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1. Resumo 

Este projeto trata do desenvolvimento de um aplicativo para celular que permite 

realizar os cálculos necessários para o dimensionamento de dois tipos de 

treliça bi apoiada utilizando o método dos nós. Este trabalho foi desenvolvido 

para fins acadêmicos, dando aos estudantes a chance de conferir seus 

cálculos. 

2. Introdução 

A tecnologia constantemente se renova e evolui, assim a cada dia são 

lançados novos aparelhos eletrônicos com processadores mais rápidos e 

potentes, capazes de realizar tarefas e cálculos com muito mais rapidez e 

precisão. 

 Partindo desse fato, muitas das novas ideias giram em torno das 

aplicações móveis, visto que os smartphones estão por toda parte e têm quase 

os mesmos recursos que um computador convencional. Assim, é comum que 

muitos profissionais e estudantes busquem nos aplicativos recursos que 

facilitem e agilizem suas rotinas. Seja um engenheiro exercendo a profissão, 

um estudante ainda em formação ou um professor, todos procuram um meio 

que auxilie a realização dos cálculos mais complexos e extensos. Este trabalho 

propõe o desenvolvimento de um software para dimensionamento de treliças 

para este tipo de aparelho. 

3. Objetivos 

Dimensionar treliças bi apoiadas pelo método dos nós. 

4. Metodologia 

Para o desenvolvimento da aplicação foram consideradas as duas formas mais 

comuns de treliças, a que se assemelha a um ‘W’, utilizada geralmente em 



pontes, e a utilizada na construção de telhados (Figuras 1 e 2). 

 

Figuras 1 e 2: treliça 'W' e treliça de telhado respectivamente. 

 Para realização dos cálculos foi escolhido o método dos nós dentre 

outros disponíveis nos livros, por se tratar do método mais simples de ser 

realizado para os alunos que possuem conhecimentos básicos de vetores. Tal 

método faz uso das cargas presentes em cada um dos nós da treliça para 

então definir as reações atuantes nas barras e nos apoios. 

 A partir da escolha feita pelo usuário entre os dois modelos de treliça 

disponíveis, o aplicativo recolhe informações como o número de nós presente 

na estrutura, a altura e a distância entre os nós, o coeficiente de segurança e 

as cargas presentes em cada nó. 

 Em poucos segundos a aplicação realiza todos os cálculos necessários 

para fornecer ao usuário as forças nas barras e nos nós, as reações nos apoios, 

permitindo o dimensionamento da treliça. 

5. Desenvolvimento 

Inicialmente foi desenvolvido um software para computadores, utilizando a 

linguagem de programação Java, em ambiente de desenvolvimento integrado 

(IDE) NetBeans, fazendo uso do método de programação orientada a objetos. 

Este programa inclui ambos os modelos de treliça presentes também neste 

trabalho. Vários testes foram realizados até que o programa estivesse 

funcionando bem, o que permitiu dar início à segunda etapa do projeto, ou seja, 

a aplicação móvel. 

 Baseando-se no desenvolvimento para computadores, o aplicativo foi 

construído para a plataforma Android, utilizando-se a IDE disponibilizada para 

os desenvolvedores pela mesma empresa, o Android Studio, que também 

utiliza a linguagem de programação Java. 



 O programa verifica inicialmente, através do número de nós e barras 

existentes na treliça, se a mesma é isostática .Para isso, o número de nós deve 

ser ímpar e maior ou igual a três no caso da treliça do tipo ‘W’ e, no caso da 

estrutura do tipo telhado, a quantidade informada não deve ser um múltiplo de 

quatro (com exceção do próprio quatro), pois a resultante em duas das barras 

presentes na estrutura seria nula. Tal conceito pode ser melhor entendido nas 

figuras 3 e 4. 

  

Figuras 2 e 4: A primeira figura mostra uma treliça do tipo telhado com duas barras (em vermelho) que 
impediriam o cálculo de seu dimensionamento, visto que ambas as barras fazem com que o número de 
nós seja um múltiplo de quatro. Já a segunda figura mostra a treliça com as barras retiradas, exibindo o 
número de nós compatível com o cálculo. 

 Após a verificação da condição isostática da treliça, as reações nos 

apoios são calculadas. Por se tratar apenas de treliças bi apoiadas e com 

cargas somente verticais, o software automaticamente considera as reações 

horizontais como nulas, sendo calculadas apenas as reações verticais. 

 Na sequência as reações nas demais barras são calculadas, fazendo 

uso das forças e distâncias informadas pelo usuário.  

 Considerando o coeficiente de segurança fornecido e a tabela de 

cantoneiras de abas iguais, a aplicação realiza o dimensionamento da treliça, 

informando o diâmetro e a área das barras que devem ser utilizadas e a carga 

distribuída em cada uma delas. Como resultado final, são exibidos os esforços 

aplicados, tanto nos apoios quanto nas vigas, e se estes são de tração ou 

compressão. 

6. Resultados preliminares 

A aplicação apresenta bom desempenho nos quesitos de velocidade de 

processamento e precisão de cálculo, porém ainda está em fase de testes. E 

pretende-se ampliar os cálculos, considerando também cargas laterais. 
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