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Software
Geometria do táxi – formas geométricas
Objetivo da unidade
Utilizar o sistema de coordenadas cartesianas no plano e a noção
de distância do táxi para explorar as formas geométricas de
circunferência e círculo na geometria do táxi.

requisitos de software Navegador moderno (Internet Explorer 7.0+ ou Firefox 3.0+) e Adobe Flash
Player 9.0+.
restrições de acessibilidade Este software não possui recurso nativo de alto contraste nem
possibilita navegação plena por teclado.
licença Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons
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Sinopse
O nome “geometria do táxi”, como é conhecida a geometria aqui apresen
tada, vem da associação a trafegar por ruas. A distância entre dois pontos
no plano cartesiano com uma malha quadriculada é medida pelo número
de quadras percorridas no trajeto de um ponto ao outro. Nas atividades
propostas o aluno escolhe no mapa as “esquinas” onde colocar quatro pon
tos de referência (sua casa, a escola, a casa de um amigo e a lanchonete)
e é solicitado a considerar distância como o número mínimo de quadras
a serem percorridas para se ir de um ponto a outro (distância do táxi). Depois
é convidado a pensar no que corresponde aos conceitos de circunferência
e círculo na geometria do táxi.





Conteúdos
Números, valor absoluto de números reais;
Geometria, sistema de coordenadas, distâncias;
Formas geométricas.
Objetivo
Utilizar o sistema de coordenadas cartesianas no plano e a noção de
distância do táxi para explorar as formas geométricas de circunferência
e círculo na geometria do táxi.
Duração
Uma aula simples.
Recomendação de uso
Sugerimos que o software seja utilizado em duplas. Os outros dois soft
wares que exploram a geometria do táxi podem ser utilizados para comple
mentar a atividade.





Material relacionado
Experimento: Táxi e combinatória;
Softwares: Geometria do Táxi – Distância, Geometria do Táxi – Contagem;
Vídeo: Vou de táxi.
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Neste software é apresentada uma abordagem diferente da noção
de distância, a qual é utilizada para explorar conceitos de contagem
e combinatória.
A distância euclidiana usual é apropriada para a descrição de muitos
fenômenos, mas algumas situações pedem essa outra abordagem de que
falamos. Por exemplo, a menor distância para irmos de casa até a escola
depende das ruas que possibilitam este trajeto e diﬁcilmente será “a medida do segmento de reta entre estes dois pontos”. O nome “geometria
do táxi”, como é conhecida a geometria aqui apresentada, vem justamente
da associação a trafegar por ruas.
O ponto de partida é um sistema de coordenadas cartesianas no plano
com dois eixos ortogonais (horizontal e vertical). Como usualmente, a cada
ponto do plano ﬁca associado de maneira única um par de números reais
(coordenadas). Dados dois pontos do plano,   ,   e    ,  ,
a distância entre eles é calculada assumindo-se que só é possível fazer trajetos horizontais e verticais. Formalmente esta distância pode ser deﬁnida
com o auxílio da função módulo de números reais:

taxi ,            .
Neste software, o cenário é um mapa quadriculado onde as quadras
são as unidades de medida. O aluno escolhe no mapa as esquinas onde
quer colocar seus pontos de referência (sua casa, a escola, a casa de
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um amigo e a lanchonete). Estes terão, portanto, sempre coordenadas
inteiras no sistema da malha. As duas atividades propostas exploram as
formas geométricas de circunferência e de círculo na geometria do táxi.
Esta mesma geometria e cenário são explorados, com objetivos distintos,
em dois outros softwares deste projeto: “Geometria do Táxi – Distância” e
“Geometria do Táxi – Contagem”. Vale a pena ver os três!

Eie\jmWh[
Estrutura do software
O software Geometria do Táxi – Formas Geométricas é composto por duas
atividades.

tela 1 Mapa do software.

Na primeira atividade é apresentado o mapa de um bairro de uma cidade
para que sejam escolhidas as posições de quatro pontos de referência.
Esta atividade é a mesma presente nos outros dois softwares que exploram
a geometria do táxi.
A segunda atividade é destinada a explorar as formas geométricas
da circunferência e do círculo nesta geometria.
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' Conﬁguração do bairro
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A atividade 1 contém instruções gerais para o trabalho com o software
e, também, inclui a apresentação do mapa de ruas de um bairro de uma
cidade, representado por uma malha quadriculada. O aluno deverá escolher, para localizar os quatro pontos de referência, somente esquinas,
de modo a simpliﬁcar a contagem das quadras a serem percorridas para ir
de um ponto a outro. Utilizando um sistema de coordenadas conveniente,
ele deverá determinar as coordenadas de cada um dos pontos de referência
e, a seguir, o número mínimo de quadras a serem percorridas para ir de
sua casa até a escola, marcando no mapa um trajeto mínimo entre esses
pontos. Na ﬁgura abaixo ilustramos esta atividade destacando um dos
possíveis trajetos mínimos entre a casa e a escola.

tela 2
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Em um sistema de coordenadas cartesianas que tem por unidade a medida da malha do plano, as coordenadas das esquinas serão representadas
por pares de números inteiros e a distância entre dois pontos  ,   e
 ,   será dada por

taxi ,            ,
ou seja, será a soma do número de quadras que separam os dois pontos
na horizontal e na vertical.

