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1. Apresentação  

 

O presente trabalho traz o modelo de implementação de um produto 

educacional para o ensino de Física desenvolvido no âmbito do curso de Mestrado 

Nacional Profissional no Ensino de Física Polo 29, na Universidade Federal do Sul 

e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, Campus II, Marabá-PA. O produto educacional 

mostrado a seguir versa sobre a utilização de uma linguagem de programação 

computacional como ferramenta didática para o ensino de fenômenos da 

Cinemática. 

O produto educacional a seguir é proposto sob a ótica do Construcionismo 

de Papert, que visa possibilitar que o aluno seja construtor do próprio conhecimento 

com auxílio de Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC no processo de 

ensino e aprendizagem. Nesta perspectiva, vislumbra-se que com a utilização de 

linguagens de programação, o aluno é quem diz como e o quê o computador deve 

fazer, tendo o professor como mediador deste processo.  

O produto apresentado foi desenvolvido para ser utilizado com alunos do 

Ensino Médio, mas também pode ser trabalhado com alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental e está organizado de uma maneira sequencial lógica; o que fazer, 

como fazer e resultados.  

Primeira Etapa: 

Na primeira etapa é feita a introdução ao tema programação computacional, 

feita através de uma apresentação com data show a respeito das linguagens 

tradicionais de programação. Em seguida será apresentado o software SciLab onde 

serão mostrados o layout, inicialização e principais partes do software. O SicLab 

está disponível gratuitamente com versões para Windows; Vista, 7, 8, 10. GNU / 

Linux e Mac OS X no endereço oficial eletrônico 

<https://www.scilab.org/download/6.0.2>. 

Na sequência serão mostrados a execução de comando simples no console 

e após isso mostrados os principais comandos de entrada, saída e interação dos 

dados. Após esse passo os alunos poderão construir alguns exemplos de 

modelagem por programação em SciLab. 
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Segunda Etapa:  

Esta etapa compreende que o aluno deva utilizar as instruções vistas até o 

momento para escrever scripts que descrevam numérica ou graficamente os 

fenômenos do campo da cinemática solicitados pelo professor.  

Terceira Etapa:  

A última etapa é constituída pela avaliação que o professor deve fazer com 

a turma sobre o grau de aprendizado e satisfação com a utilização do produto 

aplicado. 

2. Primeira Etapa 

Será apresentado a seguir orientações para elaboração dos slides de 

motivação e apresentação das linguagens de programação pelo Professor.  

A turma deve ser inserida no contexto de programação, a fim de despertar o 

interesse e aumentar o grau de conhecimento na área, através de uma 

apresentação que pode ser na forma de slides de modo simplificado como veremos 

a seguir. 

Texto de motivação:  

Introdução à Programação 

Os computadores são funcionários quase perfeitos, pois eles executam com 

certa precisão aquilo que são mandados fazer. No entanto eles falam uma 

linguagem diferente da nossa, ou seja, da linguagem humana, denominada de alto 

nível. Considerando que o processador do computador fala em linguagem binária, 

isto dificulta enormemente a comunicação, entre homens e máquinas, nessa 

linguagem, pois o homem teria que decorar milhares de sequências de códigos 

binários. 

Por isso os programadores desenvolveram as linguagens de programação 

que são conjuntos de padrões e comandos usados para facilitar a comunicação 

entre homem e máquina. As linguagens de programação usadas pelos 

programadores passam por um compilador, que é usado para transformar os 

códigos escritos na linguagem de programação em uma linguagem que o 

processador entenda.  
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A programação de computadores tem linguagens tradicionais, ou seja, mais 

utilizadas por programadores ao longo do tempo, como Fortran, Pascal, C, C++, 

Mathlab, Phayton e o SCilab, esta última bastante popular por sua facilidade de 

uso. É importante conhecermos um pouco daquelas que podemos configurar como 

as principais, dentre estas. 

O Fortran é uma das primeiras linguagens desenvolvidas. Ela inovou muito 

ao trazer comandos e funções prontas para serem compiladas. A linguagem C 

combina especificidades das primeiras linguagens com a evolução de linguagens 

mais modernas, de alto nível. Essa linguagem é ainda muito utilizada. O C++ é um 

aperfeiçoamento da linguagem C mantendo suas características só que 

aumentando seu nível e simplificando a sua escrita pelo programador.  

Python é uma linguagem moderna e simples muito utilizada por 

programadores iniciantes. Com ela pode-se facilmente construir blocos lógicos 

usados em jogos.  

