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Resumo 

A modelação do enchimento de recipientes com diferentes formatos é um problema 

bastante interessante do ponto de vista da física e da matemática, que pode ser explorado 

tanto em espaços de educação formal como não-formal. A interpretação dos gráficos 

resultantes da análise dos enchimentos e que representam a evolução da altura da 

superfície livre de um líquido em função do tempo, apresenta-se como um desafio nem 

sempre fácil para a maioria dos alunos que ingressam na universidade. Neste artigo, 

mostramos como o software Modellus 4.01 pode ajudar a ultrapassar este desafio e 

desempenhar um papel motivador na abordagem deste tipo de problemas. A modelação do 

enchimento de recipientes com várias formas permite testar alguns conhecimentos 

matemáticos dos alunos ao mesmo tempo que clarifica os aspetos da física envolvida 

através da visualização em ambiente computacional do comportamento das variáveis 

dependentes do tempo.  

Palavras-chave: Modelação matemática, simulação; Modellus; ensino de matemática e 

de física; visualização computacional. 

Abstract  

The modeling of filling containers with different shapes is a very interesting problem, both 

from the point of view of physics and mathematics, which can be exploited both in areas of 

formal and non-formal education. The analysis of the graphs that represent the evolution of 

the height of the free surface of a liquid versus time is presented as a challenge not very 

easy for most students who enter the university. In this paper, we show how the software 

Modellus 4.01 can help overcome this challenge and play a motivating role for addressing 

this type of problems. The filling process modeling allows testing mathematical skills of 

students at the same time clarifying aspects of the physics involved by viewing 

computational environment of the variation of the time dependent variables.  

Keywords: Mathematical Modelling; simulation, Modellus; teaching of Mathematics and 

Physics; computer visualization. 
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Introdução  

De acordo com Oliveira e Oliveira (2013, p. 2) “o desenvolvimento da capacidade de 

resolução de problemas através da construção de modelos de situações realistas é um 

desafio a ter em conta”. São vários os autores que defendem que devemos envolver os 

nossos alunos em tarefas de modelação, fomentando deste modo o pensamento crítico e 

motivando-os, em particular, para a ciência e para a matemática em situações da vida real, 

(BLUM e NISS 1991; LESH e DOERR, 2003). De acordo com Almeida e Brito (2005), citado 

por Almeida e Vertuan (2010, p. 29) a modelação matemática é entendida “como sendo 

uma alternativa pedagógica na qual fazemos uma abordagem, por meio da Matemática, de 

um problema não essencialmente matemático”. Já para Lozada et al. (2006) a modelação 

matemática exerce um papel importante no desenvolvimento da física, pois toda a teoria 

física se expressa através de modelos matemáticos que nos ajudam na compreensão de 

fenómenos reais. Esta ideia é seguida por Brandão, Araújo e Veit (2008, p. 11), ao referirem 

que “ a modelagem científica é (…) um processo de criação de modelos com a finalidade 

de compreender a realidade”. A génese de um trabalho usando modelação pode ter em 

conta diversas perspetivas (ALMEIDA e VERTUAN, 2010), que, de acordo com Anastacio 

(2010, p. 3), dizem respeito à  

definição de Modelagem Matemática, concepção de Matemática que se 
manifesta ao se trabalhar com Modelagem Matemática, Modelos 
matemáticos, Modelagem como Recurso Didático, participação do aluno no 
processo de Modelagem Matemática, postura do professor ao trabalhar com 
Modelagem Matemática, concepção de Realidade e ação e realidade no 
contexto da Modelagem Matemática, concepção de Educação e de 
Educação Matemática subjacente ao trabalho escolar com Modelagem 
Matemática. 

