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RESUMO
O presente trabalho constituiu  no desenvolvimento de um programa computacional para cálculo das características
geométricas de seções planas de elementos estruturais. O programa foi elaborado através do software Delphi. O objetivo
geral do trabalho foi a elaboração de um programa computacional com uma interface simples, didática e profissional para
cálculo das características geométricas das seções: U, L, I, Retangular, T, U invertido, T invertido e C. As características
geométricas retornadas pelo software são: coordenadas do centróide da seção com relação ao eixo dado, o momento de
inércia em relação ao eixo que passa pelo centróide, momento estático com relação ao eixo dado, momento polar em
relação ao centróide e área da seção. O software elaborado foi nomeado de PropSec e atualmente está em sua versão
2.5. Depois dos estudos, o programa foi desenvolvido e melhorado continuamente através de testes. A fim de garantir a
funcionalidade e efetividade, desenvolveu-se comparações entre os resultados obtidos manualmente com os obtidos
auxiliados pelo mesmo. Os resultados são apresentados em forma numérica no próprio programa e no final, é possível
exportar  um relatório  de  análise  em PDF,  contendo  os  resultados  obtidos.  Para  o  desenvolvimento  do  programa,
realizaram-se estudos sobre o Delphi e também as características geométricas de figuras planas. Nas comparações,
notou-se uma grande economia de tempo e também uma perfeita precisão dos resultados.

PALAVRAS-CHAVE: Características Geométricas. Momento de Inércia. Software de Engenharia.

1 INTRODUÇÃO

Um dos principais fundamentos da Engenharia Civil é a aplicação prática de conhecimentos
científicos, econômicos e sociais em prol do bem-estar e da segurança da sociedade no que diz
respeito às infraestruturas necessitadas pela mesma. Tal aplicação é feita, muitas vezes, através de
cálculos  matemáticos  que  acabam  por  descrever  comportamentos  de  fenômenos  ligados  às
estruturas em geral ou ainda por solucionar tais fenômenos, dando como resultado as medidas reais
necessárias  para  execução  de  diversos  sistemas.  Exemplos  deste  tipo  podem  ser  vistos  na
engenharia  de  estruturas,  onde  todo  dimensionamento  segue  uma  sequência  de  cálculos  e
considerações para elaborar uma estrutura segura e econômica.

Com  avanço  da  computação  a  utilização  de  softwares  computacionais  para  cálculos  na
engenharia se tornou altamente viável. Demandando menos tempo de trabalho braçal e repetitivo do
engenheiro.  Junto com os compiladores de linguagem computacional  os próprios profissionais e
estudantes podem desenvolver softwares e rotinas que lhes atendam as suas necessidades.

E nesse contexto esse projeto apresenta um programa computacional para determinação das
características  geométricas  de  seções  planas  de  elementos  estruturais.  Utilizando  a  linguagem
Pascal Orientada a Objeto proporcionada pelo Delphi, muito utilizada por engenheiros devido a suas
várias funções matemáticas que facilita a programação dos cálculos e também é capaz de maneira
facilitada criar uma interface amigável ao usuário, tarefas estas que não exigem ao engenheiro ser
um exímio programador.

Segundo Breveglieri (2016) Delphi foi lançado em 1995 pela Borland, a empresa de software
por trás do conhecido Compilador Pascal. A ideia da Borland era criar um ambiente para o rápido
desenvolvimento de aplicativos (RAD). Com base no uso de componentes, ou melhor reutilização,
levando o já consolidado compilador Pascal um passo a frente. Naquela época, a Delphi era uma
concorrente direta do Microsoft Visual Basic, hoje amplamente utilizada no Microsoft Excel.
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Seguindo este contexto foi criada uma interface bastante amigável e útil para que o cálculo
seja sucinto e didático. No software é possível calcular as características geométricas das seguintes
seções: U, L, I, Retangular, T, U invertido, T invertido e C. As características geométricas retornadas
pelo software são: coordenadas do centróide da seção com relação ao eixo dado, o momento de
inércia em relação ao eixo que passa pelo centróide, momento estático com relação ao eixo dado,
momento polar em relação ao centróide e área da seção.

É  importante  mencionar  que  o  profissional  não  pode  ser  refém  dos  programas
computacionais,  perdendo  assim  a  capacidade  de  observação.  Os  programas  computacionais
devem sempre ser usados como ferramentas auxiliares no cálculo e em hipótese alguma substituir o
trabalho do profissional.

Este trabalho teve como principal objetivo o desenvolvimento de um programa computacional,
através do qual fosse possível calcular e obter as características geométricas de seções planas,
coordenadas do centróide da seção com relação ao eixo dado, o momento de inércia em relação ao
eixo que passa pelo centróide, momento estático com relação ao eixo dado, momento polar em
relação ao centróide e área da seção.  Buscou-se também uma interface simples,  profissional  e
didática.