Uma linguagem muito usada na academia é o MatLab, que se trata de um 

poderoso software numérico e gráfico utilizado em diversas tarefas no campo da 

programação e da modelagem. Sua principal característica é a facilidade de escrita 

dos seus scripts. Esse software tem um layout simples e agradável.  

Outro software de programação numérica e gráfico bastante utilizado para 

fins acadêmicos é o SciLab, suas principais características são: ser um programa 

aberto, livre, ou seja, gratuito e de fácil manuseio pelo usuário, não sendo 

necessário que seja um programador experiente. A partir do momento que se 

aprende a usar suas ferramentas ele pode se tornar um poderoso aliado na 

aprendizagem do aluno. 

Esta última linguagem de programação, dadas suas caraterísticas, é a que 

apresentaremos como ferramenta para modelagem no ensino de Física, em 

particular, para resolução de problemas de Cinemática. 
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3. Segunda Etapa 

 

3.1 Conhecendo o ambiente de trabalho do Scilab 

A segunda etapa consiste em mostrar como funciona o Software SciLab. 

Então, após a instalação nos computadores o professor inicia apresentando o 

Executor de comandos chamado “prompt” (-->). 

Figura 01 

 

                Fonte: o autor 

 

Os alunos devem ser incentivados a analisar e descobrir que o “prompt” é o 

executor de programas numéricos do software e também pode ser utilizado com 

uma calculadora numérica avançada. Eles podem executar operações aritméticas 

no “prompt” como nos exemplos a seguir: 

 

1) Raiz quadrada de 81: 

      −−>  𝑠𝑞𝑟𝑡(81), tecle enter, e se obtém como resposta 

 𝑎𝑛𝑠  = 

   9. 

 

2) 12 elevado a 7: 

−−>  12^7 

 𝑎𝑛𝑠  = 

   35831808 



63 
 

O professor pode deixar os alunos livres para usarem o Scilab com uma 

calculadora realizando outras operações aritméticas, isto ajudará no início do 

processo de ambientação. 

 

3.2  AMBIENTAÇÃO 

O próximo passo é a ambientação, onde os alunos são incentivados a 

abrirem o editor de scripts no canto superior esquerdo do console. Mostrar o editor 

de programas do SciLab, onde os programas que executam funções são escritos. 

Professor irá passar comandos básicos de entrada e saída de comandos no 

software. Um tutorial com os comandos está disponível no endereço oficial em: 

https://help.scilab.org/docs/5.3.0/pt_BR/index.html. 

 

3.3 Principais comandos  

Umas das funções elementares do Scilab é um sistema de auxílio do 

software chamado “help”. Que permite ao usuário receber ajuda sobre como utilizar 

qualquer comando a ser inserido na área de execução de tarefas, que é o “prompt”, 

bastando o usuário entrar com “help + comando desejado”. O “help” sem 

argumentos fornece a página de hipertextos dos capítulos de ajuda, que é 

fundamentalmente útil.  

Figura 02 

 
         Fonte: o autor 
 

Várias Variáveis podem ser definidas no console ou no editor. Essas 

variáveis são reconhecidas e gerenciadas por caracteres pelo software. Uma letra 

minúscula é diferente da mesma letra maiúscula e qualquer uma delas pode ser 

https://help.scilab.org/docs/5.3.0/pt_BR/index.html


64 
 

substituída por um novo valor a partir do momento que o usuário a redefina com 

um valor diferente. Na linguagem Scilab o (;) é usado para suprimir o valor 

(resposta) de uma variável ou de uma expressão. 

 A variável (ans) é utilizada para expressar resultados de expressões ou 

variáveis não previamente definidas. 

Ex.: Atribuímos a variável 𝒂 o valor 6, mas ao executarmos no prompt 𝐴 +

 9 , não teremos resposta definida, pois a variável 𝑨  é diferente da variável 𝒂 . 

Porém, ao ser executado 𝑎 +  9, obtemos a resposta 𝑎𝑛𝑠 =  15, pois foi definido o 

valor 6 para variável 𝒂 como pode ser vista a seguir: 

 

Figura 03 

 
  Fonte: o autor 
 

No console ou no editor de programas o comando duas barras “//” é utilizado 

para adicionar um texto explicativo ou um comentário sobre o que se pretende 

fazer. Este texto após duas barras não será executado pelo software.  

A tecla ↑ é utilizada no “𝑝𝑟𝑜𝑚𝑝𝑡” para chamar o comando mais recente 

executado. Dai em diante as teclas ↑  e  ↓  navegam pelos comandos recém 

executados no “prompt” e as teclas ← e → movem o cursor entre os caracteres do 

comando. 

