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1. INTRODUÇÃO 

 

Este presente trabalho tem o intuito de apresentar uma simulação computacional que 

calcula o gasto energético total de uma residência. Ademais, é importante apresentar a história 

da eletricidade, traçando fatos históricos temporais na evolução da energia elétrica. 

Em seguida, serão introduzidos alguns conceitos da eletrodinâmica para um 

entendimento do que será feito no programa. E por fim, vamos estudar a dinâmica de sistemas 

e o programa que vai proporcionar a simulação do gasto energético. 

 
1.1 – Contexto Histórico 

 
 

Os fenômenos elétricos são conhecidos pelos humanos desde a antiguidade. Em uma 

escala temporal, tivemos filósofos naturais, cientistas e engenheiros que dedicaram uma vida 

em estudos para compreender a natureza elétrica. Um dos primeiros relatos na literatura 

acerca da eletricidade remonta ao ano 600 a.C. Tales de Mileto, um filósofo grego, percebeu 

que ao esfregar um âmbar em um pedaço de lã acontecia um fenômeno muito misterioso, o 

âmbar adquiria alguma força enigmática que puxava pedaços de lã para perto de si. Na 

etimologia, a palavra elétron, deriva da palavra âmbar (elektron), em grego. A partir deste 

fato, originou a ciência da eletricidade. 

No decorrer dos séculos, foram descobertas outros materiais que poderiam ser 

eletrizados. Em 1660, o alemão Otto Von Guerick criou a primeira máquina eletrostática. Esta 

máquina foi construída com uma enorme esfera de enxofre que girava no próprio eixo, ao 

mesmo tempo friccionava uma lã para gerar uma grande quantidade de energia para produzir 

faíscas. Veja o modelo da máquina na figura abaixo 

 



 

 

 

 

Figura 1 – O gerador eletrostático de Otto Von Guericke. (Fonte: getty images) 

 

 

Seguindo a cronologia dos avanços elétricos, a partir do século XVIII, com a 

invenção da máquina eletrostática, houve um aumento exponencial do uso da máquina 

engenhosa de Otto Von Guerick, que possibilitou novas descobertas científicas. Em 1730, o 

inglês Stephen Gray conseguiu eletrizar um corpo por contato, sendo que, já tinha um corpo 

eletrizado inicialmente. Mais tarde, ele também percebeu duas coisas: a eletrização por 

distância e, também, a descoberta que alguns materiais conduziam melhor a eletricidade do 

que outros. Hoje sabemos que esses materiais são classificados como condutores e isolantes. 

Posteriormente, com a invenção da máquina eletrostática e a descoberta de materiais 

condutores, ocorreram outras descobertas acerca da eletricidade. O francês Charles François 

Dufay, em suas pesquisas, percebeu que a eletricidade tem duas naturezas distintas, isto é, a 

carga elétrica recebida por um bastão de vidro eletrizado pela seda, era diferente de carga 

adquirida por uma vareta de resina, eletrizada com um pedaço de lã. Através de diversas 

experiências, Dufay também notou que corpos eletrizados com cargas de mesma natureza se 

repeliam e corpos com cargas de natureza diferentes se atraiam. É importante salientar, que 

uma propriedade parecida como essa tinha sido descoberta quatrocentos anos atrás no 

magnetismo. Nessa época, os estudiosos achavam que a passagem de carga entre os corpos 

era um fluido. Na idade média, por muito tempo, o fluido era uma grande base científica para 

a explicação de tudo que ninguém sabia e via. Portanto, calor, magnetismo e eletricidade eram 

explicados pela existência de fluidos. 

No século XVII, a eletricidade era vista como um fluido que passava de um corpo 

para o outro. Sendo assim, já que a eletricidade era um fluido, muitos pesquisadores achavam 

que era possível armazena-la. Nos anos 1745 e 1746, dois pesquisadores, Von Kleist e Van 



 

 

Musschenbroek, tentaram armazenar a eletricidade em um jarro cheio de água. Porém, ambos 

não conseguiam armazenar nenhuma quantidade de energia. Nesses experimentos, uma 

pessoa que tocasse o jarro levava um choque muito forte através da descarga elétrica que 

deixavam o jarro. Esse episódio ficou conhecido como “As Garrafas de Leyden”. Veja uma 

ilustração deste fato histórico na figura 2. 

 
 

Figura 2 - Garrafa de Leyden. (Fonte: getty images) 

 

 

Essas faíscas fizeram com que alguns pesquisadores refletissem se os raios são da 

mesma natureza de uma faísca. Benjamin Franklin descobriu que objetos pontudos permitiam 

o “vazamento” de eletricidade. Um corpo com pontas podiam ganhar ou perder eletricidade. 