O uso da tecnologia e a utilização de tarefas de modelação implementadas em sala 

de aula conferem oportunidades para os alunos fazerem escolhas sobre como aprender, 

podendo tirar proveito dos pontos fortes dos seus estilos de aprendizagem. Por exemplo, o 

uso de software utilizado com diversos fins, pode ajudá-los a desenvolver as capacidades 

cognitivas e aprender o conteúdo que está a ser lecionado, despertando os seus talentos e 

os seus interesses. É óbvio que os estudantes aprendem melhor quando são trabalhadas 

as preferências em que eles são bem-sucedidos e para isso os professores podem construir 

atividades que incluam preferências específicas e múltiplas situações de aprendizagem. 

Deste modo, usando este tipo de tecnologia, decidimos propor tarefas recorrendo a 

modelos matemáticos que podem ajudar os alunos na aprendizagem de determinados 

conteúdos da área da física e da matemática, ultrapassando obstáculos relacionados com 

a concepção/construção mental associada aos modelos matemáticos utilizados. As 

propostas apresentadas visam conteúdos relacionados com modelação do enchimento de 

recipientes com diferentes formatos que, na nossa opinião, permite testar os conhecimentos 

matemáticos dos alunos ao mesmo tempo que clarifica os aspetos da física envolvida 

através da visualização em ambiente computacional do comportamento das variáveis 

dependentes do tempo. 

Neste artigo, usamos o software Modellus 4.01 para propor essas tarefas que podem 

ser realizadas em sala de aula e cujas caraterísticas essenciais deste software são 
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apresentadas, de uma forma sucinta, na secção “Ferramenta de modelação computacional: 

Modellus”, seguindo-se as propostas de atividades na secção “Modelação com o Modellus”, 

e nas “Conclusões” expomos algumas considerações finais. No sentido de verificarmos que 

as atividades propostas adequam-se aos vários estilos de aprendizagem, começamos por 

apresentar algum suporte teórico que permite relacionar as atividades propostas com os 

diferentes estilos de aprendizagem dos alunos.  

Fundamentação teórica 

Os nossos jovens têm diferentes estilos de aprendizagem, isto é, possuem 

caraterísticas e preferências quanto à forma de absorverem a informação, processá-la e 

construir novos saberes. A aptidão para uma determinada atividade depende, muitas vezes, 

da habilidade em gerir esses diferentes estilos de aprendizagem. Há alunos que são 

criativos e absorvem o que os rodeia de uma forma casual e há outros que são mais 

metódicos, observadores e reflexivos. O estilo de aprendizagem indica as preferências do 

sujeito em relação às estratégias de aprendizagem que podem ser usadas pelo professor 

na construção do conhecimento. 

Nos últimos anos são muitos os investigadores que centram a sua investigação nos 

diferentes estilos de aprendizagem dos alunos e como podem ser considerados na 

educação dos nossos jovens. Alguns estudos aparecem relacionados com o ensino pré-

universitário (ver, por exemplo, MARTINHO et al., 2014), outros com o ensino universitário 

(ver, por exemplo, CURY, 2000; FELDER e SILVERMAN, 1998), entre muitos outros. Um 

dos modelos mais usado em relação aos estilos de aprendizagem é o adotado por Richard 

Felder e Linda Silverman (1998), apoiado em Felder (2000) e Felder e Soloman (2002), 

onde se destacam quatro dimensões de estilos de aprendizagem: dimensão ativa/reflexiva; 

dimensão sensorial/intuitiva; dimensão visual/verbal; dimensão sequencial/global. De 

acordo com os autores referidos, o aluno ativo prefere aprender testando, manipulando, 

discutindo e explicando para os outros. Prefere o trabalho em grupo, discute as dúvidas 

com os colegas de grupo e é muito difícil apenas ouvir as explicações dos outros. O aluno 

reflexivo prefere pensar, processando de um modo introspetivo a informação antes de fazer 

alguma coisa com ela. Quanto à dimensão sensorial, os alunos que a adotam são 

metódicos e preferem as informações práticas, concretas, os fatos, as observações, tudo o 

que conseguem apreender através dos sentidos. O aluno intuitivo é aquele que prefere 

concentrar-se mais nos conceitos e teorias, aprecia a inovação, gosta de descobrir as 

relações entre os conteúdos, não se preocupando muito com os detalhes. Já, de acordo 

com Cury, os alunos visuais ”privilegiam as informações que vêm por imagens, diagramas, 

gráficos, esquemas, demonstrações de experiências, enquanto que os verbais preferem 

captar o que é falado, o que está escrito, as fórmulas” (CURY, 2000, p. 3). 

