A maldição da Pirâmide
Série Matemática na Escola
Objetivos
1. Mostrar como calcular o volume de um
tronco de pirâmide.

A Maldição da
Pirâmide

Série
Matemática na Escola
Conteúdos
Geometria Espacial: tronco de
pirâmide.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Mostrar como calcular o
volume de um tronco de
pirâmide sem utilizar fórmulas
fechadas.

Sinopse
Luba pede ajuda a seu avô para
fazer um exercício de matemática
cujo objetivo é calcular o volume
de um tronco de pirâmide e que
pareceu originalmente em um
papiro egípcio com mais de
2.000 anos.
Material relacionado
Experimentos: Volume de
Pirâmides;
Vídeo: Princípio de Cavalieri,
Fórmula Mágica
Áudio: O que é poliedro?
Software: Forma e volume de
sólidos de revolução

Introdução
Sobre a série
A série Matemática na Escola aborda o conteúdo de matemática do
ensino médio através de situações, ficções e contextualizações. Os
programas desta série usualmente são informativos e introdutórios de
um assunto a ser estudado em sala de aula pelo professor. Os
programas são ricos em representações gráficas para dar suporte ao
conteúdo mais matemático e pequenos documentários trazem
informações interdisciplinares.

Sobre o programa
Esse vídeo trata de um problema matemático apelidado de “a maldição
da pirâmide” pela personagem Luba. Ela precisa calcular o volume de
um tronco de pirâmide, e pede ajuda para seu avô Boris. Ambos os
personagens são caracterizados, com certo toque de ironia, como
russos.
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O objetivo do vídeo é apresentar uma forma de se calcular o volume
do tronco de uma pirâmide, sem o uso de uma fórmula específica e
deve ser utilizado depois que os alunos dominem o cálculo do volume
de pirâmides.
Boris explica à sua neta que o sólido em questão é tipicamente um
granário, recipiente usado para armazenar grãos (Ilustração 1). Conta
também, que esse problema é muito antigo e foi escrito no Egito em
hieróglifo, e traduzido por Golenishchev que, no vídeo, é dito tataravô
de Luba. O papiro onde se encontra esse problema é conhecido como
Papiro de Moscou.

Ilustração 1: Granário

Luba conta ao seu avô que só sabe calcular volume de pirâmides com
topo, assim, Boris mostra que é possível calcular o volume do tronco
de pirâmide através de proporção e regra de três.
Primeiramente supõe-se que o tronco tenha topo (Ilustração 2), assim,
ficamos com duas pirâmides, a original + topo, e uma pirâmide menor
referente apenas ao topo (Ilustração 3). Se calcularmos o valor da
pirâmide grande e subtrairmos o valor da pirâmide pequena, teremos
o volume do granário.
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Ilustração 2: granário com o topo.

As informações dadas são as seguintes:

Ilustração 3:

O volume de uma pirâmide é dado por:
V = (área da base x altura) /3,
assim, ainda é preciso encontrar a altura da pirâmide menor.
Fazendo a proporção entre as duas pirâmides pela regra de três, é
possível calcular a altura faltante. Relacionando as alturas com as
áreas da base temos:
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Obtidas as alturas das pirâmides pequena e grande, podemos calcular
o volume das duas pirâmides e descobrir o volume do granário:
Vpirâmide grande = (16 x 12)/3 = 64 m3
Vpirâmide pequena = (4 x 6)/3 = 8 m3
Vgranário = Vpirâmide grande - Vpirâmide pequena = 64 – 8 = 56 m3
Encontrado o volume do granário em m3, pode-se também calculá-lo
em litros sabendo que 1 m3 = 1.000 l. Assim:
Vgranário = 56.000 l
Finalizado esse problema, o avô propõe uma nova questão a Luba:
quantos grãos de trigo cabem num granário de 56.000 litros?
Essa questão pode ser resolvida colocando grãos de trigo em algum
recipiente pequeno de volume conhecido. Conta-se os grãos desse
recipiente, e usando a regra de proporção entre os volumes, é possível
encontrar a quantidade de grão que cabem no granário. Assim, Luba
mediu que numa caixinha de um mililitro cabem aproximadamente 50
grãos de trigo, e usando a regra de três:
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Assim, a menina chega a conclusão que cabem aproximadamente 2
bilhões e oitocentos milhões de grãos de trigo no granário, acabando
com a “maldição da pirâmide”.
Alertamos aqui que no vídeo os segmentos que indicam a altura das
pirâmides não estão alinhados adequadamente (vide o segmento
vertical da ilustração 4), porém, isso não deve atrapalhar o
entendimento do vídeo.

Sugestões de atividades
Antes da execução
Se achar necessário, relembre como se calcula o volume de uma
pirâmide.

Depois da execução
Como exercício de fixação, propomos
granário com bases quadradas de 10
seguida, usando a mesma estimativa
peça-os que calculem o número de
granário.

que se calcule o volume de um
cm e 4 cm, e altura 4 cm. Em
do vídeo, 50 grãos em 1 cm3,
grãos de trigo que cabem no
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Usando novamente a mesma estimativa do vídeo, ou convidando os
alunos para fazerem suas próprias estimativas, trazendo material de
casa, pergunte:
Quantos grãos cabem em um recipiente de bases maior e menor
circulares, com raios 7 e 4cm respectivamente, e altura 4 cm?
O Papiro de Rhind, datado de 1650 a.C., que leva o nome do escocês
Alexander Henry Rhind, que o comprou em 1850, contém uma série
de 84 problemas, dos quais alguns envolvem o cálculo de áreas e
volumes (vide Bibliografia). Um desses problemas é descrito abaixo.
Um contentor cilíndrico com um diâmetro de 8 cúbitos e uma altura de
6, que quantidade de cereal cabe dentro dele?
Que pode ser adaptado para:
Qual a quantidade de cereal que cabe em um recipiente cilíndrico com
diâmetro de 8cm e altura 6cm?
Sugerimos que, para este caso, o próprio aluno escolha um cereal e
estime quantas unidades cabem em 1cm3. Proponha o uso de cereais
de tamanhos bem distintos, para as estimativas serem diferentes, e
atente para o uso de estimativas absurdas.
Por fim, se o professor desejar saber mais sobre os papiros egípcios
contendo referências matemáticas, sugerimos uma leitura do capítulo
2 do livro Introdução à História da Matemática. O Livro traz, inclusive,
alguns problemas similares ao do vídeo.

Sugestões de leitura
http://www.malhatlantica.pt/mathis/Egipto/Rhind/Rhind2.htm
Introdução à História da Matemática, 6ª Ed. (1990), Howard Eves.
Ficha técnica
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