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28.12.04 

A primeira experiência  

 

Foi com o duplo pêndulo que tudo começou, noutro lugar, n'o lado esquerdo como experiência. 

  

 

 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2004_12_26_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/%3cbr%20/%3ehttp:/aveiro.blogspot.com/2004_12_19_aveiro_archive.html
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29.12.04 

Problema com 7 lados  

 

Num heptágono regular [ABCDEFG] de lado 1, a soma dos inversos dos 

comprimentos das diagonais AC e AD vale 1  
 

 
 

Podemos provar isso? Quem ainda se lembra como se desenha com régua e compasso 

um heptágono regular?  

[Sugestão da lista de problemas das Olimpíadas Brasileiras de Matemática: O 

Teorema de Ptolomeu pode ajudar]  

Clicando sobre a ilustração, pode descarregar uma demonstração (em .pdf) que usa 
esta ajuda. (anexo1) 

 

Este exemplo também esteve n'o lado esquerdo à experiência. E funcionou muito bem 

para o que se pretendia, muito graças ao André Moreira que foi escrevendo achegas e 

constituiu a ajuda e incentivo que precisávamos deste lado.  
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Teorema de Ptolomeu?  

 

Um quadrilátero qualquer [ABCD] com vértices sobre uma circunferência tem uma 

propriedade interessante:  

AB.CD+BC.AD=AC.BD 
 

 
 

 

Nós ilustramos isso bem numa construção dinâmica - sobre o teorema de ptolomeu -, 

que pode manipular em parte, se isso o puder ajudar a acreditar na veracidade da 

afirmação que fizemos acima. 

 

É claro que o melhor que pode fazer é demonstrar o teorema. (Anexo2) É mesmo 

necessário que o quadrilátero seja inscritível numa circunferência? 

 

Talvez valha a pena olhar o célebre Teorema de Pitágoras como um caso particular 

deste.  

 

Este exemplo esteve também n'o lado esquerdo, à experiência. 

 

http://geometrias.blogspot.com/2004_12_26_archive.html
http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy0/tptolo.pdf
http://aveiro.blogspot.com/2004_12_19_aveiro_archive.html


6 
 

Curva de Agnesi  

 

 

 

 

Quando A se desloca sobre a circunferência, o ponto P descreve uma curva atribuída a Maria 

Gaetana Agnesi ,(*) cuja vida e obra vale bem a pena conhecer. Para começar, há um livro ao 

meu gosto - Mujeres, manzanas y matemáticas. Entretejidas - de Xaro Nomdedeu Moreno, que 

a editora Nivola publicou. Uma nota de badana:  

Mujeres de todos los tiempos aparecen en este libro, mujeres que han cultivado la 

matemática muchas veces de forma particular y sin ningún reconocimiento 

académico. Comienza con Eva y Lilit, con Dido y Penélope. Sigue con la sabiduría 

griega de Teano e Hipatia. Viaja a Oriente con Lilavati, Tawaddud y Telassim.  

 

Se ven las paradojas de la Ilustración con María Gaetana Agnesi, la Marquesa du 

Châtelet y Sophie Germain. Entramos en el siglo XIX de la mano de Mary Fairfax 

Somerville, Mary Everest Boole, Ada Byron y Sonia Kowalesky. Emmy Noether nos 

abre el siglo XX y da paso a dos científicas americanas que todavía trabajan: Fanya 

Montalvo y Evelyn Boyd Granville. 

 

 

O exercício que propomos, a partir da leitura desse livro, consiste em escolher um referencial 

apropriado e determinar a respectiva equação cartesiana da curva de Maria Gaetana Agnesi, 

para além de ler (no todo ou em parte) o autêntico romance que a sua vida foi.  

 

Se tiver clicado (ou vier a clicar) sobre a ilustração inicial terá tido acesso (ou virá a ter acesso) 

à construção dinâmica do lugar geométrico que a curva de Agnesi é. 

  

 
 

 

(*)www.agnesscott.edu/lriddle/women/agnesi.htm  

http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/agnesi.htm
http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/agnesi.htm
http://www.nivola.com/framelibro.asp?ref=19
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Um exemplo escolar  

 

Considere a figura  

 

 

 

 

 

em que [ABDE) e (BCGF] são quadrados.  

 

Movimentando alguns dos pontos A, B ou C na construção de suporte à proposta de um 

exercício escolar pode deixar-se convencer que AF e CD são perpendiculares.  

 

O exercício escolar pedia aos estudantes que provassem ser recto o ângulo H, usando o 

produto escalar de vectores e suas propriedades. Pode fazer isso?  

Clicando sobre a ilustração, pode descarregar uma demonstração em .pdf usando o 

produto escalar de vectores e suas propriedades.(Anexo 3) 

 

Pode demonstrar-se de outro modo?  

 

http://geometrias.blogspot.com/2004_12_26_archive.html
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2.1.05 

Básico - Comparação de áreas 

Primeiro.  
Construímos um rectângulo [ABCD] e tomámos um ponto E sobre [CD] de modo que o 

triângulo [AEB] é rectângulo em E.  

 

 

 

Clicando sobre figura, acedemos a uma construção dinâmica que nos permite 

conjecturar que a área de [AEB] é metade da área de [ABCD]. Podemos mover B ou C 

sobre a construção para modificar o rectângulo segundo cada uma das dimensões.  

É verdade? Sempre? Porquê?  

Segundo.  
Construímos um rectângulo [ABCD] e tomámos um ponto E do seu interior e de tal 

modo que o triângulo [AEB] é rectângulo em E.  

 

 

Clicando na figura, acedemos a uma construção dinâmica que nos permite conjecturar 

que a soma das áreas de [AEB] e [CDE] é metade da área de [ABCD]. Podemos mover 

E sobre a semicircunferência de diâmetro[AB]. E também podemos mover B ou C sobre 

a construção para modificar o rectângulo segundo cada uma das suas dimensões.  

 

Como exercício simples, propomos que estude e explique as construções geométricas e 

demonstre a validade da conjectura. 
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3.1.05 

Pontos e rectas notáveis de um triângulo  

 

Seguimos uma lição de Puig Adam  (Anexo 4) e fizemos um certo número de construções 

dinâmicas com o Cinderella. Veja a lição e faça os exercícios propostos. 

Circunferência circunscrita. Circuncentro. 

Ortocentro. Um lugar geométrico interessante (ortocentro) 
Um resultado de invariância de áreas de triângulos 

Circunferência inscrita. Incentro. 
Circunferências exinscritas.Exincentros. 

Triângulo órtico 

Seis pontos notáveis da circunferância circunscrita. 
Circunferência dos nove pontos ( de Feuerbach ou de Euler) 

Baricentro de um triângulo. Um lugar geométrico (para o baricentro). 
Recta de Euler. Recta de Simson. 

Da lição de Puig Adam, escolhemos 8 exercícios para propor aos leitores. São eles: 

1. Demonstrar que as paralelas a dois lados de um triângulo que 

passem pelo baricentro dividem o terceiro lado em três partes iguais. 

2.Demonstrar que a recta que une o vértice A de um triângulo [ABC] 
com o incentro I corta a circunferência circunscrita num ponto P 

equidistante de B, de I e de C. 
3. Em que circunstâncias é que os quatro lados de um quadrilátero 

determinam dois a dois quatro triângulos dos quais as circunferências 
circunscritas passam por um mesmo ponto M? Enunciar e demonstrar 

o resultado. 
4. Demonstrar que os circuncentros dos quatro triângulos em que um 

quadrilátero convexo fica dividido pelas suas diagonais são vértices 

de um paralelogramo. 
5. Construir um triângulo de que se conhece um lado e duas 

medianas 
6. Demonstrar que o triângulo dos exincentros é sempre acutângulo. 

7. Demonstrar que a recta de Simson relativa ao ponto P está a igual 
distância de P e do ortocentro H. 

8. Construir um triângulo de que se conhece os pontos médios dos 
seus lados. E um pentágono? E um heptágono? O que se passa se o 

polígono tiver um número par de lados? 

O que é espantoso é que, apesar de ser um texto muito escondido e perdido, mais de um 

ano sobre a primeira publicação, Andreia Figueiredo leu-o até ao fim e enviou-nos a 

resolução de uma parte do oitavo exercício proposto. Até nós o tínhamos esquecido. 

http://geometrias.blogspot.com/2005_01_02_archive.html
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 9.1.05 

Recta de Droz-Farny  

 

No artigo anterior, apresentámos construções dinâmicas (animações, mesmo em 

alguns casos) relativas aos pontos e rectas notáveis de um triângulo. Os casos 

espantosos das rectas de Euler (colinearidade dos baricentro, ortocentro e 

circuncentro de um triângulo) e de Simson (colinearidade dos pés das 

perpendiculares aos lados de um triângulo tiradas de um ponto da circunferência 

circunscrita) foram apresentados então. Com o Cinderella estes resultados 

adquirem um novo interesse. Ao trabalhar com o Cinderella, pode acompanhar por 

coordenadas e equações respectivas (a um referencial sempre presente) cada 

passo da construção (Vistas - Texto da Construção) e, se tiver feito a construção 

com todo o cuidado, pode obter a confirmação de que um dos pontos pertence à 

recta que passa por dois dos pontos notáveis que a definiu (Vistas - Janela de 

Informações). Não se trata, nestes casos, de simples constatação visual ou 

informação para apoiar uma conjectura.  

No volume 4(2004) do Forum Geometricorum foram publicados recentemente 

dois artigos sobre o Teorema de Droz-Farny, a saber:  

A Purely Synthetic Proof of the Droz-Farny Line Theorem, de Jean-Louis Ayme e A 

Projective Generalization of the Droz-Farny Line Theorem, de Jean-Pierre Ehrmann 

e Floor van Lamoen que me chamaram a atenção para um certo número de 

resultados que podem ser confirmados através de construções com o Cinderella. Já 

depois de ter feito algumas construções, e, quando me preparava para publicar as 

primeiras, encontrei várias construções e animações (applets) com Geometer's 

SketchPad, Cabri Géomètre e outras aplicações que não reconheço. Há muitos 

materiais úteis para a sala de aula feitos com essas aplicações (em português 

também) e delas iremos dando conhecimento por aqui. Aliás, os meus alunos do 
11º ano trabalham com o GSP em ambiente de sala de aula, uma vez por semana.  

Em 1899, o suiço Arnold Droz-Farny publicou, sem demonstrar, o teorema de que 

apresentamos o seguinte enunciado apoiado em figura:  

Duas rectas perpendiculares que passem pelo ortocentro de um triângulo [ABC], cortam as 

rectas dos lados em X e X', Y e Y', Z e Z' (como mostra a figura abaixo). Nestas condições, os 

pontos médios M de [XX'], N de [YY'] e P de [ZZ']são colineares.  

 

  

 

 

 

 

 

  

http://forumgeom.fau.edu/FG2004volume4/FG200426.pdf
http://forumgeom.fau.edu/FG2004volume4/FG200427.pdf
http://forumgeom.fau.edu/FG2004volume4/FG200427.pdf
http://forumgeom.fau.edu/FG2004volume4/FG200427.pdf
http://www.keypress.com/sketchpad/
http://www.keypress.com/sketchpad/
http://www-cabri.imag.fr/
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Se clicar sobre a figura, tem acesso a uma construção que pode manipular (quer movendo os 

pontos A,B e C quer movendo Y'X'. Se puder fazer a construção com o seu Cinderella, no seu 

computador, não se esqueça de abrir desde início o texto da construção e a janela de 

informações. Quando, ao fim da construção mandar passar uma recta por M e N (por 

exemplo), a janela de informações confirmará que o ponto P também está sobre MN, isto é, 

confirmará que M, N e P são colineares.  

 

O artigo do Forum Geometricorum aqui citado em primeiro lugar contempla, para 

além da demonstração sintética do teorema, uma pequena resenha biográfica de 

Arnold Droz-Farny. Esperamos também ter chamado a atenção para o Forum 

Geometricorum. Com uma simples inscrição pode receber gratuitamente 

informação sobre o que lá vai sendo publicado e pode também gratuitamente 
carregar os artigos (em.pdf ou .ps)  

 

 

 

 

http://forumgeom.fau.edu/
http://forumgeom.fau.edu/
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13.1.05 

Ponto de Miquel  

 

No artigo anterior sobre a recta de Droz-Farny, refere-se Jean-Louis Ayme e a sua 

demonstração sintética do Teorema de Droz-Farny, publicada no Forum 

Geometricorum. Nesta demonstração, J-L Ayme recorre a um Teorema de 

Miquel* que enuncia assim: Se marcarmos um ponto sobre cada um dos lados de 

um triângulo e tormarmos a circunferência que passa por cada vértice e pelos dois 

pontos marcados nos lados adjacentes, obtemos três circunferências que se 

intersectam num ponto. Diz ainda J-L Ayme, na pequena nota, que muito poucos 

geómetras contemporâneos de Miquel tiveram consciência de que o resultado de 

Miquel daria origem a um sem número de teoremas. Há referências a resultados 

atribuídos a Miquel, mas não encontramos notas biográficas. Por exemplo na 

enciclopédia mathworld - letra M , podemos encontrar sete entradas com o nome 

de Miquel - Miquel Circles, Miquel Equation, Miquel Five Circles Theorem, *Miquel's 

Pivot Theorem, Miquel Point, Miquel'Theorem e Miquel Triangle.  

Esta referência lembrou-nos que já tínhamos feito uma construção sobre o ponto 

de Miquel, sugerida pelo Dicionário de Geometria Curiosa de David Wells que foi 
editado em Portugal pela Gradiva.  

Tomemos quatro rectas a, b, c e d concorrentes duas a duas. Ficam definidos quatro triângulos 

cujas circunferências circunscritas se intersectam num ponto M, a que chamamos ponto de 

Miquel. Melhor ainda: Há uma circunferência que passa pelos quatro circuncentros e, por 

onde?, pelo ponto de Miquel.  

 
Figura de J-L Ayme  

Se clicar sobre a figura, tem acesso à nossa construção. Pode movimentar as rectas na figura. 

Pode tentar demonstrar o resultado, para além de fazer a sua própria construção com o 

Cinderella.  
Nota:  

Auguste Miquel; Mémoire de Géométrie, Journal de mathématiques pures et 

appliquées de Liouville 1 (1838) 485-487.  

E desafiamos o leitor a procurar a biografia de A. Miquel, bem como referências a 

Miquel. Bem merece ser conhecido - diz o companheiro Aurélio - embora acrescente 

que há outras coisas divertidas para fazer na vida.  

http://mathworld.wolfram.com/letters/M.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_01_09_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_01_09_archive.html
http://www.cinderella.de/tiki-index.php
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Básico - Construção de Triângulos (I) 

 

No ensino básico, aprendem-se muitas coisas sobre ângulos e triângulos. Devia ser 

tudo acompanhado de muito desenho e raciocínios geométricos apoiados em 

instrumentos de desenho. Infelizmente, a utilização de instrumentos de desenho 

está a ser cada vez menos frequente e começamos a aceitar que os estudantes não 

tragam consigo as ferramentas próprias do trabalho - régua, esquadro, compasso, 

transferidor. Do ponto de vista formativo (e ao contrário do que se pensa muitas 

vezes) desenhar ilustrações de pensamentos sem preocupações de rigor não ajuda 

à abstracção. Ainda menos ajuda se os estudantes não verbalizarem os 

pensamentos e os não escreverem completamente na língua em que pensam. Parte 

das falhas podem ser colmatadas pelo uso de programas informáticos (como o que 

aqui usamos) já que os estudantes terão de escolher ferramentas de desenho para 

cada construção e simulam completamente a actividade que deviam desenvolver e 

já não desenvolvem no ambiente de lápis e papel.  

Na sala de aula, os estudantes devem fazer algumas construções com cuidado e devem ser 
chamados a fazer raciocínios geométricos que as apoiam.  
Aqui deixamos uma construção do triângulo dados os seus lados. O desenho final no quadro 
seria assim:  

  

Em primeiro lugar, a construção a branco sobre o fundo negro do quadro é bonita. 

E resulta de trabalho pensado. Vamos construir, a partir de um ponto A do quadro, 

um triângulo [ABC] de lados previamente estabelecidos - a, b e c - em que a é o 

lado oposto ao vértice A, b o lado oposto ao vértice B e c o lado oposto ao vértice 

C.  

Assim, B deve estar à distância c de A, isto é, deve estar sobre uma circunferência 

de centro em A e raio igual a c. Com o compasso, posso transportar o comprimento 

c. (Cada ponta do compasso sobre um extremo de c e leva-se o compasso até A 

mantendo a abertura do compasso. Com a ponta seca sobre A, desenha-se a 

circunferência que queremos). B pode ser um ponto qualquer desta circunferência. 

Se quero que C esteja à distãncia b de A, basta desenhar a circunferência de centro 
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em A e raio b. C deverá estar sobre essa circunferência. Mas onde? Bem, tem de 

estar nessa circunferência mas ao mesmo tempo na circunferência de centro em B 

e raio a. Não é? Façamos os transportes todos.  

 

Bem. Isso é o que deve fazer para construir o triângulo.  

Agora pode clicar sobre o nosso desenho final (branco sobre o negro do quadro) para ter 
acesso à nossa construção dinâmica. E, como pode manipular a figura deslocando os pontos a 
verde, deve poder verificar se há sempre triângulos quaisquer que sejam a, b e c. E se não há, 
quando é que isso acontece? E quando há... qual é a relação entre os lados a, b e c?  
Está a ver a utilidade da geometria dinâmica? Gosto muito de quadros negros e de 
instrumentos de desenho, mas isto é muito potente, não é?  

Básico - Construção de Triângulos (II) 

 

 

Para ver a nossa construção dinâmica, bastará clicar sobre a nossa figura.  

Nesta construção, é importante lembrar que afinal só transportamos segmentos. Não é? 

De facto, para transportar o ângulo usamos o compasso para, em primeiro lugar, 

desenhar duas circunferências de igual raio uma com centro no vértice do ângulo dado 

e outra no vértice do triângulo a construir. E, depois, sobre a cirucnferência de centro 

no vértice do ângulo a transferir, transferir a sua corda cujos extremos são os pontos 

de intersecção com os lados (em circunferências iguais, a cordas iguais correspondem 

iguais ângulos ao centro).  

Algumas outras construções que proporemos podem aguçar o apetite para estes 

assuntos básicos de geometria dos triângulos.  
Assisti recentemente a uma aula em que o professor se esforçou para que alunos 

do 7º ano de escolaridade fizessem construções rigorosas. Podia ter escolhido 

melhor os exemplos e podia ter dado mais tempo para que os alunos fizessem as 

construções. Mas, pelo que vi, é certo que os estudantes têm ideias preconcebidas 

sobre o trabalho com ferramentas e não as levam para a sala de aula. E é verdade 

também que não escrevem. Reparei também que os estudantes dão definições 

decoradas como respostas a perguntas que dependeriam da observação do que 
lhes é mostrado. Está difícil.  
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14.1.05 

Básico - Construção de Triângulos (III)  

 

Desafio:  

Reconstruir um triângulo de que se conhece um vértice e as rectas que contêm as suas 

bissectrizes.  

 

Sugestão.  
Desenhe um triângulo e as suas bissectrizes (que se intersectam no incentro)dos 

ângulos internos. Pense em usar a perpendicular à bissectriz tirada pelo vértice do 

ângulo. Pode confirmar o que se pretende com a nossa construção:  

 
Sugestão: resultado com bissectrizes de um triângulo  

 

 

Resposta ao desafio:  
Se não tiver reconstruído o triângulo, pode ver a nossa construção com Cinderella.  

http://geometrias.blogspot.com/2005_01_09_archive.html
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Construção dinâmica de um triângulo dados um vértice e as três bissectrizes  

 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_01_09_archive.html
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Básico - Construção de Triângulos (IV)  

 

Desafio:  

Reconstruir um triângulo de que se conhecem um vértice e as rectas que contêm a mediana, a 

altura e a bissectriz por ele tiradas.

 

Pode estudar a nossa resolução: 

 

Reconstrução  

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_01_09_archive.html
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Outro(s) desafio(s): 

 

 

Construir um triângulo de que se conhecem os comprimentos de uma altura e dois outros 

elementos. 

Considere-se um triângulo [ABC], em relação ao qual adoptamos as seguintes 

designações: a=BC, b=AC, c=AB e h' a altura tirada a partir de A. 

1) Dados a, b e h' 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_01_09_archive.html
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2) Dados b, c e h' 

 

 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_01_09_archive.html
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3) Dados b, ângulo B e h' 

 

 

 

 

4) Dados ângulo B, ângulo C e h' 

5) Dados a, ãngulo B e h' 

http://geometrias.blogspot.com/2005_01_09_archive.html
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6) Dados b, ângulo A e h' - solução de Sofia Canoso 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_01_09_archive.html
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17.1.05 

Cardióide 

 

A curva da animação abaixo foi desenhada por Dührer (o meu ídolo, este sim!) antes 

de Étienne Pascal (pai do mais conhecido Pascal, de nome próprio Blaise ) a quem é 

atribuída.  
Limaçon de Pascal  

Toma-se um ponto A fixo numa dada circunferência e um ponto M que se move 

sobre a circunferência. Se tomarmos dois pontos P e Q da recta AM que estão a 

igual distância de M, estes descrevem o caracol enquanto M dá a volta à 

circunferência.  

Pode descrever de outra forma a obtenção deste lugar geométrico. Há mais do que 

uma.  

 

 

 

 

Quando |PM| e |MQ| são iguais ao raio da circunferência de partida 

(|PM|=|MQ|=|AO|), obtemos um caracol especial a que damos o nome de 

cardióide (o mais conhecido dos caracóis de Pascal, por razões do coração que a 

razão desconhece). 
 
(*) Eduardo Veloso; Geometria - Temas actuais (Materiais para professores), IIE. 

Lisboa:1998  

 

A partir da página 162, sob o título "Curvas planas e mecanismos" são 

apresentadas várias definições para a cardióide, são contadas as histórias (que eu 

tinha reduzido a pouco pela consulta do Dicionário de Goemetria Curiosa) e 

apresentados diversos processos. Veloso inclui mesmo o processo de Dürer para 

construir o caracol de Pascal. Pode ser que ainda venha a tentar fazer a construção 

em Cinderella.  
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19.1.05 

Duas astróides  

 

Tomamos um ponto P(x,y) a mover-se sobre uma circunferência de centro O. A astróide 

vermelha é envolvente das rectas a vermelho (cortadas na figura) que passam pelos 

pontos (x,0) e (0,y).  

A astróide azul é envolvente das rectas perpendiculares às vermelhas (em cada posição 

de P)  

 

 

 

 

Veja a animação, clicando sobre a ilustração.  

 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) fundou a teoria das envolventes em 1692 

com De linea ex lineis numero infinitis ordinatim ductis inter se concurrentibus 

easque omnes tangente. Parte das construções e animações que gostámos de fazer 

e gostamos de olhar referem-se a envolventes. Podem encontrar muitos resultados 

e sugestões em  

Dörrie, Heinrich; 100 Great Problems of Elementary Mathematics. Dover 

Publications. New York: 1965.  

Nessa obra podemos encontrar definições das astróides como envolventes e o 
trabalho algébrico de determinação das suas equações tipo.  
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Elipse 

 

X desloca-se livremente em [AB]. O ponto P que desenha a elipse de focos, F1 e F2, é 

tal PF1=AX e PF2=XB. O eixo maior da elipse tem comprimento igual a |AB|.  

 

 

Tomemos um sistema de eixos coordenados (ortonormado) passando pelo centro 

da elipse, chamando 2c à distância entre os focos e 2a à distãncia entre os 

extremos do eixo maior. Relativamente a esse sistema de eixos, os pontos P(x,y) 

da elipse respeitam a seguinte condição |PF1|+|PF2|=2a. 

 
Redescoberta de um método antigo 

 
Em Portugal saíram alguns livros importantes para o ensino da Geometria. O mais 

importante para os professores é Geometria - Temas Actuais(*) da autoria de Eduardo 

Veloso. A respeito das cónicas e da importância da tecnologia no ensino da geometria, 

recomendamos a leitura das páginas 109 e seguintes. Aqui introduzimos uma animação 

sobre uma construção da elipse (p. 114) na base de duas circunferências concêntricas. 

Tem interesse por ser um exemplo de método (re)descoberto graças ao Geometer's 

SketchPad. Veloso encontrou o mesmo método em obra de Carnoy, publicado em 1912.  

 

(*) Eduardo Veloso; Geometria - Temas actuais (Materiais para professores), IIE. 

Lisboa:1998  
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20.1.05 

Elipse como envolvente  

 

Um ponto livre T que descreve uma circunferência está ligado a um ponto P interior a 

esta. A recta perpendicular a PT, em T, é constantemente tangente a uma elipse. 

Porquê?  

 

 

 

 

Para ver a animação que construímos, basta clicar sobre a ilustração. 
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21.1.05 

Elipse inscrita num paralelogramo  

 

Para apoiar a resolução de um problema - Construção de uma lata para ervilhas* - de 

uma aula do 11º ano, tentámos animações com GSP que exigiam um animação de um 

cilindro em cavaleira uma elipse inscrita num paralelogramo. Bem, como tentativa de 

melhorar o tentado, aqui se apresenta uma construção de uma elipse inscrita num 

paralelogramo. Estude a nossa construção e justifique a sua validade. Para ver a 

animação, basta clicar sobre a ilustração.  

 

 

 

 

 

* Ana Maria Brito Jorge, Conceição Barroso Alves, Graziela Fonseca e Judite 

Barbedo. Infinito 11A, parte 2 (p 14). Areal. Porto: 2003  

 

Dizia o problema qualquer coisa como: Para construir uma lata cilíndrica, destinada 

a comercializar ervilhas, são utilizados dois rectângulos de chapa um para a parte 

lateral e outra para os fundos ou bases. Sendo que a lata de ervilhas vai ter a 

capacidade de 1 litro, quais devem ser os diâmetros da base e a altura para que se 
gaste o mínimo de chapa metálica (lata)?  
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22.1.05 

O deslize da escada 

Imagine uma escada (uma barra rígida [AB]) e os meus pés (P) incapazes de fugir do 

degrau onde foram surpreendidos quando a escada começou a deslizar. Por onde 

andam os meus pés? (Qual é o lugar geométrico das posições do ponto P, fixo numa 

barra rígida [AB], quando as extremidades desta se deslocam sobre os lados de um 

ângulo qualquer?)  

 

 

 

Para ver a trajectória de P, pode mover o ponto A sobre a nossa construção (a que tem 

acesso clicando na figura). Também pode alterar a inclinação da parede onde A 

desliza.  

Já agora! O que é melhor? A manipulação interactiva sobre os pontos livres ou a 

observação do movimento automático numa animação?  

Outra situação  
 

E se em vez de pensar numa simples barra, tomarmos um triângulo rígido cuja base 

desliza tendo os seus vértices assentes nos lados de um ângulo? Qual será o lugar das 

posições do vértice oposto à base quando a base desliza?  
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23.1.05 

A hipérbole como envolvente  

 

Um ponto T que se move livremente sobre uma circunferência está ligado a um ponto P a ela 

exterior. A recta perpendicular a PT, em T, é tangente a uma hipérbole.  

 

Basta clicar sobre a ilustração acima para ter acesso à animação.  

 

A envolvente variável.  

 

É claro que esta animação aparece muito parecida com aquela primeira que apresentámos 

para a elipse. Apresentamos uma construção em que pode mover o ponto P do exterior para o 

interior da circunferência em que T se move.  

Mas a melhor ilustração para a situação ainda é ver o que se passa na esfera. Pode mover o 

ponto P do exterior para o interior da circunferência.  

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_01_23_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_01_23_archive.html
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24.1.05 

Hipérbole (cartesiana) 

 

Tomem-se duas perpendiculares, OX e OY, passando por O, que se toma para origem 

das coordenadas e seja U(1,0). X é um ponto livre de se mover sobre a recta OU. A 

construção auxiliar que é visível, de duas concorrentes OC e OX cortadas por duas 

paralelas XC e UD, em que |XC|=|OU|=1 e |UD|=|OY|, garante que, em valor 

absoluto, |UD|=|OY|=1:|OX|. O ponto P(x,y) é tal que y=1/x. P percorre uma 

hipérbole quando X percorre a recta OU.  

 

 

Clicando sobre a ilustração, tem acesso a uma construção interactiva. Mova X e 

verifique que P se desloca sobre a hipérbole, aqui construída como o lugar geométrico 

dos pontos (x,y) tais que y=1/x. 
Recomendamos a leitura do pequeno artigo A geometria analítica de Fermat e de 

Descartes pp 556 e seguintes da História da Matemática, de Carlos Sá, Fernanda 

Estrada, João Queiró, Maria do Céu Silva e Maria José Costa, publicada pela 

Universidade Aberta, em 2002. Ou, para cheirar também a escrita da época, ver  

Descartes; A Geometria.Prometeu. Lisboa:2001  

Neste caso da hipérbole, os cálculos do Cinderella para cada vez que deslocamos X 

(aos deslocamentos em xx correspondem deslocamentos em yy) não costuma 

apresentar complicações. O mesmo não acontece na parábola, como verificará nas 

construções em futuros artigos.  

Para além do interesse formativo (e histórico) que estas construções têm, deve 

acrescentar-se que elas servem de esclarecimento aos problemas que a 

continuidade levanta e às limitações dos programas computacionais para os 

enfrentar 
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31.1.05 

A curva do ingénuo  

 

Aquela a que chamámos a primeira experiência que fez nascer este "blog" não foi a nossa 

primeira experiência nem sequer a mais fascinante. As nossas descobertas(?), que iremos 

apresentar por aqui à medida do tempo disponível e das nossas desinibições têm a ver com 

tentativas de resolução de exercícios clássicos com o computador.  

Entre essas redescobertas, uma há que me fez deambular pelos belos livros com belos 

desenhos de curvas de Gomes Teixeira (Tratados de Curvas), bem como os de Fernando 

Vasconcelos (que Franco de Oliveira faz bem em lembrar na última Gazeta de Matemática, nº 

158, Janeiro de 2005) e que se encontram facilmente na biblioteca da Escola Secundária de 

José Estêvão onde trabalho e, obviamente, pelo menos nas bibliotecas das escolas da mesma 

idade.  

 

Ao fazer algumas experiências com o Geometer's SketchPad (GSP- software dinâmico para 

geometria, Key Curriculum Press), obtivémos uma curva tão simples quanto interessante, a 

seguir apresentada.  

 

 

 

 

Tomámos um ponto P livre sobre o segmento [AB] e as circunferências, uma de centro em M' - 

ponto médio de [AP] - passando por A e outra com centro em M'' - ponto médio de [M'B]- 

passando por B. O lugar geométrico dos pontos de intersecção das duas circunferências é a 

curva que encontrámos e nos propusémos estudar.  

 

Na altura, escrevemos:  

 

Com este estudo, chamamos a atenção para a potência formativa do conceito de 

http://geometrias.blogspot.com/2005_01_30_archive.html
http://www.prof2000.pt/users/secje/
http://www.prof2000.pt/users/secje/
http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy0/curva.pdf
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lugar geométrico e para as potencialidades de motivação e descoberta que o uso da 

tecnologia porporciona. Chamamos ainda a atenção para as diversas sugestões de 

trabalho que se podem fazer em geometria analítica e cálculo (com manejo de 

ferramentas de cálculo disponíveis no ensino secundário), com incursões naturais 

em assuntos de história da matemática e para as diversas possibilidades de iniciar, 

de forma não artificial, os estudantes na pesquisa de informação com sentido, no 

estudo das nossas nacionais fontes e na criação de uma identificação dos nossos 

matemáticos e do nosso património cultural (quantas vezes presente em obras 

clássicas disponíveis nas escolas). Esperamos ter contribuído para mostrar que não 

é a introdução do uso da tecnologia no ensino secundário que enfraquece o 

trabalho com o cálculo ou com quaisquer outros assuntos de abordagem 

necessária.  

Finalmente, pretendemos mostrar que as sugestões didácticas para o ensino da 

matemática dependem fundamentalmente do domínio de cada um dos conceitos 

matemáticos que devem ser mergulhados em cultura matemática, como parte do 

caldo cultural dos cidadãos.  

Esperamos ainda ter sugerido um caminho para a realização de projectos, usando 

tecnologia e criando interesse pela evolução histórica dos conceitos e no contexto 
dos seus autores.  

Nota final:  

Se houver alguém com paciência para seguir o texto (Anexo5) que então escrevemos sobre a 

curva do ingénuo e acrescentar, corrigir, propor outras interpretações ou outras abordagens... 

Para aceder à animação relativa ao lugar geométrico, basta clicar (como sempre) sobre a 

ilustração.  

2.2.05 

Hipociclóide tricúspide  

 

Os pés - R, S e T - das perpendiculares aos lados de um triângulo[ABC] tiradas por um 

ponto P da circunferência circunscrita são colineares. A recta que passa pelos pontos 

R, S e T toma o nome de recta de Simson. Fixado o triângulo e a sua circunferência 

circunscrita, há uma recta de Simson para cada ponto P da circunferência. Aqui se 

apresenta a envolvente dessas rectas de Simson. Para ver a nossa animação, basta 

clicar na ilustração:  

 

 

http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy0/curva.pdf
http://geometrias.blogspot.com/2005_01_30_archive.html
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9.2.05 

Parábola Cartesiana  

 

 

 

 

Na figura, |OU|=1, |OX|=|UA|, UA e XB paralelas. E, em consequência, |OU|/|OX|= 

|XB|/|UA|, ou |XB|=|OX|^2.  

Tomou-se P, tal que |YP|=|OX| e |XP|=|XB|=|OX|^2.  

Quando X se desloca sobre o eixo horizontal (dos xx), P descreve um lugar geométrico 

dos pontos (x,y) tais que y=x^2.  

Clicando sobre a ilustração, tem acesso à construção e animação que fizemos e pode 

seguir as variações nas figura e na álgebra respectiva. O Cinderella não fornece, neste 

caso, a equação do lugar geométrico dos pontos P.  
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Parábolas cartesianas - de outro modo.  

 

Se em vez de utilizarmos as operações sobre segmentos feitas usando um feixe cortado 

por paralelas, usarmos a altura relativa à hipotenusa de um triângulo rectângulo como 

meio proporcional dos segmentos em que divide a hipotenusa, podemos facilmente 

obter pontos em que uma das coordenadas é o quadrado da outra.  

 

Na figura, 1=|OU|=|XA|. Se |OA| é o diâmetro de uma circunferência, [OTA] é um 

triângulo rectângulo em T e são semelhantes os triângulos [OTA], [OUT] e [TUA]. 

Concluirá facilmente que 1/|TU|=|TU|/|OX|, ou seja, |OX|=|TU|^2.  

 

 

 

 

Clicando na ilustração, pode obter as construções de parábolas e, neste caso, acontece 

que o Cinderella fornece as equações respectivas. Porque será?  

 

 

Estes dois últimos artigos podem e devem servir para estudar o problema das 

operações sobre segmentos e nada melhor que ler a história da geometria das 

coordenadas. Há informação bem desenvolvida e muito instrutiva em dois livros já 

citados em anteriores artigos, a saber, - Descartes; A Geometria. Prometeu - e 

- História da Matemática. Universidade Aberta- que recomendamos 
vivamente.  
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Parábola como envolvente 

 

Um ponto T que se move livremente sobre uma recta está ligado a um ponto P, exterior 

à recta. A perpendicular a PT, em T, é tangente a uma parábola.  

Para aceder á nossa construção, basta clicar sobre esta ilustração.  
 

 

Estas construções das cónicas como envolventes de rectas correspondem às 

aproximações das cónicas que podemos obter por dobragens sucessivas de uma folha 

de papel. Pode experimentar obter por dobragens sucessivas as diferentes cónicas que 

foram sendo apresentadas.  

 

Parábola 

O ponto P está a igual distância de d (directriz) e de F (foco). Quando o ponto D se 

move sobre d, P desenha a parábola (a negro).  

 

Para ver a nossa animação, basta clicar sobre esta ilustração.  

A recta t (PM), mediatriz de PD é sempre tangente à parábola. A parábola é a 

envolvente das rectas t (exactamente como na construção da parábola como 

envolvente, do artigo anterior).  
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11.2.05 

Um problema de Euclides - exemplo  

 

Dada uma semi-recta AB e um segmento de recta CD, construir um ponto H na semi-recta AB 

de modo que os segmentos AH e CD sejam congruentes. 

 

Pode aceder à     nossa construção      [ ou outra: se não vir tudo bem na primeira, clique aqui  ]   

 

feita como resolução (com instrumentos euclidianos - não há compasso que mantenha 

a abertura e transfira comprimentos; Postulado 3 - dados dois pontos, há (e não é 

pouco) uma circunferência com centro num deles e a passar pelo outro ) do problema 

de transporte do segmento. Estamos a experimentar a exportação de exercícios interactivos. Se 

http://geometrias.blogspot.com/2005_02_06_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_02_06_archive.html
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as coisas correrem bem, pode tentar resover antes de ver, usando as ferramentas nele 

disponíveis. Sempre que tiver uma dúvida e precisar de ajuda, bastará clicar sobre a 

"ferramenta interrogativa(?)":-) e ser-lhe-á dada uma sugestão ou dado um passo em frente na 

construção. A todos quantos visitem a nossa construção, pedimos que nos informem sobre o 

que viram e o funcionamento do computador utilizado - alguns dos computadores que usamos 

mostram nada, outros mostram tudo menos as ferramentas e, por isso, ficamos sem poder dar 

o passo seguinte, outros mostram ferramentas esmagadas e quase irreconhecíveis, outros 

mostram tudo perfeito para nos dar esperanças??? que só saberemos se são infundadas ou 

fundadas quando as testemunhas independentes escreverem a contar o que viram ou não 

viram... 

 

Demonstração: 

 

 

 

Utiliza-se Elementos I.2 para encontrar o segmento AG congruente a CD. A circunferência com 

centro em A e passando por G (Post 3) intersecta a recta tirada de A para B. Seja H esse ponto 

de intersecção. Por definição de circunferência (Def 15) AH=AG. E como AG=CD, AH=CD (Noção 

comum 1)   c.q.d.  

 

Postulado 1 - Traçar uma linha recta de qualquer ponto a qualquer ponto.  

Postulado 2 - Prolongar continuamente uma linha recta numa linha recta.  

Postulado 3 - Descrever um círculo com um dado centro e passando por um dado 

ponto. 

Definição 15 - Círculo é uma figura plana contida por uma linha tal que todas as 

linhas rectas com extremidades nessa linha e num ponto contido na figura são 

iguais. Este ponto chama-se centro do círculo.  

Noção comum 1 - Coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. 

Noção comum 2 - Se iguais são adicionados a iguais então os todos são iguais. 

Noção comum 3 - Se iguais forem subtraídos de iguais então os restantes são 

iguais. 

Elementos I.1 - Sobre uma linha recta dada, construir um triângulo equilátero.  

Elementos I. 2. - Problema: Dado um ponto A e um segmento de recta BC, 

construir um ponto F tal que o segmento AF é congruente com BC. 
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13.2.05 

No Trapézio  

 

A nova proposta de António Aurélio Fernandes, como 

modelo para parte das publicações, é esta:  

Colocamos um problema geométrico para ser resolvido 

por quem quiser pensar nisso e, caso saibamos ou 

aprendamos a resolvê-lo entretanto, passados oito dias, 

publicamos alguma resolução nossa ou que nos seja 

proposta.  

 

Escrevam comentários ou enviem-nos resoluções (com o 

cinderella, gsp, cabri,... ou de papel). É claro que 

aceitamos que nos proponham desafios.  

[O Eduardo Veloso perguntava-me recentemente, a 

propósito das intenções deste "blog", que exercícios não 

sabia eu resolver. São tantas as minhas dificuldades em 

Geometria, acrescidas da dificuldade das abordagens com 

os computadores!... Eu nem consegui ainda fazer uma 

simples "cindy-roulette (?)" para a ciclóide que ele propôe 

no seu livro Geometria  (já citado em vários artigos), 

imaginem bem! E não estou sozinho, ... digo eu.]  

Prometo que tentaremos resolver o que nos propuserem, 

pedir ajuda ou declararmo-nos derrotados, sempre que 

for caso disso. E não é pouco. Falem com a geometria. 

Sugiram ligações. Aceitamos todas as sugestões e 

conselhos. 
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A primeira proposta de trabalho é a construção de um trapézio conhecidos os seus lados. E 

mais: Que condições devem ser satisfeitas por quatro segmentos para que haja um trapézio 

que os tenha por lados? [Para que 3 segmentos sejam lados de um triângulo, basta que 

verifiquem aquela condição de cada um deles ser menor que a soma dos outros dois. E aqui?]  

 

 
Casimiro e Mariana Sacchetti fizeram uma bela construção que nos 

enviaram. 

 
Parabéns aos dois. 

 

Nós transformámos a proposta em exercício interactivo para ser resolvido com poucas 

ferramentas - ponto, recta a passar por dois pontos, compasso. Mantemos o balão de bd com o 

"?" para o caso de querer sugestões ou para ver a construção passo a passo, bem como a "<-" 

de voltar atrás em algum passo. Esperamos que goste.  

Comentários? Diga-nos se correr mal. Diga-nos se correr bem.  

http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
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Há um ano atrás, colocámos aos alunos do 10º ano, o problema de construir em verdadeira 

grandeza, o polígono que se obtinha quando se cortava um cubo por um determinado plano. 

Tratava-se de determinar a secção e construir   um certo trapézio isósceles (*). Fez-se então 

uma pequena reflexão a respeito do assunto (e do uso a dar ao papel quadriculado) que se 

pode reviver agora. O problema que ora propomos é o mais geral.  

 

 

 

 

(*)http://www.prof2000.pt/users/adam/MatematicA/Geometria/Exemplos3.htm

http://www.prof2000.pt/users/adam/MatematicA/Geometria/Exemplos3.htm
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(I) - Pontos, rectas e circunferências  

 

Traçar por um ponto A de uma recta r uma circunferência tangente em r a A e que 

passa por um ponto B exterior a r. 

(Proposta de Puig Adam e Aurélio Fernandes) 

 

Mariana S. enviou-nos esta ilustração  

 

     

 

acompanhada deste texto: 

1. Desenhei a recta b perpendicular a r no ponto A (ela irá conter o centro da 

circunferência) 

2. Desenhei o segmento de recta [AB] (c)e a recta d perpendicular a [AB] no ponto 

B  

3. C é o ponto de intersecção de d e b. 

4. Como o ângulo ABC é recto está inscrito na semicircunferência de centro D, 

ponto médio de [AC], e diâmetro [AC]. 

 

Para ver a construção e manipular a recta e os pontos, basta clicar sobre a ilustração. 

 
Este exercício é mais rico do que parece. De facto, a resolução da 
Mariana S. não é a única e, em meu entender, não é a mais natural. 

Tem muito interesse saber porque é que para esta ou aquela 
construção (ou problema), cada um mobiliza este ou aquele conceito 

ou noção ou método ou processo. Gosto disto. 
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(II) - Pontos, rectas e circunferências  

 

São dadas duas rectas paralelas, a e b, e um ponto P. Traçar a circunferência tangente 

às duas rectas e que passa por P. 

(Proposta de Puig Adam e Aurélio Fernandes) 

 

Henrique escreveu no seu comentário: 

 

O centro da circunferência tangente a duas rectas paralelas, tem de estar sobre um 

recta equidistante das primeiras. Depois, é preciso que o raio seja igual a metade 

da distância entre as rectas, sendo essa também a distância do ponto P ao centro. 

