
A lgunhas persoas non saben que é un 
parterre a pesar de ter visto moitos. Pois 
iso, o diccionario di que é unha parte dun 
xardín con plantas ou flores, que constitúe 

unha unidade separada do resto. Se dás un paseo por 
un parque calquera da cidade, poderás observar 
múltiples espacios cubertos por flores colocadas 
esteticamente e gardando as distancias dentro da 
zona na que se atopan. As fotos que mostramos a 
seguir corresponden a dous parterres circulares que 
situados no Parque de San Diego, anque a perspectiva 
da imaxe se esforce para presentárnolos coma dúas 
elipses. 

 
         A estas curvas, circunferencia e elipse, 
adoitase chamarlles as curvas dos xardineiros xa que 
son para eles facilmente deseñables nun terrado 
utilizando cordas que estean suxeitas, 
respectivamente, a un ou a dous puntos fixos. Ambas 
as dúas curvas pertencen á familia das cónicas, é 
dicir, ó conxunto das que se poden obter como 
sección dunha superficie cónica e un plano. 

 

         Nas fotos que 
deron pé a este 
comentario podemos 
observar que as 
flores se distribuíron 
na superficie circular 
seguindo cordas da 
c i r c u n f e r e n c i a 
(corda: segmento de 
recta que une dous 

puntos calquera dunha curva) pero poderíanse ter 
utilizado outros moitos deseños. 
 
         A partir do anterior ímosche deixar algunhas 
preguntas para que reflexiones sobre as respostas 
correctas:  ¿Cal será a lonxitude dunha corda que 
diste do centro a metade do radio? ¿Cantas cordas 
se poden trazar que teñan un extremo nun punto co-
mún? ¿Cal é a lonxitude máxima dunha corda e cantas 
cordas de lonxitude máxima se poden trazar nunha 
circunferencia? ¿Cantas cordas, paralelas a unha 
dada, se poden trazar? ¿Cantas desas teñen a mesma 
lonxitude ca dada? ¿Cantas cordas podes debuxar 
que teñan a mesma lonxitude co radio? ¿Cantas desas 
teñen un extremo nun punto, P, determinado? ¿Canto 
dista do centro da circunferencia unha corda que 
mida o mesmo co radio? 
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¿CÍRCULO OU ELIPSE?... AS CURVAS DO XARDINEIRO 



 
 

O PREZO DO MEXILLÓN 
MOSTRAXES ESTATÍSTICAS, A DIARIO, NOS NOSOS PORTOS 

Cada día da semana, ós nosos portos aco-
den barcos cargados con mexillón con des-
tiño ás depuradoras (para fresco) ou ós co-
cedeiros (conserva). O prezo do mexillón 
destinado á conserva calcúlase mediante un 
laborioso proceso de mostreo estatístico 
baixo os auspicios das organización de pro-
dutores (Opmega, FARN,...) e cocedeiros. 

PESADA DA MOSTRA 

ESPAZO MOSTRAL 

Para a elección da mostra (50 kg) séguense os seguintes pasos: 1º. Retírase o mexillón que está 
por enriba; 2º. Escóllense tres paladas de diferentes puntos do espazo mostral. 

ELECCIÓN DA MOSTRA 

A báscula xa ten descontada a tara (peso do recipiente: 3,75  kg). O peso da mostra será 50 kg 

CÁLCULO DO PESO NETO E DESCONTO 

A mostra límpase e vólvese a pesar para  
calcular o desconto que se aplicará 

 
Desconto (%) = 

Peso bruto - Peso neto
Peso bruto

x 100



 
 

ELECCIÓN DE DÚAS SUBMOSTRAS 

Da mostra anterior, e unha vez limpo o mexillón, escóllense dúas submostras de 2 kg para cal-
cular o rendemento das viandas. Para iso, cócense un tempo determinado, pésanse e cóntanse 
as viandas seguindo o procedemento que se pode ver nas imaxes. 

CÁLCULO DO RENDEMENTO Os datos anteriores trasládanse a un 
formulario (á dereita dous modelos 
que corresponden a diferentes aso-
ciacións de produtores) e calcúlanse 
os promedios (media aritmética) dos 
datos das dúas submostras. 
Se a diferenza no peso das viandas de  ám-
bas as dúas mostras fose superior a 40g, 
faríase unha 3ª mostra. 
O rendemento calcúlase coa fórmula: 

 
Rendemento (%) =

Peso medio das viandas
Peso medio da submostra

x 100
TÁBOA DE PREZOS (kg) 

 

A táboa de prezos ten dobre entrada 
(rendemento e tipo de vianda, segundo os resul-
tados das fórmulas anteriores) onde os datos 
están tabulados por intervalos de valores mínimo 
e máximo. 
Por exemplo, para o primeiro formulario: 
Rendemento = 16,42 % 
Núm. de viandas: 171,73 
O prezo resultante foi: 0,3492 €/kg 

Núm. de pezas (por peso e por mil) = Núm. de pezas
Peso medio

x 1000




