
Introdução 
 

O conteúdo desenvolvido nas aulas de Cálculo são de difícil compreensão e tem 

sua importância bastante questionada pelos alunos. O professor precisa estar 

preparado a administrar ótimas aulas, possibilitando aos alunos um ambiente de 

aprendizagem e crescimento, ajudando nos processos de ensino e aprendizagem 

futuros profissionais e pesquisadores [1][2]. 
 

A modelagem matemática é a linguagem que traduz fenômenos observados na 

ciência em problemas matemáticos. E, usada como estratégia em sala de aula, o 

aluno tem a possibilidade de investigar e relacionar a matemática com o 

cotidiano. Acredita-se que esse processo tem como consequência a construção do 

conhecimento para o pensamento crítico e reflexivo [1][3]. 
 

Metodologia 
 

O desenvolvimento deste projeto aconteceu, no início, por meio de revisão na 

literatura sobre o ensino de Cálculo e as estratégias abordadas pelos professores 

na sala de aula. 
 

O diálogo com alunos e professores foi necessário para encontrar temas 

relacionados à realidade profissional que se utilizam dos instrumentos de 

Cálculo. Além disso, os professores foram de grande ajuda no desenvolvimento 

das modelagens matemáticas, esclarecendo eventuais dúvidas e evidenciando a 

intertextualidade entre as disciplinas. 
 

Os projetos desenvolvidos foram confrontados com dados experimentais e 

apresentados a professores que se surpreenderam com os resultados. 
 

Resultados e Discussão 
 

Foram desenvolvidos dois projetos de modelagem matemática. O primeiro, 

denominado Projeto Hidráulica, e o segundo é o Projeto Ford-Walford. 
 

Projeto Hidráulica 

Usando dados experimentais, modelou-se uma curva que descreve o tempo gasto 

no esvaziamento do tanque, localizado na Faculdade de Tecnologia. Encontrou-

se a curva através do aprofundamento de conceitos de mecânica dos fluídos, que 

envolve a equação de continuidade, equação de Bernoulli e perda de carga. A 

equação (1) modela o fenômeno ocorrido no tanque. 

   (1) 

A Figura 1 compara os valores obtidos pela função z(t) com os dados 

experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Comparação entre dados obtidos pela função (teórico) e pelos dados experimentais (prático). 
 

Além dos assuntos hidráulicos, o processo desta modelagem envolveu, da ementa 

de Cálculo: Resolução de Integral e Resolução de Equação Diferencial. Pode-se, 

também, explorar o assunto de forma a relacionar, por exemplo, com Derivada, 

ao perguntar a velocidade e aceleração que a água escoa. Basta manter o olhar 

crítico. 

Projeto Ford-Walford 

O segundo projeto desenvolvido neste estudo, o Projeto Ford-Walford, teve como 

base dados obtidos em análises laboratoriais realizadas na Faculdade de 

Tecnologia, cedidos pela Profª. Drª. Cassiana Maria Reganhan Coneglian. O 

propósito do projeto foi realizar um ajuste linear e a análise da geração de CO2 por 

micro-organismo. 
 

Ford-Walford é um método de ajuste de curvas com dados de comportamento 

assintótico. Percebeu-se pelo gráfico que a geração de CO2 pelo tempo diminui, e 

a curva se estabiliza com o tempo. Isso significa que este comportamento 

apresenta um valor assintótico, que matematicamente é expresso em (2). O método 

Ford-Walford mostrou ser eficaz na modelagem matemática, e seu 

desenvolvimento baseou-se em [4]. 

   (2) 
 

No processo de modelamento, encontrou-se a equação (3). 

   (3) 

E a Figura 2 expõe a próxima correlação entre os dados experimentais com os 

obtidos pela função L(t). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Gráfico comparativo entre os dados experimentais (Prático) com a curva da modelagem (teórico). 

 

Conclusão 
 

Após vivenciar a experiência de desenvolver uma modelagem matemática, 

verificou-se uma infinidade de tema que pode ser trabalhado, e muitos deles 

necessitam de um estudo aprofundado sobre o assunto para que haja uma solução 

aceitável. 
 

Os projetos desenvolvidos são de possível uso em aulas de Cálculo como 

estratégia de ensino, uma vez que há uma compreensão aprofundada da ementa e 

induz o olhar crítico dos alunos. Além disso, a interdisciplinaridade entre os 

instrumentos de Cálculo e outras áreas é evidenciada, o que é comum na rotina 

profissional. 
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