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Resumo  
 

O artigo relata o processo de desenvolvimento e avaliação do Xilo Tool, uma aplicação 

web expedita para pré-dimensionamento de elementos estruturais em madeira, 

disponibilizado online pelo link http://xilotool.herokuapp.com/. O projeto almeja 

dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, contribuir para a difusão do conhecimento 

e utilização de elementos construtivos com Madeira Laminada Colada (MLC) e se coloca 

como auxílio no processo de concepção em nível de estudo preliminar para profissionais 

de projeto. O conteúdo exposto na plataforma foi elaborado com base em referenciais 

teóricos específicos na área e considera especificamente o pré-dimensionamento de vigas, 

grelhas, arcos, treliças e pórticos. Foram realizados testes para mensurar o impacto da 

aplicação no tempo de execução de tarefas de pré-dimensionamento de estruturas e na 

taxa de acerto. Obteve-se que o grupo que utilizou o Xilo Tool conseguiu executar as 

tarefas até 48 % mais rapidamente e com uma taxa de erro 32 % menor em relação ao 

grupo que não o utilizou. Por fim, foram realizados testes estatísticos para avaliar a 

relevância estatística das diferenças observadas após a adoção da ferramenta, e eles 

sugeriram que o Xilo Tool teve, de fato, impacto positivo no desempenho do grupo que 

o utilizou, com confiança de 95 %. 

 

Palavras-chave: Elementos estruturais. Pré-dimensionamento. Madeira. Softwares 

Educacionais. 

 

Abstract 
 

This paper reports the development and assessment of Xilo Tool, a web application for 

wood structural pre-dimensioning, available online at http://xilotool.herokuapp.com/. 

The project aims to streamline the teaching-learning process, contribute to the 

dissemination of knowledge and use of building elements with Glued Laminated Timber 

(GLT) and stands as to aid in the design process at preliminary study level for project 

professionals. The content exposed on the platform was elaborated based on specific 

theoretical references in the area and specifically considers the pre-dimensioning of 

http://xilotool.herokuapp.com/
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beams, grids, arches, trusses and gantries. Tests were performed to measure the impact of 

the application on the execution time of structural pre-dimensioning tasks and on the hit 

rate. It was found that the group using Xilo Tool was able to perform tasks up to 48 % 

faster and with a 32 % lower error rate compared to the group that did not use it. Finally, 

statistical tests were performed to assess the statistical relevance of the differences 

observed after the adoption of the tool, and they suggested that the Xilo Tool had, in fact, 

a positive impact on the performance of the group that used it, with a 95 % confidence. 

 

Keywords: Structural elements. Pre-dimensioning. Wood. Educational softwares. 

 

1 Introdução 
 

O pré-dimensionamento estrutural consiste na determinação das dimensões iniciais dos 

elementos estruturais. Trata-se de uma etapa de concepção, na qual são feitas estimativas 

sobre as dimensões das seções transversais, que nos fornecem noção prévia das seções, 

consumo de material e o peso próprio da estrutura. Para o arquiteto, o pré-

dimensionamento auxilia na elaboração de um projeto arquitetônico consistente, pois 

existe interação entre o projeto arquitetônico e o estrutural. Em alguns casos, estes dois 

projetos se confundem.  

 

O dimensionamento prévio das estruturas requer o uso de grande quantidade de 

informações, com muitas possibilidades de combinação de materiais, carregamentos, 

tipos de peças e geometria, que muitas vezes não estão ao alcance imediato do projetista. 

Para dinamizar e facilitar esse processo de escolha dos dados, foi criada, neste projeto, 

uma aplicação web voltada ao pré-dimensionamento expedito de elementos estruturais 

básicos, chamada Xilo Tool. 

 

O objetivo dessa aplicação é auxiliar estudantes em formação com o uso da madeira e 

projetistas a diminuir o tempo dispensado ao projeto e a reduzir os erros na fase de estudo 

preliminar, familiarizando-os com esse material. Para tanto, o Xilo Tool reúne a aplicação 

das fórmulas e variáveis necessárias à realização do pré-dimensionamento em uma 

ferramenta simples e dinâmica. Dessa maneira, auxilia os arquitetos nas fases de 

concepção arquitetônica e torna mais ágil e interativa a realização do lançamento 

estrutural. 

