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RESUMO 
 
O advento de novas tecnologias tem proporcionado várias modalidades de aplicações 

no ensino de Engenharia, figurando entre as mais utilizadas na atualidade, os recursos de 
multimídia interativa. Neste artigo é apresentado um applet criado com o propósito de ser 
uma ferramenta educacional voltada à geração de diagramas de interação adimensionais. 
Applets são programas escritos em JavaTM que são enviados por um computador-servidor 
através da Internet e são instalados no computador-cliente a partir de trechos de uma página 
da World Wide Web. São discutidos neste artigo alguns conceitos fundamentais relacionados 
com a construção de applets, a metodologia empregada na construção do applet “Diagramas 
de interação adimensionais”, visando a obtenção de uma ferramenta eficiente do ponto de 
vista educacional, detalhes do programa desenvolvido e comparações entre resultados 
provenientes da literatura e os proporcionados pelo applet, e a esperada contribuição no 
ensino e aprendizado do assunto proposto. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Diversas experiências utilizando recursos de multimídia aplicados ao ensino de 
engenharia vêm sendo efetuadas no Brasil e no exterior, obtendo-se de modo geral resultados 
bastante positivos (Noronha et al, 2000). Especificamente, a utilização das novas tecnologias 
de multimídia têm o potencial de gerar uma nova forma de aprendizado, introduzindo uma 
nova dimensão ao ensino, uma vez que com o uso das novas tecnologias de informação e 
comunicação, e particularmente por meio de recursos multimídia, pode-se obter conhecimento 
tanto por meio da interatividade viabilizada, permitindo a simulação de análises, como 
também através da visualização de modelos geométricos, possibilitando a assimilação dos 
conceitos de maneira mais eficiente (Assis e Bittencourt, 2003). 
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Entre os recursos multimídia utilizados por profissionais da educação figuram os 
applets, que são programas escritos utilizando a linguagem JavaTM, e podem ser acessados e 
executados a partir de um navegador (ou browser) conectado a Internet. Os applets 
apresentam uma relativa facilidade quanto ao seu desenvolvimento e proporcionam a 
construção de interfaces apropriadas a aplicações educacionais. A potencialidade de 
construção de soluções voltadas ao ensino que possuam recursos visuais estimulantes, alto 
grau de interatividade e que dispoem de acessibilidade e disponibilidade garantidas por meio 
da Internet são importantes características que fizeram com que os applets viessem a ocupar 
posição de destaque entre os recursos empregados no ensino de engenharia e constituísse a 
solução adotada para a o desenvolvimento do gerador de diagramas de interação 
adimensionais com propósitos educacionais. O applet de que trata o presente artigo, está 
disponível na Internet no endereço http://www.lmc.ep.usp.br/pesquisas/tecedu. Na página que 
se encontra neste endereço, é possível acessar também outros recursos desenvolvidos por 
professores e alunos participantes do projeto integrado de pesquisa intitulado “Investigação de 
Novas Metodologias para o Ensino de Engenharia de Estruturas Utilizando Recursos de 
Multimídia Interativa”, do Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações da Escola 
Politécnica da USP. 

As ferramentas de desenvolvimento necessárias para o desenvolvimento do applet 
tratado neste trabalho foram a linguagem de programação JavaTM, o ambiente de 
desenvolvimento JCreator® e o editor de criação e gerenciamento de conteúdo em HTML 
(HyperText Markup Language) Dreamweaver®. Nos itens seguintes, serão abordados 
conceitos básicos relacionados aos applets e a linguagem JavaTM, será apresentado o applet 
“Diagramas de interação adimensionais”, a metodologia empregada quando do seu 
desenvolvimento, visando a obtenção de uma ferramenta eficiente do ponto de vista 
educacional, alguns detalhes do programa desenvolvido e comparações entre resultados 
provenientes da literatura e os proporcionados pelo applet. 
 
 
2  LINGUAGEM JAVA 
 

A linguagem JavaTM foi apresentada ao mundo pela Sun MicroSystems em 1995. Em 
sua concepção original, a linguagem foi planejada para aplicações voltadas a produtos 
eletrônicos de grande consumo, tais como televisões, videocassetes e outros eletrodomésticos. 
A escolha desse ramo não obteve o sucesso desejado, no entanto, com a popularização da 
Internet, surgia uma nova e interessante aplicação para a linguagem: os applets, que 
proporcionaram animação e interatividade aos até então estáticos documentos da Web. 
Applets são pequenos programas adaptados para instalação e execução dentro de páginas 
HTML. Estas páginas podem então ser acessadas em um programa específico para 
visualização de hipertextos (browser) (Eckstein et al, 1998). As possibilidades para artes 
gráficas, multimídia e interação passaram a ser maiores, pois JavaTM permite desenhar 
figuras, fazer cálculos, enviar mensagens ao usuário, exibir janelas e gráficos, dentre 
inúmeros outros recursos. 

