Verão
Série Cumpadis
Objetivos
1. Apresentar uma explicação sobre o horário
de verão.
2. Fazer uma aplicação sobre área de
triângulos.

Verão

Série
Cumpadis
Conteúdos
Geometria, área do triângulo.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Apresentar uma explicação sobre
o horário de verão.
2. Fazer uma aplicação sobre área
de triângulos.

Sinopse
O programa apresenta os
compadres em conversa com a
comadre Margarida sobre o
horário de verão.
Material relacionado
Software: Otimização de janelas;
Vídeo: A dança do Sol.
Áudio: Horário de Verão.
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Introdução
Sobre a série
A série Cumpadis apresenta programas descontraídos de variedades
que usualmente abordam uma informação ou notícia de
conhecimentos gerais, na conversa livre, parcialmente rimada, com
comentários de conteúdo matemático da comadre Margarida. Os
temas não são tratados em profundidade e todas as informações
devem ser verificadas em pesquisa em fontes variadas. A série tem o
objetivo de provocar uma discussão, mencionar alguns aspectos
matemáticos, mas oferecem oportunidade de o professor trabalhar
assuntos interdisciplinares em sala de aula ou em atividades
extraclasse.
Essa série pode ser estimulante para que os alunos desenvolvam
diálogos, peças teatrais etc. O professor deve ficar atento que algumas
falas dos compadres ou da comadre margarida podem ser incompletas
ou imprecisas do ponto de vista estrito de conteúdo. Esses pequenos
erros foram permitidos para manter o ritmo da prosa e o professor
deve chamar a atenção e fazer as devidas correções.

Sobre o programa
O conteúdo desse programa é similar ao programa Horário de Verão
da série Rádio Cangália.
Observações

No diálogo livre entre os compadres:
• Cumpadi, mas pensa comigo, se o relógio eu adiantar, a hora
que eu for acordar, nem vai ter amanhecido!
• Quanto a isso meu amigo, não vou podê concordar! A hora que o
sol aparece, vai antecipar por que o verão vai começar, mas com
o novo horário de verão, acho que não vai mudar! Mas quando o
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sol for se pôr, que então vai ser percebida, a diferença que esse
horário vai fazer na nossa vida !

O questionamento do compadre é muito comum. Ao adiantar uma hora
o relógio, podemos pensar que vamos acordar antes do Sol ter saído.
Essa não é bem a verdade, como o outro compadre explica. À medida
que nos aproximamos do verão, o Sol nasce mais cedo naturalmente.
Assim, nas regiões onde o horário de verão é implementado, ao
adiantar em uma hora os relógios, devemos sim acordar uma hora
antes do acostumando até o dia anterior, mas o Sol já está adiantado
porque o dia está aumentando com a chegada do verão.

Sugestões de atividades
Antes da execução
O horário de verão é imposto à sociedade, ainda que com argumentos
razoáveis. Este tipo de imposição é considerado um “nudge” que são
incentivos mais ou menos autoritários que levam as pessoas a fazer o
que é melhor para eles ou para o meio em que vivem. O conceito dos
"nudges" (empurrõezinhos) vem da economia comportamental, bem
desenvolvido por Richard Thaler e Cass Sunstein no livro "Nudge: O
Empurrão para a Escolha Certa".
Os pais e os professores em geral também tentam estimular os seus
filhos e alunos em algumas direções que eles acham correto.
Se o professor considerar pertinente pode discutir com a turma alguns
exemplos de empurrõezinhos que eles receberam de pais ou
professores que os levaram a fazer algumas coisas, inicialmente
contrariados, mas que ao final valeram a pena. Por exemplo, algumas
vezes os pais precisam forçar um pouco algumas crianças a
experimentarem um novo sabor, uma comida diferente.
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Durante a execução
Escreva no quadro os nomes e os dados numéricos mencionados no
programa à medida que eles forem falados.