 

O Xilo Tool foi desenvolvido para se adaptar ao uso tanto em computadores quanto em 

smartphones e tablets, e pode ser acessado por http://xilotool.herokuapp.com/. Os 

elementos estruturais em madeira disponíveis para pré-dimensionamento são da família 

das vigas, pórticos, treliças e grelha devido a sua recorrência em projetos arquitetônicos. 

Ao total, foram escolhidas doze estruturas para essa etapa, mas em versões futuras essa 

quantidade será ampliada. 

 

Para validação da aplicação, analisou-se o desempenho de estudantes realizando o pré-

dimensionamento sem e com a ferramenta, em termos da taxa de acertos e do tempo de 

execução da tarefa de cada um dos grupos. Após isso, aplicaram-se testes estatísticos para 

avaliar a significância dos resultados e para mensurar se o Xilo Tool teve real impacto na 

performance dos usuários. 

http://xilotool.herokuapp.com/
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2 Referencial Teórico 

 
Esta seção apresenta os principais conceitos ligados ao pré-dimensionamento de 

estruturas de madeira e ao desenvolvimento de aplicações web utilizados na concepção e 

implementação do Xilo Tool. 

 
2.1 Pré-dimensionamento 

 

O dimensionamento de estruturas é um procedimento feito de maneira detalhada e 

precisa, sendo de responsabilidade do profissional habilitado. Cabe ao estudante de 

arquitetura compreender e propor os valores iniciais estimados e representativos para as 

seções das peças a serem utilizadas em determinado projeto, em concordância com um 

sistema construtivo já previamente definido e o partido arquitetônico de modo a 

estabelecer uma interlocução produtiva com as dimensões previstas pela engenharia.  

 

Os elementos disponíveis para pré-dimensionamento neste trabalho foram escolhidos em 

função da recorrência de aplicação em projetos arquitetônicos, em sua maior parte aquelas 

comumente utilizadas no dia a dia da elaboração de projetos. As diferentes tipologias 

construtivas foram extraídas de diferentes fontes bibliográficas. As relações dimensionais 

foram pautadas em referências bibliográficas, como Rebello (2000), Engel (2003), Gross 

(2003), Sáles et al. (2009), Silver, Mclean e Evans (2013), Pinto (2017), e Azambuja e 

Mattos (s/d).  

 

A partir do critério citado acima, cinco elementos são disponibilizados para uso na 

ferramenta, são eles: vigas, pórticos, arco, treliças e grelha. As variáveis envolvidas no 

cálculo são apresentadas a seguir, considerando que para cada modelo de estrutura há 

parâmetros mínimos e máximos a serem especificados, bem como algumas variáveis. Em 

cada peça, esses parâmetros e variáveis são informados na própria tela da plataforma.  

 

2.1.1 Pré-dimensionamento das vigas 

 

Vigas são “elementos lineares em que a flexão é preponderante” (NBR 6118: 2003, item 

14.4.1.1). Portanto, elas têm como esforços dominantes o momento fletor e força cortante. 

Segundo Engel (2003), são também elementos de seção ativa projetados para resistirem, 

além da flexão, aos esforços de cisalhamento, torção, tração e compressão. Dentro desta 

classificação há seis tipos de vigas na plataforma: viga bi-apoiada, viga vagão, viga em 

duas águas, viga em duas águas curva, viga bi-apoiada com balanço e viga de cobertura 

em duas águas. As variáveis comuns a todas elas são vão livre (L), espaçamento (E), 

altura (H), inclinação (a) e espessura da seção (b). Os parâmetros mínimos e máximos 

definidos nesta classificação variam conforme o modelo de estrutura selecionado. As 

dimensões citadas seguem a bibliografia consultada para a elaboração da plataforma.  

