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Editorial

O Boletim Científico da Área 
de Exatas/Agrárias chega agora às 
nossas mãos totalmente reestrutu-
rado. Imprimiu-se a ele um design 
inovador com o objetivo de atrair 
também leitores de outras áreas 
do conhecimento que descobrirão 
a riqueza dos mistérios das ciên-
cias exatas/agrárias.

Diversos artigos voltados à 
área de informática trazem inte-
ressantes sugestões sobre uso do 
Linux, a utilidade da memória 
do computador, a virtualiza-

ção de Desktops, um estudo da 
Roadrunner: o super computa-
dor mais rápido do planeta. Na 
área de Agrárias será abordada a 
praga broca da cana-de-açúcar, 
suas características e as conse-
quências das perdas acarretadas 
pela contaminação.

Com o objetivo de apresentar 
a matemática de forma diferente, 
procurando despertar o interesse 
do aluno, os jogos matemáticos 
trazem grandes novidades re-
latadas no artigo “aprendendo 

matemática brincando”, desta-
cando-se o uso do Trangram.

Fortalecendo a ideia da ne-
cessidade da matemática apli-
cada ao cotidiano das pessoas, 
é apresentado neste número 
um estudo matemático sobre 
o sistema tributário de salários 
adotados no Brasil.

Esperamos que a leitura deste 
exemplar traga a todos uma visão 
diferente das ciências exatas/
agrárias, voltada aos problemas 
e soluções do nosso dia a dia.
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Ciência da Computação

Virtualização de Desktops

Introdução
Nos últimos anos, com a evolução da 

informática, o poder de processamento 
dos computadores aumentou drastica-
mente. Entretanto, existem casos em que 
todo esse processamento não está sendo 
utilizado pelas máquinas, fazendo com 
que exista uma subutilização dos recur-
sos computacionais.

Bruno Micali Macagnani
Aluno do oitavo termo de Ciência da Computação

Prof. Ms. Cássio Stersi dos Santos Netos
Orientador
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Atualmente, os sistemas virtualiza-
dos estão com seu espaço em ascensão 
devido ao fato de resolverem alguns 
pontos que hoje são críticos em diversas 
empresas como pode ser exemplificado: 
incompatibilidade entre hardware e soft-
ware no que diz respeito a suas modifi-
cações com o decorrer do tempo; sub-
utilização dos recursos computacionais 
pelos programas, ou seja, os programas 
legados não conseguem explorar a to-
talidade da capacidade dos hardwares 
atuais, dentre outros.

Virtualização é a palavra que faz 
brilhar os olhos dos executivos de TI de 
grandes empresas. Ela lidera o ranking 
das tecnologias, divulgado pelo Garther 
Consunlting.

Preocupados em procurar soluções 
que visam à diminuição dessa ociosi-
dade de processamento, os administra-
dores de redes têm utilizado a técnica 
da virtualização. O uso da virtualização 
representa a ilusão de várias máquinas 
virtuais (VMs) independentes, cada uma 
rodando uma instância de um sistema 
operacional virtualizado (SMITH; NAIR, 
2005). 

Esta técnica não é nova, iniciou-se 
pela IBM nos mainframes na década de 
60, mas seu uso foi difundido nos anos 
80, tendo em vista a resolução de pro-
blemas a um custo relativamente 
baixo.

O sucesso da virtualização 
baseou-se em alguns princípios. 
Primeiramente, a camada de virtua-
lização, deve isolar uma máquina 
virtual da outra de modo que não 
haja interferência entre elas. Não 
é aceitável que o funcionamento 
de uma máquina virtual afete o 
desempe-nho de outra máquina 
virtual (GARFINKEL et al., 2003). 
Segundo, é necessário suportar 

uma variedade 
diferente de 
sistemas o-
peracionais 

para acomo-
dar os diferentes
aplicativos po-

pulares existentes. Ter-
ceiro, o overhead intro-

duzido pela camada de virtua-
lização deve ser pequeno 

(GARFINKEL et al., 2003).
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Figura 1. Representação da Virtualização de Desktop
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A administração dos desktops em 
qualquer organização sempre foi um de-
safio. Preocupados em procurar meios 
para melhorar os processos, reduzir cus-
tos, aumentar desempenho e simplificar 
o gerenciamento os administradores de 
redes vem procurando novas soluções 
para atender esses problemas. 

