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RESUMO 

Com a necessidade de melhorar a relação ensino-profissão dentro da formação do engenheiro, 
tem-se a necessidade de uma aproximação maior entre a tecnologia e a sala de aula, visto que 
a própria profissão tem por objetivo resolver problemas e trazer soluções. Assim, nota-se a 
precisão da interdisciplinaridade nos diversos conteúdos teóricos. Para isso, o uso de 
microcontroladores, como o ATMEGA 328p, e softwares de resolução numérica, como o Matlab, 
proporcionam uma aproximação da prática com a teoria. Como ideia geral, o trabalho tem por 
objetivo utilizar o microcontrolador e o software como ferramentas em salas de aula. A partir 
disso, foi desenvolvido um protótipo de esvaziamento de reservatórios em que se analisou uma 
EDO juntamente com conservação de massa, obtendo dados de vazão e altura por tempo na 
prática utilizando o microncontrolador. Assim, foi criado um programa no MATLAB para ajustar 
os parâmetros da equação diferencial que descreve o processo de esvaziamento.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Arduino; Matlab; Esvaziamento; Ensino. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A Terceira Revolução industrial, que se iniciou por volta da metade do século XX, 

possibilitou o desenvolvimento de grandes tecnologias, já que todo esse processo teve suas 
grandes inovações no campo da informática e aplicações na produção e consumo. Com a 
alta tecnologia surgem os novos computadores, pequenos e de grande eficiência, softwares 
associados a internet e dentre os mais diversos tipos de produtos eletrônicos, que 
possibilitam o uso pelo homem no seu dia-a-dia. Dessa forma, tem-se também uma 
necessidade de aplicação de tecnologia em salas de aulas, dada a popularização e 
facilidade de uso de computadores, notebooks, tablets e smarthphones. 

A utilização de tecnologias no âmbito da educação tem como consequência a 
valorização de um novo tipo de saber, bem como compreender e dominar novas técnicas 
intelectuais e práticas (RIEDNER, 2018). Assim, os cursos de engenharia têm grande 
relevância nesse contexto, uma vez que a tecnologia se torna complexa existe a 
necessidade de conhecimentos para resolução de problemas e geração de soluções. Com 
isso, o desenvolvimento da engenharia e de sua área educacional estão intimamente 
ligadas a ascensão da ciência e tecnologia (MACEDO; SAPUNARU, 2016). 
 Apesar dessa importância, no contexto atual, o ensino de engenharia ainda é muito 
técnico e engessado, já que devido a segmentação do conteúdo programático gera baixa 
possibilidade de criar uma visão interdisciplinar (ZILLI; LAMBERT, 2010). Por exemplo, o 
ensino das ciências básicas que são essenciais a formação do engenheiro, tem um grande 
distanciamento entre elas e as disciplinas profissionalizantes; a avaliação dentro da 
graduação tem foco na quantificação e não nos conteúdos absorvidos; e, existe pouco 
incentivo que auxilie no desenvolvimento de competências essenciais ao exercício 
profissional de engenharia (MAINES, 2001). 
 São muitos os desafios na formação de engenheiros, principalmente associar o que 
é aprendido na teoria com o que é empregado realmente na profissão. Assim, para obter o 
objetivo do curso, que é basicamente resolver problemas e trazer soluções, torna-se 
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fundamental ideal construir um elo entre o ensino e as habilidades que precisam ser 
desenvolvidas para o profissional (PEREIRA; SANTOS Jr., 2018). Sendo essa uma das 
grandes dificuldades dos acadêmicos de engenharias e que acaba por favorecer o índice 
de desanimo e evasão nos primeiros semestres. Nota-se tal consequência em disciplinas 
relacionadas a programação, como algoritmos (RAPKIEWICZ, 2006, apud IZIDORO et al., 
2018). 

Para isso, uma das alternativas é o uso de algoritmos para além das disciplinas que 
tenham como base utilizar essa linguagem de programação em sala de aula, já que muitas 
delas não têm se beneficiado com todos os programas e ambientes de programação 
disponíveis. Como forma de interdisciplinaridade, é possível usar, por exemplo, esse tipo 
de linguagem para a realização de atividades que envolvam a teoria com a prática. Para 
tanto, torna-se necessário empregar uma didática que faça com que as disciplinas sejam 
atrativas e possibilite o aluno interagir o conhecimento adquirido em sala gerando raciocínio 
logico e fixando conteúdo (BRIDI et. al, 2013). O uso de microcontroladores, como o 
ATMEGA 328p, e softwares interativos de cálculo numérico, como o Matlab, em conjunto 
permitem essa transformação e união do teórico com o prático.  

