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Introdução

Desde as primeiras civilizações, a humanidade se comunicou 

por meio de imagens. Existem antigas cavernas nas quais podem ser 

encontradas figuras gravadas nas paredes que ilustram essa afirmação. 

Várias são as imagens. Neste caderno nos deteremos em um tipo: o 

desenho, que tem como ciência a Geometria. Mas em que se constitui a 

Geometria?

A Geometria foi desenvolvida pelo homem, inicialmente, que 

sentiu a necessidade em medir os terrenos situados às margens do rio 

Nilo. A expressão geometria, no entanto, deriva do grego, que significava 

medição da terra (geo=terra, metria=medição). Para que você, aluno, 

passe a compreender melhor o que é a geometria, mais precisamente o 

desenho geométrico, recorreremos a vários geômetras com suas teorias, 

dando especial atenção a Euclides. Ele viveu na Grécia no séc. III a. C.

Agora, passemos a considerar o desenho. Existem diversas 

modalidades de desenho. Por seu aspecto lúdico, a mais usada é a do 

desenho artístico. No entanto, fiquemos com a do Desenho Geométrico.

O desenho geométrico é um desenho de precisão que se insere 

nos estudos de geometria. A partir dele podemos conceber diversas 

teorias e experimentações gráficas, consideradas pela Geometria 

Descritiva e pelo Desenho Técnico.

Por ser uma modalidade de desenho resolutivo, o desenho 

geométrico colabora na solução de problemas gráficos, determinando 

respostas precisas de natureza prática e/ou teórica,  utilizando de forma 

organizada as seqüências de operações gráficas. Portanto, ele necessita 

ser executado com rigor, de forma seqüencial e com instrumentos de 

precisão.

Em sendo assim, neste caderno vamos conhecer as formas e 

propriedades geométricas, de forma sistemática partindo de 

conhecimentos básicos necessários para essa tarefa, tais como o ponto, a 

linha, o plano e os sólidos geométricos.

Ainda que o Desenho Geométrico necessite de bastante 

atenção e rigor, trata-se de um estudo de fácil compreensão com 

resultados imediatos e satisfatórios.
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Palavras dos professores-autores

O conteúdo de Desenho Geométrico foi elaborado pelos 

professores Evandro de Morais Ramos e Denize Piccolotto Carvalho Levy. 

Ambos são professores do Departamento de Artes da Universidade 

Federal do Amazonas (Ufam) .

Em primeiro lugar, queremos dar boas vindas a todos vocês, 

esperando que nosso relacionamento seja muito agradável e 

interessante. Estamos à disposição de todos para resolução das dúvidas 

ao longo da leitura deste material, tendo certeza que todos 

alcançaremos nossos objetivos ao término deste trabalho.

Como você sabe, a Geometria é um ramo muito importante no 

estudo da Matemática, e o Desenho Geométrico é uma ferramenta 

valiosa para uma melhor compreensão das formas e propriedades das 

figuras e corpos.

Desenhar é uma habilidade que qualquer pessoa é capaz de 

desenvolver, sendo isto possível com o auxílio de instrumentos como o 

compasso, par de esquadros, transferidor, régua, borracha, lápis, entre 

outros. Há que se considerar, no entanto, que o Desenho Geométrico é 

fortemente baseado em procedimentos lógicos que estamos 

acostumados a realizar no dia-a-dia. Quer ver um exemplo? Se você é 

capaz de escrever será também capaz de manusear um lápis e desenhar, 

pois, escrever nada mais é do que desenhar letras. O que vai fazer a 

diferença entre escrever e desenhar bem ou mal, é a dedicação em 

manusear o lápis. Exemplos disto podem ser detectados entre os 

calígrafos orientais e ocidentais. Os primeiros conseguem transformar o 

ato de escrever em arte. Para tanto, eles exercitam, têm uma trajetória 

a seguir para alcançar o objetivo: tornar o ato de escrever em arte.

Da mesma forma que os orientais, pensemos o nosso trajeto, 

nosso caminhar nesta disciplina através de etapas quando atividades têm 

que ser realizadas para que você, aluno, consiga dominar a arte do 

desenho geométrico!

Palavras dos
professores-autores
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Orientações para estudo

O conteúdo é apresentado de forma seqüenciada para que 

haja mais facilidade de compreensão e execução das tarefas solicitadas. 

Ao mesmo tempo em que são apresentados os conteúdos, de imediato, 

oferecemos problemas solucionados pelos quais  o aluno pode orientar-

se para a resolução gráfica dos exercícios propostos.

Os exemplos de soluções de problemas que apresentamos são 

os mais clássicos dentro do Desenho Geométrico. Existem, entretanto, 

diversas outras formas de solução para os mesmos problemas 

considerados, ou seja, cada exercício proposto deve ser executado pelo 

aluno quantas vezes e por quantos métodos forem necessários, até 

alcançar a destreza ideal. Por isso, sugerimos que os exercícios sejam 

realizados tanto em grupo quanto individualmente e entregues ao 

professor-tutor presencial de cada turma. As avaliações serão realizadas 

individualmente.

No trajeto que estamos a empreender, os alunos vão 

encontrar sugestões de pesquisa ou aprofundamento dos conteúdos que 

estarão disponíveis na Internet e em outras mídias. Portanto, é 

aconselhável que pesquisem diversas fontes de consulta relacionadas ao 

conteúdo e as enviem aos professores ministrantes por meio de e-mail ou 

as publiquem na plataforma do Curso.

Para facilitar a compreensão, alguns exemplos e exercícios 

estarão disponibilizados em formato eletrônico com emprego de cores e 

maior detalhamento.

Outra orientação necessária para o bom desempenho desta 

disciplina é que ao executar as operações gráficas use somente a 

lapiseira (grafite HB – 0,5mm) e de forma perpendicular ao papel. 

Procure manter sempre limpo todos os materiais e equipamentos, 

limpando a borracha em pano de algodão, lembrando que jamais deve 

lavá-la em água (para evitar seu endurecimento).

A ponta do compasso deve ser apontada obliquamente (em 

forma de bisel), para que o traçado tenha melhor precisão. Os esquadros 

devem ser de acrílico e sem escala numérica. Para esclarecimentos mais 

detalhados consulte nosso site ou pergunte diretamente aos 

responsáveis por intermédio dos diferentes recursos disponibilizados 
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pelo Curso. Lembre-se que você não está só, existe uma equipe de 

profissionais para lhe fornecer conteúdos e informações úteis à sua 

formação. Mantenha contato conosco.