Ainda de acordo com Cury (2000), os alunos visuais lembram-se mais daquilo que 

vêem e os alunos verbais lembram-se mais daquilo que lêem (ainda mais daquilo que 

ouvem e repetem), privilegiando as informações que vêm através de discussões e textos. 

Os alunos sensoriais obtêm a informação através dos sentidos, privilegiam a observação, 

a manipulação, são bons observadores, metódicos e cuidadosos. Os alunos intuitivos 

adquirem a informação através de perceção indireta pelo inconsciente, privilegiam a 

imaginação, são alunos inovadores e curiosos. Quanto aos alunos ativos, estes processam 
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a informação através da experimentação ativa, trabalham bem em grupo. Os alunos 

reflexivos processam a informação por observação reflexiva e trabalham melhor 

individualmente. Alunos que adotam a dimensão sequencial preferem aprender de uma 

forma progressivamente ordenada e os que adotam a dimensão global aprendem de uma 

forma holística. 

Tendo sempre em atenção os estilos de aprendizagem dos alunos, Silveira (2007) 

aconselha como agir perante os tais estilos de aprendizagem. Por exemplo, segundo este 

autor, para o aluno visual devemos, entre outras, procurar tarefas com recursos visuais 

sobre os conteúdos a estudar e dar importância às leituras, principalmente às que contêm 

esquemas e resumos gráficos. Tanto para os alunos visuais como para os alunos verbais 

devemos optar por um estilo de apresentação dos conteúdos que inclua recursos visuais e 

verbais. Para os alunos sensoriais e alunos intuitivos, a opção a ser tomada deverá passar 

por apresentar os conteúdos através de informações concretas – por exemplo, fenómenos 

observáveis (sensoriais) – e conceitos abstratos – por exemplo, teorias e modelos 

matemáticos (intuitivos). Perante alunos ativos/reflexivos devem ser utilizados materiais 

que enfatizam tanto problemas práticos como teóricos. Tudo o que é necessário para 

chegar aos alunos sequenciais já é feito desde cedo – a maior parte das aulas são 

apresentadas de forma sequencial. Perante um aluno global, devemos estabelecer 

conexões com o contexto (conteúdo a lecionar) e apresentar aplicações. Neste trabalho, 

adotamos as sugestões apontadas por Silveira (2007), acerca das caraterísticas que devem 

ter as tarefas a propor para lecionar um determinado conteúdo aos nossos jovens e 

propomos algumas tarefas de acordo com essas caraterísticas. 

Ferramenta de modelação computacional: Modellus 

Cada vez mais cedo os alunos têm contacto com meios informáticos que podem ser 

utilizados para fazer modelação matemática. Pelo que somos de opinião que a modelação 

e simulação computacional devem ser utilizadas no início da aprendizagem da matemática 

e da física, duas áreas científicas que devem ser ensinadas de um modo integrado, tal 

como foram inicialmente desenvolvidas desde Galileu e Newton. Por outro lado, o 

conhecimento de base destas duas ciências é promotor de uma melhor e mais eficiente 

interdisciplinaridade cada vez mais necessária ao desenvolvimento tecnológico atual, o que 

é fundamental para contrabalançar com a elevada especialização na ciência que tem vindo 

a ocorrer desde o princípio do século XX.  