Com esta ideia, Benjamin inventou o para-raios (figura 3). Mais tarde, naquele mesmo ano, 

ele desenvolveu a teoria do fluido único. Nessa teoria ele explicava que todo corpo tem uma 

quantidade normal de fluido único, esta normalidade corresponderia a uma neutralidade do 

objeto. Todavia, ao friccionar um corpo em outro, uma parcela deste fluido seria passado para 

o outro. O corpo com excesso desse tal fluido ficaria positivo e o outro corpo com menos 

fluido ficaria negativo. Esta ideologia foi revolucionária, pois, Benjamin Franklin foi o 

primeiro cientista a usar os termos “positivo e negativo”. 



 

 

 

 

Figura 3 – Para-raios instalado em um guarda chuva. (Fonte: getty images) 

 

 

O estudo acerca da natureza elétrica se ampliava com o passar dos anos, porém, 

nenhum estudioso tinha conseguido expressar de forma numérica os eventos elétricos. Na 

metade do século XVIII, o químico inglês Joseph Priestley ficou curioso com um fenômeno 

inesperado. No interior de uma taça metálica, os efeitos elétricos não se manifestavam. Ele 

percebeu isso em um experimento. Ao aproximar uma bolinha de cortiça pendurada por um 

fio, foi observado a atração da bolinha pela taça. Agora, ao colocar a bolinha na parte interna 

da taça, nada acontecia. A partir desse fato, Joseph começou a desconfiar que a atração e 

repulsão dos corpos tivesse alguma semelhança com a teoria gravitacional de Newton. A 

partir de uma reflexão profunda, Joseph chegou à conclusão de que deveria haver uma 

ambiguidade entre a eletricidade e a Lei da Gravitação Universal: os corpos se atraem pelo 

produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância dos corpos. 

Diversos cientistas da época desenvolveram bugigangas para confirmar se a afirmação de 

Joseph estava correta. 

Em 1785, o francês Charles-Augustin de Coulomb publicou um ofício fantástico na 

Academia de Ciências da França. Finalmente, foi elaborada uma equação matemática que 

relacionasse atração e repulsão entre dois corpos. Essa lei ficou conhecida como Lei de 

Coulomb. Segundo esta lei, a força elétrica entre dois corpos eletrizados é diretamente 

proporcional à quantidade de eletricidade (carga elétrica) armazenada em cada corpo e 

inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separam. Para comprovar esta 

tese, Coulomb desenvolveu um mecanismo que possibilitasse achar esta relação. Veja a 

seguinte figura. 



 

 

 

 

Figura 4 – Aparelho utilizado para determinar a força elétrica. (fonte: getty images) 

 

 

No final do século XVIII, o médico Luigi Galvani percebeu que uma descarga 

elétrica fazia que uma perna de uma rã morta se contraísse. Isso fez com que o médico se 

dedicasse aquele fenômeno observado. Depois ele observou uma atividade muito intrigante. 

Ele prendeu um gancho de cobre nas pernas das rãs, ao tocarem no parapeito de ferro do 

terraço da sua casa, Luigi percebeu que a pernas contraíram livremente, sem estar conectada a 

nenhuma fonte de eletricidade. Com esta observação, ele concluiu que poderia existir uma 

“eletricidade animal”. Este evento, fez com que diversos estudiosos da época se interessassem 

pelo caso. Um desses estudiosos é o Alessandro Volta. Ao analisar este fenômeno, Alessandro 

afirmou que a eletricidade que fazia com a que a perna da rã contraísse não é de origem 

biológica do animal, e sim, pelo contato entre as rãs e os metais. Ele percebeu que estes 

metais sempre estavam presentes nos experimentos. Neste sentido, Alessandro começou a 

fazer experimentos com combinações de metais umedecidos em contato, no intuito de gerar 

eletricidade. A figura abaixo ilustra o Alessandro empilhando pare de metais distintos com 

papelão umedecido. 



 

 

 

 

Figura 5 – Alessandro Volta empilhando os metais. (Fonte: getty image) 

 

 

Até o momento, todas as façanhas feitas por esses estudiosos se limitavam a 

fenômenos elétricos instantâneos. Mas tudo muda, quando pela primeira vez, o ser humano 

consegue gerar cargas elétricas contínuas. Os estudos de Volta se resumem em empilhar 

placas de metais com papelão umedecidos com sal ou vinagre. Assim, em 1796, foi criada a 

primeira fonte de eletricidade contínua do mundo, a pilha de Volta. 

O conhecimento da natureza da eletricidade e do magnetismo se consolidava cada 

vez mais no meio científico. A pilha de volta trouxe uma grande contribuição para as aulas de 

ciências naquele período. A partir dela, foi possível fazer diversas experiências em sala de 

aula. Os filósofos naturais usavam a pilha de Volta para fazer demonstrações de fenômenos 

decorrentes da corrente elétrica, sendo elas: gerar descargas elétricas ou decompor água em 

oxigênio e hidrogênio. 