( Circunferência e círculo
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A atividade 2 é dividida em cinco partes. O objetivo é explorar as formas
geométricas da circunferência e do círculo na geometria do táxi.
Na parte 1 é destacado um ponto  no mapa e o aluno deve veriﬁcar
qual é a distância deste ponto à escola. A seguir, ele é solicitado a marcar
todos os outros pontos cuja distância até a escola é igual à distância de
 à escola. Na geometria do táxi, uma circunferência de centro  e raio  é
deﬁnida como o conjunto de todos os pontos da malha, ou seja, de esquinas que distam  quadras de .
Circunferência na geometria do táxi
A circunferência de raio  (inteiro positivo) e centro num ponto  é o conjunto de pontos (esquinas) que distam exatamente  do ponto .

Na parte 2, aparece a circunferência marcada anteriormente e o aluno é
solicitado a indicar o raio e, também, quantos pontos formam esta circunferência. Nesta etapa é importante observar que, dependendo das escolhas
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na atividade anterior, não aparecerá na tela a circunferência completa, mas
na resposta deverá constar o número exato de seus pontos.
Nas questões 4A, 4B e 5A da parte 2, é solicitada a construção de circunferências de raios 1 e 3 e o número de pontos de cada uma delas.
Na parte 3 são apresentadas três circunferências de raios 1, 2 e 3 e é
solicitado o número de esquinas de cada uma delas, visando a obtenção
de uma expressão geral do número de pontos em função do raio , ou
seja, o objetivo desta etapa é obter que o número de esquinas em uma
circunferência de raio  é igual a .
Nas partes 4 e 5 as atividades propostas visam a obtenção de uma expressão geral para o número de esquinas (pontos da malha) que compõem
o círculo de centro em  e raio  (esquinas que distam de  no máximo ).
É importante observar aqui que o próprio centro entra nesta contagem
(distância igual a zero).
Círculo na geometria do táxi
O círculo de centro  e raio  é deﬁnido como o conjunto de todos os pontos
da malha, ou seja, de esquinas cuja distância ao ponto  é menor ou igual
a  quadras.

A questão para o caderno, proposta no ﬁnal do software e que deve ser
discutida depois do término no computador é a seguinte:
Questão para responder no caderno
Parte 5 – questão 1A
Com base nas observações feitas, procure uma expressão que dê a quantidade de esquinas que podem ser alcançadas, a partir de um determinado
ponto, percorrendo-se uma distância menor ou igual a  quadras.
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Na aula seguinte ao uso do software ou depois do término das atividades,
o professor deverá discutir e comentar as conclusões e os resultados
obtidos pelos alunos.
Ao analisar a questão proposta no caderno tem-se uma oportunidade
para recordar a soma de uma pa. Esta ocorre naturalmente se observarmos
que os pontos da malha que estão dentro de um círculo de raio  na geometria do táxi podem ser vistos como uma reunião de circunferências com
raios variando de zero a .
Portanto, o número de pontos de um círculo de raio  é igual a

                 

  
      


           .
Outra alternativa para uma discussão mais aprofundada é uma comparação entre valores da distância do táxi e da distância euclidiana usual.
Assumindo uma distância igual a um entre as malhas horizontais e verticais, pode-se partir de questões mais simples como:

Se a distância do táxi entre duas localidades é 3, quais os valores possíveis para a distância euclidiana usual entre estes dois pontos? Idem para
distâncias 5 e 6.

Para mais adiante chegar a expressões gerais:



Se para ir de um ponto a outro você caminha  quadras na horizontal e 
na vertical, qual o valor da distância do táxi entre os dois pontos? E o valor
da distância euclidiana entre eles? Qual destes valores é maior?
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Naturalmente o dado relevante a ser discutido aqui é que a distância
euclidiana é a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo e a do táxi
é a soma das medidas dos dois catetos deste triângulo. O fato de que
a distância euclidiana é sempre menor ou igual à do táxi decorre geometricamente deste dado e pode ser expresso algebricamente por:



      .

Note-se que a veriﬁcação desta desigualdade algébrica entre números
positivos pode ser feita elevando-se os dois lados ao quadrado:

       ,
ou seja,

        .
Por outro lado, o fato de a distância euclidiana ser menor ou igual à
distância do táxi vai implicar que, ao traçarmos uma circunferência (euclidiana) de raio , ela possivelmente conterá em seu interior pontos cuja
distância do táxi é maior do que .
Isto ocorrerá para valores (inteiros) de  a partir de 3, como é ilustrado
com os pontos em vermelho nas ﬁguras abaixo quando   ou   . Uma
exploração interessante a ser proposta é veriﬁcar o que ocorre para alguns
outros valores de .
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fig. 1
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