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RESUMO 

O núcleo comum das engenharias abrange uma série de disciplinas básicas (Física, 

Cálculo, Química, Programação e etc.) que são essenciais para a formação do 

engenheiro. Disciplinas específicas como por exemplo, Mecânica dos Sólidos e 

Mecânica dos Fluidos só se tornam possíveis de terem seus conteúdos entendidos 

se um bom curso de física e cálculo é executado. Em especial, as disciplinas de 

Física apresentam conceitos fundamentais que evidenciam a carreira do engenheiro 

e que permitem a construção/entendimento de inúmeras aplicações das 

engenharias. Por exemplo, é possível entender o funcionamento de um aparelho de 

micro-ondas quando somos capazes de compreender os conceitos físicos que nele 

são aplicados. Esse projeto visa a "construção" de um livro de física complementar, 

abordando aplicações das engenharias, baseado nos capítulos do Halliday do 

volume II. Até o presente momento já é perceptível a quantidade de aplicações 

dentro dos diversos conceitos de física que despertam no aluno o interesse pelas 

disciplinas básicas e específicas. 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de investigação deve ser um caminho admirado e utilizado pelos alunos 

para se fazer mais sólida a consolidação do conteúdo dado em sala de aula. Nesse 

contexto, no processo de ensino-aprendizagem torna importante a utilização de 

metodologias de ensino que adotem estratégias que instiguem o aluno a pensar, 

investigar e tomar decisões que o permita compreender melhor os conteúdos que 

lhe são dados. O Ensino por investigação é uma estratégia de ensino que engloba 

atividades centradas no aluno, possibilitando o desenvolvimento da autonomia e da 

capacidade de tomar decisões, de avaliar e de resolver problemas. Aprender a 

investigar envolve aprender a observar, planejar, levantar hipóteses, realizar 

medidas, interpretar dados, refletir e construir explicações de caráter teórico1.  

Desenvolver a compreensão de conceitos utilizando atividades investigativas como 

ponto de partida é uma forma de levar o aluno a participar de seu processo de 

aprendizagem e sair de uma postura passiva. É necessário que o aluno entenda o 

porquê de estar investigando o fenômeno apresentado2. 

Nesse mesmo contexto da investigação surgiu uma metodologia de ensino 

denominada Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), ou do inglês Problem 



Based Learning (PBL)3. O PBL, que surgiu inicialmente nos cursos de saúde, tem 

como objetivo criar uma discussão entre os alunos a partir de um caso clínico real. 

Em particular, nas engenharias, temos desenvolvidos trabalhos investigativos em 

que o aluno consiga construir uma ponte entre as aplicações das engenharias que 

estão em nosso dia a dia e os conceitos de Física a eles associado. Em geral, 

muitos dos alunos ainda não conseguem perceber que os conceitos fundamentais 

de Física são essenciais para sua formação e que são exatamente eles quem 

possibilitam a construção das inúmeras aplicações a qual estamos cercados, como 

exemplo: TV, celular, carro, computador, construções, eletrodomésticos e etc. 

 

OBJETIVO 

Esse projeto visa a construção de um livro de física complementar para o volume II. 

O livro abordará aplicações das engenharias inseridas no contexto do conteúdo de 

física. 

 

METODOLOGIA 

O projeto tem sido construído através de várias pesquisas realizadas para as mais 

diversas aplicações das engenharias com os devidos conceitos físicos. Em 

particular, foi selecionado o livro base de Física Halliday e Resnisk, Volume II, que 

abrange os seguintes conteúdos: 1) Equilíbrio e elasticidade. 2) Gravitação. 3) 

Fluidos. 4) Oscilações. 5) Ondas I. 6) Ondas II. 7) Temperatura, Calor e Primeira lei 

da termodinâmica. 8) A teoria cinética dos gases. 9) Entropia e a segunda lei da 

termodinâmica. Para cada capítulo citado acima tem sido escrito uma aplicação da 

engenharia que envolva o conceito físico central abordado no mesmo. Para tal 

pequisa tem sido utilizado artigos cientìficos, dissertações de mestrados e teses de 

doutorado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para cada capítulo apresentado foram realizadas pesquisas para abordar uma 

aplicação da engenharia. Nesse processo, é feito um levantamento detalhado de 

cada capítulo para que a escolha de suas respectivas aplicações seja bem relevante 

ao tema. Primeiramente é feito a leitura do capítulo, em seguida realizado pesquisas 

para buscar uma aplicação da engenharia que norteie o tema discutido e por fim é 



redigido um texto que explique minuciosamente o funcionamento dessa aplicação 

explicitando toda a teoria física envolvida no problema e que permite o entendimento 

do mesmo. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Um dos capítulos já trabalhado é o de Gravitação e sua aplicação abordada foi o uso 

e funcionamento de satélites. Analisando o capítulo de Gravitação descrito no 

projeto é fácil concluir que o uso dos satélites nos dias de hoje, somente é possível 

porque nos baseamos nos estudos deixados pelos físicos do passado que, mesmo 

não presenciando a utilização em massa da tecnologia dos satélites, já descreviam 

seu movimento orbitário como possível. Daí nota-se que para que haja uma melhor 

compreensão do comportamento dos satélites, faz-se necessário o estudo 

aprofundado das leis da gravitação universal, que por sua vez descrevem 

claramente o movimento, e os cálculos envolvidos em sua projeção e lançamento. 

Sendo assim, podemos estender essa conclusão a todos os capítulos envolvidos no 

livro, ou seja, compreender as aplicações das engenharias que foram selecionadas 

para compor o livro e que estão inseridos no dia a dia, só se torna possível quando 

carregamos conhecimentos técnicos (leis e teorias físicas) que são a essência do 

que rege a aplicação em questão. Portanto, a leitura de um livro de aplicação da 

engenharia pode se tornar um fator motivador para que o aluno ou leitor busque 

entender e estudar com mais entusiasmo e afinco conceitos fundamentais da física, 

pois só assim eles terão em mãos a chave para o entendimento. 
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