 

Assim, tem-se para: 

  

a) viga biapoiada: L < 40 m e 3 m ≤ E ≤ 7 m; 

b) viga vagão: 10 m ≤ L ≤ 30 m, 5 m ≤ E ≤ 7 m e a ≤ 15º; 

c) viga em duas águas ou viga em duas águas curva: 10 m ≤  L ≤ 40 m, 3 m ≤ E 

≤ 7 m e 3º ≤ a ≤ 15º; 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4


 

 

 

Portal de Eventos Científicos da Escola de Engenharia de São Carlos 
Anais eletrônicos do XVIIEBRAMEM 
Disponível em: http://eventos.eesc.usp.br/ebramem2020 

d) viga bi-apoiada com balanço: 3 m ≤ E ≤ 7 m e 2º ≤ a ≤ 12º; 

e) viga de cobertura em duas águas: 3 m ≤ L ≤ 7 m, 3 m ≤ E ≤ 10 m e a ≤ 12º. 

2.1.2 Pré-dimensionamento dos pórticos 

 

Pórticos são estruturas lineares planas nas quais os esforços atuam de forma coplanar, 

também classificados por Engel (2003) como elementos de seção ativa. São capazes de 

resistir aos esforços normais, cortantes e, principalmente, de flexão. Dois tipos de pórticos 

compõem a plataforma, atirantado e em duas águas. As variáveis para essas tipologias 

variam conforme a seguir: 

 

a) pórtico atirantado: 10 m ≤ L ≤ 25 m, 5 m ≤ E ≤ 7 m e a ≤ 15º; 

b) pórtico em duas águas: 5 m ≤ E ≤ 10 m e 5º ≤ a ≤ 30º. 

 

2.1.3 Pré-dimensionamento do arco 

 

Arcos se definem por barras curvas nas quais atuam principalmente os esforços 

solicitantes de compressão normal, podendo receber simultaneamente a ação do momento 

fletor. Assim como os pórticos e as vigas, eles são elementos de seção ativa. A variável 

de importância desta tipologia é o vão (L), que pode ser bem extenso, variando entre 20 

m a 100 m (20 m ≤ L ≤ 100 m). 

 

2.1.4 Pré-dimensionamento das treliças  

 

Treliças são classificadas por Engel (2003) como elementos de vetor ativo, que transferem 

carregamentos por meio de outros elementos rígidos configurados na forma triangular, os 

quais possuem as extremidades interligadas e denominadas “nós”. A eficiência das 

treliças se deve à resistência individual de tais elementos às solicitações de tração e 

compressão. Para as variáveis em cada tipologia apresentada na plataforma, temos que: 

 

a) treliça de banzo paralelo: 10 m ≤ L ≤ 80 m; 

b) treliça de banzo inclinado: 5 m ≤ L ≤ 15 m, 2 m ≤ E ≤ 4 m e a = 10º (para este 

caso, tem-se que 10º corresponde à inclinação ideal). 

 

2.1.5 Pré-dimensionamento da grelha 

 

As grelhas são sistemas de seção ativa constituídos de estruturas lineares (barras ou vigas) 

pertencentes ao mesmo plano. Estas formam uma malha capaz de distribuir a carga 

recebida dos esforços. Os carregamentos ocorrem perpendicularmente ao plano. Para esta 

tipologia, a variável de importância é o vão, que deve ser inferior ou igual a 20 m (L≤ 20 

m). 

 

2.2 Desenvolvimento web 

 

O software foi implementado com caraterísticas de PWA (do inglês, Progressive Web 

Apps). Este tipo de aplicação é marcado pela combinação de elementos únicos de 

aplicativos móveis nativos e as vantagens da implementação para a web, podendo ser 

acessada em qualquer navegador como o Chrome, Firefox e Safari. Com isso, buscou-se 

tornar a experiência do uso de uma página web através do celular semelhante ao uso de 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
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https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
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um aplicativo móvel. Dessa forma, o Xilo Tool pode ser usado independentemente do 

navegador ou dispositivo. 

