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DINÂMICA DE SISTEMAS: A VIVÊNCIA DO MÉTODO CIENTÍFICO

Wanderlice A. Maximo Santos Soares1

Ismael Victor Lucena Costa2, orientador

RESUMO

Analisando o avanço da tecnologia e percebendo o quanto as novas técnicas contribuem para a aprendizagem,
objetivamos apresentar a vivência do método científico a partir da modelagem por Dinâmica de Sistemas e da
plataforma Arduino. Para isso construimos um experimento a partir de materiais simples e do Arduino, para medir a
temperatura de um objeto em seu processo de resfriamento até seu equilíbrio na temperatura ambiente. Construimos
um modelo matemático desse fenômeno se valendo da lei de resfriamento de Newton e da ferramenta de Dinâmica
de Sistemas através de um aplicativo gratuito, o Insight Maker. Em seguida, ajustamos o modelo construido com os
dados experimentais, analisamos os resultados e os modelos, completando assim a vivência do método científico.

Palavras-chave:  Método científico,  Dinâmica  de  Sistemas,  Arduino,  experimentação,  lei  do  resfriamento  de
Newton, Insight Maker.

1. INTRODUÇÃO

1.1 - Problemática e Justificativa

As dificuldades dos estudantes para entenderem o processo de uma pesquisa científica é

uma realidade  no  ensino  fundamental  e  no  ensino  médio.  Não há  compreensão de como o

conhecimento  é  obtido  e  como  se  processa  a  construção  e  desconstrução  da  ciência.  Para

Mortimer  (1996),  o  conhecimento  científico  causa  conflito  na  consciência  e  são  os

experimentos, meios de favorecer a aquisição deste.

Para  Pereira  e  Lopes  (2002),  desenvolver  nos  indivíduos  a  cidadania  e  o

profissionalismo  exige  da  escola  muito  mais  do  que  a  simples  difusão  e  ajuntamento  de

informações,  exige  experiências  palpáveis  e  diversificadas,  adaptadas  do  cotidiano  para  as

situações  de  aprendizagem,  sendo  uma  das  exigências,  a  vivência  completa  do  método

científico.

O  método  científico  é  composto  por  preceitos  elementares  para  desenvolver  uma

experiência a fim de produzir, bem como corrigir e integrar conhecimentos. A experimentação

surge a  partir  de uma problemática,  onde se propõem hipóteses para  explicar uma ou mais

questões que terá objetivos claros e bem delimitados.

A metodologia precisa ser objetiva e todo o procedimento necessita ser documentado

para  que  possa  ser  analisado e  reproduzido por  outros  pesquisadores.  As  previsões  para  as

hipóteses  precisam ser  válidas  para  quaisquer  épocas  da  observação.  As  técnicas  utilizadas

devem descartar  as  variáveis  suscetíveis  de  adulteração dos  resultados.  E  estes  se  tornando

teoria, é fundamental que haja a possibilidade de refutá-la. Pois uma teoria nunca é definitiva e

este é um princípio primordial do método científico.
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Neste  trabalho,  para  melhor  compreensão  do  método  científico,  será  utilizada  a

metodologia Dinâmica de Sistemas, que será explicada no marco teórico, pois esta proporciona

uma apreensão  das  interferências  que  ocorrem em  vivências  das  mais  simples  às  mais

complexas.  Uma vez que o  pensar sistêmico ajuda na aprendizagem, proporcionando outros

conhecimentos que auxiliam e contribuem para a construção e valorização de novas maneiras de

pensar e atuar nos sistemas do qual fazemos parte.

Dependendo do ponto de vista, no universo nada é estático, tudo está em constante

transformação ou mudança. O homem em si é um universo em evolução e diante da diversidade,

do  acesso  fácil  à  informação,  da  globalização  e  do  inegável  predomínio  da  ciência  e  da

tecnologia, a Dinâmica de Sistemas é uma forma de percebermos as intermináveis ligações e

relações que o universo empreende. O pensar sistêmico e a vivência do método científico trarão

aos estudantes, como afirma Gardner (2007), novas maneiras de pensar e aprender na escola.

Como o acesso à informação não é comprovação de conhecimento, mas globalização é

de complexidade. Morin (2005), afirma ser necessário superar tal paradigma. E como o fazer

ciência é a busca por solução a uma problemática e sabendo que esta surge  a partir do senso

comum, levar os estudantes à vivência do método científico no contexto hodierno é uma das

formas de construção do conhecimento, aumentando a percepção do fazer ciências a partir da

construção de modelos e da experimentação.

