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Introdução

As equações diferenciais ordinárias (EDO) são uma 
importante ferramenta de análise dos mais diversos 
fenômenos da natureza: desde um simples crescimento 
populacional até o cálculo da trajetória de um foguete, 
Boyce & DiPrima [1] e Hirsch, Smale & Devaney [2]. 
Por essa razão muitos cursos de engenharia e 
bacharelado têm as EDO’s em seu currículo. Este 
trabalho envolve a utilização do software Microsoft 
Excel© na resolução de EDO’s de primeira ordem com 
base nos métodos de Euler, Heun e Runge-Kutta 4, 
Holmes [3]. Esses métodos foram escolhidos por uma 
questão didática, visto que seguem um crescente grau 
de generalização e complexidade até culminar no 
consagrado método de Runge-Kutta 4 (RK4).

O principal objetivo dessa atividade de ensino foi 
mostrar aos alunos de Agronomia como softwares de 
computador podem ser usados para resolver problemas 
práticos relacionados ao seu curso.

Material e métodos

A. Versões

Foram feitas duas versões da planilha: uma onde o 
aluno deveria preencher as células de acordo com os 
passos propostos pelos métodos de Euler, Heun e RK4
(Fig. 1) e que deve lhe dar, propositalmente, bastante 
trabalho e outra versão totalmente automatizada onde 
basta substituir a EDO no problema de valor inicial.

B. Estrutura da planilha

As planilhas resolvem EDO’s de primeira ordem e 
contam com os parâmetros de um problema de valor 
inicial padrão além do tamanho do passo e da solução 
exata. O gráfico da solução aproximada é feito junto 
com o gráfico da solução exata para efeito de 
comparação. Há opção de alternar abas contendo os 
métodos de resolução acima expostos.

C. Exercícios Propostos

Este trabalho envolveu os alunos do segundo período 
do curso de Agronomia da Unidade Acadêmica de 
Serra Talhada (UAST), Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). A disciplina em questão foi: 
Matemática B, oferecida no 2º período. Os discentes 
foram distribuídos em grupos de cinco pessoas. Foi 

proposto a cada grupo resolver analítica e numericamente 
quatro EDO`s (estabelecendo a condição inicial adequada); 
solucionar numericamente uma EDO de primeira ordem 
não linear; e elaborar uma aplicação prática de EDO 
(problema real) com interpretação e enunciado, resolvendo-
a analiticamente (se for linear ou separável) ou
numericamente caso fosse na--linear. Sugeriram-se como 
possíveis temas para a aplicação prática: matemática 
financeira, controle de pragas, competição de espécies, lei 
de ação das massas, trajetórias ortogonais e campos 
elétricos, segunda lei de Newton, cabos suspensos
(catenária), problemas de vazão, dinâmica de partículas, 
entre outros. Os grupos poderiam optar por um mesmo 
tema, mas deveriam mostrar problemas diferentes.        

D. Apresentação dos Exercícios

Cada integrante do grupo apresentou a resolução 
analítica e numérica de um problema proposto, tendo como 
recursos didáticos: pincéis, quadro branco, computador 
com o software Microsoft Excel©, além de data show para 
ampla visibilidade dos colegas.

Resultados e Discussão

Os alunos foram bastante criativos na elaboração de uma 
situação real que envolvesse a aplicação de EDO`s. Os 
principais temas adotados consistiam em problemas 
relacionados à física do ambiente agrícola, ressaltando-se 
principalmente a lei de ação das massas, dinâmica de 
partículas, segunda lei de Newton e problemas de vazão.  

Por fim, foi verificado que todos os alunos participaram 
das atividades de resolução e apresentação de exercícios, 
bem como utilizaram o software Microsoft Excel© para 
resolução das EDO´s propostas, complementando, assim, 
de forma bastante satisfatória, a fixação do conteúdo.
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Figura 1. Planilha de resolução de EDO’s. Comparativo entre os métodos: Fig. 1A, Euler; Fig. 1B, Heun e Fig. 1C, RK4.


