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Modelagem em
Engenharia C & A

Aula 1- Introdução e informações

Objetivos deste curso…
• Introdução de técnicas de modelagem

corrente em engenharia civil & ambiental
utilizando planilhas eletrônicas e 
programação simples

• Exposição de problemas usuais de 
engenharia civil & ambiental mesmo antes 
de se conhecer toda a teoria e tecnologia
envolvidas

• Conhecer e dominar ferramentas para 
solução de problemas em engenharia geral
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Programa do curso
• Apresentar a ferramenta planilha eletronica como um 

suporte de engenharia

• Programação em planilha, criação de rotinas e funções
personalizadas

• Modelagem matemática de problemas simples com 

gráficos animados

• Modelagem de problemas diversos na ára de estruturas, 
construção, e transportes, hidráulica, meio ambiente
através de soluções numéricas

• Modelagem de problemas com equações diferenciais

• Modelagem estatística

• Modelagem através de fractais.
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Atividade Bibliografia

1

Introdução ao curso. Objetivos. Modelagem matemática em 

Engenharia. Ferramentas Disponíveis. O que esperar. 

Usando e programando o excel.

2-ago 5-ago 1

2

Programação em VBA. Rotinas básicas. Criando macros e

funções. Funções privadas. Rotina de interpolação linear e

quadrática

09/ago 12/ago
Dif Finitas

Paraquedas
1

3
Rotinas gráficas. Animação de gráficos. Controle do

processamento e fluxo.
16/ago 19/ago Osciloscópio 2

4
Controle de Fluxo - Gráficos animados Método das

Diferenças
23/ago 26/ago

Problema do 

Tanque/Jato Oscilante
3

5

Modelos estatísticos. Criação do histograma e ajuste de

probabilidade. Histograma e ajuste normal. Geração de

séries sintéticas 

30/ago 02/set Problema do Lava-Jato 3

6
Introdução ao processo simplificado de solução de

equações. Método de Newton Raphson. Goal Seeker
13/set 16/set

Encontrar o valor em 

uma função complexa
3

7

Modelos de ajuste de funções matemáticas não

convencionais. Modelos simples: curva logística. Curva de

Harvey. Ajuste linear múltiplo. Primeiro us do Solver

20/set 23/set
Ajuste da  curva 

logistica por MMQ
3

8 Solução de Matrizes não lineares. Mètodo da lineareização 27/set 30/set

Dimensinar sistema 

de ventilação em 

malha

3

9

Modelos de Otimização. Conceito de ótimo. Função

objetivo. Exemplo simples do ótimo linear. Solução de

Matrizes Lineares

04/out 07/out

Dimensionar o tanque 

do lava-jato pelo 

menor custo.

3

10 Modelos de ajuste avançados. FFT 11/out 14/out
Ajuste de Maré por 

FFT
3

11
Modelos de ajuste não linear. Exemplo prático. Splines

cúbicos. Perfil de Temperatura no lago
18/out 21/out

Ajuste da Função 

Spline na temperatura 

do lago.

3

12

Equações diferenciais: propagação da temperatura em uma

viga metálica. Modelagem da radiação solar. Exemplo da

temperatura de água em um rio. Modelagem 2D

25/out 04/nov
Temperatura em uma 

laje de concreto
3

13 Modelos de integração numérica. Exemplos diversos 01/nov 11/nov

Cálculo da 

estabilidade de uma 

barragem de concreto

3

14

Fractais. Conceitos e aplicação em modelagem de

engenharia. Geração de gráficos randomicos Determinação

da dimensão fractal.

08/nov 18/nov Graficos animados 3

15 Fractais 2. Superfícies Randomicas 22/nov 25/nov Tormenta de projeto 3
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Bibliografia

Critérios e Regras
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Apresentando a 
ferramenta

• O Excel(Microsoft)  é a planilha mais utilizada no 

mercado para cálculos diversos e uma poderosa

ferramenta de engenharia.

• Recursos numéricos para ajuste de curvas, 

estatísticas, otimização, gráficos e etc.

• Banco de dados

• Linguagem de programação fácil e intuitiva que 

interage com a planilha.

• Facilidade de acesso e utilização na nuvem

Uma Introdução à 
Programação

• Aplicativo Excel – interface conhecida

• Linguagem VBA (Visual Basic for applications)

• Por quê: utilizar as funções da planilha, 

principalmente gráficos com as vantagens da 

programação
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Ativando o VBA (alt + F11)

• Deverá estar instalado 

com o Office

• Tecla de Atalho Alt + F11

• Inserir Módulo na planilha 

de trabalho

Organização Básica do 
VBA

• Variáveis devem ser definidas no inicio
o Inteiras      integer

o Simples precisão         single

o Dupla precisão            double

o Texto           string

o Range – intervalo de células    range

• Atribuição de variável
o sinal de igual  A = 12 + B

o Set r =range(“A10:B20”)
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Operadores
• Aritméticos    +   - *     /

• Lógico     <  >  =   

• Booleanos    true    false

Controle de fluxo
• Contador

For  i=1 to x step m

....

Next i

• Loop

While

.....

Wend
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Controle de Fluxo
• IF ... Then......

• Goto  label

Interagindo com a 
planilha

•Lendo um valor da 

célula

As linhas abaixo quando 

executadas lêem o valor 9.81 

da célula  A10 e guardam na 

variável valor

Faixa definida para r

Cells(linha , coluna)
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Interagindo com a 
planilha

•Gravando um valor 

na planilha

As linhas abaixo quando 

executadas escrevem o conteúdo 

da variável valor (9.81) da célula  

A10
Faixa definida para r

Cells(linha , coluna)

Disparando uma Sub

• Criar um botão

o Ativar o menu de 
formulários

o Posicionar o botão

o Associar a subrotina
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Estruturando o Código

• Funções pessoais
Function FF(argumentos)

.....

End Function

o Definir tipo dos argumentos

o Definir a tipo de resultado

Salvando as rotinas
• Na planilha (.xlsm)

• Na pasta pessoal.xlsm

• Em arquivos texto (.bas)
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Controlando o cálculo
• Cálculo automático (default)

o Opções – Geral - Fórmulas

• Cálculo – atualização manuais
o Application.Calculation = xlCalculationManual

o Application.ScreenUpdating = False