A utilização de microcontroladores proporciona o desenvolvimento de algoritmos 
capazes de idealizar e montar situações reais que tornam possível a observação, mais 
concreta e real, dos fenômenos que acontecem quando se aplica na prática os conceitos 
teóricos adquiridos em sala de aula. Mesmo que exista uma quantidade grande de 
microcontroladores no mercado, o Arduino (ATMEGA 328p) é o mais usado mundialmente, 
com diversos fóruns de ajuda espalhados na internet (BRIDI et. al, 2013). Além disso, por 
ser uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, com 
interface a dispositivos externos como sensores, botões, motores ou atuadores, é de fácil 
aplicação e entendimento, podendo ser utilizado nas mais diversas áreas (BRIDI et. al, 
2013; IZIDORO et al., 2018).  

O Matlab é um programa que auxilia na resolução de problemas matemáticos tais 
como matrizes, integrais, derivadas, vetores em geometria, analise numérica e, ainda, 
possibilitam a visualização de gráficos de funções, como também problemas de engenharia 
como um todo. Assim, é uma boa escolha de software para ensino, com capacidade de 
formulação dos mais diversos problemas e a suas respectivas soluções algébricas em um 
ambiente computacional integrado e interativo. Portanto, tem grandes chances de 
aprimorar a relação ensino-aprendizado de Engenharia (MARIANI; PRETO; GUEDES, 
2005). 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um programa para 
realizar o estudo de queda livre de água em esvaziamento, compreendendo matérias de 
Equação Diferencial Ordinária (EDO) e Conservação de massa. Para isso, utilizou-se o 
software livre do Arduino, fazendo o estudo usando o Matlab. A ideia geral do trabalho é 
unir o microcontrolador e o software como ferramentas em sala de aula para que seja 
possível ver na prática o que é acompanhado na teoria.  

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 EQUAÇÃO DIFERENCIAL ORDINÁRIA 
 

Quando se precisa resolver algum problema de engenharia (geralmente de natureza 
física), primeiramente é necessário montar uma fórmula, como uma expressão matemática, 
com termos de variáveis, funções e equações. Esse tipo de expressão é denominada de 
modelo matemático do problema. Esse processo em montar um modelo, resolver 
matematicamente e interpretar o resultado em termos físicos ou outros, é conhecido como 
modelagem matemática. Dessa forma, um modelo é uma equação com derivadas de uma 
função desconhecida, chamado de equação diferencial (KREYSZIG, 2011). 
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Uma equação diferencial ordinária (EDO) é uma equação que contém uma ou mais 
derivadas de uma função desconhecida, 𝑦(𝑥). A equação pode conter o próprio 𝑦, funções 
conhecidas de 𝑥 e constantes. Como exemplo,  

 𝒚′ = 𝒄𝒐𝒙 (𝒙) (1) 

 𝒚" + 𝟗𝒚 = 𝒆−𝟐𝒙 (2) 

Uma EDO é da ordem 𝑛 se a enésima derivada da função desconhecida 𝑦 é a 
derivada mais alta de y na equação. Assim, a Equação (1) é de primeira ordem e a (2) de 
segunda ordem. 

 
2.2 CONSERVAÇÃO DE MASSA 

 
As leis de conservação são aplicadas a uma quantidade fixa de matéria, que são os 

sistemas fechados, ampliadas a regiões denominadas volumes de controle. Podem ser 
chamadas de equações de equilíbrio, também, uma vez que uma determinada quantidade 
conservada tem que se equilibrar durante um processo. No que se diz a conservação da 
relação de massa, sabe-se que é uma propriedade conservada, não sendo criada ou 
destruída durante um processo (ÇENGEL; CIMBALA, 2006). Assim, o princípio de 
conservação de massa para um volume de controle (VC) durante um tempo estabelecido, 
pode ser declarado pela Equação (3). 

 

 (
 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚
𝐞𝐦 𝐕𝐂 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝚫𝐭 

) −   (
 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐚𝐢

𝐞𝐦 𝐕𝐂 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝚫𝐭 
) = (

𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐚çã𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚
𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐨 𝐕𝐂 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝚫𝐭 

)  (3) 

 
Assim, um sistema fechado passando por uma mudança é dada pela Equação (4). 
 