Em 1820, em uma dessas aulas demonstrativas, o professor Hans Christian Oersted 

demonstrava o aquecimento de um fio ao passar corrente elétrica (figura 6). Perto daquele fio 

havia uma bússola. Por acaso, ao ligar a corrente elétrica, ele percebeu que a agulha da 

bússola começa a se movimentar. Ele também notou que o sentido da rotação da bússola 

dependia da direção da corrente. Isto é simplesmente fantástica, uma corrente elétrica 

percorrida por um fio gera um campo magnético. Com esta descoberta por acaso, surgiu, 

então, uma nova ciência que ligará eletricidade e magnetismo, assim, surgia o 

eletromagnetismo. 



 

 

 

 

Figura 6 – Surgimento do eletromagnetismo. (Fonte: getty image) 

 

 

Após o descobrimento de que a energia elétrica gera efeitos magnéticos, diversos 

filósofos naturais tentaram fazer o processo inverso. Neste momento, temos duas grandes 

figuras na história da eletricidade, Joseph Henry e Michael Faraday. Esses dois físicos 

tentavam gerar eletricidade a partir do magnetismo. Em 1831, Faraday fez a primeira 

experiência bem sucedida com este propósito. Faraday fez duas bobinas espiraladas em um 

anel de ferro e, por eventualidade, ele percebeu que ao ligar ou desligar uma das bobinas, 

surgia uma corrente elétrica na outra bobina. Então ele desconfiou que o aparecimento e 

desaparecimento do magnetismo resultava em uma corrente elétrica. Veja o esquema deste 

experimento na figura 7. A partir desta descoberta, definitivamente, a eletricidade ganhou 

proporções maiores. Esta façanha permitiu a criação de dínamos e geradores. 

 
 

Figura 7 – Indução magnética. (Fonte: getty image) 

 

 
A invenção da primeira fonte de energia contínua (pilha de Volta) e a indução 

magnética possibilitou a criação de diversos dispositivos eletrônicos que dependem da 



 

 

eletricidade. Em 1820, André-Marie Ampére inventou um engenhoso aparelho capaz de medir 

a corrente elétrica. Alguns anos depois, foram desenvolvidas maquinas mecânicas que 

possibilitaram, futuramente, a invenção do motor elétrico: o rotor de Faraday e a roda de 

Barlow. Na década vinte, do século XIX, William Sturgeon desenvolveu o primeiro eletroímã 

do mundo. 

No final do século XIX, foi aperfeiçoado o dínamo, que até então, nenhum filósofo 

natural tinha desenvolvido um dínamo eficiente. O aperfeiçoamento do dínamo foi de suma 

importância para o desenvolvimento da sociedade, pois, agora, é possível transformar 

qualquer forma de movimento mecânico (máquina a vapor, queda-d’água, movimento do 

vento e tração animal) em energia elétrica. Esta inovação tecnológica levou a energia elétrica 

a outro patamar do desenvolvimento humano, assim, realizando um sonho utópico, isto é, a 

casualidade de gerar energia elétrica para uma cidade inteira a partir das usinas de geradores 

de energia. 

A lâmpada a arco (figura 8) foi inventada pelo químico Humphry Davy no início do 

século XIX. Este apetrecho de iluminação não era muito viável naquela época, pois esta 

lâmpada tinha um consumo de energia muito alto, muito desgaste e o brilho era muito forte, 

sendo mais viável usar esta lâmpada em áreas aberta. No intuito de melhorar a lâmpada 

elétrica, diversos pesquisadores focaram para desenvolver uma lâmpada mais eficiente. No 

ano de 1845, o americano Starr e o inglês King desenvolveram a primeira lâmpada de carvão 

incandescente dentro de uma ampola de vidro à vácuo. O filamento da lâmpada só veio surgir 

trinta anos mais tarde. Neste período, diversos estudiosos buscaram o melhor material para 

usar como filamento. Dentre esses estudiosos, destaca-se o americano Thomas Alva Edison. 

 
 

Figura 8 – Lâmpada a arco de Davy. (Fonte: História da eletricidade – Alberto Gaspar) 

 

 
É bom salientar, que Thomas Edison não foi o inventor da lâmpada e sim, 



 

 

aperfeiçoou a invenção de Humphry Davy. Edison estava desenvolvendo uma lâmpada de 

custo barato e eficiente. Nesta ótica, ele testou 1600 tipos de materiais não metálicos para 

alcançar seus objetivos. Finalmente, depois de um longo e exaustivo período de pesquisas, em 

1879, Edison aperfeiçoou a lâmpada com fio de algodão carbonizado e o filamento feito de 

papel ou bambu carbonizado. Alguns anos depois, o filamento mudou sua composição, 

passando a ser composto por tungstênio (figura 9). 