Não é? 

 

E aqui fica a construção que respeita o comentário. 

 

Julgamos poder afirmar que só há circunferência nas condições descritas quando P 

está entre as duas rectas paralelas. Não é? 

 

 

 

Tomamos um ponto qualquer de uma das rectas, A sobre a, e por ele uma recta 

perpendicular a a. A distãncia entre as duas rectas a e b é |AB|. Pelo ponto médio 

de [AB],C, tomemos a recta paralela às duas a e b. Qualquer circunferência 

tangente a a e b terá o seu centro sobre essa paralela que passa por C, sendo o 

seu raio |AC|. 

 

Bastará, agora tomar uma circunferência de centro em P e raio |AC|. O centro da 

circunferência que passa por P e é tangente às rectas a e b. O raio é |AC|. 

 

Para ver a construção basta clicar sobre a ilustração. Na construção pode mover o 

ponto P. 
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(III) - Rectas e circunferências  

 

Traçar uma circunferência de raio r dado que seja tangente a duas rectas concorrentes dadas. 

(Proposta de Puig Adam e Aurélio Fernandes) 

 

 

 

Resolução enviada por Brigite Simões da Silva em carta publicada em 29 de Maio de 2005. 

 

Resolução enviada por Brigite Simões da Silva em carta publicada em 29 de Maio 
de 2005. 

 

 
Se quer ver a construção proposta por Brigite Silva, basta clicar aqui ou sobre a 

ilustração.  

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
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(IV) - Rectas e circunferências  

É dada uma circunferência de centro C e raio s; é dada uma recta m. Traçar uma 

circunferência de raio r dado que seja tangente à recta m e à circunferência de centro 

C. 

(Proposta de Puig Adam e Aurélio Fernandes) 

 

Para ter acesso e tentar resolver o exercício ou ver a nossa resolução, basta clicar 

sobre a ilustração. Utilize as ferramentas que estão disponíveis (a ferramenta de traçar 

perpendicular actua seleccionando um ponto e uma recta). Se precisar de alguma ajuda 

ou quiser ver a nossa resolução, carregue na ferramenta interrogativa. 
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(V) - Raios de Circunferências  

 

São dadas duas circunferências: uma de centro A e raio s, outra de centro B e raio t. 

Traçar uma circunferência de raio r dado que seja tangente a duas circunferências dadas, 

(Proposta de Puig Adam e Aurélio Fernandes) 

 

Pois! Sofia Isabel Fonseca Miranda escolheu este problema e apresentou uma 

resolução que aqui se publica. 

 

 
 

Para ver a construção dinâmica de Sofia Isabel, basta clicar sobre a ilustração. 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
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(VI) - Pontos, rectas e circunferências  

 

São dados uma recta, um ponto A sobre a recta e uma circunferência de centro B. Traçar a 

circunferência tangente à recta em A e tangente à circunferência de centro B. 

 

 
(Proposta de Puig Adam e Aurélio Fernandes) 

 

 

Vamos começar a experimentar apresentar, por norma, propostas de exercícios 

interactivos em resposta aos desafios. Pode tentar resolver usando as ferramentas 

que se mostram disponíveis e, caso precise de ajude para dar um primeiro ou 

segundo passo, clicar no balão interrogativo e aceitar o passo (ou recusá-lo, há um 

rectângulo com uma seta para a esquerda para isso mesmo) para prosseguir até ao 

final. 

Agradecemos a Ulli Kortemkamp, um dos autores do Cinderella, o apoio que nos 

tem dado e que resolve parte dos nossos problemas-Java entre plataformas, 
incluíndo a questão dos acentos do português. 

 

 

Feita esta observação (para nós necessária), experimente o     exercício que pretende responder 

ao problema de construção     posto pelo enunciado que encima este artigo. 

Pedimos desculpa pelas gralhas nos comentários (da consola do exercício) e mesmo por 

alguma falta de clareza que deles transpira. Desculpado isto que há-de vir a ser corrigido, para 

além de se divertirem a resolver o exercício, digam como é que vêem o desenrolar da coisa em 

cada computador. Será uma grande ajuda. 

 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
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(VII) - Circunferências  

 

São dadas três circunferências iguais, tangentes duas a duas. Determinar os centros e os raios 

das duas circunferências que são tangentes, uma interiormente, outra exteriormente, às 

circunferências dadas. 

(Proposta de Coronnet, Puig Adam e Aurélio Fernandes)  

 

 

Num comentário que pode ler-se em anexo, a Mariana escreveu: Se resolvi bem, o 

centro de ambas as circunferências é a intersecção das medianas do triângulo 

equilátero cujos vértices são os centros das três circunferências tangentes duas a 

duas. O raio da circunferência interior é a distância do centro de gravidade do 

triângulo ao seu vértice menos o raio das cicunferências dadas. O raio da exterior é 

a soma da mesma distância com o raio das circunferências dadas. (Está bem?) 

 

Interpretando o que a Mariana escreveu, construímos uma solução a que demos a 

forma de exercício interactivo (porque é assunto sobre o qual nos interessa muito 

recolher informações). 

 

Experimente uma das versões seguintes: 

 <   A primeira  >  

ou  

  <   A segunda  >  

 

Uma delas dará boa conta do exercício.  

http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_02_13_archive.html
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O que sugere esta proposta? 

 

Se as três circunferências iniciais não forem iguais? Em que condições elas são tangentes 

duas a duas? Como encontrar as tangentes às três? Se existirem, as circunferências 

tangentes interior e exterior são concêntricas? 

 

E se tomarmos quatro (ou cinco, ou seis, ...) circunferências tangentes duas a duas (iguais ou 

diferentes) haverá circunferências tangentes interiormente e exteriormente a todas elas? Em 

que condições? 
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22.2.05 

Um erro corrigido 

 

Nestes últimos dias, gastei muito do meu tempo a tentar melhorar a visualização para os 

exercícios interactivos. E tantas vezes repeti alguns que descobri um erro no exercício de 

transporte de comprimentos à Euclides . Ninguém deu pelo erro, mas ele lá esteve muito tempo 

- garanto eu. Peço a quem tenha paciência que verifique não só o exercício de transporte mas 

também o desempenho da coisa no seu computador. Tenho duas versões em dois servidores 

para ver qual delas é melhor. Hoje fui a uma reunião ao Departamento de Matemática e estive 

a verificar qual versão se vê melhor no computador Virgínial. Isto é complicado. Na Escola José 

Estêvão, em dois computadores vizinhos e ambos com sistemas win xp vêem-se coisas 

diferentes. 

Para seguir o exercício, basta ir clicando na ferramenta - balão interrogativo - da segunda linha 

e ir lendo o texto que vai aparecendo na janela em primeira linha que acompanha a evolução 

da construção em terceira linha. 

5.3.05 

O que tem acontecido? 

 

A um visitante distraído pode parecer que o blogeometria tem estado parado e que o 

último artigo é do dia 22 do mês passado - Um erro corrigido. As aparências enganam. 

Nesse mês de Fevereiro, desde o dia 11 com Um problema de Euclides, e nesta 

primeira semana de Março, ganhámos várias tentativas de construção e a várias mãos. 

É preciso ir seguindo as diversas resoluções dos problemas que tinham sido propostas - 

sobre os artigos respectivos. E convém dizer que conseguimos aprender alguma 

geometria e formar opinião sobre questões de ensino da geometria, resolver alguns 

problemas e corrigir algumas das nossas dificuldades com o Cinderella e a publicação 

em .html. 

Estamos convencidos que a aprendizagem da geometria está muito prejudicada 

com a falta de prática em construções geométricas de régua e compasso. E 

começamos a ficar convencidos que essa falha tem também consequências 

dramáticas ao nível do desenvolvimento dos raciocínios hipotético-dedutivos em 

geral. Resolver problemas construtivos era (em tempos e será ainda hoje) 

provavelmente a melhor fonte de motivação: desenhar fazendo tentativas, 

decompor em passos, criar nexos lógicos, etc. A geometria dinâmica - com recurso 

a computadores e programas como o Cinderella, o SketchPad e o Cabri ou fazendo 

experiências várias com diversos materiais manipulativos - permite retomar uma 

tradição de aprendizagem de construções e, mais que isso, permite fazer 

experiências para conjecturar que construção, quais os seus passos essenciais,... 

enfim, conjecturar um resultado e fazer uma demonstração. Por exemplo, é 

formativo verificar a resolução do exercício (VI) - Pontos, rectas e 

circunferências seguindo a proposta de roteiro feita por mim e mais formativo 

será provavelmente ver como é que manipulando os dados no GSP (se bem me 

http://geometrias.blogspot.com/2005/02/um-problema-de-euclides-exemplo.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/02/um-problema-de-euclides-exemplo.html
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lembro!), escolhi aquela construção como boa, respondendo a um desafio de 

Aurélio Fernandes. 

Para ficarmos mesmo bem, só nos falta receber mais notícias sobre o que se vê e como 

se vê o que damos a ver. Mas isso não depende de nós.  

6.3.05 

Teorema de Pascal 

 

N'O Dicionário de Geometria Curiosa, publicado pela Gradiva (nº 23 da Colecção O Prazer da 

Matemática), David Wells escreve: 

Blaise Pascal descobriu o seu famoso teorema com a idade de 16 anos, em 1640, e 

publicou-o num opúsculo intitulado Essai pour les coniques. O teorema afirma que 

se partirmos de um hexágono inscrito numa cónica, então os três pontos 

nos quais os pares de lados opostos se encontram ficam alinhados. Se os 

pontos do hexágono forem designados por ABCDEF, então AB e DE serão lados 

opostos intersectando-se num ponto X e assim por diante. A recta XYZ é a recta 

de Pascal. 

Para um hexágono inscrito em ziguezague, os pontos de encontro ficam dentro da 

cónica e a figura parece-se muito com a figura do Teorema de Papo. Na realidade, 

o Teorema de Papo é um caso especial do teorema de Pascal em que a cónica 

degenera num par de linhas rectas. Se o hexágono for desenhado de uma maneira 

mais normal, então os três pontos colineares ficarão fora da cónica. 

Por definição, o Cinderella determina uma cónica qualquer dados cinco dos seus 

pontos e, também automaticamente, determina a circunferência que passa por três 

dos seus pontos. A circunferência fica também determinada dado o centro e um dos 

seus pontos ou dado o centro e o raio.  

O que até agora não consegui resolver foi tomar um sexto ponto de uma cónica 

definida por cinco pontos. É claro que podem determinar-se seis pontos sobre uma 

circunferência dada. 

 

Apresenta-se a construção relativa ao Teorema de Pascal para seis pontos de uma 

circunfer�ncia . 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_03_06_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_03_06_archive.html
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 Depois de aceder a essa antiga construção pode mover os pontos sobre a 

circunfer�ncia para verificar que os 3 pontos de intersecção dos lados opostos se 

mantêm sobre a mesma recta, sendo natural esperar que os pontos de intersecção 

saiam rapidamente dos limites da folha. 

 

Recentemente, para uma sessão de demonstração do Cinderella, os professores da 

Escola José Estêvão que a promoveram propunham alguns problemas para serem 

resolvidos. Entre eles, apareciam as construções relativas ao Teorema de Pascal e 

ao seu dual - Teorema de Brianchon. E voltei a enfrentar a tal dificuldade 

insuperável do sexto ponto sobre a cónica definida por cinco pontos. Então propus 

uma verificação interessante para mim. Tomava cinco pontos sobre uma cónica e 

um sexto ponto. Fazia toda a construção e unia por uma recta dois dos pontos de 

intersecção dos lados opostos do hexágono. Podia ver-se que sempre que 

aproximava o meu sexto ponto da cónica, o terceiro ponto das intersecções de 

lados opostos se aproximava da tal recta previamente traçada pelos outros dois. E 

aproveitava para falar da minha limitação sempre na esperança de que alguém 

avançasse com algum palpite novo. 

 

Nada mais aconteceu a este respeito. E decido-me, agora, a publicar uma 

construção referida a o que poderia chamar um recíproco do Teorema de Pascal.  

 

 

 

 

Tomo 3 pontos G, H e I sobre uma recta e, a partir deles e de 3 pares de rectas 

neles concorrentes, reconstruo um sextuplo de pontos tal que a cónica definida por 

cinco deles passa pelo outro. 

Tem interesse, penso eu, já que permite, manipulando os pontos da figura, ver as 

diversas cónicas e em que condições a recta de Pascal atravessa (ou não) a cónica 

em cada caso. Também se pode procurar a posição em que a cónica degenera e se 

fica com a construção relativa ao teorema de Papus.  

http://geometrias.blogspot.com/2005_03_06_archive.html
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Teorema de Brianchon  

 

Para passar do teorema de Pascal para o seu dual - o teorema de Brianchon, basta 

permutar as palavras recta e ponto. 

 

No teorema de Pascal, temos pontos sobre uma cónica e referimo-nos aos lados do 

hexágono inscrito. No teorema de Brianchon, teremos rectas tangentes a uma cónica e 

podemos referir-nos então a um hexágono circunscrito a uma cónica. No teorema de 

Pascal, pares de lados opostos do hexágono intersectam-se em três pontos que estão 

sobre uma mesma recta. No teorema de Brianchon, pares de pontos ou vértices opostos 

unem-se em rectas que passam por um mesmo ponto. 

 

Brianchon publicou o seu teorema em 1810, tendo provado também que os lados do 

hexágono que circunscreve a cónica podem tomar-se por qualquer ordem. 

 

Teorema de Brianchon - Num hexágono circunscrito a uma cónica, as rectas unindo 

pares de vértices opostos passam por um ponto. 

Como construir um hexágono circunscritível a uma cónica (que não 
seja a circunferência)?  

Como construir uma cónica tangente a seis rectas dadas?  
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13.3.05 

3,14 - Dia do  π   - uma "rectificação" 

 

Para comemorar o dia do π nada melhor do que tentar arranjar um segmento π. Não acham? 

 

 

Com régua e compasso, é impossível determinar um segmento de recta de comprimento 

exactamente igual a uma dada circunferência*. Porquê? 

Mas pode fazer-se uma construção de rectificação aproximada de uma circunferência 

qualquer. Apresentamos uma proposta de Benjamim Carvalho**, professor arquitecto 

brasileiro. Assim:

 
Traçados dois diâmetros perpendiculares AC e BD da 

circunferência de centro em O, tomemos a intersecção - P - da 

circunferência de centro em D e raio |DO| com a circunferência 

dada inicialmente. 

A recta OP intersecta em P' a paralela a DB tirada por C. Sobre 

esta determinemos B' tal que |P'B'|=3|OP|.  

|AB'| tem comprimento igual a metade do perímetro da 

circunferência dada, isto é |AB'|e π|OA|são aproximadamente 

iguais. (Se |AO|=1, |AB'|=π)

Se clicar sobre a ilustração tem acesso a uma construção 

dinâmica em que pode movimentar pontos, de modo a 

modificar os raios e confirmar que a construção aguenta 

aproximações sempre razoáveis.

 
Porque é que é razoável esta construção? Isso é o que andei a tentar perceber. 
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Em meu entender, a Mariana Sacchetti respondeu às 

minhas dúvidas. A razoabilidade do resultado da 

construção, cuja aproximação podia ser verificada por 

cálculos, não era a minha dúvida essencial e existencial. 

Antes era, porquê aquela construção? Que podia ter 

levado um geómetra a dar aqueles passos? Porquê 

assim? 

Com autorização da Mariana, aqui ficam as suas    

deambulações em volta do π (anexo6)   (em .pdf). Vale a 

pena duvidar e deambular com ela. Muito obrigado, 

Mariana. E podemos continuar a discutir. Há quem já me 

tenha perguntado: Mas afinal como é que ela respondeu 

a essas tuas dúvidas? E eu respondo quando me 

perguntam.  

[O melhor do mundo são as perguntas, as cerejas, ... as 

crianças que entram na escola de dedo na boca para 

sairem adolescentes de dedo no ar]. 

Não esquecemos o apoio do Eduardo Veloso que se tirou 

dos seus afazeres e nos apoiou com a construção em 

GSP da ciclóide que não conseguíamos dar à Mariana. 

Obrigado, Veloso. Se ele autorizar, podemos publicá-la 

um dia destes ou estabelecer uma ligação para algum 

lugar onde ela esteja. Os problemas levantados por este 

artigo propiciaram muitas discussões também sobre as 

diferenças, vantagens e desvantagens dos Geometer's 

SketchPad e Cinderella, como programas para a 

geometria dinâmica. 
* Sobre números contrutíveis, recomendo a leitura de Franco de 

Oliveira, Transformações Geométricas.Universidade Aberta.Lisboa: 

1997 - página 122 e seguintes. 

**[Carvalho, Benjamim. Desenho Geométrico. Ao Livro Técnico, Ltda, 

R.J.. 1959], emprestado por David Torres - professor, pintor, médico, 

reformado e tudo.  

http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy1/pimariana.pdf
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14.3.05 

Andar às voltas  

 

Ando sempre às voltas com coisas por resolver - a maior parte por dificuldades matemáticas, 

claro! e outras porque não sei resolver com o Cinderella (mesmo depois de já ter feito com 

outro programa como o GSP). Há sempre uma "roulette" e uma reversão (cusp, cúspide, 

cuspideira que (não) se arrasta) a perseguir-me. As tentativas de estudo para isto ou para 

aquilo acabam sempre noutras coisas (umas interessantes, outras nem por isso). Ontem acabei 

numa cardióide (?) como envolvente de circunferências . Gosto da imagem. E ainda não havia 

notícia dessa possiblidade do Cinderella de apresentar lugares geométricos como envolventes 

de curvas. 

Para este cardióide, tome-se uma circunferência de centro A e a passar por B e um ponto C livre 

de se mover sobre ela. A circunferências de centro C que passam por B, são tangentes 

interiores a uma cardióide com ponto de reversão em B. 

Para quem se interessar por fracassos, aqui deixo o outro resultado do desespero . 

 
 

Há um artigo anterior - Cardióide - que trata disso e as páginas da Geometria de E. Veloso, nele 

referidas, chegam para quem queira começar a estudar o assunto 

http://geometrias.blogspot.com/2005_03_13_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_03_13_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/01/cardiide.html
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15.3.05 

Post-it  

 

Há vários problemas de construção de triângulos à espera de respostas. Podem ser vistos no 

artigo 

Construção de triângulos 

 

À volta desse artigo, há muitos problemas de construção com triângulos que estão resolvidos e 

podem ser vistos de novo. Para todas as idades, a partir dos 11 ou 12 anos ou do 7º ano de 

escolaridade... 

 

28.3.05 

A geometria das desigualdades entre médias  

 

Vamos revisitando problemas de máximos e mínimos para responder a necessidades das aulas. 

De vez em quando, paramos para organizar algumas ideias que foram discutidas. É o caso 

deste texto feito para estudantes do 11º ano -- As visitas do problema em viagem. (anexo 7)-- 

mas que se atravessou em várias iniciativas. 

Um dos aspectos tem a ver com a interpretação geométrica das médias e das desigualdades 

entre elas bem como das condições para a sua igualdade. A observação destas propriedades 

simples serve para esclarecer alguns aspectos que os problemas levantam marginalmente, 

como: porque é que é um quadrado o rectângulo de área máxima de entre os rectângulos 

isoperimétricos? 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005/01/bsico-construo-de-tringulos-iv.html
http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy1/medias.pdf
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Na circunferência de diâmetro a+b, o raio |OS|=|OP| é a média aritmética de a e b, |CP| é a 

média geométrica e |HP| é a média harmónica. Clicando sobre a figura, tem-se acesso à 

construção interactiva. Nesta, pode movimentar o ponto verde que corresponde a modificar os 

valores de a e b sem mudar a sua soma, para ver em que condições é que o produto é máximo, 

etc. 

 

Como se podia fazer uma figura para analisar a variação de a+b, sendo ab fixo? 

 

 
A respeito deste assunto das desigualdades, pode ver 
referências no capítulo 13 - Fórmula de Herão; desigualdade 
isoperimétrica -pp 83 a 86 do Curso de Geometria de Paulo 
Ventura Araújo, publicado pela Gradiva. 
Neste capítulo, após demonstrar a Formula de Herão (que 
relaciona a área de um triângulo com os seus semiperímetro e 
lados) e que a média geométrica de um n-uplo de reais não 
negativos é menor que a sua média aritmética, Paulo Ventura 
Araújo propôe exercícios. Dois deles: 
1) Provar que todo o quadrado tem área maior que qualquer 
tirângulo com o mesmo perímetro. 
2) Determinar qual o triângulo de maior área de entre aqueles 
cuja soma de dois dos lados é uma constante. 
 
Estes problemas podem também ser seguidos no livro já 
referido Mujeres, manzanas y matemáticas, entretejidas de 
Xaro Moreno, publicado pela Nivola. 



58 
 

4.4.05 

Triangularidades  

 

Conversamos sobre um ou outro aspecto de cada problema,sobre a forma de os 

apresentar, o tempo certo para publicar resoluções de problemas já propostos ou para 

quando a publicação de novas propostas. As conversas brandas com o Aurélio sobre os 

problemas e sobre aspectos das apresentações deixam o ar impregnado de detalhes - o 

melhor disto são mesmo os detalhes sobre os quais nos focamos para melhor focar o 

mundo.  

Temos uma proposta de resolução de António Silva para um 
dos problemas de triângulos, mas vamos adiar por mais algum 
tempo a publicação na esperança de ver aparecer várias 
soluções. Nessa resolução, apareceu uma discussão sobre 
como fazer o transporte de ângulos. Usando a ferramenta de 
paralelas do Cinderella ou usando régua e compasso? (Mais 
formativa esta última, até porque permite lembrar resultados 
pelo seu uso - numa circunferência ou em circunferências 
iguais a cordas iguais correspondem iguais arcos (ou ângulos 
ao centro), por exemplo - até porque o compasso só transfere 
comprimentos de segmentos). Há um trabalho muito elaborado 
de Mariana Sacchetti, em resposta à nossa pergunta sobre a 
razoabilidade da construção que apresentámos para a 
rectificação aproximada de uma circunferência (Dia do π). 
Publicar-se-ão nos artigos a que se referem. Não perdem por 
esperar.  
Propostas de novas curvas feitas por Antero Neves talvez 
venham a merecer artigos novos caso haja algum trabalho 
sobre elas, possamos descobrir que desafio elas nos colocam 
e possa ser resolvido por nós ou por quem acompanha.  
 

 

As conversas brandas obrigaram-me a pensar nos problemas sobre triângulos que 

foram propostos por Aurélio Fernandes fora deste lugar e nos têm dividido quanto à 

oportunidade de os colocar.  

Decidi apresentar três deles para ocupar mais gente.  

 

O primeiro deles vai antecipado de perguntas que talvez ajudem (e que vou fazer a 

alunos do 8º ano): 

Determine os lados de um triângulo que tenha por alturas segmentos de 2, 3 e 4 cm. 

Haverá algum triângulo que tenha por alturas segmentos de 1, 3 e 4 cm? 
E o problema de construção : 
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Construir (com régua e compasso?) um triângulo de que se conheçam só as três 

alturas 
 

 

O segundo: 

Construir um triângulo de que se conhece um ângulo A, um lado a e a soma b+c dos 

lados restantes. 
 

 

O terceiro: 

Construir um triângulo equilátero com um vértice sobre cada uma de três paralelas 

dadas.  
 

 

 

Aguardamos novas participações. Há mais do que uma forma para os resolver. Deve 

haver. 

Podemos passar a vida a olhar sem descanso para triângulos. Há sempre alguma coisa 

de que não nos demos conta. Triangularidades! 

 
Com mais ou menos variações, estes exercícios propostos pelo Aurélio e o último pelo Veloso, 
podem ser vistos e achados em livros clássicos de geometria, por exemplo, em 
Th. Caronnet; Exércices de Géométrie. Compléments. Librairie Vuibeert. Paris: 1946 
Claro que Caronnet (ou Puig Adam, na sua Geometria Métrica já recenseada em artigos 
anteriores) consideram os exercícios para ilustrar um aspecto, muitas vezes insuspeito, da 
geometria. Nem sempre concordamos com isso. E procuramos explicações para a nossa 
discordância. Publicamos sobre a discordância, claro. 
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10.4.05 

Sobre a resposta do oitavo  

 

Determine os lados de um triângulo que tenha por alturas segmentos de 2, 3 e 4 cm.  

 

No primeiro dia - em que a pergunta foi feita à turma A do 8
o
 

ano - depois de algum tempo a pensar e de tentativas mais ou 

menos frustradas de toda a gente com contas e desenhos, o 

Guilherme respondeu à pergunta essencial: Se as alturas eram 

2, 3 e 4, os lados, a, b e c respectivos tinham de ser tais que 

2a=3b = 4c porque qualquer desses produtos teria de ser o 

dobro da área do triângulo de alturas 2, 3 e 4, caso exista. 

Mais ainda: o Guilherme adiantou que os lados deviam medir 

12, 8 e 6. Tinha pensado e bem em 24 - múltiplo comum a 2, 3 e 

4 - como dobro da área do triângulo.  

Todos deitaram mãos à obra e com réguas e compassos, 

começaram a desenhar o triângulo de lados 12, 8 e 6. Penso 

que foi o Joaquim o primeiro a medir a altura relativa ao lado 

12 e a concluir que não era 2.  

E eu lá escrevi no quadro que se houver um triângulo de 

alturas h1, h2 e h3 relativas respectivamente aos lados a, b e c 

então terá de ser obrigatoriamente a×h1 = b ×h2 = c×h3. Mas 

que, como estava à vista, pode acontecer serem iguais os 

produtos de 3 pares de números sem que haja um triângulo de 

que os factores de cada produto sejam lado e altura.  

E assim acabou o primeiro dia. Com a construção do triângulo 

[PQR] e a verificação de que a altura relativa a [PQ] ( = 12), 

|RH| aproximadamente 3,56 e não 2.  
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No segundo dia, armado de régua, transferidor e compasso, 

reabri o problema que já tinha passado pelas famílias. Feito o 

resumo do trabalho da aula anterior e desenhado o triângulo 

[PQR] de lados 12, 8 e 6 (ou 6, 4, e 3), voltámos a pensar na 

possibilidade de haver uma solução. Tive de ser eu a dar o 

palpite de pensar num triângulo semelhante. Mas acabámos 

por nos decidir por desenhar o triângulo semelhante [ABC], 

como redução do [PQR]. E já foi um oitavo que mandou o 

palpite de trabalhar com as alturas para reduzir. Mais ou 

menos assim |CH|/|RH|=|AB|/|PQ|=|AC|/|PR|=|BC|/|QR| 

aproximadamente 2/3.56  

Propus que mantivessemos [AB] sobre [PQ] e foi preciso 

esperar um bom naco de tempo até ouvir alguém dizer -- oura 

vez o Guilherme -- que bastava, depois de desenhar C a partir 

de H (interseccão da circunferência de centro em H e raio 2 

com a recta RH), passar por C paralelas a PR e a QR para 

termos uma triângulo [ABC] com a altura [CH] de 

comprimento 2. Emocionante foi o desenho das restantes 

alturas e a verificação (agora com o Diogo como ajudante, 

testemunha e árbitro) de que mediam mesmo 3 e 4.  
 

Clicando sobre a figura, pode aceder à construção dinâmica para as alturas 2, 3 e 4. 

Que construção geométrica para um triângulo de que são dadas alturas como 3 

segmentos?  
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11.4.05 

A potência necessária  

 

 

Há várias formas para resolver o problema do triângulo de que se conhecem as alturas, 

mas convém saber como se obtêm diferentes pares de segmentos com o mesmo produto.  

 

 

 

Na figura acima, tomámos um ponto P e uma circunferência de centro O (e raio r) e 

secantes à circunferência tiradas por P, PA e PC. 

Os triângulos [PAD] e [PBC] são semelhantes já que o ãngulo P é comum e A=C por 

serem ângulos inscritos no mesmo arco BD. Podemos escrever imediatamente: 

|PD|/|PB| =|PA|/|PC| ou |PD||PC| = |PA||PB|. 

Claro que se tomarmos a secante que passa pelo centro da circunferência, temos 

(|PO|+r)(|PO|-r) = |PD||PC| = |PA||PB|. A este produto constante para cada par 

(ponto, circunferência), chamamos potência do ponto relativamente à circunferência: 

|OP|
2
 - r

2
. 

E se tirarmos por P uma tangente à circunferência. Chamemos T ao ponto de 

tangência. Que relação haverá entre |PT| e a potência?  

Temos estado sempre a pensar em pontos P exteriores à circunferência. Se forem 

interiores? Se estiverem sobre a circunferência? Ainda antes de termos dado a primeira 

resposta, estamos cercados de perguntas por todos os lados. Nada melhor que isso. 

Já agora como se traça, com régua e compasso, uma tangente a uma circunferência 

tirada por um ponto dada. E a duas circunferências? Ou três?  

 

 
Araújo, P. Ventura. Curso de Geometria. Gradiva. Lisboa:1998. 
pp 133 e seg. 
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12.4.05 

Quadratura de polígonos  

 

A Associação de Professores de Matemática integra a Federação Iberoamericana das 

Sociedades de Educação Matemática e esta acaba de publicar o primeiro número da Unión - 

revista iberoamericana de educación matemática que pode ser acedida via internet. Bastará 

clicar no logotipo abaixo. 

 

 

 
 

 

Deste primeiro número, lemos o artigo de Carmen Galván - Cuadratura de polígonos - que, 

como diz no resumo, intenta "mostrar una forma de resolver en el aula el problema geométrico 

"Cuadratura de polígonos"...e "establecer conexiones con las funciones y el álgebra" com 

recurso "a un programa de geometría interactivo" para facilitar "el dibujo, la visualización y la 

comprensión". 

 

Divulga o GEUP (*) que, segundo C. Galván, é um programa  de matemáticas interactivo, que 

facilita ao máximo o desenho e a visualização, favorecendo, por essa via, a compreensão, a 

descoberta de novas relações, a formulação de novas perguntas, etc. 

 

Apresenta os seguintes problemas para a sala de aula: 

1) Podemos transformar um polígono qualquer de n lados num triângulo equivalente, valendo 

unicamente de rectas? 

2) Problema do quadrado equivalente a um rectângulo. 

3.1) Desenhar diferentes rectângulos com a mesma área (12 u2, por exemplo)? Quantos 

podemos desenhar? 

3.2) Estudar a relação entre as dimensões dos rectângulos de área constante. 

3.3) É igual a o perímetrto de todos os rectângulos que têm a mesma área? 

3.4) Dado um quadrado, desenhar um rectângulo equivalente (problema que tem 

evidentemente infinitas soluções). 

(* )http://www.geup.net/en/index.htm 

http://www.fisem.org/paginas/union/revista.php
http://www.fisem.org/paginas/union/revista.php
http://www.fisem.org/paginas/union/revista.php
http://www.fisem.org/paginas/union/revista.php
http://www.geup.net/
http://www.geup.net/en/index.htm
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Régua, compasso e triângulo 

 

 

 

Damos notícia de artigo sobre a construção com régua e compasso de um triângulo de que se 

conhecem um vértice, o ponto de encontro das bissectrizes e o ponto de encontro das 

medianas,  

Forum Geometricorum, 5 (2005) 53--56.Eric Danneels, A Simple Construction of a Triangle from 

its Centroid, Incenter, and a Vertex  

Abstract: We give a simple ruler and compass construction of a triangle given its centroid, 

incenter, and one vertex. An analysis of the number of solutions is also given.  

15.4.05 

Sobre o problema das três gerações 

 

O problema da construção de um triângulo de alturas dadas transformou-se para nós num 

acontecimento importante. Foi, em diversos níveis, um verdadeiro problema que propiciou e 

exigiu variadas experiências geométricas e a solução que ora publicamos culmina um processo 

que é o acontecimento notável desta notícia: envolveu três gerações de uma família. As lições a 

tirar do problema são muitas, já vamos em três artigos relacionados com ele e havemos de 

publicar outras soluções. Mas o qeu interessa agora é dar notícia pública da solução que 

recebemos de Casimiro e Mariana Sacchetti (texto e ilustração em .pdf). E dar os parabéns. O 

prémio está no processo e na solução e isso já lhes foi dado (por eles mesmos).  

 

 

 

http://forumgeom.fau.edu/FG2005volume5/FG200508index.html
http://forumgeom.fau.edu/FG2005volume5/FG200508index.html
http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy1/trialturas.pdf
http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy1/trialturas.pdf
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22.4.05 

(IV) - Rectas e circunferências (repetição)  

 

Apresentamos um exercício interactivo como resposta a um 

antigo desafio -(IV) - Rectas e circunferências . 

 

 Esperamos as experiências de quem o tentar. Integramos a 

resposta como parte do artigo, mas por medo de não haver 

quem se lembre, aqui apresentamos como se fosse coisa do 

dia de hoje. 
 

http://geometrias.blogspot.com/2005/02/iv-rectas-e-circunferncias.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/02/iv-rectas-e-circunferncias.html
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É dada uma circunferência de centro C e raio s; é dada uma recta m. Traçar uma 

circunferência de raio r dado que seja tangente à recta m e à circunferência de centro C. 

 

 

 

 

Para ter acesso e tentar resolver o exercício ou ver a 

nossa resolução, basta clicar sobre a ilustração. Utilize as 

ferramentas que estão disponíveis (a ferramenta de 

traçar perpendicular actua seleccionando um ponto e 

uma recta). Se precisar de alguma ajuda ou quiser ver a 

nossa resolução, carregue na ferramenta interrogativa. 
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24.4.05 

Um triângulo nas paralelas  

 

No artigo   Triangularidades   propusemos como desafio a construção de um triângulo 

equilátero que tivesse cada um dos seus vértices sobre uma de três paralelas dadas. 

A nossa proposta de construção (a clássica, aquela que estava na cabeça de quem deu a 

sugestão - Eduardo Veloso ou Caronnet) utiliza rotações de rectas em torno de um ponto. Pode 

tentar fazê-la (ou vê-la, usando a ferramenta de perguntar que não ofende) clicando sobre a 

ilustração que se segue: 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005/04/triangularidades.html
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Ora, tal como noutros desafios, esperar soluções diferentes é saudável, procurar soluções 

diferentes é o mais belo exercício e encontrá-las é uma alegria. Assim tinha acontecido com o 

problema do triângulo pelas alturas (de que entrevimos três construções diferentes) e assim 

aconteceu neste problema. No problema do triãngulo pelas alturas, não deixámos de gabar as 

nossas soluções (ainda não publicadas!). Pois! A vingança não havia de tardar! Agora vejam o 

que escreveram os Sacchettis: 

Talvez seja pretensão nossa mas esta solução é melhor que a 

tua!.. Ela está intimamente ligada à distância entre as paralelas 

sendo que a inclinação das mesmas é irrelevante. 

 

E, em documento anexo, esclareciam: 

 

 

Problema: 

«Construir um triângulo equilátero com um vértice sobre cada 

uma de três paralelas dadas.» 

 

Constatámos: 

1- Que o que define as três paralelas é a distância entre elas; a 

inclinação das mesmas é irrelevante. 

2- Que as dimensões do triângulo (o comprimento do seu lado) 

dependem essencialmente da distância das rectas exteriores; 

mas mesmo quando estas se mantêm fixas, o lado do triângulo 

oscila entre um máximo e um mínimo, consoante a posição da 

recta interior. É mínimo quando esta está a meia distância 

entre as outras (e neste caso o lado do triângulo é igual à 

distância entre as rectas exteriores) e é máximo na posição 

limite em que a recta interior se sobrepõe a uma das exteriores 

(e neste caso o lado do triângulo é igual ao lado do hexágono 

circunscrito à circunferência com centro num ponto situado 

numa das rectas exteriores e raio igual à distância entre elas. 

3- Quando se fixa um dos vértices do triângulo equilátero sobre 

uma das paralelas exteriores o triângulo terá os outros seus 

dois vértices sobre os lados do hexágono definido no ponto 

anterior (o raio da circunferência inscrita ao hexágono é o 
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apótema deste, pelo que os lados do triângulo equilátero 

oscilam entre o apótema e o lado do hexágono circunscrito; 

este hexágono é o lugar geométrico dos dois vértices do 

triângulo equilátero, cujo terceiro vértice está no centro) 

Construção: 

1- Dadas as três rectas paralelas fixa-se um ponto A numa das 

rectas exteriores. 

2- Por esse ponto tira-se uma perpendicular às outras duas 

rectas; seja B a intersecção dessa perpendicular com a 

segunda recta exterior. 

3- Considere-se |AB| o lado dum triângulo equilátero; 

determine-se o vértice C. 

4- Por C trace-se uma perpendicular a |AC| que intersecta a 

paralela interior em D 

5- |AD| é o lado do triângulo equilátero pedido; é fácil 

determinar o outro vértice E e traçar os lados |AE| e |ED|. 

6- Isto porque |AC| é um apótema do hexágono circunscrito e a 

perpendicular contem um lado desse hexágono, lugar 

geométrico dos outros vértices do triângulo equilátero. 

Aveiro, 24 de Abril de 2005 

Mariana e Casimiro Sacchetti 

E a construção dos Sacchettis pode ser vista clicando sobre a ilustração que se segue, feita a 

partir da construção que nos enviaram. 
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25.4.05 

Alturas com potência para triângulo 

 

No artigo   Triangularidades  colocámos o seguinte problema: 

Construir (com régua e compasso?) um triângulo de que se 

conheçam só as três alturas 
Um caso particular foi resolvido em   Sobre a resposta do oitavo  . 

Finalmente, apresentámos uma solução de Casimiro e Mariana 

Sacchetti, num artigo intitulado   Sobre o problema das três gerações 

. Num outro artigo, pelo menos, se referem outras soluções que 

consideramos mais geométricas e elegantes ou mais simples. Para 

aquela que tínhamos sugerido com o artigo   A potência necessária .  

Serve este artigo para publicar, sob a forma de exercício interactivo, 

a resolução (do jovem Aurélio) que utiliza o conceito de potência de 

um ponto relativamente a uma circunferência.  

 

 

E ainda não desisti de vir a publicar a minha resolução, a mais 

simples, aquela que qualquer pessoa com conhecimentos básicos de 

proporcionalidade pode resolver. Aos leitores compete apreciar as 

diferentes construções e votar na mais bela. 

A beleza do problema está no que aconteceu.  

http://geometrias.blogspot.com/2005/04/triangularidades.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/04/sobre-resposta-do-oitavo.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/04/sobre-o-problema-das-tres.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/04/sobre-o-problema-das-tres.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/04/potria.html
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1.5.05 

Carta de Sofia Miranda  

 

<>  

 

Pretendo apresentar uma proposta de resolução para o problema que 

encontrei no vosso Blog de Geometria, intitulado "V- Raios de 

Circunferências".  

Sendo dadas duas circunferências: uma de centro A e raio s, outra de 

centro B e raio t, pretende-se traçar uma circunferência de raio r dado que 

seja tangente às duas circunferências dadas. 

Apresento de seguida o meu raciocínio e o meu processo de construção. 

 

 
Para ver a construção dinâmica de Sofia Isabel,  

basta clicar sobre a ilustração acima.  
 

 

 

Designemos por C o centro da circunferência que procuramos. A distância 

do C a A tem de ser s + r e, analogamente, a distância de C a B tem de ser t 

+ r. Portanto, C terá de ser um dos pontos de intersecção entre a 

circunferência centrada em A, de raio s + r, e a circunferência centrada em 

B de raio t + r. 

Assim, tracei essas duas circunferências (que são as que estão desenhadas 

a amarelo) e determinei o ponto C, que é o seu ponto de intersecção. 

Depois, determinei o ponto em que a circunferência de centro A é 

intersectada pela recta AC e o ponto em que a circunferência de centro B é 

intersectada pela recta BC. Esses dois pontos, que designei por I e J, são 

http://geometrias.blogspot.com/2005/02/v-raios-de-circunferncias.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/02/v-raios-de-circunferncias.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
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os pontos de tangência. 

De seguida, tracei a circunferência centrada em C que passa nos dois 

pontos de tangência determinados, sendo esta a circunferência que 

procurávamos. 

A construção foi realizada de modo que é possível alterar os raios r, s e t, 

assim como a posição dos pontos A e B. 

Manipulando a construção, podemos concluir que quando 2r<|AB|-s-t não 

existe nenhuma circunferência nas condições pretendidas. 

Espero que esta seja uma boa solução para o problema proposto e que não 

me tenha escapado nenhuma falha. 

Envio em anexo o ficheiro do Cinderella com a minha construção (II-

RaiosdeCirc.cdy) 

 

 

Gostaria também de apresentar a minha proposta de resolução para o 

problema "IV-Rectas e Circunferências". Pouco antes de enviar esta 

mensagem, verifiquei que foi apresentada recentemente uma resolução e 

que o meu raciocínio foi bastante semelhante, mas de qualquer forma aqui 

vai a minha proposta. 

Dada uma circunferência de centro C e raio s e dada uma recta m, 

pretende-se traçar uma circunferência de raio r dado, que seja tangente à 

recta m e à circunferência de centro C. 

 

 
Para ver a construção dinâmica de Sofia Isabel MIranda,  

basta clicar nesta ilustração. 

 

 

 

Admitindo que a circunferência de que estamos à procura é sempre 

exterior à circunferência dada, concluí que o centro da circunferência que 

http://geometrias.blogspot.com/2005/02/iv-rectas-e-circunferncias.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
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pretendemos determinar terá de pertencer a uma circunferência centrada 

em C com raio s + r, uma vez que, a distância entre os centros de duas 

circunferências tangentes e exteriores uma à outra, de raios s e r, é s + r. 

Por outro lado, como a circunferência que pretendemos determinar 

também tem de ser tangente a uma recta m dada, o seu centro terá de 

pertencer a uma recta paralela a m, que diste r unidades de m. Ora, 

existem duas rectas nessas condições. 

Portanto, o centro da circunferência pretendida terá de ser um ponto de 

intersecção entre a circunferência de centro C e raio s + r e uma das duas 

rectas paralelas a m anteriormente mencionadas. 

Tendo em conta este raciocínio fiz uma construção geométrica no 

Cinderella que envio em anexo. 

No primeiro ficheiro (IV-RectaseCirc1.cdy) envio a construção completa. 

No entanto, considero que está bastante sobrecarregada com elementos 

que foram meramente auxiliares, por isso envio também um segundo 

ficheiro (IV-RectaseCirc2.cdy) em que ocultei alguns deles, tornando a 

apresentação mais simples. 

Na construção é possível alterar os raios dados, a posição do ponto C e a 

posição da recta m (alterando-se a posição dos pontos D e E). 

Se fizermos algumas manipulações podemos verificar que temos vários 

casos possíveis, consoante a distância do ponto C à recta m. 

Quando a distância de C a m é menor que s, existem 4 pontos de 

intersecção e portanto conseguimos encontrar quatro circunferências nas 

condições pretendidas. 

Quando a distância de C a m é maior que s e menor que s + 2r, existem 

duas circunferências nas condições pretendidas. 

Quando a distância de C a m é exactamente igual a s+2r, existe apenas 

uma circunferência nas condições pretendidas. 

Quando a distância de C a m é maior que s+2r, não existe nenhuma 

circunferência nas condições pretendidas. Isto acontece, porque o 

diâmetro da circunferência pretendida é menor que a distância entre a 

circunferência dada e a recta m dada. 

São estas então as minhas duas propostas de resolução.  

Os meus cumprimentos. 