JavaTM é uma linguagem que implementa o paradigma da Programação Orientada a 
Objetos (POO). É uma linguagem interpretada, o que a torna independente da plataforma, ou 
seja, um mesmo programa pode ser executado em qualquer sistema que possua seu 
interpretador. Sendo uma linguagem totalmente orientada a objetos (Horstmann e Cornell, 
2001), o grande segredo de JavaTM é a sua simplicidade. Algumas características da 
linguagem são apresentadas a seguir: 
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• Segura: um programa em JavaTM não pode ler ou escrever arquivos locais 
quando é chamado em um carregador de classes seguro, como um browser e 
nem usar a memória além do permitido. 

• Simples: JavaTM tem uma sintaxe muito simples que permite o usuário 
programar facilmente de forma clara e orientada a objetos. 

• Robusta: JavaTM tem por finalidade a criação de programas que sejam 
confiáveis, eliminando situações de erro. 

• Multitarefa: em um mesmo programa podemos ter vários processos rodando 
de forma concorrente. 

• Universal e Interpretada: JavaTM é universal, pois independe da plataforma. 
Seu código é compilado para o processador virtual (Java Virtual Machine) e 
transformado em uma sequência de instruções chamada bytecode. Essas 
instruções são interpretadas para o processador real da máquina (Flanagan, 
1997). 

 
JavaTM é muito utilizada na Internet, por prover uma grande quantidade de métodos ou 

sub-rotinas para tratar com a rede, além da vantagem representada pelo tamanho em bytes do 
código final, sendo relativamente pequeno para transferência via Internet. 

Um dos diferenciais da POO em relação a outros paradigmas de programação está no 
conceito de herança, mecanismo através do qual definições existentes podem ser facilmente 
estendidas. Juntamente com a herança deve ser enfatizada a importância do polimorfismo, que 
permite selecionar funcionalidades que um programa irá utilizar dinamicamente, durante sua 
execução. De modo simplificado, a orientação a objetos é caracterizada pela existência do 
encapsulamento de dados e de métodos para modificação destes dados em pequenas unidades 
discretas chamadas objetos. Estes objetos somente interagem entre si mediante interfaces bem 
definidas, com minimização de efeitos indesejados e reutilização de objetos. 

Uma classe é um gabarito para a definição de objetos. Por meio da definição de uma 
classe, descreve-se que propriedades (ou atributos) o objeto terá. O uso racional de objetos, 
obedecendo aos princípios associados à sua definição conforme estabelecido no paradigma de 
desenvolvimento orientado a objetos, é chave para o desenvolvimento de sistemas complexos 
e eficientes. 

Além da especificação de atributos, a definição de uma classe também descreve qual o 
comportamento de objetos da classe, ou seja, que funcionalidades podem ser aplicadas a 
objetos da classe. Essas funcionalidades são descritas através de métodos. Um método nada 
mais é que o equivalente a um procedimento ou função, com a restrição que ele manipula 
apenas suas variáveis locais e os atributos que foram definidos para a classe. Uma vez 
definidas quais serão as classes que irão compor uma aplicação, assim como qual deve ser sua 
estrutura interna e comportamento, é possível criar essas classes em JavaTM. 
 
 
3. O APPLET “DIAGRAMAS DE INTERAÇÃO ADIMENSIONAIS” 
 
3.1 Características gerais 
 

O applet “Diagramas de interação adimensionais” foi concebido com o objetivo de 
proporcionar a professores e alunos uma eficiente ferramenta de auxílio didático à disciplina 
de concreto armado quando do estudo deste tópico no âmbito da flexão composta normal. O 
applet apresenta uma interface simples, intuitiva e adequada à finalidade proposta, 
apresentando uma seção de entrada de dados e um campo no qual são realizadas atualizações 
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gráficas, numéricas e traçado dos diagramas de interação associados aos dados inseridos 
(figura 1). 

