
D esde a nosa nenez sentímonos fascinados pola 
maxia do arco da vella, en castelán arco iris, ese 
fenómeno meteorolóxico consistente na aparición no 
ceo de arcos de cores producidas pola refracción e 
reflexión das raiolas do sol nas pingas de chuvia. Se 
dás unha volta polo Paseo Marítimo da Coruña 
atoparaste, ala pola zona do Portiño, cunha obra 
escultórica de Julia Ares que a autora titula 
precisamente así: Arco Iris. 
 

         As suxestións matemáticas que se acheguen á 
nosa mente en relación co arco da vella poden ser 
múltiples e dependerán da imaxinación e da formación 
de cada persoa. 
 
         En primeiro lugar as súas sete cores. O sete é, 
segundo os pitagóricos, o número da deusa Atenea; 
pero este número aparece en moitos outros sitios: 
Velaí temos os sete días da semana, Brancaneves e os 
sete ananiños, os sete cabritiños, os sete sacramentos 

e os sete pecados capitais, os sete “magníficos”,... 
         A primeira evocación xeométrica que sentimos ó 
contemplar a obra é a dun cuadrante de circunferencia 
sobre un círculo de céspede. O sinal de circulación (que 
en realidade é un pésimo compañeiro da obra de arte) 
marca o sentido de xiro contrario ás agullas dun reloxo 
que é, en matemáticas, o sentido positivo de xiro. Un 
cuadrante é cada unha das catro partes en que dous 
diámetros perpendiculares  dividen a unha 
circunferencia, adoitase numeralos no sentido positivo 
de xiro. En relación co concepto de cuadrante, 
lembramos a definición clásica de metro: 
dezmillonésima parte do cuadrante do meridiano 
terrestre que pasa por París. 

 

         Recordemos agora o concepto de arco. Un arco é 
unha porción continua dunha curva. A medida dun arco 
de circunferencia pode exprésase  de dúas maneiras: a 
súa medida lineal (a súa lonxitude) e a súa medida 
angular (a do ángulo central correspondente) 
expresada normalmente en graos. 
         A medida dun ángulo inscrito nunha 
circunferencia coincide coa metade da medida angular  
do arco que abarca, é dicir, a metade do ángulo central 
correspondente. 
 
 

         . 
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ARCO IRIS 

Continúa na páxina 2... 



A  interpretación xeométrica “habitual” do 
denominado Teorema de Pitágoras di, como todos 
sabemos, que a suma das áreas dos cadrados 
construídos sobre os catetos dun triángulo rectángulo 
é igual á área do cadrado construído sobre a 
hipotenusa 
 

a² + b² = c² 

 
 
 
Se dividimos todos os termos da expresión alxébrica 
anterior entre catro, seguirá sendo correcta: 
 
 
 
polo que poderiamos enunciar a interpretación 
xeométrica do Teorema de Pitágoras da seguinte 
maneira:  
A suma das áreas 
d o s  t r i á n g u l o s 
rectángulos isósceles 
construídos sobre os 
catetos dun triángulo 
rectángulo é igual á 
área do triángulo 
rectángulo isósceles 
construído sobre a 
hipotenusa. 
 
A relación (1), pódese expresar 
tamén destoutro modo: 
 
Se o multiplicamos os dous membros da expresión por 
π, teremos: 
 
 

observamos que o Teorema de Pitágoras “funciona” 
para as áreas dos círculos que teñen por medida dos 
radios respectivos a metade dos lados do triángulo 
rectángulo de partida. Polo tanto, dividindo a última 
identidade entre dous temos: 
 
 
 
 
 
 
É dicir:  
 
A suma das áreas dos 
semicírculos construídos 
sobre os catetos dun 
t r i á ng u l o  r ec tá ng u l o 
coincide coa área do 
semicírculo construído 
sobre a hipotenusa. 
 
 

Daniel Vázquez García.  
3º ESO-D. 
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Non debemos esquecernos aquí dalgunhas cuestións 
interesantes. Por exemplo, que existe unha unidade de 
medida de ángulos, denominada radián, que equivale a 
un ángulo central que determina sobre a 
circunferencia un arco con medida lineal igual á do raio 
correspondente. ou que se chama arco capaz ó lugar 
xeométrico dos puntos  P do plano desde os que se ve 
un segmento baixo un mesmo ángulo α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mª Elena Segade Pampín.  
4º ESO-A 
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DÚAS VARIACIÓNS SOBRE A INTERPRETACIÓN XEOMÉTRICA  
DO TEOREMA DE PITÁGORAS 



D e seguro que se collemos un 
número calquera podemos dicir 
moitas cousas que teñan relación 
con el. Imos reparar un momentiño 
no número 400. 
 
         A lonxitude habitual dunha 
pista de atletismo é 400 metros;  
“400 golpes” é  o título dunha 
película de Truffaut; as illas sobre 
as que está asentada a cidade de 
Venecia  están conectadas por 
unhas 400 pontes; a reforma do 
calendario promovida polo papa 
Gregorio XIII estableceu que os 
anos rematados en dous ceros non 
serían bisestos, salvo que fosen 
múltiplos de 400 (así 1700 ou 1800 
non foron anos bisestos pero 1600 
e 2000 si o foron)... 
         Pero o que queremos resaltar fundamentalmente 
agora e que neste ano 2005 se cumpre o 400 
aniversario da publicación da primeira parte do libro El 
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, que 
aconteceu alá polo 1605.  
Fagamos algunhas consideracións matemáticas  do 
número 400; por exemplo: 
·    A súa descomposición en factores primos é:  
 
 
·     Da descomposición anterior podemos observar que 

400 é un cadrado perfecto, pois:   
 

 
(e tamén      
 
É dicir, 400 ten dúas raíces cadradas 
que son números enteiros opostos  
                                 
 
·      Os seus divisores son: 1, 2, 4, 5, 8, 

10,16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 200  
e 400. 

 
 
 
 
 
 
 
·      É un número abundante, posto que a 

suma dos seus divisores (excluíndo 
o propio número) resulta ser 561 
que é un resultado superior a 400. 

 
·      Algúns dos seus múltiplos son: 400, 800, 1.200, 

1.600, 2.000, 2.400, 2.800… 
 

         Para rematar recordaremos que na actualidade 
falan español uns catrocentos millóns de seres huma-
nos, dos que soamente un de cada dez, e dicir, catro-
centas centenas de millar (40 000 000) residimos en 
España. 

 
 

Sabela Rodríguez Castaño.  
2º ESO-A. 
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PENSAR É DIVERTIDO 

O QUIXOTE,  CATROCENTOS ANOS 
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5 
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5      10      20      40      80 
 

25      50    100    200    400 

MESA DE HÉRCULES 

          Hércules convida á súa mesa a ciclopes e a 
centauros. Hércules ten dous ollos e dúas pernas 
mentres que cada ciclope ten un ollo e dúas pernas e os 
centauros teñen cada un deles dous ollos e catro 
pernas. Se son trece na mesa e Hércules ve dezaseis 
ollos, ¿cantas extremidades inferiores hai debaixo da 
mesa? 

  Rallye Matemático 2004. 

AS TRES FINCAS 

         Tres fincas de forma circular, cadrada e 
triangular (triángulo equilátero), respectivamente, 
teñen a mesma superficie: 1000 m2. 

         ¿Cal é a finca de maior perímetro?. ¿Canto vale 
ese perímetro? 

 

  Rallye Matemático 2004. 

24 5·2400 =

22224 205·45·2400 ===

( )220400 −=

20400 = 20400 −=




