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1. CONSTRUÇÃO
A construção do material de caixas de vistas foi inspirado no modelamento
da Figura 1.

Figura 1. Modelamento referência na elaboração das caixas de vistas.

Fonte: [1].

1.1. Colocando as ideias no papel
Primeiramente, pensou-se em um modelo de peça que apresentasse
diferentes tipos de visualização dependendo da vista de projeção, assim
como ocorre no modelo de referência. Chamemos este modelo de “sólido 1”
Para uma melhor visualização, a ideia foi desenhada, como mostra a Figura
2. Os desenhos não estão em escala, apenas serviram como rascunho para
o modelamento da peça e representação do conceito.

Figura 2. Desenho para referência do modelamento do sólido 1.

Fonte: autor.
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Contrastando com a ideia de obtenção de vistas diferentes e pensando em
uma visualização alternativa por parte do usuário do material, também foi
pensado em um exemplo de modelo que tivesse vistas parecidas ou iguais.
Este, em um primeiro momento, também foi esboçado no papel, para
posteriormente ser modelado. Chamemos este modelo de “sólido 2”.

Figura 3. Esboço de modelo do sólido 2.

Fonte: autor.

1.2. Modelamento
Os modelamentos dos dois sólidos foram feitos em software CAD

(Design assistido por computação), sendo o mesmo específico para a área
de Engenharia. Tratemos dos dois modelamentos de forma separada.

1.2.1. Modelamento do sólido 1
O modelamento do sólido 1 iniciou-se com a construção de um sólido
primitivo de bloco.

Figura 4. Criação de um sólido primitivo (bloco).

Fonte: autor.
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Depois, com a vista adequada à face menor do bloco, construiu-se
um sketch de triângulo equilátero, com os lados de mesmo tamanho
que a aresta da face.

Figura 5. Sketch de triângulo na face do bloco.

Fonte: autor.

Após, na face lateral em relação à última utilizada, também foi
construído um sketch, desenhando uma circunferência com raio de
valor igual a aresta menor e centro no ponto médio da aresta de base.

Figura 6. Sketch de circunferência na face do bloco.

Fonte: autor.

Tendo ambos os sketchs, não importando a ordem, o bloco primitivo
foi limitado considerando as fronteiras das curvas do mesmo.
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Figura 7. Limitando o sólido pelos triângulo.

Fonte: autor.

Figura 8. Limitando o sólido pela circunferência.

Fonte: autor.

Assim, o sólido 1 é concluído.

Figura 9. Sólido 1 concluído..

Fonte: autor.

1.2.2. Modelamento do sólido 2
Para o modelamento do sólido 2, a estratégia utilizada também utiliza
a questão de formas primitivas. Desta vez, a forma corresponde a um
cubo.
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Figura 10. Cubo primitivo utilizado na construção do sólido 2.

Fonte: autor.

Para formar o sólido, esses cubos foram repetidos, como mostra a
sequência de imagens da Figura 10.

Figura 11. Repetições do cubo até formar o sólido.

Fonte: autor.

Após isso, as formas foram unidas por operação booleana, para que
todas sejam entendidas como uma forma única.
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1.2.3. Modelamento das caixas
Utilizamos novamente o conceito de forma primitiva para fazer as
caixas de vistas.

Figura 12. Forma primitiva usada para modelar as caixas.

Fonte: autor.

Para obter as paredes, utilizou-se o comando de casca com
espessura, selecionando as faces a serem abertas e a espessura da
parede.

Figura 13. As três faces selecionadas e o resultado do comando.

Fonte: autor.

O detalhe das vistas nas paredes, para ambos os sólidos, foram feitos
criando um arquivo de montagem e inserindo a caixa juntamente com
o mesmo.
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Figura 14. Montagens das caixas com os sólidos 1 e 2.

Fonte: autor.

O método utilizado foi o mesmo para ambos os casos: projetou-se o formato
do contorno externo da vista da peça de acordo com o lado da parede.

Figura 15. Projeções das vistas dos sólidos nas paredes das caixas.

Fonte: autor.

Depois, usou-se o comando de limitar pelo contorno, para recortar as
paredes com o formato dos contornos feitos.
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Figura 16. Recorte dos formatos das vistas no sólido 1.

Fonte: autor.
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Figura 17. Recorte dos formatos das vistas no sólido 2.

Fonte: autor.

1.3. Impressão
A impressão foi realizada  com sucesso, sendo que os resultados aparecem
nas Figuras 18 e 19.
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Figura 18. Resultado da Impressão da caixa de vistas do sólido 1.

Fonte: autor.

Figura 19. Resultado da Impressão da caixa de vistas do sólido 2.

Fonte: autor.
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2. UTILIZAÇÃO
A utilização deste material pode ser feita tanto na disciplina de Matemática no
Ensino Fundamental e Médio, como na disciplina de Desenho Técnico, em cursos
de Ensino Técnico ou Superiores.
As peças que compõem o material podem ser usadas tanto de forma individual,
quanto em conjunto sólido-caixa. Sua utilização depende da disciplina, finalidade e
abordagem.

2.1. Ensino Fundamental - Matemática para o 9º ano
Em se tratando da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dentro da
unidade temática de Geometria em Matemática, o material é muito
apropriado para desenvolvimento da habilidade EF09MA17. Esta habilidade
visa reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse
conhecimento para desenhar objetos em perspectiva [2].

2.2. Ensino Médio - Conceitos de geometria plana e espacial em Matemática
Sobre o Ensino Médio regular, as caixas e sólidos podem também ser
utilizados para exemplificação de conceitos de cálculos de áreas e volumes,
dentro da geometria plana e espacial.

2.3. Ensino Técnico e/ou Superior - Desenho Técnico
Dentro da disciplina de Desenho Técnico, a obtenção e visualização das
vistas de uma peça são fundamentais. Desse modo, o material se mostra
interessante e engloba estas questões.

As abordagens citadas acima podem receber diferentes abordagens, que são
tratadas mais especificamente no próximo tópico.
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3. ABORDAGENS

3.1. Ensino Fundamental
Quando tratamos de reconhecimento de vistas ortogonais, pode-se abordar a
caixa de vistas tanto utilizando o sólido e pedindo que o estudante construa a
caixa, quanto o inverso, utilizando a referência da caixa para construção do
sólido.
Além disso, questões de referência de posicionamento das vistas (vistas
frontal, laterais e superior) também podem ser abordadas.

3.2. Ensino Médio
Para abordagens de conceitos de área e volume, as faces representadas nas
vistas podem ser utilizadas para cálculo de área. Também é possível, tendo
base apenas na caixa, construir o sólido e a partir disso, calcular área de
todas as faces e até mesmo volume do sólido.

3.3. Ensino Técnico e/ou Superior
De forma explícita, o material pode auxiliar no entendimento do conteúdo,
possibilitando uma visualização do resultado das projeções de vistas.
Ademais, abordagens consistindo na construção do sólido referenciando-se
apenas na caixa também se tornam interessantes.
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