 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚 − 𝐦𝐬𝐚𝐢 =
𝒅𝐦𝐕𝐂

𝐝𝐭
 (4) 

 
Portanto, em um volume de controle (VC), o balanço de massa é expresso na forma 

de taxa como conservação de massa, com 𝑑𝑚𝐶𝑉/𝑑𝑡  sendo a taxa de mudança de massa 
dentro dos limites de VC. 

Considerando um volume de controle, como na Fig. 1. A massa de um volume 
diferencial (𝑑𝑉) dentro do volume de controle é 𝑑𝑚 = 𝜌𝑑𝑉. Dessa maneira, a massa total 
dentro do volume de controle em qualquer instante no tempo t é dada pela Equação (5). 

 

 𝐦𝐕𝐂 = ∫ 𝝆𝒅𝑽 (5) 

 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro 

de 2019 

 
Figura 1: A diferencial do volume de controle, 𝒅𝑽, usado na derivação da relação de conservação 

de massa. 
Fonte: Traduzido e adaptado de Çengel e Cimbala (2006). 

 
A taxa de tempo de mudança da quantidade de massa dentro do volume de controle 

pode ser expressa pela Equação (6). 
 

 
𝒅𝒎𝑽𝑪

𝒅𝒕
=

𝒅

𝒅𝒕
∫ 𝝆𝒅𝑽 (6) 

 
Assim, a Equação (4) melhor apresentada fica de acordo com a Equação (7), 

sabendo que volume é o produto entre área e altura. 
 

 ∑ 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚 − ∑ 𝐦𝐬𝐚𝐢 =
𝒅

𝒅𝒕
∫ 𝝆𝒅(𝑨 ∙ 𝒉) (7) 

 
3 METODOLOGIA 

 
3.1 DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO 
 

Para a realização do experimento foi necessário montar um protótipo que se 
comportasse como um problema clássico de mecânica dos fluidos e semelhante a 
encontrada nas indústrias: esvaziamento de reservatórios. Para isso foi necessário: 

o Balde de 20 litros e diâmetro de 29 cm, com um furo no centro da base com 
diâmetro de 1,4 cm; 

o Registro acoplado no fundo do balde, para controle da vazão; 
o Mangueira de 1 metro; 
o Sensor de fluxo de vazão YF-S201, localizado na ponta da mangueira; 
o Sensor de distância ultrassônico HC-SR04, colocado na borda do balde para 

medir a altura da água, sendo ℎ0 = 34 𝑐𝑚; 
o Microcontrolador ATMEGA 328p e placa de prototipagem, para aquisição dos 

dados. 
Na Figura 2, é apresentado um desenho do balde e suas medidas, enquanto na 

Figura 3, mostra montagem experimental. 
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Figura 2: Esquema de representação de um tanque cilíndrico. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

 
Figura 3: Montagem experimental. (a) Balde e sensor HC-SR04; (b) fundo do balde com registro; 

(c) Microcontrolador ATMEGA 328p, placa de prototipagem e sensor YF-S201. 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 
Idealizando um regime permanente e aplicando o balanço de massa no esquema 

baseado na Figura 2, é baseado na Equação (4) e (7). 
 

 −𝒎 =
𝒅

𝒅𝒕
∫ 𝝆𝒅(𝑨 ∙ 𝒉) (8) 
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Em que: 
o 𝑚𝑜 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0 
o 𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 =  −𝜌. 𝑓    
o 𝑓 = 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑐𝑜 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝑣 

o 𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑘 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ  

o 𝑘 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎  
Dessa forma, obtém-se a Equação (9). 
 

 𝑨 ∙
𝒅𝒉

𝒅𝒕
 = −𝒌. √𝟐 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉. 𝑨𝒃𝒂𝒔𝒆 (9) 

 
Fazendo as devidas substituições na Equação (8), com 𝐴 = 𝜋 ∙ (𝐷/2)2 e 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝜋 ∙

(𝑑/2)2 e consequentemente resolvendo a equação diferencial, encontra-se a equação do 
tempo de esvaziamento do tanque dada pela Equação (10). 

