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Resumo: A proposta deste trabalho é contextualizar o 

cálculo diferencial e integral através das disciplinas 

profissionalizantes do curso de engenharia química, 

utilizando para tal a metodologia da aprendizagem ativa. 
 

1. Introdução 
As disciplinas matemáticas presentes na formação de 

não matemáticos para muitos alunos representa um 

obstáculo uma vez que possui um formalismo 

matemático pouco habitual aos discentes. 

Uma das causas desta dificuldade apresentada pelo 

aluno de graduação em compreender e aplicar as 

ferramentas matemáticas está na desarmonia com a 

maneira que o aluno e professor raciocinam[2].  

Os docentes podem não saber motivar o aluno, pois é 

necessário que eles compreendam que é mais importante 

o aprendizado dos conceitos fundamentais, do que treinar 

cálculos repetitivos. 

Tornando-se uma barreira, com altos índices de 

reprovação, o cálculo diferencial e integral agrava a 

situação do alto índice de evasão dos alunos nos cursos 

de engenharia.  

A integração entre professores do ciclo básico e 

profissional, por um entendimento das expectativas, 

necessidades e formação anterior dos alunos e uma 

formação adequada dos professores de engenharia, tanto 

do básico como do profissional, é uma solução para um 

melhor ensino e aprendizagem do cálculo[1]. 

 

2. Metodologia 
A partir do conceito de aprendizagem ativa é possível 

proporcionar resoluções de problemas integrando o 

cálculo com outras disciplinas, motivando e facilitando o 

aprendizado do aluno. 

A aprendizagem ativa é definida como qualquer 

método de instrução que envolve os alunos no processo 

de aprendizagem. É baseada na transmissão de 

informação, o aluno assume uma postura mais ativa, na 

qual resolve problemas, desenvolve projetos e cria 

oportunidade para a construção de conhecimento. 

Será elaborada e aplicada uma atividade envolvendo 

os conceitos do cálculo e a disciplina de Fenômenos de 

Transportes, assim obtendo resultados confirmando ou 

não a hipótese adotada. 

 

4. Resultados Parciais 
Para propiciar um aprendizado mais eficiente e 

didático, estimulando o aluno a permanecer e continuar a 

aprender até sua formação, realizou-se um mapeamento 

dos conceitos matemáticos mobilizados no curso de 

engenharia química que envolvam o cálculo através das 

disciplinas Fenômenos de Transportes I e II, 

Termodinâmica Química II, Físico-Química II e Reatores 

Química. 

Para melhor compreensão, uma exemplificação da 

contextualização, através de um problema de Fenômenos 

de Transportes I. 

A base de uma panela feita em alumínio (k = 240 

W/(mK)), possui 0,2 m de diâmetro (D) e 5x10-3 m de 

espessura (e). Quando colocada para ferver água, a 

superfície exposta à água encontra-se a 110°C (T2). Se o 

calor transferido do fogão para panela tem uma taxa de 

600W, qual é a temperatura da superfície voltada para o 

fogão (T1)? 

O problema trata de uma transferência de calor por 

condução, onde a taxa de variação é dada pela equação 

(1). 

𝑞 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
                                                                   (1) 

Onde qx é a taxa de transferência de calor, k é a 

condutividade térmica, A é a área normal a diferencia de 

calor e dT/dx é o gradiente de temperatura. 

Separando as variáveis, considerando condução 

unidimensional na direção da superfície da base voltada 

para o fogão para a superfície exposta à água e sabendo 

que a transferência de calor ocorre da maior para a menor 

temperatura, temos: 

𝑞 𝑑𝑥 = −𝑘𝐴 𝑑𝑇                                                             (2) 

𝑞 ∫ 𝑑𝑥
𝑒

0
= −𝑘 𝐴 ∫ 𝑑𝑇

𝑇2

𝑇1
                                                (3) 

𝑞 𝑒 = 𝑘𝐴(𝑇1 − 𝑇2)                                                        (4) 

Calculando através dos valores fornecidos obtemos 

que a temperatura da superfície voltada para o fogão é de 

110,1°C. 

Este é um problema onde conhecendo os 

fundamentos abordados utiliza-se do cálculo de integral 

definida para sua resolução. 
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