1.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Para Gere e Goodno (2010) a area é definida como a soma dos infinitos elementos contido
dentro dos limites da superfície estudada e definida como:

A=∫
A

❑

dA

Onde dA é um elemento de área diferencial e A a área total da figura.

Segundo Hibbeler (2010) as forças de campo mais conhecidas que tem-se são a gravidade,
elétrica e magnética. Elas atuam em todos os corpos de diversas maneiras. A gravitacional, por
exemplo, atua em todo elemento presente na superfície da terra, porém atua de forma distribuída, ou
seja, infinitos vetores em infinitos pontos, entretanto todos esses vetores podem ser substituídos por
um único vetor de força localizada no que se conhece como centro de gravidade, ou centróide como
será  tratado  posteriormente,  este  ponto  tem  fundamental  importância  para  a  engenharia  de
estruturas.

Para Gere e Goodno (2010) o momento de primeira ordem da superfície A com relação ao
eixo x é definido como:

Sx =∫
A

❑

ydA

E o primeiro momento de inércia em relação ao eixo y é dado por:

Sy =∫
A

❑

xdA

Essas duas grandezas traz uma ideia clara sobre a forma, o tamanho e a orientação da área
em questão e pode ser utilizada em muitos problemas da engenharia.

Todas as infinitas forças atuantes num corpo podem ser concentradas em um único ponto,
que  é  o  centro  de  gravidade,  com a área é  possível  fazer  isso  de  maneira  análoga,  podendo
concentrar toda essa área em um único ponto, que é o centróide, as coordenadas desse ponto
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denominam-se de xcg (distância do centro de gravidade em relação ao eixo y originário no ponto O)
e ycg (distância do centro de gravidade em relação ao eixo x originário no ponto O).

Para cálculo dessas coordenadas, o momento dessa área distribuída é igualado ao momento
da área concentrada, isso em relação aos dois eixos.

A×Ycg =∫
A

❑

YdA ; portanto,  
Ycg=

∫
A

❑

ydA

A
=

Sx
A

 

A×Xcg =∫
A

❑

XdA ; portanto,  
Xcg=

∫
A

❑

xdA

A
=

Sy
A

Nota-se que a localização do centróide independe da localização dos eixos empregados, o
centróide é inerente somente a distribuição da área. Quando os eixos xy tem origem no centróide
são  chamados  de  eixos  centróidais  e  o  primeiro  momento  de  inércia  em relação  aos eixos  xy
centroidais é sempre zero, uma vez que a distância ao eixo será zero.

O segundo momento também é uma propriedade muito importante para cálculo de estruturas
e  tem grande  importância  por  representar  a  distribuição  da  área  da  seção  plana  do  elemento
estudado, pode ser expresso com relação a qualquer eixo de referência, mas no caso deste projeto
será sempre calculado em relação a eixo coordenado com origem no centróide e é defino como:

Ix =∫
A

❑

y² dA

Iy =∫
A

❑

x² dA

Para Hibbeler (2010) o método mais comum para cálculo de momento de inércia é o Teorema
do Eixos Paralelos, esse método tem fundamental importância e aplicação pois com ele é possível
que figuras complexas e compostas se tornem simples. Com o teorema pode-se calcular o momento
de inércia I, de uma área em relação a qualquer eixo desde que se tenha o centróide, área e o
momento de inércia desta área.

 Ieixo esejado= Ieixo centroidal parelelo +A d²
Onde d é a distância entre o eixo da figura e o eixo em que se deseja calcular e A a área da

figura em questão.
Segundo Gere e Goodno (2010) o momento de inércia de segunda ordem pode ser obtido

para qualquer referência em termos dos seus eixos x e y, portanto é possível também fazê-lo em
relação ao polo, ou seja, a origem dos eixos x e y. Essa característica é conhecida como momento
de inércia polar que pode ser facilmente obtido através da soma do momento de inércia de segunda
ordem em relação a o eixo x e em relação a o eixo y e é representado pela letra J.

Para BEER e JOHNSTON (1994) uma determinada área tem um momento de inércia em
relação a x, supondo que concentra-se toda essa área numa determinada faixa estreita e paralela ao
eixo x, a faixa deverá ser colocada a uma distância Rx do eixo x, sendo Rx definido como:

Ix =Rx².A
Resolvendo para Rx tem-se:

Rx =√Ix
A

Analogamente para y:
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Ry =√ Iy
A

As distancias Rx e Ry são denominados raio de giração da área especifica. Há também a
relação para o momento polar:

Ro=√ JoA
2 MATERIAIS E MÉTODOS

Fundamentando-se na vasta literatura sobre características geométricas de seções planas,
desenvolveu-se  um  programa  computacional  para  o  cálculo  das  características  de  seções
pertinentes ao cálculo de estruturas.