Para limpar a área de trabalho do console é utilizado o comando “𝑐𝑙𝑐”. Outro 

comando importante é o “𝑡𝑜ℎ𝑜𝑚𝑒” usado para posicionar a área de trabalho com 

cursor do “𝑝𝑟𝑜𝑚𝑝𝑡” no canto superior esquerdo.  
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Na linguagem Scilab podem ser inseridas três formas distintas de 

constantes: numéricas, literais e lógicas.  

A numérica é formada por caracteres numéricos munidos de um ponto 

decimal, se o número for decimal, tendo necessariamente o sinal (-) caso seja 

negativo. A potência de dez é indicada por qualquer uma das letras {𝑒, 𝐸, 𝑑, 𝐷} 

seguida de outros caracteres numéricos, que indicam o fator em potência de 10 

pelo qual o número está multiplicado, por exemplo, 17𝐷5, que indica 17 × 105, ou 

97𝑒11 que indica 97 × 1011. 

No tratamento de números complexos o Scilab oferece uma facilidade não 

muito comum nos softwares de programação. Ele trabalha com complexo do 

mesmo modo que trabalha com números reais, basta acrescentar a indicação (∗

%𝑖) ao final da parte imaginaria dos números complexos. 

Além do comando “ℎ𝑒𝑙𝑝”, que é utilizado para consultar um comando do 

Scilab, há também outra importante ferramenta de consulta no software, o 

“𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠”, usado para pesquisar sobre um argumento ou operação, como é escrito 

o comando no Scilab.  

O software mostra como utilizar cada comando e o que eles representam, 

facilitando assim o uso pelo programador. 

 

3.4 Expressões Aritméticas 

 

No Scilab para realizar expressões aritméticas são usados os seguintes 

operadores.  

          Tabela 01 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟  𝑈𝑠𝑜 

𝑎𝑑𝑖çã𝑜 + 𝑎 + 𝑏 

𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎çã𝑜 − 𝑎 − 𝑏 

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠ã𝑜 / 𝑎/𝑏 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ^ 𝑎^𝑏 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎çã𝑜 𝑠𝑞𝑟𝑡() 𝑠𝑞𝑟𝑡(𝑎) 

 Fonte: o autor 
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3.5 Construindo e executando um SCRIPT.  

Para construir um script abre-se um novo documento no editor de arquivos 

(fig. 04). Em seguida o arquivo deve ser nomeado e salvo em um local acessível 

ao software. As ideias fundamentais de programação são três; algoritmo de entrada 

de dados, algoritmo de processamento de dados e algoritmo de saída.  

No SciLab usaremos basicamente os seguintes comandos de entrada, saída 

e processamento de dados: 

𝒄𝒍𝒄 

Para limpar o executor de arquivos antes da nova execução 

𝒄𝒍𝒆𝒂𝒓 

Função Matlab Remover itens da área de trabalho, liberando memória do 

sistema. 

𝒎𝒑𝒓𝒊𝒏𝒕𝒇( " ") 

Função de saída.  Imprime um texto e/ou o valor resultado de alguma 

variável definida no script executado.  

𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕(  ) 

Funções de entrada/saída: Fornece ao programa executado o “prompt” para 

a inserção de valores a alguma variável do problema, que irá ser processada pelo 

script e dará como resposta a solução do problema para aquele valor.   

Os educandos nessa etapa serão familiarizados através da execução de 

dois programas simples de cálculo numérico. 

Figura 04 

  

                      Fonte: o autor 

 

about:blanksection_53142b3f4b714752be6fda10f90cc6b0.html
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Os programas utilizados como demonstração do uso dos comandos básicos 

são para calcular raízes de equações do primeiro e do segundo grau, onde serão 

mostrados exemplos de utilização da programação numérica antes de se começar 

a modelar os fenômenos de física.  

Ex. 01) Programa para calcular a raiz de uma equação do primeiro grau. 

 Figura 05 

 

                      Fonte: o autor 

Para execução do programa basta clicar no ícone, como indicado na figura 

04, neste momento o software pergunta onde você deseja salvar o programa, daí 

você escolhe uma pasta onde deseja que fique seu programa. 

Figura 06 

 

                 Fonte: o autor 

Após clicar no ícone para execução, as telas a seguir são apresentadas 

sequencialmente para inserção dos dados e resolução do problema, no caso, a 

determinação da raíz de uma equação do primeio grau. 
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Figura 07 

 

                     Fonte: o autor 

Observe, que o método utilizado aqui, é o aluno aprender fazendo, o que vai 

ao encontro da teoria Construcionista de Papert. 