 
 

 

Figura 9 – Modelos de lâmpada criada por Thomas Edison. (Fonte: História da eletricidade – Alberto Gaspar) 

 

 
Na transição do século XIX ao XX, a energia elétrica e o eletromagnetismo tinham 

se consolidado na sociedade. O ser humano estava na sua plenitude energética. As pilhas e 

baterias tinham sido aperfeiçoadas, os geradores mecânicos estavam se expandindo e, com a 

invenção da corrente alternada, desenvolvida pelo engenheiro mecânico, Nikola Tesla, 

possibilitou a transmissão de energia a grandes distâncias. com o auxílio dos transformadores, 

O desenvolvimento do motor de corrente contínua ou alternada começou a alimentar diversos 

aparelhos doméstico da época, deste modo, facilitando o dia-a-dia das pessoas. 

 
2 – OBJETIVOS 

 
 

2.1 – Objetivo Geral 

 
 

 O objetivo central deste presente trabalho é quantificar monetariamente os gastos 

energéticos mensais de cada aparelho eletrônico de uma residência.

 
2.2 – Objetivos Específicos 



 

 

Dentro do objetivo geral, delimitamos quatro objetivos específicos, são eles: 

 
 

 Entender o que é Dinâmica de Sistemas;

 Conceituar os quatro elementos de uma Dinâmica de Sistemas

 Desenvolver um modelo para calcular o gasto energético de uma residência.

 Calcular o quanto será pago com esse gasto energético através da Dinâmica de 

Sistemas.

 
3 – REVISÃO TEÓRICA 

 
 

3.1. – Fluxo de Cargas Elétricas e Diferença de Potencial (U) 

 
 

De acordo com Hewitt (2011), a corrente elétrica é um fluxo de cargas 

impulsionadas por uma diferença de potencial (voltagem) e dificultada por uma resistência de 

movimento proporcionado pelo próprio material condutor. Nesta afirmação de Hewitt, duas 

variáveis serão abordadas para o entendimento básico da energia elétrica: a voltagem (U) e a 

corrente elétrica (I). 

É importante salientar, para que ocorra um fluxo de carga é necessário uma diferença 

de potencial elétrico. Em uma situação experimental, imagine dois cilindros idênticos A e B 

com níveis diferentes de água. Os dois cilindros estão conectados através de um tubo que 

contém uma válvula para controlar o fluxo de água entre os dois recipientes (figura 10). 

 
 

 

 
 

O cilindro A tem mais água que o cilindro B. Logo, a diferença de potencial 



 

 

A B 

gravitacional do cilindro A é maior do que o cilindro B. Nesta perspectiva, ao abrir o registro 

a água do cilindro A fluirá para o cilindro B até atingir o equilíbrio, ou seja, até ambos 

estiverem com o mesmo volume de água. Em suma, devido à diferença de potencial 

gravitacional ocorreu um fluxo de água ordenado do cilindro A ao cilindro B até atingir o 

equilíbrio de ambos os recipientes. 

Todavia, após o equilíbrio hidrodinâmico cessaria o fluxo de água. Para que o fluxo 

de água seja contínuo seria necessário uma bomba d’água para que haja uma diferença de 

potencial gravitacional constantimente. Assim, a bomba tiraria água do cilindro A e jogaria 

para o cilindro B e, por sua vez, através do cano, o fluido passaria do recipiente B para o 

recipiente A, de tal modo que o ciclo se repita diversas vezes. Veja o esquema na figura 11. 

 

 

 
Figura 11 - Fluxo contínuo de água entre dois recipientes. (Fonte própria) 

 

 

Analogamente, o mesmo pode acontecer entre duas chapas condutoras A e B, a 

primeira carregada positivamente e a segunda carregada negativamente. Entre elas há uma 

diferença de potencial, só que neste caso não é gravitacional e, sim, elétrico. Desse modo, o 

fluxo que passará de uma chapa para a outra é de cargas elétricas. Veja a figura 12 

subsequente. 

 
Positivo Negativo 

 

Fonte 12 – Fluxo de cargas elétricas. (Fonte própria) 



 

 

 

Assim como o exemplo do fluxo de água, após a movimentação de cargas haverá um 

equilíbrio elétrico, de forma que a diferença de potencial entre as duas placas será nula. 

Novamente, para que possa ter um fluxo contínuo de cargas elétricas é, evidente, a 

necessidade de um dispositivo que proporcione tal objetivo. No exemplo da figura 11, foi 

usado uma bomba para manter a diferença potencial entre os cilindros. Analogamente, é 

preciso de um gerador elétrico (pilha, bateria e tomada) para que haja a continuidade do fluxo 

de cargas. Veja a figura a seguir. 

