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RESUMO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de uma interface gráfica que possui um ambiente interativo bastante agradável ao usuário, para proporcionar um melhor

entendimento de noções fundamentais de sistemas dinâmicos não-lineares, como equilíbrio, periodicidade, aleatoriedade, caos e bifurcação. Esses sistemas podem ser

exemplificados como ambientes ecológicos, movimentações e rotas momentâneas de seres vivos, movimentos econômicos da economia mundial, oscilações atmosféricas ou

meteorológicas. Devido à dificuldade em ensinar teorias complexas de matemática, é preciso encontrar alternativas que facilite a sua compreensão. Pensando nisso, foi criada

uma interface gráfica que integra a capacidade de se fazer cálculos, programação e visualização gráfica. A interface gráfica foi desenvolvida com o GUIDE (Graphical User

Interface development environment), ferramenta do software Matlab para a criação de interfaces gráficas com o usuário. A interface se trata de uma plataforma independente,

possibilitando a sua distribuição gratuita e utilização para qualquer usuário. Além disso podendo ser executada em qualquer computador, independente do seu sistema

operacional e sem a necessidade da obtenção de licenças ou de custos adicionais. O programa consiste em construir diagramas de bifurcação, variando diversos parâmetros.

Sendo possível sobrepor diagramas em uma única janela, e visualizar a evolução do diagramas por incremento. Em que a função mapa logístico é usada por se tratar de um dos

exemplos mais abrangentes da matemática, que ilustra muitas noções fundamentais da dinâmica não-linear. O emprego de programas educacionais é importante para o ensino,

pois fornece uma experiência agradável e eficiente ao usuário. Contornando as dificuldades na utilização de ferramentas de desenvolvimento e suas linguagens avançadas de

programação. Plataforma  disponível pelo link http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/gcom/interface_bifurcacao_sem_runtime.rar
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