
Problema 3: Resolução 

 

 

Sabes que, sobre uma esfera, o caminho mais curto entre dois pontos é o menor dos 

dois arcos de circulo máximo com extremo nesses pontos?  

 

 

Ora, se vires o mapa acima, onde traçámos, a vermelho, o segmento de recta que une 

as duas cidades, a diferença de longitudes entre Juneau e Mogadiscio é de 

aproximadamente 180º. 

Isto quer dizer que estão muito perto do mesmo meridiano. Logo o caminho mais 

curto entre as duas cidades é um arco desse meridiano.  

A latitude de Juneau é de 58 º 18’ 6’’ N e a de Mogadiscio é de 2 º 1‘ 60’’ N. Ambas as 

cidades estão no hemisfério norte portanto. Então, dos dois arcos meridianos com 

extremos nestas cidades, o de menor comprimento é o que passa pelo Polo Norte, logo 

é para este que o Pai Natal se deve deslocar.  

O engenheiro geógrafo fez bem em alertar o Pai Natal. 

 



Um desafio… 

Se as renas voarem a 100 km/h e o Pai Natal deixar Juneau às 16 horas locais a que 

horas, locais, chegará a Mogadiscio? Leva em conta a diferença horária. 

E agora, com base na escala no canto inferior do mapa, compara o tempo gasto na 

viagem com o que o nosso amigo gastaria se tivesse confiado no mapa e seguido a 

linha traçada a vermelho. 

 

… e uma curiosidade e uma nota histórica 

A representação no plano de um mapa esférico, mesmo que seja um mapa local, não 

pode ser feita sem que algumas distâncias sejam alteradas.  

Este facto decorre do muito célebre Teorema Egregium de Gauss, cuja demonstração 

ele publicou em 1828, um teorema fundacional da Geometria Diferencial.  

Gauss tinha sido incumbido, em 1818, de um levantamento geodésico do território de 

Hanover. Daí que se tivesse interessado pela procura de um mapa plano local que 

preservasse as distâncias. Acabou por demonstrar que não existe. 

Ora, sabes que Gauss se ocupou deste trabalho pessoalmente durante oito anos 

fazendo medições durante o dia e os cálculos à noite? Cálculos que podiam ser feitos 

por um matemático menos qualificado, mas que ele próprio decidiu fazer. Ao fim de 

oito anos deixou os trabalhos de campo nas mãos do seu filo Joseph mas continuou a 

fazer os cálculos. Assim passaram cerca de vinte anos que, ocupados em trabalhos 

maiores por um tão grande génio, teriam levado ainda mais alto a sua extraordinária 

obra. 

Há cartas em que as linhas que fazem ângulos constantes com os meridianos, 

loxodrómicas, são representadas por linhas rectas e os ângulos com os meridianos são 

preservados: são as Cartas Mercator que são muito utilizadas no apoio à navegação.  

 

 

Mas, como referimos, não é possível encontrar uma carta que conserve as distâncias. 