Essa complexidade de gerenciamen-
to deve-se ao aumento dos números de 
usuários – inclusive remotos e móveis 
– e as atividades de gerenciamento as-
sociadas, envolvendo manutenção, re-
paros e upgrades de computadores, 
cada vez mais ameaças à segurança.

O gerenciamento de áreas de tra-
balho está passando por uma transfor-
mação necessária em direção à virtua-
lização. A virtualização de desktops 
(VDI) está sendo uma solução que 
proporciona uma capacidade de ge-
renciamento e controle de nível corpo-
rativo com uma experiência familiar ao 
usuário.

A virtualização de desktops segue os 
mesmos princípios básicos das virtua-
lizações de servidores - que permitem 
executar múltiplos sistemas operacio-
nais em uma única máquina (PC). Mas 
há diferenças bastante significativas, já 
que cada usuário conta com seu próprio 
sistema operacional, como se fizesse uso 

de uma estação de trabalho convencio-
nal. (FILADORO, ADRIANO, 2007).

O VDI permite que as aplicações 
rodem em máquinas virtuais isoladas e 
ao mesmo tempo compartilhem recur-
sos de hardware como CPU, memória, 
disco e rede. Cada usuário roda sua 
aplicação em seu próprio sistema ope-
racional reduzindo as chances de que 
outro usuário possa interferir na sua exe-
cução. A tecnologia de virtualização de 
desktops separa o hardware do software 
e o hypervisor encapsula a aplicação e 
o sistema operacional em uma máquina 
virtual que roda em um servidor.

A figura 1 abaixo representa o que é 
a virtualização de desktops.

Justificativa

BOLETIM
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Você conhece um Sistema Operacional?
Com certeza você já mexeu em um, pois sem ele seu equipamento não funciona. En-

tão qual é a importância dele? Quando você liga o computador o hardware busca nos dis-
cos do computador o sistema operacional e nesse momento ele assume e carrega os dis-
positivos instalados, aciona teclado, mouse e monitor, carrega a interface gráfica e é dele 
que se navega na internet, ouve música, localiza seus arquivos no disco do computa-
dor, organiza o uso da memória do computador e se comunica com os componentes, 
como a placa de rede, impressora... sem ele não seria possível tudo isso. Então não é exa-
gero afirmar que o sistema operacional é o componente mais importante do computador.

Ao contrário do que muitos pensam, o 
Linux não é apenas um sistema operacio-
nal voltado para uso avançado, e também 
há os que acham que ele serve apenas 
para serem usados como servidores. Esse 
tipo de pensamento vem de muitos anos, 
mas agora, com o avanço e aperfeiçoa-
mento do sistema operacional a realidade 
é outra. O Linux também pode ser usado 
em seu computador pessoal. Portanto, 
se você nunca viu um sistema operacio-
nal GNU/Linux em pleno funcionamento, 
não fique assustado, não tenha medo, ele 
não é somente uma tela preta, é o oposto 
do que você pensa. Existem diversas dis-
tribuições Linux, e cada uma tem seu foco 
seja para uso avançado, programação, ad-
ministração de servidores, entre outros, e 
há também as voltadas ao usuário final, ou 

seja, aquela pessoa que usa o computador 
para edição de textos, orkut e conversar no 
MSN, geralmente equipados com o Sistema 
Windows da Microsfot. Por que usar o Li-
nux, ao invés do Windows? Podemos enu-
merar as opções e vantagens: segurança, 
diversidade de aplicativos, facilidade no 
uso e preço. O Linux é totalmente gratuito, 
exceto algumas distribuições que são de 
uso avançados, porém a maioria dos pro-
gramas são “freewares”, ou seja, isso quer 
dizer que você não paga nada para poder 
usá-los. 