 

 
 

Na figura 13 observamos que não há um equilíbrio de cargas, pois ao mesmo tempo 

que a placa B cede elétrons para a placa A, a bateria também fornece elétrons para a placa B. 

Em síntese, a diferença de potencial, também conhecida como tensão ou voltagem, é a 

variação de cargas que tem de um polo positivo para o polo negativo de qualquer gerador. No 

Sistema Internacional de Medidas, o valor de uma voltagem é medida em Volt [V]. No dia-a- 

dia, temos diversos geradores elétricos como, por exemplo, a pilha (1,5V), bateria de carro 

(12,6V) e tomada em Brasília (220V). 

 
3.2 – Corrente Elétrica (I) 

 
 

Na figura 13, podemos observar que o movimento dos elétrons ocorre do polo 

negativo para o positivo, este processo é espontâneo, pois não é necessário nenhum gasto de 

energia para que isso aconteça. Na Física, dizemos que este sentido dos elétrons é real. No 

entanto, convencionalmente os físicos consideram que a corrente elétrica é o fluxo de cargas 



 

 

ordenadas com o sentido oposto ao movimento dos elétrons, isto é, a corrente elétrica sai do 

polo positivo para o negativo. Observe a figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 – Potência Elétrica (W) 

 
Uma carga que se desloca através de um circuito acaba perdendo energia, pois a 

energia elétrica é transformada em vários outros tipos de energia como: energia mecânica, 

térmica e etc. A potência elétrica é a taxa na qual a energia elétrica será convertida em outra 

forma de energia. No Sistema Internacional a potência elétrica é medida em Watt [W]. Esta 

taxa de transformação energética (potência elétrica) é calculada pela multiplicação da corrente 

elétrica (I) pela voltagem (U) fornecida. Veja a equação seguinte: 

 
P = U.I 

 
 

É importante frisar, que todo aparelho eletrônico tem uma potência elétrica mínima 

para um bom funcionamento. Por exemplo, em um chuveiro há uma transformação de 

energia, na qual a energia elétrica fornecida pela tomada será transformada em energia 

térmica para o aquecimento da água. A potência de um chuveiro elétrico é cerca de 4000 W, 

ou seja, a taxa de transformação de energia elétrica para térmica é de 4000 Joules de energia 

para cada segundo. 

 
3.4 – Cálculo do Consumo Elétrico (kWh) 



 

 

A partir da potência de qualquer eletrodoméstico, ou aparelho eletrônico, e do tempo 

de uso do mesmo, é possível calcular a quantidade de energia que será consumida por aquele 

aparelho em um determinado intervalo de tempo. No Sistema Internacional, a energia é 

mensurada em Joule (J), porém, nas contas de energia elétrica (figura 15) a medição é 

realizada em kWh (quilowatt-hora). 

 
 

Fonte 15 – O consumo de energia elétrica é 51 kWh. (Fonte própria) 

 
 

A energia consumida por um aparelho eletrônico é o produto da potência pelo tempo 

de uso do mesmo. Então temos a seguinte equação: 

 
E = P . t 

 
 

Agora que a fórmula do cálculo de consumo energético foi apresentada, vamos 

calcular o gasto de energia de um vídeo-game (figura 16). Neste exemplo, será mensurada 

quantidade de energia que será gasta ao longo de um mês (30 dias). Antes de começar com as 

contas matemáticas, é importante fazer algumas ressalvas. O console possui a potência de 165 

W e vamos considerar que o aparelho fique ligado duas horas por dia no período de trinta 

dias. 



 

 

 

 

Figura 16 – PlayStation 4 com 165W. (Fonte própria) 

 
 

Agora temos a potência do vídeo-game e o tempo de uso. Vamos mensurar a energia 

gasta; lembrando que a potência tem que ser dividida por mil, a fim de W ser convertida em 

kW e o tempo precisa ser fornecido em horas (h). A energia consumida diariamente será: 

E = p.t  E = (165/1000).2 

E = 0,33 kWh 

 
 

Assim, a energia gasta por dia é de 0,33 kWh. Para saber a energia gasta por mês 

basta multiplicar 0.33 por 30. Então temos: 

E = 0,33 x 30 

E = 9,9 kWh 

 
Em um mês funcionando duas horas por dia, o vídeo-game gasta 9,9 kWh de energia. 

Para saber o quanto que o consumidor irá pagar, basta multiplicar o valor que a Companhia 

Energética de Brasília (CEB) cobra por cada kWh, que atualmente é cobrado 0.66 centavos 

por kWh consumido. Agora é só multiplicar 9,9 por 0.66. 

