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A tecnologia, hoje, se expande nos mais diversos setores, inclusive nos ambientes escolares. 

O uso de tecnologias como a impressão 3D, vêm aos poucos, ganhando espaço de discussão e 

exploração das potencialidade dessa tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem. Nesse 

trabalho, exploramos potencialidades da impressora 3D na proposição de recursos didáticos para o 

ensino de Cálculo Diferencial e Integral.  Assim, inicialmente exploramos softwares livres, tais 

como o OpensScad e o Blender, compatíveis com a impressora, bem como trabalhos correlatos 

sobre a utilização da impressora no ensino de matemática (EISENBERG, 2013, BUEHLER et al., 

2015, KOSTAKIS; NIAROS; GIOTITSAS, 2015).  

Como nosso objetivo é propor recursos didáticos que auxiliam na compreensão de tópicos 

de cálculo, em especial no que diz respeito a visualização geométrica. Um dos recursos que 

desejávamos propor era a aproximação do volume de sólidos para o desenvolvimento desse modelo 

de recurso 3D, optamos pelo software OpenScad, uma vez que percebemos que a forma com que 

ele interpreta os modelos é por intermédio de programação básica e posicionamento de pontos no 

espaço. Desta maneira, com a familiarização dos comandos e suas aplicações dentro do programa, 

desenvolvemos recursos didáticos para o ensino de integrais, especificamente no contexto de 

aproximação de volume de sólidos. Quando uma função de duas variáveis  𝑓(𝑥, 𝑦) é positiva, 

podemos interpretar a integral dupla dessa função em uma região retangular como o volume do 

sólido limitado inferiormente por essa região e superiormente pela superfície 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) 
(STEWART, 2006).    

Assim, nosso objetivo foi representar geometricamente as aproximações do volume de um 

sólido, mostrando geometricamente que podemos otimizar tal aproximação ao reduzirmos a área 

base do prisma. Logo, por fins didáticos desenvolvemos uma sequência de objetos (Figura 1),  

simulando diferentes aproximações de volume, reduzindo a base do prisma, e consequente 

aumentando o número de prismas, obtendo assim uma melhor aproximação do volume do sólido. 

Fizemos a escolha de modelar um paraboloide cuja equação está representada na equação 1 e o 

limitamos em z ≥ 0, a fim de que o sólido não fosse muito grande para a impressão, em função da 

limitação da impressora. A renderização do paraboloide está representada pela figura 2. 

 

4 = 𝑧 + 𝑥2 + 𝑦2     (Equação 1) 
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Fig. 1 Sequência de aproximações  

     

                         Elaborado pelo autor 

 Fig. 2 Renderização do paraboloide 

 

                        Elaborado pelo autor 

 

A utilização da impressão 3D na construção física  de objetos matemáticos, apresenta-se 

como uma possibilidade de inovação bastante promissora a ser utilizada nos processos de ensino e 

aprendizagem de disciplinas que exigem representações gráficas tridimensionais, tais como 

interpretação geométrica de integrais de funções de duas variáveis.  
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