©Sofia Miranda 
23 de Abril de 2005, FCTUC 
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6.5.05 

Primeira carta de Sofia Canoso  

 

(...) 

Junto envio uma proposta de resolução de um problema de construção de um triângulo 

conhecida a altura a partir do vértice A, o ângulo em A e o comprimento de [BC]. De seguida 

enviar-lhe-ei outra mensagem com a resolução de um outro problema: Construir um triângulo 

conhecido um lado a, um ângulo Â e a soma dos lados restantes. 

Qualquer dúvida acerca das resoluções, ou sugestão de alteração de algo, poderá contactar-

me: 

Cláudia Sofia Canoso 

 

Problema: 

Construir um triângulo de vértices A, B e C, conhecidos: 

* o lado [AC], de comprimento b; 

* a altura h', tirada a partir de A; 

* o ângulo em A. 

 

 

Resolução: 

 

 
[Para ver a construção dinâmica de Cláudia Sofia Canoso,  

basta clicar sobre esta ilustração]  

 

http://geometrias.blogspot.com/2005/01/bsico-construo-de-tringulos-iv.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_01_archive.html
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Para resolver este problema, usaremos uma construção auxiliar. Iremos estabelecer 

uma correspondência entre elementos da construção principal e elementos da 

construção auxiliar: A e A';C e C';H e H' (H tal que [AH] é a altura a partir de A); b 

= b' = comprimento do lado [AC] do triângulo; h' = altura do triângulo [ABC] a 

partir de A (comprimento de [AH] e de [A'H']). 

Dado o lado [AC], que podemos mover através dos pontos A e C, e o ângulo em A, 

definido pelas rectas AC e AB, que podemos alterar movendo a recta AB , pretende-

se encontrar o terceiro vértice do triângulo, B. 

Conhecemos h', comprimento de [AH], mas não sabemos a posição exacta do 

ponto H, pelo que teremos de o encontrar primeiro: 

- O ponto H estará algures sobre a circunferência de raio h' e centro A, pelo que 

traçamos essa circunferência. 

- Uma vez que o triângulo [AHC] é rectângulo em H, porque AH é a altura a partir 

de A, teremos de construir um triângulo rectângulo em que um cateto mede h' e a 

hipotenusa mede b. Para construir este rectângulo, usemos a nossa construção 

auxiliar: 

- Tracemos a perpendicular a A'H' por H'. 

- O ponto C', resultante da intersecção desta perpendicular com a circunferência de 

centro A' e raio b' = b, determina juntamente com A' e H', o triângulo rectângulo 

pretendido. Ficamos a conhecer o comprimento de [HC] (= comprimento de [H'C']). 

- Traçamos a circunferência de centro C e raio = [H'C']= b'.  

O ponto H resulta da intersecção da circunferência de centro A e raio h com esta 

última circunferência. 

Depois de encontrar o ponto H, traçemos a recta que passa por C e por H, d. 

O vértice B resulta da intersecção da recta d com recta AB. 

O triângulo [ABC] procurado está a verde. 
©CSC, 29/04/2005, FCTUC 
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14.5.05 

A segunda construção de Sofia Canoso 

 

Em   Triangularidades   colocávamos vários problemas para resolver. A Sofia Canoso 

apresenta a resolução de um deles. Aqui fica à consideração de todos.  

Problema: 

Construir um triângulo de que se conhece um ângulo Â, um lado a e a soma b + c dos 

lados restantes. 

Resolução: 

 

 
[Para ver a construção dinâmica de Cláudia Sofia Canoso,  

basta clicar sobre esta ilustração]  

Suponhamos que se conhece o lado [AB], de comprimento a, (que se pode alterar 

movendo A ou B) e a soma dos comprimentos dos outros dois b + c, que 

corresponde ao comprimento de [A'H'], na nossa figura. É dado também o ângulo 

em A, que podemos variar movendo a recta a. 

Conhecemos b + c mas não sabemos a posição exacta do ponto C (apenas 

sabemos que terá de pertencer à recta a). Então tracemos a circunferência de 

centro A e raio b + c. Essa circunferência intersecta a recta a em dois pontos. 

Consideremos um deles, H. O comprimento de [AH] é b + c. 

Para encontrar C, basta pensarmos que este tem de estar entre A e H (porque b + 

c > c e b+ c > b) e que podemos considerar a distância de A a C igual a c e a 

distância de C a H igual a b (por forma que a soma seja b + c). 

- Como a distância de A a B é a e a distância de A a C é c, a distância de B a C será 

b, pelo que o triângulo [BCH] será isósceles de base [BH]. 

- Então C pertencerá à mediatriz do segmento de recta [BH], pelo que marcamos o 

ponto médio deste segmento, M. A mediatriz de [BH] é a perpendicular a este 

segmento que passa por M, c. 

- O ponto C resulta da intersecção da mediatriz de [BH] com a recta a. 

O triângulo [ABC] encontrado satisfaz as condições requeridas. 

Observação: 

Atendendo a que num triângulo se tem de verificar a desigualdade triangular, este 
problema só tem sentido quando b + c > a.  

 

http://geometrias.blogspot.com/2005/04/triangularidades.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_08_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_08_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_08_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_08_archive.html
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20.5.05 

Triângulos de Catarina Cruz  

 

(...] resolvi dois dos problemas apresentados na página de 

Geometria. 

Os problemas sobre os quais me "debrucei" referem-se à 

construção de triângulos. Os enunciados assim como as minhas 

propostas de resolução encontram-se nos ficeiros que envio em 

anexo. 

Qualquer crítica ou sugestão serão bem-vindas. 

Grata pela sua atenção 

Catarina Cruz  

Problema:  

Construir um triângulo [ABC] do qual se conhecem o lado 

[BC], o ângulo B e o comprimento da altura tirada a partir de 

A. 

Sugestão para uma possível construção:  

 

 
[Para ver a construção dinâmica de Catarina Cruz,  

basta clicar sobre esta ilustração]  

http://geometrias.blogspot.com/2005_05_15_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_15_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_15_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_15_archive.html
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Traçamos o segmento [BC] de medida a (dada inicialmente); 

Pelo ponto B fazemos passar uma recta f tal que a amplitude 

do ângulo dirigido de [BC] para f seja igual à amplitude dada 

para o ângulo B; 

Por um ponto qualquer da recta BC tiramos-lhe uma 

perpendicular que designaremos por g. Seja D o ponto 

resultante da intersecção das rectas BC e g; 

Determinamos sobre um segmento de extremidade D e 

comprimento h' (comprimento da altura tirada a partir de A). 

Obtemos o segmento [DE]; 

Pelo ponto E traçamos uma perpendicular a g, designamo-la 

por i; 

Da intersecção de i com f resulta A, o terceiro vértice do 

triângulo. Unindo os pontos A, B e C obtemos o triângulo 

pretendido.  

 

Observações à construção 

Foram introduzidas na construção "ferramentas" que permitem 

variar os valores dos elementos dados inicialmente: 

Movendo o ponto C' obtemos medidas diferentes para a, 

medida do segmento [BC]; 

Movendo o ponto P obtemos medidas diferentes para a 

amplitude do ângulo B; 

Movendo E' obtemos medidas diferentes para o comprimento 

da altura tirada a partir de A.  

Apenas são movíveis os pontos assinalados a vermelho. 

 

Comente a construção de Catarina Cruz.  
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II - Triângulos de Catarina Cruz  

 

Problema:  

Construir um triângulo [ABC] do qual se conhecem os ângulos 

B e C e o comprimento da altura tirada a partir de A.  

 

Sugestão para uma possível construção:  

 

 
[Para ver a construção dinâmica de Catarina Cruz,  

basta clicar sobre esta ilustração]  

 

Traçamos uma recta f e consideramos sobre esta o ponto B; 

Desenhamos a recta g que passa por B, tal que a amplitude do 

ângulo dirigido de f para g seja igual à amplitude dada para o 

ângulo B; 

Tiramos uma perpendicular a f por um ponto qualquer desta e 

designamo-la por i; 

Determinamos sobre i um segmento de extremidade D (ponto 

resultante da intersecção de f com i) e comprimento h' (medida 

da altura tirada a partir de A). Seja [DE] o segmento 

http://geometrias.blogspot.com/2005_05_15_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_15_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_15_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_15_archive.html
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pretendido; 

Traçamos por E uma perpendicular a i, designamo-la por j. Seja 

A o ponto resultante da intersecção das rectas g e j; 

Por um ponto qualquer de f fazemos passar uma recta k cula 

amplitude do ângulo dirigido de k para f seja igual à amplitude 

dada para o ângulo C; 

Tiramos por A a paralela a k, designemo-la por l; 

O ponto resultante da intersecção de f com l será o terceiro 

vértice do triângulo. Unindo os pontos A, B e C obtemos o 

triângulo pretendido. 

 

Observações à construção 

Foram introduzidas na construção "ferramentas"que permitem 

variar os valores dos elementos dados inicialmente: 

Movendo o ponto P obtemos medidas diferentes para a 

amplitude do ângulo B; 

Movendo o ponto Q obtemos medidas diferentes para a 

amplitude do ângulo C; 

Movendo o ponto E' obtemos medidas diferentes para o 

comprimento da altura tirada a partir de A. 

 

Apenas são movíveis os pontos assinalados a vermelho.  
 

Comente a construção de Catarina Cruz  
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22.5.05 

Cada problema  é  outro problema  

 

Para nós, o melhor é mesmo apareceram muitas soluções para o mesmo problema de 

construção. Cada construção que se fizer para um mesmo exercício é sempre um útil 

luxo. Há quem diga que pensar noutras construções depois de ter uma é luxo inútil ou 

lixo. Nós pensamos o contrário. Com cada nova construção aprendemos outras 

maneiras de olhar e de pensar e ... aprendemos mesmo. 

Para mim, a construção de um triângulo dados um lado a=|BC| e a soma dos outros 

dois b+c = |AC|+|AB| (para além de um ângulo) devia sempre passar pela construção 

de uma elipse de focos B e C. Para isso, bastava-me considerar um ponto P a mover-se 

num segmento de comprimento b+c e duas circunferências de centros em B e em C... 

Não me cansei das minhas experiências e ainda não dei a minha via por inútil. O 

Aurélio defende uma bela solução que procura explicações em simples triângulos e um 

paralelogramo. A Cláudia Sofia apresentou uma outra que publicámos e que, por ter 

algumas dificuldades comentadas, lhe mereceu a preocupação e a promessa de 

apresentar uma nova mais discutida e testada. Estamos à espera do envio da Cláudia 

Sofia.  

O que pode ser melhor para a Geometria que queremos aprender e ensinar? 

Vamos ilustrar a proposta do Aurélio: 

 

 
 

Tomamos A e duas semirectas - de A para Q e de A para R - definindo o ângulo A (que 

podemos modificar. movendo R verde). Com centro em A, desenhamos as 

circunferências de raios a e b+c dados. E marcamos D e F sobre as rectas do ângulo A, 

à distância b+c de A. O triângulo ADF é isósceles de lado b+c. Se tomarmos E em DF 

e à distância a de A, basta-nos desenhar uma paralela a AD passando por E para 

obtermos C e uma paralela a AE por C para obtermos B. [ECF] é isósceles já que é 

semelhante a [DAF]. |EC|=|CF|=|AB|=c. |AC|=b=|AF|-|CF| e|AE|=|CB|=a. 

Ora vejam lá se não é! Parece tão simples.  
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27.5.05 

Tangente a um círculo tirada por um ponto  

 

A Proposição XVII dos Elementos de Euclides "Tirar por um ponto uma tangente a uma 

circunferência" é aqui proposta em dois exercícios interactivos. 

 

 
Se quer um exercício interactivo seguindo um procedimento clássico, basta clicar 

aqui ou sobre a ilustração.  

http://geometrias.blogspot.com/2005_05_22_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_22_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_22_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_22_archive.html
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Se quer um exercício interactivo seguindo as sugestões de Aurélio Fernandes (Puig Adam ou 

alguém antes dele - diz ele) clique antes sobre esta grande frase.  

 

Em Geometriagon , na lista de 100 exercícios interactivos (construção com régua e compasso) 

que Giorgio Attico propôe, este é o segundo. Mas só com régua. Fica convidado a espreitar, a 

participar, a viciar-se neste jogo. E fica a conhecer mais um instrumento para fazer geometria. 

 

Ao mesmo tempo que nós, só com régua, tente construir as tangentes a um círculo (nem o 

centro é dado, mas pode tomar três pontos) que passam por um ponto dado que lhe é 

exterior.  

http://geometrias.blogspot.com/2005_05_22_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_22_archive.html
http://www.polarprof.net/geometriagon
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29.5.05 

Carta de Brigite Silva 

 

Arsélio 

(...) foi-nos apresentado o vosso Blog de Geometria, pelo que 

nos propusemos a pensar, discutir e resolver alguns dos 

problemas apresentados. 

Deste modo, estou a enviar-lhe (...) a minha proposta de 

resolução para um dos problemas que se encontra no vosso 

blog de geometria. 

Em anexo envio os ficheiros onde se encontra o enunciado do 

problema e o meu processo de construção.  

Para qualquer crítica, dúvida ou sugestão poderão contactar-

me: 

Brigite Simões da Silva 

(III) Rectas e Circunferências 

Problema: 
Traçar uma circunferência de raio r dado que seja tangente a duas 

rectas concorrentes dadas. 

Processo de construção:  

 

 
Se quer ver a construção proposta por Brigite Silva,  

basta clicar aqui ou sobre a ilustração.  

http://geometrias.blogspot.com/2005/02/iii-rectas-e-circunferncias.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
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Pretendemos encontrar a circunferência tangente a 

duas rectas concorrentes, dado o seu raio.  

São dadas duas rectas concorrentes a e b e o raio da 

circunferência r, que corresponde ao comprimento de 

[BE], construído para auxiliar a construção. 

A circunferência que procuramos deve ter o seu centro 

a uma mesma distância das duas rectas, pelo que 

deverá pertencer à bissectriz do ângulo formado pelas 

rectas concorrentes no ponto A. 

Sabemos que o centro C da circunferência terá que 

pertencer à bissectriz mas não sabemos a sua posição. 
Então comecemos por traçar a circunferência de centro 

A e raio r. De seguida tracemos uma recta 

perpendicular a a (ou a b) que passe por A, que 

designaremos por d. Seja D o ponto de intersecção da 

recta d com a circunferência traçada. 

Como a distância entre quaisquer duas rectas paralelas 

é constante, traçando uma recta (denotada por e) 

paralela a a e que passe por D, asseguramos que a 

distância entre as duas é igual ao raio da circunferência 

que pretendemos traçar.  

O centro C da circunferência que procuramos será a 

intersecção da recta e com a bissectriz do ângulo 
formado pelas rectas concorrentes. 

Para determinar o ponto de tangência da circunferência 

procurada com a recta a, tracemos uma recta 

perpendicular a a que passe por C. O ponto de 

tangência será F. 

Neste momento dispomos dos dados necessários para 

traçar a circunferência tão desejada, será ela a 

circunferência de centro C que passe por F. 

 

 

Comente a construção de Brigite Silva.  
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Tangentes exteriores a dois círculos  

 

Quando aqui colocámos os primeiros problemas sobre circunferências e tangentes, deixámos 

para trás os problemas mais simples. A preocupação de então era apresentar problemas que 

interessassem estudiosos para recebermos retorno. Não nos podemos queixar. Só agora 

começámos a dar por algumas faltas nas publicações. Algumas construções tinham sido feitas 

para anteriores experiências mais ou menos falhadas. 

Em artigo anterior, colocámos exercícios interactivos para a construção da tangente a uma 

circunferência tirada por um ponto exterior. 

Hoje o problema é outro. 

 

Problema: 

Temos duas circunferências de raios r e R e determinamos (com 
régua e compasso) rectas tangentes comuns às duas" 

Processo de construção:  

 

 
Se quer ver a construção proposta por Aurélio Fernandes,  

basta clicar aqui ou sobre a ilustração.  

Nota prévia: na resolução em Cinderella, as linhas referentes aos dados estão a 

azul, as linhas referentes a construções estão a verde. 

Há duas tangentes externas e duas tangentes internas. 

Temos duas circunferências de centros A (raio r) e B (raio R). 

Em construção à parte, determinamos a diferença R-r. 

Com centro em B, traçamos a circunf. de raio R-r. 

Traçamos a tangente a esta circunferência a partir de A: recta c; ponto de 

tangência: H. 

Seja H' o ponto de intersecção de BH com a circunferência de centro B e raio R. 

Por A tiramos a perpendicular a c; seja L o ponto de intersecção de AL com a 

circunferência de centro A e raio r. 
A recta LH' (a preto) é uma das quatro tangentes pedidas. 

E fica por resolver a determinação das tangentes interiores. Essa é a proposta.  

http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
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Golpe de asa  

 

A asa envolvente. 

 
Para ver a animação relativa à asa envolvente, 

clique sobre a ilustração.  

30.5.05 

antero'keeffe  

 

Em busca de uma curva, Antero Neves chegou a outra.  

Uma curva inesperada merece ser mostrada.  

Aqui fica. 

 
Houve quem pensasse em borboletas.  

Eu pensei em Georgia O'Keeffe..  

http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_05_29_archive.html
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5.6.05 

Simetria com compasso  

 

"Usar o compasso e nada mais para determinar o simétrico 

de um ponto P relativamente a um eixo definido por dois 

pontos A e B"  

 

 
Se quer fazer o exercício interactivo, clique aqui ou 

sobre a ilustração  

e, depois de esperar um pouco, tente construir o 

simétrico de P. 
Pode mover os pontos do exercício.  

E pode, por exemplo, ver em que condições é que P é 

alinhado com A e B.  

Pode começar a pensar como determinar (com 

compasso)  

o simétrico de P relativamente a B, por exemplo.  

http://geometrias.blogspot.com/2005_06_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_05_archive.html
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Em IV. Construções geométricas (II) , Eduardo Veloso propôe esta construção entre outros 

exercícios. São perguntas publicadas em 1998, no âmbito do projecto Inovação no Ensino da 

Geometria on line que continua disponível no site da APM.  

Transcrevo o texto de Eduardo Veloso, apelando a que (com o SketchPad, com o Cabri, com o 

CeR, com o Cinderella ou com a régua, o compasso, o lápis sobre papel) procurem resolver os 

problemas que ele coloca.  

 

No fim do século XVIII - em 1797 - o matemático italiano Lorenzo Mascheroni, da Universidade 

de Pavia, publicou um tratado chamado A Geometria do Compasso, em que demonstrou o 

seguinte teorema: 

Todos os problemas de construções geométricas resolúveis por meio de uma régua não 

graduada e de um compasso podem também ser resolvidas apenas com um compasso. 

Evidentemente isto não quer dizer que se possam traçar rectas com um compasso. Nas 

construções feitas apenas com um compasso, considera-se determinada uma recta quando 

http://www.apm.pt/apm/foco98/activ4.html
http://www.apm.pt/
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forem determinados dois dos seus pontos.  

Até 1928 Mascheroni ficou com a honra de ter sido o primeiro a demonstrar este teorema. 

Nesse ano, no entanto, percebeu-se que tinha sido publicado em 1672, em Amsterdão, um livro 

- O Euclides Dinamarquês - em que G. Mohr demonstrava precisamente o mesmo resultado. 

Assim, com uma diferença de mais de um século, dois matemáticos tinham chegado 

independentemente a este mesmo resultado. 

Utilize o Sketchpad para resolver, apenas com o auxílio do compasso, os problemas de 

construções geométricas que se seguem. Note que uma recta é dada, ou determinada, dando 

ou determinando dois dos seus pontos. 

 
1. Construir o simétrico de um dado ponto 

relativamente a uma dada recta. 

2. Dados os pontos A, B e C, verificar se o ponto C 

pertence à recta AB. 

3. Dada uma recta definida por dois pontos, 

encontrar outros pontos sobre a mesma recta. 

4. Dado um segmento AB, encontrar um segmento 

AC com o dobro do comprimento de AB. E 
encontrar um segmento com n vezes o 

comprimento de AB, com n natural. 

5. Construir a intersecção de uma circunferência 

com uma recta. 

6. Dada uma recta AB, determinar a perpendicular 

à recta AB passando por A.  
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18.6.05 

Tangentes interiores - Brigite Silva  

 

 

No artigo Tangentes exteriores , apresentámos a construção das tangentes exteriores 

comuns a duas circunferências e propusemos a quem o lesse a construção das 

tangentes interiores a duas circunferências. 

Brigite Silva, que já colaborou com outras construções, apresentou uma proposta de 

resolução que pode ser acedida clicando sobre a ilustração. 

 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005/05/tangentes-exteriores-dois-crculos.html
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20.6.05 

Ponto médio de dois pontos.  

 

 

No artigo Simetria com compasso , apresentámos um 
exercício interactivo para uma primeira construção só 

com compasso e damos a ler as propostas feitas por 

Eduardo Veloso para exercícios de construção só com 

compasso. 

Estamos a aproveitar para treinar exercícios 

interactivos, enquanto vamos adiando a capitulação 

perante o segundo problema proposto por Giorgio 

Artico, a saber: Costruire le tangenti al cerchio dal 

punto P - costruzioni con la sola riga . Começamos a 

achar que é sempre mais fácil dispensar a régua do que 

dispensar o compasso.  

Já agora aqui fica a apresentação do projecto 
Geometriagon do polarprof - G Artico: 

Questo progetto è dedicato a tutti coloro che si dilettano con 
le costruzioni geometriche con riga e compasso. 
Il contenuto è curato dal Centro Ricerche Didattiche "U. 
Morin" di Paderno del Grappa, che vuole anche in questo 
modo rendere omaggio alla memoria del fondatore Fratel 
Roberto Sitia. L'ideazione e il mantenimento del sito sono di 
polarprof (alias prof. G. Artico). Il software di geometria 
dinamica utilizzato è C.a.R. del prof. René Grothmann. 
Tutti possono consultare liberamente l'elenco dei problemi, e 
vedere se e da chi sono stati risolti. Però per rendere 
pubbliche le proprie soluzioni bisogna prima registrarsi nel 
sito. Per registrarsi basta scegliersi uno username e una 
password e opzionalmente definire un profilo. Le soluzioni di 
un esercizio sono visibili solo a chi è riuscito a risolverlo. Ogni 
settimana saranno proposti nuovi problemi; sono benvenute 
anche le proposte dei visitatori. Grazie della visita e ... buon 
lavoro!  

 

Vale a pena visitar o Geometriagon e experimentar o "software" R&C - Régua e 

http://geometrias.blogspot.com/2005/06/simetria-com-compasso.html
http://www.polarprof.net/geometriagon/start.asp?l=it&h=5
http://www.polarprof.net/geometriagon/start.asp?l=it&h=5
http://www.polarprof.net/geometriagon/
http://www.polarprof.net/geometriagon/
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Compasso , bem mais exigente que este pobre "blogue" libertino e sempre à 

experiência. 

Hoje, apresentamos como exercícios interactivos a construção de  

a) um ponto C colinear com A e B dados e tal que |BA|=|BC| 

b) um ponto M colinear com A e B e tal que |AM|=|MB|  

só com compasso. 

Pode aceder ao exercício interactivo, clicando sobre a 

ilustração. 

 
E bom trabalho! 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_06_19_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_19_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_19_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_19_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_06_19_archive.html
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11.7.05 

Polar de um ponto  

 

 

Considere um ponto P e uma circunferência. Por P tire 
secantes à circunferência. Obtém um quadrilátero 

[ABCD] inscrito na circunferência. Chame I ao ponto de 

encontro das suas diagonais.  

Qual é o lugar geométrico dos pontos I quando variam 

as secantes tiradas por P? 

 

 

 
Para ver a construção interactiva, clique sobre a 

ilustração. 

 

Ao lugar geométrico dos pontos I, damos o nome de 

polar do ponto P relativamente à circunferência. 

http://geometrias.blogspot.com/2005_07_10_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_07_10_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_07_10_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_07_10_archive.html
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18.7.05 

a quadratura do rectângulo  

 

 

Quando se fazem índices, descobrem-se os desafios que não tiveram resposta. Apareceram muitos. Hoje decidi lembrar os 

que foram apresentados no artigo Quadratura de Polígonos a partir de um artigo de Carmen Galván, publicado no 

primeiro número da Unión - Revista Iberoamericana de Educación Matemática. E começamos por apresentar a resolução 

do mais simples: Construir o quadrado equivalente a um rectângulo dado. 

 

 
Para ver a construção interactiva, clique sobre a ilustração. 

http://geometrias.blogspot.com/2005/04/quadratura-de-polgonos.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_07_17_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_07_17_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_07_17_archive.html
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20.7.05 

Construção de um triângulo dados os pontos médios dos lados  

 

Andreia Figueiredo escreveu-nos uma mensagem com propostas de construções. Escreve ela: 

(...)foi-nos possibilitada a exploração de algumas das enumeras potencialidades do programa 

de geometria dinâmica de nome Cinderella. Após algumas experiências, apercebemo-nos logo 

do seu elevado valor como instrumento auxiliar no ensino da geometria a alunos do ensino 

básico e secundário. Deste modo, foi-nos apresentado o vosso Blog de Geometria, que nos 

desafia a resolver, com o Cinderella, alguns problemas de geometria, com o objectivo de nos 

pôr a praticar. 

Assim, queria apresentar a minha resolução para dois exercícios propostos no vosso blog. Os 

exercícios que resolvi são da autoria de Puig Adam e encontram-se expostos na secção 

intitulada Pontos e rectas notáveis de um triângulo. Seguidamente, apresento os seus 

enunciados, bem como, o processo que proponho para a sua resolução explicado passo a 

passo. 

EXERCÍCIO 1:  

Construir um triângulo do qual se conhecem os pontos médios dos seus lados. 

 

Da lição de Puig Adam, referida por Andreia, então escolhemos 8 exercícios para propor aos 

leitores. Eram eles: 

 
1. Demonstrar que as paralelas a dois lados de um 

triângulo que passem pelo baricentro dividem o terceiro 

lado em três partes iguais. 

2.Demonstrar que a recta que une o vértice A de um 
triângulo [ABC] com o incentro I corta a circunferência 

circunscrita num ponto P equidistante de B, de I e de C. 

3. Em que circunstâncias é que os quatro lados de um 

quadrilátero determinam dois a dois quatro triângulos 

dos quais as circunferências circunscritas passam por 

um mesmo ponto M? Enunciar e demonstrar o 

resultado. 

4. Demonstrar que os circuncentros dos quatro 

triângulos em que um quadrilátero convexo fica dividido 

pelas suas diagonais são vértices de um paralelogramo. 

5. Construir um triângulo de que se conhece um lado e 

duas medianas 
6. Demonstrar que o triângulo dos exincentros é 

http://geometrias.blogspot.com/2005/01/pontos-e-rectas-notngulo.html
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sempre acutângulo. 

7. Demonstrar que a recta de Simson relativa ao ponto 

P está a igual distância de P e do ortocentro H. 

8. Construir um triângulo de que se conhece os pontos 

médios dos seus lados. E um pentágono? E um 

heptágono? O que se passa se o polígono tiver um 

número par de lados? 

 

Aqui ficam de novo para despertar o apetite. 

 

A proposta de exercício de Andreia Figueiredo reporta-se a parte do exercício 8 desta lista. Que 

aqui fica proposto como exercício interactivo. Para fazer o trabalho clique aqui. 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_07_17_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_07_17_archive.html
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1.8.05 

Tangente a um círculo - só com régua 

 

Mariana Sacchetti resolveu o problema de tirar por um ponto P as tangentes a um círculo dado 

(tal como tinha sido proposto no Geometriagon , só com régua). Ao tentar recriar a sua 

construção como exercício interactivo para publicar aqui, apareceram-nos vários problemas 

com que não contávamos. Mas aqui fica uma versão do exercício. As ferramentas disponíveis 

são: a primeira para permitir mover os elementos desenhados, a segunda para marcar livres ou 

sujeitos a pertencer a rectas ou círculo, a terceira para traçar rectas por um ponto, a quarta 

para marcar o ponto de intersecção de duas rectas seleccionadas, a quinta para voltar atrás, a 

quinta para pedir ajuda e uma sexta para voltar ao princípio de tudo). Pode acontecer que 

alguma das ferramentas precise de insistência. No caso desta versão de exercício, aconteceu-

nos muitas vezes que cada recta que deesenhamos como secante ao círculo não fica logo na 

posição que queremos. Isso só nos obriga a usar a primeira ferramenta e deslocar a recta para 

onde queremos. A Mariana teve o cuidado de nos enviar as justificações todas sobre as suas 

construções (Anexo 8). Pedimos desculpa à Mariana pelos atrasos e pela nossa insistência em 

experimentar transformar a sua resolução em exercício interactivo. 

Clique em "uma versão do exercício" para ter acesso ao exercício interactivo que lhe propomos. 

Clique em "justificações todas sobre as suas construções"(.pdf) para descarregar o texto da 

Mariana.  

 

http://www.polarprof.net/geometriagon/
http://geometrias.blogspot.com/2005_07_31_archive.html
http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy1/tangentipolar.pdf
http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy1/tangentipolar.pdf
http://geometrias.blogspot.com/2005_07_31_archive.html
http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy1/tangentipolar.pdf
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8.8.05 

Sobre a demonstração 

Demonstrar que as paralelas a dois lados de um triângulo que 
passem pelo baricentro dividem o terceiro lado em três partes 
iguais. 

 

Antes de nos embrenharmos no mês de Agosto, a respeito de 
vários dos problemas que deixámos para as férias, ao de leve, 
ainda discutimos - Arsélio & Aurélio - o papel das construções e 
do Cinderella como prova (ou como demonstração) desta ou 
daquela afirmação. Na ilustração que aqui publico, os vértices 
do triângulo ABC são aqueles como podem ser outros 
(bastando movê-los, livres e ansiosos por um pé de dança), G 
é obviamente o centro de gravidade, MK paralela a BC e HL 
paralela a AC. H e K não dividem o lado [AB] em três partes 
iguais?  
Para termos uma prova boa, precisaremos de acrescentar 
alguma informação à construção, acompanhada do Texto da 
construção (geometria analítica) e conteúdo da Janela de 
informação? 
Este problema é um dos que já foi apresentado duas vezes, 
sem que alguém o tenha amado tanto quanto um problema 
merece. Aqui fica um novo pedido de atenção. Pensamos que 
são fáceis. Mas, por exemplo, o 3º da lista republicada no 
artigo - Construçaõ de um triângulo dados os pontos médios 
dos lados - levanta-nos problemas graves de leitura do 
enunciado. Quem pode ajudar-nos a ler Puig Adam? 
Adaptámos bem? 

http://geometrias.blogspot.com/2005/07/construo-de-um-tringulo-dados-os.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/07/construo-de-um-tringulo-dados-os.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/07/construo-de-um-tringulo-dados-os.html
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14.8.05 

Outra demonstração ilustrada  

 

Demonstre que os quatro lados de um quadrilátero 
completo determinam  
dois a dois quatro triângulos cujas circunferências 
circunscritas  
passam por um mesmo ponto G 

. 

 

 
Aurélio Fernandes descobriu o verdadeiro enunciado (de Puig 
Adam) do tal problema 3 que tem vindo a ser referido que eu 
tinha modificado. Aqui fica a minha intrerpretação e a 
demonstração ilustrada que fica para a discussão em aberto. 
E Aurélio Fernandes acrescentou noutra mensagem a definição 
de quadrilátero completo (esta palavra completo tinha sido 
retirada para abrir o problema). Aí vai a definição de Puig 
Adam: Chama-se "quadrilátero completo" à figura formada por 
quatro rectas secantes entre si duas a duas, sem que três 
delas passem por um ponto. Essas quatro rectas são os "lados" 
do quadrilátero e os seus pontos de intersecção são os 
"vértices". As "diagonais" do quadrilátero são as rectas que 
unem os vértices não situados no mesmo lado. 
 
A seguir à definição vem esta pergunta: Quantas diagonais e 
quantos vértices tem o "quadrilátero completo"? 



101 
 

18.8.05 

No Trapézio, sempre! 

 

Aurélio Fernandes, numa das suas traquinices 

e no seguimento da minha tolice 

interpretativa do problema do quadrilátero 

completo, depois de prever um voo rasante 

(ele disse golpe de asa) que demonstrasse o 

velho problema, mandou que me distraísse a 

construir um trapézio de que se conhecessem 

as bases e as diagonais. Assim fiz.  

E aqui deixo, como exercício interactivo, a 

construção de um trapézio de que se 

conhecem as bases e uma diagonal.  

Exactamente, construí um exercício em que se 

obtém um trapézio [ABCD], sendo dados 

|AB|, |CD|=|BC|, AB//CD e |AC|. 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_08_14_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_14_archive.html
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24.8.05 

Voar no trapézio  

 

Continuámos a falar de trapézios. Seguindo um conselho de Puig Adam, Aurélio tinha proposto 

que construíssemos um trapézio [ABCD] de que eram dadas as bases: - |AB|=a, |CD|=b| - e as 

diagonais: - |AC|=e, |BD|=f. Consideremos o trapézio desenhado, para que possamos ver o 

que é importante: [ABO] e [CDO] são triângulos semelhantes. O problema construtivo está em 

encontrar o centro O da homotetia que transforma [AOB] em [COD]. Terá de ser 

|AB|/|CD|=|AO|/|CO|=|BO|/|OD|. A construção feita (com recursos ao Teorema de Thales) 

a partir da recta AB em que |AB|= a, |BT|=b, |AP|=e, |AR|=f, permite-nos calcular 

|AO|=|AQ| e |BO|=|AS|. E está tudo resolvido, já que podemos desenhar o triângulo [ABO]. 

 

Não caí porque estava a trabalhar no trapézio com um parceiro de confiança. E não caímos 

sem deixarmos o trapézio bem construído. Na nossa construção interactiva sempre pode 

alterar os tamanhos das bases e das diagonais.  

 

 
Para aceder à nossa construção interactiva  

basta clicar sobre a ilustração. 

 

Depois da construção, demos atenção a várias propriedades interessantes do trapézio. 

Por exemplo a recta que passa pelos pontos médios das bases também passa pela 

intersecção das diagonais e dos lados... Provável é que haja outras formas (e mais 

elegantes) de realizar esta construção. Há?  

http://geometrias.blogspot.com/2005_08_21_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_21_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_21_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_21_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_21_archive.html
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29.8.05 

(B-EI) Soma de comprimentos 

 

Estamos a preparar um grande conjunto de exercícios interactivos básicos para serem usados 

livremente na escola. Aqui fica a experiência de um deles para ver como funciona. Todos os 

exercícios interactivos deste projecto serão identificados por um símbolo. de que apresentamos 

uma primeira sugestão : e(lectronica e interactiva) JE :-) 

Vamos indo e vendo. Dizemos nós, 

Arsélio & Aurélio 

que andamos à procura de parceiros, como sempre. 

 
Básico 

Exercício Interactivo 

Transferência de comprimentos 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
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31.8.05 

(B-EI) Mediatriz - a construção geométrica e a animação 

 

 
Básico 

Exercício Interactivo 
Mediatriz de um segmento 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
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Tem interesse ver a animação que se pode fazer com o Cinderella para ver com olhos 

de ver a mediatriz como lugar geométrico dos pontos que estão a igual distância de 

dois pontos dados. Clique sobre a palavra animação e anime-se.  

 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
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3.9.05 

(B-EI) Triangulo equilátero 

 

 
Básico  

Exercício Interactivo  

Triângulo equilátero 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_08_28_archive.html
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26.9.05 

(B-EI) Centro de uma circunferência 

 

 
Básico  

Exercício Interactivo  

Determinação do centro de uma circunferência. 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_09_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_09_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_09_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_09_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_09_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_09_25_archive.html
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28.9.05 

Básico - Pequeno desafio. 

 

Considere um rectângulo [ABCD] e uma circunferência de centro em O. 

Inscreva na circunferência um rectângulo semelhante ao dado. 

 

(versão de Aurélio, sobre ideia de Caronnet, com passagem 
por uma primeira vítima básica - Arsélio)

 

As soluções já começaram a chegar. Vamos publicar: 

Primeira solução:  

Proposta de solução por Mariana Sacchetti 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_09_25_archive.html
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10.10.05 

Básico - Que nos dão quando nos pedem um triângulo?  

 

Para distraír o Arsélio de problemas imaginários, Aurélio apresentou o seguinte 

problema de construção geométrica: 

 

Construir um triângulo [ABC], isósceles - |AB|=|AC| - de que se conhece o ângulo 

BÂC e a soma dos comprimentos da base |BC| e da altura relativa a [BC] (tirada por 

A). 
 

Aurélio comunicou ao Arsélio e a quem mais quiser pensar no assunto, o seguinte: 

a) Se passar uma semana sem termos apresentado uma solução, ele dá uma sugestão; 

b) Ao fim de duas semanas, serão publicadas as soluções que lhe forem enviadas ou a 

solução que ele considera a mais simples; 

c) A construção é simples (depois de saber como foi, isto já sou eu a dizer!) 

 

[Arsélio, pub.] 

 

Eu não apresentei qualquer solução. Por enquanto, as linhas com que me cosi não 

chegaram aos calcanhares do triângulo. Hoje discutimos colectivamente uma primeira 

aproximação da Mariana, para além de termos visto e discutido exercícios interactivos 

por ela executados. Ficamos à espera da entrega da solução pela Mariana. 

 

E colocamos aqui o desenho proposto por Aurélio para ser a sugestão prometida. Diz 

ele: consideremos o problema resolvido.... 

 

 

 



110 
 

7.11.05 

Noticia 

 

Decidimos, aqui na nossa humilde casa de geometria, abrir um espaço só para os exercícios 

interactivos: 

http://geometrias.net 

e praticamente dedicado a exercícios básicos ou para o ensino básico.  

Estamos a reunir algumas forças todas as quintas feiras para nos convencermos que não há 

qualquer solidão para as nossas dificuldades. E também para pequenas vitórias quando 

conseguimos vencer esta ou aquela dificuldade. Nada é mais complicado do que aquilo que 

parece simples. Estes exercícios vão ser a base de alguma casa de geometria intranetinterna da 

escola. A Mariana tem experimentado exercícios com alunos em ambiente de sala de aula e 

também tem experimentado no ambiente RIA.edu (projecto liderado pela Associação da 

Comunidade Educativa de Aveiro). Estudantes do RIA.edu podem aproveitar o trabalho quer 

neste blog(?) que pode ser acedido pelo endereço 

http://geometria.web.pt. 

Nós vamos continuar ao nosso passo lento. 

Arsélio, Aurélio e Mariana 

Os triângulos da Mariana (I) 

 

Aurélio Fernandes lançou o desafio 

Construir um triângulo isósceles de que se conhece o raio da circunferência circunscrita e a 

soma da base com a altura correspondente. 

na esperança de nos embrulhar com as nossas diferentes formas de resolver o desafio anterior. 

Ele estava convencido que só a forma AurélioCaronnet era boa para isto. 

Eu nem me lembro de tentar, porque a Mariana disse, no clã Sacchetti e para quem a quis 

ouvir, que devia haver alguma da maldade intríseca do autor no desafio que lançava. E ainda 

estávamos a recuperar dessa acusação com 

fundamento e já ela nos dizia que tinha feito as 

três resoluções - aureliana, arseliana e mariana. 

E aqui deixamos a resolução mariana para 

começar, embora com atraso de semanas [que os 

computadores também têm as suas fragilidades 

(como nós, além das nossas)]. Movimentando os 

pontos verdes (ou não vermelhos) dos dados do 

problema nos dois segmentos que encimam a 

construção identificarão bem os diferentes 

aspectos da solução mariana. 

 

http://geometrias.net/
http://geometria.web.pt/
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21.11.05 

Equivalência de polígonos 

 

Usando só rectas, determinar um quadrilátero e um triângulo equivalentes e com dois 

vértices comuns. 

João Vieira, estudante do 11º ano, enviou à Mariana uma descrição da sua solução em bom 

português. Apresentamos, como exercício interactivo, a construção que lhe corresponde. Pode 

ver a nossa construção, passo a passo e completamente, clicando sobre esta frase e clicando 

na ferramenta (?). 

 

O processo pode ser generalizado. Por exemplo: a partir de um pentágono determinar o 

quadrilátero equivalente e com três vértices comuns ao pentágono. 

João Vieira explica também, bem e completamente, como o processo se generaliza a 

determinar um triângulo equivalente a um qualquer polígono.  

Ainda a construção de um triângulo 

Andámos a resolver o problema da construção de um triângulo [ABC] de que se 

conhecem os comprimentos |AB|, |AC| e |AF| sendo [AF] o segmento da bissectriz do 

ângulo A .Já temos uma resolução. 

Esperamos uns dias por novas propostas. 

http://geometrias.blogspot.com/2005_11_20_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_11_20_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_11_20_archive.html
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27.11.05 

O triângulo de dois lados e uma bissectriz 

 

A construção de um triângulo [ABC] de que se conhecem os 
comprimentos |AB|, |AC| e |AF| sendo [AF] o segmento da 

bissectriz do ângulo A deu emprego a muita gente, fazendo da 

Mariana um autêntico vai-vem entre a lua da família dela e os "terra 
a terra" =[:-)] da escola. 

Publicamos aqui uma construção que pode ser acedida passo a passo, 
carregando na ferramenta interrogativa (?). Seria bom termos tempo 

para contar todos os episódios e o que vamos pensando sobre a 
matemática envolvida em cada uma das posições defendidas (a 

começar pelos erros que, algumas vezes, são concentrados das 
melhores ideias).  

 
Para ver a nossa construção de mistura  

carregue nesta ilustração. 

Caronnet, Aurélio, Sacchettis(Mariana, Casimiro & Luz) e Arsélio 

andaram às voltas com esta construção. De tudo o que fomos 
fazendo, parece-nos um bom e esclarecedor resultado o que aqui 

apresentamos. Ao ver o que fica como resultado, não podem 
imaginar a quantidade de trabalho no computador e muito menos a 

quantidade de trabalho em papel Sacchetti ;-) 
Como diz Aurélio, consideremos o problema resolvido. Vendo a figura 

com o triângulo [ABC], a partir do qual construímos o triângulo [ACJ] 
tal que |AC|=|AJ|=b e JC paralelo a AF, ficamos a saber que 

|JC|/i=(b+c)/c. E isso é tudo o que precisamos de saber. Pelo menos 
para nós que já nos deixámos enganar sobre a construção mais do 

que uma vez.  

Esperamos que tenham gostado de pensar no assunto e da nossa 
construção aqui colocada para ser vista e criticada. Como todas as 

outras. 

http://geometrias.blogspot.com/2005_11_27_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_11_27_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_11_27_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_11_27_archive.html
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4.12.05 

Cordas  

 

E Aurélio Fernandes propõe o seguinte: 

"Dada uma recta r e duas circunferências de centros O e O', trace uma recta 

r´paralela a r que intersecte as duas circunferências segundo cordas iguais."  

 

Um lado e duas medianas? Nem mais.  

 

A Mariana tem andado em volta do problema 

«Construir um triângulo de que se conhece um lado e duas medianas» 
que resolveu  

e vai propor aos seus estudantes do 11º ano.  