Bom trabalho!

Ementa 

Instrumental de trabalho e seu uso aplicado nas construções 

geométricas. Projeções ortogonais. Perspectivas e sombra.

Objetivos de ensino-aprendizagem

1. Identificar e utilizar corretamente os instrumentos de 

desenho geométrico;

2. Identificar os entes básicos geométricos: ponto, linhas e, 

plano;

3. Executar com instrumentos as construções gráficas 

fundamentais;

4. Identificar e construir duas retas em posições variadas e 

específicas no plano;

5. Identificar os principais lugares geométricos;

6. Operar graficamente com ângulos e segmentos de retas: 

somar, subtrair, multiplicar, dividir, transportar, classificar, posições 

relativas e propriedades;

7. Construir polígonos, conhecer suas propriedades, valores 

estéticos, e classificação;

8. Operar graficamente com a circunferência e com o círculo: 

suas partes, propriedades, posições relativas entre duas circunferências 

e, aplicações estéticas;

9.  Construir as principais proporções gráficas;

10. Construir sólidos geométricos: suas propriedades e 

planificações;
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11.  Construir concordâncias entre arcos, concordâncias entre 

arco e segmento de reta, valorizando os aspectos estéticos, 

arquitetônicos e históricos;

12. Conhecer e experimentar programas informáticos úteis ao 

desenho geométrico e às artes plásticas.

Unidade 1 - Instrumentos de desenho

Síntese: nesta unidade apresentaremos os instrumentos de desenho, 

como eles podem ser usados e os cuidados necessários que devemos ter 

com eles.

1.1   Os materiais

Para realizarmos desenhos geométricos é necessário 

utilizarmos instrumentos apropriados tais como: lápis ou lapiseira grafite 

(HB, 2H, 3H), borracha branca macia, compasso, escalímetro, 

transferidor, par de esquadros (30°- 60°- 90° e  45°- 90°- 45°), régua 

graduada, entre outros.

· Lápis ou lapiseira: apresenta internamente grafite ou mina, que tem 

grau de dureza variável, classificado por letras, números ou os dois ao 

mesmo tempo:

Desenho 
geométrico
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As classificações de 
letras correspondem 
às classificações de 
números; as 
lapiseiras apresentam 
graduação quanto à 
espessura do grafite, 
sendo as mais comuns 
as de número 0,3 – 
0,5 – 0,7 – e 1.0mm. 
Quanto a questão da 
classificação da 
dureza do grafite: 
por exemplo o H, se 
origina da palavra 
inglesa Hard (Duro) e 
a letra B, da palavra 
inglesa Black (Preto).
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· Papéis: necessariamente sem pautas - podem 

ser cadernos, blocos ou folhas avulsas (papel 

ofício ou A4) de cor branca.

· Réguas: em acrílico ou plástico transparente, graduadas em cm 

(centímetros) e mm (milímetros).

· Esquadros: em acrílico ou plástico transparente, e sem graduação. Os 

esquadros são destinados ao traçado e não para medir, o que deve ser 

feito com a régua. Abaixo, apresentamos dois tipos de esquadros. O que 

se apresenta à esquerda tem os ângulos de 90°, 45° e 45° e o outro, à 

direita, tem os ângulos de 90°, 60° e 30°. Os esquadros formam um par 

0
quando o maior lado do esquadro com os ângulos de 45  é da mesma 

0 0medida do maior lado do esquadro com ângulos de 90  e 30 . 

· Borrachas: brancas e macias, preferencialmente de 

plástico sintético. Para pequenos erros, usa-se também 

o lápis-borracha. 

· Compassos: O compasso é usado para traçar 

circunferências, arcos de circunferências (partes de 

circunferência) e também para transportar medidas.  

Numa de suas hastes temos a ponta seca e na 

outra o grafite, que deve ser apontado obliquamente (em 

bisel). Ao abrirmos o compasso, estabelecemos uma 

distância entre a ponta seca e o grafite. Tal distância 

representa o raio da circunferência ou arco a ser traçado. 

Os compassos de metal são mais precisos e duráveis.

 

Para conhecer mais 
sobre instrumentos de 

desenho é bom acessar 
os sites dos 

fabricantes:
http://trident.com.br
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· 

material transparente (acrílico ou plástico) e pode ser de meia volta 

(180°) ou de volta completa (360°).

· Escalímetros: Utilizado na execução de desenhos em escalas diversas, 

geralmente são usadas as escalas: 1:10, 1:20, 1:25, 1:50 e 1:75. A escala 

1:100 é a mesma que existe nas réguas comuns. Vale lembrar que 1m = 

100cm, e 1cm = 10mm. Em desenhos de precisão, geralmente, as 

medidas de comprimento são determinadas em milímetros (mm), 

raramente utilizaremos as medidas de comprimento em 

centímetros (cm). Veja alguns exemplos: 1,7cm 

= 17mm;   2,5cm = 25mm;   34,1cm = 

341mm;  0,6cm = 6mm.

        

Unidade 2 - Entes geométricos

Síntese: nesta unidade conheceremos os entes geométricos, seus 

conceitos, sua importância, sua representação e denominação.

Observe as seguintes figuras para poder entender alguns 

conceitos básicos: 

2.1   Ponto 

O ponto geométrico não possui nenhuma dimensão, é 

representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. De acordo com 

Gomes Filho (2003, p. 42) o ponto é a unidade mais simples e 

irredutivelmente mínima da comunicação visual. Na natureza, o 

Transferidor: Utilizado para medir e traçar ângulos, deve ser de 

P

r

s

Atenção:
Será necessário o uso 
dos materiais citados 
anteriormente para 
realizar os exercícios 
propostos a partir 
daqui. 
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arredondamento é sua formulação mais corrente. Geometricamente, é 

singular, não possui extensão.

2.2    Linha

A linha é imensurável, não possui inicio nem fim, é 

denominado por uma letra minúscula do nosso alfabeto. É composta por 

infinitos pontos, podendo ser definida por apenas dois destes. Assim 

como existem linhas retas, também existem as linhas curvas, que 

também contribuem nas representações gráficas de objetos não 

retilíneos. 

Ainda segundo Gomes Filho (2003, p. 43), a linha é definida 

com uma sucessão de pontos. Quando dois pontos estão tão pertos entre 

si que não podem reconhecer-se individualmente, aumenta a sensação 

de direcionamento e a cadeia de pontos se converte em outro elemento 

visual distinto: a linha. 