O projeto teve seu início através de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema deste trabalho
(características geométricas de seções planas).

Paralelamente  a  pesquisa  bibliográfica  sobre  o  tema,  buscou-se  uma  capacitação  na
utilização do software Delphi, através de apostilas, tutoriais e curso disponíveis por meios digitais e
físicos.

Logo após o início das pesquisas e capacitação, possuía-se conhecimentos suficientes para a
elaboração  dos  croquis  dos  formulários  (janelas  do  programa)  e  também  pode  definir  as
funcionalidades que o programa deveria apresentar. 

Após um estudo mais aprofundado sobre o tema, com os croquis e com as funcionalidades
definidas e aprovadas,  teve-se  início  ao desenvolvimento do programa através da utilização do
software Delphi.

Com  o  programa  já  desenvolvido,  foram  realizados  alguns  testes  e  comparações  de
resultados para validação do mesmo.

Através dos testes, identificou-se as principais falhas do programa e alguns pontos possíveis
de melhoria com relação à didática e interface do programa.

Então, destinou-se um período para correção destes erros e falhas do programa que foram
observados nos testes,  assim como para a realização das melhorias de interface e didática do
programa.

Novamente, realizou-se uma análise dos resultados para validação do programa, desta vez,
com as correções e melhorias executadas.

Com o programa desenvolvido, devidamente analisado e aprovado, iniciou-se a redação um
relatório final juntamente com as conclusões do projeto, que serviram como base para elaboração da
apresentação e defesa do projeto.

Finalmente,  caracterizando o  final  do  projeto,  realiza-se  uma apresentação para  a  banca
avaliadora.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O  principal  resultado  do  trabalho  em  questão  foi  o  desenvolvimento  do  programa
computacional Propsec 2.5 que faz o cálculo de importantes propriedades geométricas das seções e
que atende as principais necessidades dos usuários.

A tela inicial do programa é uma janela de apresentação, na qual é possível visualizar dados a
respeito do software. Conforme a figura abaixo, a tela possui considerações que abordam o fato do
programa possuir finalidades essencialmente didáticas e que o autor não se responsabiliza pelo uso
do programa.  Além disso,  é  possível  encontrar  o  nome do autor  e  de  seus orientadores.  Para
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acessar o menu de seções, basta clicar no botão INICIAR, para sair do software deve-se clicar no
botão SAIR. No botão AJUDA abre uma janela onde discorre ao usuário informações a respeito do
programa.

Figura 1: Janela de apresentação - Software PropSec – 2.5
Fonte: Autor (2016)

Após clicar no botão iniciar, o programa abre uma janela onde é possível escolher a seção
que se deseja calcular as propriedades geométricas, das quais são oito tipos pré-definidos, T, U
invertido, I, U, retangular, C, L e T invertido. Para escolher a seção basta clicar no formato desejado.

Figura 2: Janela com menu de seções - Software PropSec 2.5
Fonte: Autor (2016)
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Clicando na figura que deseja explorar abre uma nova janela, onde é possível substituir os
dados da cota da seção para a que deseja calcular as propriedades, no caso da seção T, o usuário
pode substituir os valores de A, B, C, D e E.

Figura 3: Janela seção T - Software PropSec 2.5
Fonte: Autor (2016)

Sendo: 
Área – superfície contida entre os limites;
Ixcg - momento de inercia em relação ao eixo x com origem no centroide;
Iycg - momento de inercia em relação ao eixo y com origem no centroide;
Xcg - coordenada x do centro de gravidade a partir do eixo indicado na figura;
Ycg - coordenada y do centro de gravidade a partir do eixo indicado na figura;
Sx - momento estático em relação ao eixo x representado na figura;
Sy - momento estático com relação ao eixo y representado na figura;
Rxcg - raio de giração da seção em relação ao x com origem no centroide;
Rycg - raio de giração da seção em relação ao eixo y com origem no centroide;
Jocg - momento de inercia polar com relação aos eixos com origem no centroide.
As letras: A, B, C, D e E são as dimensões da seção em questão na unidade escolhida,

Após inserir as dimensões deve-se selecionar a unidade, podendo escolher entre metro (m),
centímetro (cm) e milímetro (mm). Clicando em calcular obtém-se as propriedades geométricas da
seção, que são, Área, Ixcg (momento de inercia em relação ao eixo x com origem no centroide), Iycg
(momento de inercia em relação ao eixo y com origem no centroide), Xcg (coordenada x do centro
de gravidade a partir do eixo de coordenadas indicado na figura), Ycg (coordenada y do centro de
gravidade a partir do eixo de coordenadas indicado na figura), Sx (momento estático em relação ao
eixo x representado na figura), Sy (momento estatico com relação ao eixo y representado na figura),
Rxcg (raio de giração da seção em relação ao eixo x com origem no centroide),  Rycg (raio de
giração da seção em relação ao eixo y com origem no centróide) e por fim Jocg (momento de inercia
polar com relação aos eixos com origem no centroide).
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A escolha da unidade pode ser feita simplesmente escolhendo entre m, cm e mm na caixa
logo acima dos botões calcular, pdf e sair.