Vamos tomar como exemplo de dis-
tribuição para usuário final, o Linux que 
mais cresceu e apareceu: o Ubuntu. Você 
pode adquiri-lo fazendo o download no 
site www.ubuntu.com e ainda pode esco-
lher qual modelo deseja. Entre eles está o 
voltado para o desktop (o qual abordamos 
no artigo), servidores ou os novos modelos 
de netbooks. 

Podemos afirmar que o Linux substitui 
facilmente o Windows para praticamente 
todas as tarefas diárias, como por exemplo 
no entretenimento, pois possui excelentes 
programas de reprodução de músicas, 
visualização de fotos e edição de textos, 
acesso à internet com facilidade e como 
grande novidade os games 3D para Linux 
não param de ser lançados. No âmbito de 

Linux para todos
Rafael Nunes dos Santos
Weid Garcia Barreto
Alunos do oitavo termo de Ciência da Computação

Prof.  Ms. José Luiz V. De Oliveira
Orientador

Referências bibliográficas
Revista Espírito Livre - Ed. nº 5 - Agosto 2009

Figura 1.
Área de trabalho do Sistema 

Operacional Ubuntu, utilizando o
Software Compiz.

uso profissional, também não fica atrás, 
pois possui excelentes softwares de edição 
de áudio, texto, vídeo e imagens que não 
deixam nada a desejar diante aos usados 
no Windows. No quesito visual, o Ubun-
tu tem grandes vantagens em relação à 
concorrência, já que o usuário pode até 
escolher o que deseja usar, entre ícones, 
botões, janelas, widgets, etc. Se não gostar 
do visual atual, o usuário como o Sistema 
Windows da Microsoft escolhe outro. Exis-
tem opções de melhorar ainda mais essa 
função visual com a ajuda de um progra-
ma que acompanha o Ubuntu chamado 
Compiz, que dentre suas diversas opções 
incluem girar a tela, efeitos de janelas em 
3D, área de trabalho em cubo, dezenas 
de animações para efeitos de abrir, mini-
mizar, maximizar e fechar janelas, entre 
muitas outras. 

Enfim, existe uma gama enorme de 
distribuições Linux e softwares que são 
equivalentes ou superiores aos usados no 
Windows. O mundo hoje vê com bons
olhos o Linux e não para de aderir ao Linux 
como seu sistema operacional favorito.

Acredite: você vai se surpreender.



Fontes:
Revista Elektor Eletrônica & Microinformática 
– Edição Brasileira – Ano 7 – nº 90 – Editorial 
Bolina Brasil Ltda.

Los Alamos National Laboratory – www.lanl.
gov/roadrunner/arch.shtml

Roadrunner: O supercomputador
mais rápido do planeta
Ademir Carchano
Aluno do oitavo termo de Ciência da Computação

Em Junho de 2008 o Roadrunner cons-
truído pela IBM para o Laboratório Nacio-
nal do Departamento de Energia americano 
em Los Alamos alcançou a marca de 1105 
Teraflops.  Com essa marca bateu o recorde 
anterior do NEC SX9 que no final de 2007 
alcançou 839 Teraflops.

FLOPS (Floating Point Operations per 
Second) é a sigla que significa o número 
de operações em ponto flutuante executa-
das em um segundo por um computador. 
Ponto flutuante é o tipo de numeração 
utilizada pelos computadores para repre-
sentar números inteiros e não inteiros. Tera 
é o termo utilizado para indicar o valor 10 
elevado a potencia 12, ou simplificando 1 
Tera é igual a 1.000.000.000.000, ou um 
trilhão.

Ao atingir a marca de 1105 TeraFlops ou 
seja mais de mil trilhões de operações em 
ponto flutuante por segundo, o Roadrunner 
ultrapassou a barreira do Petaflops, coisa 

inimaginável há alguns anos.  Peta indica 
o valor multiplicado por 10 elevado a 15 
ou 1.000.000.000.000.000. Isso equivale a 
dizer que o Roadrunner consegue realizar 
em um único dia cálculos que levariam 46 
anos para serem realizado por toda popula-
ção do planeta, 6 bilhões de pessoas, isso 
sem interrupção.