 

O projeto foi desenvolvido utilizando uma biblioteca JavaScript para criação de interfaces 

de usuário chamada React, que possibilita a modularização do projeto em componentes. 

Ela atualiza e renderiza de forma eficiente apenas os componentes necessários na medida 

em que os dados mudam. React é especialmente adequada para aplicativos da Web 

complexos que lidam muito com a interação do usuário e alteração de dados 

dinamicamente (EISEMAN, 2015). Outras tecnologias utilizadas na implementação da 

plataforma foram a linguagem de marcação HTML5 (do inglês, Hypertext Markup 

Language), folhas de estilo CSS3, e um framework web de auxílio na construção de 

componentes de interface e front-end chamado Bootstrap. 

 

3 Características da ferramenta Xilo Tool 

 
O Xilo Tool consiste em um aplicativo para Internet, ele busca principalmente auxiliar 

arquitetos e estudantes interessados em projetar usando a madeira como material de 

expressão arquitetônica. Um auxílio ainda durante a etapa de concepção, quando se faz 

necessária a ideia das dimensões dos elementos que comporão a sustentação da 

edificação. Diferentemente de outras plataformas, a referida ferramenta provê um meio 

expedito para a obtenção das medidas de interesse, utilizando-se diretamente de equações 

específicas para cada elemento de suporte.  

 

O Xilo Tool se enquadra na classe dos softwares científicos ou para engenharia, além de 

ser uma aplicação independente (stand-alone), na medida em que executa em 

computadores pessoais ou dispositivos móveis e inclui em si tudo o que precisa para 

atender aos seus usuários, demandando apenas o acesso à Internet por meio de um 

navegador. Entende-se que ambas as classificações são complementares e proveem uma 

caracterização precisa da natureza da aplicação desenvolvida. Além disso, o Xilo Tool 

também encontra seu lugar na Informática Educacional, por seu caráter instrutivo e 

explicativo no que concerne às estruturas de madeira e ao processo de pré-

dimensionamento. 

 

A estrutura geral das telas da aplicação é exibida na Figura 1, a qual é composta 

essencialmente de um menu lateral, contendo as peças arquitetônicas disponíveis para 

escolha, e da área principal, em que é exibido o componente de cálculo dos parâmetros 

da peça escolhida. Cada componente contém um formulário para o cálculo dos 

parâmetros, uma imagem que ilustra a peça e o significado de cada parâmetro de 

dimensionamento, além de textos explicativos acessíveis ao se passar o cursor sobre o 

ícone de interrogação localizado ao lado do título (vide Figura 2).  
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Figura 1 – Tela de pré-dimensionamento da viga de cobertura em duas águas 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

Figura 2 – Texto explicativo para viga de cobertura em duas águas  

 
Fonte: Própria (2019). 

 

A maioria dos formulários de cálculo é reativa, ou seja, a inserção de valores em um 

campo causa a computação dos valores dos outros parâmetros, acelerando a obtenção do 

resultado e favorecendo a interatividade da aplicação. Além disso, no menu superior, há 

o suporte para internacionalização contemplando, até a presente versão, as línguas inglesa 

e portuguesa, como mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Demonstração de uso do seletor de idiomas afixado no canto superior direito 

da interface. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

4 Delineamento experimental 
 

Os experimentos realizados neste estudo têm por objetivo geral investigar se o uso da 

aplicação Xilo Tool causa melhoria no desempenho de estudantes na tarefa de pré-

dimensionar as dimensões dos elementos de madeira. Analisar o uso do Xilo Tool 

representa computar o nível de acertos e o tempo requerido para o pré-dimensionamento 

de elementos de madeira realizado por estudantes de Arquitetura no contexto acadêmico 

do ensino superior público e privado no município de Natal, Rio Grande do Norte. O 

delineamento experimental posto em prática neste estudo tem como base o trabalho de 

Santos, Júnior e Souza (2018): 

 

a) seleção do contexto: o experimento será endereçado a alunos do ensino superior 

do curso de Arquitetura em duas universidades localizadas em Natal, Rio Grande 

do Norte;  

b) variáveis envolvidas: 