Quem mais quer experimentar? 
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24.12.05 

Voltar, acompanhado  

 

Esta Escola de Geometria andou a trabalhar numa 
parceria internacional. Pensamos que abrimos novas 
perspectivas aos apreciadores de geometria de régua e 
compasso ao traduzir para português o  

 
Geometriagon em português 

Mais ricos na companhia, voltamos ao bloGEOMETRIA. 
O Geometriagon é um arquivo de problemas de 
construção com régua e compasso, exercícios 
interactivos suportados no "software" Régua e 
Compasso de R. Grothmann (applet JAVA). Giovanni 
Artico, autor e animador do Geometriagon, enriquece 
muito as perpectivas dos exercícios interactivos com a 
correcção automática, o registo das soluções e 
salvaguarda em base de dados própria. Deste modo, 
após ter resolvido um problema pode ver as soluções de 
outros autores e comparar estratégias. 
O nosso Lugar Geométrico é diferente do Geometriagon.  

Ambos ficam melhor por se reconhecerem na mesma 
fotografia: animar a geometria. 

http://www.polarprof.net/geometriagon
http://www.polarprof.net/geometriagon
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27.12.05 

Um lado e duas medianas? Nem mais.  

 

 

Com um lado e duas medianas, Afonso Graça do 11º 
ano, reconstruiu um triângulo. Para além de ter 

escolhido as medianas que nós nunca escolheríamos, 

ele apresentou-nos uma construção auxiliar original (ou 

que não conhecíamos) para dividir um segmento em 3 

partes. 

A Mariana, que tinha descoberto que a construção a 

fazer era afinal aquela do trapézio dadas uma base e as 

diagonais, recebeu a resolução do Afonso em papel e 

fez a respectiva construção em Cinderella para que seja 

vista. Aqui vai. 

 

 
Para ver a resolução do Afonso Graça  

clique nesta ilustração (afonsina e cheia de graça). 

http://geometrias.blogspot.com/2005_12_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_12_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_12_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_12_25_archive.html
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Cordas iguais em circunferencias diferentes  

 

 
Para ver os passos da Mariana  

em volta da sua construção 

clique nesta ilustração. 

 

http://geometrias.blogspot.com/2005_12_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_12_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_12_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_12_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2005_12_25_archive.html
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28.12.05 

Vamos lá ao pentágono  

 

Aceitam-se propostas de construção rigorosa (com justificação matemática) de um 

pentágono regular de lado 5, por exemplo. 

  

3.1.06 

uma ajuda? de presente em presente  

 

 
Nunca pensámos em publicar a construção rigorosa do pentágono regular inscrito numa circunferência de raio 
dado (esta construção tem explicação matemática feita por A J Moreira Antunes na Gazeta da Matemática 
(SPM), depois de ter sido objecto de muita discussão por aqui na escola ao tempo da construção do dodecaedro 
- universo - que está no jardim). Aqui vai o desenho da coisa, em que M é ponto médio de OP, |MQ|=|MA| e 
|AQ|=|AB|... Penso que chega para se entender a construção. 

 

 

 

Construir um pentágono regular inscrito numa circunferência de raio dado é assim. 

E construir um pentágono regular de lado dado (lado 5, no caso)? Como determinar o círculo em que o 

pentágono se inscreve? E é preciso determinar um círculo? 

 

Já agora! E construir, só com compasso!, os 5 pontos igualmente espaçados sobre uma 

circunferência dada? Como é? 
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15.1.06 

Nas cordas 

 

Aurélio Fernandes insistiu em apresentar como desafio, no seguimento de anterior, a 

determinação de uma recta r que corte duas circunferências C1 e C2 dadas segundo 

cordas de que são dados os comprimentos c1 e c2, respectivamente.  

Figuras equivalentes 

 

Já por aqui apresentámos exercícios de equivalência de figuras, a saber: fizemos a 

quadratura (?) de um rectângulo qualquer e a determinação de um triângulo com a 

mesma área de um polígono qualquer, e não sei se mais alguma equivalência. Estou 

agora a propor que se estude a construção (só razoável?) 

de um triângulo equivalente a um círculo dado; 

de um triângulo equilátero equivalente a um círculo dado; 

de um círculo equivalente a um triângulo dado; 

de um círculo equivalente a uma coroa circular dada 

Do lado do pentágono regular 

 

A verdade é que, quando coloquei a questão da construção de um pentágono regular de 

que se conhece o lado, não esperava que houvesse uma resposta como aquela que deu 

João Miguel Guerra Vieira (aluno da turma C do 11º ano na Escola José Estêvão). 

 

 
 

Depois de ter justificado a divisão em cinco partes iguais feita a uma circunferência e 

com base nessa compreensão, João Miguel Vieira propõe a construção que aqui 

ilustramos. Tomou |AB|=5. Determinou M: |AM|=|MB| e L: ALM é triângulo 
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rectângulo e |AL|=|AB|. Com centro em M e raio |ML| determinamos K. |AK| = 

5.(1+raíz de 5)/2 (5x número de ouro) = diagonal do pentágono de lado 5 

(|AC|=|BE|=|AD|=|BD|). Circunferências de raio |AK| centrados em A e K determinam 

D. Como intersecção da circunferência centrada em A e de raio |AB| com a 

circunferência centrada em B e raio |AK|, determinamos E. de modo análogo, 

determinamos C. É uma boa ideia. 

E é claro que a construção de J. Vieira mostra que não 
é preciso conhecer o círculo circunscrito ao pentágono 
regular para a sua construção a partir do lado dado. 
Também se perguntava isso. A resposta não tardou. 

Para quem se interessar pelo trabalho de João Miguel a respeito de pentágonos, aqui 

deixamos as 4 páginas manuscritas que nos ajudaram a perceber melhor e de outra 

forma o problema que tínhamos proposto. Podem ser descarregadas em páginas 

separadas no formato (.pdf): página 1; página 2; página 3; página 4. (Anexo 9) 

 

Damos os parabéns ao João Miguel. E agradecemos à Mariana que nos trouxe e 

apresentou o João Miguel (como já nos tinha apresentado Afonso Graça).  

29.1.06 

Pentágono regular pelo lado (2)  

 

A solução para a construção do pentágono de que se conhecia o lado que tanto Arsélio 

como Aurélio tinham na cabeça utilizava a construção clássica de um pentágono 

inscrito seguida de uma homotetia de centro no centro da circunferência. Aqui fica a 

construção respectiva feita em ReC - Régua e Compasso - Zirkel und Lineal de René 

Grothmann. utilizada no projecto Geometriagon, de G. Artico, que adaptamos para 

português. 

Pode manipular a construção a partir de alguns dos seus pontos como habitualmente.  

 

.  

http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy1/Pent1jvieira.pdf
http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy1/Pent2jvieira.pdf
http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy1/Pent3jvieira.pdf
http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy1/Pent4jvieira.pdf
http://www.rene-grothmann.de/
http://www.rene-grothmann.de/
http://www.polarprof.net/geometriagon
http://geometrias.blogspot.com/2006_01_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_01_29_archive.html
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Pentágono pelo lado (3)  

 

Mais uma construção feita em ReC - Régua e Compasso - Zirkel und Lineal de René 

Grothmann. para treinar. Se quiser e puder pode criticar e sugerir alterações.  

 

O lado dado é [AB]. Comecemos por desenhar as 

circunferências sobre as quais estarão os dois vértices 

contíguos a A e a B - centradas em A e em B e de 

raio |AB|. Tomamos os pontos de intersecção destas 

circunferências que definem a mediatriz de AB onde 

se encontrará o vértice oposto a AB. Tracemos a 

circunferência centrada em Z que passa por A e B. Os 

pontos X e Y simétricos relativamente à mediatriz de 

AB permitem determinar os vértices C e E. D vem 

óbvio. 

 

 
Para ver a construção dinâmica basta clicar sobre a 

ilustração. Pode experimentar movimentar A e B. 

http://www.rene-grothmann.de/
http://www.rene-grothmann.de/
http://geometrias.blogspot.com/2006_01_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_01_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_01_29_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_01_29_archive.html
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3.2.06 

Pentágono a compasso  

 

A 8 de Janeiro, há quase um mês, a Mariana enviou a construção do pentágono regular 

só com compasso ( a divisão de uma circunferência em 5 arcos iguais). Mais ninguém 

apareceu com a construção e, por isso, aqui fica a ilustração da construção Mariana. 

 

 

 
 

 

 

Escreveu ela: 

Em relação ao pentágono mantive as letras da figura publicada e acho que não me vão 

pedir os passos um a um, ou vão? (olhem bem para a figura primeiro) 

Mas para já é assim: 

-a azul - a construção do simétrico de P e os restantes vértices do hexágono 

- a amarelo - construção do vértice A do pentágono (bissecção do arco PP') 

-a verde alface - a construção de M (ponto médio) 

- a laranja -a construção de Q 

- a verde-escuro - os restantes vértices do pentágono 

e, vejam bem, não é uma obra de arte? Querem os passos de cada etapa? 

 

Bebemos as cores, embebecidos. Pois.  

E depois? 
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10.2.06 

De Alcácer, também 

Nos últimos tempos, pode parecer que a actividade deste lugar geométrico abrandou. 

Não é assim. Temos várias propostas relativas ao pentágono e construção (razoável) de 

figuras equivalentes a círculos e nenhuma relativa às cordas, só para falar dos mais 

recentes. É claro que temos andado geometricamente ocupados a tornar possível o 

Combate Geométrico em português e a experimentar a participação de alunos da 

Escola José Estêvão. 

Transcrevemos em parte uma mensagem de Paulo Correia, professor de Matemática 

em Alcácer do Sal e responsável da página Matemática? Absolutamente!, que 

recomendamos. A sua proposta de construção (construção maravilhosa e que não 

conhecíamos) confunde-se (nos fundamentos) com a proposta de J. Vieira publicada. 

Ora viva... 

Sou um leitor atento do blog, para o qual não tinha 

ainda contribuído por falta de pertinência. 

Sobre a construção de um pentágono, dado o lado, 

imaginei uma construção que não encontrei no vosso 

blog (nem na internet) e que julgo que possa trazer 

valor acrescentado, razão pela qual a decidi enviar 

(...)  

A ideia principal, é a de que num pentagrama inscrito 

no pentágono, os segmentos do pentagrama estão para 

os lados do pentágono na proporção de ouro (phi). 
Assim: 

1º - sobre o lado dado, constrói-se um rectângulo de 

ouro 

2º - do rectângulo, cria-se um triângulo de ouro - 

intersectando as circunferências de centro nos 

extremos do segmento dado e raio igual ao lado maior 

do rectângulo. 

3º - Já está... o ponto encontrado é o 3º vértice do 

pentágono. 

4º - Com a intersecção de umas circunferências 

encontram-se os dois vértices em falta. 
Espero que aprecie a ideia - eu achei-lhe uma certa 

piada. Aguardo o seu comentário. 

(...) 

Obrigado Paulo. 

http://www.polarprof.net/geometriagon
http://mat.absolutamente.net/
http://geometrias.blogspot.com/2006/01/do-lado-do-pentgono-regular.html
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Experiências com trapézios 

 
Em Agosto de 2005, no artigo Voar no trapézio dava-se 

conta de uma construção solução para o desafio - 

Construir um trapézio de que se conhecem as 
duas bases e as duas diagonais - discutindo 

anteriores exercícios também publicados. 

Recentemente, com as experiências feitas para 

aprender a fazer exercícios interactivos com o Régua e 

Compasso - Zirkel und Lineal, voltámos a esse 

exercício e temos de reconhecer que a solução então 

encontrada é extremamente complicada. Garantimos 

que há soluções mais elegantes e propomos que 

procure solução mais simples que a da figura (que aqui 

publicamos para avivar a memória e lembrar a nossa 

deselegância). Clicando sobre essa ilustração tem 

acesso ao exercício interactivo em ReC onde pode 
tentar a sua solução 

 
Construção de um trapézio (dadas as bases e 

diagonais). 

http://geometrias.blogspot.com/2005/08/voar-no-trapzio.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_05_archive.html
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Disponibilizamos também o outro exercício interactivo 

que realizámos com o ReC, em que pode tentar 

construir o trapézio de que são dados os 

comprimentos dos seus quatro lados  

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_02_05_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_05_archive.html
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19.2.06 

Triângulo equilátero equivalente a um círculo  

 

Para aprender a trabalhar com o ReC - Zirkel und Lineal , fazemos algumas 

experiências. Pode experimentar as ferramentas do ReC, seguindo os passos do 

exercício que lhe propomos. E, matematicamente, ficamos à espera que nos escreva 

sobre a razoabilidade desta construção de triangulatura do círculo :-). 
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Construção de um triângulo equilátero equivalente a um círculo dado. 

 

Como é que vê as coisas na construção? Todas as informações nos interessam, já que, 

de computador para computador, se notam diferenças quando nós queremos que no 

essencial seja o mesmo que aparece em todo os lugares geométricos.  

Pode seguir os passos da construção, ou reconstruir a dita desde o princípio, a partir 

da última ferramenta - seta verde. 

 

E já agora! Será que isto tem algum interesse? Esse é o problema eterno sobre cada 

uma das coisas em cada intervalo do tempo que passa.  

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_02_19_archive.html
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As áreas iguais do círculo e do triângulo 

 

Em Março do ano passado, a propósito das comemorações do dia do  π  , publicámos 

uma entrada 3,14 - Dia do  π   - uma "rectificação" que abriu uma nesga de discussão 

sobre os inconstrutíveis e, logo, sobre o que podemos considerar uma construção 

razoável ou que nos dê uma aproximação razoável. Foi a Mariana quem, então, mais se 

debruçou sobre a prova da razoabilidade da construção de rectificação proposta, 

estando as suas reflexões publicadas como anexo do artigo citado acima. 

Por outra via, a das aulas e de uma tentativa de visualização dinâmica de confirmação 

do teorema de Pitágoras pelos alunos do 8º ano, começamos a publicar também 

algumas propostas de exercícios de construção de figuras equivalentes a outra dada. 

Destes foram sendo colocados vários. Dirão que, por detrás disto tudo sempre pairou a 

sombra da "quadratura do círculo" :-).  

Finalmente, e muito recentemente, colocámos de novo problemas de construção 

razoável, numa pequena entrada Figuras equivalentes com várias propostas de 

trabalho. A saber: 

a construção (só razoável?) 

de um triângulo equivalente a um círculo dado; 

de um triângulo equilátero equivalente a um círculo dado; 

de um círculo equivalente a um triângulo dado; 

de um círculo equivalente a uma coroa circular dada. 

Até hoje, já não é para estranhar!, só a Mariana decidiu pegar no assunto que aparece 

estranho à maior parte dos estudantes e professores de geometria. Foi com ela e, na 

presença da omnipresente testemunha Aurélio, que tentei discutir o que poderíamos 

entender por aproximação razoável obtida por via de uma construção. A construção de 

um triângulo equivalente a um círculo dado, proposta por ela, baseia a sua 

razoabilidade na razoabilidade da rectificação do dia do  π  : Um círculo de raio -r- é 

obviamente equivalente a um triângulo de base - 2 π  r - e altura -r-, ou coisa assim. 

No caso da Mariana, ela constrói um triângulo de base  π  r e altura 2r e insiste (e bem) 

numa justificação visual que recorre aos hexágonos inscrito e circunscrito, chamando a 

atenção para o facto do comprimento do segmento correspondente a meia 

circunferência ser a olho ... um bocadinho mais 

do que metade do hexágono inscrito 

(precisamente 1 lc - lado do hexágono 

circunscrito + 2r - lados do inscrito) e pedindo 

desculpa, por não poder avançar mais, nestes 

termos: Porquê não sei, como já não soube 

acabar a justificação do problema da rectificação 

de  π  . Acho que não tenho conhecimento para 

mais. 

Aqui fica o estado da reflexão e o desenho (tirado 

da construção em Cinderella) da Mariana para a 

primeira proposta. 

E ainda hoje, entre outras experiências de vida, espero colocar uma construção-

resposta ao segundo problema de tipo completamente diferente e aparentemente 

independente daquela rectificação (sempre presente), a ver se aparece alguma alma 

que nos ajude a ver que somos razoáveis. 

http://geometrias.blogspot.com/2005/03/314-dia-do-uma-rectificao.html
http://geometrias.blogspot.com/2006/01/figuras-equivalentes.html
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 20.2.06 

O octógono regular  

 

É claro que todos sabemos inscrever um quadrado num círculo dado. E, por isso, todos 

sabemos construir o octógono regular inscrito num círculo dado. 

O que estamos a propor para estudo é a construção de um octógono regular de que se 

conhece o lado. Há uma bela construção que precisa de conhecimentos básicos (os 

estudantes do 9º ano podem pensar sobre esta construção).  

22.2.06 

Soluções com problema  

 

Paulo Correia, de Alcácer do Sal, enviou-nos duas construções de octógono regular a 

partir do seu lado [já cá cantam 3 e ainda preferimos a nossa:-)] e uma interpretação 

para a construção da triangulatura do círculo acompanhada de um belo 

(geometer's)SKETCH(pad). De tudo daremos conta. Mas não adiamos mais a 

mensagem que desafia. Diz ele: 

(...) Em terceiro lugar, uma sugestão de problema, para o qual não tenho resposta, mas 

que a intuição me diz existir - talvez até fácil... 

"Dado um triângulo qualquer, construir um triângulo equilátero equivalente - com a 

mesma área." Depois podemos "triangular" um quadrado ou um quadrilátero 

qualquer... 

Espero que lhe dê que pensar... julgo que gosta disso...  

Tem razão o Paulo quando diz que gostamos de pensar e gostamos de quem de nós 

pensa sinceramente isso, dando-nos em que pensar. A nós e a todos os que vão 

passando por aqui. Obrigado, Paulo. 

Confesso que escrevi triangulatura por causa da quadratura, mas nunca pensei na 

palavra para designar algo tão específico como determinar um triângulo regular 

equivalente a .... Ficamos a dever ao Paulo mais este acerto.  
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26.2.06 

Do quadrado para octógono regular  

 

Um octógono regular pode ser obtido a partir de um quadrado cortando-lhe quatro 

cantos rectangulares isósceles iguais. Como mostra a figura. Ao quadrado [JKLM], 

cortamos os triângulos isósceles iguais a [AIB] (ou [BJC], de hipotenusa [AB] dada 

para lado do octógono a construir. Se nos é dado o lado do octógono, qual é o lado do 

quadrado de que ele pode resultar por corte? 

 

 
 

Para um octógono de raio 1, tomemos um quadrado 

de lado V2+1+V2.  

Não! A nossa preferida não é esta. Não perdem por 

esperar. 
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28.2.06 

O octógono mais simples é sagrado.  

 

A construção de um octógono regular a partir do seu lado foi-me sugerida pela 

arquitectura religiosa e pelo desenho de alguns artefactos sagrados. Mas o que 

interessa é a simplicidade. O lado de um octógono regular, quando inscrito numa 

circunferência, corresponde a um ângulo ao centro de 45º. Ao construir uma 

circunferência de centro em M e diâmetro AB, obtemos um ângulo ANB recto (N sobre 

a mediatriz de AB). A circunferência de centro em N que passa por A e B, determina O 

sobre a mediatriz de AB e o ângulo AOB é inscrito, correspondendo ao ângulo ao 

centro ANB recto, A circunferência circunscrita ao octógono regular de lado AB tem 

centro em O e passa por A. Gosto da sagrada figura que se segue. 

 

 
A mais bela e simples: a sagrada. 

 

Notas de quem olha para o céu: 

E é claro que basta olhar para cima para ver um ponto P de tal modo que APB vale 

2π/16 (a décima sexta parte da circunferência) para obtermos o centro da 

circunferência circunscrita a um polígono regular de 16 lados iguais a AB. E, 

continuando a olhar para o céu, ... estão a ver? 



131 
 

Segundo octógono de Alcácer  

 

A segunda construção de Paulo Correia que ele considera ao nível da geometria do 9º ano de 

escolaridade pode ser acedida, clicando na ilustração feita a partir dela. Escreveu ele, a este 

respeito: Neste serão octogonal, encontrei uma solução mais simples que consiste em 

reconhecer que o ângulo interno é de 90º+45º, a partir daí só com paralelas, perpendiculares e 

compasso, saí o resto... pois era mesmo para o 9º ano... :-)  

 

 
Primeira construção de um octógono (dado o lado) 

de Paulo Correia . 

 

Primeiro octógono de Alcácer 

 

Paulo Correia, de Alcácer do Sal, enviou-nos duas construções para o octógono regular, a partir 

do lado. Clicando sobre ilustração abaixo tem acesso à primeira construção (em Cinderella) de 

Paulo Correia. Ele disse o seguinte: (...) a solução não foi trivial para mim, por isso a envio: a 

azul as primeiras construções para determinar o centro da circunferência onde ficará inscrito o 

octogono, a vermelho as construções posteriores. 

 
Primeira construção de um octógono de Paulo Correia. 

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_02_26_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_26_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_26_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_26_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_26_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_26_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_26_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_26_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_02_26_archive.html
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5.3.06 

O tri(rect)ângulo  

 

Podemos construir um triângulo rectângulo se conhecermos tão somente os 

comprimentos dos raios das suas circunferências inscrita e circunscrita. Não podemos? 

 

Octógono cheio de graça  

 

Há muitas formas de abordar a construção de um octógono. Apresentámos duas para 

além das que o Paulo de Alcácer nos mandou. Pode ter interesse ainda olhar para o 

octógono decomposto em dois trapézios isósceles separados por um rectângulo. E 

parecia-nos que íamos fechar o capítulo dos octógonos.  

 

Eis senão quando o nosso Afonso Graça, aluno do 11º 

ano, apresentou uma nova construção muito rica (de 

implicações). 
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13.3.06 

Memórias de Aurélio  

 

De vez em quando, Aurélio Fernandes vem lembrar-nos das propostas passadas que 

não passaram de propostas. Ele diz que ninguém tentou apresentar uma construção 

das 3 circunferências tangentes (duas a duas) centradas em 3 pontos dados. Nem nós 

que nos ficámos pelas circunferências centradas nos vértices de um triângulo 

equilátero. Mais geral ainda, o que se propôs foi a construção de três circunferências 

diferentes tangentes duas a duas. Sem resposta. Até agora. Ficamos à espera uns dias 

de uma resposta. Aqui fica uma nota de memória de Aurélio. 

 

Mais propostas com triângulos e circunferências: 

(1 ) Construir três circunferências tangentes entre si e aos lados de um triângulo 

equilátero. 

(2  ) Construir seis circunferências tangentes entre si e aos lados de um triângulo 

equilátero.  

A construção geral  

Apareceram afinal mais estudantes a apresentar a construção cheia de graça do 

octógono regular (dado o lado), por exemplo, o J. Vieira. E, pelo que nos disseram, 

estamos perante um processo geral (ensinado em Educação Visual e Desenho) para 

construção de polígonos regulares a partir do lado. E podemos deslocar o nosso olhar 

para a matemática do processo. Quer desenhar um heptágono? Divida aquela 

semicircunferência em sete partes iguais e... O problema será: E como é que se divide 

(com régua e compasso) uma semicircunferência em sete partes iguais? 
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20.3.06 

O tri(rect)ângulo 

 

Um problema de construção pode ser afinal outro, outro em vez dele, outro como ele 

dito de modo diferente. Ninguém se aproximou ainda do problema que reside em 

construir um triângulo rectângulo do qual se conhecem os raios das circunferências 

inscrita e circunscrita.  

Li que esse problema é equivalente ao da construção de um triângulo rectângulo do 

qual se conhecem a hipotenusa e a soma dos catetos.  

Porquê? 

1.4.06 

3 Circunferências tangentes - I 

 

Não recebemos propostas. Sabemos que a época é 

má. Aqui deixamos um exercício interactivo de 

construção de 3 circunferências tangentes de que são 

dados os raios. Toca a tentar. 
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5.4.06 

O despertar dos geómetras - MEDIANAS 

 

O Geometriagon veio mostrar que há muitas pessoas interessadas (e mesmo viciadas) em 

resolver problemas de construção geométrica. Acontece que a formação do ensino elementar 

em Portugal não aborda (ou aborda de forma deficiente) conceitos, definições e propriedades 

relativas a relações entre elementos. À medida que as dúvidas sobre triângulos foram 

aparecendo, conduzimos os estudantes (e outros) para as lições do Puig Adam que publicamos 

em tempos, com animações a ilustrar definições e propriedades. 

Vamos debruçar-nos, de novo e de outro modo, sobre algumas das propriedades dos elementos 

dos triângulos, propondo o estudo de exercícios que com elas se relacionam. 

MEDIANAS BELEZAS? 

Começamos pelas propriedades das 3 medianas de um triângulo [ABC] que unem cada vértice 

(A, B ou C) ao ponto médio (Ma, Mb ou Mc) do respectivo lado oposto (BC, AC ou AB).  

As três medianas passam por um mesmo ponto G, a que se chama baricentro (ou centro de 

gravidade. vértice comum de três triângulos equivalentes - de igual área - [BGC], [AGC] e 

[AGB]).  

O ponto G é tal que |AG|=2|GMa|, |AG|=2|AMa|/3. E, evidentemente, se tirarmos por um 

vértice (A) uma recta a passar pelo ponto médio de uma mediana, ela vai dividir o lado oposto 

(BC) em dois segmentos na razão de 1 para 2. Paralelas a dois lados tiradas por G dividem o 3º 

lado em 3 partes iguais. 

Lembramos que MaMb é paralela a AB, MbMc//BC e MaMc//AC. 

 
Carregando nesta ilustração das propriedades das 

medianas  

de um triângulo tem acesso a um exercício interactivo  

de construção de um triângulo a partir de um lado e  

de duas das suas medianas. Não quer tentar? 

http://www.polarprof.net/geometriagon
http://clientes.netvisao.pt/arselio/Cindy0/triangulos.htm
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_02_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_02_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_02_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_02_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_02_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_02_archive.html


136 
 

 

 

 

 

Não será interessante provar todas aquelas propriedades? 

Já agora vale a pena lembrar que a divisão de um segmento em três partes iguais proposta por 

Afonso Graça (e que tanto nos intrigou) é afinal uma aplicação das propriedades das medianas 

de um triângulo. Não é?  

http://geometrias.blogspot.com/2005/12/um-lado-e-duas-medianas-nem-mais_27.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/12/um-lado-e-duas-medianas-nem-mais_27.html
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11.4.06 

3 circunferências tangentes - I I  

 

No artigo Memórias de Aurélio foi recordada uma velha proposta que tinha sido esquecida 

neste lugar geométrico: Construir três circunferências tangentes duas a duas. Colocámos já há 

uns dias, como exercício interactivo em Cinderella, o problema da construção das três 

circunferências dados os seus raios. Agora estamos a propor o exercício interactivo, sobre Zirkel 

und Lineal - ReC, da construção de três circunferências tangentes duas a duas de que se 

conhecem os seus centros. 

Para aceder a este novo exercício interactivo, clique aqui. Resolva(-se)! 

 

Neste e noutros exercícios, efectuados sobre ReC, a solução pretendida está patente como 

indicação em cor-de-rosa. O trabalho consiste em realizar a construção com os instrumentos 

disponíveis na barra superior, até que o computador reconheça, em mensagem própria, que o 

processo seguido conduziu ao resultado esperado. 

Claro que agradecemos que comentem e, se possível por e-mail, nos façam chegar os 

resultados dos esforços, bem como eventuais críticas e sugestões sobre estes exercícios.  

http://geometrias.blogspot.com/2006/03/memlio.html
http://geometrias.blogspot.com/2006/04/3-circunferncias-tangentes-i.html
http://geometrias.blogspot.com/2006/04/3-circunferncias-tangentes-i.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_09_archive.html
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12.4.06 

Circunferências para um triângulo 

 

No artigo Memórias de Aurélio , para além das construções de circunferências tangentes que 

foram objecto das últimas entradas, eram propostas actividades de construção de 3 e 6 

circunferências tangentes entre si e tangentes aos lados de um triângulo equilátero.  

Aos estudantes da turma A do 9º ano propusemos 

recentemente que estudassem as melhores caixas 

para empacotar 3, 4 ou 6 bolas dadas, tendo alguns 

deles apresentado prismas triangulares e pirâmides 

como boas soluções. Agora propomos-lhes que 

procurem os círculos que cabem ajustados de 

determinada forma na caixa triangular que 

fornecemos 

 

Há dois modos de apresentar 3 circunferências tangentes duas a duas e tangentes aos lados de 

um triângulo equilátero, como se pode ver pela ilustração. Apresentamos, por isso, dois 

exercícios interactivos para os dois processos de construção das 3 circunferências. 

Aqui vão como exercícios interactivos os últimos das Memórias de Aurélio. Basta clicar sobre 

cada uma das ligações para aceder ao exercício respectivo e ensaiar a construção rigorosa que 

se espera e o computador reconhecerá. 

http://geometrias.blogspot.com/2006/03/memlio.html
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  Construção de 3 circunferências iguais e tangentes duas a duas e em que cada uma é 

tangente a um só lado do triângulo.  

 

  Construção de 3 circunferências iguais tangentes duas a duas e em que cada uma é tangente 

a dois dos lados do triângulo. 

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_04_09_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_09_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_09_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_09_archive.html
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  Construção de 6 circunferências tangentes duas a duas e tangentes aos lados do triângulo.  

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_04_09_archive.html
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13.4.06 

Triângulo rectângulo 

Há uns tempos, apresentámos um problema de construção de um triângulo rectângulo 

do qual eram dados os raios das circunferências inscrita e circunscrita. Mais tarde, 

lembrámos que aquele problema se podia reduzir a um outro: construir um triângulo 

rectângulo de que se conhece a hipotenusa e a soma dos seus catetos. 

Para aceder ao exercício interactivo respectivo, bastará clicar sobre a ilustração que 

se segue 

 

 
e que serve também para ajudar a ver como o problema inicial se transforma no 

segundo. 

 
 

Ao estudar este exercício interactivo, chegámos a um outro problema que consideramos 

interessante: A partir do vértice do ângulo recto, determinar um triângulo rectângulo 

[ABC] de que se conhece só o raio da circunferência inscrita. Pode começar a pensar 

nele.  



142 
 

18.4.06 

Triângulo rectângulo - um caso particular  

 

Pode ser que ainda se lembrem da sugestão da entrada imediatamente antes desta para 

construção de um triângulo rectângulo. 

Para aceder a um exercício interactivo relativo a 

A partir do vértice do ângulo recto, determinar um triângulo rectângulo [ABC] de que se 

conhece só o raio da circunferência inscrita.  bastará clicar sobre este seu enunciado. 

http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
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20.4.06 

Triângulos rectângulos  

 

Aqui deixamos a lista dos exercícios interactivos sobre triângulos rectângulos que, um dia 

destes, serão colocados em linha, nesta linha de produção. Nada obsta a que, desde já, se 

tentem resolver em papel, com lápis, régua e compasso. 

  Construir um triângulo rectângulo de que se conhece um cateto e a altura (relativa à 

hipotenusa) 

 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
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  Construir um triângulo rectângulo de que se conhece a hipotenusa e a altura respectiva. 

 

  Construir um triângulo rectângulo de que se conhece a altura relativa à hipotenusa e a 

mediana relativa ao vértice do ângulo recto. 

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
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  Construir um triângulo rectângulo de que se conhece a altura relativa à hipotenusa e o raio 

da circunferência inscrita. 

 

  Construir um triângulo rectângulo [ABC]de que se conhece a hipotenusa [AB] e a mediana 

relativa ao vértice B.  

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
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  Construir um triângulo rectângulo de que se conhece um ângulo agudo e a soma dos 

comprimentos dos seus lados. 

 

  Construir um triângulo rectângulo conhecendo a hipotenusa e a diferença dos comprimentos 

dos catetos. 

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_16_archive.html
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27.4.06 

Do Brasil: um problema e um livro português 

 

Do Brasil, João Linneu escreveu para nos dizer: 

Gostaria de encontrar a solução do problema: 

"Dividir um quadrado em três triângulos equivalentes" 

Sei que em 1970 a questão foi solucionada por Paul Monsky (...).  

Ao mesmo tempo, pedia-nos ajuda para encontrar o livro "Fundamentos da Geometria" de 

José Joaquim Dionísio. Nós não conhecíamos o livro e não encontrámos referência em pesquisa 

bibliográficas pela BN.  

Luís Sanchez e José Francisco Rodrigues, do Departamento de Matemática da Faculdade de 

Ciências de Lisboa, deram-nos notícia do livro que, afinal, foi publicado recentemente pelo 

Departamento.  

Lá iremos ao livro. E obrigado a todos. 

Nota de memória: Isto fez-me lembrar os apontamentos manuscritos do curso de Geometria que, 

regressado recentemente do Brasil, José Morgado preparou para a Delegação Regional do Norte da SPM 

(então renascida). Ainda me lembro de enviar os apontamentos pelo correio, para lá dos montes, 

quando os professores não podiam deslocar-se à Faculdade de Ciências do Porto para assistir a essas 

sessões.  

3.5.06 

Monsky e a divisão do quadrado em triângulos 

 

A referência do artigo de P. Monsky sobre a divisão do quadrado em triângulos equivalentes é: 

On dividing a square into triangles, Amer. Math. Monthly, Vol. 77 No. 2, Feb. 1970, pp. 161-

164. 

Nas "Tardes de Matemática 2003-2004", promovidas pela Delegação Regional do Centro da 

Sociedade Portuguesa de Matemática, há referência a uma conferência de Alfredo da Costa 

(da Universidade de Coimbra) sobre este tema. Era apresentada assim: 

Título:  

Dissecação de polígonos em triângulos com áreas iguais 

Resumo: 

É fácil dividir um quadrado em dois triângulos com áreas iguais, para tal bastando a sua 

bissecção por uma das diagonais. De um modo geral, podemos dividir um quadrado num 

qualquer número par 2n de triângulos com áreas iguais: dividimos uma das diagonais em n 

segmentos de igual comprimento e depois unimos as extremidades desses segmentos às 

extremidades da outra diagonal. Surge assim naturalmente a seguinte questão: é possível 

dividir um quadrado num número ímpar de triângulos com áreas iguais? Este problema foi 

resolvido em 1970 por Paul Monsky. Nesta palestra vamos apresentar a abordagem de 

Monsky. A partir dela, faremos depois uma digressão sobre o problema da dissecação em 

triângulos de áreas iguais de outros polígonos além do quadrado. 

http://www.math.brandeis.edu/homepages/monsky/
http://www.math.brandeis.edu/homepages/monsky/pub.html
http://www.dmat.estv.ipv.pt/dep/dmat/spmcentro/
http://www.spm.pt/
http://www.dmat.estv.ipv.pt/dep/dmat/spmcentro/tardes.htm#pol%EDgonos
http://www.dmat.estv.ipv.pt/dep/dmat/spmcentro/tardes.htm#pol%EDgonos
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4.5.06 

Trapézios circunscritíveis 

 

No último número da "Educação e Matemática", José Paulo Viana propôs o problema - Uma 

circunferência no trapézio - com o seguinte enunciado: 

Uma circunferência é tangente aos quatro lados 

de um trapézio isósceles. As bases do trapézio 
medem 4 e 16 cm. Qual é a medida do raio da 
circunferência? Investigação suplementar para os 
mais entusiastas: Que aconteceria se o trapézio 
não fosse isósceles?  

E, no rasto dessa proposta, Mariana Sacchetti propôs ao Geometriagon um problema de 

construção de trapézio circunscritível. 

A primeira pergunta que nos vem à cabeça tem a ver com as qualidades que um polígono, 

neste caso um quadrilátero, deve ter para merecer que haja uma circunferência tangente a 

todos os seus lados. O Aurélio não deixou de garantir imediatamente que trapézio que não seja 

isósceles não é trapézio que possa ser circunscritível. Será assim? O problema proposto pela 

Mariana e que aqui fica também como exercício interactivo é da construção de um trapézio 

isósceles e da circunferência nele inscrita a partir de uma das bases do trapézio e do 

comprimento da outra. 

 
 

http://www2.apm.pt/portal/index.php?id=19480
http://www.polarprof.net/geometriagon
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_30_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_30_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_04_30_archive.html
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Esta pequena discussão trouxe-me à memória um artigo que tinha lido em tempos e que voltei 

a procurar: "Circumscribable Quadrilaterals: A Journey in Honors Geometry. Charles Worrall. 

Mathematics Teacher (NCTM) October 2004, Volume 98, Issue 3, Page 192". Tinha gostado 

muito da introdução que começava de uma forma inspiradora: If we want to inspire a young 

writer to be a poet, we do not start with a grammar book. Instead, inspiration and love 

literature come from reading complex works of art like Hamlet or Catcher in the Rye. Promoting 

a similar idea, Einstein wrote "the misterious... is the source of true art and science" (Ulam 

1976, p. 289). To be more specific, one way to develope urgency and curiosity in mathematics 

students is to encourage them to wrestle with complex mathematical objects, ones whose dep 

and misterious realationschips are waiting to be found 

 

 

Tinha gostado muito das primeiras palavras e foram elas em primeiro lugar que me vieram à 

memória. Mas não resisto a acrescentar aqui o primeiro problema posto por Worrall nesse 

artigo: 

Se um quadrilátero tem três lados consecutivos a 
medir 12, 15 e 17 unidades e circunscreve um 
círculo, quanto mede o seu quarto lado?  

 

 

Coloquei este problema aos alunos do 9º ano. O que é que nele é difícil? O mais óbvio.... depois 

de saber. Como sempre, aliás.  
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8.5.06 

Triângulo de perímetro mínimo.  

 

No interior do ângulo  Â  toma-se um ponto P. Por P passa uma infinidade de rectas que 

cortam os lados do ângulo  Â. Cada uma dessas rectas tirada por P define um triângulo. 

Vasculhemos o mundo desses triângulos, até encontrarmos o de perímetro mínimo.  

 
Para aceder ao exercício interactivo, clique sobre a ilustração. 

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_05_07_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_05_07_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_05_07_archive.html
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Triângulo equilátero num quadrado.  

No Curso de Geometria de Paulo Ventura Araújo, que foi publicado pela Gradiva em 1998, há 

muitas propostas de trabalho (teoremas mais ou menos clássicos - demonstrações e 

construções; e demonstrações que sugerem construções com régua e compasso) que podem 

ser transformadas em belos exercícios interactivos. Aqui deixamos uma sugestão de exercício 

interactivo: 

Sobre os lados de um quadrado [ABC], determinar os vértices Y e Z de um triângulo [XYZ] 

equilátero, do qual é dado o vértice X em [AB]  

 
Para aceder ao exercício interactivo, clique sobre a ilustração. 

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_05_07_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_05_07_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_05_07_archive.html
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19.5.06 

Segundo despertar dos geómetras.  

 

Prosseguimos a nossa intenção já anunciada em 5 de Abril: fornecer aos jovens, apanhados 

pelo vírus da Geometria, instrumentos essenciais para a resolução de problemas; são, como já 

dissemos, questões não tratadas n a escola básica ou secundária. 

Apresentamos hoje quatro proposições de frequente aplicação; não as demonstramos, mas 

prometemos publicar qualquer demonstração que nos seja enviada. 

 

Recta de Euler: Num triângulo, o baricentro G, o ortocentro H e o circuncentro O são colineares 

e de tal modo que |GH| = 2 |GO|.  

 

 

 
Para aceder à construção, clique sobre a ilustração. 

 

 

Este resultado é útil em todos os problemas de construção em que se afigure necessário obter 

um destes pontos notáveis conhecidos que sejam os outros. 

http://geometrias.blogspot.com/2006/04/o-despertar-dos-gemetras-medianas.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_05_14_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_05_14_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_05_14_archive.html
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Dos vértices aos pés das alturas: A circunferência que tem como diâmetro o lado de um 

triângulo, passa pelos pés das alturas referentes aos outros dois lados. 

 
Para aceder à construção, clique sobre a ilustração. 

Uma bissectriz, duas simetrias: Consideremos um triângulo e o seu círculo circunscrito. O 

ângulo formado pela altura e diâmetro referentes ao vértice A tem como bissectriz a bissectriz 

do ângulo BÂC. 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_05_14_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_05_14_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_05_14_archive.html
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Outros pontos da circunferência dos vértices:  

 

1 A bissectriz de um ângulo e o diâmetro perpendicular ao lado oposto de um triângulo 

intersectam-se num ponto da sua circunferência circunscrita. 

 

 

 

2 O simétrico do ortocentro H relativamente a cada lado tem o seu simétrico sobre a 

circunferência circunscrita. 

 

 

 
O próximo Despertar será dedicado a círculos ex-inscritos e suas relações com outros 

elementos do triângulo. 

 

Falam, falam, falam... Mas, quem cumpre, quem obriga a cumprir? Quem? :-) 

© Aurélio Fernandes! 

que mais manda que aos interessados se informe que estes "despertares" apoiam a 

resolução de problemas do tipo dos designados pelos números  

119, 123, 127, 129 e 133 na extensa lista do   GEOMETRIAGON. 

http://www.polarprof.net/geometriagon
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24.5.06 

Divisões  

 

Problemas de construção que apresentaremos na forma de exercícios interactivos (ou 

não): 

 

1.     Dividir um trapézio em três partes equivalentes por rectas que intersectam as 

bases. 

 

2.     Dividir um dado círculo em três partes de áreas proporcionais a três 

comprimentos (m, n, p) dados, com recurso a circunferências concêntricas ao círculo. 

 

3.     Dividir um triângulo em duas partes equivalentes por uma perpendicular a um dos 

lados. 

 

4.     Dividir um triângulo em duas partes equivalentes por uma paralela a um dos 

lados. 

 

5.      Dividir um quadrilátero em duas partes equivalentes por uma recta passando por um 
vértice. 
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8.6.06 

Terceiro despertar dos geómetras.  

 

Para obtermos o incentro de um triângulo [ABC] temos de traçar, como é sabido, as bissectrizes 

dos ângulos internos do triângulo: obtemos um ponto, habitualmente designado por I - 

incentro, que tem esta propriedade de ser equidistante dos três lados. Desenhamos assim uma 

circunferência de (in-)raio r - círculo inscrito - tangente aos três lados do triângulo. 

Pois bem, é possível desenhar mais três circunferências tangentes aos três lados, agora 

externamente ao triângulo - círculos exinscritos. Para obter, por exemplo, o círculo exinscrito 

no ângulo de vértice A, basta traçar as bissectrizes externas dos ângulos com vértices em B e C. 

Designaremos por Ia, Ib, Ic os centros das três circunferências exinscritas. 

Notas: A bissectriz interna do ângulo em A passa por I e por Ia, a bissectriz interna do ângulo 

em B passa por I e por Ib, a bissectriz interna do ângulo em C passa por I e por Ic. As bissectrizes 

interna e externa de um ângulo são perpendiculares. 

 

 

 

 

Propriedades. 

  A área de um triângulo é dada pelo produto do semi-perímetro pelo raio r do círculo inscrito. 

  As circunferências BCIa, CAIb, ABIc intersectam-se em I. 

  Os pontos Ia, Ib, Ic formam um triângulo que tem por alturas as bissectrizes dos ângulos 

internos. 
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  Os pontos médios dos segmentos que unem cada exincentro ao incentro pertencem ao 

círculo circunscrito. 

  ra + rb + rc= r + 4 R (r: in-raio; I: incentro; R: circum-raio; O: circuncentro; ra: exin-raio, etc)  

  |OMa| + |OMb| + |OMc|= r+R  

  |OI|2 = R (R -2 r)  

  |OIi|
2= R (R + 2ri), em que i = a, b, c.  

  A potência do incentro em relação ao círculo circunscrito é dada por 2rR. 

  A potência de cada exincentro em relação ao círculo circunscrito é dada por 2ri R, com i = a, 

b, c. 

  Seja T1 o ponto de tangência do círculo inscrito com AB e T2 o ponto de tangência do círculo 

exinscrito no ângulo de vértice A com AB e seja p o semi-perímetro do triângulo. Demonstra-se 

que: 

|AT2| = p,    |AT1| = p - |BC| e |T1T2| = |BC|.  