 
Valor a ser pago (reais) = 9,9 x 0,66 

R$ = 6,53 reais 

 
Perceba-se que, se uma pessoa utilizar o vídeo-game duas horas por dia durante trinta 

dias ela pagará seis reais e cinquenta e três centavos. 



 

 

3.5 – INTRODUÇÃO A DINÂMICA DE SISTEMAS 

 
 

Para um bom entendimento do que é a metodologia Dinâmica de Sistemas, 

necessitamos esclarecer o que é um sistema e o que é uma dinâmica. Para o autor Aracil 

(1995), o escritor de um livro a respeito da Dinâmica de Sistemas, um sistema é uma “unidade 

cujo elementos interagem entre si à medida que se afetam continuamente, de modo que 

operam em direção a um objetivo comum”. Um exemplo de sistema é o sistema ecológico, na 

qual temos diversos elementos (no caso são: os animais, plantas, relevo, clima, lago, etc) que 

interagem entre si formando uma unidade (neste caso o ecossistema) que levam a um objetivo 

comum que é o equilíbrio ecológico. O segundo termo a definir é dinâmica, que é algo que 

está em constante movimento ou mudança no tempo. 

Com estes dois termos definidos podemos vislumbrar a ideia do que é Dinâmica de 

Sistemas. A Dinâmica de Sistemas é a mudança de um sistema ao longo do tempo em 

decorrência da interação entre os elementos que a compõe. Para melhor entendimento deste 

conceito, imagine a seguinte situação: em um galinheiro, temos apenas um galo e uma 

galinha. Considere também que o galinheiro, galo e galinha são elementos que interagem 

entre si formando um sistema. Com o tempo haverá a copulação entre o galo e a galinha 

resultando em 6 filhotes, e, em consequência, aumentará a população do galinheiro, este 

aumento de população resultou em 8 animais (um galo, uma galinha e seis filhotes). A 

chegada destes filhotes na população podemos chamar de natalidade. Alguns meses depois 

uma raposa entrou no galinheiro e matou 3 filhotes, restando apenas 5 animais (um galo, uma 

galinha e três filhotes). A morte destes três filhotes será chamado de mortalidade. Perceba que 

a variável natalidade e a variável mortalidade alterou a população do galinheiro, isto é, são 

taxas de variação indicando que o sistema mudou no tempo. A Dinâmica de Sistemas possui 

três elementos essenciais em sua elaboração: o estoque, o fluxo e a variável. 

 
3.5.1 - ESTOQUE 

 
 

O elemento estoque é análogo a um recipiente na qual usamos para armazenar 

alguma coisa dentro de si. Por exemplo, em uma vasilha podemos guardar arroz, feijão, 

farinha, etc. O estoque armazena quantitativamente uma variável que pode variar no tempo. 



 

 

Qualquer coisa pode ser armazenada no estoque podendo ser: água, dinheiro, posição, 

natalidade, mortalidade entre outras variáveis. Uma característica importante de um estoque é 

que ele possui uma entrada e saída de alguma variável, veja o exemplo do galinheiro abaixo. 

 

 

 

 

 

 
No exemplo acima o estoque é o galinheiro que está “armazenando” a quantidade de 

galo, galinha e seus respectivos filhotes. É importante destacar, também, que nesse sistema 

existe um fator que muda numericamente população dentro do galinheiro. Este fator é a 

natalidade e mortalidade. Em Dinâmica de Sistemas esse fator que adiciona e/ou retira 

elementos do estoque é chamado de fluxo. 

 
3.5.2 – FLUXO 

 
 

O fluxo (figura 17) é a taxa de variação de algum recurso que mudará 

quantitativamente o conteúdo contido no estoque. O fluxo pode ser: velocidade, aceleração, 

comprimento, temperatura, volume, dinheiro, número de natalidade e mortalidade, etc. No 

exemplo do galinheiro, o fluxo é o número de natalidade e o número de mortalidade. Ou seja, 

o fluxo é a taxa de nascimentos ou mortes por um período de tempo, por exemplo, a taxa de 

natalidade pode ser 5 nascimentos por mês e a taxa de mortalidade 2 mortes por mês. 

 
3.5.3 - VARIÁVEL 

 
 

A variável consiste em um elemento que possibilita realizar cálculos numéricos que 

influenciarão outras variáveis ou fluxos. 



 

 

3.6 – INSIGHT MAKER 

 
 

O Insight Maker é um programa on-line totalmente gratuito que possibilita a criação 

de modelos em Dinâmica de Sistemas. Esse software é encontrado no endereço 

www.insightmaker.com . Neste programa podemos adicionar estoques, fluxos e variáveis para 

construir um modelo dinâmico. Ao montar o sistema, o programa realiza a simulação 

numérica, de modo a criar gráficos e tabelas que possibilitam interpretar o modelo construído. 