 

 𝒕 =
𝟐 ∙ (√𝒉 − √𝒉𝒐)

− 𝒌. √𝟐 ∙ 𝒈
∙ (

𝑫

𝒅
)

𝟐

+ 𝒕𝟎 (10) 

 
3.2 AQUISIÇÃO DE DADOS 
 
 Para a aquisição dos dados experimentais utilizou-se um microcontrolador ATMEGA 
328p e uma placa de prototipagem, ligada a dois sensores: um sensor de vazão de água 
YF S201 para medir a vazão de água na saída do balde (Figura 3c); sensor de distância 
ultrassônicos HC SR04, colocado na parte superior do balde (Figura 3a) para medir a altura 
da água. 
 Para a realização do experimento, a válvula que regula a saída de água no balde foi 
aberta, iniciando a coleta de dados da altura (sensor HC SR04) e da vazão (sensor YF-
S201). Os dados foram colhidos até que visualmente não existia água no balde, finalizando 
o escoamento. O microcontrolador forneceu de instante em instante a medida da vazão e 
da altura de água. 
 
3.3 ANÁLISE POR MEIO DO MATLAB 
 

Para obter a comparação experimental vs. teórico, foi utilizado o software “Matlab 
R218a”, e para a extração dos valores reestruturou-se a Equação (9) e a Equação (10). 
Assim, utilizando-se propriedades matemáticas obtém-se as Equações (11) e (12). 
 

 
𝒅𝒉

𝒅𝒕
=  −𝒌. √𝟐 ∙ 𝒈.

𝑨𝒃𝒂𝒔𝒆

𝑨
∙ √𝒉  (11) 

 𝒅𝒉

𝒅𝒕
=  −𝒄 ∙ √𝒉  

(12) 

 
Em que: 

 𝐜 =  𝒌. √𝟐 ∙ 𝒈.
𝑨𝒃𝒂𝒔𝒆

𝑨
  (13) 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Desenvolvendo as Equações (11) e (12) no Matlab e utilizando os dados obtidos pelo 

experimento, obteve-se 𝑐 =  0,0034 𝑚
1

2/𝑠 para o valor teórico, enquanto pela equação (10) 
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o valor foi de 𝑐 = 0,0011 m
1

2/𝑠. Por meio da Figura 4, é possível notar essa diferença visto 
que o comportamento entre ambas, mesmo sendo parecido, o decaimento da equação do 
tempo de esvaziamento do tanque, é mais rápido, atingindo o valor de 0 m em pouco mais 
de 200 segundos, para o teórico chegou bem próximo de 0 m em 240 s. 

Como possível motivo dessa diferença, pode-se apontar a influência no coeficiente 
de resistência, devido a mangueira e a válvula fixada ao balde, que foi desprezado a perda 
de carga, uma vez que se tem um valor diferente do proposto teoricamente, 𝑘 = 0,6, 
podendo estar relacionado a característica de adesão da água. 

Verificando os valores experimentais com o teórico tem-se 𝑟2 = 0,99615, o que 
significa que o modelo teórico encontrado está ajustado aos valores colhidos 
experimentalmente, uma vez que quanto mais próximo de 1, o coeficiente de determinação, 
𝑟², mais ajustados encontram-se os dados comparados. Além disso, o modelo da Eq. (10), 

também estão adequados aos dados coletados, pois o valor do coeficiente é 𝑟2 = 0,99836. 
Dessa forma, das duas maneiras, via teórica (Eq. 12) ou via equação do tempo de 
esvaziamento do tanque (Eq. 10), ajustam-se aos dados experimentais.  

 

 
Figura 4: Gráficos comparativos Experimental x Teórico x Equação (10), relacionando Tempo (s) 

x Altura (m). 
Fonte: Autoria própria (2018), utilizando o software Matlab R218a. 

 
Para ajustar o valor da Eq. (10) ao gráfico da Figura 4, precisou-se tomar 𝑡0 = 30 𝑠, 

já que os dados iniciais experimentais foram desprezados, devido a inconsistência dos 
valores coletados da altura.  

 
5 CONCLUSÃO 

 
De acordo com as equações e os dados obtidos neste trabalho, ao comparar-se a 

parte teórica com a parte aplicada durante a experimentação, conclui-se que o erro para o 
coeficiente de resistência e para o tempo foram maiores do que o esperado devido a 
mangueira e a válvula fixada ao balde, uma vez que se tem um valor diferente do proposto 
teoricamente, 𝑘 = 0,6, podendo estar relacionado a característica de adesão da água. A 
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investigação do assunto em consideração e o reexame crítico dos resultados encontrados 
parecem indicar a existência de um campo aberto para novas investigações de grande valor 
prático. Outro ponto importante a ser levado em consideração é uso de parte prática em 
sala de aula, vindo de conteúdos teóricos. Assim, pode-se perceber que o módulo 
desenvolvido possui um funcionamento adequado para aquisição de dados práticos.  
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