– variáveis dependentes: tempo (TPD) e corretude (CPD) de pré-

dimensionamento de estruturas especificadas em um questionário aplicado; 

– variáveis independentes: aplicação Xilo Tool e estruturas presentes no 

questionário;  

– variáveis intervenientes: qualidade da conexão à Internet, disposição para 

responder ao questionário, habilidades dos participantes com as operações 

matemáticas necessárias, habilidade de resposta ao questionário na 

plataforma on-line adotada. 

c) formulação de hipótese: o uso da aplicação Xilo Tool reduz o tempo para o pré-

dimensionamento de estruturas de madeira, ao mesmo tempo que garante 

resultados mais acurados? Com vistas a responder a questão levantada, as médias 

de acertos e do tempo levado para pré-dimensionar as estruturas presentes no 

questionário aplicado serão consideradas; 

d) seleção de participantes: os participantes voluntários do experimento foram, por 

conveniência, escolhidos aleatoriamente de turmas do curso de Arquitetura de 
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duas instituições superiores de ensino, com supervisão de membros do corpo 

docente dessas instituições. Ao total, foram 57 participantes considerados, sendo 

13 de uma turma da UFRN- Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 44 

provenientes de duas turmas da UnP- Universidade Potiguar, cujas identidades 

não serão reveladas neste trabalho; 

e) grupos do experimento: em cada uma das três turmas, os estudantes foram 

divididos aleatoriamente em dois grupos, um que responderia o questionário sem 

o uso do Xilo Tool, contando apenas com lápis, rascunho e as fórmulas necessárias 

para os cálculos; e outro que usaria somente o Xilo Tool em smartphone para 

responder;  

f) instrumentação: as ferramentas utilizadas durante os experimentos foram o 

questionário contendo três questões básicas e ilustradas sobre o pré-

dimensionamento de estruturas de madeira e dois campos para preencher os 

tempos de começo e fim do teste; uma folha contendo as fórmulas necessárias 

para a resolução das questões por aqueles sem o Xilo Tool; o acesso ao Xilo Tool 

em smartphone para aqueles que iriam utilizá-lo; e um formulário on-line por 

meio do qual as respostas deveriam ser submetidas. 

 

A execução do experimento pode ser descrita em três etapas: 

 

a) preparação; 

– recepção dos participantes: os autores se apresentaram para a turma, 

explicaram os propósitos do experimento e como ele se daria. 

–  divisão em grupos: os estudantes foram separados aleatoriamente em dois 

grupos, um que usaria o Xilo Tool, outro que usaria apenas lápis e papel. 

– ambientação do Xilo Tool: aqueles que usariam o Xilo Tool tiveram cerca 

de 5 minutos para se ambientarem quanto ao uso dos menus e campos de 

formulário da aplicação. 

b) execução: após os passos descritos acima, os estudantes foram orientados a 

iniciarem a resolução das questões presentes no questionário. Assim que 

terminaram a resolução dos exercícios, eles submeteram as respostas por um 

formulário on-line, incluindo os horários exatos de início e término; 

c) validação e análise dos dados: os dados de todas as turmas foram agrupados, 

resultando em dois grupos, o dos alunos que utilizaram o Xilo Tool (amostra CXT) 

e o dos alunos que não o utilizaram (amostra SXT). O fator considerado no 

experimento foi a maneira de se pré-dimensionar, e os tratamentos foram por via 

manual, utilizando cálculos à lápis e papel, e por meio da aplicação Xilo Tool 

acessada de um smartphone. Para ambas as abordagens, computaram-se os acertos 

das questões propostas no questionário (aceitando respostas que diferiam em até 

5% com relação à resposta no gabarito) e o tempo em minutos decorrido entre o 

tempo de início e de fim exatos indicados pelos participantes. Para dar suporte à 