  B e C estão sobre a circunferência de diâmetro [IIa] 

 

 

 

 

 

 

António Aurélio Fernandes informa: 

Estas notas ajudam a resolver os exercícios 213, 214, 279, 373, 385 

do Geometriagon 

http://www.polarprof.net/geometriagon
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14.6.06 

Dividir de forma rigorosa  

 

António Aurélio continua a propor combates como se fossem problemas. Como exercícios 

interactivos aparecem por aqui. E é inevitável serem propostos como combates geométricos. 

Podem começar a resolver: 

1.      Dado um triângulo [ABC], determinar um ponto O no seu interior tal que os triângulos 

[OAB], [OBC] e [OCA] sejam equivalentes.  

 

2.     Por um ponto P exterior a um círculo de centro O, tirar uma secante PAB, tal que a área do 

triângulo [OAB] seja máxima. 

 

http://www.polarprof.net/geometriagon
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_11_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_11_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_11_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_11_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_11_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_11_archive.html
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3.     Dado um círculo, traçar uma circunferência concêntrica que o divida em duas partes 

equivalentes. 

 

 

4.     Dividir um triângulo em duas partes equivalentes por uma recta tirada por um ponto de 

um dos seus lados. 

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_06_11_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_11_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_11_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_11_archive.html
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5.     Dividir um triângulo [ABC] por paralelas a BC, em 3 partes cujas áreas sejam proporcionais 

a três comprimentos dados.  

 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_06_11_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_11_archive.html
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24.6.06 

Partindo um quadrilátero em dois...  

 

Há um mês atrás, a 24 de Maio, tínhamos proposto alguns problemas de divisão em partes 

equivalentes. Voltamos a eles como propostas de exercícios interactivos. Manda o culto 

mariano que o último deles, de aparência simples, seja o primeiro. Assim seja: 

Determinar E de tal modo que DE divida o quadrilátero [ABCD] em dois polígonos equivalentes 

 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_06_18_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_18_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_18_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_18_archive.html
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25.6.06 

Dividir um triângulo em dois, de outro modo.  

 

Determinar [DE], paralela a AB, que divide [ABC] em dois polígonos equivalentes 

 

 
 

http://geometrias.blogspot.com/2006_06_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_25_archive.html
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Dividir um triângulo em dois 

 

Vamos dividir um triângulo em dois polígonos equivalentes por uma recta perpendicular a um 

dos lados? Clique no enunciado. 

 

Determinar [DE] perpendicular a AB que divida [ABC] em dois polígonos equivalentes 

 

 

 

http://geometrias.blogspot.com/2006_06_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_25_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_06_25_archive.html
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3.7.06 

notícias da conspiração  

 

De vez em quando, quando tudo me parece parado que é quando me ocupo com o 

reboco de alguma lamentação doentia sobre o que não é nem matemática nem ensino 

da glória, ouço vozes que me avisam sobre o "estalar da porcelana da noitinha da 

geometria". O António Aurélio e a Mariana continuaram a estudar os problemas e a 

geometria do triângulo e há quem diga que há propriedades que escaparam a toda a 

gente, mas foram apanhadas nas redes de pesca da Mariana que não se cansa de 

desenhar na praia. Já ando a pedir as necessárias autorizações, apoios e tempo para 

tornar públicas as elucubrações marianas, em primeira mão, neste lugar geométrico. 

Não resisto a falar disto para aguçar o apetite de algum eventual leitor tentado a ir de 

férias sem querer saber.  

 

No dia 17 de Julho, Arsélio & Aurélio encontrar-se-ão em Famalicão, com Cinderella, 

com a geometria e com professores de uma escola básica. Não há encontros felizes? 

 

ass. Arsélio Martins 
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Quarto despertar dos geómetras.  

 

Mais propriedades dos círculos exinscritos 

  Dado um triângulo [ABC], os pontos Ia, Ib e Ic, centros dos círculos exinscritos, 

definem uma circunferência. Seja Oe o seu centro; o ponto Oe e o incentro I definem um 

segmento |OeI| cujo ponto médio é o centro O do círculo circunscrito. O raio do círculo 

dos exincentros tem comprimento duplo do raio do círculo circunscrito: Re = 2R.  

  Se, a partir de Ia e de I, tirarmos perpendiculares para o lado [BC], os pés das 

perpendiculares definem um segmento cujo ponto médio é Ma, ponto médio do lado. O 

mesmo se passa com I, Ib e I, Ic. 

  O círculo circunscrito contem os pontos médios dos lados do triângulo de vértices Ia, 

Ib, Ic. E contém também os pontos médios dos segmentos que unem cada exincentro a I. 

  as circunferências BCIa, CAIb, ABIc passam pelo incentro I; 
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11.7.06 

Quinto despertar dos geómetras.  

 

Triângulo órtico; ortocentro  

 

Dado o triângulo [ABC], sejam Ha, Hb e Hc os pés das alturas. O triângulo [HaHbHc] é 

o "triângulo órtico" do triângulo dado. 

 

Verifica-se que:  

  os lados de um triângulo (acutângulo) são as bissectrizes exteriores do seu triângulo 

órtico; 

  as alturas de um triângulo são as bissectrizes do triângulo órtico; 

  o triângulo órtico é o o triângulo de perímetro mínimo que pode ser inscrito em 

[ABC]; 

  a área de um triângulo é dada por p'.R, produto do semi-perímetro do triângulo 

órtico pelo raio do círculo circunscrito; 

  os pontos A, B, C, H gozam da propriedade seguinte: qualquer um deles é ortocentro 

do triângulo formado pelos outros três.  

  os vértices de um triângulo são os exincentros do seu triângulo órtico; 

  o ortocentro de um triângulo é incentro do seu triângulo órtico; 
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26.7.06 

Sexto despertar dos geómetras.  

 

Vamos dar por finda a série de despertares sobre o inesgotável manancial de propriedades 

dessa figura geométrica tão enganosamente simples: TRIÂNGULO. 

E vamos terminar com um conjunto de propriedades que, ao contrario das anteriores, não 

foram compiladas de nenhuma das obras a que recorremos ( queremos destacar em especial a 

"Enciclopedia delle Matematiche Elementari e Complementi" e "Geometria Métrica" de Puig 

Adam). Resultaram do esforço investigativo da Mariana; daí os designarmos por "Teoremas da 

Mariana" (se algum geómetra de outros tempos já tinha descoberto estas propriedades, as 

nossas desculpas por o estarmos a ignorar; por vezes, em Ciência, estas coisas acontecem!). 

Dispensamo-nos de enunciar os Teoremas da Mariana, pois as imagens, de sua autoria, falam 

por si. Pode ter tudo em tamanho decente, clicando sobre a ilustração(este belo rectângulo 

pintado que se segue): 

 

 

 

 

 

São exemplos de problemas em que se aplicam estas propriedades os 472, 473, 474, 475, 476, 

500, 501, etc do GEOMETRIAGO 

http://www.polarprof.net/geometriagon
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10.8.06 

Problemas de férias  

 

No Geometriagon fui apanhado (e humilhado) por um problema que se referia a distância de 

circunferências a pontos e a recta. Tratava-se de determinar, sobre uma recta r dada, o ponto 

P equidistante de um ponto A e de um círculo dados. Ainda não consegui arranjar uma 

construção (e demonstração) e continuo a pensar nele. Mas porque hei-de sentir-me sozinho? 

Há muito boa gente que não resiste a um desafio. 

 

Em deambulações recentes, passei por um problema do mesmo tipo (ou com os mesmo 

ingredientes) na Revista de Professores de Matemática (do Brasil). Este novo problema (que 

pode vir a transformar-se em exercício interactivo por aqui mesmo) pede que se determine 

uma recta r que passe por um ponto P dado e seja equidistante de duas circunferências 

dadas. 

Pode tentar?  

 

 

Seja uma circunferência de centro O e uma recta r. Tirada por O a 

perpendicular a r, a distância da circunferência à recta é o 

comprimento do segmento [AB], em que A é o pé da perpendicular 

e B é a intersecção da semi-recta de O para A com a circunferência. 

Isto é, a distância de uma circunferência à recta r é o que resta da 

distância de O a r depois de lhe subtrairmos o raio da 

circunferência. 

http://www.polarprof.net/geometriagon
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17.8.06 

Recta de Simson com propriedade  

 

Por três quaisquer pontos - A, B e C - não colineares passa uma e uma só circunferência. Se 

sobre essa circunferência tomarmos um quarto ponto P, são colineares os pés - R, S e T - das 

perpendiculares aos lados do triângulo [ABC] tiradas por P. A essa recta que passa por R, S e T é 

que chamamos recta de Simson relativa a P e ao triângulo [ABC] 

 

Neste Lugar Geométrico tínhamos chamado (mais uma vez, diga-se!) a atenção para um 

exercício proposto por Puig Adam na sua Geometria Métrica  

 

7. Demonstrar que a recta de Simson relativa ao ponto P está a igual distância de P e do 

ortocentro H.  

 

 

Seguindo o conselho de Aurélio Fernandes, e depois da observação meticulosa de Mariana 

Sacchetti sobre uma proposta que nos foi apresentada, continuamos sem resolver o problema 

proposto (a demonstração). Mas, para o caso de alguém ter reparado na falhada publicação 

sobre o assunto, feita a 13 de Agosto, aqui deixo uma nova e mais clara ilustração para a 

propriedade em estudo.  

[AM]  

http://geometrias.blogspot.com/2005/07/construo-de-um-tringulo-dados-os.html
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18.8.06 

Um problema de férias  

 

Clicando sobre o enunciado, pode aceder ao exercício interactivo correspondente. 

 

Por construção, determinar a recta tirada por um ponto dado que é equidistante de duas 

circunferências dadas  

 

Para além da resolução geométrica, tem interesse tentar a demonstração e estudar as 

condições de possibilidade do problema. 

Ficamos à espera. Já encontrámos (Arsélio e Aurélio) o tal problema (ou parecido) que me 

afligiu no Geometriagon e lá está resolvido por mais que um processo (por mais que uma 

forma de demonstrar o resultado associado....).  

Quando o reencontrar me lembrar disso, prometo vir aqui dar a referência na grande LISTA. 

 

[AM] 

http://geometrias.blogspot.com/2006_08_13_archive.html
http://geometrias.blogspot.com/2006_08_13_archive.html
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13.9.06 

Um velho problema de Puig Adam  

 

Em 3 de Janeiro de 2005, entre os problemas de Puig Adam apareceu o seguinte: 

Demonstrar que a recta que une o vértice A de um triângulo [ABC] com o incentro I corta a 

circunferência circunscrita (centrada em O) num ponto P equidistante de B, de I e de C.

 

No último mês, recebemos uma proposta de demonstração que agradecemos. Estudamos todas as 

contribuições à medida do que sabemos e das nossas disponibilidades, mas só publicamos o que 

achamos correcto. Algumas vezes enganamo-nos ou publicamos contributos mesmo sem concordar com 

a escrita quando isso serve para clarificar uma ou outra abordagem e o que é correcto e mais elegante 

pode ficar evidenciado na controvérsia que possa estabelecer-se.  

No caso presente, pareceu-nos mais acertado submeter à apreciação pública uma demonstração feita 

pela casa  

 

 

Por ser AP a bissectriz do ângulo BÂC, os arcos BP e PC são iguais (duplos de ângulos inscritos 

iguasi) e as correspondentes cordas BP e CP têm comprimento igual: |BP|=|PC|.  

O ângulo PBI (inscrito na circunferência de centro O) é metade do arco PCK(= arco PC+arco CK). 

O ângulo PÎB (com vértice no interior da mesma circunferência) é metade da soma dos arcos BP 

e AK. 

Como AP é bissectriz do ângulo BAC, o arco BP é igual ao arco PC. E por BI ser bissectriz do 

ângulo ABC o arco AK é igual ao arco CK. Assim: arco PK=arco PC +arco CK = arco BP +arco AK e 

logo os ãngulos PBI e PIB são iguais. 

No triângulo [PBI], isósceles, aos ângulos iguais (PBI=PIB) opõem-se lados iguais (|PI|=|BP|). 

|PI|=|BP|=|PC|.  

http://geometrias.blogspot.com/2005/01/pontos-e-rectas-notngulo.html
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14.9.06 

Despertar para a demonstração  

 

Em fins de Julho, publicámos um conjunto de resultados interessantes sobre triângulos 

integrados na série Despertares . Não tínhamos, na altura, a ideia de apresentarmos as 

demonstrações. Temos vindo a ser confrontados com a necessidade de apresentar algumas 

demonstrações exemplares em simplicidade. Podemos por isso falar neste artigo como mais 

um "despertar para a demonstração". 

O que se aprende sobre Geometria, em particular sobre triângulos, é, em geral, tão pouco que, 

contando só com isso, a maioria dos problemas propostos ficaria sem solução. Quem 

imaginaria, por exemplo, que a área de um triângulo é dada pelo produto do semi-perímetro p 

pelo raio r do círculo inscrito?!  

E afinal até é fácil demonstrá-lo:  

Unamos I a A, a B, a C. A área do triângulo [ABC] é a soma das áreas dos três triângulos [IAB], 

[IAC] e [IBC]:  

(1/2)a.r + (1/2)b.r + (1/2) c.r = (1/2)(a + b + c).r = p r. 

 
 

Do mesmo modo se demonstra que a área de um triângulo [ABC] também é dada por: 

(p - a).ra ou (p - b).rb ou (p - c).rc 

em que p é o semiperímetro, a,b e c lados do triângulo e ra, rb e rc raios das exinscritas  

De facto, área[ABC] = área[ABIa]+área[ACIa]-área[BCIa], todos triângulos de altura ra e bases, 

respectivamente c, b e a. 

Logo, área[ABC]=(c.ra+b.ra-a.ra)/2 =[(1/2)[(a+b+c)] -a].ra=(p-a).ra 

Aurélio Fernandes ainda lembrou que, designando por I' e I'a os pés das perpendiculares a AB 

tiradas por I e por Ia (projecções sobre AB de I e Ia, ou pontos de tangência de AB com as 

circunferências inscrita e exinscrita...), é verdade que  

|AI'a|=p  

|AI'| =p-a.  

http://geometrias.blogspot.com/2006/07/sexto-despertar-dos-gemetras.html
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15.9.06 

Triângulos, cónicas e Cinderella  

 

António Aurélio Fernandes, do mundo dos triângulos, tem insistido em publicar mais resultados 

sobre triângulos e respectivas construções (ou ilustrações, quando não conseguirmos mais). Os 

resultados relativos a cónicas sempre nos lembraram as limitações do software que usamos. 

Descobrimos hoje, ao tentar construções com cónicas, que a última versão do Cinderella não 

tem as limitações das anteriores e não resistimos a publicar uma animação que ilustra bem que 

 

Toda a hipérbole equilátera circunscrita a um triângulo passa pelo seu ortocentro H.  

 

 

 

Nunca esqueceremos a eternidade que fomos deixando passar enquanto tentávamos noutros 

tempos algumas construções tão fora do seu tempo. Sabemos que Cinderella está muito mais 

forte e bela. A verdade seja escrita  

 
 

Em fila de espera descansam por mais uns momentos: 

Toda a hipérbole equilátera que passa pelos exincentros e pelo incentro de um 

triângulo tem o centro sobre o seu círculo circunscrito. 

 

Cada parábola inscrita no triângulo tem a directriz a passar por H e o foco no círculo 

circunscrito. 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/MM/TrHipH.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/MM/TrHipH.html
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25.9.06 

Parábola exinscrita a um triângulo 

 

No artigo anterior, apresentámos mais uma propriedade dos triângulos 

Cada parábola exinscrita no triângulo tem a directriz a passar por H e o foco no 

círculo circunscrito. 
em lista de espera de uma construção interactiva que a esclarecesse  

Se clicar sobre a ilustração que se segue, tem acesso a uma animação em Zirkel - ReC: 

 

 
Se a parábola de foco F e directriz d for tangente aos três lados de um triângulo 

[ABC], tem a directriz d a passar pelo ortocentro H e o foco F sobre a circunferência 

circunscrita ao triângulo. 

2.10.06 

Animação com triângulo e hipérbole 

 

Até agora não tínhamos conseguido fazer uma 

animação razoável para mostrar a ligação entre a 

hipérbole equilátera dos exincentros de um triângulo 

com a circunferência a ele circunscrita. Os olhos da 

Mariana que viram a relação entre triângulos dos 

exincentros e o triãngulo órtico deram conta do 

recado que aqui entregamos. Clique para ver a 

animação. Toda a hipérbole equilátera que passa 

pelos exincentros Ia, Ib, Ic e pelo incentro I de um 

triângulo [ABC] tem o centro Oh sobre o círculo 

circunscrito ao triângulo. 

 

 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/MM/TrEIH.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/MM/TrEIH.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/MM/TrEIH.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/MM/TrEIH.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/MM/TrEIH.html
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9.10.06 

Outro problema triangular  

 

A Mariana propôs um resultado sobre triângulos e nós ficámos sem saber muito bem o que 

fazer dele. Sem saber como falar dele sem ser a falar por falar. Mas aqui fica o desafio para 

pensar.  

Determinar o vértice C do triângulo [ABC] de que se conhecem os lados a e c e os raios ra e rb 

dos círculos ex-inscritos nos ângulos A e B 

Clicando sobre o enunciado, tem acesso ao respectivo exercício interactivo. 

 

 

O que é simples e interessante disto é o que vou propor aos meus alunos do 8º ano na forma do 

Desafio que saiu no Público, pela mão do J. P. Viana, num dos últimos meses de 1998. Que 

desafio? 

 

A Mariana garante (e com razão!) que pode dispensar um dos dados - o lado a, por exemplo. 

Experimente realizar o exercício interactivo sem precisar do lado a. 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/triacrarb.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/triacrarb.html
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19.10.06 

Um certo triângulo  

 

Mara Isabel Cardoso, uma jovem professora de Matemática, colaborou aqui no bloGeometria 

(com um comentário e várias propostas) e também no Geometriagon. Foi, aliás, a única 

portuguesa (até hoje, para além de nós, aqui neste canto) que acrescentou um problema (o 

problema 523) à lista do Geometriagon, seguindo uma sugestão do Curso de Geometria de 

Paulo Ventura Araújo, publicado pela Gradiva. Agradecemos publicamente a Mara Isabel a 

participação de que abordaremos alguns aspectos em futuros artigos. 

Não vamos apresentar aqui o problema 523, proposto por Mara Isabel. Apresentamos antes 

um outro que esse nos lembra e nos remete para o mesmo Curso de Geometria.  

Aqui vai: 

 

 
Tome um ângulo agudo qualquer de vértice A, e, entre os seus lados, um ponto P qualquer. 

Determine B e C sobre os lados do ângulo A, de tal modo que P seja o ponto médio de [BC]. 

Clicando sobre a ilustração ou sobre o enunciado, tem acesso ao exercício interactivo.  

 

http://www.polarprof.net/geometriagon
http://clientes.netvisao.pt/arselio/zirkel/TriMara.html
http://clientes.netvisao.pt/arselio/zirkel/TriMara.html
http://clientes.netvisao.pt/arselio/zirkel/TriMara.html
http://clientes.netvisao.pt/arselio/zirkel/TriMara.html
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26.10.06 

Sétimo despertar  

 

No Geometriagon (ver exercícios 465, 387, 388, etc) e neste blogue ( ver 19/10), 

aparecem uns quantos problemas cujos dados são raios de círculos ex-inscritos. A sua 

solução é possibilitada recorrendo a resultados que o trabalho da Marianna trouxe 

para a (nossa pequena) ribalta. 

 

1. Dados os raios de dois círculos ex-inscritos referentes a dois dos vértices de um 

triângulo, é possível obter a altura referente ao terceiro vértice. 

Suponhamos dados ra e rb, vamos obter hc. Tomemos uma recta r e tracemos duas 

perpendiculares: numa delas marcamos o comprimento ra e noutra comprimento rb. 

Unindo extremos não consecutivos, obtemos um ponto de intersecção de duas rectas a 

meia altura -hc - do triângulo das circunferências exinscritas com aqueles raios. 
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2. Dados um lado de um triângulo e os raios dos dois círculos exinscritos referentes aos 

dois vértices desse lado, é possível obter os centros desses círculos. 

Suponhamos dados o lado AB e os raios ra e rb. Tomemos BB' de comprimento ra 

perpendicular a AB em B e AA' de comprimento rb perpendicular a AB em A. Já vimos 

como obter hc. Tracemos duas paralelas a AB: uma por A', outra por B'. Desenhemos o 

rectângulo A'DB'E; as suas diagonais intersectam-se em K. O ponto K é centro de uma 

circunferência que contem A, B, Ia e Ib. A recta EB' determina Ia, a recta DA' 

determina Ib. 
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29.10.06 

Os compassos  

 

A 3 de Fevereiro de 2006, publicámos Pentágono a compasso, com a construção colorida de um 

pentágono regular (ou a divisão de uma circunferência em cinco arcos iguais) só com 

compasso, feita pela Mariana S. O que queríamos dizer quando escrevíamos "só com 

compasso"? 

Como comentário a esse artigo, Mara Cardoso escreveu: 

Realmente a construção com que a Mariana nos presenteou é de uma beleza gráfica inegável. 

No entanto, tenho em minha posse a construção de um pentágono regular usando apenas o 

compasso, uma construção de Mascheroni, portanto que gostaria de partilhar convosco aqui. 

 

 

 

Essa construção é a seguinte: 

Seja A um ponto arbitrário da circunferência K (O;r) . 

Encontremos os pontos B, C e D tais que as medidas dos arcos AB, BC e CD sejam 60º. 

Como o fazer?  

Traçamos uma circunferência de centro A e raio r. Seja B o ponto de intersecção dessa 

circunferência com K(O;r). 

Tracemos uma nova circunferência de centro B com o mesmo raio. Seja C o novo ponto de 

http://geometrias.blogspot.com/2006/02/pentgono-compasso.html#comments
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intersecção. 

Analogamente, traçamos uma circunferência C(C;r) e o ponto D é a intersecção de K com C. 

Seguidamente? 

Com centros A e D e raio AC tracemos dois arcos. 

Seja X um dos pontos de intersecção desses dois arcos. 

Tracemos uma circunferência C(A; OX) e seja F um dos ponto de intersecção de K com C, ponto 

médio do arco BC. 

Agora, com o raio de K e centro em F, tracemos uma circunferência que intersecta K nos pontos 

G e H. 

Por fim, com centros em G e H e raio OX tracemos dois arcos. 

Seja y o ponto de intersecção desses dois arcos. 

Assim, AY será igual ao lado do pentágono pretendido. 

Agora, basta traçar sucessivos arcos a partir de A e com raio AY e, os pontos de intersecção 

desses arcos com a circunferência K são os pontos o pentágono pretendido." 

 

Será que Mara está a falar do mesmo que a Mariana? Será que ambas as construções usam o 

mesmo compasso? 

A Mariana S. usou, na sua construção, tão só, o terceiro postulado d'OS ELEMENTOS. Euclides 

dizia: 

Pede-se como cousa possivel, que se tire de um ponto qualquer para outro qualquer ponto uma 

linha recta. 

E que uma linha recta determinada se continue em direitura de si mesma, até onde seja 

necessario. 

E que com qualquer centro e qualquer intervallo se descreva um circulo. 

A estes postulados, humildes pedidos, correspondem instrumentos que podemos chamar régua 

não graduada e compasso de Euclides. 

Mara usa outro compasso, que permite transferir comprimentos e é aquele a que vulgarmente 

chamamos compasso, por exemplo, quando faz a circunferência de centro em A e raio |OX|. 

Claro que podemos transferir comprimentos com o compasso euclidiano, mas isso exige várias 

operações em sequência. O trabalho da transferência de comprimentos do compasso da Mara 

foi substituído por trabalhos com régua não graduada e compasso de Euclides (pelos 

postulados) foi tratado n'OS ELEMENTOS, com a PROP. II. PROB. 

De um ponto dado tirar uma linha recta igual á outra recta dada ( Fig. 19 ). 

 

 

 

Seja dado o ponto A, e dada tambem a recta BC. Se deve do ponto A tirar uma linha recta egual 



181 
 

á recta dada BC. 

 

Do ponto A para o ponto B tire-se ( Post. 1 ) a recta AB, e sobre esta se faça ( Prop. 1, 1 ) o 

triangulo equilatero DAB; e se produzam ( Post. 2 ) as rectas AE, BF em direitura das rectas DA, 

DB. Com o centro B e o intervallo BC se descreva ( Post. 3 ) o circulo CGH; e tambem com o 

centro D e o intervallo DG se descreva o circulo GKL. Sendo o ponto B o centro do circulo CGH, 

será BC=BG ( Def. 15 ). E sendo D o centro do circulo GKL, será DL=DG. Mas as partes DA, DB 

das rectas DL, DG são eguaes. Logo, tiradas estas, as partes residuas AL, BG serão tambem 

eguaes ( Ax. 3 ). Mas temos demonstrado, que é BC=BG. Logo cada uma das duas AL, BC será 

egual a BG. Mas as cousas eguaes a uma terceira, são eguaes entre si. Logo será AL=BC; e por 

consequencia temos tirado do ponto A a linha recta AL egual a outra dada BC.  

 

Se tivermos de dispensar a régua não graduada, para o mesmo trabalho, vemos como os dois 

compassos são radicalmente diferentes. Tivemos de esperar por Bohr e Mascheronni para ver 

como o compasso que a Mariana usou pode substituir (labor, lavor) o compasso de Mara. 

Havemos de voltar a este assunto dos compassos. Quem sabe se pela mão de Mara Cardoso. 

 

Aproveitamos para recomendar uma visita a Eduardo Veloso e amigos que tratam da 

construção geométrica e, particularmente, dos compassos - euclidiano ou "sem memória", 

moderno ou capaz de transferir comprimentos.  

 

Os excertos d'Os Elementos, aqui publicados, foram retirados da versão publicada por Jaime 

Carvalho e Silva, em Nonius 

http://geom-gsp.eduardoveloso.com/02textos_de_apoio/01construcoes.pdf
http://www.mat.uc.pt/~jaimecs/euclid/intro.html
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30.10.06 

Outro pentágono  

 

Já construímos pentágonos, dados os raios das circunferências circunscrita e inscrita e dado o 

lado. Propomos agora que pense no problema da construção de um pentágono regular de que 

se conhece uma diagonal.  

 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/pentadiag.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/pentadiag.html
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31.10.06 

Outro triângulo  

 

A Mariana não descansa de procurar relações entre elementos de um triângulo. Enquanto 

digerimos algumas destas elocubrações, propomos um exercício sobre um novo triângulo 

[ABC]: 

Dados A e a direcção AB, Ta e Ia, determinar B e C  

 

Chamamos Ta e Ia aos pontos da bissectriz do ângulo Â, o primeiro sobre a ou BC e o outro 

como centro da circunferência ex-inscrita.  

 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/TrIaTa.html
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14.11.06 

Triângulos de sempre!  

 

Para ocupar o tempo dos geómetras e aplicar alguns dos resultados já publicados por aqui, 

propomos um novo problema de construção de triângulos. 

Determinar os vértices de um triângulo [ABC] de que se conhecem o centro I do círculo inscrito, 

o centro Ia do círculo ex-inscrito em A e o centro Oe do círculo definido pelos três ex-incentros 

(Ia, Ib, Ic).  

Aqui apresentamos o respectivo exercício interactivo. Basta clicar sobre o enunciado.  

 

 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/Zirkel/IOeIa.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/Zirkel/IOeIa.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/Zirkel/IOeIa.html
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27.11.06 

Pentágono de Alcácer  

 

Recebemos uma carta de Paulo Correia de Alcácer do Sal que defende uma construção do 

pentágono regular de que se conhece a diagonal. Aqui fica a sua carta e a ilustração retirada 

da construção que nos enviou: 

Olá viva... 

Estava a olhar pela (vossa) geometria - blog e geometriagon - e vi um problema interessante: 

construção de um pentágono regular de que se conhece uma diagonal. 

Fiz a construção no exercício interactivo e fiquei a pensar se seria a mesma em que pensaram, 

como o problema 550 do geometriagon é parecido, e aí a minha resolução é diferente da 

vossa, cheguei à conclusão que também no problema do blog "chego lá" por outro caminho, 

pelo que envio a minha resolução. 

 

Trata-se de construir sobre o prolongamento da diagonal dada um segmento segundo a razão 

de ouro (a vermelho na minha construção). 

Esse segmento tem a medida do lado do pentágono, pelo que transportando essa medida para 

os dois vértices conhecidos encontramos outro vértice (a azul na minha construção). 

Como a circunferência de raio igual à diagonal e centro no outro vértice também contém outro 

vértice (as diagonais do pentágono têm todas o mesmo comprimento) o transporte da medida 

do lado intersecta esta circunferência noutro vértice... 

O número de ouro é uma grande ajuda... 

Um abraço 

Paulo Correia  

Agradecemos as contribuições de Paulo Correia, aqui e no Geometriagon. Bom exemplo. 

Já agora! A nossa construção publicada em fins de Outubro foi inspirada num problema que 

aparentemente não teria coisa alguma a ver com o número de ouro .-), mais ou menos isto: 

determinar a base de um triângulo isósceles de que se conhece o lado e em que os ângulos da 

base são o dobro do ângulo oposto à base.  

 

http://www.absolutamente.net/mat/
http://www.polarprof.net/geometriagon
http://geometrias.blogspot.com/2006/10/outro-pentgono.html
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5.12.06 

Dois triângulos para reconstruir  

 

Aqui deixamos mais dois exercícios interactivos: 

 

Determinar os vértices A, B, C de um triângulo de que são dados o centro Ib do círculo ex-

inscrito no ângulo B, o pé Sc da bissectriz externa do ângulo C e o ponto Tia de tangência do 

círculo ex-inscrito no ângulo A com a recta AB. 

 

 

 

 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/IbScTia.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/IbScTia.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/IbScTia.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/IbScTia.html
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Determinar os vértices de um triângulo [ABC] de que se conhecem o centro I do círculo inscrito, 

o centro Ic do círculo ex-inscrito em C e o centro Oe do círculo definido pelos três ex-incentros 

(Ia, Ib, Ic).  

 

 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/IcOeI.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/IcOeI.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/IcOeI.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/IcOeI.html
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6.12.06 

Geometria a compasso  

 

Há muito muito tempo, Mara Cardoso enviou-nos algumas ideias de construção, comentários a 

outras construções e um pequeno documento a que dava o nome de 'Geometria a Compasso'. 

Para além de a termos introduzido numa viagem sobre os compassos (a propósito de um 

comentário seu sobre a divisão de um circunferência em arcos iguais) nada mais fizemos sobre 

o seu texto, além da promessa de o utilizarmos em artigos sobre a construção com compasso. 

O tempo foi-se e ainda não arranjámos tempo para comentar e utilizar o trabalho de Mara 

Cardoso. Para não atrasar mais, deixamo-nos de cautelas e demoras e disponibilisamos o texto 

da Mara Cardoso para quem o quiser ver e sobre ele se pronunciar. Para descarregar o texto de 

Mara Cardoso, basta clicar sobre 

 

GEOMETRIA A COMPASSO 

ou sobre a ilustração retirada do trabalho de Mara Cardoso 

 

 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/MM/GeometriaCompasso.pdf
http://membros.aveiro-digital.net/adam/MM/GeometriaCompasso.pdf
http://membros.aveiro-digital.net/adam/MM/GeometriaCompasso.pdf
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10.12.06 

Quando uma recta intersecta a cónica  

 

Os programas de geometria dinâmica permitem-nos determinar cónicas como lugares 

geométricos de vários modos. Sempre com algumas limitações. Em alguns casos, as 

cónicas podem aparecer definidas por alguns dos seus pontos. Um problema 

interessante consiste em determinar pontos que pertençam a uma cónica definida por 

alguns elementos.  

António Aurélio Fernandes propõe, com este pequeno artigo, abordar a  

determinação dos pontos de intersecção de uma cónica com uma recta. 

 

Seja a cónica definida pelo foco F, pela directriz d e pela excentricidade e. Determinar 

o(s) ponto(s) em que a recta intersecta a cónica. 

Sabemos que, numa cónica, é constante a razão das distâncias de qualquer seu ponto P 

ao foco e à directriz, sendo a constante igual à excentricidade e. Nesta propriedade se 

baseia a construção que vamos apresentar. 

 

 

 

 

Tomemos um ponto qualquer N sobre r e tiremos a perpendicular a d; seja Q o pé da 

perpendicular. Tracemos a circunferência de centro N e raio |NQ|.e. Seja R um dos 

pontos de intersecção de circunferência com a recta FS (S é a intersecção de d e r). Por 

F tiremos uma paralela à recta NR: a intersecção dessa recta com r e´o ponto P da 
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cónica. 

De igual modo se obtinha o outro ponto de intersecção, caso existisse. 

 

A cónica poderá ser definida por um dado que não seja a excentricidade. Seja, por 

exemplo, dado o centro O ou comprimento do semi-eixo maior. Nesses casos é 

necessário começar por determinar a excentricidade, caso se trate de uma elipse ou 

uma hipérbole: e = c/a. 

 

Claro que nos problemas que são propostos só aparecem os elementos definidores das 

cónicas 
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11.12.06 

quando uma recta encontra uma parábola  

 

Releia o artigo anterior e procure pensar no seguinte problema de construção com régua e 

compasso: 

 

Dada uma recta r, o foco F e a directriz d de uma parábola, determine os pontos de intersecção 

dessa recta r com a parábola definida por F e d.  

 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/rectaparabola.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/rectaparabola.html
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13.12.06 

herdar parte de um triângulo  

 

Dois irmãos herdaram um campo triangular, com serventia por um dos lados. Como hão-de 

dividir o campo de modo a ficarem ambos com a mesma serventia?  

 

Diogo Pacheco de Amorim; Compêndio de Geometria; SPM. Lisboa: Ano Mundial da 

Matemática  

 

A propósito deste problema, recebemos uma carta de Paulo Correia, de Alcácer do Sal, que nos 

lembra a proposta (variante mais rica) deste problema por José Paulo Viana, publicada no nº 

71 da revista "Educação & Matemática" da Associação Portuguesa de Matemática. Paulo 

Correia chama ainda a atenção para as resoluções publicadas no nº 73 da mesma revista. 

 

Obrigado, Paulo, pela informação. 

20.12.06 

Dos focos aos vértices da elipse  

 

Determinar os vértices de uma elipse definida pelos seus focos e por um dos seus pontos.  

 

 

http://www2.apm.pt/files/_13-problema_hq_432551d203f33.pdf
http://www2.apm.pt/files/_13-problema_hq_432551d203f33.pdf
http://www2.apm.pt/files/_15-problema_hq_4316e83596762.pdf
http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/vertelipse.html
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24.12.06 

Directriz de Natal  

 

António Aurélio Fernandes envia este problema para alegrar o Natal dos geómetras: 

Determinar a directriz de uma parábola de que são dados o foco F e dois dos seus pontos, A e B  

Clique no enunciado para aceder ao exercício interactivo.  

 

 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel/dirabola.html
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eu queria tanto que vissem ...  

 

e sentissem a matemática do natal que não resisti a roubar o "ambigrama" de Eric/Moacyr 

amalgamar . Cliquem na "mensagem caligráfica" para ir até ao Braisl e ver o movimento que 

vos quis mostrar e não só o que vos quis dizer. 

 

 

http://http/amalgamar.f2o.org/
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26.12.06 

Parábola de Natal  

 

O idoso professor andava tão feliz quanto infeliz por não compreender o que se tinha passado 

com o seu estojo de régua e compasso. Por mais que tentasse, não conseguia mostrar nenhum 

dos seus exercícios feitos com o novo estojo. Irrita não compreender, mas é sinal de vitalidade 

tentar compreender sem descanso as pequenas coisas que estão ao nosso alcance. O seu 

companheiro, tão idoso como o idoso professor mas com tanto tempo como um reformado 

professor tem, não se cansava de enviar para publicação os exercícios que, do passado, lhe 

eram sugeridos pela leitura das páginas de algum dos amarelecidos volumes "Éxércices de 

Géométrie" que Th. Caronnet publicou na década de 40 do século passado (ainda não tinha 

nascido a Mariana). Tanta insistência só podia aumentar o desespero do idoso professor. Ou 

não. Porque se deu o milagre de Natal: com mais tempo e empurrado pela insistência do 

companheiro construtor, o idoso professor lá conseguiu compreender o que sempre lá tinha 

estado e fácil de ver. 

 

Posso dar hoje o primeiro exercício interactivo feito com a nova versão (5.1) do "Régua e 

Compasso" (Zirkel und Lineal). Porposto por António Aurélio Fernandes, aqui vai. Cliquem sobre 

o enunciado e acedam ao exercício interactivo 

Determinar a directriz de uma parábola que tem foco F, passa por M e é tangente à recta t  

 

Se puderem, escrevam a dizer-nos se gostam mais da nova versão. 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel2/dirabolaFMt.html
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O foco na parábola  

 

António Aurélio enviou mais um problema de parábolas, este para determinar o foco. A saber: 

Determinar o foco F de uma parábola que passa pelo ponto M, tem por directriz a recta d e é 

tangente à recta t . 

 

 

 

No seu cartão de Natal, dizia ele, a respeito destes problemas de parábolas: Nunca é demais 

lembrar, para a resolução da presente "vaga" de exercícios sobre parábola que se trata do 

lugar dos pontos equidistantes do foco e da directriz. Acompanho a lembrança com uma 

ilustração tirada de uma animação que fiz mesmo agora. 

 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel2/focabolaMdt.html
http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel2/focabolaMdt.html
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29.12.06 

As parábolas do ano que finda...  

 

António Aurélio Fernandes continuou a propor exercícios sobre parábolas. Sempre foi 

misturando as suas propostas com algumas propriedades da parábola (relações entre 

elementos da parábola). Tudo para justificar ter falado em tempos numa vaga de 

problemas de parábolas. Não sabemos se deste ano sobrará tempo para preparar todos 

os exercícios interactivos que ele propõe.  

Pelo sim, pelo não, aqui ficam para que possa pensar ainda este ano sobre essas 

propriedades e exercícios. 

Duas propriedades... 

Propriedade: O simétrico F' do foco F em relação a uma tangente à parábola está 

sobre a directriz. 

Propriedade: (Dualmente) A simétrica da directriz relativamente a uma tangente passa 

pelo Foco. 

... para dois exercícios (que pode resolver aqui mesmo): 

Exercício: Determinar a directriz d de uma parábola de que são dadoso foco F e duas 

tangentes, t e t' 
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Exercício: Determinar o foco F de uma parábola de que são dados a directriz d e duas 

tangentes, t e t'. 

 

4.1.07 

De dois pontos da parábola ao foco 

 

Consideremos uma parábola em que d é a directriz, V é o vértice e F é o foco; sejam A 

e B pontos da parábola e designemos por p o parâmetro da parábola (p - distância da 

directriz ao foco). Chamemos T ao ponto de intersecção da tangente em A com o eixo 

da parábola. 

Demonstra-se que: 

(a) Se M é o ponto médio de [AB], os pés das perpendiculares tiradas por M a AB e ao 

eixo da parábola distam p. 

(b) Se A1 é o pé da perpendicular baixada de A para o eixo, um ponto do eixo que diste 

p de A1, está sobre a normal à parábola em A; a perpendicular à normal é a tangente 

em A. 

(c) O ponto médio do segmento TA1 é o vértice V. 

que o ajuda a resolver um problema de enunciado simples e atraente: 

Determinar o foco de uma parábola de que são dados o eixo e dois pontos, A e B. 
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O que se pode tirar de dois pontos de uma parábola  

 

A animação seguinte ilustra uma propriedade da parábola muito interessante que 

permite determinar a distância p do foco à directriz se conhecermos o eixo e dois dos 

seus pontos. 

 

 

 

 

 

Tomados dois pontos A e B da parábola, consideremos o ponto M médio de [AB]. As 

perpendiculares tiradas por M a AB e ao eixo da parábola intersectam o eixo em dois 

pontos P e Q tais que |PQ| = p que é a distância de F a d. 
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12.1.07 

Parábolas definidas por tangentes  

 

Propomos um novo problema sobre parábolas definidas por tangentes. Antes, porém, 

lembramos algumas propriedades: 

 

1. O lugar geométrico dos simétricos do foco relativamente às tangentes da parábola é a sua 

directriz. 

2. O lugar geométrico dos pés das perpendiculares às tangentes tiradas pelo foco é a tangente 

no vértice. 

 

 

 

3. O lugar geométrico dos focos das parábolas tangentes a três rectas dadas é o círculo 

circunscrito definido pelos três pontos de intersecção das rectas. 
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Problema: Determinar o foco e a tangente no vértice de uma parábola tangente a quatro 

rectas dadas: t1, t2, t3 e t4.  
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16.1.07 

Triângulo de tangentes da parábola 

 

Se tivermos duas tangentes t1 e t2 a uma parábola, a circunferência que passa pelo ponto T de 

tangência de t1 e é tangente a t2 no ponto A de intersecção de t1 com t2 contém o foco F. A 

animação seguinte ilustra essa propriedade. 

 

E estamos em boas condições de resolver o problema seguinte: 

De uma parábola de que se conhecem três tangentes - AB, BC e CA - e o ponto T de tangência 

de BC, determinar o foco e a tangente no seu vértice.  
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17.1.07 

A parábola das duas tangentes  

 

Se tivermos duas tangentes - t1 e t2 - a uma parábola e conhecermos os respectivos pontos de 

tangência - T1 e T2 - podemos determinar o foco F e a tangente à parábola tirada pelo seu 

vértice.  

É o que lhe propomos que faça no exercício interactivo que se segue: 
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22.1.07 

Uma propriedade magnífica  

 

Cada trio de tangentes a uma parábola de foco F forma um triângulo cujo círculo circunscrito 

passa por F. Os três pés das perpendiculares tiradas por F a essas tangentes à parábola estão 

sobre a tangente à parábola no seu vértice. O que significa que para qualquer trio de 

tangentes, os pés das perpendiculares tiradas por F estão sobre a tangente ao vértice  

Os pontos médios das diagonais de cada um dos quadriláteros de tangentes estão sobre uma 

paralela ao eixo da parábola - recta de Newton. 
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25.1.07 

A parábola de outros tempos, aqui  

 

Antes de dar por finda esta sucessão de referências a parábolas, convém lembrar que 

animações e problemas com parábolas foram aparecendo ao longo dos tempos neste lugar 

geométrico. Recuperamos aqui algumas das referências ao passado, para que possam ser 

visitadas em romagem: 

  Parábola simples (animação; cinderella) 

  Parábola como envolvente (animação; cinderella)  

  Parábola como lugar geométrico dos pontos (x,x2)  

  Parábola como lugar geomético dos pontos (x, √x) e sua inversa  

  Parábola exinscrita a um triângulo  

 

http://geometrias.blogspot.com/2005/02/parbola.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/02/parbola-como-envolvente.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/02/parbola-cartesiana.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/02/parbolas-cartesianas-de-outro-modo.html
http://geometrias.blogspot.com/2006/09/parngulo_115920553697995244.html
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1.2.07 

A elipse 

 

Sobre a elipse há, neste lugar geométrico, muitas entradas. Nas próximas entradas, vamos 

propor exercícios interactivos sobre elipses. 

  a elipse em dois andamentos 

  o ponto da escada que desliza 

  elipse inscrita num paralelogramo 

  elipse como envolvente 

  dos focos aos vértices da elipse 

  a recta que intersecta a cónica 

 

Nesta entrada, lembramos ou relembramos algumas formas mais comuns de chegar à elipse, 

bem como as propriedades. 