Ex.: 02) Programa para calcular as raízes de uma equação do segundo grau.  

Figura 08 

 

                      Fonte: o autor 
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Como a inserção dos dados se obtém a seguinte solução: 

Figura 09 

 

         Fonte: o autor 

4. Construção de Modelos para resolução de problemas de Cinemática  

4.1 Modelando a Equação do Deslocamento = velocidade×tempo (d =  v x t) 

Como exemplo inicial de modelagem o professor responsável pode construir 

passo a passo o seguinte programa de modelagem da equação do Deslocamento. 

Chamando atenção que este processo deve se dá após o Professor ter explanado 

o assunto, e o recurso entra como motivador e parte do processo de aprendizagem.   

Figura 10 

 

           Fonte: o autor 
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O programa construído se inicia com o uso de “//”, que como visto, indica 

que o texto após sua inserção não será executado pelo software. Apenas servirá 

como instrução e definição de para que o script pode ser usado.  

Em seguida usa-se os comandos clc e clear, com o intuito de limpar o 

executor onde se localiza o prompt e liberar memória do sistema. 

O comando mprintf("Entre com a velocidade do movel e o tempo do 

percurso \n") insere uma fala durante a execução do script, dando instruções e 

indicando as próximas etapas da execução.  

\n indica que o próximo comando será executado na linha abaixo. 

A seguir são definidos dois fatores no problema, a velocidade(v) e o tempo(t). 

Note que ambas são definidas com  input( ).  Isso é por que são variáveis de 

possíveis problemas e logo serão determinados seus valores no momento de 

execução do programa feito. O professor deve ficar atento quanto à questão de 

grandezas na mesma unidade, se a velocidade for expressa em quilômetros por 

hora o tempo deve ser expresso em horas, ou seja, sempre na mesma unidade.   

 Em seguida foi escrita a equação que processa os dados inseridos e modela 

numericamente o fenômeno. Nesse caso foi definida a variável 𝑑 = 𝑣 × 𝑡. 

Para fechar o programa usou-se mprintf("deslocamento foi de %g", d) 

O comando foi usado para gerar um título à resposta final ao programa. Essa 

parte do texto sempre vem entre aspas, exceto o sinal %g que indica que não deve 

ser expressa casas decimais no resultado. Se for necessário saber o valor das 

casas decimais esse comando deve ser trocado por %f. Após a virgula vem a 

variável chave do problema, aquela que está se querendo conhecer o valor d. 

Figura 11 

 

         Fonte: o autor 



71 
 

Um exemplo de aplicação a ser resolvido a partir do modelo no Scilab: 

“Um carro anda durante 3 horas seguidas com velocidade de 60 km/h. 

Quantos quilômetros o carro percorreu?” 

Resposta:  

v=60km/h 

t= 3h 

 d= v*t  

Substituindo as variáveis no programa feito utilizando SciLab temos: 

 

Figura 12 

 

            Fonte: o autor 

 

4.2 Modelagem da equação posição = posição inicial + velocidade ×

 tempo. 

Outro exemplo simples que pode ser construído passo a passo com os 

alunos é o da função horaria do deslocamento.  
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Figura 13 

 

                  Fonte: o autor 

O programa construído se inicia com o uso de “//” para indica que o texto 

após sua inserção não será executado pelo software. Apenas servirá como 

instrução e definição de para que o script pode ser usado. Em seguida usam-se os 

comandos clc e clear, com o intuito de limpar o executor onde se localiza o prompt 

e liberar memória do sistema. 

O comando 𝒎𝒑𝒓𝒊𝒏𝒕𝒇 ("Programa para calcular a posição final  ") 

insere um título durante a execução do script, dando instruções e indicando as 

próximas etapas da execução.  

Na etapa seguinte são inseridos três variáveis com o comando de entrada 

de dados 𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕( ). Observe que dentro do parênteses do comando 𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕( ) é 

usado um comentário entre “”, para contextualizar qual é aquela variável. As 

variáveis usadas são: So, posição inicial; v, velocidade; t, tempo. 

A equação que vai processar os dados de entrada nesse problema é a 

variável S que é definida como:                      

                                                      𝑺 = 𝑺𝟎 + 𝒗 × 𝒕. 

Novamente é usado o comando 𝑚𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑓() , mas agora para imprimir o 

resultado de 𝑺 e uma fala explicativa. 