De uma forma dinâmica, a linha pode definir-se também como 

um ponto em movimento. A linha conforma, contorna e delimita objetos 

e coisas de modo geral. A expressão linha também pode assumir outros 

significados. Em design, principalmente, o termo no plural, define 

também estilos e qualifica partidos formais como “Linhas Modernas”, 

“Linhas Orgânicas”, “Linhas Geométricas”, “Linhas Aerodinâmicas”, e 

outros.

Reta - Por suas características especiais e sua grande aplicação em 

Geometria e nas diversas variações de Desenho, faremos a seguir um 

estudo de forma mais detalhada. 

Ela não possui definição, no entanto, podemos compreender 

este “ente” como o resultado do deslocamento de um ponto no espaço, 

sem variar a sua direção, ou seja, se o ponto segue uma única direção 

então ele determina a Reta. 

A reta é representada por uma letra minúscula e é infinita nas 

duas direções, isto é, devemos admitir que o ponto já viesse se 

deslocando infinitamente antes e continua esse deslocamento 

infinitamente depois. Podemos dizer que por um único ponto passam 

infinitas retas, enquanto que, por dois pontos distintos, passa uma única 

reta e que por uma reta passam infinitos planos. Veja exemplo a seguir.
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Entre dois pontos de 
uma linha, existem 

outros pontos. 
Portanto, as linhas são 
formadas por infinitos 

pontos.

Todo desenho começa 
por um ponto.

Os pontos são 
designados por letras 
maiúsculas do nosso 

alfabeto;
as linhas são 

designadas por letras 
minúsculas do nosso 

alfabeto;
os planos são 

designados por letras 
do alfabeto grego.
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2.3    Plano

Para entendermos o que é um plano, vejamos alguns conceitos 

(idéias) de planos: a superfície de uma mesa, a superfície de um CD, o 

piso de uma casa, uma parede retilínea, entre outros.

Carvalho (1988) considera que uma superfície pode ser plana 

ou curva. Quando a superfície for plana, ela passa a ser um plano.

Um plano contém infinitos pontos e infinitas linhas. É 

imensurável, não tem começo nem fim. Uma folha de papel é uma 

superfície, é nela que este texto está impresso.

Para denominarmos os planos, convencionou-se usar letras do 

alfabeto grego: ß, Ø, Ù, á, ë, ö, ∏, entre outras.

 Você compreendeu? Agora vamos entender o que é uma 

semi-reta e um segmento de reta:                     

 2.4    Semi-reta

Qualquer um dos pontos pertencentes a uma reta divide-a em 

duas semi-retas (ou raios). No exemplo seguinte, o ponto P é a origem de 

cada uma das semi-retas originadas, portanto a semi-reta é imensurável. 

Podemos dizer também que semi-reta é o deslocamento do ponto, sem 

variar a direção, mas tendo um ponto como origem, portanto, a semi-

reta também é infinita.

 2.5   Segmento de reta

É a porção de reta limitada por dois de seus pontos. O 

segmento de reta é, portanto, limitado e podemos atribuir-lhe um 

comprimento, ou seja, é mensurável. Na imagem anterior, temos três 

segmentos AP, PB e AB.
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AP e PB são duas semi-retas que têm origem no ponto P.

Por um ponto passam infinitas retas          Dois pontos determinam uma reta
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 Observe as 
posições das setas 
sobre as letras 
maiúsculas. 
EXERCITE.
Construa uma reta, 
divide-a em vários 
pontos. Atribuir a 
eles letras e 
aponte com as 
letras as semi-
retas.
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2.6 - Posições de uma reta

·  Horizontal: É a posição que corresponde à linha do horizonte.

· Vertical: É a posição que corresponde à direção do fio de prumo 

(instrumento utilizado pelo pedreiro, com a finalidade de alinhar 

uma parede ou coluna.Consiste em um barbante, contendo numa 

das extremidades um peso em forma de pingente, que, pela ação 

da gravidade, dá a direção vertical).

· Oblíqua ou Inclinada – é a exceção das duas posições 

anteriores, quer dizer, a reta não está nem na posição 

horizontal, nem na posição vertical.                                                    

 2.7 - Posições relativas entre duas retas

Seguramente você já observou em seu dia a dia nas ruas de sua 

cidade, nos postes elétricos, entre outros elementos comuns do seu 

entorno a presença dos elementos (retas) que vamos estudar a seguir.

· Perpendiculares – são retas que se cruzam 

o
formando um ângulo reto, ou seja, igual a 90  

(noventa graus).

· Paralelas – são as retas que conservam sempre 

a mesma distância entre si, isto é, não possuem 

ponto em comum. Ou seja, nunca se encontram.

·  Oblíquas ou concorrentes – são retas co-

planares que se cruzam formando um ângulo 

o
qualquer, diferente de 90 . Isto é, cruzam-se 

num mesmo ponto; sendo esse ponto comum às 

duas retas.

· Segmentos colineares – são segmentos que pertencem à mesma reta, 

essa reta é chamada de reta-suporte (veja a reta tracejada).

 Símbolo do 
infinito:

 ¥
O Sol, a Lua, as
 Estrelas, entre 

outros, são 
exemplos de 

elementos que 
estão a uma 

distância infinita.
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 É possível 
construir 

interessantes 
composições 

visuais com o 
emprego exclusivo 
de pontos e linhas.
Verifique exemplos 

na sala virtual.



· Segmentos consecutivos – os segmentos AP e PB são consecutivos. 

Pois, a extremidade de um é a origem do outro. 

·  Retas co-planares – são retas que pertencem ao mesmo plano. 

· Retas coincidentes – são retas paralelas com distância nula entre si. 

Ou seja, os pontos de uma reta também são pontos da outra reta. 

Portanto, coincidem todos seus pontos. 

Outros elementos a considerar: 

· Vetor – Um vetor (geométrico) no plano é uma 

classe de objetos matemáticos (segmentos). 

(Objetos matemáticos podem ser 

entendidos como tudo que envolve a 

matemática, exemplo: número; 

música; corpo humano; cojuntos... e o próprio vetor). Todo Vetor possui 

uma direção, um sentido e um módulo (intensidade). Assim, a direção é 

o eixo da reta (suporte) que contém o vetor; o sentido é dado pelo 

deslocamento a partir de um ponto do plano (extensão) e, o módulo é o 

comprimento do  segmento.  É muito usado em estudos de forças.