Na área de entrada de dados, podem ser atualizados os valores referentes às dimensões 
da seção transversal retangular e posição das armaduras simétricas em estudo, as propriedades 
mecânicas dos materiais que constituem a seção transversal estudada, o carregamento e a 
distribuição das armaduras na seção. A atualização da geometria da seção e posicionamento 
das armaduras depende do fornecimento de valores para a altura (h), base (b) e relação entre a 
distância do centro de gravidade das armaduras à face da seção mais próxima (d`) e a altura da 
seção, sendo disponibilizadas três opções, a saber: 0,05, 0,1 e 0,15. O valor da altura útil da 
seção (d) fica vinculada ao valor das variáveis “h” e “d’ ”, sendo igual a diferença entre a 
primeira e a segunda. No campo de propriedades, em relação ao aço, pode ser selecionado um 
dos dois tipos disponibilizados: CA50 (fyk = 500MPa) e CA60 (fyk = 600MPa), e podem ser 
definidos o módulo de eslasticidade do aço e o coeficiente de ponderação da resistência.  
 

 
Figura 1 – Applet “Diagramas de interação adimensionais”: interface distribuída em seção 

de entrada de dados (à esquerda) e seção de atualizações (à direita). 
 

(a) (b) 
Figura 2 – Área de entrada de dados: (a) campos de inserção de valores referentes a 

geometria da seção, propriedades mecânicas do aço e do concreto e 
carregamento; (b) opções de distribuição das armaduras. 
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Quanto ao concreto, podem ser atualizados os valores da resistência característica do concreto 
à compressão e o coeficiente de ponderação da resistência a ser utilizado. O carregamento a 
ser aplicado é composto por uma combinação entre momento fletor (M) e força normal (N) 
(figura 2a). 

Em relação a distribuição das armaduras, foram disponibilizadas três configurações, 
considerando que para qualquer uma a quantidade de aço presente é a mesma. Na figura 2b, 
as possibilidades de distribição das armaduras são apresentadas. Em cada uma das 
configurações, “N” representa a força normal aplicada enquanto “e” constitui a 
excentricidade de aplicação da força normal. 

O campo de atualização gráfica apresenta os eixos dos esforços normais e momentos 
adimensionais reduzidos (νd e µd, respectivamente), e tendo como referência este par de eixos, 
são traçados os diagramas de interação adimensionais, para taxas mecânicas de armadura (ω) 
variando de 0 a 1, com intervalo de 0,1 entre duas taxas sucessivas. Também são gerados os 
limites entre os domínios de deformação e é apresentado o ponto definido pelo par ( νd , µd ) 
que indica nos diagramas a condição da seção em estudo, a partir das informações 
geométricas e mecânicas fornecidas. O valor do par νd e µd também é informado (figura 3). 
 

 
Figura 3 – Campo de atualização gráfica, apresentando os diagramas de interação 

adimensionais, limites entre domínios de deformação e o ponto ( νd , µd ). 
 
3.2 Planejamento do applet 
 

O processo de criação do applet, visando a obtenção de uma ferramenta eficiente do 
ponto de vista educacional, consistiu de quatro etapas: escolha do assunto a tratar e 
profundidade da abordagem, definição da interface mais apropriada, construção no ambiente 
de desenvolvimento e pré-utilização com o objetivo de detectar falhas. Estando tudo em 
conformidade com o planejado, seguiu-se a disponibilização na Internet. 

Na escolha do assunto a tratar, o tópico a ser abordado precisava ser definido de forma 
específica, sendo dada preferência a assuntos que contivessem elementos de visualização 
importante ou relativamente difícil. Dentro do âmbito da flexão composta normal, foi 
considerado o tratamento dos diagramas de interação adimensionais.  
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Em relação a profundidade do assunto, é preciso observar que os programas utilizados 
para explicar e sedimentar conceitos ou simular fenômenos e experimentos não são 
necessariamente os mesmos utilizados para a resolução de problemas profissionais, havendo a 
necessidade de se verificar a diferença de enfoques. Enquanto na prática profissional o 
software é essencialmente voltado para a otimização do processo de produção e qualidade do 
produto final, o programa orientado ao ensino assume um papel importante na medida em que 
é o responsável pela formação do aluno e pelo desenvolvimento da sua capacidade crítica e de 
raciocínio em relação ao assunto proposto (Amorim, 2000). Assim, a quantidade de variáveis 
a considerar foi otimizada, buscando-se aumentar a possibilidade de o aluno perceber a 
relação entre as variáveis consideradas e os resultados obtidos, mediante uma abordagem que 
abrangesse o necessário para a compreensão básica, privilegiando os conceitos e 
proporcionando motivação para aprofundamentos teóricos. 