Uma elipse pode ser definida como lugar geométrico de pontos  

  cuja soma das distâncias a dois pontos dados é uma determinada constante; 

Tomando dois pontos F e F' , chamados focos e designando por 2c=|FF'|, os pontos P de uma 

elipse serão tais que |FP|+|F'P|= 2a >2c (2a é o que chamamos eixo maior)  

 
  cuja razão das distâncias a um ponto e a uma recta é uma determinada constante 

http://geometrias.blogspot.com/2005/01/elipse.html
http://geometrias.blogspot.com/%202005/01/o-deslize-da-escada.html
http://geometrias.blogspot.com/2005/%2001/elipse-inscrita-num-paralelogramo.htm
http://geometrias.blogspot.com/%202005/01/elipse-como-envolvente.html
http://geometrias.blogspot.com/2006/12/dos-focos-aos-vrtices-da-elipse.html
http://geometrias.blogspot.com/2006/12/quando-uma-recta-intersecta-cnica.html
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9.2.07 

Algumas propriedades da elipse  

 

  Tome-se a normal e a tangente num ponto M da elipse. A circunferência circunscrita ao 

triângulo formado por M e pelas intersecções T da tangente e N da normal com a recta que 

contém o eixo menor passa pelos focos.  

 

 Se o vértice de um ângulo recto percorre o círculo principal mantendo-se um dos lados a 

passar por um foco, o outro lado é envolvente da elipse. 
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Ilustramos, a seguir, as duas propriedades: 

  Os pés das perpendiculares às tangentes tiradas pelos focos são pontos do círculo principal. 

  Para uma dada elipse, o lugar geométrico dos simétricos F' de um foco F1, relativamente às 

tangentes, é uma circunferência centrada no outro foco F2 e cujo raio é o eixo maior (círculo 

director) (Dualmente: As perpendiculares a uma tangente da elipse tiradas por pontos do 

círculo director passam pelos focos.)  

Pode clicar sobre o ponto P ou T para animar a construção. 
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13.2.07 

Elipse: de uma tangente ao foco que falta  

 

De uma elipse, conhecemos um dos vértices, um dos focos e uma tangente. Propomos que 

determine o outro foco.  

 

Exercício interactivo: 

 

Elipse: dos vértices à tangente 

 

De uma elipse, conhecemos os quatro vértices e um ponto M. Propomos que determine 

a tangente à elipse em M.  

 

Exercício interactivo 
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15.2.07 

Elipse: de uma tangente e vértices aos focos 

 

De uma elipse, conhecemos os dois vértices do eixo maior e uma tangente. Propomos que 

determine os focos.  

 

Exercício interactivo: 

 

22.2.07 

Elipse: um ponto, um vértice e um foco -> outro foco 

 

De uma elipse, conhecemos um ponto, um vértice do eixo menor e um foco. Propomos que 

determine o outro foco.  

Exercício interactivo: 
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Elipse: de uma tangente e vértices aos focos 

 

De uma elipse, conhecemos os vértices do eixo menor e uma tangente. Propomos que 

determine os focos.  

Exercício interactivo: 

 

23.2.07 

Elipse: dos focos e da tangente aos vértices 

 

De uma elipse, conhecemos os focos e uma tangente. Propomos que determine os vértices do 

eixo menor.  

Exercício interactivo: 
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Elipse: dos foco, tangente e círculo director -> outro foco  

 

De uma elipse, conhecemos um foco e respectivo círculo director, uma tangente e a 

direcção do eixo maior. Propomos que determine o outro foco.  

 

Exercício interactivo: 
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26.2.07 

Elipse: determinação de pontos  

 

Os vértices do eixo maior e os focos de uma elipse definem univocamente todos os seus pontos. 

Em desenho geométrico é sempre apresentado o seguinte processo de determinação de 

pontos: 

 

 

 

 

Tomado um ponto X qualquer de [V1V2], são pontos da elipse os pontos de intersecção da 

circunferência de centro em F1 e raio |XV1| com a circunferência de centro em F2 e raio |XV2|. 

 

Há outras formas de determinar pontos da elipse já apresentados neste lugar geométrico. Um 

dos mais interessantes, recorre às duas circunferências cujos diâmetros são os eixos da elipse. 

Tomado um raio que corte em Y o círculo menor e em X o círculo maior é ponto da elipse 

aquele que tem ordenada (?) de Y e abcissa(?) de X.  

 

Pode ver ilustração destas construções de pontos em duplo andamento  

Etiquetas: elipses 

http://geometrias.blogspot.com/2005/01/elipse.html
http://geometrias.blogspot.com/search/label/elipses
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1.3.07 

Elipse: Tangentes  

 

1. Tangente num ponto da elipse 

 

Obtemos a tangente no ponto P da elipse pelo processo já referido para a parábola: a tangente 

no ponto P é a bissectriz externa do ângulo F1PF2. 

 

 

 

 

 

 

2. Tangente por um ponto exterior à elipse 

 

Traçam-se duas circunferências: uma de centro P e raio PF2; outra de centro F2 e raio 2a = 

[V1V2]. Sejam R e s os seus pontos de intersecção; as rectas F1R e F1S intersectam a elipse nos 

pontos de tangencia. 
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3. Tangentes paralelas a uma direcção r 

Traçamos uma recta r' paralela a r; sejam A e B os seus pontos de intersecção com a elipse. A 

recta definida pelo centro O e pelo ponto M (ponto médio do segmento) determina sobre a 

elipse os pontos de tangencia 

 

(Fonte: "Desenho Técnico" de Luís Veiga Cunha) 

Note-se que apenas conseguimos ter os pontos de tangência se tivermos a elipse desenhada. 

Será possível determinar os pontos de tangência sem ter a elipse? 
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4. Uma habilidade especial: obter os pontos de tangência sem ter a elipse! 

 

Recordemos, antes de mais, que: 

- se chama excentricidade ao quociente e = c/a; 

- as directrizes são rectas perpendiculares ao eixo maior e cujas abcissas são x = - a/e e x = a/e; 

a razão das distâncias de cada ponto da elipse a um foco e à directriz correspondente é 

constante e igual à excentricidade e. 

 

Uma elipse está definida pelo ponto F, pela excentricidade e e pela directriz d. Determinar a(s) 

tangente(s) à elipse tirada(s) pelo ponto P, exterior, e o(s) respectivo(s) ponto(s) de contacto. 

 

Seja C o pé da perpendicular baixada de P para d. Tracemos a circunferência de centro P e raio 

PC.e. Por F tracemos uma tangente a essa circunferência que intersecta d em D: a recta DP é a 

tangente t à elipse. Por F tiremos uma perpendicular a FD: o pé da perpendicular é o ponto T de 

tangência. 

 

Claro que, sendo o ponto P exterior à elipse, haverá outra tangente à circunferência tirada por 

F, logo haverá outra solução, 

 

(Fonte "Géometrie" , Th Caronnet) 
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2.3.07 

Elipse: Tangente por um ponto exterior  

 

 

 

 

 

No 2º volume da GEOMETRIA MÉTRICA, já referenciada neste lugar algumas vezes, Puig Adam 

apresenta a determinação da tangente por um ponto, P, exterior a uma elipse de que se 

conhecem os focos e o eixo maior. Esta construção não exige a determinação de qualquer 

outro elemento da elipse. É elegante e simples. 

Com centro num dos focos, por exemplo F1, trace-se a circunferência directora (ou focal). A 

circunferência centrada em P e que passa por F2 corta a anterior em dois pontos S1 e S2. As 

tangentes à elipse tiradas por P são as mediatrizes dos segmentos [ F2 S1] e [ F2 S2]. Para além 

do mais os pontos de trangência ficam determinados como intersecções dessas mediatrizes 

(tangentes) com os segmentos [ F1 S1] e [ F1 S2]. 
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9.3.07 

A recta que intersecta a elipse  

 

Já em tempos apresentámos um processo para determina a intersecção de uma recta com uma 

elipse (ou hipérbole) que exigia a determinação da excentricidade da cónica tornando-o um 

tanto penoso. Vejamos um outro processo bem mais simpático, apresentado por Puig Adam, 

na GEOMETRIA MÉTRICA. 

 

Suponhamos a elipse (ou hipérbole) definida por F, F', 2a. Determinar as intersecções da cónica 

com a recta r equivale a achar em r os centros das circunferências que passam por F e são 

tangentes à circunferência focal em F´. 

Tomemos o simétrico S de F em relação a r. Toda a circunferência que passa por F e S tem o seu 

centro em r; reciprocamente, toda a circunferência que passa por F e tem centro em r passa 

por S. O problema equivale a achar os centros das circunferências que passam por F e S e são 

tangentes a uma circunferência dada (circunferência focal em F'). 

Tracemos uma circunferência auxiliar que contenha F e S; sejam M e N as suas intersecções 

com a circunferência focal; a recta MN é o eixo radical das duas circunferências, enquanto SF é 

o eixo radical da circunferência auxiliar e da circunferência procurada. O centro radical das três 

circunferências é o ponto Q de intersecção de MN e RS; por ele passa o eixo radical da 

circunferência focal e da procurada, pois é a sua tangente comum. Tracemos por Q tangentes à 

circunferência focal e sejam T1 e T2 os pontos de tangência. Os centros das circunferências 

FST1 e FST2 são os pontos P1 e P2 de intersecção da recta com a cónica. Note-se que se obtêm 

facilmente por estarem sobre a recta r e alinhados respectivamente com F'T1 e F'T2 

http://geometrias.blogspot.com/2006/12/quando-uma-recta-intersecta-cnica.html
http://geometrias.blogspot.com/2006/12/quando-uma-recta-intersecta-cnica.html
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16.3.07 

Elipses e triângulos  

 

Mariana Sacchetti relacionou propriedades dos triângulos ou relações entre elementos dos 

triângulos com propriedades das elipses. Aqui deixamos a ligação a essa síntese: 

Elipses e Triângulos  (Anexo10) 

Clicando sobre elipses e triângulos pode descarregar o documento elaborado pela Mariana.  

a recta que intersecta a parábola 

Na sua "Geometria Métrica", Puig Adam mostra que o processo utilizado para 

determinar as intersecções de uma recta com a elipse ou hipérbole pode também ser 

usado para a parábola: 

 

 

 

Suponhamos a parábola definida por F e directriz d. Determinar as intersecções da 

cónica com a recta r equivale a achar em r os centros das circunferências que passam 

por F e são tangentes à directriz. 

Tomemos o simétrico S de F em relação a r. Toda a circunferência que passa por F e S 

tem o seu centro em r; reciprocamente, toda a circunferência que passa por F e tem 

centro em r passa por S. O problema equivale a achar os centros das circunferências 

que passam por F e S e são tangentes a uma recta dada (a directriz da parábola). 

Seja M a intersecção de FS com d; o ponto T de tangência tem de verificar a condição 

MT^2 = MS.MF. Traçamos uma circunferência auxiliar que passe por F e S. Por M 

tiramos uma tangente à circunferência auxiliar e seja T' o ponto de tangência. 

 

Os pontos P1 e P2 (caso existam) são as intersecções da recta com a cónica 

http://membros.aveiro-digital.net/adam/zirkel2/ET1.pdf
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20.3.07 

Hipérbole: assintotas e directrizes. 

 

Há problemas referentes a hipérboles em que é necessário calcular a excentricidade (e = c/a) 

ou a distância das directrizes a O (d = a/e = a^2/c). Pode utilizar-se o processo clássico de 

recurso ao teorema de Thales (a/c = 1/e, e/a = 1/d, c/a = a/d), como se ilustra na figura que se 

segue.  

Há, porém, relações entre os elementos da hipérbole que permitem obter de modo muito mais 

simples a posição de uma directriz. 

 

Pelo foco F2 tiremos tangentes ao círculo principal; os pontos de tangência T1 e T2 definem a 

directriz d2. De facto, no triângulo [OT1F2] temos:  

|OT'|/|OT1| = |OT1|/|OF2| ou |OT'|/a = a/c ou |OT'| = a^2/c 

T' é a intersecção da directriz com o eixo transverso.  

Pela forma como foi feita a construção, conclui-se que uma directriz da hipérbole é a polar do 

respectivo foco relativamente ao círculo principal.

 

 

 

A recta OT2 é assíntota. Basta notar que os triângulos [OT'T2] e [OV2J] são semelhantes.
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A distância de um ponto P da hipérbole a um foco é igual à distância de P à directriz 

correspondente a esse foco, lida numa paralela, que passe por P, a uma assíntota. 

 

Por P tracemos uma paralela à assíntota a1. Por definição de hipérbole é |PF2|/|PP'| = c/a ou 

a/|PP'|=c/|PF2|. Porque os triângulos [PP'Q] e [OCF2] são semelhantes, é 

|OC|/|PP'|=|OF2|/|PQ|=|CF2|/|P'Q| ou a/|PP'| = c/|PQ|. Verifica-se, portanto, que |PF2| = 

|PQ|.  

Etiquetas: cónicas, hipérbole, propriedades 

Da elipse para a hipérbole 

 

A hipérbole pode ser definida como um lugar geométrico de pontos cuja diferença das 

distâncias a dois pontos, F e F', fixos é constante, 2a>0. Ou, dito de outro modo: 

Dados dois pontos, F e F' e um segmento 2a de comprimento menor que |FF'|, ao lugar 

geométrico dos ponto P tais que |PF|+2a=|PF'| chamamos hipérbole. 

Também interessa ter sempre presente, à semelhança do que dissemos para as outras cónicas, 

que chamamos hipérbole ao lugar geométrico dos pontos cujas distâncias a um ponto (foco) e 

a uma recta (directriz) estão numa razão constante (maior que 1).  

Por estas definições, se torna óbvio que às propriedades da elipse se podem associar 

propriedades análogas da hipérbole. Várias destas analogias podem ser vistas em ilustrações 

já publicadas neste "lugar geométrico". 

O que foi referido para secantes e tangentes da elipse é aplicável com a adaptação conveniente 

a secantes e tangentes da hipérbole. 

Nos artigos que se seguem, iremos tratar de propriedades da hipérbole que nos parecem 

merecer referência por não serem comuns à elipse real.  

Etiquetas: cónicas, elipse, hiperbole 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/c%C3%B3nicas
http://geometrias.blogspot.com/search/label/hip%C3%A9rbole
http://geometrias.blogspot.com/search/label/propriedades
http://geometrias.blogspot.com/search/label/c%C3%B3nicas
http://geometrias.blogspot.com/search/label/elipse
http://geometrias.blogspot.com/search/label/hiperbole
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30.3.07 

Em busca da hipérbole II 

 

Determinar uma hipérbole de que se conhecem dois 

pontos P e Q, uma direcção assíntótica a1 e a directriz d1. 

 

Etiquetas: cónicas, exercício interactivo, hipérbole 

Em busca da hipérbole I

 

Apresentadas algumas propriedades das hipérboles, é altura de procurarmos uma ou outra a 

partir de alguns elementos. 

Determinar a hipérbole que passa pelo ponto P, admite a1 

como assíntota e tem F1 como foco. 

 

Etiquetas: cónicas, exercício interactivo, hipérbole 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/c%C3%B3nicas
http://geometrias.blogspot.com/search/label/exerc%C3%ADcio%20interactivo
http://geometrias.blogspot.com/search/label/hip%C3%A9rbole
http://geometrias.blogspot.com/search/label/c%C3%B3nicas
http://geometrias.blogspot.com/search/label/exerc%C3%ADcio%20interactivo
http://geometrias.blogspot.com/search/label/hip%C3%A9rbole
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4.4.07 

Conjugados harmónicos, com régua  

 

Sejam [AB] e P de [AB]. A partir de A e B construímos um quadrilátero completo de vértices A, 

B, C, D, E e F obrigando a que uma diagonal passe por P (E tem de ficar determinado sobre a 

recta PC). A outra diagonal DF intersecta AB em Q, que é o conjugado harmónico de P 

relativamente a A e B. 

 

Na figura, pode movimentar o ponto C e verificar que as mudanças no quadrilátero não 

influenciam e para um ponto fixo P há um só conjugado Q. Movimentando o ponto P verifica 

que as variações de comprimentos dos vectores não prejudicam a igualdade das razões. Para 

cada ponto P há um conjugado Q relativamente a A e B.  

Claro que também pode movimentar A e B e verificar que para cada par (A,B) há um conjugado 

de P. 

 

À margem: 

Estas entradas sobre divisões harmónicas resolvem problemas de divisão e multiplicação de 

segmentos (em linha). 

Se P e Q são conjugados harmónicos relativamente a A e B, |AP|/|BP|=|AQ|/|BQ|. Por 

exemplo, dizer que |AP|/|BP|=3 é o mesmo que dizer |AB|=4|BP| e determinar o conjugado 

de P é determinar um ponto Q tal que |AQ|=3|BQ|.  

|AB|=|AQ|-|BQ|=2|BQ|, logo |AQ|=1,5|AB|  

Etiquetas: divisão harmónica 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/divis%C3%A3o%20harm%C3%B3nica
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12.4.07 

Quadrilátero completo  

 

Chamamos quadrilátero completo à figura formada por 4 rectas (lados) que se cortam duas a 

duas, de tal modo que haja 6 intersecções (vértices). Às 3 rectas definidas por vértices não 

consecutivos, damos o nome de diagonais e ao triângulo por elas formado, damos o nome de 

triângulo diagonal. 

 

 

 

 

E, como é óbvio, cada diagonal é dividida harmonicamente pelas outras duas. 

Claro que se movimentar A até que P seja o ponto médio de [AB], verá que CE fica paralelo a 

AB e deixamos de ter o triângulo diagonal (Q está no infinito ou, se quisermos, é um ponto 

impróprio). Dito de outro modo, não falamos do conjugado harmónico de P relativamente a A e 

a B, se P for ponto médio de [AB] ( se fosse |AP|=|BP|, para haver conjugado harmónico de P 

relativamente a A e B, teria de haver em AB um ponto Q fora de [AB] tal que |AQ|=|BQ|).  

Etiquetas: conjugados harmónicos e quadriláteros 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/conjugados%20harm%C3%B3nicos%20e%20quadril%C3%A1teros
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19.4.07 

Razão anarmónica  

 

Até agora temos vindo a considerar casos de divisão e separação harmónica em que a razão 

dupla de quatro pontos colineares (ABCD) =(|AC|/ |BC|) / (|AD|/ |BD|)= 1, (ou -1, 

considerando os vectores). 

 

Podemos considerar casos de divisão e separação não harmónica em que a razão dupla 

(ABCD)=k diferente de -1. Dizemos que tal razão é anarmónica. Interessante é saber determinar 

o quarto anarmónico, isto é, determinar sobre uma recta r, o ponto D assim relacionado com A, 

B e C: |AC|/|BC| = k. (|AD|/|BD|). Para o exemplo de construção que se segue, consideramos 

k=2 (k=-2, se considerássemos os vectores). 

 

 

Por A fazemos passar uma recta m qualquer em que marcamos dois segmentos na razão 2 

para 1. Com o extremo do segmento 2 (de m) e o ponto C definimos uma recta n; n intersecta a 

recta p paralela a m tirada por B. Unindo esta intersecção (de m com p) ao extremo do 

segmento 1 de m, definimos uma recta que intersecta r no ponto D. 

 

Nota: No caso da nossa construção, não haverá ponto próprio D, correspondendo a um ponto C 

que seja tal que |AC|=2.|BC|.  

Etiquetas: razão anarmónica 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/raz%C3%A3o%20anarm%C3%B3nica
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20.4.07 

A razão positiva  

 

Se a razão dupla anarmónica (ABCD) = k for positiva, C e D não separam A e B, que é o mesmo 

que dizer que C e D ou estão ambos entre A e B ou ambos fora do segmento [AB]. 

Para determinar um quaterno anarmónico de razão dupla positiva, por exemplo, (ABCD)=1/4, 

basta fazer uma construção semelhante à que fizemos no artigo anterior, mas em que 

tomamos sobre a recta tirada por A dois segmentos 4 para 1 num dos semiplanos definidos 

pela recta dos pontos AB. 

Assim: 

 

 

 

 

Na nossa construção pode fazer variar a recta m e os pontos A, B e C.  
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23.4.07 

Polaridade  

 

Polar de um ponto em relação a duas rectas 

 

Tomemos um ponto P e duas rectas r e r' concorrentes em O. Façamos passar por P uma recta s 

que intersecta r e r' em A e B; determinemos o conjugado harmónico, P', de P em relação a A e 

a B: (PP'AB) = -1.  

Qual será o lugar geométrico dos pontos P' conjugados harmónicos de P em relação aos pontos 

A e B quando s varia?  

Demonstra-se que é uma recta d´ definida por P' e O. Diz-se que d' é a polar do ponto P em 

relação às rectas r e r'. 

 

 

Se a polar de P passa por P', a polar de P' passa por P. 

 

Considerámos duas rectas concorrentes. Se as rectas são paralelas mantém-se o que foi dito. 
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Polar de um ponto em relação a uma 

circunferência  

Tomemos um ponto P e uma circunferência (c). Façamos passar por P uma secante s à 

circunferência; sejam A e B os pontos de intersecção. Determinemos o conjugado harmónico P' 

de P em relação a A e B. Para toda a secante por P à circunferência é possível determinar o 

conjugado harmónico P' de P em relação aos pontos de intersecção. Demonstra-se que o lugar 

geométrico de tais conjugados harmónicos é uma recta p que se diz polar de P em relação à 

circunferência; P é o polo de p. 

 

Para determinar a polar de P, basta fazer passar por P duas secantes e determinar os dois 

conjugados harmónicos de P. Claro que se traçarmos as tangentes ªa circunferência por P, a 

polar é definida pelos pontos de tangência. 

Considerámos o ponto P exterior à circunferência. Se P for interior, a polar será uma recta 

exterior. 

Se P é ponto da circunferência, a sua polar é a tangente à circunferência em P. 

 

Um exemplo notável de polo e polar: já foi referido que, na elipse e na hipérbole, cada directriz 

é a polar do foco correspondente em relação ao círculo principal.  

Pontos conjugados em relação a uma circunferência: A e B são conjugados se a polar de cada 

um passa pelo outro. 

Rectas conjugadas em relação a uma circunferência: a e b são conjugadas se o polo de cada 

uma pertence à outra. 
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27.4.07 

Círculo polar  

 

Publicamos um exemplo de exercício interactivo em que se aplicam definições de polar de um 

ponto (relativamente a uma circunferência) como uma actividade de descontracção no meio de 

um grande conjunto de resultados que nos vão levar de volta às cónicas. 

Aqui fica: Dados dois pontos P e A, pretende-se determinar uma circunferência que passe por P 

e em relação à qual uma recta a dada é a polar de A. 

 
 

Etiquetas: conjugado harmónico, exercício interactivo, polares 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/conjugado%20harm%C3%B3nico
http://geometrias.blogspot.com/search/label/exerc%C3%ADcio%20interactivo
http://geometrias.blogspot.com/search/label/polares
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30.4.07 

Elipse: Polo e polar  

 

Construção da polar de um ponto P exterior  

 

- Método das tangentes: traçamos por P as tangentes à cónica; os pontos de tangencia 

definem a polar. 

 

- Método do quadrilátero: por P traçamos duas secantes; as intersecções com a cónica 

determinam um quadrilátero; os dois pontos de intersecção dos lados opostos definem a polar 

de P. 
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Cónicas: pólo e polar  

 

Há cerca de um ano atrás, decidimos dar uma determinada orientação a este blogue. 

De facto, estava a iniciar-se uma "febre" de resolução de problemas de geometria no 

"Geometriagon" (http://www.polarprof.org/geometriagon/default.asp). Atendendo a 

que muitos dos problemas exigiam o conhecimento de conceitos geométricos (e 

propriedades) muito afastados dos actuais programas escolares, considerámos que 

seria desejável fornecer instrumentos de trabalho para evitar frustrações... 

 

Recentemente têm aparecido no "Geometriagon" uma série de problemas referentes a 

cónicas que exigem o conhecimento de questões tais como razões harmónicas, polos e 

polares, elementos conjugados, projectividades, involuções. Daí estarmos a 

desenvolver tais assuntos na medida em que vão ser necessários para resolver os 

problemas propostos.  

Voltemos, então, às cónicas como foi prometido. 

 

Polo e polar relativamente à elipse  

 

Tomemos um ponto P e uma elipse. Façamos passar por P uma secante s à elipse; 

sejam A e B os pontos de intersecção. Determinemos o conjugado harmónico P' de P 

em relação a A e B. Para toda a secante por P à elipse é possível determinar o 

conjugado harmónico P' de P em relação aos pontos de intersecção.  

 

Demonstra-se que o lugar geométrico de tais conjugados harmónicos é uma recta p que 

se diz polar de P em relação à elipse; P é o polo de p. 

Se P é ponto da cónica, a sua polar é a tangente em P. 
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2.5.07 

Elipse: Polo (interior) e polar  

 

Construção da polar de um ponto P interior.  

 

Podemos utilizar o método do quadrilátero circunscrito.  

Por P traçamos duas cordas [AC] e [BD]. As tangentes à elipse nos extremos das cordas formam 

um quadrilátero completo. Os vértices M e N determinados por lados opostos do quadrilátero 

definem a polar de P. 

 

 

 

 

Repare-se que BC e AD se intersectam sobre a polar de P e, obviamente, o mesmo acontecerá 

com a intersecção de AB com CD. 

 

Podíamos ter optado pelo quadrilátero inscrito determinado pelos extremos das cordas, o que 

nos poupa da determinação de tangentes à elipse. 

 
 

Esta construção serve também para determinar o polo de uma recta exterior relativamente a 

uma elipse.  
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14.5.07 

Da polar ao polo 

 

Apresentámos a determinação da polar de um ponto dado relativamente a uma cónica dada. 

Agora, aqui deixamos um exercício interactivo de determinação do pólo de uma recta dada 

relativamente a uma dada cónica. 

Dada uma recta p e uma cónica c1, determinar um ponto 

P que seja o pólo de p relativamente à cónica c1 

 

Nota: A construção deste exercício foi muito elucidativa das 

dificuldades em trabalhar com reconhecimento de pontos obtidos por 

construções que recorram à incidência de um ponto sobre uma cónica 

qualquer. Embora ReC reconheça a incidência e faça deslizar um 

ponto sobre uma cónica não é garantido utilizar esse ponto ou as 

suas coordenadas aproximadas em ulteriores determinações delas 

dependentes. 
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18.5.07 

Elipse: Da polar ao pólo  

 

Dada uma recta p e uma elipse, determinar um ponto P 

que seja o pólo de p relativamente à elipse 

 

 



235 
 

19.5.07 

Elementos conjugados  

 

Consideremos um ponto P e seja p a sua polar em relação à elipse. A polar p’ de um ponto P’ 

que pertence a p é uma recta que contem P. Os pontos P e P’ dizem-se conjugados; as rectas p 

e p’ são conjugadas. Na construção a seguir pode deslocar P. 

 

 

Dois pontos são conjugados se cada um pertence à polar 

do outro. 

Duas rectas são conjugadas se cada uma passa pelo pólo 

da outra. 

No triângulo [PP’M] cada vértice é o pólo do lado oposto; 

diz-se, por isso, autopolar.  
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21.5.07 

Conjugados e separação harmónica  

 

Os pontos conjugados de uma secante p a uma elipse são conjugados harmónicos 

relativamente aos pontos R e S de intersecção de p com a elipse: (P’RMS) = -1. 
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26.5.07 

Elipse: diâmetros conjugados  

 

Na elipse da construção tomámos uma corda [AB] que (é polar) tem um pólo P exterior que é a 

intersecção das tangentes à cónica em A e em B. 

 

Na construção acima pode deslocar o ponto B: há uma posição em que a corda passa pelo 

centro O e se torna um diâmetro. Qual o seu pólo? Como as tangentes ficaram paralelas, o 

pólo P é o “ponto do infinito” dessa direcção (um ponto impróprio). 

A polar do ponto do infinito da direcção definida pelas paralelas ao diâmetro [AB] vai ser o 

diâmetro [CD]. 

 

Mantenhamos a corda [AB] a passar pelo centro. Dois diâmetros, tais como 

[AB] e [CD] dizem-se “conjugados”: cada um é a polar da 

direcção definida pelo outro. 
 

É óbvio que sendo dois 

diâmetros conjugados, 

cada um bissecta as cordas 

paralelas ao outro. 
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28.5.07 

Feixe harmónico: assintotas e diâmetros  

 

Numa hipérbole, os pares de diâmetros conjugados são conjugados harmónicos em relação às 

assíntotas. Na construção que se segue, temos o diâmetro d1 definido pelos pontos A e B; o seu 

conjugado d2 é a recta que passa pelo centro e é paralela às tangentes à hipérbole em A e B. 

Ou seja, (a1d2a2d1) é um feixe harmónico o que se confirma verificando que determina numa 

recta r um quaterno harmónico (MNM'N'). [(a1d2a2d1) =(MNM'N')=-1]  

 

 

 

 

 

Na construção, pode deslocar os pontos M e M'.  
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8.6.07 

Diâmetros conjugados segundo Apolónio  

 

Teoremas de Apolónio: 

 

1. Numa elipse a soma dos quadrados de dois semi-diâmetros conjugados é constante e 
igual à soma dos quadrados dos dois semi-eixos: |AO|2 + |CO|2 = a2 + b2.  
Na construção que se segue, pode deslocar os pontos A, F2 e V1, confirmando esta 
afirmação. 
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A área do paralelogramo construído sobre dois semi-diâmetros conjugados é constante e igual 

à área do rectângulo construído sobre os semi-eixos.  

Pode deslocar os pontos A, F e V1 para confirmar este resultado. 

 

 

 
O mesmo se passa com a hipérbole. Pode deslocar S, V1, O e F2 para confirmar o 
resultado. 
 

 

 

 
 

Etiquetas: apolónio, conjugados, elispse, hipérbole 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/apol%C3%B3nio
http://geometrias.blogspot.com/search/label/conjugados
http://geometrias.blogspot.com/search/label/elispse
http://geometrias.blogspot.com/search/label/hip%C3%A9rbole
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11.6.07 

Dos diâmetros conjugados para os eixos  

 

Há problemas em que se tem um par de diâmetros conjugados e se põe a questão de 

determinar os eixos. Vejamos um processo prático para determinar os eixos (Luís Veiga da 

Cunha. Desenho Técnico. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa ). 

 

 

 

Sejam [AB] e [CD] um par de diâmetros conjugados. Após termos verificado que [CD] é o menor 

diâmetro, tomamo-lo como diâmetro de uma circunferência. Tracemos a mediatriz m de [CD] e 

os pontos K e L de intersecção de m com a circunferência. Por um dos extremos do diâmetro 

maior (A na imagem), tracemos as semi-rectas AK e AL. A bissectriz do ângulo KÂL dá a 

direcção do eixo maior. Já podemos traçar, com intersecção em O, o par de rectas 

perpendiculares (a azul) que contêm os eixos. 

 

Sendo Q a intersecção da semi-recta AL com a recta que contém o eixo menor, |AQ| é o 

comprimento do semi-eixo maior |QL| é o comprimento do semi-eixo menor. 
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15.6.07 

Diâmetro conjugado  

 

Da hipérbole definida pelos seus vértices e uma assíntota é dado um diâmetro [AB]. Determinar 

o seu conjugado. 
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20.6.07 

Hipérbole -Assíntotas e tangente.  

 

 

 

 

Aqui fica uma primeira experiência em GeoGebra, livre de encargos, que recomendamos 

vivamente para ser usado no ensino. O resultado a que se refere ajuda a resolver um exercício 

interactivo recentemente proposto 



244 
 

22.6.07 

Involução 

 

António Aurélio Fernandes não descansa. Por força da sua saudável teimosia, andamos a 

procurar a melhor abordagem a algumas transformações geométricas afastadas dos 

programas escolares. 

Hoje apresentamos uma transformação que é muitas vezes usada, com vantagem, na 

resolução de problemas de régua e compasso envolvendo cónicas. Nunca sabemos se o 

fazemos bem. Mas aqui fica uma tentativa que, depois de todas as voltas acabou praticamente 

na forma da sugestão inicial de António Aurélio Fernandes. A vida é feita de derrotas... para 

uns e vitórias... para outros. Mais coisa menos coisa.  

Na construção que se segue, verá que para cada recta r definida por dois pontos R e S, a cada 

ponto P de r corresponde um ponto P' tal que |OP|.|OP'|=k. Deslocando P sobre r verá que 

esse produto é invariante qualquer que seja o ponto P e correspondente P'. 

 

 

 
A esta aplicação que faz corresponder a cada ponto P de r um outro ponto P' da mesma recta, 

de tal modo que |OP|.|OP'|=k, chamamos involução de centro O e constante k. 

 
Deslocando R ou S, obterá nova recta e, logo, um novo centro O e uma nova constante k. 

Poderá mover C e confirmará que a cada ponto P corresponderá um ponto P' mantendo-se 

invariante (para cada recta RS) o produto |OP|.|OP'|.

 
É muito interessante e potente este resultado. Muitas perguntas, muitos problemas são 

sugeridos imediatamente pela definição. Por exemplo, para cada recta e para cada constante 

qual o centro da involução?  

Porque será que aquele produto é constante, quando P varia sobre a recta? É disso que vamos 

tratar, dando exemplos de involuções conhecidas...(?)  

Etiquetas: involução 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/involu%C3%A7%C3%A3o
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26.6.07 

Pontos duplos 

 

Se numa involução houver um ponto M tal que |OM|2 = k, diz-se que M é ponto duplo [ou que 

(M,M) é um par da involução]. Numa involução apenas pode haver 0 pontos duplos (elíptica) 

ou 2 pontos duplos (hiperbólica).  

Numa involução com pontos duplos, M e N, verifica-se que: 

|OA|.|OA’| = |OB|.|OB’| = … = |OM|2 = |ON|2 = k 

Os elementos duplos de uma involução hiperbólica estão separados harmonicamente por cada 

par de elementos conjugados: 

(MNAA’) = (MNBB’) = …. = -1.

 
Na figura que se segue, A e A' estão em involução de centro O. A partir de O determinamos as 

tangentes OR e OS à circunferência do feixe que passa por A, A´, K e L. |OR|=|OS|=|OT|, em 

que T está sobre a recta OA. Assim, |OT|2= |OA|*|OA'|= |OK|*|OL| e T é um ponto de 

tangência da circunferência tangente a OA que passa por K e L. T é um dos pontos duplos da 

involução considerada. 

 

Onde está o outro ponto duplo? 

Caso existam pontos duplos, claro que serão os pontos de tangência com r das circunferências 

do feixe KL tangentes a r. É evidente que, nestas condições, existem duas circunferências ou 

nenhuma. Note-se que, no caso da nossa figura, os pontos K e L se situam ambos do mesmo 

lado em relação a r. Se K e L se situassem em lados opostos da recta não haveria qualquer 

ponto duplo - qualquer circunferência intersectaria a recta em dois pontos  
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Transformado por uma involução 

 

Considere uma involução definida por dois pares A, A' e B, B' de pontos colineares. 

Determine o transformado de um ponto C, alinhado com os outros quatro, pela 

involução antes definida. 

 

Centro de uma involução.

 

Fixemos numa recta um ponto O; a transformação que a cada ponto A da recta faz 

corresponder um ponto A' tal que  

A → A’, A’ → A e |OA|.|OA’| = |OB|.|OB’| = … = k 

é uma “involução” (k número real). 

Nestas condições, a (A,A') e (B,B') chamamos pares conjugados da involução ou pares 

em involução. 

Consideremos uma involução definida sobre uma recta r por dois pares de elementos 

conjugados, A, A’ e B, B’; vejamos como proceder para obter o centro O da involução: 

Tracemos uma circunferência qualquer passando por A e A’; uma outra passando por 

B e B’, de modo que se intersectem. A intersecção do eixo radical das duas 

circunferências com a recta r determina o ponto O (basta recordar o conceito de 

potência de um ponto em relação a uma circunferência para ver que se verifica a 

relação de involução).  

 

 Se mantiver fixos os pontos A, A', B e B', deslocando os centros das circunferências (enquanto 
se intersectem), verá que o ponto O se mantém invariante. Claro que se deslocar os pontos A, 
A', B e B' verificará que o ponto O muda (é centro de uma nova involução). 
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2.7.07 

Involução hiperbólica  

 

O conjunto de pares de diâmetros conjugados de uma cónica formam um feixe em involução, 

cujo vértice é o centro da cónica. Os raios duplos dessa involução, caso existam, são as 

tangentes à cónica. Como na elipse o centro é interior e todos os diâmetros intersectam a 

curva, logo, a involução elíptica não tem pontos duplos. 

 

No caso da hipérbole existem duas tangentes - as asssíntotas - à cónica passando pelo centro. 

Na involução hipérbolica há dois pontos duplos.  

 

 

 

Recordamos a referência, em outro artigo, à seguinte propriedade: Os pares de diâmetros 

conjugados de uma hipérbole são conjugados harmónicos relativamente às assíntotas 

http://geometrias.blogspot.com/2007/05/feixe-harm-assintotas-e-di.html
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Diâmetros conjugados da elipse e involução 

 

O conjunto de pares de diâmetros conjugados de uma cónica formam um feixe em involução 

cujo vértice é o centro C da cónica. 

Na construção que se segue, os diâmetros conjugados da elipse intersectam uma recta r 

qualquer (pode fazer variar r, deslocando P) em pares de pontos em involução. Pode deslocar 

qualquer dos pontos assinalados por (X), fazendo variar a cónica e os seus diâmetros 

conjugados). 

 

No caso da elipse não existem elementos duplos (qualquer circunferência de corda AA’ ou BB’, 

etc. contém O no seu interior, logo não é possível traçar por O tangentes a essas 

circunferências) ; um ponto duplo da involução corresponderia a uma recta dupla no feixe de 

centro C que teria de ser tangente à cónica. A involução elíptica não admite pontos duplos. 

Etiquetas: diâmetros conjugados, elipse, involução 

Em busca do ponto duplo 

 

Determine os pontos duplos (S e T) da involução definida pelos pares conjugados (A,D) 

e (B,C).  

 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/di%C3%A2metros%20conjugados
http://geometrias.blogspot.com/search/label/elipse
http://geometrias.blogspot.com/search/label/involu%C3%A7%C3%A3o
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4.7.07 

Cónica - polar, harmónica, involução 

 

Por um ponto R, exterior a uma elipse dada, tiremos duas tangentes. E tracemos a polar de R - 

recta passando pelos pontos de tangência. Os pontos de tangência são pontos duplos de uma 

involução que transforma cada ponto no seu conjugado harmónico. 

 

Estes factos que relacionam a involução com outras propriedades das cónicas já referidas, 

sugerem exercícios interactivos. Por exemplo: Como determinar pares em involução de que se 

conhecem apenas os pontos duplos 

9.7.07 

Involução pelos pontos duplos 

 

Determinar o segundo elemento do par (A,A') em involução de que P e Q são pontos duplos. 
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10.7.07 

Teorema de Desargues  

 

Dada uma cónica e um quadrivértice nela inscrito, qualquer secante à cónica que não passe por 

vértices, corta a cónica e os lados opostos do quadrivértice em pares de pontos de uma mesma 

involução. 

 

 

 

Pode deslocar os vértices sobre a cónica.  

Etiquetas: cónicas, Desargues, involução, teorema 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/c%C3%B3nicas
http://geometrias.blogspot.com/search/label/Desargues
http://geometrias.blogspot.com/search/label/involu%C3%A7%C3%A3o
http://geometrias.blogspot.com/search/label/teorema
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11.7.07 

Elipse? Qual elipse?  

 

Determinar a elipse de que se conhecem quatro pontos M, N, P e Q e uma tangente t. 
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13.7.07 

Triângulo, cónica e involução  

 

Tome-se o triângulo [ABC] e uma cónica tangente aos lados AB e AC em B e em C. Os pares de 

pontos de intersecção de r com as rectas AB e AC - (P,P') - e com a cónica -(Q,Q')- estão em 

involução. Utilizando a régua, determine um ponto duplo dessa involução. 

 

 

 

Etiquetas: cónicas, exercício interactivo, involução, triângulo 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/c%C3%B3nicas
http://geometrias.blogspot.com/search/label/exerc%C3%ADcio%20interactivo
http://geometrias.blogspot.com/search/label/involu%C3%A7%C3%A3o
http://geometrias.blogspot.com/search/label/tri%C3%A2ngulo
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18.7.07 

Teorema de Desargues - dual  

 

As tangentes tiradas por um ponto exterior às cónicas inscritas num quadrilátero pertencem a 

um feixe em involução definida pelos vértices opostos do quadrilátero. 
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23.7.07 

Involução e parábola  

 

Ainda prosseguindo na saga das involuções, Aurélio Fernandes apresentou uma construção 

com parábolas. Toma-se um quadrilátero inscrito na parábola (pode fazer variar o quadrilátero 

deslocando os seus vértices sobre a parábola). Sobre uma recta que corte as rectas contendo os 

lados e diagonais do quadrilátero, ficam determinados pares em involução. Estão 

determinados o centro O da involução bem como os seus pontos duplos M e N. Também pode 

fazer variar a parábola ou a recta que corta os lados do quadrilátero, deslocando os pontos em 

(x).  

 

 

Etiquetas: involução, parábola, quadrilátero inscrito 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/involu%C3%A7%C3%A3o
http://geometrias.blogspot.com/search/label/par%C3%A1bola
http://geometrias.blogspot.com/search/label/quadril%C3%A1tero%20inscrito
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25.7.07 

Parábola e involução  

 

Se tomarmos uma parábola inscrita num quadrilátero (quatro rectas tangentes à parábola), 

lados opostos e diagonais cortam uma recta em pares de pontos em involução. Pode fazer 

variar a parábola, a recta de corte e até as tangentes (lados do quadrilátero) para confirmar os 

resultados. 
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26.7.07 

Álgebra da involução  

 

Sobre a involução, para finalizar, decidimos transcrever traduzidas algumas páginas de 

"Algèbre et Géométrie du Second Degrée" de Émile Borel. Muitas vezes, a álgebra ajuda a 

compreender melhor as construções geométricas e é, por isso, que fazemos esta transcrição (e 

homenagem!, diga-se) 

 

24. Homografia e involução. 

 

Estudámos em "La Géométrie et les Imaginaires" a transformação homográfica, ou seja, a 

relação entre duas variáveis tal que a cada valor de uma qualquer das duas variáveis 

corresponde um valor e um só da outra variável. Uma tal transformação é pois 

necessariamente linear em relação a cada uma das duas variáveis e pode ser escrita sob a 

forma: 

(27)              a x x' + b x + b' x' + c = 0  

 

A propriedade mais importante da transformação homográfica é a conservação da razão 

anarmónica, isto é, a razão anarmónica de quatro valores de x é igual à razão anarmónica dos 

quatro valores correspondentes de x'. 