De entre as ferramentas existentes para o ensino e aprendizagem das mais variadas 

áreas do conhecimento, o Modellus é uma ferramenta que permite aos alunos e professores 

efetuarem experiências utilizando modelos matemáticos definidos pelo utilizador sem 

necessidade da utilização de outros modos de simbolismos que não aqueles que os alunos 

aprenderam em sala de aula.  

Esta ferramenta computacional está disponível online numa página própria cujo 

endereço se encontra referenciado no final deste texto. De acordo com Teodoro (2002), o 

Modellus tem na sua génese a evidência de se poder “fazer experiências” com modelos 

matemáticos.  

Este software permite a modelação de fenómenos físicos que podem ser descritos 
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por funções, como por exemplo, o movimento. Permite também o uso de equações 

diferenciais para modelar fenómenos que exigem o conhecimento de taxas instantâneas de 

variação da variável que se pretende modelar. O uso deste tipo de ferramentas torna 

possível que modelos com equações diferenciais possam ser abordados em níveis de 

ensino mais elementares sem a necessidade de conhecimentos prévios dos princípios 

fundamentais do Cálculo, desde que abordados com o adequado reforço de aspetos semi-

quantitativos e se utilizarem ferramentas computacionais adequadas (ARAÚJO, VEIT e 

MOREIRA, 2004).  

O Modellus é uma ferramenta computacional para modelação e simulação. A 

interface com o utilizador é suficientemente simples para ser utilizada por professores e 

estudantes na modelação de experiências conceituais e empíricas, sem a aprendizagem 

de sintaxes específicas. A construção dos modelos matemáticos pode ser feita quer a partir 

de dados e registros físicos, de experiências reais, quer apenas a partir de um ponto de 

vista exclusivamente matemático (TEODORO, 2002).  

Da nossa experiência da utilização do Modellus com alunos do ensino médio e do 

primeiro ano do ensino superior verificamos que tanto a matemática como a física são 

melhores apropriadas pelos alunos, algo que é muito difícil de promover nas abordagens 

mais tradicionais 

Modelação com o Modellus 

À semelhança do que Teodoro em (TEODORO, 2012) propôs com a exploração de 

funções quadráticas num contexto interdisciplinar da matemática e física, também a seguir 

propomos com a exploração de funções e equações diferenciais associadas aos respetivos 

gráficos da modelação do enchimento de recipientes com diferentes formatos tanto do 

ponto de vista da física, como da matemática.  

A modelação do enchimento de recipientes tem como objetivo principal a 

visualização da evolução dos gráficos, que traduzem situações vivenciadas na vida real, 

uma vez que na prática letiva verificamos que muitos alunos têm dificuldades na 

interpretação de gráficos e, em particular, fazer associações entre uma situação real e o 

esboço gráfico representativo da situação em questão.  

A modelação dos enchimentos que aqui apresentamos permite testar os 

conhecimentos matemáticos dos alunos. Ao mesmo tempo clarifica os aspetos da física 

envolvida através da visualização em ambiente computacional da velocidade de 

enchimento dos recipientes. As propostas de modelação e simulação apresentadas 

envolvem recipientes com formas geométricas conhecidas.  

De seguida descrevemos os modelos matemáticos propostos para simular o 

enchimento e, em todos os casos apresentados, considera-se o caudal (vazão) de 

enchimento constante.  

Prisma retangular 

Considere um recipiente com a forma de um prisma retangular com uma base de 

área A, (ver Figura 1b)). Para um caudal fixo, qual o modelo matemático que descreve o 
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seu enchimento? Para respondermos a esta questão temos que ter em conta o seguinte: 

Da definição de caudal, temos 

( )V t
Q

t



      (1) 

onde ( )V t  é o volume de líquido no recipiente no instante t e t é o intervalo de tempo 

necessário para colocar esse volume de líquido no recipiente. Se tivermos em conta que A 

é a área da superfície livre do líquido e ( )h t  a altura da superfície livre do líquido no instante 

t, então o volume de líquido no recipiente no instante t é dado por 

( ) ( )V t Ah t .      (2) 

Substituindo a equação (2) em (1) e tendo em conta que ( )v h t t  , obtemos 

Q v A ,      (3) 

onde v  é a velocidade de enchimento do recipiente. Note que para este caso o caudal Q , 

a velocidade v  e a área A não variam com o tempo t. 

