
 

 

 

                                                                

 
 

UMA ABORDAGEM DIDÁTICA PARA O ENSINO DE DEFLEXÃO

 

RESUMO 

As práticas de ensino possuem como características predominantes as buscas por 
melhorias nas metodologias de ensino. É muito importante, durante o processo de ensino
aprendizagem, fazer o uso de atividades lúdicas a fim de melhorar a compreensão de 
alguns conceitos teóricos que, para muitos alunos, são considerados complexos. Durante os 
cursos de engenharia, por exemplo, nota
de deflexão de vigas submetidas a carregamentos externos. Com a finalidade de amenizar 
essa dificuldade, realizou-se uma pesquisa de iniciação científica, de natureza quantitativa, 
no intuito de criar um protótipo de viga para exemplificar esse conceito de forma prática. 
Assim, fora realizado um estudo bibliográfico para saber quais materiai
para a construção desse protótipo. A análise foi feita considerando
os materiais poliméricos, com o intuito de descobrir qual deles oferece um melhor custo
benefício para o projeto. A partir desses estudos, observ
possuem boa resistência e baixa densidade, o que facilitaria o transporte. Além disso, são 
materiais de baixo custo e de fácil manuseio, o que facilitaria a criação de diversos formatos 
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As práticas de ensino possuem como características predominantes as buscas por 
melhorias nas metodologias de ensino. É muito importante, durante o processo de ensino
aprendizagem, fazer o uso de atividades lúdicas a fim de melhorar a compreensão de 

conceitos teóricos que, para muitos alunos, são considerados complexos. Durante os 
cursos de engenharia, por exemplo, nota-se uma dificuldade na compreensão do conceito 
de deflexão de vigas submetidas a carregamentos externos. Com a finalidade de amenizar 

se uma pesquisa de iniciação científica, de natureza quantitativa, 
no intuito de criar um protótipo de viga para exemplificar esse conceito de forma prática. 
Assim, fora realizado um estudo bibliográfico para saber quais materiais podem ser usados 
para a construção desse protótipo. A análise foi feita considerando-se a madeira, o metal e 
os materiais poliméricos, com o intuito de descobrir qual deles oferece um melhor custo
benefício para o projeto. A partir desses estudos, observou-se que os materiais poliméricos 
possuem boa resistência e baixa densidade, o que facilitaria o transporte. Além disso, são 
materiais de baixo custo e de fácil manuseio, o que facilitaria a criação de diversos formatos 
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As práticas de ensino possuem como características predominantes as buscas por 
melhorias nas metodologias de ensino. É muito importante, durante o processo de ensino-
aprendizagem, fazer o uso de atividades lúdicas a fim de melhorar a compreensão de 

conceitos teóricos que, para muitos alunos, são considerados complexos. Durante os 
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Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos 

 

de protótipos. Logo, os polímeros s
protótipos de cunho didático para melhor observação de deflexão em vigas, se comparados 
à madeira e o metal. Considerando os polímeros, PEEK, PP, PC, EPÓXI, PBT, NYLON 6.6, 
PMMA, PS, PVC, PET, foram estudad
circulares, variando-se tanto suas dimensões quanto os materiais poliméricos. Observou
com auxílio do Ftool e do Excel que, mantendo a área da seção transversal do protótipo 
constante, o comportamento do m
proporcional. Outra análise consistiu em avaliar a evolução da variação da deflexão e do 
módulo de Young, considerando
disso, foi proposta a criação de dois
conjunto com mesmas dimensões, porém compostos por materiais distintos e outro conjunto 
formado de protótipos de mesmo material, mas com diferentes seções transversais, a fim de 
facilitar a percepção da deflexão. Assim, a partir da construção desses protótipos, será 
possível ao estudante verificar como as diferenças entre essas formas geométricas e os 
diversos materiais utilizados interferem na deflexão, permitindo uma análise visual e prática 
desse fenômeno, facilitando o seu entendimento.
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de protótipos. Logo, os polímeros se mostraram os mais apropriados para confecção de 
protótipos de cunho didático para melhor observação de deflexão em vigas, se comparados 
à madeira e o metal. Considerando os polímeros, PEEK, PP, PC, EPÓXI, PBT, NYLON 6.6, 
PMMA, PS, PVC, PET, foram estudados protótipos de viga de perfis retangulares e 

se tanto suas dimensões quanto os materiais poliméricos. Observou
com auxílio do Ftool e do Excel que, mantendo a área da seção transversal do protótipo 
constante, o comportamento do momento de inércia e da deflexão é inversamente 
proporcional. Outra análise consistiu em avaliar a evolução da variação da deflexão e do 
módulo de Young, considerando-se uma mesma configuração para o protótipo. A partir 
disso, foi proposta a criação de dois conjuntos de protótipos de materiais poliméricos: um 
conjunto com mesmas dimensões, porém compostos por materiais distintos e outro conjunto 
formado de protótipos de mesmo material, mas com diferentes seções transversais, a fim de 

deflexão. Assim, a partir da construção desses protótipos, será 
possível ao estudante verificar como as diferenças entre essas formas geométricas e os 
diversos materiais utilizados interferem na deflexão, permitindo uma análise visual e prática 

meno, facilitando o seu entendimento. 
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