Esses supercomputadores são utilizados 
normalmente em aplicações científicas e de 
engenharia. Seu alto poder computacional 
permite a simulação de fenômenos atmos-
féricos, de explosões atômicas, terremotos, 
deformação de asas de aviões ou a codifi-
cação do genoma humano por exemplo. 

Vários projetos são exemplos concretos 
da utilização desses supercomputadores 
como o Projeto Blue Brain cujo objetivo é 
modelar o cérebro humano simulando o 
funcionamento de milhões de neurônios 
que utilizam o supercomputador BLUE 
GENE/L da IBM, ou o Projeto Horizon que 

procura simular a formação de galáxias 
para estudar modelos astronômicos e teo-
rias da evolução do universo.

A principal característica que permitiu 
ao Roadrunner chegar aos fantásticos 1105 
Teraflops é a sua arquitetura de conexões 
e a configuração híbrida que utiliza como 
célula base uma variação do processador 
CELL projetado pela IBM, que também é 
utilizado nos consoles do Play Station 3, e 
processadores Opteron da AMD. 

Cada Unidade de Conexão do Roadrun-
ner é formada por 360 processadores dual-
core Opteron com 2.88 TB RAM, 720 pro-
cessadores PowerXCell com 2.88 TB RAM, 
12 System x3655 dual de 10GBit Ethernet 
cada e 288 portas Voltaire ISR2012 switch 
com 192 ligações Infinitband 4x DDR. 

O sistema completo do Roadrunner 
é formado por 18 unidades das descritas 
acima dando um total de 6.480 Opterons 
dual-core com 51.8 TB RAM, 12.960 Pow-
erXCell com 51.8 TB RAM, 216 máquinas 
System X3655 para I/O e 26 switches de 288 
portas isso tudo em 296 racks e o modesto 
consumo de 2,35 MW de energia.

Mesmo com o que parece ser um con-
sumo excessivo, os 2,35 MW/hora faz do 
Roadrunner o supercomputador mais efi-
ciente na relação de processamento/con-
sumo com seus 488 Megaflops  por Watt 
consumido.

Outros fabricantes estão na corrida pelo 
superprocessamento como o NEC SX9 com 
839 Teraflops, o Blue Gene L que em  2005 
chegou aos 367 Teraflops, o Tera10 criado 
pela BULL que atingiu 64 Teraflops.

Figura 1. Representação da Virtualização de Desktop
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Memórias de computadores
e suas diferenças
Alan Victor Bariani 
Viviani Rosseto 
Alunos de graduação de Tecnologia
em Processamento de Dados

Prof. Ms. Márcio Roberto Rizzatto 
Orientador

Muitas pessoas se confundem ao res-
ponder, ou ao ouvir a resposta a uma sim-
ples pergunta: “Quanto de memória tem 
esse computador?”

Essa confusão ocorre porque existem 
três tipos diferentes de memória no com-
putador: Memória principal, ou RAM, 
memória secundária ou Disco Rígido, 
que alguns chamam de HD, e memória 
cache. 

Mas para que serve cada memória?  
Vamos começar pelo disco rígido. É 

ele que determina a capacidade de arma-
zenamento do computador, o quanto você 
pode guardar de informações no seu com-
putador. É a memória mais lenta de todas, 
mas é a única que guarda as informações 
permanentementes, mesmo que o com-
putador seja desligado. Normalmente tem 
seu tamanho, sua capacidade medida em 
gigabytes, mas com o andar da carruagem 
da tecnologia atual, estaremos falando 
logo em terabytes (TB).

A memória RAM é utilizada pelo com-
putador para guardar as informações dos 
programas que estão abertos, rodando no 
momento. É bem mais rápida que o disco 
rígido, contudo é volátil, ou seja, perde 
suas informações assim que o computador 
é desligado. Tem sua capacidade medida 
em megabytes e em alguns casos em gi-
gabytes (GB). 

Memória cache é uma pequena 
memória, extremamente rápida, que fica 
fisicamente próxima ao processador. Tem 
como função agilizar a busca de informa-

ções na memória RAM e tornar o proces-
samento mais rápido. Sua capacidade é 
medida e kilobytes (KB) e em alguns casos 
em megabytes (MB).