Por outro lado, se considerarmos a variação infinitesimal da altura do líquido ( )dh t , 

temos que a velocidade de enchimento em cada instante t é dada por 

( )dh t Q
v

dt A
   .    (4) 

Integrando temos 

0( ) ( )
Q

h t t t
A

  ,     (5) 

onde 0t  representa o instante em que se inicia o enchimento do recipiente. Por simplicidade, 

neste trabalho, consideramos 0 0t  .  

Na Figura 1 podemos encontrar os elementos mais representativos de um print 

screen da interface com o utilizador do Modellus. A Figura 1a) mostra o modelo matemático, 

a Figura 1b) a imagem 3D do enchimento do recipiente considerado e a Figura 1c) os 

gráficos de h(t) para a simulação de quatro caudais Q = 1, 2, 3 e 4 [unidades]. A imagem 

3D permite visualizar o enchimento do recipiente para o caso do caudal Q = 1 [unidade]. O 

gráfico na Figura 1c) mostra a variação linear da altura do nível do líquido no prisma com o 

tempo, para os caudais analisados. Considerou que a área da base do prisma retangular é 

A = 1 [unidade].  
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Figura 1 – Prisma retangular: a) Modelo matemático; 

b) Imagem 3D do enchimento; c) Gráficos h = h(t). 

Associação de dois prismas retangulares 

A Figura 2 mostra um recipiente construído a partir da associação de dois prismas 

retangulares. O modelo matemático usado, neste caso, é idêntico, com área A1= 1 [unidade] 

e o prisma menor uma base com área A2= 0,5 [unidade]. 

 

Figura 2 – Associação de dois prismas retangulares: a) Modelo matemático; 

b) Imagem 3D do enchimento; c) Gráficos h = h(t). 

Considerando que o prisma maior tem a altura H, então o seu volume é dado por 

1 1Qt H A ,      (6) 

onde t1 é o tempo total de enchimento do prisma. A altura do líquido no prisma maior durante 

o enchimento é dada por 

1
1

( ) para
Q

h t t t t
A

      (7) 

para ( )h t H . Somando a altura H com a altura correspondente ao enchimento do prisma 

pequeno de base A2, podemos escrever 

1 1
2

( ) ( ) para
Q

h t H t t t t
A

       (8) 

ou, tendo em conta (6) 
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1
1

2

( ) para
Qt H A

h t H t t
A


      (9) 

que representa a medida da altura do líquido, no instante t, no recipiente construído pela 

associação dos dois prismas, (ver Figura 2b).  

Para cada um dos caudais, da análise do gráfico da Figura 2c), podemos identificar 

os instantes em que se inicia o enchimento do prisma pequeno, como sendo os instantes 

em que existem pontos onde ocorre a mudança de declive das funções que representam 

as retas. Recorrendo às equações (4) e (5) podemos determinar as velocidades de 

enchimento de cada prisma a partir dos declives das retas. Os dados retirados dos gráficos 

podem ainda ser usados para confirmar os caudais em qualquer instante. 

Prisma triangular 

Considerando, agora, o enchimento do prisma triangular de comprimento l =1 

[unidade], representado na Figura 3, a imagem 2D permite visualizar a evolução da altura 

do líquido durante o enchimento. O prisma tem de comprimento l e faz um angulo  com a 

linha tracejada, (ver Figura 3b). 

 

Figura 3 – Prisma triangular: a) Modelo matemático; b) Imagem do enchimento; 

c) Gráficos h = h(t). 