· Eixo – neste estudo, consideramos eixo uma linha imaginária que existe 

no centro de alguns objetos e figuras. Para ilustrar, imaginemos alguns 

exemplos: uma linha vertical passando bem no cento da torre Eiffel; uma 

linha bem no centro de um barco, que o divide ao meio (lados direito e 

esquerdo); todo prego ou parafuso possuem um eixo. Será que sua coluna 

vertebral é o eixo de seu corpo? Em estudos matemáticos referentes ao 

plano cartesiano, quando se traçam as coordenadas ou gráfico em duas 

dimensões, usamos dois eixos, “x” na horizontal e “y” na vertical. 

Quando saímos do plano (bidimensional) e fazemos estudos no espaço 

geométrico (tridimensional) passa a existir mais um eixo – que é 

perpendicular ao plano xy, o novo eixo é chamado “z”.
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Veja que as retas 
estão nomeadas 
por letras 
minúsculas do 
nosso alfabeto, 
enquanto que o 
Plano é designado 

pela letra ß 
(beta), que é uma 
letra do alfabeto 
grego.

Um plano pode 
conter infinitos 
pontos e retas.
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Para conhecer mais 
sobre o alfabeto 
grego visite o site 
http://www.on.br/
glossario/alfabeto/
a/alfabeto_grego.h
tml

Para conhecer mais 
sobre a história da 
Geometria 
aconselhamos 
acessar o site
http://pt.wikipedia
.org/wiki/Euclides

     



· Forma – de acordo com Gomes Filho (2003) a forma pode ser definida 

como a figura ou a imagem visível do conteúdo. A forma nos informa 

sobre a natureza da aparência externa do objeto. Tudo que se vê possui 

forma. A percepção da forma é o resultado de uma interação entre o 

objeto físico e o meio de luz, agindo como transmissor de informação, e 

as condições e as imagens que prevalecem no sistema nervoso do 

observador, que é, em parte, determinada pela própria existência visual. 

Para se perceber uma forma, é necessário que existam variações de 

tonalidades, ou seja, diferenças no campo visual.

As diferenças acontecem por variações de estímulos visuais, 

em função dos contrastes, que podem ser de diferentes tipos, dos 

elementos que configuram um determinado objeto ou coisa. (GOMES 

FILHO, 2003).

· Escalas - são consideradas figuras semelhantes as que apresentam 

as mesmas formas, tendo as mesmas dimensões entre si. As escalas 

correspondem, então, a técnicas utilizadas para elaborar figuras ou 

objetos com dimensões diferentes mas com as mesmas proporções.

· Escalas numéricas - A aplicação de Escalas Numéricas na 

elaboração de desenhos é um processo que demanda considerável 

tempo e muita atenção nos cálculos das medidas a serem 

representadas no desenho. Por esse motivo é pouco empregada. Os 

desenhistas técnicos preferem utilizar as Escalas Gráficas que são 

vendidas no comércio em formas de réguas graduadas. 

· Escalas gráficas - Existem diversas escalas gráficas à venda no 

comércio. Algumas são formadas por um conjunto de cinco pequenas 

réguas com graduações diferentes entre si, afixadas entre si por meio 

de um pino em um de seus extremos (em forma de leque) conhecida 

como escalímetro de bolso. Entre os escalímetros, o mais 

conhecido e comercializado é o escalímetro 

triangular (de 30cm ou 15cm) 

fabricado em material 

plástico contendo seis 

escalas distintas.
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Existem inúmeros 
obras artísticas que 

exploram 
explicitamente as 

formas 
geométricas. Vasili 

Kandisnky foi um 
pintor que se 

consagrou com 
esse tema. Procure 
conhecer as obras 

desse artista.
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Quando um desenho 
é feito com uso de 

escalas, isso 
corresponde à 

aplicação da 
proporcionalidade 

numérica nas 
formas gráficas. 

Isso é um exemplo 
da aplicação 

matemática nas 
representações 

gráficas. No futuro 
estudo sobre 

Geometria 
Descritiva você 

perceberá com mais 
clareza a influência 
da matemática no 
desenho técnico. 

 

 



Veja alguns exemplos de escalas:

· Escalas de redução (1:2, 1:4, 1:250, ...) – o desenho é sempre menor que 

o próprio objeto. Existem infinitas escalas de redução. É o desenhista 

que escolhe a escala mais apropriada para usar.

· Escala natural (1:1) – o desenho é do mesmo tamanho do objeto real.

· Escalas de ampliação (2:1, 3:1, 5:1, 20:1, ...) – os desenhos elaborados 

com uso de escalas de ampliação são maiores que o próprio objeto. 

Exemplificação

O projeto arquitetônico de uma casa é um exemplo do uso de 

escala de redução. Pois, seria impossível um engenheiro desenhar uma 

casa em um papel no tamanho real da casa.

Em outro caso, imagine se é possível alguém desenhar um 

pequeníssimo parafuso que faz parte do mecanismo interno de um 

relógio de pulso. Nesse caso, é necessário usar uma escala de ampliação; 

possivelmente, o desenho seria construído 5 vezes maior que o parafuso 

real. Ou seja, a escala seria 5:1.
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Para compreender 
melhor, procure 
localizar um projeto 
arquitetônico de 
alguma obra já 
construída. Veja que o 
Projeto (desenho) é 
bem menor que a casa 
construída, 
geralmente a escala 
usada é 1:50 ou 1:100.
Peça para algum 
profissional dessa área 
lhe explicar sobre o 
desenho e os 
instrumentos que são 
usados em Desenho 
Técnico. Se for 
possível, convidar um 
engenheiro Civil para 
explicar mais detalhes 
na sala de aula.

    Formas Escalas        
  de leitura
      

  1:2   um para dois       o desenho corresponde à metade das dimensões do objeto real.
 

  1:4 um para quatro      o desenho corresponde à quarta parte das dimensões do objeto real.

  1:10 um para dez       o desenho corresponde à décima parte das dimensões do objeto real.

 1:100 um para cem       o desenho corresponde à centésima parte das dimensões do objeto real.

  1:1 um para um       o desenho está com as mesmas dimensões do objeto real.

  2:1 dois para um       o desenho está com o dobro do tamanho do objeto real.

  3:1 três para um       o tamanho do desenho é três vezes maior que o objeto real.

10:1 dez para um       o tamanho do desenho é dez vezes maior que o objeto real.