Como essas memórias interagem entre 
si? Ou, qual a função de cada uma? Por 
que os computadores não usam apenas 
um tipo de memória? Vamos fazer uma 
analogia, uma comparação?

Imagine que o computador seja uma 
cozinha. O Cozinheiro é o processador, 
o armário onde estão guardados as pa-
nelas e os mantimentos é o disco rígido, 
a mesa é a memória RAM, e a pia seria 
a memória cache. Outrossim, se o cozi-
nheiro, a cada ingrediente novo tivesse 
que parar, e procurá-lo nos armários? Com 

Tecnologia em Processamento de Dados

certeza a receita iria demorar bem mais 
para ficar pronta. Então, para agilizar as 
coisas, o processador, nosso cozinheiro, 
pega todas as panelas e ingredientes que 
ele precisa para a receita nos armários e 
traz para a mesa. Assim, durante o preparo 
da receita, simplesmente pega o que pre-
cisa na mesa. 

Mas e a memória cache, onde entra nes-
sa receita? O cozinheiro não prepara o prato 
na mesa, e sim na pia. Então ele pega os in-
gredientes que ele vai usar mais frequente-
mente e os coloca na pia, para não precisar 
parar nem para ir à mesa buscá-los.

Nós esperamos que não haja mais 
confusão quando alguém lhe perguntar, 
quanto de memória tem seu computador.  
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A inclusão escolar constitui, portanto, 
uma proposta praticamente correta que 
representa valores simbólicos impor-
tantes, condizentes com a igualdade de 
direitos  e de oportunidades educacionais 
para todos.

Matemáticos dizem que não se deve 
apresentar a matemática como uma dis-
ciplina fechada, abstrata ou desligada da 
realidade, e muitos educadores vêm utili-
zando recursos pedagógicos como jogos 
para aplicar o conteúdo em salas de aula.

Ensinar matemática é desenvolver o 
raciocínio lógico, estimular o pensamen-
to independente, a criatividade e a ca-
pacidade de resolver problemas.

O uso de jogos para o ensino de 

matemática é de suma importância  e tem 
como objetivo despertar o interesse dos 
alunos, fazer com que gostem de apren-
der essa disciplina de forma diferente, 
mudando a rotina da classe.

Mas os educadores devem escolher 
jogos convenientes, planejados e prepara-
dos com cuidado, pois devemos adquirir 
conceitos matemáticos de importância.

Outro motivo para a introdução de 
jogos em aulas de matemática é a pos-
sibilidade, de atender tanto aos alunos 
regulares quanto aos alunos com ne-
cessidades especiais, promovendo a in-
clusão escolar, e assim diminuir os blo-
queios apresentados por muitos alunos 
que se sentem incapacitados, e temem a 

matemática.
  Devemos escolher jogos que es-

timulem a resolução de problemas, e 
principalmente quando for trabalhar con-
teúdos difíceis, abstratos e desvinculados 
da prática diária.

  Os jogos em sala de aula são utiliza-
dos como suportes metodológicos e têm 
utilidades em todos os níveis de ensino. 
Através deles temos muitos benefícios, 
detectando os alunos com dificuldades. 
Com o desenrolar do jogo os alunos tor-
nam-se mais críticos, mais confiantes, não 
têm medo de errar, pois o erro faz parte 
para chegar à resposta certa. Os alunos 
se empolgam e com isso aprendem sem 
perceber. 

Educação especial:
aprendendo matemática brincando
Évelin Vanessa Tozi Pugnali
Aluna pós-graduação em Informática
e Matemática Aplicada

Prof. Dr. Márcio Cardim
Orientador

Informática e
Matemática Aplicada
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Figura 1. Tangram

O tangram é um quebra-cabeça 
chinês, de origem milenar, que permite 
criar e montar mais de 1.500 figuras en-
tre animais, plantas, pessoas, objetos, 
letras, números, figuras geométricas e 
outras, e visa desenvolver nos educan-
dos competências e habilidades dos 
conteúdos de geometria, fração, espa-
ço, formas, números e operações.