Para um caudal fixo, a área da superfície livre ( )A t  do líquido varia com a altura do 

líquido, ou seja, varia com o tempo de enchimento t. Assim, podemos escrever 

( ) 2 ( )A t x t l ,      (10) 

onde ( )x t  é metade da largura do prisma em cada instante t. 

Substituindo a equação (10) em (4) temos 

( )

2 ( )

dh t Q

dt x t l
 ,     (11) 

onde 
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( )
( )

tan( )

h t
x t


 .      (12) 

Neste caso a área da superfície livre do líquido cresce linearmente com a altura de 

enchimento ( )h t . 

Substituindo a equação (12) em (11) obtemos 

( ) ( ) tan( )
2

Q
h t dh t dt

l
 ,    (13) 

Integrando ambos os membros da equação (13) obtém-se uma equação de 2.º grau 

em ( )h t , cuja solução permite-nos obter a altura do líquido em cada instante t dada por 

( ) tan( )
Q

h t t
l

      (14) 

Assim, a equação (14) representa o modelo matemático para o enchimento do 

prisma triangular, (ver Figura 3a). A Figura 3c) mostra as curvas ( )h t  para as simulações 

dos quatro caudais estudados. 

Recipiente semicilíndrico 

Para um recipiente semicilíndrico de comprimento l, a área da superfície livre do 

líquido no instante t é também dada por ( ) 2 ( )A t x t l , (ver Figura 4b). A imagem 2D permite 

visualizar, no recipiente, a evolução da altura do líquido durante o enchimento do recipiente. 

Considerou-se R = 4 [unidades] e l =1 [unidade]. 

 

Figura 4 – Semicilindro: a) Modelo matemático; b) Imagem do enchimento; 

c) Gráficos h = h(t). 

Da Figura 5 podemos escrever 

2 2 2( ) ( ( ))x t R h t R       (15) 
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Figura 5 – Representação geométrica de ( )h t , ( )x t  e R. 

Simplificando e substituindo ( )x t  na equação (11), obtemos a equação diferencial 

2

( )

2 2 ( ) ( )

dh t Q

dt l Rh t h t




 para 0t    (16) 

Note que a equação (16) não está definida para o instante t = 0 e, tanto quanto é do 

nosso conhecimento, não tem solução analítica. 

A resolução numérica, no Modellus, desta equação exige o conhecimento da 

condição inicial de ( )dh t dt , para t = 0. A escolha da condição inicial pode ser feita por 

aproximações sucessivas recorrendo à visualização no Modellus, de modo a encontrar a 

condição que melhor se ajusta a cada um dos caudais estudados. 

Em alternativa, a escolha desta condição inicial, também, pode ser feita recorrendo 

à seguinte aproximação. 

Durante intervalos de tempo t  muito pequenos podemos considerar que a 

velocidade de enchimento é aproximadamente constante o que permite escrever  

( )h t v t        (17) 

Tendo em conta a equação (4), temos 

( )
( )

Q
h t t

A t
        (18) 

 

onde A(t) é área da superfície livre do líquido no intervalo t , ou seja, 

2( ) 2 2 ( ) ( )A t l Rh t h t      (19) 

Substituindo a equação (19) em (18) e considerando 0h  a altura do líquido ao fim do 

primeiro intervalo de tempo t , vem 

0
2

0 02 2

Q
h t

l Rh h

 



    (20) 

Pelo método iterativo simples, para um t  escolhido, determina-se a altura do líquido 

0h  correspondente. Parte-se de um valor inicial para a altura 0h  introduzido no segundo 

membro da equação (20) e calcula-se o novo valor de 0h . O novo valor de 0h  é depois 
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introduzido novamente no segundo membro da equação. Este processo repete-se 

sucessivamente até que a diferença entre os valores de 0h  para duas iterações sucessivas 

seja inferior a um valor predefinido. Neste trabalho, consideramos o valor predefinido de 10-

6.   