Deste  modo,  o  intuito  do  presente  trabalho  é  contribuir  para  a  construção  do

conhecimento a partir da vivência do método científico, onde apresentaremos a modelagem em

Dinâmica de Sistemas, uma forma de percebermos as intermináveis ligações e relações que este

universo  empreende.  Como  em  geral  a  Dinâmica  de  Sistemas  se  processa  em  programas

computacionais,  utilizaremos o  Insight  Maker,  uma ferramenta online e  gratuita.  E para tal,

construiremos um experimento para mensurarmos a variação da temperatura de um objeto para a

partir desse encontrarmos as constantes (Ks) dos objetos selecionados, onde utilizaremos para a

obtenção dos dados o Arduino, uma  plataforma eletrônica de código aberto com hardware e

software fáceis de usar.

2. OBJETIVOS

2.1 – Objetivo geral:



 Apresentar  a  vivência  do  método  científico  a  partir  da  Dinâmica  de  Sistemas  e  da

plataforma Arduino.

2.2 – Objetivos específicos

 Compreender o método científico;

 Construir  e  estabelecer  conexões  entre  os  modelos  construídos  e  a  Dinâmica  de

Sistemas.

 Construir experimentos utilizando a plataforma Arduino.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 – Apresentação do experimento e da modelagem

A construção de um experimento para mensurar a variação de temperatura  é uma das

possibilidades de iniciarmos a vivência científica, pois para Curado (1999), o experimento além

de  identificar  as  variáveis  relevantes,  levantam  questões  que  proporcionam  aos  estudantes

reflexões  para  a  construção  do  conhecimento.  Assim,  a  experimentação  e  modelagem  será

referente ao resfriamento de um objeto,  e baseado em premissas propostas teoricamente por

Isaac Newton e atualmente conhecida como Lei de Resfriamento de Newton.

3.2 – Arduino

3.2.1 – O que é o Arduino?

Arduino  é  uma  plataforma  eletrônica  de  código  aberto,  ou  o  que  chamamos  de

plataforma de computação física, um sistema que pode interagir com seu ambiente por meio de

hardware  e  software,  que  você  pode  programar  para  processar  entradas  e  saídas  entre  o

dispositivo e os componentes externos conectados a ele.

Dentre os vários tipos de placa do Arduino, utilizamos a Uno (Figura 1), composta por

um Atmega8U2,  programado como um conversor USB para serial.  Esse chip USB tem seu

firmware atualizado,  para  que  o  Arduino  seja  exibido  em  seu  computador  como  outro

dispositivo, tal como ocorre com um mouse ou teclado.



Para programar o Arduino, você utiliza o IDE do Arduino, um software livre no qual

você escreve o código na linguagem compreensível para o Arduino (baseada na linguagem C)

que podem ser utilizados livremente por qualquer pessoa e com qualquer propósito. No Arduino,

programas são conhecidos como sketches.

Figura 1- Arduino Uno (Fonte: http://www.arduino.org)

O Arduino pode ser conectado a LEDs,  protoboard,  interruptores, motores, sensores

dos  mais  variados  (exemplo,  temperatura,  ultrassom,  umidade  e  etc)  ou  qualquer  outro

dispositivo  que  emita  dados  ou  possa  ser  controlado.  Por  exemplo,  um uso simples  de  um

Arduino seria para acender uma luz por certo intervalo de tempo, digamos, 30 segundos.

A placa do Arduino é composta de um microprocessador, um cristal ou oscilador e um

regulador linear de 5 volts. A placa possui pinos de entrada/saída do microcontrolador, para que

você possa conectá-los a outros circuitos ou sensores.

3.2.2 – Instalação e familiarização do Arduino

Para  configurar  o  Arduino  e  o  IDE pela  primeira  vez,  visite  o  siga  as  instruções

fornecidas no site oficial do Arduino, http://www.arduino.cc, ou procure informações na Internet

referentes a seu caso específico.

Assim que você abrir o IDE, visualizará uma janela semelhante a Figura 2.



Figura 2. O software IDE do Arduino

O IDE é dividido em três partes: a  Toolbar no topo, o código ou a  Sketch  janela no

centro, e a janela de mensagens na base. A Toolbar constitui-se de seis botões, onde na Tabela 1

está expresso as funções de cada um. Sob a Toolbar há uma guia, com o nome do arquivo do

sketch.  Também há um botão posicionado no lado direito.  Ao longo do topo há a barra  de

menus, com os itens Arquivo, Editar, Sketch, Ferramentas e Ajuda. Os botões na Toolbar (Figura

3) fornecem acesso conveniente às funções mais utilizadas dentro desses menus.