Como exemplo para utilização dessa modelagem mostraremos o seguinte 

problema: “Um carro está no quilômetro 3 de uma rodovia a uma velocidade 
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constante de 90Km/h. Determine a posição em que ele estará após um tempo de 4 

horas mantendo a mesma velocidade durante todo o trajeto.  

Resposta: 𝑆0= 3km           𝑣= 90 km/h             𝑡= 4h 

Utilizando os valores no programa construído temos as seguintes etapas de execução: 

Figura 14 

 

            Fonte: o autor 

4.3 Modelagem da equação:  

distância = [aceleração da gravidade × ( tempo)^2] ÷ 2. 

Ainda construindo passo a passo com os alunos o professor pode construir 

um programa para calcular a distância em queda livre percorrida por um corpo em 

função do tempo. 

Figura 15 

 

                     Fonte: o autor 
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Nesse programa se inicia com o uso de “//” para indica que o texto após sua 

inserção não será executado pelo software. Apenas servirá como instrução e 

definição de para que o script pode ser usado. 

Usa-se os comando clc e clear, com o intuito de limpar o executor onde se 

localiza o 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑝𝑡 e liberar memoria do sistema. 

O comando 𝒎𝒑𝒓𝒊𝒏𝒕𝒇("Distância em queda livre ") insere um título durante a 

execução do script. 

Logo após foi definida uma constante, que é a da gravidade, com valor igual 

a 9,81m/s². 

Define-se a variável do tempo (t) usando o 𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕() para que o valor seja 

atribuído pelo usuário durante a execução do programa, afim de resolver problemas 

diversos.  

O processamento dos dados inseridos efetuado no programa se dá, nesse 

caso, pela formula de Galileu definida como:  

𝒅 =
(𝒈 ∗ 𝒕𝟐)

𝟐
 

Novamente é usado o comando 𝑚𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑓() para imprimir o valor resposta, 

que é  distância de queda em metros e uma fala explicativa. 

Figura 16 

 

                 Fonte: o autor 
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Exemplo de aplicação do programa construído: 

Um objeto é abandonado do topo de um edifício levando 6 segundos 

para tocar o solo. Determine a altura do edifício utilizando a equação da 

queda livre dos corpos. Adote g = 9,8 m/s².  

Resposta:  𝑔= 9,8 m/𝑠2     t= 6 seg 

Aplicando esses valores na programação construída temos: 

Figura 17 

 

                        Fonte: o autor 

5. EXECUÇÃO 

Esse momento compreende pedir aos alunos que baseado no que viram até 

o momento utilizem o software SciLab para modelar fenômenos da física que 

envolvam movimentos com velocidade ou aceleração constantes ou variáveis. 

Diversos programas podem ser criados pelos alunos com o auxílio e 

orientação do professor responsável durante seu trabalho com o tema de 

Cinemática no Ensino Médio. 

Programa para calcular a posição em relação ao tempo e às condições de 

aceleração, velocidade inicial e posição inicial. 
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Figura 18 

 

                          Fonte: o autor 

Exemplo de utilização do script: 

Um móvel parte do repouso de uma posição inicial igual a 30m. Sabendo 

que sua velocidade inicial é de 5m/s, e sua aceleração é de 4m/s², pede-se: 

Posição final do móvel após 10s. 

Resposta. 

𝑆0 = 30  

𝑣0 = 0  

𝑡 =5 

𝑎 = 4m/s² 

𝑆 = 𝑆0 + 𝑣0𝑡 + 𝑎𝑡2/2  

Inserindo os valores no programa construídos temos: 

 

Figura 19 
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                      Fonte: o autor 

Programa para calcular a velocidade média dada pelo quociente da 

variação de posição pela variação de tempo.  

Figura 20 

 

               Fonte: o autor 

Podemos utilizar o seguinte exemplo de aplicação do Script: 

Vamos supor que um trecho de 50 km de uma rodovia seja monitorado pela 

Polícia Rodoviária. A velocidade máxima permitida no trecho é de 80 km/h. Um 

motorista percorreu os 50 km do trecho em 30 minutos. Calcule se ele ultrapassou 

o limite de velocidade permitido. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacoes-no-calculo-velocidade-

media-um-veiculo.htm 

Resposta:  ∆𝑆 = 50𝑘𝑚     ∆𝑡 = 0,5ℎ     𝑉𝑚 =
∆𝑆

∆𝑡
  

Aplicando os valores no script temos:  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacoes-no-calculo-velocidade-media-um-veiculo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacoes-no-calculo-velocidade-media-um-veiculo.htm
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Figura 21 

 

                     Fonte: o autor 

Programa para calcular a aceleração média dada pelo quociente da 

variação de velocidade pela variação de tempo.  