Figura 4: Detalhe de escolha das unidades - Software PropSec – 2.5
Fonte: Autor (2016)

Os botões a frente do resultado de cada propriedade, tem a função de informar o usuário
sobre o que diz respeito aquele campo, e pode ser visualizado somente passando o mouse por
cima.

Figura 5: Detalhe na informação ao usuário - Software PropSec 2.5
Fonte: Autor (2016)

Quando os dados inseridos nos campos de entrada forem inválidos e o usuário clicar em
calcular aparecera uma mensagem de erro devido a impossibilidade de cálculo, como divisão por
zero.

Figura 6: Janela de erro - Software PropSec 2.5
Fonte: Autor (2016)

Após o cálculo das características é possível gerar um arquivo em PDF contendo o resultado,
para documentação e utilização futura, para isto basta clicar no botão PDF dentro da janela de
cálculo, que abrirá uma tela como a que segue.
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Figura 7: Janela de Relatório - Software PropSec 2.5
Fonte: Autor (2016)

A seguir as imagens de algumas seções do PropSec 2.5.

Figura 8: Janela seção U - Software PropSec 2.5
Fonte: Autor (2016)
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Figura 9: Janela seção I - Software PropSec 2.5
Fonte: Autor (2016)

Figura 10: Janela seção U invertido - Software PropSec 2.5
Fonte: Autor (2016)
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Figura 11: Janela retângular - Software PropSec 2.5
Fonte: Autor (2016)

Figura 12: Janela seção C - Software PropSec 2.5
Fonte: Autor (2016)
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Figura 13: Janela seção L - Software PropSec 2.5
Fonte: Autor (2016)

4 CONCLUSÃO

A busca pelo equilíbrio entre estabilidade, segurança e a economia nos cálculos estruturais,
pode ser facilitada por meio de programas computacionais. Projetos com alto nível de detalhamento
e dimensionamento eficiente e econômico demandam grande desprendimento de esforço e tempo.
Nesse contexto que o programa computacional programado previamente se destaca como uma das
principais alternativas para a solução dos problemas de cálculos diminuindo o tempo de elaboração
dos projetos estruturais, por exemplo.

O presente trabalho consistiu na elaboração de um programa computacional para verificação
das propriedades geométricas de seções planas denominado PropSec. A implementação em Delphi
permitiu desenvolver o programa com uma interface gráfica simples e profissional, que atende as
principais necessidades do usuário.

O programa é executado através de uma lista de seções pré-definidas onde o usuário escolhe
a seção em que deseja trabalhar, substituindo os valores como indicado na figura de cada janela de
cálculo, clicando em cálculos obtém-se os resultados desejáveis sobre as propriedades geométricas
da seção em questão.

Durante  os  testes  realizados  pode-se  verificar  uma  enorme  economia  de  tempo  quando
comparado com os cálculos manuais. Outra vantagem é o aspecto visual do programa. Ele retorna
imediatamente os valores das propriedades geométricas e também é possível gerar um documento
em PDf contendo estes resultados.

É válido registrar que ainda há espaço para melhorias no programa. Uma sugestão seria
incluir o cálculo de seções não pré-definidas, ou seja, onde o usuário possa desenhar através de
uma ferramenta de desenho a seção desejada e assim obter as propriedades geométricas da seção
em questão, o que possibilitaria obtê-las de qualquer seção existente.
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Em resumo, o objetivo geral do trabalho foi alcançado. Elaborou-se um programa que possui
uma interface profissional e didática e que atende as principais exigências da engenharia civil para
cálculo das propriedades geométricas das seções planas.

Finalmente pode-se concluir que o programa desenvolvido é útil e de fácil uso para alunos de
cursos  de  graduação  e  profissionais  do  ramo.  Por  meio  dele  é  possível  o  cálculo  de  diversas
características  geométricas  de  oito  seções  diferentes,  características  essas  fundamentais  para
cálculos posteriores em estruturas de qualquer natureza. 

É importante salientar que o projeto teve também como objetivo buscar o desenvolvimento do
espírito cientifico acadêmico e também o aprofundamento nos conhecimentos em programação em
Delphi.
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