A equação (27) faz corresponder a cada ponto M de coordenadas x um ponto M' de 

coordenadas x'; mas esta transformação não é recíproca, ou seja, se designarmos por x as 

coordenadas de M', o valor x' correspondente não será a coordenada de M. Com efeito, se 

permutarmos x e x' em (27), obtemos: 

(27')             a x x' + b x' + b' x + c = 0 

 

e, subtraindo as duas equações (27) e (27') membro a membro, vem: 

(28)             (b - b') (x - x') = 0  

 

e, se supusermos x diferente de x', ou seja, x - x' diferente de 0, esta relação implica b = b'. Se 

esta relação se verifica, a transformação homográfica é dita "involução". Uma involução é, 

portanto, definida pela relação 

(29)            a x x' + b (x + x') + c = 0 

 

simétrica em x e x'. Os valores x e x' que verificam esta relação são ditos "pares" de pontos 
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correspondentes da involução. Para que dois pontos estejam sobrepostos, ou seja, para que x = 

x' é necessário e suficiente que se tenha:  

(30)             a x
2 

+ 2 b x + c = 0 

 

isto é, que x seja um zero do trinómio       a x2 + 2 b x + c. 

Suponhamos em primeiro lugar que os seus zeros são distintos e reais e designemo-los por x1 e 

x2; ou seja, que temos 

(31)              x1+ x2 = -2 b/a              x1 x2 = c/a  

 

e, substituindo na equação (29) b e c pelos seus valores tirados de (31) e, dividindo por a, que 

não é nulo, a relação involutiva torna-se: 

(32)             2 x x' - (x1 + x2) (x + x') + 2 x1 x2 = 0 

 

o que pode escrever-se: 

(33)              (x - x1) (x' - x2) + (x - x2) (x - x2) (x' - x1) = 0. 

 

Sejam M1 e M2 os pontos x1 e x2, M e M' os pontos x e x'; a relação (33) escrever-se-á: 

(34)              MM1 . M'M2 + MM2 . M'M1 = 0 

 

ou seja, 

(35)              MM1/MM2 = - M'M1/M'M2. 

 

Ela exprime que os pontos M e M' são conjugados harmónicos em relação aos pontos M1 e M2. 

Se designarmos por O o ponto médio de [M1M2], sabe-se que temos: 

(36)              OM . OM' = OM1
2 
 

 

o ponto O é dito o "centro" da involução; ele corresponde ao ponto do infinito da recta. 
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29.7.07 

Borel, 119  

 

No livro Algèbre, programme de 1925. Borel,É; Montel; P. , Lib. Armand Colin. Paris:1926 , 

como um caso em que as propriedades do trinómio intervêm na discussão, é apresentado o 

Problema V: Um triângulo e um quadrado têm as suas bases sobre uma recta r e estão num 

mesmo semiplano dos definidos por ela. Determinar a recta r' paralela a r que corte os dois 

polígonos e de tal modo que a soma das partes dos polígonos fora da faixa entre r e r' seja 

equivalente ao triângulo [ABC]. (adaptado) 

 

 

 

 

Determinar     x     tal que         área[AB'C'] + área[DE'F'G] = área[ABC]. 

 

Aqui estamos mais à espera de uma resolução geométrica que seja simples.  

 

Mas será possível esperar que algum estudante português dos ensinos básico ou secundário 

reúne condições e interesse para realizar este trabalho proposto; desde encontrar os 

binómios interessantes até discutir a existência das soluções 
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3.8.07 

Inversão 

 

Com os alunos do 8º ano, experimentei a compreensão de alguns procedimentos para efectuar, 

com régua e compasso, construções geométricas sobre segmentos correspondentes a 

operações sobre números. Escolhido um segmento para unidade, e dados segmentos de 

comprimentos a e b, quaisquer, não aparecia como fácil a determinação de um segmento 

correspondente ao comprimento ab e menos ainda os correspondentes aos comprimentos a/b, 

1/a, a2>, etc. Na altura, tal era pedido depois de termos cuidado das semelhanças de triângulos 

e os raciocínios usavam só a proporcionalidade entre segmentos determinados por feixes de 

rectas concorrentes cortadas por paralelas. Parece que não há qualquer problema em 

determinar 2a em linha nem em compreender o que significa ab, a2 ou a(b+c) em termos de 

áreas, mas já tudo se complica quando se pede um segmento igual a 2a/3, ab, etc. Parece que 

não é assumida a sistemática comparação entre segmentos quando se fala em medida de um 

comprimento relativamente a outro. 

No 9º ano, vamos poder voltar às operações sobre segmentos, agora com recurso sistemático a 

circunferência e tangentes tiradas por um ponto, sem acrescentar muito ao que se sabe sobre 

triângulos. Será que a compreensão aumenta? Estas dificuldades devem estar todas resolvidas 

quando entramos na geometria analítica como tal. Por exemplo, sobre a construção que se 

apresenta a seguir, está desenhada uma circunferência de raio 3 e as tangentes tiradas por um 

ponto P (que pode deslocar), um ponto P' (da polar de P relativamente à circunferência e 

colinear com O e P), define o segmento [OP'] cujo comprimento é o inverso do comprimento de 

[OP] se tomarmos como unidade o raio da circunferência. 

 

A transformação associada à circunferência dada que a cada P faz corresponder P' (e 

reciprocamente) nas condições da construção dada, toma naturalmente o nome de inversão 

relativamente à circunferência. Este é outro exemplo, para aprofundar e melhorar o conceito 

de medida, permitindo realizar exercícios geométricos muito atractivos geometricamente. 

Valerá a pena? 

No mundo do ATRACTOR há uma máquina muito potente que efectua inversões. Pode usar 

livremente. 

 Etiquetas: circunferências, inversão, operações com segmentos, tangentes 

http://www.atractor.pt/
http://geometrias.blogspot.com/search/label/circunfer%C3%AAncias
http://geometrias.blogspot.com/search/label/invers%C3%A3o
http://geometrias.blogspot.com/search/label/opera%C3%A7%C3%B5es%20com%20segmentos
http://geometrias.blogspot.com/search/label/tangentes
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4.8.07 

O mesmo, de outro modo  

 

Penso que pode ser interessante apresentar a inversão "mais ingénua", com a animação feita 

(determinação dos inversos P' dos pontos P da recta r, escolhida a unidade; |OR|=1) com os 

instrumentos de determinação geométrica - semelhanças de triângulos - abordados no 8º ano. 

Aqui fica. 

 

Nota: Este tipo de ligação entre operações e transformações servem ainda para ilustrar a 

noção de lugar geométrico.  

Etiquetas: círculo, inversão, lugar geométrico, operações e transformações, recta, 

semelhança, Thales 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/c%C3%ADrculo
http://geometrias.blogspot.com/search/label/invers%C3%A3o
http://geometrias.blogspot.com/search/label/lugar%20geom%C3%A9trico
http://geometrias.blogspot.com/search/label/opera%C3%A7%C3%B5es%20e%20transforma%C3%A7%C3%B5es
http://geometrias.blogspot.com/search/label/recta
http://geometrias.blogspot.com/search/label/semelhan%C3%A7a
http://geometrias.blogspot.com/search/label/Thales
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Inversão de uma recta  

 

 

Parece interessante, havendo tempo para tal no 9º ano, que se utilize a oportunidade da 

determinação da tangente por um ponto exterior a uma circunferência para uma referência à 

inversão, fazendo a ligação com as propriedades das operações com números. 

 

O que acontece se a recta cortar a circunferência associada à inversão?  

Etiquetas: círculos, inversão, lugar geométrico, operações e trnasformações, recta 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/c%C3%ADrculos
http://geometrias.blogspot.com/search/label/invers%C3%A3o
http://geometrias.blogspot.com/search/label/lugar%20geom%C3%A9trico
http://geometrias.blogspot.com/search/label/opera%C3%A7%C3%B5es%20e%20trnasforma%C3%A7%C3%B5es
http://geometrias.blogspot.com/search/label/recta
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O quadrado e a raíz quadrada  

 

Num triângulo rectângulo, a altura relativa à hipotenusa é meio proporcional entre as partes 

em que a hipotenusa fica dividida. Este é um resultado que se trabalha no 8º ano. E se uma das 

partes da hipotenusa é a unidade, a outra parte é o quadrado da altura. Ou a altura é a raíz 

quadrada da outra parte da hipotenusa. Se a altura h divide a hipotenusa em duas partes m e 

n, h2=mn. A partir de certa altura, fixamos a nossa atenção na média geométrica e só 

utilizamos este resultado para calcular o comprimento h à custa das partes da hipotenusa e 

raramente o utilizamos para determinar quadrados. Trabalhar com médias (aritmética, 

geométrica e harmónica) é um bom exercício de construção e permite consolidar noções 

relativas e invariantes. 

A construção que apresentamos em seguida (em que tudo pode variar, deslocando os 

elementos) é um exemplo muito formativo que pode ser abordado de novo no 9º ano. Os 

estudantes podem aprofundar os seus conhecimentos e compreensão sobre o conceito de 

medida, mudando de unidade, etc. E não será natural garantir que os estudantes reconheçam 

que um determinado método de construção serve para obter dois resultados recíprocos? 

 
Como determinar o segmento que tem por comprimento a raíz quadrada do comprimento de 

um segmento dado? Como determinar o segmento que tem por comprimento o quadrado do 

comprimento de um segmento dado? Dois problemas?  

Etiquetas: média. medida, operações sobre segmentos, quadrado, raíz quadrada, 

triângulo rectângulo 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/m%C3%A9dia.%20medida
http://geometrias.blogspot.com/search/label/opera%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20segmentos
http://geometrias.blogspot.com/search/label/quadrado
http://geometrias.blogspot.com/search/label/ra%C3%ADz%20quadrada
http://geometrias.blogspot.com/search/label/tri%C3%A2ngulo%20rect%C3%A2ngulo
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9.8.07 

Determinar o inverso de A.  

 

Considere a inversão associada à circunferência e determine o transformado de A por essa 

inversão 

 

 

Etiquetas: círculo, exercício interactivo, inversão 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/c%C3%ADrculo
http://geometrias.blogspot.com/search/label/exerc%C3%ADcio%20interactivo
http://geometrias.blogspot.com/search/label/invers%C3%A3o
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10.8.07 

semi-rectas inversamente paralelas 

 

 

inversas de paralelas inversas são... 

a inversa da concêntrica verde 

 

Considere a circunferência c, preta na figura, e a inversão a ela associada. Determine 

a transformada por essa inversão da circunferência verde, v. 
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Inverter é ver ao espelho. O quê,?  

 

Tomámos uma circunferência de centro em O e raio r. Os inversos dos pontos de uma recta 

exterior a essa circunferência (inversora, assim lhe chamamos para simplificar) estão todos 

sobre uma circunferência que passa pelo centro da circunferência inversora. Falávamos de 

inverso mesmo no sentido do que neutralizaria um número pela multiplicação: a cada P da 

recta r, associamos o número p = |OP|/r e ao transformado P' de P fica associado um número 

p' =|OP'|/r=r/|OP|=p-1. Claro que o ponto O a que corresponde |OO|=0 não é inverso de 

qualquer ponto (ou é inverso do ponto impróprio da recta - no infinito) e não tem inverso na 

inversão associada à circunferência de centro O (ou é inverso de qualquer ponto impróprio de 

qualquer recta).  

[A inversa de uma recta é uma circunferência com menos um ponto (ou com um buraco). A 

imagem por inversão associada a uma circunferência de uma recta acabada (incluindo os 

pontos impróprios onde ela começa e acaba, no infinito) é uma circunferência.] 

Interessante é agora procurar inverter figuras geométricas ou ver as suas imagens num 

espelho circular. Qual é a imagem de uma recta secante à circunferência inversora? Qual é a 

imagem de uma circunferência que não seja concêntrica com a circunferência inversora de 

centro O e não passe por O? Qual é a imagem da própria circunferência inversora? Qual é a 

imagem de uma circunferência concêntrica com outra tomando para espelho uma delas? Qual 

é a imagem de um segmento de recta? E de um triângulo? 

Tantas perguntas? Algumas delas. Cada pessoa pode fazer outras tantas e ver como as 

respostas fazem quadros surpreendentes e belos. Com que cores queremos pintar o nosso 

mundo do outro lado do espelho?  

Etiquetas: circunferências, inverso de zero, inversão, multiplicação, perguntas, reflexão 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/circunfer%C3%AAncias
http://geometrias.blogspot.com/search/label/inverso%20de%20zero
http://geometrias.blogspot.com/search/label/invers%C3%A3o
http://geometrias.blogspot.com/search/label/multiplica%C3%A7%C3%A3o
http://geometrias.blogspot.com/search/label/perguntas
http://geometrias.blogspot.com/search/label/reflex%C3%A3o
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12.8.07 

a inversão do triângulo inscrito  

 

 

 

 

o quadrado circunscrito invertido  

 

 

pensava eu que os azulejos eram obra da inspiração de cada homem 

antes de descobrir que a matemática faz da inspiração de cada homem 

a inspiração do homem  

Etiquetas: inversão do quadrado circunscrito 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/invers%C3%A3o%20do%20quadrado%20circunscrito
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19.8.07 

Perpendicularidades e inversões 

 

 

 

A construção acima (com a qual pode interagir) ilustra bem que,  

 se tomarmos para unidade o raio da circunferência verde (|OT|=1), |OA| -1=|OP|,  
ou, o que é o mesmo, A é o transformado de P pela inversão associada à circunferência 
verde; 

 se tomarmos para unidade o raio da circunferência azul (|PT|=1). |PA| -1 =|OP|, 
ou, o que é o mesmo, A é o transformado de O pela inversão associada à circunferência 
azul.  

As rectas OT e PT são perpendiculares (OT é tangente à circunferência azul e PT é tangente à 

circunferência verde em T). Do mesmo modo, OS e PS são perpendiculares.  

 

Dizemos que duas circunferências se intersectam perpendicularmente quando os raios tirados 

para um ponto de intersecção são perpendiculares, que é o mesmo que dizer quando eles são 

catetos de um triângulo rectângulo cuja hipotenusa é o segmento que une os seus centros. 

Designando por r1 e r2 os raios das circunferências, (|OT|= r1 e |PT|=r2), r1
2 + r2

2 = |OP| 2 

r1
2 = |OP| 2 - r2

2  

r2
2 = |OP| 2 - r1

2  

E isto é para ser lido: duas circunferências são ortogonais (perpendiculares), quando a potência 

de qualquer delas no centro da outra é o quadrado do raio da outra.  
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20.8.07 

Ortogonalidade, potência, pólo e polar 

 

Conversa puxa conversa, passámos da inversão para a perpendicularidade de duas 

circunferências. E, no mesmo passo, ligámos a ortogonalidade de duas circunferências à 

potência de uma circunferência num ponto:  

A construção ilustra bem que a potência da circunferência verde (de centro O e raio |OA|ou 

|OT|) no centro da circunferência azul (de centro P e raio |PT|) 

|OP|2 - |OA|2  

é o quadrado do raio da circunferência azul |PT|2.  

E é claro que, por serem ortogonais as circunferências, ao pólo O relativamente à 

circunferência azul de centro P corresponde a mesma recta polar que ao pólo P relativamente à 

circunferência verde de centro O. Na condição de serem ortogonais as circunferências, a polar 

de P relativamente à circunferência verde é perpendicular a OP (à recta que passa pelos 

centros, eixo das abcissas) no ponto que é transformado de P pela inversão relativamente à 

circunferência verde (inverso de P quando tomamos para unidade o raio da circunferência 

verde ou com abcissa inversa de P se tomarmos para origem O e para unidade o raio verde)... 

Do mesmo modo, a polar de O..... 

Não podemos saber se este tipo de ligações entre diversos assuntos (conceitos) pode ser 

abordado facilmente no ensino básico (ou mesmo no secundário), mas parece-nos óbvio que é 

do maior interesse que, sempre que possível, aos jovens estudantes, deve ser dado o cheiro da 

síntese, da unidade.... Aos professores cabe escolher as melhores oportunidades e não 

desperdiçar um único momento propício a reforçar o especial espírito do lugar que a 

matemática é....  
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22.8.07 

um lugar geométrico - o eixo radical(?)  

 

Dadas duas circunferências, onde se encontram os centros das circunferências ortogonais às 

duas? Sabemos que a potência da circunferência (ortogonal às duas) no centro de uma delas é 

igual à potência no centro da outra. Como encontrar circunferências ortogonais a duas 

circunferências dadas? 

 

 

 

 

 

A recta vermelha (PR) é o lugar geométrico dos pontos nos quais os dois círculos verde e azul 

(centros O1 e O2) têm a mesma potência. Designamos essa recta por eixo radical ("chordal" 

"power line"?) dos dois círculos. PR é perpendicular à recta O1O2. Conhecido este lugar 

geométrico, fácil é determinar círculos ortogonais (a preto na figura) aos dois círculos verde e 

azul. 

 

No caso da nossa construção, os círculos verde e azul não se intersectam. Como determinar o 

eixo radical de duas circunferências que se intersectam? 



270 
 

27.8.07 

Um exercício sem alvo  

 

O exercício que estamos a propor é uma experiência. Sendo um exercício feito em "R(égua) e 

C(ompasso) - (ZuL)" estamos a experimentar o interface CAR.metal e a apresentar o exercício 

sem alvo visível. Esperando, claro está, que o computador reconheça a solução, caso a 

encontre. 

Aqui vai: 

Dadas duas circunferências de centros O1 e O2 e a tangente t comum às duas, determine um 

círculo ortogonal às duas circunferências e que tenha centro sobre t. 

 

 

 

 

 

 

Depois de pensar nas propriedades da tangente comum às duas circunferências, como passaria 

a determinar o eixo radical de duas circunferências? 

 

Pode movimentar os centros das circunferências e fazer variar os raios. Isso ajudará a ver o que 

se passa quando as circunferências se intersectam, são tangentes, etc... 

http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/java/zirkel/doc_en/index.html
http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/java/zirkel/doc_en/index.html
http://db-maths.nuxit.net/CaRMetal/
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31.8.07 

Problema de Monge  

 

As questões que foram sendo colocadas até agora permitem resolver o Problema de Monge:  

Dados três círculos, determinar um quarto círculo que os corte ortogonalmente (caso exista) 

 

 
 

 

O matemático francês Monge (1746-1818) é conhecido como fundador da geometria 

descritiva. Para os efeitos da resolução do exercício interactivo que se apresenta acima, para 

ser resolvido sem alvo à vista, interessa referir que Monge viu que os 3 eixos radicais dos 3 

pares de circunferências se intersectam num ponto. Será que o problema de Monge tem 

solução para qualquer terno de circunferências? 

 
 

Estamos a realizar estas construções e exercícios com CAR.Metal interface de Eric Hakenholz 

para o magnífico Régua e Compasso (Zirkel und Lineal) de René Grothmann que sempre 

utilizámos neste último ano. CAR.Metal v. 1.8 já conta com uma adaptação portuguesa que 

pode e deve ser melhorada, como é óbvio.  

http://db-maths.nuxit.net/CaRMetal/
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5.9.07 

Tangência e ortogonalidade  

 

No ensino básico, quando os estudantes aprendem a tirar por um ponto tangentes a uma 

circunferência ficam com o conhecimento necessário para determinar uma circunferência 

ortogonal a outra, a polar de um ponto relativamente a uma circunferência, divisão de 

segmentos e inversa, etc. 

Um professor pode, sem precisar de mais tempo, referir estas questões e a determinação 

geométrica do inverso, por exemplo, enquanto lembra o teorema de Pitágoras e o facto da 

altura relativa à hipotenusa de um triângulo rectângulo ser meio proporcional aos segmentos 

em que divide a hipotenusa.  

O exercício interactivo, que se segue, pede a determinação da circunferência centrada em P 

que é ortogonal à centrada em O. Vamos a isso. 
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12.9.07 

uma gota de engano 

 

Muitas vezes nos enganamos. Algumas vezes 

acontece que o engano resulta mais belo que o 

desejado. 

 

13.9.07 

Voltar atrás? 

 

Pares de lados opostos de um hexágono ABCDEF inscrito numa circunferência determinam 3 

pontos P, Q, R colineares (recta de Pascal). Pares de vértices opostos de um hexágono 

circunscrito a uma circunferência determinam três rectas p, q, r concorrentes (ponto de 

Brianchon). 

Relativamente à circunferência, p é a polar de P (e P é pólo de p), q é a polar de Q, r é a polar 

de R. E claro que, relativamente à circunferência em que inscrevemos e circunscrevemos 

aqueles hexágonos em que os vértices do inscrito são os pontos de tangência dos lados do 

circunscrito, o ponto de Brianchon é o pólo da recta de Pascal e a recta de Pascal é a polar do 

ponto de Brianchon. 

 
 

O Teorema de Pascal e o seu dual Teorema de Brianchon já foram abordados. Esta publicação 

justifica-se como uma chamada de atenção para as conexões com os conceitos de pólo e polar 

relativamente a uma cónica (inscrita e circunscrita), enfim, para fazer mais uma síntese 
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14.9.07 

O tempo que não temos? 

 

Estudávamos os inversores (de Peaucellier e Hart) sem conseguirmos chegar a acordo com os 

inversores nem sobre a próxima publicação, quando decidimos experimentar outros 

mecanismos. 

Na falta de melhor, aqui deixamos uma ampulheta, 

 

para ver passar o tempo. 

17.9.07 

Do pólo e polar à circunferência 

 

Usando a inversão, o pólo, a polar e separação harmónica,... determinar uma circunferência a 

partir do seu ponto A e a polar p do ponto P relativamente a ela. 
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19.9.07 

Conservação de ângulos na inversão  

 

Na construção abaixo em que pode deslocar os pontos A,V e B, considera-se o ângulo AVB (das 

semirectas VA e VB). Os transformados dos lados do ângulo (que não cortam a circunferência) 

são duas circunferências. O ângulo transformado de AVB pela inversão relativa à circunferência 

(a negro) é o ângulo de vértice V' (inverso de V) e cujos lados são as tangentes em V' às 

circunferências transformadas dos lados do ângulo AV e BV. Como se pode verificar, este 

ângulo assim definido é igual ao ângulo AVB. As cores dos lados dos ângulos ( e das 

circunferências inversas de AV e VB) revelam que são de sentido inverso os ângulos cuja 

amplitude se mantém por inversão - tal como acontece na simetria. Assim tinha de ser. Não é? 

 

 

 



276 
 

23.9.07 

Circunferência tangente a outras duas  

 

Traçar por um ponto P uma circunferência tangente a outras duas c1 e c2 que não passam por 

P. 

 

Sugestão de Puig Adam: Aplicando a c1 e c2 uma inversão de centro P, 

estas circunferências transformam-se em outras (pode escolher-se a 

inversão de modo que se conserve uma delas, ou as duas caso P seja 

ponto do eixo radical de ambas). A circunferência procurada 

transforma-se numa das rectas tangentes a ambas; bastará pois 

achar a tangente comum e transformá-la pela mesma inversão.  

 

 

 

De modo análogo, se resolve o problema de determinar a circunferência que passa por P e que 

faz um dado ângulo com outras duas. 

 

[Puig Adam. Curso de Geometria Metrica, Tomo I, pg 160] 
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25.9.07 

Teorema de Feuerbach  

 

Puig Adam refere a demonstração do teorema de Feuerbach como exemplo de aplicação da 

inversão. Aqui deixamos, com a devida vénia, a página 61 do Curso de Geometria Métrica: 

 



278 
 

1.10.07 

Inacessibilidades 1 

 

EM BUSCA DA OUTRA MEDIANA
 

Dada a mediana tirada por A de um triângulo [ABC] do qual o vértice C é inacessível, será 

possível determinar as outras medianas? No quadro em baixo, esperamos que determine o 

segmento BMb - mediana tirada por B  

 
Problemas como este, postos aos alunos em anos após terem abordado o conceito de mediana 

e as suas propriedades, permitem verificar se foram adquiridas por alguma memória 

persistente essas noções. Só assim se confirma o que fica sabido sobre o baricentro, por 

exemplo. 

 
Agradecemos o quadro do exercício a R. Grothmann e a Eric Hakenholz. 

A ideia do exercício deve agradecer-se a Puig Adam e ao seu monumental tratado de 

Geometria Métrica, acarinhado por Aurélio Fernandes aqui na escola. A Monique Gironce 

agradecemos a ideia e a forma de o construir com CaR.metal.  

 

http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/java/zirkel/
http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/java/zirkel/doc_en/index.html
http://db-maths.nuxit.net/CaRMetal/
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Inacessibilidades 2 

 

EM BUSCA DE UMA BISSECTRIZ 
 

 

Procurar a bissectriz de um ângulo de duas semirectas com origem no mesmo ponto (o vértice) 

que está inacessível é um problema interessante. 

  
 

 

 

Para assegurar a inacessibilidade com o método de construção de pontos cujas coordenadas 

não dependem do sistema de eixos, mas só da sua posição na janela de visualização, as 

construções apresentadas não assumem a forma de exercício. Com o método de Monique 

Gironce sobre as invenções de Eric Hakenholz não conseguimos manter essa inacessibilidade 

contra o zoom (do Régua e compasso: + ou - no teclado)  
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5.10.07 

Inacessibilidades 3 

 

Em busca do circuncentro. 

 

 

De um triângulo [ABC] com um vértice inacessível, onde está o centro da circunferência que 

passa pelos três vértices A, B e C? 

 
 

 

 

E se dois vértices inacessíveis, como determinar o circuncentro? Aurélio Fernandes afirma ser 

possível. Tente no quadro seguinte onde os vértices inacessíveis são mesmo inacessíveis (não 

são?). 
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11.10.07 

Cortar um cubo

 

Não temos tido grandes resultados nas tentativas para as representações no plano de objectos 

tridimensionais. Quer nos desenhos que nos são devolvidos pelos estudantes, e mesmo na 

publicação de exercícios que recorrem a polígonos. Acontecem-nos mensagens de erro mesmo 

em exercícios simples como o que apresentamos a seguir. Começamos por tentar trabalhar 

com uma construção como a que se segue. 

 

 

 

E recebemos de volta sucessivas mensagens de erro. 

Com cubos nas mãos, os estudantes do 10º ano procuram 

determinar em que condições um plano determina 

secções triangulares, quadrangulares, etc. As peças 

desenhadas durante esse trabalho mostram-nos as 

dificuldades em obter desenhos esclarecedores e por isso não é de estranhar que apareça a 

máquina fotográfica digital para registar uma ou outra vitória. 

Agora, tomemos um cubo representado, como mostra a nossa figura, que possibilita 

acompanhar os raciocínios construtivos na base dos axiomas e teoremas simples da geometria 

euclideana. Propomos a determinação da secção obtida quando o cubo é cortado pelo plano 

M, N e P. E recomendamos a cada estudante que mencione cada passo da resolução, 

justificando-o. 

O exercício acabou numa representação como a que se segue e que ainda não está livre de 

mensagem de erro num ou outro computador 
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17.10.07 

Dividir para reinar  

 

Já várias vezes, aqui tratámos de figuras equivalentes e de divisão de figuras em figuras 

equivalentes. Particularmente abordada foi a divisão em 2 triângulos equivalentes operada 

num triângulo qualquer por uma das suas medianas. 

Como mostra a construção que se segue (em que pode movimentar os vértices A, B ou C do 

triângulo) pode confirmar o que sempre soube. 

 

 

De quantas maneiras pode dividir um triângulo em dois triângulos equivalentes? E em três? 

Durante algum tempo, vamos tratar da divisão de um triângulo em triângulos equivalentes. 

Quer começar a pensar na divisão em três? 
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18.10.07 

Dividir em 3 para reinar

 

Aqui apresentamos dois exercícios interactivos sobre a divisão de um triângulo em 3 triângulos 

equivalentes. 

No primeiro, pedimos que determine os pontos D e E e os lados CD e CE dos triângulos 

equivalentes em que fica dividido o triângulo [ABC] 

 

No segundo, pedimos a determinação do ponto D e dos lados AD, BD e CD dos triângulos 

equivalentes em que fica dividido o triângulo [ABC] 

 

Há mais divisões em 3 triângulos equivalentes? Quantas mais? Processos diferentes destes? 

Não quer publicar a sua opinião e resolução? 

Como será a divisão em quatro triângulos? De quantos modos? 
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22.10.07 

Dividir em 4 para reinar :-) 

 

Com as infinitas (?) possibilidades de dividir um triângulo em quatro triângulos 

equivalentes, isto de dividir triângulos ganha um certo encanto. Não tanto por cada 

uma das divisões, mas pelas tentativas de as procurar sem esquecer qualquer uma 

delas. 

A primeira é puro engano, tal é a facilidade da resolução do exercício que propomos. 

 

Determinar D, E e F e os lados dos triângulos [BCD], [BDE], [BEF] e [ABF] 

equivalentes em que dividimos o triângulo [ABC].  

 

 

Claro que, por este processo, podemos fazer outras divisões em 4 equivalentes. 
 
Esperamos que possa agora movimentar os vértices A, B e C. Mas não é seguro que tal 
aconteça. 
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Dividir em 4 para reinar :-)) 

 

Mais uma forma de dividir um 

triângulo em 4 triângulos 

equivalentes. Determine os 

pontos D, E, F e os segmentos 

DE, CE e CF, vértices e lados dos 

triângulos equivalentes [CDE], 

[ADE], [CEF] e [CFB] em que fica 

dividido o triângulo [ABC] 

 

 

 

24.10.07 

Dividir em 4 para reinar :-))) 

 

Determinar os pontos D, E, F e os segmentos CE, DE, E EF elementos dos triângulos 

equivalentes [AED], [CDE], [CEF] e [BEF] em que fica dividido o triângulo [ABC]. 

 

Para cada divisão que fazemos, quantas há diferentes que podem ser feitas por processo 
absolutamente análogo? De quantos modos mais podemos dividir um triângulo em quatro 
equivalentes? 
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Dividir em 4 para reinar :-)))) 

 

Determine M, N, P e MN, NP e MP, vértices e lados dos triângulos equivalentes [APN], [BMN] e 

[CNM] em que fica dividido o triângulo [ABC]. 

 

 

Este processo que temos vindo a utilizar pode servir para mais de 30 diferentes divisões em 

triângulos equivalentes. 

Paulo Correia, de Alcácer do Sal, enviou-nos uma divisão em 4 figuras equivalentes, das quais 

uma é um triângulo. Obrigado, Paulo. Mas nós estamos a dividir um triângulo em triângulos 

equivalentes e isso é, em si mesmo, o romance. E vamos continuar este trabalho que nos é 

sugerido no artigo de Daniel Scher, intitulado "A Triangle divided: Investigating Equal Areas" e 

publicado na revista Mathematics Teacher, Vol. 93, n. 7. October 2000. Pensamos que procurar 

formas diferentes de dividir um triângulo em figuras de igual área (equivalentes) pode ser uma 

proposta interessante a fazer a estudantes jovens 
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27.10.07 

Dividir em 4 para reinar :-))))) 

 

Determine D, E, F, AD, BE e BF, 

vértices e lados dos quatro 

triângulos equivalentes [ADC], 

[BED], [BEF] e [BFA] em que fica 

dividido o triângulo [ABC]. 

 

 

 

 

3.11.07 

Dividir para fazer um " tangram"? 

 

Daniel Scher termina o seu artigo A Triangle Divided: Investigating Equal Areas já 

referido, com uma proposta de puzzle (tangram?) feita sobre um rectângulo 

equivalente a um triângulo com as peças coloridas (pela divisão em quatro triângulos 

equivalentes), da forma que mostra a construção que se segue e em que pode deslocar 

os vértices do triângulo. Não é uma boa ideia?  

 

 
 

Esta construção está feita para mostrar como podemos obter um conjunto de peças em 

papel seguindo uma divisão do triângulo em 4 triângulos equivalentes e o corte 

paralelo a uma das bases a meio da altura correspondente. O conjunto de oito peças, 

assim obtido, permite ser reagrupado para formar um rectângulo ou para formar um 

triângulo. Nada mais do que isso. Não, não é um jogo para ser jogado aqui mesmo :-)  
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4.11.07 

Dividir em 4 ... ainda 

 

Paulo Correia, de Alcácer do Sal, tinha-nos enviado uma divisão de um triângulo em 4 figuras 

equivalentes. Não a publicámos então por não tratar da divisão em triângulos. Mais tarde 

havemos de publicá-la (se percebermos, como exercício interactivo ...) . 

Mas, agora, quando verificou que tínhamos dado por encerrada a série da divisão de um 

triângulo em 4 triângulos equivalentes, Paulo Correia insistiu com novas propostas. Pelo menos 

duas divisões interessantes e simples teriam sido esquecidas por nós. Tem razão (arrisco-me a 

pensar). E aqui vai a primeira: 

 

Determinar os pontos D e E que são vértices dos 4 triângulos [ADE], [AEB], [BEC] e [CDE] 

equivalentes em que o triângulo [ABC] fica dividido. 

 

 

Agradecemos ao Paulo. 
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12.11.07 

Dividir em 4... à Paulo Correia 

 

Outra proposta de Paulo Correia para a divisão de um triângulo em 4 equivalentes: 

Determinar os pontos D e E que são vértices dos 4 triângulos [ABE], [BDE], [CDE] e [ACE] 

equivalentes em que o triângulo [ABC] fica dividido. 
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18.11.07 

De um "puzzle" a um "teorema"  

 

Na entrada Dividir para fazer um tangram, escrevemos: 

Daniel Scher termina o seu artigo A Triangle Divided: Investigating Equal Areas já referido, 

com uma proposta de puzzle (tangram?) feita sobre um rectângulo equivalente a um triângulo 

com as peças coloridas (pela divisão em quatro triângulos equivalentes).  

 

Na altura, internamente, foram levantadas algumas dúvidas sobre o interesse dessa entrada, 

até porque nem tinha qualquer animação. O publicador:-) estava mesmo convencido que já 

tinha visto essa animação (da transformação do triângulo num rectângulo equivalente) no 

Atractor e procurou ligações. Por enquanto, e no pouco tempo que a esse assunto dedicou, 

ainda não encontrou. Mas já tinha tropeçado muitas vezes com o assunto (ou variante) em 

vários livros. E, antes de mudar de assunto, aproveita para referir uma ligação. 

Como se pode ver nas figuras abaixo, feitas a partir da última divisão em 4 sugerida por Paulo 

Correia, de Alcácer do Sal, há um triângulo e um rectângulo equivalentes e compostos por um 

mesmo número de peças não só equivalentes, como congruentes (geometricamente iguais), 

disjuntas, sem sobreposições,.... 

 

 

 

 

 

 

 

No seu livro Matemática e Ensino, publicado, em Portugal, pela Gradiva(colecção Temas de 

Matemática), Elon Lages Lima define como polígonos equidecomponíveis os que admitem 

decomposições nas condições referidas. Na deambulação pelas divisões, estivemos sempre a 

trabalhar com polígonos com a mesma área. Elon Lages Lima afirma o óbvio de dois polígonos 

equidecomponíveis terem a mesma área, para chamar a atenção para a não evidência do 

recíproco  

http://geometrias.blogspot.com/2007/11/dividir-para-fazer-um-puzzle.html
http://geometrias.blogspot.com/www.atractor.pt
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Teorema de Bolyai: Dois polígonos com a mesma área são equidecomponíveis. 

Para aguçar a curiosidade, citamos Elon Lages Lima: ...Este teorema foi demonstrado em 1832 

por F. Bolyai e, independentemente, em 1833 por P. Gerwien. F. Bolyai era o pai do famoso 

matemático húngaro Janos Bolyai, que descobriu a Geometria Hiperbólica (que também foi 

descoberta por Lobatshevski e Gauss). Gerwien era um matemático amador alemão.  

O teorema de F. Bolyai é um facto geometricamente interessante, cuja prova se baseia em 

argumentos bem simples. ... 

Valerá a pena publicar as construções exemplares relativas aos argumentos bem simples? 

Talvez.  

Dividir em 4... à Paulo Correia 

 

Paulo Correia escreveu-nos. Para nos dizer que nos enganámos e que o último exercício (que 

lhe atribuímos) era equivalente a um outro, publicado anteriormente. E para nos reenviar o que 

ele sabe o que falta. Eu não tenho a certeza de coisa alguma que tenha ficado guardada num 

computador que adormeceu nos Açores.  

Agradecemos. Aqui fica. 

 

 

Determinar os pontos D, E, F de tal modo que o triângulo [ABC] fique dividido em 4 

triângulos equivalentes [AED], [BED], [CED] e [CAF] 
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25.11.07 

Equilíbrios. Baricentro. 

 

As últimas entradas referem-se praticamente todas à divisão de triângulos em triângulos 

equivalentes. A maior parte dos exercícios propostos resolvem-se com recurso a pontos médios 

e a medianas. O ponto médio de um segmento ou de uma barra homogénea é o seu ponto de 

equilíbrio. Um triângulo homogéneo é dividido em duas partes equivalentes por qualquer das 

suas medianas... O ponto de encontro das medianas de um triângulo homogéneo é um seu 

ponto de equilíbrio. 

 

Apresentamos, de seguida, a construção geométrica relativa ao baricentro (G, mA+mB) de dois 

pontos (A, mA) e (B, mB). Quando mA=mB, G é o ponto médio de [AB]. As distâncias GA e GB são 

inversamente proporcionais a mA e mB. Na construção que se segue pode fazer variar os valores 

mA e mB, bem como as direcções das rectas auxiliares da aplicação do teorema de Thales. 

 

 

 
 

 

Mariana Sacchetti recomenda vivamente a leitura das notas de Nestor Aguilera El baricentro y 

la divisón en dos partes de igual área. 

http://math.unl.edu.ar/~aguilera/papers/baricentro.pdf
http://math.unl.edu.ar/~aguilera/papers/baricentro.pdf
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29.11.07 

Baricentro de três pontos  

 

Consideremos 3 pontos e respectivas massas (A, mA), (B, mB) e (C, mC). O seu baricentro pode 

ser determinado substituindo A e B pelo seu baricentro (G1, mA+ mB) e calculando depois, do 

mesmo modo, o baricentro G dos 3 pontos que não é mais que o baricentro dos pontos (G1, 

mA+ mB) e (C, mC). 

 

Apresentamos, de seguida, o exercício interactivo de determinação do baricentro de 3 pontos 

dados A, B, C com as respectivas massas. Após a sua resolução, com solução reconhecida 

automaticamente, pode fazer variar as massas e a localização dos pontos para confirmar a 

estabilidade da sua construção dinâmica. 
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10.12.07 

Baricentro de placas homogéneas. 

 

Considerada uma placa triangular homogénea, a sua massa é proporcional à sua área. Nestas 

condições, podemos substituir uma placa pelo ponto de encontro das medianas com massa 

igual à sua área - baricentro.  

Uma placa quadrangular homogénea pode ser dividida, por uma das suas diagonais, em duas 

placas triangulares homogéneas. Podemos determinar o seu baricentro - (G, aq) - a partir dos 

baricentros (G1, at1) e (G2, att2). Como a diagonal é base comum dos dois triângulos, podemos tomar como 

massas dos seus baricentros as alturas dos triângulos relativas a essa base, proporcionais às respectivas áreas.  

Baricentro de barras homogéneas. 

 

Cada barra homogénea de comprimento a tem massa proporcional ao seu comprimento e, por isso, 

pode ser substituída pelo seu ponto médio com massa a. A barra a é substituída pelo seu baricentro 

(Ma, a). 

Assim, podemos falar de baricentro de três barras a, b e c articuladas, como baricentro de três 

pontos (Ma, a), (Mb, b) e (Mc, c) que designamos por (G, a+b+c). 

Este conceito e respectivo procedimento pode ser generalizado. 

11.12.07 

Baricentro de 3 pontos - nota interessante! 

 

Sejam os pontos A, B e C e os 

comprimentos a=|BC|, b=|AC| e 

c=|AB|. Determine o baricentro (G, 

a+b+c) dos três pares (A,a), (B,b) e 

(C,c), em que a, b e c são tomados 

como massas associadas aos 

pontos A, B e C, respectivamente 

 

E verifique que este ponto G 

coincide com o incentro de [ABC]  
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Baricentro de 3 pontos - outro resultado interessante! 

 

Sejam os pontos A, B e C 

e os comprimentos 

a=|BC|, b=|AC| e 

c=|AB|. Determine o 

baricentro (G, a+b-c) dos 

três pares (A,a), (B,b) e 

(C,-c), em que a, b e -c 

são tomados como 

massas associadas aos 

pontos A, B e C, 

respectivamente. 

 

 

E verifique que este ponto G coincide com um ex-incentro de [ABC] 

 

Baricentro de 4 pontos - outro resultado surpreendente! 

 

Determine o baricentro dos quatro pontos I, J, K e L que são o incentro e os ex-incentros de um 

triângulo [ABC].  

 

O baricentro dos pontos I, J, K e L é o circuncentro do triângulo[ABC]. Verifique. Não é 

interessante?  
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21.12.07 

Uma demonstração para variar 

 

O resultado surpreendente que apresentámos na entrada anterior tem relação com resultados 

sobre triângulos já abordados por aqui há muito tempo. Para boicotar o trabalho do índice, 

que tarda em ser feito para melhorar a consulta deste blog, Aurélio Fernandes achou por bem 

defender a apresentação de uma demonstração desse resultado: O baricentro dos incentro e 

ex-incentros de um triângulo é o seu circuncentro. (problema 58. do Éxércices de Géométrie - 

Compléments de Th. Caronnet). Aqui fica. Na construção que se segue pode acompanhar a 

demonstração e, usando o compasso, ir verificando as afirmações sobre igualdade de 

segmentos... 

 

 

O baricentro dos 4 pontos I, J, K e L pode ser obtido como ponto médio dos pontos médios de 

[IJ] e [KL]. 

Para vermos a localização desse baricentro, tomemos AB para eixo das abcissas e A para 

origem das coordenadas. E tomemos as projecções de I, J, K, L.  

Na série Despertar dos Geómetras, pela mão da Mariana, aparecem os resultados: 

  |AJ'|=|BK'|=p, em que p é o semiperímetro de [ABC]: (|AB|+|BC|+|AC|)/2 

  |AI'|=|BL'|=p-c ou |BI'|=|AL'| =p-b 

http://geometrias.blogspot.com/%20http:/geometrias.blogspot.com/2006/07/sexto-despertar-dos-gemetras.html
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  |I'J'|=|BC|=a  

  |AI'|=p-a  

O ponto, M, médio de [IJ] tem abcissa (|AI'|+|AJ'|)/2 e o ponto, N, médio de [KL] tem abcissa 

(|AK'|+|AL'|)/2. O baricentro dos quatro pontos ou ponto médio de [MN] tem abcissa 

((|AI'|+|AJ'|)/2+(|AL'|-|AK'|)/2)/2 = (|AI'|+|AJ'|+|AL'|-|AK'|)/4, e, por ser |AK'|=p-c e |AL'|= 

p-b, a abcissa do baricentro é afinal 

(p-a+p+p-b-(p-c) )/4= (2p-a-b+c)/4=c/2 

que garante que este está sobre a mediatriz de [AB]. 

De igual modo, se prova que está sobre as mediatrizes de [AC] e de [BC]. 

O baricentro dos incentro e ex-incentros de um triângulo é o circuncentro do triângulo. 

24.12.07 

De um só golpe, cortar dois quadrados em partes iguais  

Com uma só recta, cortar os dois quadrados da figura em duas partes equivalentes e de tal 

modo que cada um dos quadrados fica dividido em duas partes geometricamente iguais. 

Atenção! Neste exercício interactivo, o alvo não fica visível. 

 

 

++++++++++++++++++ 

Prenda de Natal: Cortar bolos. Faça você mesmo!  
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25.12.07 

Quadratura  

 

Neste lugar geométrico, já abordámos o problema de transformar certas figuras em quadrado 

com a mesma área. A Miscelánea Matemática (Sociedad Matematica Mexicana), no seu 

número 24, de Setembro de 1996, propunha o problema da entrada anterior (que já vimos 

proposto em outras publicações) e propunha também quadraturas do rectângulo de dimensões 

9 e 6. Como exemplo, apresentava a quadratura que se segue, pedindo uma outra. 

