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Resumo. O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de descrever uma atividade 

proposta em uma disciplina de um curso de Licenciatura em Matemática. A elaboração do 

mesmo se deu com o objetivo de mostrar a importância da utilização de softwares nas aulas 

buscando melhorar os processos de ensino e aprendizagem. O desenvolvimento do trabalho 

ocorreu através de algumas etapas já pré-definidas pela professora regente, primeiramente, 

os alunos optaram por um sólido de revolução estabelecendo suas medidas, posteriormente, 

buscou-se encontrar o volume do objeto utilizando os softwares Winplot e Graph, além do 

cálculo manual para fins de comparação. No que tange aos resultados obtidos, pode-se 

perceber que a atividade desenvolvida conseguiu atingir seus propósitos de aprendizagem 

através do uso de uma tecnologia para encontrar o volume de um sólido de revolução, além 

disso, percebeu-se que os valores obtidos no cálculo manual e os realizados pelos softwares 

apresentaram variação que não altera significativamente o resultado. Neste sentido, 

constata-se a grande importância de atividades que envolvam a tecnologia no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos de um curso de licenciatura em matemática. 

 

Palavras Chave: Sólido de revolução, Software, Volume, Recursos tecnológicos, Metodologia 

de ensino. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi proposto em uma disciplina de um curso de Licenciatura em 

Matemática, de uma universidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, pela professora 
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regente da turma, com o intuito de trabalhar com os alunos a aplicabilidade de integrais 

definidas, sendo realizado através da utilização de dois softwares: Graph e Winplot. Nesse 

sentido, desenvolveu-se esta atividade, procurando compreender a importância do conteúdo 

trabalhado em sala de aula, visualizando também sua aplicabilidade. 

É importante destacar o uso de recursos tecnológicos no ensino de matemática, pois, estas 

ferramentas fazem parte do nosso dia-a-dia, podendo citar desde o uso do celular, de tablets e 

GPS, dentre tantos outros recursos de que dispomos atualmente. Neste sentido, professores e 

pesquisadores vivenciam intensa reflexão relacionada à outros recursos metodológicos.  No 

mundo contemporâneo, o papel do professor está sendo questionado e redefinido de diversas 

maneiras. Podendo citar o artigo 2º, VI que fala da importância do “uso de tecnologias da 

informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores” 

(BRASIL, 2002, pag.1).  

Partindo desse pressuposto, é que realizou-se o trabalho, sendo importante o seu 

desenvolvimento, pois, a matemática deixou de simplesmente estar nas folhas de cadernos e 

se transformou em aplicação prática em que pode-se perceber sua real importância, como 

nessa situação simples do volume do sólido de revolução, onde utilizou-se conceitos de 

integral definida. 

Cabe salientar que durante as aulas, foi abordado além das técnicas de integração, 

também a aplicação de integral definida com o cálculo do volume de sólidos de revolução. 

Foi proposto então, o cálculo através da rotação de uma curva representativa do contorno do 

mesmo, girando-o em torno de um eixo fixo. Para tal, foi sugerida a escolha de um objeto, 

possível de ser medido em seu diâmetro e sua altura. Na sequência, foram realizadas as 

medidas, utilizando para isso o paquímetro, que é um instrumento adequado para a situação.  

Assim, para dar prosseguimento a atividade, sugeriu-se a escolha de dois softwares: 

Graph e Winplot. Com relação ao Graph, o mesmo foi utilizado para a obtenção da curva de 

contorno mais adequada, enquanto que o Winplot serviu para determinar o volume do sólido, 

através do cálculo da integral definida. Para fins de comparação o cálculo do volume ocorreu 

de duas maneiras: manualmente e através do Winplot. 

 

2 AS MEDIÇÕES DO SÓLIDO 

 

Para obter as medidas do sólido escolhido, utilizou-se fita métrica e paquímetro. Assim, 

em primeiro lugar, foram realizadas as marcações do sólido no sentido vertical com a fita 

métrica e em seguida, a cada centímetro de altura encontrou-se a medida do diâmetro, com o 

auxílio do paquímetro, e determinou-se o raio em cada uma destas alturas.  