análise, foram utilizados dois testes estatísticos: Shapiro-Wilk (SHAPIRO, 

WILK; 1965), para verificar a normalidades dos dados, e o Teste U de Mann-

Whitney (MANN, WHITNEY; 1947), para a comparação das distribuições das 

amostras (independentes). No primeiro, a hipótese nula é precisamente a 

afirmação de que os dados apresentados seguem uma distribuição normal. O p-

valor de resposta, caso seja menor que o nível de significância escolhido (neste 

estudo, vale 0,05), indica que os dados não seguem uma distribuição normal. Para 
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o segundo, a hipótese nula consiste na afirmação de que as populações das 

amostras apresentadas seguem uma mesma distribuição. Assim, um p-valor menor 

que o nível de significância escolhido (novamente, 0,05 neste estudo) indica a 

rejeição dessa hipótese, e, portanto, que as distribuições são diferentes (com uma 

significância de 5 %, ou, correspondentemente, uma confiança de 95 %). Todos 

os tratamentos estatísticos foram realizados na plataforma Google Collaboratory 

(Google, https://colab.research.google.com) utilizando a linguagem Python 

(Python Software Foundation, https://www.python.org/) e as bibliotecas pandas 

(MCKINNEY; 2010), a qual provê estruturas de dados e métodos para 

manipulação e descrição de dados, scipy (SciPy, https://www.scipy.org/), que 

oferece funções para tratamentos estatísticos dos dados, e matplotlib (HUNTER; 

2007), especializada em visualização de dados. As amostras e o questionário 

aplicado aos participantes do experimento encontram-se no repositório hospedado 

em https://github.com/cs-ufrn/xilotool-ebramem-experimental.  

 

5 Resultados finais 
 

A análise das medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão (desvio 

padrão) das duas amostras coletadas são indicadas na Tabela 1. Fica notado que os 

estudantes não munidos com a ferramenta Xilo Tool acertaram, em média, 68 % das 

questões, em cerca de 19,5 minutos, enquanto aqueles que utilizaram a aplicação 

acertaram, em média, quase 90 % das questões, em aproximadamente 10 minutos. Houve, 

portanto, um aumento de cerca de 32,35 % na média de acertos, e um decréscimo de 

aproximadamente 48,72% no tempo de resposta. Ademais, os valores das medianas, em 

geral, aproximaram-se das médias, levando-nos a crer que os valores médios foram pouco 

influenciados por outliers, sendo, portanto, representativos.  Porém, em específico, o caso 

da porcentagem de acertos da amostra CXT merece uma melhor investigação, pois a 

mediana se distanciou em pelo menos 10 pontos percentuais da média. De fato, o boxplot 

apresentado no Gráfico 1 exibe três observações fora do intervalo interquartil, ou seja, 

três outliers, os responsáveis pela diferença observada. O mesmo gráfico mostra pouca 

ou nenhuma presença de outliers nos demais casos, o que justifica as proximidades 

observadas entre as médias e as medianas. 

 

Tabela 1 – Resumo estatístico das amostras analisadas. 

Amostra Tamanho Variáveis Média 
Desvio 

padrão 
Mediana 

Sem  

Xilo Tool 

(SXT) 

25 

Acertos (%) 68,00 26,00 75,00 

Tempo (min) 19,48 6,50 17,00 

Com  

Xilo Tool 

(CXT) 

32 
Acertos (%) 89,84 17,00 100,00 

Tempo (min) 10,06 3,47 10,00 

Fonte: Própria (2019). 

 

https://www.python.org/
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Gráfico 1 – Box Plots feitos a partir do tempo de execução das tarefas e da taxa de 

acerto, respectivamente, dos grupos sem e com o uso do Xilo Tool. 

  

Fonte: Própria (2019). 

 

Para verificar se, de fato, as duas populações sob investigação possuem diferença 

estatística significante, partimos para a realização de testes de hipótese. Um passo 

importante para tanto é verificar se as variáveis de interesse nas amostras coletadas 

seguem uma distribuição normal. Um teste comum nessa direção é o teste de Shapiro-

Wilk, que, como mencionado na seção anterior, utilizamos neste trabalho. Para a variável 

de porcentagem de acertos, a amostra sem Xilo Tool apresentou-se não-normal (p = 

0,038), enquanto a com Xilo Tool não apresentou indícios de não-normalidade (p = 0,63). 