Figura 22 

 

                        Fonte: o autor 

Como exemplo de aplicação do script podemos ter o seguinte problema: 

Qual a aceleração média de um ciclista que ao avistar uma situação de 

perigo passou da velocidade de 10m/s para 20m/s em 20s?  

Resposta:  

∆𝑣 = (20 − 10)m/s  

∆𝑡 = (20 − 0)s 

Aplicando os dados no script temos: 
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Figura 23 

 

                     Fonte: o autor 

Programa para calcular a velocidade em função da velocidade inicial 

mais o produto da aceleração pelo tempo. 

Figura 24 

 

       Fonte: o autor 

Como exemplo de aplicação do script podemos usar o seguinte 

problema: 

Um móvel parte do repouso de uma posição igual a 30m. sabendo que sua 

velocidade inicial é de 5 m/s e sua aceleração é de 4m/s², pede-se:  

 Velocidade após 10s? Disponível em: 

http://exerciciosdefisica.blogspot.com/2009/10/exercicio-16.html  

Resposta:  𝑣0 = 5m/s    𝑎 = 4m/s²     𝑡 = 10𝑠  

Usando os valores no script temos: 
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Figura 25 

 

               Fonte: o autor 

 

Equação de Torricelli utilizada para calcular a velocidade de um corpo 

em relação ao espaço que ele percorre. 

Figura 26 

 

                          Fonte: o auto 

 

Como exemplo de aplicação desse script podemos utilizar o seguinte 

problema: 

(UEPI) Um corpo é abandonado de uma altura de 20 m num local onde a aceleração 

da gravidade da Terra é dada por g = 10 m/s2. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo 

com velocidade: disponível em: https://www.todamateria.com.br/equacao-de-torricelli/ 

Resposta:  𝑣0 = 0     𝑎 = 10𝑚/𝑠²     ∆𝑆 = 20𝑚  

https://www.todamateria.com.br/equacao-de-torricelli/
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Substituindo os valores no programa obtemos: 

Figura 27 

 

                        Fonte: o autor 

 

Programa para calcular o Movimento Vertical. 

Figura 28 

 

                    Fonte: o autor 

 

 

Como exemplo da aplicação desse script podemos usar o seguinte 

problema: 

Uma bola de futebol é chutada para cima com velocidade igual a 20m/s.  

 Qual a altura máxima atingida pela bola? Dado g=10m/s².  

Resposta: 
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Inicialmente vamos calcular o tempo utilizando o programa exemplificado 

anteriormente fig. 24, no entanto alterando seus parâmetros e isolando a variável 𝑡 

no primeiro membro da igualdade.  

Figura 29 

 

                     Fonte: o autor 

 Aplicando os dados do problema temos: 

Figura 30 

 

                     Fonte: o autor 

O tempo então é igual a 2s. Com isso aplicamos no script fig. 28 temos: 
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Figura 31 

 

          Fonte: o autor 

6. Plotagem de Gráficos no SciLab. 

O Scilab possui várias funções gráficas integradas, para a apresentação 

visual dos dados processados pelos modelos desenvolvidos. Pode-se plotar 

gráficos de funções em duas ou três dimensões. Os gráficos podem ser 

programados no editor de arquivos ou diretamente na área de execução de 

comandos, o ′𝒑𝒓𝒐𝒎𝒑𝒕′.  

Comando 𝑷𝒍𝒐𝒕() 

𝑃𝑙𝑜𝑡() é o meio mais simples de plotar um gráfico de uma função usando a 

linguagem Scilab. utilizando o comando 𝑝𝑙𝑜𝑡(𝑥, 𝑦) , no prompt ou no editor de 

programas, para um valor de 𝑥 sendo um vetor que pode variar em um intervalo 

definido da seguinte forma: 

−−>  𝑥 =  [1: 0.1: 10] 

Onde 0.1 entre dois sinais (: ), representa o incremento de interação, ou 

seja, o intervalo de interações do programa. A cada décimo, como foi escolhido no 

exemplo, haverá a geração de um ponto no gráfico.  

Podemos ainda executar um intervalo na seguinte forma: 

𝑥 =  [1: 10] 
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Onde os dois pontos (:) entre os dois escalares indica um intervalo 

monótono, ou seja, a variação é de uma unidade. 