A interface de um produto multimídia é constituído pelo conjunto dos elementos 
gráficos e recursos de interatividade disponibilizados, que por sua vez são responsáveis pela 
comunicação entre o sistema e o usuário. Dentro deste conceito, no âmbito didático a 
interface mais apropriada depende da forma pela qual o assunto escolhido deve ser convertido 
para o formato interativo, devendo ser definido nessa fase o aspecto dos gráficos, textos e 
ilustrações, o posicionamento e características funcionais dos componentes utilizados (botões 
de seleção, campos de texto), o formato das respostas e a maneira segundo a qual seria feita a 
distribuição do conteúdo na área visível. As características da interface deste applet são 
apresentadas no item anterior, tendo sido privilegiada a simplicidade operacional, traduzida 
pelo fluxo entrada de dados → atualização, onde na entrada de dados foi adotada a sequência 
geometria → propriedades mecânica dos materiais→ carregamento → distribuição das 
armaduras. A atualização dos resultados foi considerada dependente do acionamento de um 
botão adequadamente identificado e posicionado. 

O applet foi construído no ambiente de desenvolvimento JCreator® Lite Edition, 
produzido pela Xinox Software® e distribuído gratuitamente pelo fabricante, na Internet3.O 
fato de ser bastante fácil de utilizar e ser disponível gratuitamente fizeram do JCreator®LE a 
ferramenta de desenvolvimento escolhida, embora seja importante ressaltar que a ausência de 
componentes predefinidos é um fator que pode aumentar bastante o tempo de 
desenvolvimento, para a criação de aplicativos ou applets de maior porte. 

A pré-utilização constitui importante etapa, pois durante esta fase do processo torna-se 
possível, mediante testes, verificar falhas de diversos tipos, e providenciar oportunamente as 
devidas correções. Após um período de testes e correção dos problemas observados, o applet 
pode ser disponibilizado na Internet, embora algumas vezes seja necessário realizar algumas 
alterações no código da página em HTML à qual o applet estará vinculada. No caso deste 
applet, o editor utilizado foi o Dreamweaver®, produzido pela Macromedia®. 
 
3.3 Estrutura do applet 
 

Considerando que o código do applet não apresentaria sérias dificuldades quando so 
seu desenvolvimento, optou-se por distribuir os componentes e variáveis que o compoem em 
uma única classe. Esta classe contém os componentes e variáveis responsáveis pela 
funcionalidade do applet. Para o controle de interface e comandos gráficos foram utilizadas 
classes do pacote JavaTM AWT , disponível no software JavaTM 2 SDK, Standard Edition 
versão 1.3.1_04. AWT é o Abstract Windowing Toolkit, sendo definido através das classes do 
pacote java.awt e seus subpacotes, tais como java.awt.event e java.awt.color. As classes 
desses pacotes agrupam as funcionalidades gráficas que estão presentes desde as primeiras 

                                                 
3 O ambiente JCreator pode ser obtido mediante download no endereço http://www.jcreator.com 
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versões de Java, que operam tendo por base as funcionalidades do gerenciador de janelas e 
bibliotecas nativas do sistema onde a aplicação é executada. A integração entre os 
componentes do applet foi assegurada por meio do compartilhamento de dados das diversas 
variáveis relacionadas aos “valores” inseridos pelo usuário nos campos de texto. Estas 
informações, uma vez validadas e compartilhadas, permitiam a realização das operações que 
possibilitavam a construção dos diagramas de interação e demais elementos gráficos por 
ocasião da atualização. 

Quando da utilização de botões simples, foi empregado o método 
getActionCommand, que possibilitou, por exemplo, atribuir à variável responsável pelo 
armazenamento de d’ um dos três valores possíveis, em função do valor da variável que 
armazena a grandeza h. O mesmo evento foi utilizado no botão incumbido da atualização dos 
gráficos e resultados. O código apresentado abaixo refere-se a atualização da variável dl, que 
armazena d’, quando o botão que define d’= 0,05 h  é acionado. Inicialmente, a variável temp 
armazena o valor definido pelo usuário no campo de texto relativo a altura da seção (h), e, 
caso seja uma quantidade válida, define os novos valores das variáveis dl e d (a variável d 
é referente a altura útil da seção) e estabelece a exibição dos novos valores nos 
correspondentes campos de texto, que não podem ser editados diretamente, como nos demais 
campos. 

              
O método itemStateChanged foi utilizado para a determinação das operações a 

serem realizadas em função do botão de seleção utilizado, e foi empregada quando da escolha 
do tipo de aço e na seleção da distribuição das armaduras. O código a seguir estabelece o 
valor de variáveis associadas a distribuição das armaduras e classe do aço selecionados. 