Figura 3. Barra de menus e Toolbar

Tabela 1. Funções dos botões de toolbar

Verificar Verifica se há erros no código
Carregar Faz o envio do sketch atual para o Arduino
Novo Cria um sketch em branco
Abrir Mostra uma lista de sketches, em seu Sketchbook, para abrir
Salvar Salva o sketch atual em seu sketchbook
Serial Monitor Monitor Exibe os dados seriais enviados do Arduino

O menu Arquivo é o local em que você pode acessar opções para criar um novo sketch,

analisar sketches armazenados em seu sketchbook e os exemplos fornecidos, salvar seu sketch ou

utilizar a opção Salvar Como para dar a ele um novo nome, fazer o envio de seu sketch para a

placa de entrada/saída (o Arduino), ou imprimir seu código e o Editar oferece opções para que



você recorte, copie e cole seções do código. Você também pode selecionar todo o código ou

localizar certas palavras ou frases dentro do código. As opções desfazer ou refazer são úteis

quando você comete algum erro.

O menu Sketch contém as funções Verificar/Compilar e outras funções úteis, incluindo a

opção  Importar  Biblioteca,  que  apresenta  uma  lista  das  bibliotecas  disponíveis,  o  menu

Ferramentas oferece diversas opções. Nela há a opção “selecionar a placa” e a “porta serial” tal

como fez quando configurou o Arduino pela primeira vez, a função Auto Formatação formata

seu código para melhorar sua visualização entre outras e o último menu, Ajuda, é o local em que

você encontra mais informações sobre o IDE, ou links para as páginas de referência do site do

Arduino e outras páginas úteis.

O monitor serial é uma ferramenta muito útil, especialmente para depuração de código.

O monitor exibe os dados seriais enviados de seu Arduino. Você também pode enviar dados de

volta ao Arduino utilizando o monitor serial.

3.3 – Dinâmica de Sistemas

A modelagem em Dinâmica de Sistemas desenvolvida pelo professor Jay W. Forrester

do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sugere um estudo de investigação, análise e

solução do impacto de custo no estoque. O modelo demonstra e serve como uma ferramenta útil

para estudar as interdependências entre as diversas variáveis de um nível organizacional.

Em sua terceira obra, “World Dynamics” o eletricista Jay Forrester fortalece seu interesse

em  Dinâmica  de  Sistemas  com  modelos  de  simulação,  que  mostram  como  aumentos

exponenciais na população e no consumo de recursos naturais conduzem a crises de poluição e

fome.

A modelagem em Dinâmica de Sistemas está ascendendo, desde a gestão empresarial à

área educacional. No Brasil, a modelagem sistêmica ainda é pouco utilizada no ensino, mas em

outros países é uma ferramenta de aprendizagem de eficácia comprovada, pois  Sowa (1984)

afirma  que  os aspectos  da  modelagem de  sistemas  admitem a  representação de  arcabouços

significantes  e  fatos  de  um  determinado  mundo  que  contêm  um  conjunto  de  regras  que

governam o funcionamento de suas partes e que estes podem ser utilizados para comparar e

descrever  diferentes  representações,  contribuindo  para  a  aquisição  e  manutenção  do

conhecimento e aprendizagem significativa.



A estrutura  da Dinâmica de Sistemas tem como elementos  básicos  os  fluxos que  se

acumulam em estoques. Na modelagem com Diagramas de Estoques e Fluxos, variáveis físicas

podem fluir e se amontoar nos estoques.

3.3.1 – Estoque

O estoque representa acúmulo ou escassez de algum recurso ou variável, local onde se

armazena alguma coisa como água, dinheiro, animais, posição de um objeto em queda livre.

Esses acúmulos são quantificações que podem variar com o tempo e no espaço. Tomemos como

exemplo a população de coelhos, onde poderemos ter um estoque do número de coelhos, ou

mesmo, do número de machos e fêmeas.

3.3.2 – Fluxo

O fluxo representa uma taxa de variação temporal  dos  recursos ou elementos  (água,

dinheiro, animais, posição de um objeto em queda livre) no estoque. Voltando a nosso exemplo

de população de coelhos, o fluxo seria a quantidade de animais nascidos e/ou mortos anual,

semestral, mensal ou até mesmos diariamente.

3.3.3 – Variável

A variável representa um elemento que pode assumir tanto um valor constante quanto

pode sofrer influência e ser alterado com o tempo. No nosso exemplo, as variáveis seriam taxa

de mortalidade e taxa de natalidade da população de coelhos, que pode ser uma constante ou

sofrer as mais diversas influências.

3.3.4 – Insight Maker

A  modelagem  em  Dinâmica  de  Sistemas  em  geral  se  processa  em  programas

computacionais. Neste trabalho, escolhemos o  Insight Maker (https://insightmaker.com), uma

ferramenta gratuita para a simulação de Dinâmica de Sistemas. O programa dispõe de elementos

básicos que nos permite a modelagem e disponibiliza as simulações de forma on-line, sendo

possível o acompanhamento desses projetos por outros usuários. Na representação sistêmica do

exemplo da população de coelhos, para quantificarmos as relações causais, utilizaremos os três



elementos básicos,  o estoque representado pelo retângulo, o fluxo representado por setas e as

variáveis  que  são  ovaladas. Observemos  (Figura  4)  como  podemos  construir  o  modelo  no

Insight Maker.