É importante salientar que os alunos no geral não tinham conhecimento a respeito da 

utilização e manuseio do paquímetro, antes de realizar a atividade a professora os orientou a 

respeito do uso deste instrumento. A seguir os resultados dessas medições foram organizados 

em tabelas, como abaixo, na Tabela 1: 
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Tabela 1: Medidas do Objeto 

Altura (cm) Diâmetro (cm) Raio (cm) Raio interno 

(cm) 

0 5,55 2,77 2,72 

0,5 5,42 2,71 2,66 

1 5,3 2,65 2,6 

1,5 4,8 2,4 2,35 

2 4,89 2,44 2,39 

2,5 4,91 2,45 2,4 

3 5,25 2,62 2,57 

3,5 5,4 2,7 2,65 

4 5,45 2,72 2,67 

4,5 5,35 2,67 2,62 

5 5,32 2,66 2,61 

5,5 5,3 2,65 2,6 

 

Com a obtenção destes dados já tabelados, o próximo passo foi a determinação da curva 

de contorno.  

Neste momento, foi fundamental o uso do software Graph que possibilitou a escolha da 

curva de contorno que melhor descrevesse os dados obtidos nas medições e, que apresentasse 

o modelo matemático que determina esta curva. Antes de mais nada, cabe aqui destacar o 

sólido escolhido como na Fig. 1. 

 

Figura.1: Sólido escolhido 

Após a realização das medidas e organização dos dados em tabela, para a obtenção da 

curva de contorno, foi necessário dispor no Software Graph os dados do sólido e, acessar o 
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menu Função, marcar Inserir Série de Pontos, ou clicar no local indicado na Figura e seguir as 

orientações que são apresentadas pelo software, fazendo aparecer a janela (conforme Fig. 2) 

que indica onde deverão ser digitados os dados do sólido. Ficou estabelecido que a variável 

“x” representaria a altura e, “y” seria a variável representativa do raio. 

 

Figura.2: Curva de Contorno 

 

Após inserir as informações referentes as medidas do sólido, no software Graph, o 

programa realizou a distribuição dos pontos conforme mostra a Fig. 3. 

 

 

Figura 3: Distribuição dos pontos 
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Para a realização do desenho da curva, ainda no Software Graph, foi acessado o menu 

Função e escolhida a opção Inserir Ajuste de Curva, a qual gerou a função indicada em Eq. 

(1). 

 

f (x) = -0.00050980392*x^6+0.015226244*x^5-

0.14840875*x^4+0.60920489*x^3-0.99289577*x^2+0.33745518*x+2.7117251    (1) 

 

3 CÁLCULO DO VOLUME 

 

Para o cálculo do volume do sólido considerou-se que a região limitada entre a curva (1), 

e o intervalo de 0 a 5,5, faria uma revolução em torno de um eixo fixo, neste caso o eixo “x”. 

Deste modo, o volume do sólido gerado foi calculado pela expressão Eq. (2): 

 

                                               𝑉 = 𝜋 ∫ [𝑓(𝑥)]2𝑑𝑥,
5,5

0
                                                 (2) 

 

onde f(x) é o modelo encontrado no Graph e o intervalo de integração [0; 5,5] foi determinado 

nas medições que corresponde a altura considerada no objeto. 

O volume do sólido foi calculado através da resolução da integral mostrada em (2). Este 

cálculo foi realizado de duas maneiras: 

- manualmente, que resultou um volume de 110,20 cm³. 

- pelo software Winplot que resultou um volume de 113,67 cm³. 

Para cálculo no software, escolheu-se no ícone Janela a opção 2-dim onde inserimos em 

equação explícita a equação (1) e junto a esta a equação y=0, para fixar o eixo x. Para marcar 

o intervalo de integração, utilizou-se o intervalo de 0 a 5,5, conforme mostra a Fig. 4. 

