
Problema 1 :      Resolução 

O raciocínio da Clara está correto se na deslocação de 100 metros para 

Leste houver mudança de meridiano. 

Mas repare no que acontece se, depois de o nosso viajante se deslocar 

100 metros para Sul, chegar a um ponto cujo paralelo tem um perímetro 

que é um submúltiplo inteiro de 100, ou seja, 
100

𝑁
  com N natural (ver 

figura abaixo que, obviamente, não respeita a escala).  

Então a deslocação para Leste de 100 metros leva-o a percorrer esse 

paralelo N vezes regressando à mesma posição. Claro que agora quando 

se mover para norte, no fim de um percurso de 100 metros, estará no 

ponto de partida. 

Se notar que há pontos na superfície do globo onde o paralelo local tem 

um perímetro de 
100

𝑁
 arbitrariamente perto do Pólo Sul pode ver que 

quem tem razão é o Carlos Marinho.           
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Um pequeno desafio para alunos do Secundário  

Esta conversa estava a ser escutada com enorme interesse por três alunos do 

magnífico Liceu Alexandre Herculano que bebiam café na mesa ao lado.  

 

Quando o Carlos Marinho acabou de falar fez-se um breve silêncio a que se seguiu esta 

interessante conversa. 

Maria: Sabem, eu estou a interrogar-me se será possível, estando eu no Pólo Norte e a 

Cristina à latitude 𝜃, eu deslocar-me para Sul, ao seu encontro e, quando chegar junto  

 

dela, ela partir para Leste percorrendo três vezes o paralelo até regressar ao ponto de  

partida e no fim termos percorrido a mesma distância. 

João (depois de profunda concentração):  Depende do paralelo em que a Cristina se 

encontre. Mas desafio-vos a provar este resultado mais geral: se em vez de três a 

Cristina der N voltas, então, para cada N, há um, e só um, paralelo onde a Cristina se 

pode situar para que as distâncias percorridas sejam iguais. 

Elas pensaram um pouco e então: 

Cristina: Acho que consegui provar. E calculei mesmo o limite das latitudes desses 

paralelos quando N tende para infinito… 

E tu também consegues? 