O tangram é um material meto-
dológico  e tem como objetivo: 

Desenvolver competências e habili-
dades matemáticas;
Desenvolver o raciocínio lógico e a 
criatividade;
Proporcionar uma aplicação mais 
dinâmica dos conteúdos de geometria 
e frações;
Perceber que um trabalho motivado gera 
uma aprendizagem bem mais efetiva;
Interligar teoria e prática para aquisição 
de uma aprendizagem mais significativa.

Utilização de jogos na Educação Especial
TRANGRAM 

As crianças com necessidades especiais precisam de professores capacitados, pre-
parados e interessados em mudar o cenário pedagógico do país.

O professor deve ter como obrigação estudar sempre, estar se atualizando  para de-
senvolver com empenho e satisfação um bom trabalho, pois devem ter consciência de 
que trabalham com a educação dos outros.

Um professor insatisfeito, incompetente e pouco interessado não se dedica em fazer 
um bom trabalho e gera aulas mal dadas, e alunos dispersos, insatisfeitos e acomoda-
dos.

Uma criança especial merece uma educação especial, e um professor especial, como 
diz “São Francisco de Assis“:

Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você 
estará fazendo o impossível.

Referências bibliográficas
Didática da matemática: reflexões psicope-
dagógicas/ Cecília Parra, Irmã Saiz...[ et.al.]; 
trad, Juan Acunã Llorens. Porto Alegre: Artes 
Méducas, 1996.

Investigação Matemáticas na Sala de Aula. João 
da Ponte, Joana Brocardo, Hélia Oliveira. Belo 
Horizonte. 2005. Autêntica (Coleção Tendên-
cias em Educação Matemática).

LDB Fácil: leitura crítico-compreensiva artigo 
por artigo. Moacir Alves Carneiro. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1998.

Parâmetros curriculares nacionais: primeiro 
e segundo ciclo do ensino fundamental: in-
trodução aos parâmetros curriculares nacionais 
/ Secretaria da Educação Fundamental, - Brasí-
lia: MEC/SEF, 1998.

Figura 2. Tangram

Figura 3. Tangram
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Broca da cana-de-açúcar e seus prejuízos
Historicamente a cana de açúcar (gênero Saccharum spp), pro-

veniente do sudeste asiá-tico, é um dos principais produtos agrícolas 
do Brasil. Com o grande aumento da produção brasileira da cana-de-
açúcar nas últimas décadas, acompanhado do enorme crescimento 
das exportações, esse agro ecossistema se torna propício ao ataque de 
pragas. Algumas se destacam pela frequência com que ocorrem e pe-
los prejuízos que causam como é o caso da broca na cana-de-açúcar, 
Diatraae Saccharalis, considerada praga chave da cultura.

FASES DA LAGARTA

Figura 1. Lagarta da broca 
da cana

Fernando Henrique Rodrigues dos Santos
Aluno do sexto termo de Matemática

Prof. Dr. Délcio Cardim
Orientador

Referências:
Boletim Técnico Bocontrol: Controle de pragas 
da Cana-de-açúcar, 2006.

LEAL, W. C. O. Controle biológico da 
broca da cana-de-açúcar. Disponível em: 
<http://www.criareplantar.com.br/noticia/
ler/?idNoticia=10151>. Acesso em: 03 out. 
2009.

1ª FASE - Os ovos geralmente são colo-
cados na face dorsal das folhas, de formas 
agrupadas, assemelhando-se a escamas de 
peixe, de coloração amarelo-pálida quan-
do novos, a marrom-escura quando mais 
velhos.

2ª FASE - As lagartas são de coloração 
branco-amarelada e cabeça marrom es-
cura, com pontuações e manchas de colo-
ração marrom pelo corpo. Pode atingir até 
2,5 cm de comprimento. As lagartas de 
primeiro instares alimentam-se das folhas 
do cartucho da cana, raspando-as, onde se 
abrigam, alimentando-se da nervura cen-
tral e fazendo pequenas galerias nas bai-
nhas das folhas, caminhando em direção 
ao colmo.