 

 

Figura 4: Intervalo 
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O Software Winplot gera a curva de contorno e também possibilita gerar a superfície de 

revolução, mostrando com boa aproximação o formato do sólido como está sendo mostrado 

na Fig. 5. Nesta mesma janela, também pode-se encontrar o resultado do valor do cálculo do 

volume do sólido como mostra a Fig. 6. 

 

 

Figura 5: Formato do Sólido 

 

Figura 6: Cálculo do Volume do Sólido 

Percebe-se, no desenvolvimento da atividade prática, a aplicação de um conteúdo 

matemático em uma situação real, em que pode-se fazer comparações entre o volume obtido 

manualmente e o encontrado através do software. É importante a realização de atividades 
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como essas, para construir juntamente com os alunos conceitos matemáticos ou simplesmente 

relembrá-los, atividades como esta fazem com que os alunos consigam perceber que uma 

situação matemática vai além do caderno e encontra aplicabilidade em situações que a 

requerem.  

Pode-se observar que o fato do resultado da medida real ser próximo do encontrado 

através da aplicação de integrais definidas, mostra o “uso” da matemática em situações reais, 

e principalmente serve para significar o estudo de integrais. Em se tratando de alunos de 

Licenciatura, entende-se que é um indicativo de que vale a pena buscar aplicações de 

conteúdos matemáticos, bem como utilizar recursos computacionais para resolver tarefas e 

obter resultados (PIVA, DORNELES, SPILIMBERGO, 2010, p.6).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta atividade foi construtiva, pois, possibilitou a aprendizagem através do uso de uma 

tecnologia para encontrar o volume de um sólido de revolução, conteúdo este, que não ficou 

apenas no caderno, foi um experimento que proporcionou aos alunos da nossa turma um 

entendimento maior a respeito das integrais definidas através do uso dos aplicativos. 

É importante salientar que o resultado encontrado através do software foi confrontado 

com o volume determinado experimentalmente, sendo este 110,20 cm³. Estes tipos de dados 

são passíveis de erros, portanto é satisfatória a medida obtida, pois através do aplicativo 

encontrou-se um volume de 113,67 cm³, havendo uma diferença mínima de aproximadamente 

3 cm³, que nesta situação é considerada desprezível, levando em conta a unidade de medida 

utilizada. 

O emprego destes aplicativos foi muito relevante no processo de ensino-aprendizagem da 

referida atividade, pois, provou aos alunos que a integral definida cumpriu o seu papel que era 

de encontrar o volume de um sólido, assim pode-se observar que o software utilizado foi de 

grande valia, pois, sem ele seria impossível chegar na representação figural computacional do 

objeto escolhido. 

Em relação ao uso dos softwares percebe-se que são essenciais e facilitadores para a 

obtenção dos resultados, como na situação apresentada onde foram fundamentais.  A 

discussão da aplicabilidade de integrais definidas, no cálculo de volume de um sólido de 

Revolução, se tornou mais atraente para os alunos, visto que vivenciou-se, na prática, todas as 

etapas para a obtenção dos dados finais, desde a escolha do sólido até a determinação do 

cálculo de forma experimental.  Portanto, esta atividade se mostrou eficiente tanto no 

desenvolvimento do conteúdo como para mostrar a sua real importância. 

 

5 REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, de 18 de Fevereiro de 

2002. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res1_2.pdf >. Acesso em: outubro de 2014. 

 

PIVA, C.; DORNELES, L.; SPILIMBERGO, A.P. Cálculo do Volume de um Sólido de 

Revolução: Uma Atividade Usando os Softwares Graph e WxMaxima. In: CONGRESSO 



XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 
 

 

598 
 

NACIONAL DE MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL, 33., Águas de 

Lindóia, 2010. Anais do CNMAC - ST17-Ensino. Águas de Lindóia: SBMAC, 2010. p.137. 

 