O valor de 𝑦 é dado em função de 𝑥, no tipo 𝑦 = 𝑓(𝑥). 

Os valores se associam num plano de eixos perpendiculares e ordenados. 

Por exemplo, a construção do gráfico da função 𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥), com 

𝑥 variando de 0 𝑎 2𝜋. Esses comandos podem ser executados no prompt ou no 

editor de arquivos. 

−−>  𝑥 = [0: 2 ∗ %𝑝𝑖]; 

 

−−>  𝑦 =  𝑠𝑖𝑛(𝑥); 

 

−−>  𝑝𝑙𝑜𝑡(𝑥, 𝑦) 

Figura 32 

 

             Fonte: o autor 

Para plotar gráficos o usuário pode recorrer a ajuda “help plot”. 

Os tipos de gráficos mais usuais nessa linha de comando são: 

 𝑥𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 − adiciona títulos a janelas de gráficos.  

 𝑝𝑙𝑜𝑡2𝑑 - esboço 2d. 
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  𝑝𝑙𝑜𝑡2𝑑2 - esboço 2d (funções de degraus).  

 𝑝𝑙𝑜𝑡2𝑑3 - esboço 2d (barras verticais).  

 𝑝𝑙𝑜𝑡2𝑑4 - esboço 2d (setas).  

 𝑓𝑝𝑙𝑜𝑡2𝑑 - esboço 2d de uma curva definida por uma função. 

  𝑥𝑔𝑟𝑖𝑑 - adiciona um grid em um esboço 2d. 

 𝑒𝑟𝑟𝑏𝑎𝑟 - adiciona barras de erro verticais a um esboço 2d. 

  ℎ𝑖𝑠𝑡𝑝𝑙𝑜𝑡 - esboça um histograma. 

  𝑀𝑎𝑡𝑝𝑙𝑜𝑡 - esboço 2d de uma matriz utilizando-se cores 

Para construir um script que plote um gráfico dos modelos da cinemática, 

por exemplo, abre-se um novo documento no editor de arquivos.   

Como exemplo inicial de modelagem o professor pode construir passo a 

passo o seguinte programa para plotar o gráfico do deslocamento de móveis.  

Sabendo que o deslocamento é igual à velocidade (constante) vezes o 

tempo: 

Figura 33 

 

             Fonte: o autor 

 

O programa construído se inicia com o uso de “//”, seguido do comentário 

pertinente ao caso.  

Usa-se os comando 𝑐𝑙𝑐 𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟. 
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O comando 𝒎𝒑𝒓𝒊𝒏𝒕𝒇("Entre com a velocidade do móvel e o tempo 

do percurso \n"). 

Na etapa seguinte é inserida uma variável com o comando de entrada de 

dados 𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕( ). A variáveis usadas é 𝑣, velocidade. 

É definida aqui então um intervalo de tempo 𝑡, da seguinte forma  

𝑡 = [1: 0.1: 10], 

onde  𝑡 é um intervalo de tempo de 0 a 10, com pontos de interação a cada 

décimo.  

A equação que vai processar os dados de entrada nesse problema é a 

variável 𝑑 que é definida como:                      

                                                      𝒅 = 𝒗 × 𝒕. 

O próximo comando inserido é o comando 𝑝𝑙𝑜𝑡(𝑡, 𝑑), que ira imprimir um 

gráfico do deslocamento em função do tempo na janela gráfica do software.  

Para adicionar um título ao gráfico usa-se o comando 

 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒"Gráfico d𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑚 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜". 

 

Figura 34 

 

                   Fonte: o autor 
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Programa para plotar o gráfico da posição final em um intervalo de tempo 

com aceleração constante. 

 

Figura 35 

 

                     Fonte: o autor 

O programa construído se inicia com o uso de “//”, seguido do comentário 

pertinente ao caso. 

Usa-se os comando 𝑐𝑙𝑐 𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟. 

𝒎𝒑𝒓𝒊𝒏𝒕𝒇("Forneça ponto de partida, velocidade constante e o tempo." 

 \n") 

So= input("entre com posição inicial" ) 

V= input("entre com a velocidade constante" ) 

T= [0:0.1:6], intervalo de 0 a 6 com interação de 0,1. 

S= So+V*T, equação que modela o fenômeno . 

plot(T, S),  para plotar o gráfico da posição em função do tempo  

title"Gráfico da posição em relação ao tempo" 

Figura 36 

 

              Fonte: o autor 
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Programa para plotar o gráfico da posição em relação ao tempo com 

variação de aceleração. 