Figura 4. Modelo da dinâmica em população de coelhos.

3.4 – Lei de Resfriamento de Newton

A temperatura é  uma grandeza física  que permite  estimar  o quanto um objeto  está

quente  ou  frio,  em relação  a  um padrão.  A unidade  de  medida  da  temperatura  no  Sistema

Internacional  (SI)  é  o  Kelvin  (K),  mas  neste  trabalho,  utilizaremos  a  temperatura  em  grau

Celsius (ºC), lembrando que existe a escala em graus Fahrenheit (ºF).

Quando um objeto é colocado em um sistema que apresenta temperatura diferente, o que

possuir  maior  temperatura  tende  a  resfriar,  enquanto  aquece  sua  vizinhança  até  que  ambos

tenham a mesma temperatura, ou seja, entrem em equilíbrio térmico. Essa taxa de aquecimento

ou resfriamento é aproximadamente proporcional a diferença de temperatura entre os corpos, ou

seja, quanto maior a diferença de temperatura entre os corpos, maior a queda de temperatura.

Esta relação da taxa de resfriamento (ou aquecimento) de um corpo foi proposta inicialmente

por Isaac Newton e por isso é chamada de lei de resfriamento de Newton. 

4. METODOLOGIA



4.1 – Construindo o experimento

Na construção do equipamento para obtenção dos dados do resfriamento de Newton,

utilizamos uma  caixa em MDF 9 cm x 9 cm x 6; dois sensores de temperatura (LM35); sete

jumpers macho-macho; dois conectores; 45 cm de fio; uma placa de Arduino Uno; um cabo

USB; um computador (Figura 5).

O dispositivo LM35 é um sensor de precisão com 3 pinos para mensurar a temperatura,

tendo em sua saída um sinal de 10mV para cada grau Celsius(ºC). (Figura 5.a).

A linguagem de  programação  utilizada  pelo  Arduino  é  o  C  e  C++.  O código  fonte

utilizado para a placa Arduino para a determinação do resfriamento de Newton está apresentado

a seguir.

int leituraAmbiente;
int leituraMaterial;
float TemperaturaAmbiente;
float TemperaturaMaterial;
float TemperaturaMaterialFinal = 0;
int ciclo=0;
int chave=1;
int intervalo=10;

Figura 5. O equipamento montado obtendo os dados do aço. a) o sensor de temperatura LM35.



void setup(){
Serial.begin(9600);

}

void loop(){
ciclo = ciclo + 1;
leituraAmbiente = analogRead(0);
leituraMaterial = analogRead(5);

TemperaturaAmbiente = (float)500*leituraAmbiente/1023;
TemperaturaMaterial = (float)500*leituraMaterial/1023;

if (chave==1){
Serial.println(TemperaturaAmbiente);
chave=0;

}
TemperaturaMaterialFinal = TemperaturaMaterialFinal + 

(float)TemperaturaMaterial/intervalo);

if (ciclo==intervalo){
Serial.print( millis()/1000 );
Serial.print(" , ");
Serial.println(TemperaturaMaterialFinal);
TemperaturaMaterialFinal = 0;
ciclo = 0;

}

delay(1000);
}

Como  se  observa  no  código  acima,  a  programação  em  Arduino  começa  na  função

setup(),  onde  inicializamos  a  comunicação  serial.  Como  o  sensor  LM35  utiliza  as  portas

analógicas,  não  precisamos  inicializá-las  na  função  setup().  Mas  anterior  ao  setup()  há  a

declaração das variáveis que armazenará as temperaturas em grau Celsius.

Após a execução da função setup(), o programa passa a executar a função loop(), que é a

mais importante, pois é nessa parte que descreveremos tudo o que o circuito irá fazer e como irá

se comportar. Na função loop(), quando termina a execução dos comandos, ocorre um laço de

retorno ao começo da função, e a execução recomeça até o Arduino ser desligado.

Concluído a construção do equipamento e com o código pronto, rodamos o programa.

Nesta parte, sugerimos verificar o passo-a-passo para rodar um programa escrito para Arduino.

Após rodar o programa, se obtêm, a partir do monitor serial (Figura 6), os dados da temperatura

do ambiente na primeira linha e nas seguintes, o tempo da simulação e a temperatura do objeto

para verificarmos o resfriamento de Newton (Figura 5).



            Figura 6. Visualização do Monitor Serial com os dados obtidos de um dos cilindros.

Para a experimentação e verificação do resfriamento de Newton, utilizamos três cilindros

de materiais diferentes para obtenção da constante K de cada material.  Pois cada objeto tem

calor específico de acordo com a composição elementar, diferenciando entre si os Ks. Sendo que

quanto maior o calor específico, menor será o K e vice-versa.