As fases da broca podem causar danos 
diretos e indiretos. Os danos diretos decor-
rem da alimentação do inseto e caracte-
rizam-se por: perda de peso (abertura de 
galerias no entrenó), morte da gema apical 
da planta (“coração morto”), encurtamento 
de entrenó, quebra da cana, enraizamento 
aéreo e germinação das gemas laterais. Os 
danos indiretos são causados por microor-
ganismos que invadem o entrenó através 
do orifício aberto na casca pela lagarta. Es-
ses microorganismos, predominantemente, 
fungos (Fusarium e Colletotricum), invertem 
a sacarose armazenada na planta, provo-

cando perdas pelo consumo de energia no 
metabolismo de inversão e pelo fato dos 
açúcares resultantes desse desdobramento 
não se cristalizarem no processo industrial.

Segundo Precetti et al. (1988) apud 
Leal (2007), para cada 1% de colmos bro-
queados, os índices médios de perdas de 
açúcar foram de 0,370 kg/t cana e de álcool 
0,165 l/ton cana. Por exemplo, um hectare 
de cana produz em média 75 toneladas, 
se ele estiver com uma infestação de 3% 
de broca, então a perda será de 37,125 
litros de álcool ou 83,25 Kg de açúcar por 
hectare. Como uma usina de porte médio 

utiliza cerca de 25.000 hectares de cana 
anualmente, então ela terá uma perda de 
928.125 litros de álcool ou 2.081.250 kg de 
açúcar por ano.

3ª FASE - As Pupas são de coloração 
marrom e ocorrem no interior das galerias 
abertas pela lagarta. A fase pupal dura de 
6 a 8 dias e é a fase da transformação para 
mariposas.

4ª FASE - As mariposas têm asas ante-
riores de coloração amarela-palha, com 
manchas escuras semelhantes a dois “V” 
invertidos. As mariposas medem cerca de 
2,5 cm de envergadura (de ponta a ponta 
das asas). As fêmeas são maiores que os ma-
chos, têm abdómen mais volumoso e as asas 
são menos pigmentadas que as dos machos. 
Os machos apresentam grande quantidade 
de cerdas (pêlos) no último par de pernas, 
que as fêmeas não possuem. A fêmea atrai 
o macho para o ato da cópula pela libera-
ção de uma substância química muito volátil 
chamada feromônio. 
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Segundo o Código Tributário Nacional, “imposto é o tributo 
cuja obrigação tem por fato gerador uma situação indepen-
dente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao con-
tribuinte”. Em outras palavras, é um tributo pago, compulsoria-
mente, pelas pessoas físicas e jurídicas para atender parte das 
necessidades de Receita Tributária do Poder Público (federal, 
estadual ou municipal), de modo a assegurar o funcionamento 
de sua burocracia, o atendimento social à população e os inves-
timentos em obras essenciais. Existem impostos proporcionais, 
regressivos, progressivos, seletivos, etc. O imposto progressivo 
é o  imposto em que a alíquota aumenta à proporção que os 
valores sobre os quais incidem são maiores. Um exemplo disto 
é a Tabela do Imposto de Renda – Pessoa Física, cuja alíquota 
varia de 15 a 27,5%, conforme a renda.  Esse  imposto  é fixado 
relativamente a um valor mínimo Y que está isento. As taxas do 
imposto progressivo são crescentes até determinado momento, 
a partir do qual passa a ser única. 

Neste trabalho, para esclarecer as pequenas confusões gera-
das pelas cobranças de impostos,  foi realizado um estudo no 
intuito de evidenciar os conceitos matemáticos que estão por 
trás dessa modalidade de tributação dos salários adotada no 
Brasil, que é o Imposto de Renda com tabela progressiva. No 
entanto, a análise é feita apenas com relação ao seu funciona-
mento, sem evidenciar vantagens ou desvantagens econômi-
cas e práticas da sua adoção. Também foi mostrado que não 
existem impostos que sejam indefinidamente progressivos. 
Nem podia haver, sob pena de, a certa altura, se atingir uma 
taxa de 100% e o imposto consumir todo o salário. O sistema 
de progressividade hoje adotado não é o da progressividade 
global (com todo o salário a ser tributado à taxa mais elevada 
que a situação couber), mas o da progressividade por escalões 
ou faixas, de acordo com o qual, o salário apurado é dividido 
em tantas partes quantas as que corresponderem ao leque das 
taxas, aplicando-se a taxa mais elevada, não à totalidade, mas 
apenas àquela parte que exceder o limite máximo do escalão 
anterior.
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uUm estudo matemático sobre
o sistema tributário de salários
adotado no Brasil
José Rubens Antoniazzi Silva
Aluno do sexto termo de Matemática