Significado

Desenho 
geométrico

Unidade 2
Entes

geométricos



 

Unidade 3 - Construções geométricas

Síntese: nesta unidade estudaremos as construções gráficas referentes 

às retas perpendiculares ou paralelas, bem como a divisão de segmentos. 

É muito útil e importante conhecermos as propriedades e 

estruturas que governam as formas geométricas. Experimentando as 

construções gráficas de algumas das principais formas geométricas, com 

o uso de ferramentas de precisão como o compasso e o esquadro, por 

exemplo, poderemos apropriar-nos dessas estruturas e, desenvolvermos 

habilidades que serão empregadas nesta e em outras disciplinas deste 

curso.

3.1   Traçados de retas perpendiculares

· Traçado da perpendicular que passa por um ponto qualquer, 

pertencente a  reta r (B º r).

Seja a reta r e o ponto B, pertencente à esta reta r. Siga o 

método a seguir: a) Centramos a ponta seca do compasso em B, e com 

uma  abertura qualquer, cruzamos a reta com um arco, gerando os 

pontos 1 e 2; b) Centramos em 1 e 2 com a mesma abertura, suficiente 

para obter o cruzamento desses dois arcos, gerando o ponto 3; e 

finalmente, unimos os pontos B e 3 determinando uma perpendicular à 

reta r que passa pelo ponto B.

Os raios B1 e B2 são iguais, da mesma maneira que 1-3 e 2-3. Daí os 

pontos B e 3 definirem nossa perpendicular.

·  Traçado da perpendicular que passa por um ponto não pertencente 

a uma reta.

Seja a reta r e o ponto B, que não pertence à esta, então faça 

assim: a) Colocamos o centro em B, abertura qualquer, suficiente para 

traçar um arco que corte a reta em dois pontos: 1 e 2; b) Centramos em 1 

e 2, com a mesma abertura, cruzamos os arcos, com isso, unimos o ponto 
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3. Unindo os pontos B e 3 determinamos a perpendicular a reta r que 

passa pelo B exterior a r.

·  Traçado da perpendicular que passa pela extremidade de um 

segmento de reta.

Seja o segmento de reta AB:

a) Centremos em uma das extremidades, abertura qualquer, traçamos o 

arco que corta o segmento, gerando o ponto 1; b) Com a mesma 

abertura, e com centro em 1, cruzamos o primeiro arco, com isso 

obtivemos o ponto 2; c) Centramos em 2, ainda com a mesma abertura, 

cruzamos o primeiro arco, com isso, obtivemos o ponto 3; d) 

Continuando com a mesma abertura, centramos em 2 e em 3, cruzando 

estes dois arcos e determine o ponto 4. Finalmente, ao traçarmos uma 

reta, passando pelos pontos 4 e B, construímos uma reta perpendicular 

ao segmento AB.

Vamos conhecer o que é e como se determina uma Mediatriz? 

· Perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento de reta 

(determinação da Mediatriz). Verifique os passos que seguimos para 

determinar a mediatriz.

a )  Cent ramos  em uma  das  

extremidades, com abertura maior 

que a metade do segmento, traçamos 

o arco que percorria as regiões acima 

e abaixo do segmento; b) Com a 

mesma abertura, centramos na outra 

extremidade e cruza-se com o 
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primeiro arco, gerando os pontos 1 e 

2. A Mediatriz é a reta que passa pelos 

pontos 1 e 2.  “M” é o ponto médio de 

AB.

As distâncias entre as extremidades do 

segmento e os pontos 1 e 2 são todas iguais, 

fazendo com que a reta que passa por 1 e 2, além 

de ser perpendicular, cruze o mesmo exatamente 

no seu ponto médio M. Portanto, nossa mediatriz 

tem uma propriedade: dividir um segmento em 

duas partes iguais. 

 3.2   Traçados de retas paralelas

·  Traçado de uma reta s paralela a r a uma distância qualquer

Em um lugar qualquer marcamos o ponto 1 sobre a reta r, onde 

fixamos a ponta seca do compasso e traçamos um arco, determinando os 

pontos 2 e 3; com uma abertura qualquer do compasso fixamos a ponta 

seca no ponto 2 e traçamos um arco, determinando o ponto 4; Repetimos 

essa operação, agora, com  a ponta seca em 3, determinamos o ponto 5. 

Finalmente, unindo os pontos 4 e 5 teremos uma reta s // r  (lê-se: reta s 

paralela a reta r).   

· Traçado da reta s paralela a reta r, passando pelo ponto P, não 

pertencente a r

Sejam a reta r e o ponto P, fora da reta: 

a) Centramos em P, raio (abertura) qualquer e maior que a distância de P 

a r, traçamos o arco que cruza a reta em 1; b) Com a mesma abertura, 

invertamos a posição, ou seja, centramos em 1, raio 1P, traçamos o arco 

que cruza a reta no ponto 2; c) Com a ponta seca do compasso em 2, 

fizemos abertura até P, medindo, portanto esse arco; d) Transportamos, 
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então, a medida do arco 2P a partir de 1, sobre o primeiro arco traçado, 

obtendo o ponto 3; e) Finalmente, unindo os ponto 3 e P obtivemos uma 

reta s // r  (reta s paralela reta a reta r) passando pelo ponto P, ou seja, a 

paralela buscada é a reta que passa pelos pontos 3 e P.

·  Traçado de uma paralela a uma distância determinada de uma reta 

– Neste caso tem-se que, primeiramente, estabelecer a 

distância pretendida, o que equivale dizer que temos que determinar a 

menor distância entre as retas, então:

a) Por um ponto qualquer (A) da reta s, 

levantamos uma perpendicular (vide o 

caso específico no estudo das 

pe rpend i cu l a re s ) ;  b )  Sob re  a  

perpendicular, medimos a distância 

determinada (3 cm), a partir do ponto 

escolhido (A) Obtivemos o segmento de 

reta AB, igual a 3 cm; c) Procedemos, 

então, como no caso anterior, pois 

obtivemos, uma reta e um ponto (B), 

fora desta, ou d) Se, pelo ponto B, 

traçarmos uma perpendicular (t) à reta 

AB, que contém esse segmento, ela será 

paralela à primeira reta. As retas s e t 

são paralelas e afastadas 3 cm entre si.

 3.3   Segmentos

Como já sabemos, denominamos segmento a uma porção 

mensurável de uma reta. Em diversas ocasiões necessitamos dividir um 
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cada um dos 
processos.