4.2 – Construindo um modelo em Dinâmica de Sistemas no Insight Maker

Nesta seção, analisaremos o resfriamento de Newton, que é a transferência do calor de

um objeto com maior temperatura para um objeto com menor temperatura até chegarem ao

equilíbrio. Na troca de calor de um objeto com o meio ambiente, há quatro parâmetros básicos: a

temperatura do objeto, a temperatura do meio ambiente, a taxa de variação da temperatura com

relação ao tempo e a constante K que depende do material. A relação entre elas está apresentada

abaixo:

dT
d t

=−K (T ob j e t o−T ambi e nt e ) ,

onde  T(t)  é  a  temperatura  do  corpo  no  instante  t,  T amb i en t e    é  a  temperatura  do  meio,

T ob j e t o−T amb i e nt e    é a diferença de temperatura, K é uma constante que depende do material

da qual o corpo é composto e o sinal negativo implica que a variação de temperatura do corpo

será negativa, ou seja, que o corpo se resfria.



Na modelagem computacional gráfica no Insight Maker, visualizaremos as variáveis e as

relações  matemáticas,  sem necessariamente  aprofundarmos  nos  cálculos,  desenvolvendo  nos

estudantes  com pouco conhecimento matemático,  a leitura,  interpretação e compreensão dos

gráficos relacionados aos parâmetros estipulados para o modelo de resfriamento de Newton.

Sabe-se que a temperatura do objeto se modifica com o passar do tempo, mas não faz

alteração em nenhum parâmetro. Em Dinâmica de Sistemas, consideramos que a temperatura do

objeto é um  estoque, ou seja, elemento de armazenagem de informações que se altera com o

transcorrer do tempo por intermédio de outros fatores. Assim, a variável “Objeto” se comporta

como um estoque que representa acúmulo ou escassez de algum recurso, local onde se armazena

alguma coisa. 

Para criarmos o estoque “Objeto” no  Insight Maker, iremos em  “Add Primitive”,  no

canto superior esquerdo, e escolheremos a opção “Add Stock”. Para nomearmos como desejado,

clicaremos no objeto e no canto direito abrirá uma coluna para alteração de dados (Figura 7).

Figura 7. O estoque Objeto.

A temperatura do objeto se modifica com o passar do tempo, e o elemento que causa essa

mudança  é  o  elemento  fluxo que  pode  entrar  ou  sair  do  estoque.  De  modo  geral,  o  fluxo

representa a variação temporal de alguma informação, e em nosso modelo, o fluxo é a variação

da temperatura em relação ao tempo.

O fluxo no  Insight Maker é representado por uma seta que entra ou sai dos estoques.

Para criarmos o fluxo “Calor”, teremos que colocar o mouse sobre o estoque “Objeto”, onde

aparecerá um círculo com uma seta no centro do estoque, cliquemos neste círculo e arrastemos



para fora do estoque, pois em nosso modelo o fluxo é de saída (perda de calor). Criado o fluxo,

para mudanças, como alteração do nome, selecione-o e no canto direito aparecerá a coluna para

eventuais alterações (Figura 8). Sugerimos que o trecho acima seja realizado na prática pelo

leitor a fim de bem compreender os passos apresentados anteriormente.

Figura 8. O fluxo “Calor”.

Os fluxos representam as alterações dos recursos de um estoque, e, em um modelo de

Dinâmica de Sistemas. Seus valores podem ser alterados por um outro elemento da Dinâmica de

Sistemas que são as  variáveis. Comumente há variáveis influenciando a dinâmica de modelo.

Em nosso modelo, as variáveis serão o valor de K e a temperatura do ambiente, Tambiente.

Em  nosso  modelo  será  criado  algumas  variáveis.  Começaremos  pela

“Temperatura_Inicial” que significa a temperatura inicial do objeto. Para incluí-lo no  Insight

Maker  vá  até a  “Add Primitive”, no canto superior esquerdo, e escolheremos a opção  “Add

Variable”,  que estará diretamente ligada ao estoque “Objeto”.  Para ligarmos estes, iremos a



opção “Links” e arrastaremos a seta da variável até o estoque (Figura 9). Pois é na variável que

inseriremos o valor inicial da temperatura do objeto obtido na experimentação. Para tal iremos

até a variável e localizamos o sinal de igualdade, ao clicarmos, uma janela se abrirá, e assim,

adicionamos  o  valor  obtido  e  finalizaremos  esse  procedimento  clicando  no  botão  “Apply”

(Figura 10).

Figura 9. A Variável “Temperatura_Inicial” com o link no estoque “Objeto”.

Figura 10. A Variável “Temperatura_Inicial” recebendo valor inicial da temperatura do
objeto.