Profa. Ms. Simone Leite de Andrade
Orientadora

Base de cálculo 
mensal em R$

Alíquota % Parcela a deduzir 
do imposto em R$ 

Até 1.313,69 - -

De 1.313,70 até 
2.625,12 15,0 197,05 

Acima de 
2.625,12 27,5 525,19 

Tabela 1. Rendimentos do Trabalho - Tabela Progressiva Mensal 
ano-calendário 2007 

A maneira correta de interpretar a tabela é a seguinte: sepa-
ra-se o salário ganho nas faixas indicadas, até atingir seu valor. 
Cada parcela será tributada conforme o percentual a ela cor-
respondente. Por exemplo, um salário de R$ 5.000,00 será tri-
butado da seguinte forma:

Percentual 0% 15% 27,5% TOTAL

Faixa salarial 1.313,69 1.311,43 2.374,88 5.000

Valor imposto 0 196,71 653,09 849,80

Tabela 2. Simulação de Imposto

O imposto progressivo é fixado por faixas salariais, con-
forme a Tabela 1: 
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Figura 1. Representação gráfica do valor do  imposto em função 
do salário (em R$)
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0,   se  S ≤ 1313,69
0,15(S −1313,69),  se  1313, 70 ≤  S ≤  2625,12
0,275(S − 2625,12) + 0,15(2625,12 −1313, 70),  

se  S >  2625,12
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0,   se  S ≤ 1313,69
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0,275.S − 525,19,  se   S >  2625,12

 

 
 

  

Essa fórmula mais simples acaba enfim explicando a coluna 
“parcela a deduzir ” da tabela 1.

Se considerarmos o valor do salário S e o percentual P de 
imposto da faixa salarial à qual pertence S (em decimal), po-
demos descrever uma nova função P(S):

Figura 2. Representação gráfica do percentual de imposto em 
função do salário 
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I(S) =
0,   se  S ≤ 1313,69
0,15,  se  1313, 70 ≤  S ≤  2625,12
0,275 se   S >  2625,12

 

 
 

  

Verifique que I(S) é a área sob o gráfico de P(S). De fato, 
se x representa o valor do salário e A(x) é a área sob o gráfico 
compreendida entre 0 e x, temos:
1. Se x < 1.313,69   à       A(x) = 0

2. Se 1.313,69 < x < 2.625,12 à  A(x) = (x -1.313,69).0,15 = 0,15x-197,05

3.  Se x > 2.625,12 à  A(x) = (2.625,12 – 1.313,69).0,15 +  (x – 2.625,12).0,275 

=

     = 196,71 + 0,275x - 721,90 = 0,275x - 525,19.

 Fazendo x = S temos A(x) =  I(S).

Quando se analisa o imposto pago, pode-se também per-
ceber que o percentual  efetivo, ou seja, aquele que incidiu 
efetivamente sobre o salário, é sempre inferior àquele tabelado. 
Denotando por E(S) o imposto efetivo, ele é obtido através da 
divisão de I(S) por S, para cada faixa salarial. Assim:
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E (S) =

0,   se  S ≤ 1313,69

0,15 −
197,05

S
,  se  1313, 70 ≤  S ≤  2625,12

0,275 −
525,19

S
,  se   S >  2625,12

 

 

 
  

 

 
 
 

Figura 3. Representação gráfica do percentual efetivo (em %)

Um sistema de progressividade por escalões ou faixas evita 
certas injustiças, pois não é todo o rendimento que é tributado 
à taxa mais elevada, evitando-se assim a possibilidade de, a 
um rendimento bruto superior, corresponder, uma vez pago o 
imposto, um rendimento líquido inferior.
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