Calçadas
Série Problemas e Soluções
Objetivos
1. Entender e resolver um problema que
envolve triângulo e fatias de círculos;

Calçadas

Série
Problemas e Soluções
Conteúdos
Geometria plana, triângulo
retângulo, áreas, círculos.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Entender e resolver um
problema que envolve
triângulo e fatias de círculos.

Sinopse
Os protagonistas pretendem
fazer um jardim em forma
triangular com uma calçada de
largura constante ao redor do
jardim. Para comprar os materiais
devidos eles precisam calcular a
área do jardim e da calçada. Este
é o problema que eles resolvem.
Material relacionado
Áudio: Triângulo ímpar;
Vídeos: Jardim de números.

Introdução
Sobre a série
A série Problemas e Soluções trata de problemas típicos de matemática
do ensino médio contextualizados por uma ficção. Em cada programa
um ou dois problemas são interpretados no primeiro bloco de cinco
minutos, ao final do qual o leitor é convidado a tentar resolver. No
contexto da sala de aula, o professor então tem a oportunidade de
discutir os métodos ou as formas possíveis de resolver o problema. O
segundo bloco programa apresenta as soluções e alguns comentários
ou informações adicionais..
Durante o programa os alunos devem exercitar a sua abstração, pois
estarão apenas ouvindo os problemas e as suas soluções, mas é
sempre recomendável que os ouvintes façam anotações para melhor
aproveitar o conteúdo.

Sobre o programa
O programa contextualiza e resolve o seguinte problema:

Um jardim, pouco comum, tem a forma de um triângulo cujos
lados medem 30, 40 e 50 metros. Em toda a volta externa desse
jardim deve ser construída uma calçada de largura constante e
igual a 1,80m. Calcule a área do jardim e a área da calçada.
A ilustração abaixo não está na escala correta, mas indica como deve
ser a calçada em volta do jardim triangular.
Por sorte ou não, o triângulo é retângulo. Isto foi constatado pelo
teorema de Pitágoras que diz que, se números reais forem tais que a
soma dos quadrados dos dois números menores forem iguais ao
quadrado do número maior, então existe um único triângulo retângulo
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cujos catetos terão as medidas dadas pelos números menores e a
hipotenusa terá a medida do número maior. De fato:
302+402=502
Sendo um triângulo retângulo, a sua área é simplesmente a metade da
área do retângulo de lados 30 e 40 metros. Assim, a área do jardim
será de 600 metros quadrados.
As áreas dos três retângulos das calçadas somam:
(30+40+50)x1,8 = 216 m2
As três fatias de círculos somam um círculo completo de raio 1,8 m.
Assim área do círculo correspondente é:
π × (1,8)2 ≅ 10,18

Ou aproximadamente 10,2 m2. Somando com as áreas dos retângulos
encontramos a área da calçada de 226,2 m2.

Sugestões de atividades
Antes da execução
Uma rápida revisão do teorema de Pitágoras, do cálculo de área de um
triângulo qualquer, de um círculo e de retângulos.

Durante a execução
Se julgar conveniente, pode-se dar pausa à execução do programa
para que os alunos anotem os dados numéricos do problema.
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Depois da execução
Sugerimos uma pesquisa aos trios de Pitágoras que consistem em
conjuntos de três números naturais tais que a soma dos quadrados de
dois deles é o quadrado do terceiro. Há várias propriedades
interessantes destes trios. E muitos destes trios podem ser gerados
por uma fórmula atribuída a Euclides:
Fórmula de Euclides
Considere dois números naturais m e n, m>n. Então a=m2-n2, b=2mn e
c= m2+n2, formam um trio de Pitágoras.
Veja alguns trios:
(3,4,5)
( 9, 40, 41)
(16, 63, 65)
(36, 77, 85)

( 5, 12, 13)
(11, 60, 61)
(20, 21, 29)
(39, 80, 89)

( 7, 24, 25)
(12, 35, 37)
(28, 45, 53)
(48, 55, 73)

( 8, 15, 17)
(13, 84, 85)
(33, 56, 65)
(65, 72, 97)

Agora observe que, em todos estes casos, a área do triângulo
retângulo associado será sempre (m2-n2)xmn, isto é, um número
também natural.
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