Depois da execução
O professor pode desenvolver o conteúdo abordado no programa
como a seguir.
Definições de um triângulo
Consideramos um triângulo a região fechada em um plano delimitada
por três segmentos de reta. Cada segmento de reta une dois vértices
do triângulo e de cada vértice saem dois segmentos de reta de modo
que o triângulo contém três vértices.
Problema	
  
Considere três segmentos de comprimentos a, b e c. Que condições
são necessárias para que esses segmentos formem um triângulo?
Se os alunos tiverem duas canetas com tampa, desafie-os a fechar uma
região com uma caneta e duas tampas (para tampas pequenas em
relação ao tubo da caneta, isso é impossível) e com duas canetas e
uma tampa (nesse caso é possível).
Solução	
  
Claramente todos os segmentos não podem ter comprimento nulos.
Assim uma condição necessária é que a>0, b>0 e c>0. Como são
números reais, podemos ordená-los. Sem perda de generalidades
podemos considerar a>b>c>0. Podemos mostrar por contradição que
a condição necessária é 𝑎 ≤ 𝑏 + 𝑐, que é a chamada desigualdade do
triângulo.
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Área de um triângulo

A área de um triângulo é dada pela metade do produto do
comprimento da base pelo comprimento da altura, onde base é um
dos segmentos do triângulo e a altura é o comprimento de um
segmento perpendicular à reta que contém a base e que, partindo dela
atinge o outro vértice do triângulo.
Veja a figura acima. Qualquer que seja o local do vértice C, sendo a
base o segmento AB de comprimento b, sendo que a distância entre as
retas paralelas d e g é h, então a área do triângulo ABC é
!

Á𝑟𝑒𝑎  𝑑𝑜  𝑡𝑟𝑖â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 =    ! 𝑏×ℎ
Horários de pico e exemplos de nudges
Com o horário de verão o pico de consumo (a quantidade de energia
em determinado intervalo de tempo) diminui e pode evitar problemas
como o de apagões.
Em restaurantes que servem almoço, os momentos de pico ocorrem
entre 12h30min e 13h30min. O restaurante deve ter capacidade
suficiente para atender a sua demanda nesse horário e isso é um
problema. No entanto, depois desses momentos de muita procura, a
estrutura do restaurante pode ficar ociosa e custosa. Um nudge que
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pode ser utilizado, como um empurrãozinho para os clientes
chegarem em outros horários, é um desconto no preço. Assim,
aqueles que podem, virão antes ou depois do momento de pico,
distribuindo melhor as atividades do restaurante e eventualmente
podendo atender uma quantidade maior de clientes.
Solicite aos alunos outros exemplos de picos de atividades e quais os
possíveis estímulos para distribuição das atividades em momentos ou
locais.
Horário de verão de acordo com o Operador Nacional do Sistema
Elétrico
O Horário de Verão tem como objetivo principal a redução da
demanda máxima do Sistema Interligado Nacional no período de
ponta. Isso é possível, pelo fato da parcela de carga referente à
iluminação ser acionada mais tarde, que normalmente o seria,
motivada pelo adiantamento do horário brasileiro em 1 hora. O efeito
provocado é de não haver a coincidência da entrada da iluminação,
com o consumo existente ao longo do dia do comércio e da indústria,
cujo montante se reduz após as 18 horas. A superposição desses
consumos causa o aumento da demanda na ponta, fato inevitável no
inverno, mas aproveitado pelo setor elétrico, sob tutela do Ministério
de Minas e Energia – MME e aprovação da ANEEL, durante o verão.
O Horário de Verão foi instituído pelo Decreto-Lei nº 4.295, de 13 de
maio de 1942 e regulamentado em caráter permanente pelo Decreto
da Presidência da República nº 6.558, de 08 de setembro de 2008,
quanto à sua abrangência e vigência. Inclui os seguintes estados: RS,
SC, PR, SP, RJ, ES, MG, GO, MT, MS e DF. Entra em vigor a partir da
zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até a
zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano
subseqüente, exceto quando o término da medida coincide com o
Carnaval, caso em que é postergado para o domingo seguinte. O ONS,
anualmente, avalia os efeitos da adoção da medida no Sistema
Interligado Nacional, com a elaboração de relatórios sobre as
expectativas e resultados.
Sugestões de leitura
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