Para a variável de tempo, ocorreu o contrário. 

  

Diante disso, para testar a diferença estatística desejada, utilizamos um teste não-

paramétrico, que não assume a normalidade dos dados observados. Como as amostras são 

independentes, aplicamos o teste U de Mann-Whitney, como explicado na seção anterior. 

A execução do teste revelou a rejeição da hipótese de igualdade entre as distribuições 

para as duas variáveis estudadas, com p=0,00015 para a porcentagem de acertos, e p=2,45 

e-8 para a variável de tempo. Portanto, esse teste sugere que a utilização do Xilo Tool 

representou uma melhoria significante (com confiança de 95 %) para os estudantes do 

curso de Arquitetura nas tarefas de pré-dimensionamento das estruturas apresentadas, 

tanto quanto à quantidade de acertos, quanto ao tempo de resposta. 

 

Apesar de todo o cuidado com os procedimentos experimentais, podemos citar alguns 

fatores que podem ameaçar a validade dos experimentos:  

 

a) velocidade do acesso à Internet e dos dispositivos móveis utilizados: Tanto o Xilo 

Tool quanto os formulários necessitavam de acesso à Internet e de um 

smartphone, e a qualidade de ambos pode ter influenciado nos tempos de resposta 

aos exercícios. Observou-se, porém, que a velocidade de conexão não variou 

significativamente entre as duas universidades, e acreditamos, por isso, que pouco 

tenha influenciado nos resultados. 

b) contextos e metodologias diferentes entre as duas universidades: Como as 

populações e amostras sob estudo compreendem diferentes universidades, tanto 

públicas quanto privadas, e diferentes metodologias de ensino (que variam de 

docente para docente), a diferença entre as habilidades estimuladas e 

desenvolvidas em cada estudante pode influenciar as duas variáveis — acertos e 
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tempo — investigadas. Constatou-se, no entanto, que as turmas estudadas tinham 

em comum o fato de não estarem ambientadas ao pré-dimensionamento de 

estruturas, o que pode ter mitigado os efeitos da ameaça em discussão. 

c) fatores externos: Além da aleatoriedade inerente aos experimentos, fatores como 

a consulta indevida e não constatada pelos aplicadores dos testes a materiais de 

auxílio e colegas durante o experimento, o nervosismo dos estudantes e a 

indisposição a participar seriamente do experimento podem ter influenciado os 

resultados apresentados. 

 

6 Considerações finais 
 

O desenvolvimento do Xilo Tool, como ferramenta online busca auxiliar estudantes e 

projetistas na etapa de pré-dimensionamento de elementos estruturais de Madeira 

Laminada Colada (MLC) de forma expedita. Os resultados iniciais demonstraram que o 

uso da ferramenta possibilitou aos usuários menos tempo para execução das tarefas e 

maior taxa de acertos nas respostas – Os estudantes usando o Xilo Tool levaram, em 

média, 10 minutos para finalizar a tarefa e obtiveram taxa média de acerto de 89%. o 

grupo que não fez uso da ferramenta demorou em média 19 minutos para concluir a tarefa 

e teve uma taxa de acerto média de 68%. Uma aplicação do teste U de Mann-Whitney 

indicou a significância estatística dessas diferenças. Portanto, a utilização da ferramenta 

resultou em impacto positivo referente a realização da tarefa de pré-dimensionamento. 

 

O desenvolvimento dessa plataforma online de fácil utilização por estudantes de 

arquitetura e projetistas pode auxiliar e difundir os projetos executados em madeira por 

meio a assimilação de suas dimensões quando proposição em projeto. Como trabalhos 

futuros, pretendemos adicionar outras estruturas de MLC, como geodésicas; abranger 

outros materiais, como metal e concreto; fazer uma versão offline da ferramenta; e, por 

fim, aplicar novos testes variando tanto a instituição de ensino a que eles pertencem, 

quanto o período de formação em que eles estão. 
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