O valor de 0h  pode ser determinado no Modellus como indicado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Modelo matemático usado no Modellus para 

determinar h0, para o recipiente semicilíndrico. 

O valor de 0h  é depois usado para determinar a condição inicial dada por 

2
0 0 0

( )

2 2t

dh t Q

dt l Rh h





    (21) 

O calculo de 0h  por este método é tanto mais preciso quanto menor for o valor de 

t . Neste estudo, para os caudais estudados (Q = 1, 2, 3 e 4) usou-se um 0,01t  .  

Assim, o modelo matemático usado para simular o enchimento do semicilindro foi 

2

2
0 0

, 0

2 2 ( ) ( )( )

, 0

2 2

Q
t

l Rh t h tdh t

Qdt
t

l Rh h





 
 
 

   (22) 

As equações (22) relacionam a velocidade de enchimento do recipiente com a área 

da superfície livre do líquido. Os resultados foram validados por comparação do tempo total 

de enchimento para os casos estudados com o tempo total de enchimento do semicilindro 

na posição vertical (em pé) nas mesmas condições. Na situação, do enchimento do 

semicilindro na posição vertical, o modelo matemático é idêntico ao usado para o prisma 

retangular, diferindo apenas no caso da área da superfície livre do líquido ser a área de um 

semicírculo em vez da área de um retângulo. 

Recipiente esférico 

Consideremos agora o caso de um recipiente esférico.  
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Figura 7 – Esfera: a) Modelo matemático; b) Imagem do enchimento; c) Gráficos h = h(t). 

O procedimento para a construção do modelo matemático do enchimento de um 

recipiente esférico com raio R = 4 [unidades], (ver Figura 7b), é semelhante ao utilizado 

para o recipiente semicilíndrico, apenas temos de substituir a área ( )A t  pela expressão 

2( ) ( )A t x t ,     (23) 

pois, a área da superfície livre do líquido em cada instante t é igual à área de um círculo de 

raio ( )x t . Assim, a altura da superfície livre do líquido ( )h t  e o raio do círculo da superfície 

livre ( )x t , em cada instante t, podem ser relacionados pela equação (15). Então, podemos 

escrever 

 2

( )

2 ( ) ( )

dh t Q

dt Rh t h t



para 0t    (24) 

A resolução numérica no Modellus desta equação, também, exige o conhecimento 

da condição inicial de ( )dh t dt para t = 0. Para a escolha do valor de ( )dh t dt  em t = 0 usou-

se o mesmo procedimento considerado no caso do semicilindro. 

Para determinarmos, no Modellus, o valor de 0h  usamos o modelo indicado na Figura 

8. 

 

Figura 8 – Modelo matemático usado no Modellus 

para determinar 0h , para o recipiente esférico. 

À semelhança do recipiente semicilíndrico, para simular o enchimento do recipiente 

esférico usamos o modelo dado por 
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    (25) 

As Figuras 4b) e 7b) correspondem ao enchimento dos recipientes semicilíndrico e 

esférico para o caudal Q = 4 [unidades]. Nos gráficos nas Figuras 4c) e 7c) as curvas com 

os maiores valores de h também correspondem às situações de enchimento do recipiente 

para o caudal quando Q = 4 [unidades].  

Como tarefas propostas aos alunos sugere-se: 

- a exploração dos modelos matemáticos apresentados para construírem novos 

modelos que simulem o enchimento de outros recipientes construídos a partir de 

associações dos recipientes apresentados neste estudo; 

- o dimensionamento dos recipientes, usados neste estudo, para o mesmo volume 

a fim de verificarem, com o Modellus, se o tempo de enchimento dos recipiente é 

igual para todos 

Conclusões 

A modelação e simulação computacional podem servir de material exploratório por 

parte dos docentes para lecionar determinados conteúdos nos ensinos médio e 

universitário, pois a visualização dos assuntos em estudo pode ajudar a uma melhor 

compreensão dos conteúdos a lecionar por parte dos alunos. 

