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RESUMO 

A proposta deste estudo é analisar e comparar conceitos teóricos que são 

trabalhados no ensino médio e principalmente nas disciplinas de cálculo, a fim de 

engajar a teoria com a prática, explorando os possíveis caminhos por meio dos quais 

pode-se aprender a matemática, o conceito de algumas funções, curvas e superfícies 

em forma de um projeto de pesquisa.  

Foram desenvolvidas integrais simples por meio de sólidos de revolução para 

as curvas cônicas, e encontradas as respectivas equações dos seus volumes e área 

da superfície, a fim de comparar o método computacional e o cálculo analítico. Por 

fim, a fabricação de protótipos de barris de vinhos no FabLab com diferentes estilos e 

curvaturas para melhor entender as relações matemáticas envolvidas no modelo 

concreto.  

INTRODUÇÃO 

Projetos didático-pedagógicos, engajados no binômio teoria e prática, em 

disciplinas tradicionalmente denominadas teóricas como os cálculos, por exemplo, 

podem ser um instrumento viabilizador de motivação dos alunos e consequente 

comprometimento, por parte deles, nos estudos das matemáticas nos cursos de 

engenharia.  

Muitos trabalhos nesse sentido têm sido realizados em relação a problemática 

do ensino de matemática em vários níveis. Especificamente, neste trabalho, escolheu-

se estudar o que aparece de matemática no barril, pois quando se fala a palavra barril, 

teoricamente sabe-se de que objeto se trata e para que ele serve. Visto que, é uma 

das bebidas mais antigas existentes, o vinho, de imprecisa datação pois surgiu antes 

mesmo da escrita, muito provavelmente tenha sido criada do acaso, de uvas 

esquecidas que sofreram o processo de fermentação as quais deram origem ao 

primeiro vinho. Mesmo sem se saber exatamente quando, onde, como e porque essa 

bebida foi desenvolvida, um fato que chama a atenção se refere ao armazenamento 

e transporte de vinhos, no qual utiliza-se barris, construídos em grande maioria de 

carvalho em uma forma simétrica e possivelmente cônica.  

 

 



OBJETIVOS 

Esse projeto tem como objetivo geral estudar um exemplo de como a 

matemática pode ser explorada e entendida por meio de um contexto pertencente, de 

fato, à realidade, e não somente por meio de contextos teóricos e hipotéticos da 

realidade.  

Como objetivos específicos, pretende-se trabalhar com os conceitos e relações 

matemáticas que emergem quando estudamos um barril, tais como: a matemática 

básica do ensino médio – seções cônicas e a determinação das equações que 

descrevem as curvas – e o cálculo diferencial e integral – determinação da equação 

de volume e, após isso, a área superficial do barril.   

METODOLOGIA 

O presente estudo é uma pesquisa do tipo qualitativa. Visto que, “Um Conceito 

Amplo de Pesquisa Qualitativa Garnica (2004) caracteriza pesquisa qualitativa como 

aquela que tem as características abaixo: (a) a transitoriedade de seus resultados; (b) 

a impossibilidade de uma hipótese a priori, cujo objetivo da pesquisa será comprovar 

ou refutar; (c) a não neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo, vale-

se de suas perspectivas e filtros vivenciais prévios dos quais não consegue se 

desvencilhar; (d) que a constituição de suas compreensões dá-se não como resultado, 

mas numa trajetória em que essas mesmas compreensões e também os meios de 

obtê-las podem ser (re)configuradas; e (e) a impossibilidade de estabelecer 

regulamentações, em procedimentos sistemáticos, prévios, estáticos e generalistas 

(p. 86).”  

DESENVOLVIMENTO 

A) Matemática estudada: curvas cônicas, volume de sólidos de revolução, área 

de superfície de revolução, extremos de função; B) pesquisa de campo: 

visitas a duas vinícolas – coleta de imagens e dados para cálculos, 

construção do barril; C) ferramentas utilizadas: AUTOCAD, Origin e Excel 

(ajuste de curva); D) material concreto feito no FabLab Facens.  

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES  

• Barril com curvatura elíptica: 

𝑉 = 𝜋ℎ𝑏³ (1 −
ℎ²

12𝑎²
) 

• Barril com curvatura parabólica: 

 

𝑉 = 𝜋ℎ(𝑅2 −
2𝑅𝑑

3
+
𝑑²

5
) 
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