
Sacos de Papel (Parte II) 

O dia de Santo Amaro, 15 de janeiro, é quando os madeirenses encerram as festas 

natalícias, arrumando o presépio, a lapinha (ver figura 1) e o pinheiro, ou seja, “varremos 

os armários” de modo a iniciar um novo ano com grande esperança de melhores dias. 

 

Quando chegamos ao dia 25 de dezembro, 

adoramos receber os presentes embrulhados com 

papel e há quem os retire com todo o cuidado para 

mais tarde reutilizar. É curioso como embrulhamos os 

nossos presentes pois nem todos os povos fazem os 

embrulhos da mesma forma. Por exemplo, no Japão 

o processo começa por colocar a folha em diagonal a 

uma das faces da caixa retangular, e em poucos 

passos temos o embrulho feito conforme é ilustrado 

em https://youtu.be/1qi8ZXUH_wY.  

 

Uma questão pertinente coloca-se: qual será a razão para colocar a folha em 

diagonal? O povo japonês dá muito valor à apresentação dos presentes e por isso há 

uma preocupação de usar a folha de papel de presente a embelezar as ofertas. O 

processo tradicional na Europa é colocar os lados do papel de presente, paralelos aos 

lados de uma das faces nas caixas retangulares. Para cobrir totalmente sem sobreposição 

a superfície de uma caixa retangular de dimensões a b c  , precisamos de uma folha de 

papel com comprimento 2 2a c e largura a b , cuja justificação é ilustrada na figura 2. 

 

Figura 2 

Para quem não tem paciência de embrulhar presentes, existem no mercado os 

sacos embrulho de papel com diferentes tamanhos. Estes sacos de papel apresentam-se 

dobrados quase no plano, para facilitar a sua arrumação quando não são usados no 
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https://youtu.be/1qi8ZXUH_wY


transporte dos presentes. Após desmontar um destes sacos de embrulho, observei 

diversas linhas de dobragem para dentro/fora, conforme são ilustradas na figura 3.  

 

 

Figura 3 

Um saco de embrulho para presentes com dimensões a b c  , pode ser construído 

a partir  de uma folha de papel de dimensões  
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. Quem desejar saber 

como construir um saco de presente, a partir de uma folha de papel A4, pode ver o 

processo de construção em https://youtu.be/1JmWknT-fHg.  

Ao dobrar x  centímetros em cada lado de uma folha A3, podemos construir uma 

caixa retangular sem tampa com as dimensões    29.7 2 42 2x x x     em centímetros, 

com  0,14.85x . Ao aumentar a medida da dobra na folha A3, as medidas da caixa 

alteram-se e, por isso, o volume da caixa não é constante. Quanto temos de dobrar em 

cada lado da folha A3, para obter a caixa de maior volume? A resposta a esta pergunta 

pode ser feita analiticamente, usando o sinal da primeira derivada da função cuja 

expressão é dada por      ( ) 29.7 2 42 2  com 0,14.85v x x x x x      ou usando as 

capacidades gráficas de calculadoras ou software gráfico da função v , procurando o seu 

valor máximo. 

 

Para obter o valor máximo da função volume da caixa sem tampa, utilizar   

https://pt.symbolab.com/solver/derivative-applications-calculator/puntos%20extremos 

(ver figuras 4 e 5), onde todos os passos são efetuados utilizando o estudo do sinal e zeros 

da primeira derivada. No mesmo endereço, podemos obter os extremos da função, 

utilizando o sinal da segunda derivada nos zeros da primeira derivada, mas este método 

não faz parte do programa de Matemática A no Ensino Secundário.  

https://youtu.be/1JmWknT-fHg
https://pt.symbolab.com/solver/derivative-applications-calculator/puntos%20extremos


 

Figura 4 

 

 

As figuras 4 e 5 ilustram o uso de “tablet gigante” presente em algumas das salas 

de aula da minha escola, para apoio às aulas do segundo ciclo pois todos os alunos deste 

ciclo têm um tablet Samsung com os manuais digitais. Cada vez mais temos ao nosso 

dispor capacidades tecnológicas a apresentar cálculos feitos anteriormente à mão e desta 

forma dar aos nossos alunos a possibilidade, de conferirem se resolveram corretamente 

os problemas. Saudações matemáticas!! 

Figura 5 