A expressão 
congruente 

significa “medidas 
iguais”. 

 

 

segmento em partes iguais ou proporcionais. Vamos conhecer essas 

operações.

Divisão de segmentos

·  Divisão de um segmento em duas partes congruentes.

Esse método é o mesmo que usamos anteriormente para a determinação 

da Mediatriz de um segmento.

·  Divisão do segmento AB em três partes congruentes

a) A partir do extremo A, traçamos uma reta auxiliar formando uma 

abertura qualquer com segmento AB; b) A partir de A, marcamos três 

medidas congruentes na reta auxiliar, onde encontramos os pontos 1, 2 e 

3; c) Agora, unimos o extremo 3 com o extremo B; d) Auxiliados por dois 

esquadros, a partir dos pontos 1 e 2 traçamos retas paralelas à 3B – 

determinando os ponto C e D, onde AC = CD = DB. 

·  Divisão do segmento AB em quatro partes congruentes

a) A partir do extremo A, traçamos uma reta auxiliar formando uma 

abertura qualquer com segmento AB; b) A partir de A, marcamos três 

medidas congruentes na reta auxiliar, onde encontramos os pontos 1, 2, 

3 e 4; c) Agora, unimos o extremo 4 ao extremo B; d) Auxiliados por dois 

esquadros, a partir dos pontos 1, 2 e 3 traçamos retas paralelas à 4B, 

determinando os pontos C, D e E, onde AC = CD = DE = EB. 

·  Divisão do segmento AB em cinco partes congruentes

a) A partir do extremo A, traçamos uma reta auxiliar formando uma 

abertura qualquer com segmento AB; b) A partir de A, marcamos cinco 

medidas congruentes na reta auxiliar, onde encontramos os pontos 1, 2, 

3, 4 e 5; c) Agora, unimos o extremo 5 ao extremo B; d) Auxiliados por 
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dois esquadros, a partir dos pontos 1, 2, 3 e 4 traçamos retas paralelas à 

5B – determinando os ponto C, D, E e F, onde AC = CD = DE = EF = FB. 

· Divisão do segmento AB em seis partes congruentes

a) A partir do extremo A, traçamos uma reta auxiliar, formando uma 

abertura qualquer com o segmento AB; b) A partir de A, marcamos seis 

medidas congruentes na reta auxiliar, onde encontramos os pontos 1, 

2, 3, 4, 5 e 6; c) Agora, unimos o extremo 6 com o extremo B e; d) 

Auxiliados por dois esquadros, a partir dos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 

traçamos retas paralelas à 6B – determinando os ponto C, D, E, F e G, 

onde AC = CD = DE = EF = FG = GB.
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· Divisão de um segmento em sete partes iguais – Seja o segmento de 

reta AH. Vamos dividi-lo em 7 partes iguais:

a) Por uma das extremidades, traçamos uma reta com inclinação 

aproximada de 30°; b) Atribuimos uma abertura no compasso e aplicamos 

essa distância sobre a reta inclinada o número de vezes em que vamos 

dividir o segmento (7 vezes); c) Enumeramos as marcações de distâncias a 

partir da extremidade escolhida; d) A última marcação (nº 7) foi unida à 

outra extremidade; e) Através do deslizamento de um esquadro sobre o 

outro, passando pelas demais divisões, mas sempre alinhado pela última 

divisão (no nosso exemplo a de nº 7), o segmento foi dividido em 7 partes 

iguais.

Unidade 4 - Estudo do ângulo 

Síntese da unidade - nesta unidade estudaremos as teorias e as 

operações gráficas referentes aos ângulos e alguns lugares geométricos

Estudo dos ângulos

Desde as civilizações mais antigas as pessoas se preocuparam 

em medir o tempo e as manifestações da natureza. Elas compararam o 

período de um ano às 360 partes da divisão da circunferência. Passando 

cada uma dessas partes a equivaler a um grau. Daí surgindo o estudo dos 

ângulos e da circunferência. Mas, o que é ângulo?

Unidade 4
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4.1   Definição e elementos de ângulo 

Ângulo é a região do plano limitada por duas semi-retas que 

concorrem em um ponto “0”. Este ponto é denominado vértice do 

ângulo. Veja na figura abaixo. Nela podem ser verificados pontos 

internos e externos ao ângulo.

Elementos do ângulo 

O ângulo possui três elementos:

1) Vértice: é o ponto de origem comum das duas semi-retas.

2) Lado: cada uma das semi-retas.

3) Abertura: é a região compreendida entre as duas semi-

retas. Ela define a região angular, que é a região que 

delimita o próprio ângulo.

 4.2    Medida do ângulo

A unidade de medida usada para medir ângulos é o grau, cujo 

osímbolo é x°. Um grau (1 ) corresponde à divisão da circunferência em 

360 partes iguais. Seus submúltiplos são: o minuto e o segundo, cujas 

relações são: 1º=60' e 1'=60”. Os ângulos são medidos através de um 

instrumento chamado transferidor. O Teodolito é um equipamento 

usado em topografia para medir ângulos com precisão.

Vamos experimentar medir ângulos?

·  Como medir ângulos - para traçar ou medir qualquer ângulo devemos:

a) Fazer coincidir o centro do transferidor com o vértice do ângulo;     b) 

Um dos lados do ângulo deve coincidir com a linha de fé, ajustado à 

posição 0°; c) A contagem é feita a partir de 0º até atingir a graduação 

que corresponde ao outro lado (caso da medição) ou valor que se quer 

obter (caso da construção); d) Neste último caso, marca-se um ponto de 
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referência na graduação e traça-se o lado, partindo do vértice e 

passando pelo ponto; e) Completa-se o traçado com um arco com centro 

no vértice e cortando os dois lados com as extremidades em forma de 

setas. Então, escreve-se o valor do ângulo neste espaço, que 

corresponde à sua abertura. 

 4.3   Representação do ângulo 

ñ ñ ñ

Podemos representá-lo da seguinte forma: AOB, COD,  O, ou 

ainda uma letra grega a, b, ou g, por exemplo.

Obs.: transferidor é o instrumento que utilizaremos para 

medir os ângulos. Podendo serde meia volta (180°) ou de volta completa 

(360°). Este instrumento é composto dos seguintes elementos:   

a) Graduação ou limbo: corresponde à circunferência ou 

semicircunferência externa, dividida em 180 ou 360 graus;

b) Linha-de-Fé: base retilínea do transferidor;

c) Centro: corresponde ao ponto médio da linha-de-fé.
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 Temos facilidade em 
nos guiar através do 

ângulo de 90º.