Da nossa experiência, entendemos que a construção dos modelos matemáticos 

permite a consolidação dos conteúdos estudados, bem como testar os conhecimentos 

matemáticos dos alunos. 

Depois de construídos os modelos podem ser usados pelos alunos na simulação de 

diversas condições de enchimento de recipientes através da variação seletiva dos 

parâmetros usados nos modelos. 

As simulações, também, permitem testar os limites de validade dos modelos 

construídos e promover o desenvolvimento das capacidades de intuição matemática dos 

alunos. 

O envolvimento dos alunos em atividades de modelação e simulação, em geral, é 

um fator de motivação da aprendizagem. 

Pensamos que este tipo de abordagem no ensino das ciências em geral, dá um 

sentido mais real àquilo que se pretende ensinar e acreditamos que estratégias didáticas 

baseadas na noção e uso de modelos físico-matemáticos em ambiente computacional 

podem contribuir de forma significativa para uma melhor compreensão do mundo que nos 

rodeia e do desenvolvimento das capacidades científicas dos alunos. 

Relacionando as atividades de modelação e simulação computacional com os estilos 

de aprendizagem dos alunos e relembrando que as dimensões visual e verbal estão 
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relacionadas com o tipo de apreensão da informação; a sensorial está relacionada com o 

modo como é feita a perceção da informação; a intuitiva relaciona-se com a capacidade de 

interpretar símbolos e textos; os alunos sequenciais aprendem melhor os conteúdos se 

estes forem apresentados de uma forma linear e sequencial; os alunos globais necessitam 

de toda a informação para depois a compreenderem. Por outro lado, os alunos ativos 

precisam de experimentar para compreender, enquanto os reflexivos precisam de 

compreender para experimentar.  

Assim de modo a facilitarmos a aprendizagem dos alunos devemos agir, sempre que 

possível, tendo em atenção as especificações das dimensões do tipo de aprendizagem 

caraterísticas dos alunos. As atividades de simulação e modelação computacional podem 

constituir um excelente instrumento de ensino em sala de aulas, transversal à maioria dos 

tipos de aprendizagem. 

As simulações e modelações computacionais apresentadas permitem a exploração 

das dimensões ativa/reflexiva pois a manipulação de diversos parâmetros inerentes ao uso 

das simulações computacionais são da preferência dos alunos ativos e quando feitas em 

grupo são promotoras da interação entre eles. Por outro lado, a construção dos modelos 

matemáticos são mais da preferência do aluno tipo reflexivo, uma vez que o recurso a 

conhecimentos já adquiridos faz parte do processo de construção dos modelos 

matemáticos. A dimensão sensorial/intuitiva também pode ser explorada pela simulação e 

modelação computacional, pois a componente prática de experimentar através da 

simulação para depois aprender através da visualização é atrativa para o aluno sensitivo, 

bem como para o aluno intuitivo que aprecia a inovação e a relação entre conteúdos e que 

se sente confortável na escolha das condições/parâmetros das simulações. As dimensões 

visual e sequencial têm na simulação e modelação computacional em oposição às 

dimensões verbal e global, respetivamente, um terreno fértil de exploração. É nestas 

dimensões que o estudo proposto melhor poderá ser desenvolvido pois usou-se uma 

sequência nos conteúdos apresentados no sentido de aumentar o grau de dificuldade de 

tarefa para tarefa começando com a modelação do enchimento de um prisma retangular e 

terminando com a de um recipiente esférico. Por outro lado, o estudo apresentado também 

permite a visualização dos modelos matemáticos, de aplicações concretas, e a exploração 

da evolução do comportamento das variáveis dos modelos através de gráficos dinâmicos 

que descrevem aspetos reais de aplicações dos conteúdos lecionados. 

Nota: Os programas usados neste trabalho podem ser solicitados aos autores 

através de email. 
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