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Documento 1 
 

     Os Egípcios, cerca  de  20 séculos antes  de  Cristo, ao 
 

 

tentarem calcular  o  perímetro  da roda, descobriram que 
 

 

o perímetro de uma circunferência era, aproximadamente, 
 

 

o seu diâmetro multiplicado sempre pelo mesmo número. 

     O comprimento da circunferência  é  igual a  ππππ vezes o 

diâmetro da roda:   P = ππππ x d. 

 
Documento 2 

 
     O símbolo π é a primeira letra da palavra grega  ππππεεεερρρρυυυυϕϕϕϕεεεειιιιαααα, a qual significa circunferência. 

Parece que a escolha deste símbolo para representar esta constante data do século XVI. 

 
Documento 3 

 
 

     Hoje em dia, utilizamos para π o valor aproximado de 3,14 mas, desde a antiguidade, os 

matemáticos utilizaram diversas frações representando valores aproximados de π. 
 

     Ultimamente, tem havido grande preocupação em encontrar cada vez mais casas decimais na 

aproximação do número π. 
 

     Leia as duas notícias seguintes e... repare com atenção no título da primeira! 
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Coloque o seu Nome 

aqui em baixo! 

OS CONQUISTADORES DO INÚTIL 
 

Dois matemáticos de uma Universidade de Nova Iorque 

bateram o recorde, calculando o número π até obterem 

480 milhões de casas decimais, isto é, 3, (480 milhões de 

casas decimais)! 

O recorde anterior era de 201 milhões de casas decimais, 

isto é, 3, (201 milhões de casas decimais). 

Lembremos que estes decimais são em número ilimitado, 

nunca aparecendo um período. 

Para quê fazer este cálculo? 

Para nada; é um himalaia matemático de cuja ascensão não 

sairá nenhum benefício. 
 

(Traduzido de Science et Vie Junior, Setembro 89)

LONGE DA VÍRGULA 
 

O recorde do número de casas decimais de π
durou apenas dois meses. 

Gregory e David Chudnovsky, dois 

matemáticos americanos, prosseguiram os seus 

cálculos até obterem um milhar de milhão da 

casas decimais, isto é, 3, (1 milhar de milhão de 

casas decimais). 

Mas os dois irmãos não devem descansar. 

Yasumara Kaneta, nove vezes detentor do 

recorde, retomou os seus cálculos. 
 

(Traduzido de Science et Vie Junior, Setembro 89)
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