 
4 – METODOLOGIA 

 
 

A metodologia empregada neste trabalho é de caráter quantitativo. Segundo 

Sampiere (2013), um trabalho acadêmico quantitativo é caracterizado pela medição de 

fenômenos, utilização de estatísticas, visando testar a hipótese e por fim, realiza-se a análise 

de causa-efeito. O objetivo principal deste trabalho é a quantificação do gasto energético de 

um equipamento eletrônico, e em seguida, realizar análises dos resultados. Por isto a 

metodologia quantitativa é a melhor que se enquadra neste perfil. 

 
4.1 – ESTIMAVA DA CONTA DE LUZ 

 
 

No programa Insight Maker, foi criado um modelo para calcular o gasto mensal de 

energia elétrica de um equipamento elétrico. Esse modelo pode ser acessado no seguinte link 

https://insightmaker.com/insight/167835/Pot-ncia-el-trica. Por meio desse software, foi 

construído um modelo composto por diversas variáveis como quantidade de eletrodoméstico, 

tempo de uso de cada aparelho [h/dia] e [dia/mês], potência do aparelho [W], quantidade de 

energia consumida [kWh], taxa cobrado pela CEB por kWh [reais] e o preço total pago no 

final do mês [reais]. 

 

A figura 18 é uma simulação de Dinâmica de Sistemas elaborado no programa 

Insight Maker. Neste modelo temos apenas 4 elementos de um sistema dinâmico: um estoque, 

nesse caso representado pela imagem de um raio; um fluxo, que é a seta contínua em azul; as 

variáveis, que são as elípses; e as setas tracejadas, que são os links que levarão alguma 

informação de uma variável para a outra. Veja o modelo criado na figura 18. 

http://www.insightmaker.com/


 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Modelo no Insight Maker para calcular o gasto energético de uma casa. (Fonte própria) 

 

 
A modelagem acima simula tanto a energia elétrica gasta quanto o custo final a ser 

pago pelo proprietário da residência. Na Física, para calcular quanto de energia que um 

aparelho gastará basta usar a equação E = P . t (energia gasta é igual ao produto da potência 

do aparelho pelo o tempo de uso). E para calcular o valor a ser pago pela energia gasta, basta 

multiplicar o valor E pelo valor cobrado pela companhia de energia pelo kWh consumido, ou 

seja, o valor a pagar = Energia x valor cobrado por kWh. A seguir será apresentada a 

estrutura do modelo, representada na figura 18, e a importância de cada elemento do modelo. 

Na figura 18, a elipse 1 equivale a variável denominada “quantidade de 

eletrodomésticos”. Nessa figura é onde colocamos o número de eletrodomésticos. Uma 

ressalva: quando se clica em cada figura no software, abre-se uma aba ao lado para colocar o 

valor desejado. 

A elipse 2 é denominada “potência do eletrodoméstico”, na qual colocamos a 

potência (em Watt) do eletrodoméstico utilizado. 



 

 

 

 

 

 

Na elipse 3 nomeada como “potência total”, vai ser o resultado da multiplicação 

entre a quantidade de aparelhos (elipse 1) pela potência de cada um deles (elipse 2), por isso o 

uso da setas pontilhadas (da elipse 1 para 3 e elipse 2 para 3), porque ambas as elipses então 

mandando informações dos respectivos valores para a elipse 3. Como exemplo, foi 

considerado a quantidade de aparelhos igual a 5 lâmpadas, sendo que cada uma possui uma 

potência de 60W, o resultado desta conta será enviada para a elipse 3 através das linhas 

tracejadas, sendo o resultado 300W. 

A elipse 5 e 6 é referente ao tempo de uso do aparelho, sendo a elipse 5 se refere a 

quantos dias por mês o aparelho permanece ligado e a elipse 6 se refere a quantas horas por 

dia o mesmo fica ligado, para fins de calculo será considerado que as lâmpadas estejam 

ligadas 2 horas por dia durante 30 dias. As elipses 5 e 6 serão multiplicadas e o resultado 

deste produto será direcionada para a elipse 4, intitulada como “potência efetiva”. O resultado 

direcionado para a elipse 4 é igual a 60 h. 

Na elipse 4 ocorre a multiplicação tanto da elipse 5 e 6, quanto da elipse 3. Ou seja, 

se abrirmos a variável “potência total” (elipse 3) teremos a seguinte multiplicação: 

 

(
ℎ

𝑑𝑖𝑎
24

) . (
𝑑𝑖𝑎

𝑚ê𝑠
30

) . (𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                Figura 19 – janela que mostra a multiplicação entre as elipses 3, 5 e 6. (Fonte própria) 

 
 

Ademais, o resultado desta multiplicação será enviado para o fluxo denominado 

potência, elipse 7, (seta contínua). Na potência, ocorrerá a equação da energia consumida 

dada por E = P . t. Veja na figura 20. 