O ângulo de 90º é 
muito usado, 

principalmente nos 
ambientes das 

cidades, seja nas 
construções das casas 

e ruas, nas mesas, 
nos livros, etc.
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a) Ângulo de 30° b) Ângulo de 45° c) Ângulo de 75°

d) Ângulo de 90° e) Ângulo de 105° c) Ângulo de 180°

30°

A partir do ângulo de 
30º, complete o 
quadro ao lado, 

construindo os ângulos 
pedidos usando o 

transferidor.

Graduação

Linha-de-Fé

Centro
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 4.4    Classificação dos ângulos 

4.4.1   Quanto à abertura dos lados:

·  Ângulo agudo (acutângulo): é o ângulo que mede menos que 90º. 

·  Ângulo obtuso (obtusângulo): possui abertura maior que 90°.

·  Ângulo reto (retângulo): é o ângulo que mede 90º.

·  Ângulo raso (meia volta): é o  ângulo que mede 180º.

·  Ângulo pleno: é o ângulo que mede 360°.
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·  Nulo: é o ângulo com abertura igual a 0°.

·  Ângulos congruentes: dois ou mais ângulos são congruentes quando 

têm aberturas iguais.

 4.4.2   Quanto às posições relativas dos ângulos

·  Ângulos consecutivos: são aqueles que possuem o mesmo vértice e um 

á á

lado em comum. Na figura abaixo, AOC e BOC são ângulos 

consecutivos. OC é o lado comum.

·  Ângulos adjacentes: são ângulos consecutivos que não têm pontos 

á á

internos comuns. Na figura abaixo, AOB e BOC são ângulos 

adjacentes. 

                                                  

o
·  Ângulos opostos pelo vértice: na figura, os dois ângulos de 64  são 

oopostos pelo vértice. De igual modo, os ângulos de 116 . Note que eles 

são congruentes entre si.
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·  Ângulos complementares: podemos dizer que dois, ou mais ângulos, 

são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90°. Por 

o o o o o o o o o
exemplo: 30  e 60 , 70  e 20 , 4  e 86 , 25  e 43  e  22  .

·  Ângulos suplementares: podemos dizer que dois, ou mais ângulos, são 

suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180°. Por 

o o o o o o o o o
exemplo: 130  e 50 , 70  e 110 , 34  e 146 , 65  e 48  e 67 .

·  Ângulos replementares – dois, ou mais ângulos, são replementares 

o o
quando a soma de suas medidas é igual a 360º. Exemplos: 300  e 60 , 

o o o o o o o o
70  e 290 , 47  e 313 , 20  e 195  e 40  e 105 .

 4.5   Transporte de ângulos

Transportar um ângulo significa construir um ângulo 

congruente a outro, utilizando-se o compasso:

a) Centramos no vértice O do ângulo que vamos transportar e, com 

abertura qualquer, descrevemos um arco que corta os dois lados do 

ângulo, gerando os pontos 1 e 2;

b) Traçamos um lado do ângulo a ser construído, definindo seu vértice O';

c) Com a mesma abertura do compasso e centro no vértice O' do segundo 

ângulo, descrevemos um arco, igual ao primeiro e que corta o lado já 

traçado, definindo um ponto que corresponde ao ponto 1 do primeiro 

ângulo;

d) Voltemos ao primeiro ângulo e medimos a distância entre os pontos 1 e 

2, com o compasso;

e) Aplicamos esta distância no segundo ângulo a partir do ponto 

correspondente ao ponto 1 sobre o arco já traçado, definindo o ponto 

correspondente ao ponto 2.

f) A partir do vértice e passando pelo ponto 2', traçamos o outro lado 

do ângulo.
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Note que realizamos, 
nesta construção, dois 
transportes de 
distâncias. Primeiro a 
distância que 
correspondia ao arco 
no primeiro ângulo. 
Depois, a que 
correspondia à 
distância entre os 
pontos 1 e 2. Tudo isso 
feito com a utilização 
do compasso. 
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Os exemplos dessas 
atividades estão na 
sala virtual.
Faça as atividades 
abaixo em seu 
caderno de desenhos 
ou em folhas de papel 
A4.
É necessário fazer, 
pelo menos, 4 vezes 
cada uma dessas 
operações 
gráficas.Procure não 
usar lápis, use 
lapiseiras grafites.
1) Soma de dois ou 
mais ângulos: 
construir e somar um 
ângulo de 60º a um 
ângulo de 45º.
2) Diferença entre 
dois ângulos: 
Construir um ângulo 
de 90º e subtraia 
deste um de 30º.
3) Produto de um 
ângulo por um número 
inteiro: Encontrar o 
produto entre um 
ângulo de 60º e o 
número 3.

o

Ângulo original
a ser transportado

o’

traça-se uma reta auxiliar
e o vértice O’ do futuro angulo

o
2

1

no Ângulo original
traça-se um arco
e os pontos 1 e 2

o’

2’

1’

transportados essas
medidas para o novo
angulo

j

k

l
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4.6   Bissetriz de um ângulo

Bissetriz é a semi-reta que divide um ângulo em dois ângulos 

congruentes (conforme foi explicado anteriormente).

·  Determinação da bissetriz de um ângulo com vértice acessível:

Com uma abertura qualquer, centramos o compasso no vértice “0” do 

ângulo dado e, traçamos um arco determinando os pontos 1 e 2 nas semi-

retas. Agora, centramos o compasso em 1 e traçamos um pequeno arco. 

Depois, com a mesma abertura, centramos em 2 e traçamos um arco até 

cruzarmos com o primeiro, determinando o ponto 3. Para finalizar, com 

uma semi-reta, unimos o centro “0” ao ponto 3 que teremos 

determinado a Bissetriz do ângulo. 

·  Determinação da bissetriz de um ângulo com vértice não acessível:

Dadas duas retas r e s concorrentes cujo vértice não é 

conhecido, vamos, então, localizar a bissetriz desse ângulo.

Por qualquer região traçamos uma reta interceptando r e s 

gerando os pontos 1 e 2 – que formam quatro ângulos; determinamos a 

bissetriz de cada um desses ângulos. As interseções dessas bissetrizes 

criam os pontos A e B. Finalmente, a reta que passa pelos pontos A e B é 

a bissetriz procurada.