Assim, de acordo com o nosso modelo, o fluxo “Calor” será influenciado pelas duas

variáveis: K e Tambiente  . Uma vez que ao colocarmos um objeto com uma temperatura inicial

(“Temperatura_Inicial”)  em  um  ambiente  com  uma  temperatura  local

(“Temperatura_Ambiente”),  observaremos  que  o  objeto  atingirá  o  equilíbrio  térmico  com o

ambiente.  A taxa  de  resfriamento  é  dependente  de  alguns  fatores  como:  a  diferença  de

temperatura entre o objeto e o ambiente; a área exposta do objeto; o calor específico do material

que o constitui; as condições do ambiente onde o objeto é colocado; o tempo em que o objeto

permanece em contato com o ambiente. A constante K (Cte_K) representa um coeficiente de

proporcionalidade  que  abarca  as  características  acima.  Assim,  criaremos  a  variável

“Temperatura_Ambiente” e “Cte_K”. 

Criada  as  variáveis,  definiremos  o  comportamento  do  fluxo,  através  da  equação  de

resfriamento Newton exposta anteriormente. Para isso utilizaremos o mouse sobre o fluxo para

visualizarmos o sinal de igualdade e na janela aberta, introduziremos a equação do resfriamento

de  Newton:  [Cte_K]*([Objeto]  –  [Temperatura_Ambiente])   (ver  equação  e  Figura  11).

Lembrando que o nosso “Objeto” recebe a variável “Temperatura_Inicial”, vide (Figura 9).

O  modelo  do  resfriamento  de  Newton  está  incluído  na  linguagem  da  Dinâmica  de

Sistemas no programa Insight Maker. Agora podemos rodar o modelo, e verificarmos o gráfico

Temperatura x tempo. Para plotarmos um gráfico, na área superior central escolheremos a opção

“Settings” e na janela que se abrirá, inseriremos os dados (Figura 12) e aplicaremos, na variável

Figura 11. A equação [Cte_K]*([Objeto] – [Temperatura_Ambiente]) do fluxo “Calor”.



“Temperatura_Ambiente” inseriremos o valor de 28.00, referente a temperatura de 28ºC (Figura

12 a-), e um valor na variável “Cte_K” (Figura 12 b-) para uma simulação teste. 

Figura 12. Configurando o tempo da simulação; a) inserindo valor na variável
“Temperatura_Ambiente”e b) inserindo valor na variável “Cte_K”.



Pode-se inserir os valores nas variáveis como especificado acima e mostrado na Figura

12 ou podemos deixar a simulação com botões para mudanças nos parâmetros que influenciam o

sistema  como  observa-se  (Figura  13),  onde  também  se  visualiza  graficamente  a  queda  da

temperatura de um objeto. Na Figura 14, temos a modelagem antes e depois do ajuste.

Figura 13. Gráfico com queda da temperatura de um objeto a 38,91ºC, temperatura
ambiente 28,02ºC e K 0.041

Figura 14: Modelo anterior  e posterior ao ajuste



5. ANÁLISES DE DADOS E DISCUSSÃO

5.1 – Ajustar os dados experimentais com o modelo matemático usando o Insight Maker a

fim de obter os Ks dos objetos

Para que os leitores entendam a modelagem, deixaremos que eles alterem os valores para

maior  percepção do comportamento  gráfico  do modelo,  disponível  na condição de  domínio

público  na  página:  https://insightmaker.com/insight/85219/Resfriamento-Newton.

Compreendida a etapa de modelagem computacional, assimilado o comportamento das variáveis

e das relações matemáticas, vamos ao ajuste de curva aos dados experimentais. Isso porque ao

realizar o experimento, obtivemos dados experimentais da temperatura de um objeto em função

do tempo,  e  para uma certa  temperatura ambiente.  Em seguida,  apresentamos o modelo  do

resfriamento  de  Newton.  O  próximo  passo  consiste  em  ajustar  o  modelo  aos  dados

experimentais, e consequentemente obteremos o melhor valor de K do objeto. 

Para Ruggiero e Lopes (1996), o ajuste consiste em encontrar, a curva que melhor se

ajusta aos pontos e determinar a menor distância possível entre os pontos da tabela e a curva do

modelo computacional.

O  Insight  Maker tem  a  funcionalidade  de  otimização  interligado  para  ajustar

automaticamente um ou mais valores de parâmetros para se alcançar o objetivo almejado. Na

modelagem para o resfriamento de Newton, buscaremos a menor distância possível entre os

pontos da tabela de dados experimentais  para minimizarmos os erros e o K de cada objeto

utilizado.

Para tal,  vamos introduzir mais uma variável clicando em  “Add Primitive”, no canto

superior esquerdo, e escolheremos a opção “Add Variable” que nomearemos “Diferenca” e um

conversor, ferramenta que possibilita adicionar informações estruturadas ou dados empíricos ao

modelo. Criaremos o conversor clicando em  “Add Primitive”, no canto superior esquerdo, e

escolheremos a opção  “Add Converter”  que receberá os “Dados_Experimentais” para ajuste

com os dados da modelagem.