         
Para o traçado dos diagramas de interação adimensionais, foi criado um laço no qual a 

variável responsável pelo valor da taxa mecânica de armadura variou de 0 a 1, recebendo 
acréscimos de 0,1 a cada ciclo concluído. Para cada taxa mecânica, foram determinadas as 
coordenadas de 6 pontos, cada um dos quais definindo limites entre domínios de deformação 
(domínio 1, limite dos domínios 1 e 2, limite dos domínios 2 e 3, limite dos domínios 3 e 4, 
limite dos domínios 4 e 5 e domínio 5). Assim, de posse dos 6 pontos, e mediante a utilização 
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de Splines, foi possível gerar uma curva suave para cada uma das 11 taxas mecânicas de 
armadura percorridas pelo laço. 
 
4. COMPARAÇÕES DE RESULTADOS 
 

A fim de validar o applet “Diagramas de interação adimensionais”, vários resultados 
obtidos mediante seu emprego foram comparados com diagramas e soluções de problemas 
propostos presentes na literatura. Neste item, serão apresentadas comparações envolvendo 
diagramas de interação adimensionais obtidos para uma das possibilidades de distribuição de 
armaduras, e uma comparação fundamentada na solução de um problema proposto. 
 
4.1 Comparação entre diagramas de interação adimensionais 

 
Para o caso de distribuição de armadura apresentado no diagrama de interação da 

figura 4 (Montoya, 1994), foram obtidos os diagramas de interação gerados pelo applet que 
estão na figura 5. No applet, a relação entre as grandezas d’e h foi considerada igual a 0,10. 

 

             
Figura 4 – Diagramas de interação adimensionais (Montoya, 1994). 

 

 
Figura 5 – Diagramas de interação adimensionais fornecidos pelo applet, considerando as 

condições utilizadas para a geração dos diagramas apresentados na figura 4. 
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Do exemplo, percebe-se excelente concordância entre os diagramas de interação 

apresentados por Montoya (1994) e os gerados pelo applet. A diferença verificada nas figuras 
4 e 5, em relação a concavidade das curvas, deve-se ao fato de a proporção entre as escalas 
horizontal e vertical ser distinta em cada uma das figuras. 

 
4.2 Comparação entre soluções para um problema proposto 

 
Walther (1977) propõe um problema no qual a seção retangular de concreto com as 

dimensões apresentadas na figura 6 encontra-se submetida a um momento M = 500 kN.m, e 
força normal de compressão N = 600 kN. O concreto é admitido com fck = 30 MPa e o aço é 
considerado com fyk = 460 MPa. A relação d’/h vale 0,05. 

 
 
 
 
 
 
                                               60 cm 
 

              40 cm 

 
 
 
 

3 cm 
d’/h = 0,05 
 
 

M 

Figura 6 – Seção transversal utilizada em problema proposto por Walther (1977). 
 
A solução obtida mediante utilização dos diagramas de interação adimensionais de 

Walther (1977) fornece ω = 0,187, com ν = 0,083 e µ = 0,116.  
Utilizando o applet, e fornecendo as características geométricas e mecânicas propostas 

no problema em estudo, foi obtida a solução mostrada na figura 7. 
 

 
Figura 7 – Solução apresentada pelo applet para o problema proposto por Walther (1977). 
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Percebe-se da posição do ponto caracterizado por ( νd , µd ) que 19,0≅ω . Além disso, 

são fornecidos ν = νd = 0,083 e µ = µd = 0,1157, de onde se verifica a concordância entre os 
valores fornecidos por Walter (1977) e pelo applet. 
 
 
5. CONCLUSÕES 
 

O applet “Diagramas de interação adimensionais” foi concebido e desenvolvido com o 
propósito de ser uma ferrramenta de auxílio ao ensino de engenharia. Os applets constituem 
um tipo de recurso multimídia trazido ao cotidiano em função do advento de novas 
tecnologias e ferramentas de desenvolvimento, e têm possibilitado a construção de aplicações 
educacionais com bons recursos visuais e elevado grau de interatividade, possibilitando a 
disseminação e a acessibilidade para o ensino de engenharia por meio da Internet.  

O uso de material multimídia na Engenharia de Estruturas tem trazido benefícios a 
vários alunos, ao motivá-los e ajudá-los a visualizar várias situações teóricas consideradas 
importantes para a formação de um bom profissional (Shepherdson, 2001). Especificamente 
em relação aos applets, sua utilização em sala de aula e onde o aluno considerar apropriado e 
oportuno, têm o potencial de estimular o aluno a buscar material adicional para complementar 
e aprofundar a compreensão de fenômenos físicos e conceitos teóricos de forma apropriada às 
suas necessidades. É neste sentido que se espera que o applet desenvolvido seja adequado, útil 
e eficiente. 
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