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Problema 1: Resolução 

Quem tinha razão?  

A jornalista Raquel Madureira reparou nos olhos vivos de um aluno, o Eduardo Ndzua, que 

tinha proposto adiar a viagem para o dia seguinte: estava ansioso por explicar a sua ideia.  

Achou mais fácil dirigir-se a ele do que ao grupo dos que discordavam. E foi o que fez… 

Esta foi a explicação que obteve e a que se rendeu de imediato. 

Fala o Eduardo, ao mesmo tempo que fazia esboços no quadro: 

- A minha ideia é avaliar a distância percorrida pelo barco hoje durante o tempo T que levaria 

a fazer a viagem de ida e volta amanhã…e comparar. 

- Vou referir-me ao tempo em horas e à velocidade em quilómetros por hora (poderiam ser 

segundos e metros por segundo ou horas e milhas por hora) e designar por ∆𝑣  a diferença 

entre a velocidade do rio hoje e a velocidade do rio amanhã: claro que  ∆𝑣 > 0 pois, 

amanhã, o rio corre mais lentamente. 

- No tempo 𝑡1 que o barco, hoje, levaria a chegar a Inhamgoma, amanhã andaria menos 

∆𝑣 × 𝑡1 𝑘𝑚: em cada unidade de tempo a corrente andaria menos ∆𝑣 𝑘𝑚 . 
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- Sendo 𝑡2 à diferença entre os tempos que o barco levaria a chegar a Inhamgoma amanhã e 

hoje é óbvio que durante esse tempo a distância percorrida, a partir das posições na figura 

acima, pelo barco amanhã seria superior pois andaria a favor da corrente. 
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- Agora chamo 𝑡3 ao tempo que o barco, amanhã, levaria na viagem de regresso. Nesse 

tempo hoje percorreria menos ∆𝑣 × 𝑡3 𝑘𝑚: hoje encontrava pela frente uma corrente mais 

forte com um acréscimo de velocidade de ∆𝑣 𝑘𝑚/ℎ. 

- Mas 𝑡1 < 𝑡3  pois, no tempo  𝑡1, o barco percorre, amanhã, uma distância inferior à 

distância de Mutarara a Inhamgoma: o barco desliza, hoje, a uma velocidade superior em 

2 × ∆𝑣 𝑘𝑚/ℎ à velocidade do regresso amanhã.  

- Portanto ∆𝑣 × 𝑡1 < ∆𝑣 × 𝑡3. Ou seja, no tempo em que amanhã teria feito a viagem de ida 

e volta o barco hoje ainda não teria chegado a Mutarara. 
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Todos ficaram convencidos!  

Houve um tempo de espera até que a Sheila no outro grupo atirou: 

- Então diz lá qual a velocidade do rio a que a viagem, com regresso, seria mais rápida? 

O Eduardo pensou apenas dois segundos antes de responder…  

Nessa altura o Kito resolveu perguntar: 

- E qual a que a tornaria mais lenta? 

O Mussa, depois de refletir, perguntou: 

-  Isso tem resposta única? 

 

Finalmente alguém na plateia questionou-se em voz alta: 

                      - E se as viagens fossem Inhamgoma-Mutarara-Inhangoma?... 
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