Para a inserir os dados extraídos na experimentação com o Arduino, com o mouse sobre

o conversor para visualizarmos o sinal de igualdade na extremidade esquerda do conversor, que

nos permite  abrir  uma janela  onde iremos em  “Import”  e uma nova janela  se  abrirá,  nesta

colocaremos os dados e clicamos novamente em  “Import” e os dados serão inseridos como

https://insightmaker.com/insight/85219/Resfriamento-Newton


apresentada na Figura 15, observe que os dados estão separados por vírgulas e os decimais dos

números  por  ponto.  Este  enviará  dados  para  a  variável  “Diferenca”  assim como o  estoque

“Obj_Aco” como mostrado na (Figura 16).

Figura 15. Inserindo dados tabelados coletados na plataforma Arduino

Figura 16. A variável “Diferenca” e como esta se comportará.



Dados inseridos, vamos ajustar o modelo para obtenção dos Ks, começando pelo aço.

Para esse processo, no canto superior direito clicaremos em “Tools” e selecionaremos a opção

“Optimization & Goal Seek...”, onde uma janela se abrirá e em  “General” na opção  “Goal

Primitive”, neste escolhermos a variável que desejamos influenciar, que em nosso modelo é a

“Diferenca”; na opção “Goal”, escolhemos o que queremos fazer  “Minimize” pois a proposta

do modelo é minimizá-lo para diminuir ao máximo o erro; na opção “Goal Type” escolheremos

“Integral  of  Value” pois  queremos  minimizar  os  dados  ao  longo  de  todos  os  pontos  na

simulação; em “Primitives to Adjust”, escolheremos “Cte_K” variável que desejamos mudar

para alcançarmos o objetivo proposto; em “Minimum Bound” entre com o valor “0.0008”; em

“Maximum Bound”, com “0.0009” limite superior e inferior para ajuste do valor da variável

dentro desses  limites  e  em  “Accuracy”,  com “0.00001” este  é  o  nível  mínimo de precisão

desejado  para  esse  valor  de  variável.  Terminado  o  preenchimento,  clique  em  “Run

Optimizatiom”, veja (Figura 17)

Figura 17. Janela de otimização do modelo de queda livre de um objeto

Para o cilindro de aço de nosso experimento foram realizadas 311 medidas e utilizadas

291, com média aritmética a cada 10 segundos dos dados coletados para o cilindro de aço. Isso

foi realizado pois, para o ajuste, fora necessário iniciar a contagem do tempo em 209 segundos

por uma instabilidade nos valores iniciais.  

Para o aço, o valor do K advindo da experimentação pode ser observado no gráfico da

Figura 18, em que é possível se observar os dados experimentais em verde e a curva de ajuste



em azul. Este modelo do aço apresentado aqui está disponível na condição de domínio público

na  página:  https://insightmaker.com/insight/86629/Resfriamento-Aco .  O  valor  de  K do  aço  está

apresentado mais adiante na Tabela 2.

Figura 18. K do aço obtido a partir do ajuste e o gráfico da “Obj_Aco” x “Dados_Experimentais”.

Assim  como  realizado  para  o  resfriamento  do  cilindro  de  aço,  o  procedimento  foi

repetido para o cilindro de latão. As medidas realizadas para o latão foram 192 e utilizadas 168,

com média aritmética a cada 10 segundos dos dados coletados para o cilindro de latão. Isso foi

realizado pois, para o ajuste, fora necessário iniciar a contagem do tempo em 249 segundos por

uma instabilidade nos valores iniciais. 

Para o latão, o valor do K advindo da experimentação pode ser observado no gráfico da

Figura 19, em que é possível se observar os dados experimentais em verde e a curva de ajuste

em azul. Este modelo do aço apresentado aqui está disponível na condição de domínio público

na página:  https://insightmaker.com/insight/86610/Resfriamente-Latao . O valor de K do latão está

apresentado mais adiante na Tabela 2.

https://insightmaker.com/insight/86610/Resfriamente-Latao
https://insightmaker.com/insight/86629/Resfriamento-Aco


Figura 19: K do latão obtido a partir do ajuste e o gráfico da “Obj_Latao”x“Dados_Experimentais”.

De igual modo foi realizado o procedimento para o resfriamento do cilindro de cobre. As

medidas utilizadas fora 215, com média aritmética a cada 10 segundos dos dados coletados para

o cilindro de cobre. 

Para o cobre, o valor do K advindo da experimentação pode ser observado no gráfico da

Figura 20, em que é possível se observar os dados experimentais em verde e a curva de ajuste

em azul. Este modelo do cobre apresentado aqui está disponível na condição de domínio público

na página: https://insightmaker.com/insight/85394/Resfriamento-Cobre . O valor de K do cobre

está apresentado mais adiante na Tabela 2. 

https://insightmaker.com/insight/85394/Resfriamento-Cobre


5.2 – Compreendendo os Ks obtidos

A constante  K  do  modelo  é  um  coeficiente  de  proporcionalidade  entre  a  taxa  de

resfriamento  do  corpo  e  a  diferença  de  temperatura  do  corpo  e  ambiente  (ver  equação  do

resfriamento de Newton, seção 4.2), e depende do material da qual é construído o objeto. 

