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 REFERÊNCIAS 

                 A proposta deste trabalho se compartimenta em duas partes. A primeira consiste na exposição de figuras que 

visam a demonstrar algumas fórmulas envolvendo séries numéricas e teoremas (em especial, o Teorema de Pitágoras). 

Essencialmente, busca-se mostrar que é possível provar determinados teoremas, apenas pela visualização de gravuras, 

mas este método pode apresentar defeitos – como numa prova, a ser exposta, de que todo triângulo é isósceles. A 

segunda parte compõe um estudo em cima de um oscilador químico – especificamente chamado de Reação de Belouzov-

Zhabotinsky – modelada por diversas reações químicas, que ocorrem de maneira desordenada, caótica. Propõe-se a 

mistura, num béquer, de ácido sulfúrico, sulfato de manganês, ácido malônico e bromato de potássio. Após alguns 

minutos, intenciona-se mostrar que o líquido resultante da mistura muda de cor – e que essa mudança é 

aproximadamente cíclica, sequencial e que representa um problema de condição inicial em equações diferenciais 

ordinárias.  
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  METODOLOGIA 

            A metodologia consiste na exposição 

de slides contendo figuras, cada uma 

explicitando uma demonstração de um 

teorema (no caso o teorema a ser provado é o 

Teorema de Pitágoras), de fórmulas 

envolvendo séries numéricas e de um 

teorema falso (do triângulo isósceles, citado 

na seção anterior). Além da discussão em 

cima dessas gravuras, propõe-se a realização 

do experimento químico  e, de modo 

simultâneo, explicá-lo, quanto às estruturas 

matemáticas envolvidas e aspectos químicos 

e físicos intimamente relacionados. 

RESULTADOS 

        Diante dos fatos, observou-se aquilo que 

se esperava do líquido resultante: uma 

mudança sistemática e oscilante de sua 

coloração, alternando entre a incolor e a 

vermelha. A essa peculiaridade, atribui-se o 

fato de que as concentrações determinantes 

na cor do composto oscilam. 

        Além disso, por meio de um 

espectrofotômetro, constatou-se que a 

sequência dos valores de absorbância (dada 

em porcentagem) de uma amostra de 10 mL 

desse líquido, em um determinado 

comprimento de onda, não apresenta uma 

ordem - o que prova quimicamente que as 

reações ocorrem de maneira caótica, 
aleatória. 