 

 

Figura 37  

  

                          Fonte: o autor 

 

O programa construído se inicia com o uso de “//”, seguido do comentário 

pertinente ao caso. 

Usa-se os comando 𝑐𝑙𝑐 𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟. 

Os comandos: 

mprintf("Grafico da posição em relação ao tempo") 

So= input("posição inicial" ) 

Vo= input("velocidade inicial do móvel" ) 

T= [0:0.1:10] 

a = input("aceleração do móvel") 

S= So+Vo*T+g*T^2/2 

plot(T,S) 

title" Posição em cada instante T" 

 

Em seguida se insere os dados para plotar o gráfico desejado. 
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Figura 38 

 

               Fonte: o autor 

 

 Programa para plotar o gráfico da velocidade em relação ao tempo com 

variação de aceleração. 

Figura 39 

 

                  Fonte: o autor 

 

O programa construído se inicia com o uso de “//”, seguido do comentário 

pertinente ao caso. 

Usa-se os comando 𝑐𝑙𝑐 𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟. 

Os comandos: 
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mprintf("    Velocidade em relação ao tempo: entre com velocidade inicial, 

aceleração e o tempo") 

Vo= input("entre com a velocidade inicial" ) 

a= input("entre com o valor da aceleração em m/s²" ) 

t= [0:0.1:10] 

V= Vo+ a*t 

plot(t,V) 

title ("Gráfico da velocidade em função do tempo") 

 

Figura 40 

 

           Fonte: o autor 

 

Programa para plotar gráfico da velocidade em relação à posição 

Figura 41 

 

              Fonte: o autor 
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O programa construído se inicia com o uso de “//”, seguido do comentário 

pertinente ao caso. 

Usa-se os comando 𝑐𝑙𝑐 𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟. 

Os comandos: 

mprintf("         Velocidade em cada ponto do móvel") 

Vo= input("valor da velocidade inicial ") 

g=input("aceleração do movel") 

S=[0:0.1:350] 

So=input("entre com a posiçaõ inicial") 

V=sqrt(Vo^2+2*g*(S-So)) 

plot(S,V) 

title"Gráfico da velocidade em relação á posição" 

Figura 42 

 

                   Fonte: o autor 

 

 

7. Sugestão de Avaliação e Conclusão 

A o final do período de execução o professor irá avaliar a funcionalidade dos 

programas escritos pelos alunos e verificar se as fórmulas foram corretamente 

empregadas. 
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Essa avaliação será no tocante a realização do que cada programa 

construído se propõe a fazer. O professor irá executar cada programa de cada 

aluno e verificar a funcionalidade dos mesmos. 

O professor irá avaliar os programas para plotagem dos gráficos dos 

fenômenos se os mesmos descrevem o comportamento da variação de tempo 

velocidade ou aceleração.  

O professor irá avaliar os programas feitos afim de auxiliar em algum 

parâmetro.  

Cada um dos programas vistos anteriormente pode ser indicado para que o 

aluno possa recriá-lo de maneira que o professor, munido dessas instruções, lhe 

oriente, esclarecendo alguma dúvida quando necessário.  

Problemas diversos de física no campo da Cinemática podem ser modelados 

e resolvidos através dos scripts apresentados, bastando para tanto, que o aluno 

entender a lógica usada para escrever os presentes modelos. O aluno, ao passo 

que aprende a manipular as equações isolando as variáveis necessárias para 

resolver cada situação problema pode avançar no conhecimento teórico da Física.  

O professor tem a opção de mostrar o domínio do Scilab utilizando exemplos 

bastante simples que envolvam movimento e passar a introduzir questões mais 

complexas à medida que os alunos forem se envolvendo na utilização de 

programação.  Podemos resolver questões de vestibulares conceituados no pais.  
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APÊNDICE II - Modelos de Programas do SciLab a fim de serem 

implementados em sala. 

1)  

                                                Figura 23 

 

        Fonte: o autor 

2)  
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Gráfico da posição em função do tempo 

velocidade em função da posição 
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gráfico da posição em função do tempo 

Posição em função do tempo 
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deslocamento em função do tempo e velocidade 

Posição final em função do tempo  com aceleração constante 
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Distância em queda livre ao longo do tempo

Raízes de equação do segundo grau  
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Gráfico do deslocamento em função do tempo e velocidade  

Gráfico da posição final ao longo do tempo com aceleração constante 
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Gráfico da velocidade em função do tempo 

Gráfico da queda livre 

 

 

 

 