Mostraremos  que  K  é  inversamente  proporcional  ao  calor  específico  do  objeto.

Lembrando que o calor específico de um material é a quantidade de energia necessária para que

1 g de uma substância sofra aumento ou diminuição de temperatura de 1°C. Tem-se que quanto

maior o calor específico mais lentamente o corpo se aquece (ou resfria), e quando menor o calor

específico mais rápido o corpo se aquece e se resfria. Um exemplo é a água e o ferro. O calor

específico do ferro é menor do que o da água (cágua > cferro), pois o ferro se aquece e resfria mais

rápido do que a água considerando as mesmas condições de aquecimento.

Perceba, pela equação do resfriamento de Newton, que quanto maior o valor de K, maior

é a taxa de resfriamento, logo mais rápido o corpo se resfria. E quanto menor o valor de K,

menor  a  taxa  de  resfriamento,  o  que  implica  em mais  lento  resfriamento  do corpo.  Assim,

comparando  a  água  e  o  ferro,  por  exemplo,  tem-se  que  pelo  fato  da  água se  resfriar  mais

lentamente do que o ferro (ou seja, calor específico da água maior), o valor de K da água é

menor  do  que  o  do  ferro  (Kágua <  Kferro).  Assim,  K  é  inversamente  proporcional  ao  calor

Figura 20: K do cobre obtido a partir do ajuste e o gráfico da “Obj_cobre”x“Dados_Experimentais”.



específico, pois quando um objeto apresenta calor específico grande, seu K será pequeno e vice-

versa. 

As constantes de proporcionalidade K encontradas através da modelagem não podem ser

iguais,  pois os cilindros são feitos de materiais  diferentes.  As constantes determinadas neste

trabalho podem ser estendidas aos cilindros de mesmo lote de produção dos cilindros estudados,

desde que os cilindros estejam nas mesmas condições ambientais e de produção.

Tabela 2. Calor específico e Ks dos objetos

Objeto Calor específico, c Constante K
Aço 0.115 0.000830

Latão 0.092 0.001331
Cobre 0.091 0.001535

Ao observarmos na Tabela 2 os  objetos  utilizados na experimentação com seu calor

específico e o K obtidos a partir da modelagem e ajuste do modelo, percebemos numericamente

o que expomos acima, ou seja, caço > clatão > ccobre e Kaço < Klatão < Kcobre , ou seja, são inversamente

proporcionais.

Assim,  percebemos  que  o  modelo  de  Newton  conseguiu  ajustar-se  bem  aos  dados

experimentais ao realizarmos o ajuste. E também verificamos que, segundo nosso modelo, o calor

específico  de  um  objeto  é  inversamente  proporcional  a  sua  constante  K  obtida  pela  lei  de

resfriamento de Newton.

6. CONCLUSÃO

Ao  detalharmos  minuciosamente,  junto  ao  estudante,  cada  um  dos  processos  e

construção do equipamento para mensurar a temperatura na lei  do resfriamento de Newton,

tornamos clara a concepção de como o método científico se desenvolve. Como a decomposição

do problema em pequenas partes e o acréscimo gradual de parâmetros traz a compreensão do

todo.  E  com  esses  procedimentos,  concretizou-se  a  assimilação  da  sistemática  a  partir  da

Dinâmica de Sistemas e da plataforma Arduino, possibilitando aos estudantes o entendimento do

funcionamento  dos  sistemas  e  suas  interações  dinâmicas  e  como  o  método  científico  é

desenvolvido.

O Arduino cumpriu com satisfação a tarefa de adquirir os dados de temperatura com os

sensores LM35 e os dados experimentais  comprovaram e confirmaram como se comporta a



equação da lei do resfriamento de Newton, conforme visto nos gráficos após ajuste, pelo método

dos mínimos quadrados realizados pelo Insight Maker.

A construção de modelos  e  a modelagem por Dinâmica de Sistemas possibilita  uma

concretização das abstrações que os livros didáticos nos oferecem, pois consiste em um processo

de  testes  e  mais  testes  na  modelagem de  forma  recreativa  e  lúdica.  Sendo  o  modelo  uma

proposta  simples  que favorece  e  melhora  a  construção do conhecimento  dos  estudantes  em

qualquer faixa etária. Além de reforçar os laços de trabalho em equipe na unidade educacional, a

coleta de dados na experimentação é uma forma prática de levar os estudantes aos erros, acertos

e assimilações que o método científico apresenta.
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