 

 

Quer tentar a outra? 

Estes exercícios têm um grande interesse básico, não só pelo que significam de geométrico, 

mas também pelo que podem significar de conceitos operatórios e de propriedades das 

operações. Alguns jovens a frequentar o 10º ano de escolaridade mostraram desconhecer o 

que significa quadrado perfeito quando pedíamos que verificassem a possibilidade de 

preencher um quadrado de 6 por 6 com peças de tetraminós ou de pentaminós 
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2.1.08 

Bom 2008  

 

 
 

Aurélio Fernandes acha que o melhor mesmo é publicar uma ideia da construção que fomos 

fazendo sobre círculos gémeos de Arquimedes (sobre arbelos), enquanto tentamos 

compreender um problema-pedido que nos vão explicitando devagar. Veremos. 
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9.1.08 

Pitágoras 

 

Há não muito tempo apresentámos diversas decomposições e recomposições (com triângulos e 

rectângulos).  

No âmbito da Escola de Educação Complementar do Departamento de Matemática da 

Universidade de Aveiro, apareceram algumas propostas de trabalho em que se propunha fazer 

uma moldura considerando uma determinada decomposição de um quadrado. Como 

resultado, obtinha-se um novo quadrado. Sempre nos pareceu que ali estaria uma nova 

demonstração para o Teorema de Pitágoras. Assim confirmámos em pequenas incursões 

exploratórias. Despertou-nos especial curiosidade, o trabalho de Herman Vogel, da 

Universidade Técnica de Munique, que apresenta vários exemplos de construções interactivas, 

cada uma delas recorrendo aos diversos programas (software) de geometria dinâmica 

europeus. Recomendamos esse trabalho a quem quiser comparar as potencialidades dos 

diversos programas - Cinderella, CaR (ZuL), Geogebra, Cabri, Euklid-DynaGeo e GeoNExT 

 

 

7.1.08 

Cadeia de Pappus  

 

Continuemos então com as tangências e a tentar dar respostas construtivas às dúvidas que nos 

têm sido postas. Agradecemos ao André Filipe Oliveira as dúvidas e interrogações que nos 

obrigam a verificar que construções sabemos fazer e quais são possíveis com a régua e 

compasso do ZuL ou do CaR.metal. O que formos descobrindo, aqui publicamos. Se subsistirem 

dúvidas, não hesitem em contactar-nos. 

 

http://www-m10.ma.tum.de/twiki/bin/view/Lehrstuhl/HermannVogel
http://www-m10.ma.tum.de/~vogel/Fortbildung/index.html
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Ora aqui ficam definições e resultados da Cadeia de Pappus acompanhados das respectivas 

construções interactivas: 

 

Dadas duas circunferências de centros F1 e F2, chama-se “cadeia de Pappus” ao conjunto das 

circunferências tangentes simultaneamente às circunferências dadas. Demonstra-se que o 

conjunto dos centros das circunferências de Pappus define uma elipse de focos F1 e F2 e eixo 

maior [AB].  

 

Consideremos um raio vector que intersecta o círculo maior em P e o círculo menor em Q. As 

paralelas aos eixos por P e Q determinam um ponto X da elipse, centro de uma 

circunferência de Pappus. Pode deslocar o ponto P. 
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Num arbelo, a cadeia de Pappus inicia-se com o círculo tangente às três semicircunferências. 

 

 

19.1.08 

Arbelos: a cadeia de Papus 

 

Durante algum tempo, a Mariana ficou presa nas animações da cadeia de Papus e da beleza 

que elas produzem. A última animação que nos enviou foi a que juntamos nesta entrada.  

A Mariana obteve um novo efeito ao juntar para cada uma das circunferências de anteriores 

animações (tangentes externamente a uma das pequenas e internamente à grande 

circunferência do arbelos) a outra circunferência concêntrica tangente externamente à mais 

pequena. 

O lugar geométrico dos centros destas circunferências é uma elipse. E António Aurélio não se 

cansa de referir o interesse de mostrar a prova deste resultado neste lugar geométrico. 

Quer experimentar antes de o fazermos? 
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22.1.08 

Onde estão os centros da cadeia de Pappus 

 

O lugar geométrico dos centros P das circunferências de uma cadeia de Pappus para um dado 

arbelos é uma elipse. Para este resultado, a Mariana apresentou uma prova muito elegante e 

simples. 

A construção que se segue pode ser ampliada ou reduzida por manipulação dos pontos A ou B. 

A circunferência exterior do arbelos da figura tem centro O e diâmetro [AB]. Chamemos R ao 

raio desta circunferência. As outras circunferências do arbelos são as centradas em O1 e O2 e de 

raios r1=|AH|/2 e r2=|HB|/2. Movendo H, pode modificar estas circunferências interiores do 

arbelos. Movendo P* sobre AB também pode verificar o comportamento das diversas 

circunferências da cadeia de Pappus. 

 

Para que a circunferência de centro P seja tangente externamente à circunferência de centro 

O1 é necessário que tenha um raio r tal que |O1P|=|O1T|+|TP|=r1+r e para que, ao mesmo 

tempo, seja tangente internamente à circunferência de centro em O é necessário que 

|OP|=|OS|-|PS|=R-r. 

Por isso, se P é centro de uma circunferência da cadeia de Pappus, então |O1P|=r1+r e |OP|=R-

r. O que quer dizer que, para cada arbelos e uma das suas circunferências interiores, 

|OP|+|O1P|=R+r1, constante, que é o mesmo que dizer que P é um ponto de uma elipse de 

focos O e O1 e eixo maior R+r1 (ou |AO2|=2R-r2=R+r1, por ser |AB|=|AH+|HB|=2r1+2r2=2R, de 

onde se tira que R=r1+ r2, R+r1=2r1+ r2=|AO2|. 

Para a cadeia de Pappus relativa à outra circunferência, construção e prova são inteiramente 

análogas.  
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30.1.08 

Homologia 

 

Em tempos propusemo-nos, neste blogue, apresentar temas de geometria hoje pouco ou nada 

abordados nos programas portugueses dos ensinos secundário e superior; não que tenham 

perdido interesse, mas não há tempo para tudo! A nossa finalidade era fornecer uma base para 

resolver muitos dos problemas apresentados no Geometriagon. Atendendo a que têm 

aparecido recentemente problemas que exigem conhecimentos de homologia, propomo-nos, 

portanto, dedicar alguma atenção a esta transformação geométrica. Utilizaremos basicamente 

duas obras que tratam este tema: 

  "Geometria Descriptiva Superior y Aplicada" de Fernando Izquierdo Ascensi 

  "Curso de Geometria Métrica" de Puig Adam. 

A homologia é um caso particular de conjunto mais vasto de transformações designadas por 

homografias.  

"Duas figuras planas são homográficas quando se correspondem ponto a ponto e recta a recta, 

de tal modo que a todo o ponto e recta incidentes numa das figuras correspondem um ponto e 

uma recta também incidentes na outra." 

Um exemplo muito simples é a projecção de uma figura contida num plano sobre outro plano a 

partir de um ponto: 

 
 

Uma Homologia é uma homografia em que: 

 os pontos homólogos estão alinhados com um ponto fixo designado por “centro de 
homologia”, O; cada recta que passa por O tem como imagem ela própria – recta 
dupla; 

  as rectas homólogas cortam-se em pontos de uma recta dita “eixo de homologia”, e; 
cada ponto do eixo tem como imagem ele próprio – recta de pontos duplos 
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11.2.08 

Paralelismo e homólogos de pontos no infinito  

 

Há duas rectas que desempenham um papel importante em questões de homologia: as rectas 

limite, l e l’: 

- a recta limite l é a recta original que tem como imagem a recta do infinito (assim, se as rectas 

r e s se intersectam num ponto de l, as suas imagens r’ e s’ serão paralelas) ; 

- a recta limite l’ é a imagem da recta do infinito (assim, se as rectas r e s são paralelas, as suas 

imagens r’ e s’ intersectam-se sobre l’). 

As rectas limite, como rectas homólogas que são, intersectam-se num ponto do eixo que, 

atendendo à definição, é ponto impróprio; logo as rectas limite são paralelas ao eixo. 

 

Vejamos como determinar as rectas limite, supondo conhecidos o centro, o eixo e um par de 

pontos homólogos (A, A’); tomemos um ponto E sobre o eixo e tracemos as rectas AE e A’E; 

- tiremos por O uma paralela à recta A’E - a sua intersecção P com a recta AE’ é um ponto de l ; 

- tiremos por O uma paralela à recta AE - a sua intersecção Q com a recta AE é um ponto de l’. 

Notemos que [OPEQ] é um paralelogramo; então OP = EQ e concluímos: 

a distância do centro à recta limite l é igual à distância do eixo à recta limite l’. 
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14.2.08 

Teorema de Desargues e homologia  

 

No seu Curso de Geometria Projectiva, Jayme Rios de Sousa, enuncia o Teorema de 

Desargues: “Se dois triângulos [ABC] e [A’B’C’], sem elementos comuns, estiverem referidos 

entre si de modo que as rectas AA’, BB’, CC’ têm um ponto comum O, então as rectas que 

contém os lados AB e A’B’, AC e A’C’, BC e B’C’ intersectam-se em pontos colineares.”  

E reciprocamente. 

Claro que estes triângulos são homológicos: o ponto comum é o centro de homologia e a recta 

sobre a qual se intersectam os lados correspondentes, é o eixo e de homologia. 
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18.2.08 

Homólogo de um segmento  

 

Exercício interactivo  

 

 

Na homologia definida pelos centro O, eixo e e recta limite l, determine o homólogo do 

segmento [AB]. 
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20.2.08 

Homologia e rectas com ponto comum sobre a recta limite  

 

Exercício interactivo 

 

Na homologia definida pelo centro O, eixo e, recta limite l, determine as rectas homólogas das 

rectas r, e s, que se intersectam no ponto P de l. 
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21.2.08 

Homologia e triângulo com pontos na recta limite  

 

Exercício interactivo  

 

Pela homologia de centro O, eixo e e recta limite l, determinar a imagem do triângulo [ABC] 

que é intersectado pela recta limite em J e K. 
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2.3.08 

Homologia sobre rectas paralelas  

 

Exercício Interactivo 

 

Na homologia definida pelo centro O, eixo e, recta limite l, determine as rectas homólogas das 

rectas paralelas r e s. 
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3.03.2008 

Homologia e circunferência  

 

Uma homologia está definida pelo centro O, recta limite l, eixo e. Dada uma 

circunferência qual o seu transformado por essa homologia? O seu transformado é 

sempre uma cónica. Pode ser uma elipse (incluindo a circunferência), uma parábola ou 

uma hipérbole. E, como qualquer cónica fica univocamente definida por cinco dos seus 

pontos, para obter a cónica homóloga a uma circunferência precisaremos de obter, no 

máximo, imagens de 5 dos seus pontos. 

 

Vejamos um processo simples de obter pares de pontos da uma cónica com base na 

construção indicada em 11/02/2008. Dada uma homologia definida por O, e, l, 

pretendemos determinar a cónica transformada da circunferência dada. Tracemos a 

recta r que intersecta a circunferência em A e B, a recta limite em L e o eixo em E. 

Unamos O e L. Por E tracemos uma paralela r' a OL. A intersecção de r' com OA é A'; 

a intersecção de r' com OB é B'. A corda [AB] da circunferência tem assim como 

homóloga a corda [A'B'] da cónica imagem.  
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3.3.08 

Circunferência transformada em hipérbole  

 

Exercício interactivo 

 

Determinar a cónica que é homóloga de uma dada circunferência por uma homologia de 

centro O, eixo e e recta limite l em que esta intersecta a circunferência em dois pontos. 
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10.3.08 

Homologia e circunferência  

 

Exercício interactivo 

 

Determinar o transformado de uma dada circunferência por uma homologia definida pelos 

centro O, eixo e e recta limite l. 
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12.03.2008 

Diâmetros conjugados e homologia  

 

Determinação de um par de diâmetros conjugados da elipse e da hipérbole.  

 

 
 

Como vimos, ao tratar as cónicas, o centro C' da elipse e da hipérbole é o polo da recta 

do infinito; logo C' é o transformado do polo C da recta limite em relação à 

circunferência. 

Relembremos o modo de obter o polo da recta limite. A partir de um ponto L1 de l, 

tracemos as tangentes t1 e t2 à circunferência; a recta r definida pelos pontos de 

tangência, T1 e T2, intersecta l num ponto que designamos por L2; tracemos as 

tangentes t3 e t4 à circunferência; a recta s definida pelos pontos de tangência, T3 e T4, 

define a recta s. A intersecção de r e s é o polo P da recta limite. O seu transformado é 

o centro P' da cónica. Os transformados dos segmentos [T1T2] e [T3T4] são um par de 

diâmetros conjugados da cónica. 

.Nota: Podemos simplificar esta construção se nos lembrarmos que o pólo procurado 

está sobre a perpendicular à recta limite tirada pelo centro da circunferência. Não 

precisamos assim de determinar o segundo par de tangentes t3  
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17.3.08 

Eixos de uma elipse e homologia  

 

Consideremos a homologia de centro O, eixo e, recta limite l . É dada a circunferência de centro 

K; pretendemos obter os eixos da elipse homológica desta circunferência. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vimos no artigo   Diâmetros conjugados e homologia, de 12/03/2008, as direcções OL1 e 

OL2 definem as direcções de dois diâmetros conjugados. Então, para obtermos o único par de 

diâmetros conjugados perpendiculares - eixos - as direcções OL1 e OL2 devem ser 

perpendiculares. Temos, assim, de determinar uma circunferência ortogonal à dada que 

contenha O e com centro K' sobre a recta limite. 

Para a determinação do centro dessa circunferência, recordemos que, se uma recta intersecta 

duas circunferências e passa pelo centro de uma delas, as intersecções formam um quaterno 

harmónico. A construção baseia-se em determinar o conjugado harmónico G de O em relação à 

circunferência dada. Por O tracemos a tangente t à circunferência dada e, pelo ponto de 

tangência T, tracemos a perpendicular à recta OK: o pé da perpendicular é o ponto G. Toda a 

circunferência que contenha O e K é ortogonal à dada. Desse conjunto traçamos a que tem 

centro sobre l. Temos assim a possibilidade de traçar as rectas OL1 e OL2, ortogonais, que dão 

as direcções dos eixos. Obtemo-los seguindo o processo geral para obter diâmetros 

conjugados. 

Nota: Tendo um par de diâmetros conjugados, para obter os eixos poderá utilizar o processo 

que indicámos no artigo Dos diâmetros conjugados para os eixos  

http://geometrias.blogspot.com/2008/03/di-conjugados.html
http://geometrias.blogspot.com/geometrias.blogspot.com/2007/%2006/dos-di-conjugados-para-os-eixos.html
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18.3.08 

Focos da elipse homóloga de uma circunferência  

 

Exercício interactivo  

 

Dada uma homologia pelos seus centro, eixo e recta limite, determinar os focos da elipse que 

se obtém como transformada de uma dada circunferência por essa homologia. 
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24.3.08 

Hipérbole e homologia  

 

O que foi dito acerca da determinação de centro, diâmetros conjugados e eixos de uma 

elipse, é inteiramente aplicável à hipérbole. Mas não é bom caminho: a hipérbole tem 

uma característica que permite substituir aqueles processos trabalhosos usados na 

elipse por um processo único e bem mais simples. De facto, sabemos que as assíntotas 

de uma hipérbole são tangentes em pontos do infinito; logo as assíntotas são as rectas 

homólogas das tangentes à circunferência nos pontos de intersecção com a recta limite. 

 

 
 

Sejam L1 e L2 os pontos de intersecção da recta limite com a circunferência. Sejam T1 a 

intersecção da tangente t1 com e e T2 a intersecção da tangente t2 com e. A paralela por 

T1 a OL1 e a paralela por T2 a OL2 são as assíntotas da hipérbole. O transformado da 

intersecção C das tangentes é o centro C' da hipérbole. 

A bissectriz C'A' das assíntotas é o eixo da hipérbole que intersecta o eixo de 

homologia em J. A recta JC intersecta a circunferência nos pontos A e B; as rectas OA 

e OB determinam os vértices A' e B' da hipérbole. 



318 
 

24.3.08 

Focos da hipérbole homológica de uma circunferência  

 

 

Exercício interactivo  

 

Dada uma homologia centro O, eixo e e recta limite l, determinar os focos da hipérbole 

homológica da circunferência dada. 
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1.4.08 

Parábola e homologia   

 

Uma homologia está definida pelo centro O, pela recta limite l e pelo eixo e. Determinar, nessa 

homologia, a cónica transformada da circunferência dada, tangente a l no ponto T. 

 
 

 

O ponto T de tangência entre a circunferência e a recta limite l vai ter como homólogo o ponto 

do infinito da cónica que, por consequência, será uma parábola. A direcção do eixo da parábola 

é, portanto, a recta OT. 

Sabemos que a tangente à parábola no seu vértice é perpendicular ao eixo. Logo, a recta OL, 

perpendicular a OT dá a direcção da tangente no vértice. Se por L traçarmos a tangente à 

circunferência, o ponto V de tangência tem como homólogo o ponto V´, vértice da parábola. 

Para definir a parábola basta obter os transformados de dois pontos da circunferência; 

determinados esses dois pontos e os seus simétricos em relação ao eixo, ficamos com cinco 

pontos. 
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7.4.08 

Homologia e parábola  

 

Exercício interactivo 

Numa dada homologia de centro O, recta limite l e eixo e, uma dada circunferência tem por 

imagem uma parábola. Determine o vértice dessa parábola. 

 

 

Etiquetas: cónicas, homologia, parábola 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/c%C3%B3nicas
http://geometrias.blogspot.com/search/label/homologia
http://geometrias.blogspot.com/search/label/par%C3%A1bola
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14.4.08 

Homologias: o caso da afinidade. 

 

Homologia afim ou afinidade 

Trata-se de uma homologia de eixo próprio e centro impróprio. Ou seja, as rectas definidas por 

pontos homólogos são paralelas. Assim, uma afinidade fica definida dando o eixo (eixo de 

afinidade) e um par de pontos homólogos (direcção de afinidade). 

As construções de imagens afins de uma figura dada são análogas às utilizadas na homologia, 

tendo, porém em conta que não existem rectas limite. 

 

Exercício interactivo 

Dado o quadrilátero [ABCD], determine os vértices do seu transformado na afinidade definida 

pelo eixo e e que a A faz corresponder A' 

.  

Etiquetas: homologia; afinidade 

http://geometrias.blogspot.com/search/label/homologia%3B%20afinidade
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15.4.08 

Homologias: os casos da homotetia, simetria axial e translação. 

 

Homotetia  

Trata-se de uma homologia de eixo impróprio e 

centro próprio. Cada par de pontos homólogos 

(AA') verifica a relação OA/OA' = OB/O'B' = k, 

sendo k um número real (razão de homotetia). 

No caso particular de ser k = -1, a homotetia é uma 

simetria central 

 

 

 

Simetria axial.  

É um caso particular da homologia afim: os 

pontos homólogos são simétricos em 

relação ao eixo, obliquamente ou 

ortogonalmente. 

 
 

 

 

 

 

Translação  

 

É uma homologia de centro impróprio e 

eixo impróprio. 
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23.4.08 

Transformada afim de uma circunferência  

 

Tendo presente que na transformação afim não existe recta limite, concluimos que o 

transformado de uma circunferência é uma cónica sem pontos impróprios, portanto uma 

elipse. 

 

Exercício Interactivo 

 

Numa afinidade de eixo e, o transformado do ponto A da circunferência de centro O é o ponto 

A'. Determine a transformada da circunferência. 

 

 
 

Pode fazer variar a circunferência. Verificará que o afim de uma circunferência, quando existe, 

é uma elipse.  
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24.4.08 

Diâmetros conjugados e afinidade  

 

Para obter a elipse afim de uma circunferência, podemos determinar as imagens de diâmetros 

perpendiculares da circunferência que se transformam em diâmetros conjugados da elipse. 

 

Exercício Interactivo 

 

Seja uma afinidade definida pelo seu eixo; é dada uma circunferência de centro O cuja imagem 

é O'. Pretende-se que determine o par de diâmetros conjugados da elipse afim da 

circunferência, em que o ponto A da circunferência se transforma num extremo de um desses 

diâmetros. 
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28.4.08 

Eixos da elipse afim de uma circunferência  

 

Determinar os eixos de uma elipse afim de uma dada circunferência é caso particular da 

construção apresentada em artigo anterior. Teremos de procurar o par de diâmetros 

perpendiculares da circunferência que se transforma, por afinidade, no único par de diâmetros 

conjugados perpendiculares da elipse afim. Para isso, basta traçar a circunferência de centro 

sobre o eixo de afinidade que tem o segmento [OO'] como corda - o centro é a intersecção do 

eixo com a mediatriz do segmento [OO']. 

 

Exercício Interactivo 

 

Dada uma afinidade definida pelo seu eixo e por um par de pontos homólogos O e O', 

determinar os eixos da elipse afim de uma dada circunferência de centro O. 
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12.5.08 

Aplicação da afinidade  

 

Aplicação à determinação dos pontos de intersecção de uma recta e uma elipse definida por 

um par de diâmetros conjugados  

 

Seja a elipse definida pelos diâmetros conjugados [AB] e [CD]; determinar os pontos de 

intersecção com a recta r (supondo que não temos a elipse traçada). 

 
Traçámos a circunferência de diâmetro [AB] e o diâmetro perpendicular [OC'] . Definimos a 
afinidade de eixo AB que transforma C em C' (a direcção da afinidade é, pois, a recta CC'). 
Nessa afinidade: 
- determinámos a imagem r' de r (L, por pertencer ao eixo, é elemento de r'; K é transformado 
em K'); 
- determinámos as intersecções P' e Q' de r' com a circunferência. 
Os originais P e Q de P' e Q' são as intersecções de r e a elipse. 
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13.5.08 

Onde é que a recta corta a elipse?  

 

Exercício Interactivo 

Determinar os pontos P e Q de intersecção de uma recta r dada com a elipse de que se 

mostram os eixos. 
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19.5.08 

Aplicação da afinidade( II)  

Aplicação da afinidade à determinação de tangentes a uma elipse  

 
 

O processo é semelhante ao utilizado para a intersecção de uma recta e uma elipse: 

 

 
 

- Toma-se um dos diâmetros conjugados, por exemplo [AB], para eixo de afinidade, 

desenha-se a circunferência de diâmetro [AB] e toma-se CC' para direcção de 

afinidade. 

- Determinemos o transformado do ponto P. Unamos P com um ponto de que 

conheçamos a imagem, por exemplo, D; a recta PD é transformada em KD'; o ponto P' 

é a intersecção desta recta com uma paralela a CC' por P. 

- Por P´ tracemos as tangentes à circunferência; uma delas é a recta P'T'; vamos 

determinar o respectivo original. P' é o transformado de P; o ponto L sobre o eixo é 

auto transformado. Logo uma das tangentes à elipse é a recta PL. (O mesmo para a 

outra) 

- Para obter o ponto T de tangência, determinamos o original de T', traçando uma 

paralela a CC'. 
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Tangentes a uma elipse tiradas por um ponto  

 

Exercício Interactivo 

 

Tirar por um ponto P as tangentes a uma elipse definida pelos seus eixos. 
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20.5.08 

Circunferência, elipse e calculadora gráfica  

 

Quando, sem cuidados, escolhemos DRAW CIRCLE no menu principal de uma calculadora 

gráfica, como se pode ver nas figuras seguintes, obtemos uma elipse 

 

Tal se deve ao facto de a calculadora assumir por defeito um rectângulo de visualização (ZOOM 

STANDARD) correspondente uma janela [-10;10] por [-10;10], o que significa que a escala 

utilizada no eixo dos YY é diferente da escala usada no eixo dos XX 

 

Para obtermos a circunferência que queremos, devemos partir de um referencial monométrico 

que é o mesmo que escolher ZOOMSQUARE, em vez de ZOOMSTANDARD,  

 

De facto, com o ZOOMSTANDARD, em vez de uma circunferência obtemos uma elipse afim 
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1.6.08 

Tangentes a cónicas  

 

Em anteriores artigos, abordámos a determinação de tangentes a cónicas segundo diferentes 

perspectivas. A Mariana tem andado a preparar (e preparou) uma animação que permita ver 

como é que podemos generalizar para a elipse e para a hipérbole o procedimento utilizado 

para tirar por um ponto P uma tangente a uma circunferência. Nesta animação, a Mariana 

utiliza várias das iniciativas anteriores - determinação de cónicas como envolvente de famílias 

de rectas obtidas a partir de uma circunferência, tangente a uma circunferência, etc. Falta 

ainda completar esta unificação, apresentando a determinação da tangente a uma parábola. 
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Tangentes a cónicas - caso da parábola  

 

Determinar a tangente a uma parábola tirada por um ponto P.  
 

Para a elipse, tomámos duas circunferências, uma de diâmetro |PF1| e outra centrada 

no centro da elipse com diâmetro igual ao eixo maior. As tangentes tiradas por P 

passam pelos pontos de intersecção destas duas circunferências. 

 

Para obter as tangentes à parábola, podemos considerar uma circunferência de 

diâmetro |PF|. Como o centro da parábola é um ponto impróprio, a circunferência que 

na elipse estava centrada no centro e a passar pelos vértices do eixo maior é agora a 

perpendicular ao eixo no vértice. 

 

Pode deslocar o ponto P para verificar a consistência deste processo de determinar 

tangentes a uma parábola. 
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1.6.08 

Centros de circunferências que desenham...  

 

As circunferências tangentes a uma recta que passam por um ponto fixo têm centro sobre uma 

parábola. 
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4.6.08 

as parábolas que sabemos fazer  

 

 

 

 

 

pontos, somas e diferenças de distâncias invariantes: parábolas 

 

 

 

um ponto livre num cateto de esquadro que pode deslizar guiado pelo outro cateto numa 

régua. 

 

e um fio do tamanho do cateto 

- que passe pelo ponto que se move quando o esquadro se move roçando a régua - 

atado no vértice do cateto e num outro qualquer ponto fixo em parede ou papel  

 

assim sendo o ponto uma ponta de lápis nessa prisão de cateto e fio sempre esticado pela mão 

que segura o lápis 

 

 

assim o esquadro siga direito, o lápis traça uma parábola. 
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10.6.08 

o terceiro vértice  

 

Triângulos isósceles com um vértice fixo e outro a variar sobre uma recta, têm o terceiro vértice 

sobre uma parábola (de foco no vértice fixo e directriz na recta onde desliza o segundo). Como 

é óbvio.  Publicamos a animação. 
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a área que não muda 

 

Com a devida vénia, aqui publicampliamos o desafio geométrico do José Paulo Viana 

(Público do último domingo). 

 

 
 

Parece que o Eduardo tem 

razão. (A caricatura da 

Cristina também:-) Como 

podem ver, apoiados na 

construção dinâmica que se 

segue e em que pode variar A 

ou D fazendo variar a 

inclinação dos lados não 

paralelos. O triângulo 

amarelo tem área 8, 

constante, 1/4 do trapézio. Porque será? 
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11.6.08 

A animação das tangentes à parábola 

 

Publicámos recentemente dois artigos Tangentes a cónicas - caso da elipse e da hipérbole e 

Tangentes a cónicas - caso da parábola em que procurávamos dar conta dos esforços da 

Mariana Sacchetti para mostrar como o processo da determinação das tangentes tiradas por 

um ponto P à circunferência passa para a determinação das tangentes às outras cónicas. Se 

animação para os casos das tangentes à elipse e à hipérbole tinham sido conseguidas, já o 

mesmo não podíamos dizer do caso da parábola. 

Esta falta de animação com a parábola é suprida pela publicação da animação apresentada 

pela Mariana. Aqui fica ela. 

 

Veja-se que, num momento inicial, há uma circunferência (a verde) de centro F1 =O =F2 e raio 

|OV| e estão traçadas as tangentes à circunferência tiradas por P, que passam por P e pela 

intersecção da circunferência inicial com a circunferência de diâmetro |PF1| =|OP|, no 

momento inicial. Depois pode ver-se como O e F2 se vão deslocando, enquanto F1 se mantém 

fixo. Quando F2 se desloca para o infinito, também o centro O se desloca para infinito por ser o 

ponto médio de [F1F2] e a circunferência centrada em O e raio |OV| tende para ser a tangente 

à parábola no seu vértice. Assim, temos a construção conhecida: as tangentes à parábola 

tiradas por P passam pela intersecção desta recta em que o círculo principal se transforma com 

a circunferência de diâmetro [PF1].  

Já agora, podemos ver também como a circunferência (a azul) de centro em F2 e raio 2.|OV| 

tende para a directriz à medida que F2 tende para infinito. Esta circunferência corresponde ao 

círculo director ou focal da elipse e da hipérbole. 

http://geometrias.blogspot.com/2008/05/tangentes-c-casos-da-elipse-e-da-hip.html
http://geometrias.blogspot.com/2008/06/oficina.html
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Anexos: 

1- Problema com sete lados 

2- Teorema de Ptolomeu 

3- Operações com vectores – um exercício escolar 

4- Pontos e rectas notáveis de um triângulo  

5- A curva do ingénuo 

6- Dia do Uma rectificação. Porque é aceitável esta construção? 

7- As visitas do problema em viagem 

8- Tangentes só com régua 

9- Trabalho de João Miguel Vieira 

10-  Elipses e Triângulos 
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Pontos e rectas notáveis de um triângulo 

seguindo Puig Adam; Geometria Métrica, vol I – Fundamentos 

 

Circunferência circunscrita. Circuncentro.  

Três pontos A, B e C não alinhados (não colineares) determinam uma circunferência.que 

passa por eles e cujo centro O é o ponto de intersecção das mediatrizes dos segmentos [AB], 

[BC] e [AC]. O Cinderella permite, no modo definição, desenhar imediatamente essa 

circunferência com ferramenta apropriada e a selecção dos 3 pontos. E, determinada a 

circunferência, ainda do mesmo modo, o Cinderella permite a determinação do seu centro a 

partir da sua selecção.  

Os exercícios que podem fazer-se com o conceito são vários e com grande interesse 

geométrico. O Cinderella permite o desenho das mediatrizes com as ferramentas 

convencionais e a verificação de que a terceira mediatriz passa pelo ponto comum às duas 

anteriores, bem como verificar que B e C estão sobre a traçada circunferência de centro em 

O passando por A. 

Na figura abaixo pode mover os pontos A, B ou C e fazer verificações. 

 

 

 
Ortocentro 

As paralelas aos lados de um triângulo [ABC] que passam pelos vértices opostos, formam 

um triângulo [A'B'C'] em que |A'B'|=2|AB|, |A'C'|=2|AC| e |B'C'|=2|BC| e em que A, B e C 

são os pontos médios de [B'C'], [A'C'] e [A'B'] respectivamente.  

(Demonstre-se.) 

Como consequência, as alturas do triângulo [ABC] são as mediatrizes de [A'B'C']. As três 

alturas de um triângulo (que são afinal mediatrizes de um outro triângulo) cortam-se num 

ponto H. H é o ortocentro do triângulo [ABC] e o circuncentro de [A'B'C']. 

O Cinderella permite fazer todas estas construções com ferramentas semelhantes às clássicas 

(régua e compasso) e permite fazer várias verificações.  
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É claro que pode e deve mover os vértices do triângulo para ver que o resultado não depende 

de qualquer triângulo em particular. 

 

Um lugar geométrico interessante (ortocentro) 

Quando um vértice (C, no caso da figura) de um triângulo [ABC] se desloca sobre uma 

paralela ao lado oposto (AB), o ortocentro H descreve uma parábola.  

Um exercício interessante consiste em determinar uma equação em (x,y) para a parábola 

descrita por H, para um sistema de eixos previamente escolhido. 
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Um resultado de invariância de áreas de triângulos 

Quando um vértice (C, no caso da figura) de um triângulo [ABC] se desloca livermente 

sobre uma paralela ao lado oposto AB, a área do triângulo permanece constante. (Porquê) 

 

 

Circunferência inscrita. Incentro. 

As bissectrizes dos ângulos internos de um triângulo [ABC] intersectam-se num ponto I 

(incentro) que é o centro de uma circunferência tangente aos três lados do triângulo. O 

Cinderella permite verificar que a terceira bissectriz passa pelo ponto de interesecção de 

duas delas. Pode demonstrar? A circunferência inscrita é única. (Porquê?)  

É claro que pode e deve mover os vértices do triângulo para ver que o resultado não depende 

de qualquer triângulo em particular. 
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Circunferências exinscritas.Exincentros. 

O ponto I, incentro de um triângulo [ABC], é o único ponto interior que é equidistante dos 

lados do triângulo. Mas há pontos exteriores com a mesma propriedade do incentro. 

Chamamos-lhes exincentros. Basta pensar nas intersecções das bissectrizes exteriores dos 

ângulos do triângulo. Aliás pelo ponto de encontro das bissectrizes exteriores de A e C 

também passa a bissectriz interior de B. (Pode provar que as bissectrizes exteriores de A e C 

se intersectam e que a bissectriz exterior de A é perpendicular à bissectriz interior de A, ou 

que as bissectrizes interiores de [ABC] contêm as alturas de [LMN]).  

É claro que pode e deve mover os vértices do triângulo para ver que o resultado não depende 

de qualquer triângulo em particular. 

 

 

Triângulo órtico 

Podemos pensar num resultado recíproco do que foi estabelecido sobre bissectrizes e alturas 

para o triângulo cujos vértices são os exincentros. De facto, as alturas de um triângulo 

acutângulo [ABC] são bissectrizes interiores do triângulo [H'H''H'''], cujos vértices são os 

pés das suas alturas. (Pode demonstrar esse resultado) A este triângulo chamamos triângulo 

órtico. A figura abaixo representa a construção de um órtico. E é evidentemente verdade que 

os lados de um triângulo acutângulo são as bissectrizes exteriores do seu triângulo 

órtico.(Porquê?) 

É claro que pode e deve mover os vértices do triângulo para ver que o resultado não depende 

de qualquer triângulo acutângulo em particular.  

Pode também ver o que acontece quando o triângulo não é acutângulo. Se o triângulo é 

obtusângulo, uma das alturas é bissectriz interior e as outras duas são bissectrizes exteriores 

do triângulo órtico respectivo. Os lados do triângulo estão nas restantes bissectrizes do 

órtico. E como é claro, um triângulo rectângulo não tem triângulo órtico. (Justifique a 
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veracidade destas afirmações.) 

 

 

Seis pontos notáveis da circunferância circunscrita. 

A circunferência circunscrita a um triângulo [ABC] contém o ponto de intersecção da 

mediatriz de cada lado com a bissectriz que passa pelo vértice oposto. (Demonstre!) 

O resultado pode ser enunciado de outra forma: 

A circunferência circunscrita a um triângulo contém os pontos médios dos lados do 

triângulo dos exincentros, assim como os pontos médios dos segmentos que unem estes com 

o incentro São esses os 6 pontos notáveis da circunferência circunscrita. 

As construções abaixo sugerem bem esses resultados. Pode mover os vértices do triângulo 

de partida para verificar que os resultados não dependem de qualquer triângulo em 

particular. 
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Circunferência dos nove pontos ( de Feuerbach ou de Euler) 

A circunferência que passa pelos pés das alturas de um triângulo não rectângulo contém os 

pontos médios dos seus lados, assim como contém os pontos médios dos segmentos de 

altura compreendidos entre cada vértice e o ortocentro. 

Pode provar esses resultados e pode experimentar o triângulo rectângulo para ver o que se 

passa. 

Não deve deixar de deslocar os vértices do triângulo para verificar que o resultado não 

depende de qualquer triângulo em particular. 
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Baricentro de um triângulo 

As três medianas de um triângulo [ABC] intersectam-se num ponto G que toma o nome de 

baricentro do triângulo. E o segmento de cada mediana compreendido entre o seu pé e o 

baricentro mede a terça parte da mediana. Pode provar estes resultados.  

As construções abaixo sugerem bem esses resultados e sugerem mesmo que para os pontos 

médios de [BG] e [CG], respectivamente P e Q, PQ//BC (o que ajuda muito a provar a 

veracidade da segunda afirmação).  

Pode mover os vértices do triângulo de partida para verificar que os resultados não 

dependem de qualquer triângulo em particular. 

 

 

Um lugar geométrico (para o baricentro) 

Atendendo aos resultados afirmados para o baricentro, quando um vértice A do triângulo 

[ABC] se desloca sobre uma paralela p ao seu lado oposto BC, o baricentro deve descrever 

uma recta ainda paralela a BC. Porquê?  

Pode escolher um referencial Oxy e determinar a equação em (x,y) desse lugar geométrico, 

confirmando a sua conjectura.  

Pode mover os vértices do triângulo de partida para verificar que os resultados não 

dependem de qualquer triângulo em particular. 
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Recta de Euler 

Euler demonstrou que, num triângulo [ABC] qualquer, são colineares três dos seus pontos 

notáveis, a saber: o baricentro G, o circuncentro O e o ortocentro H. A recta que passa por 

esses três pontos toma o nome de recta de Euler.  

Euler provou ainda que |GH|=2|GO|. O grande desafio é provar esses resultados que a figura 

abaixo bem sugere. 

Pode mover os vértices do triângulo de partida para verificar que os resultados não 

dependem de qualquer triângulo em particular. 

 

 

Recta de Simson 

Há uma propriedade da circunferência circunscrita muito interessante e curiosa que 

passamos a introduzir e de que propomos a sua demonstração como exercício.  

Se por um ponto P de uma circunferência circunscrita a um triângulo [ABC], passarmos 

perpendiculares aos lados do triângulo, estas intersectam os três lados em três pontos que 

são colineares. A linha recta que passa por esses três pontos toma o nome de recta de 

Simson. 

A figura abaixo é bem sugestiva da construção que se faz e do resultado. Pode deslcoar os 

vértices do triângulo ou o ponto P sobre a circunferência para confirmar que o resultado não 

depende do triângulo nem de um particular ponto P (O resultado de Simson aplica-se para 

pontos P distintos dos vértices. Porque é que o resultado não é interessante quando P 

coincide com um dos vértices?) 
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Mais exercícios propostos (por Puig Adam) 

1. Demonstrar que as paralelas a dois lados de um triângulo que passem pelo baricentro 

dividem o terceiro lado em três partes iguais. 

2.Demonstrar que a recta que une o vértice A de um triângulo [ABC] com o incentro I corta 

a circunferência circunscrita num ponto P equidistante de B, de I e de C. 

3. Em que circunstâncias é que os quatro lados de um quadrilátero determinam dois a dois 

quatro triângulos dos quais as circunferências circunscritas passam por um mesmo ponto M? 

Enunciar e demonstrar o resultado. 

4. Demonstrar que os circuncentros dos quatro triângulos em que um quadrilátero convexo 

fica dividido pelas suas diagonais são vértices de um paralelogramo. 

5. Construir um triângulo de que se conhece um lado e duas medianas 

6. Demonstrar que o triângulo dos exincentros é sempre acutângulo. 

7. Demonstrar que a recta de Simson relativa ao ponto P está a igual distância de P e do 

ortocentro H. 

8. Construir um triângulo de que se conhece os pontos médios dos seus lados. E um 

pentágono? E um heptágono? O que se passa se o polígono tiver um número par de lados? 
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Problema – Só com régua, determinar as tangentes a uma 

circunferência por um ponto exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstração baseada em Geometria Projectiva 

1. Os pontos de tangencia T1 e T2 são a intersecção da recta polar de A 

relativamente à circunferência (nota 1) porque: 

I) A polar de um ponto pertencente à circunferência é a tangente à 

circunferência nesse ponto. (1) 

II) Se A pertence à polar de T1, T1 pertence à polar de A  (2) 

Se A pertence à polar de T2, T2  pertence à polar de A 

Logo, se T1 e T2 pertencem à polar de A, então a polar de A é a 

recta T1T2 

2. Obter só com régua pontos pertencentes à polar de A relativamente à 

circunferência 

I) Por A desenhar duas rectas distintas secantes à circunferência 

      

 

                        X=BECD , X polar de A 

               relativamente à circunferência 

(3) 
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II) Repetindo este procedimento encontram-se tantos pontos quantos se 

queiram nas condições pretendidas. 

(1) 

A polar de um ponto B pertencente à circunferência é a tangente à 

circunferência nesse ponto porque: 

        Se B pertence à circunferência OBxOB=r2  

        Logo B é o inverso de B 

        Logo a perpendicular a OB tirada por B (polar de B) é a tangente à 

circunferência no ponto B 

(2) 

Se um ponto A pertence à polar de B, B pertence à polar de A 

Seja B um ponto pertencente à polar de A (recta a).  

Por A desenhemos uma perpendicular a OB, sendo B’ o pé da perpendicular. 

Os triângulos [OA’B] e [OB’A] são semelhantes (um ângulo comum e um ângulo 

recto). Logo 
'

'

OA

OB

OB

OA
  2'' rOBOBOAOA   

Logo B’ é o inverso de B 

Logo AB’ é a polar de B (recta b) 

Logo A pertence à polar de B (b) 
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(3) Provar que X pertence à polar de A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b,d,c,e (rectas amarelas) são as tangentes à circunferência em B,D,C,E, 

respectivamente, são pois as polares de B,C,D,E   

P,R,X e S são colineares pelo corolário do Teorema de Pascal para o caso limite de um 

quadrilátero. (nota 2) 

R pertence à polar de B, logo B pertence à polar de R 

R pertence à polar de D, logo D pertence à polar de R 

Logo a polar de R é a recta BD 

A pertence a BD, logo A pertence à polar de R, logo R pertence à polar de A. 

S pertence à polar de E, logo E pertence à polar de S 

S pertence à polar de C, logo C pertence à polar de S 

Logo a polar de S é a recta CE 

A pertence a CE, logo A pertence à polar de S, logo S pertence à polar de A. 
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Logo a polar de A é a recta RS. Como R,S,X,P são colineares a polar de A é a recta XP. 

Logo X pertence à polar de A                                                                   (Nota 3) 

Nota 1 

Recta polar de um ponto A em relação a uma circunferência C 

Seja uma circunferência C de centro O e raio r. Chama-se recta polar de um ponto A 

(recta a), distinto de O, à recta perpendicular a OA no ponto A’, pertencente à semi-

recta OA, sendo A’ tal que OAxOA’=r2. 

A’ é chamado o inverso de A em relação a C. A é chamado o Pólo da recta a em 

relação a C 

Se A pertencer ao interior da circunferência: 

Os triângulos [OAB] e [OA’B] são 

semelhantes 

 

 

 

 

 

Se A pertencer ao exterior da circunferência: 

(a mesma justificação) 

 

 

 

 

22

'
'

rOBOAOA
OA

OB

OB

OA
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Se A pertencer à circunferência A’ coincide com A (OAxOA=r2), logo a recta polar de A 

é a tangente à circunferência em A 

(A circunferência de centro em OA que passa por A e A’ é a circunferência ortogonal de C- a 

estudar)  

 

Nota 2 

O teorema de Pascal admite casos limite quando dois vértices contíguos do hexágono 

coincidem substituindo-se o lado pela tangente nesse ponto, podendo-se assim deduzir 

corolários para pentágonos, quadriláteros e triângulos inscritos em cónicas. 

 

Nota 3 

Esta prova sugere-nos outra apresentação da solução do problema inicial: 
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