 

 

 

 

Figura 20 – janela que mostra a multiplicação da potência pelo tempo. (Fonte própria) 

 

 

Na equação da figura 20, observar-se que a potência está sendo dividido por 1000. 

Isto ocorre porque a unidade mais comum utilizada para energia consumida em uma 

residência é o quilowatt-hora (kWh), ou seja, transforma-se do W para o kW, em outras 

palavras, dividir a potência efetiva por 1000. E por fim, para efeitos de cálculo, o tempo foi 

transformado de segundos em horas. 

O elemento nº 8 é um estoque. Desse modo, o resultado da equação E = P . t será 

enviado para o estoque através do fluxo denominado potência. O valor de energia consumida 

enviado para o estoque será, nesse exemplo, 18 kWh. Do estoque será passada a informação 

do resultado da equação para a elipse 9, chamada de “energia consumida”. Nesta variável terá, 

de fato, o gasto de energia, que é 18 kWh. Além disso, este valor será enviado para a elipse 10 

titulada como “valor a ser pago em R$”. Nessa elipse é realizado o cálculo do valor que a 

pessoa pagará pelo consumo de energia. 

A elipse 11 “preço cobrado pela CEB” consiste no valor que é cobrado pela 

companhia elétrica local pelo kWh. Em Brasília, novembro de 2020, a CEB cobra 0,58 reais 

pelo kWh. A informação do preço cobrado por kWh será enviada para a elipse 10, onde 

ocorrerá a multiplicação (figura 21) entre a energia consumida que é 18 kWh e o preço 

cobrado por kWh. É na elipse 11 que será mensurado o valor a ser pago. 



 

 

 

 

Figura 21- Aba que mostra o produto da energia consumida pelo preço cobrado pela CEB por kWh. (Fonte própria) 

 

Após definir as variáveis do sistema, isto é, a quantidade de aparelhos que serão 

usados, sua potência, tempo de uso em horas/dia e a frequência de uso em dia/mês, podemos 

simular o modelo e visualizar, a partir de um gráfico, o gasto mensal (reais) e o total de 

energia consumida (kWh) que o indivíduo terá em um mês. 

A figura 22 é um gráfico que representa o consumo de energia em (kWh) em função 

do tempo em 30 dias. No eixo das ordenadas (eixo Y) temos a variável energia consumida e 

no eixo das abscissas (eixo X) temos a variável tempo. Perceba que no final de 30 dias foram 

gastos 18 kWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 22 – Energia gasta em uma residência. (Fonte própria) 

 

 

Ademais, a figura 23 demonstra o valor a ser pago por consumir 18 kWh no período 

de 30 dias. O valor a ser pago é de R$ 10,44. 



 

 

 

 
 

Figura 23 – Valor a ser pago por gastar 18 kWh. (Fonte própria) 

 
 

No gráfico subsequente (figura 24), traz a informação do valor a ser pago (reta verde) 

em razão do consumo energia elétrica (reta azul). Note que no dia 0 o consumo de energia é 

nulo. No final de 30 dias o valor cobrado é de R$ 10,44 e a energia gasta é de 18 kWh. Estas 

duas variáveis são diretamente proporcionais, assim, formando um gráfico afim. 

 
 

Figura 24 - Gráfico energia consumida e valor gasto. (Fonte própria) 



 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Em suma, o projeto inicial deste trabalho era desenvolver um modelo de dinâmica de 

sistema que calcule o gasto energético e monetário de todos os aparelhos de uma residência 

em um único momento. No entanto, em decorrência do surto pandêmico da COVID-19, ficou 

impossibilitado continuar os encontros semais com o orientador, que iria me ensinar algumas 

ferramentas do Insight Maker para atingir tal objetivo. Todavia, futuramente (após a 

pandemia) pretendo continuar o trabalho e  inserir a ferramenta que permite calcular o gasto 

energético e monetário de diversos aparelhos de forma simultânea.    

               A partir de uma breve explanação sobre os conceitos de fluxo de cargas, de corrente 

elétrica e de potencial elétrico e, além disso, de Dinâmica de Sistemas e seus elementos de 

composição foi possível desenvolver um modelo dinâmico computacional capaz de calcular o 

gasto energético e o valor a ser pago por um proprietário de uma residência. Esse modelo foi 

desenvolvido no Insight Maker. Ressaltamos que esse procedimento pode ser desenvolvido 

em outros contextos das áreas das Ciências Naturais. 
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