Nota: a Bissetriz é um lugar geométrico.
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4.7   Lugares geométricos 

Definição – conforme Carvalho (1988), um lugar geométrico 

consiste no conjunto de pontos do espaço que gozam de uma 

determinada propriedade matemática. Um exemplo simples de lugar 

geométrico é a Circunferência, que é o lugar geométrico de todos os 

pontos que guardam a mesma distância de um ponto chamado centro.

Existem vários lugares geométricos, os principais são: a 

bissetriz, o incentro, a mediatriz e circuncentro, entre outros.

Unidade 5 – Polígonos

Síntese: nesta unidade estudaremos os polígonos, seus elementos, suas 

propriedades e suas construções gráficas.

5.1   Polígono 

É a região do plano limitada por uma linha quebrada ou 

poligonal fechada. Entenda-se aqui como linha poligonal uma linha 

formada pela junção de segmentos de reta, de extremidade a 

extremidade.

Elementos do polígono: lados, vértices, ângulos (internos e externos) e 

diagonais.

Tipos de polígonos

·  Polígono convexo: Cada lado de um polígono é um segmento de reta, 

que pertence a uma reta suporte. Esta reta divide o plano que a 

contém em dois semi-planos. Quando todos os pontos de um polígono 

pertencem a somente um dos semi-planos que a reta que contém um 

de seus lados determina, diz-se que o polígono é convexo. A situação 

contrária denomina o polígono de não convexo. Como exemplo, temos 

os polígonos estrelados.

·  Polígonos regulares: São polígonos que têm os lados e os ângulos 

iguais.
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Denominação e classificação: Conforme o número de lados ou de 

ângulos, os polígonos são chamados de:

Se localizarmos seis pontos A-B-C-D-E-F-G não colineares e 

unirmos por segmentos de reta (como na figura abaixo), teremos uma 

linha poligonal aberta (ou simplesmente poligonal).

Se unirmos o ponto G ao ponto A, fechando a poligonal, 

teremos agora uma poligonal fechada ou simplesmente polígono. Cada 

um destes segmentos de reta é denominado lado do polígono, e cada um 

dos pontos é um vértice do polígono. 

Os polígonos que têm todos os seus lados iguais entre si são 

denominados polígonos regulares. Se um polígono possui lados iguais, 

alternadamente, então ele é um polígono semi-regular.

5.2    Triângulos

É o polígono com o menor número de lados e será classificado 

quanto aos lados e quanto aos ângulos. 

Triângulo (ou trilátero) – é um polígono de três lados.

5.2.1   Classificação dos triângulos de acordo com as medidas dos seus 

lados:

· Triângulo eqüilátero – É o triângulo que possui os três lados 

congruentes.
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·  Triângulo isósceles – É o triângulo que possui apenas dois 

lados com medidas congruentes.

·  Triangulo escaleno – É o triângulo que possui 

cada lado com medida diferente.

5.2.2   Classificação dos triângulos quanto a medida de seus ângulos 

internos:

·  Triângulo retângulo – É o triângulo que possui um ângulo reto. 

·  Triângulo acutângulo – É o triângulo que possui os três ângulos agudos 

(menores que 90°).

·  Triângulo obtusângulo – É o triângulo que tem um ângulo obtuso 

(maior que 90°).
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5.2.3   Elementos a considerar em um triângulo

·  Perímetro de um triângulo – é a soma das medidas de seus lados. 

· Altura do triângulo – é a distância da base do triângulo ao vértice 

oposto. Também podemos dizer que altura é a distância entre um 

vértice e o lado oposto.

·  Mediana do triângulo – é o segmento de reta que une um vértice ao 

ponto médio do lado oposto.

·  Mediatriz do triângulo – é a perpendicular que passa pelo ponto médio 

de cada um de seus lados. Logo, todo triângulo possui três 

mediatrizes. 

·  Ortocentro – é a interseção das três alturas de um triângulo. Observe 

que em triângulos acutângulos o ortocentro estará no interior do 

triângulo. Em triângulos obtusângulos o ortocentro estará em região 

exterior ao triângulo, e em triângulos retângulos o ortocentro 

coincidirá com o vértice que corresponde ao ângulo reto. Neste caso, 

a altura relativa a cada cateto será o cateto adjacente.

Determinação do ortocentro de um triângulo – triângulo órtico.

·  Baricentro (ou centróide) – Partindo-se da definição de Mediana que é 

o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto 

de um triângulo, teremos que, seu ponto de encontro é o Baricentro, 

que divide curiosamente cada uma das medianas na proporção de 1/3. 

Em todo triângulo, o baricentro é ponto interior do mesmo, ou seja, é 

o ponto (interno) de interseção das três medianas de um triângulo. 
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Determinação do baricentro de um triângulo – pedal complementar.

·  Incentro – Já que a Bissetriz é cada uma das retas que, passando pelo 

vértice, divide o ângulo que lhe corresponde em duas partes iguais, seu 

ponto de cruzamento é o incentro. Ele é eqüidistante dos lados e do 

centro da circunferência inscrita no triângulo. Qualquer que seja o 

formato, o incentro estará sempre no interior do triângulo, sendo o 

ponto de interseção das bissetrizes de um triangulo, ou seja, este ponto 

tem como propriedade ser eqüidistante dos lados. É nele que se faz 

centro quando se pretende circunscrever triângulos.

Determinação do incentro de um triangulo – circunferência inscrita. 

·  Circuncentro – Sabendo-se que Mediatriz é a perpendicular que passa 

pelo ponto médio de cada lado do triângulo, entenderemos que a 

interseção das três mediatrizes dos lados de um triângulo qualquer será o 

circuncentro, ou seja, as mediatrizes cruzam-se num ponto chamado 

Circuncentro, que é eqüidistante do vértice e, portanto, o centro da 

circunferência que circunscreve o triângulo. O circuncentro, conforme o 

formato do triângulo, apresenta-se em posições variadas.
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Determinação do circuncentro de um triângulo – circunferência 

circunscrita. 

5.2.4  Vamos construir triângulos?

a) Construção de triângulo eqüilátero, de altura = 5 cm. 

Resolução: traçamos uma semi-reta e, na origem, 

construímos um ângulo de 60°. Traçamos a bissetriz 

do ângulo e, sobre esta, aplicamos a medida da 

altura. Pelo ponto assinalado, traçamos uma 

perpendicular à altura. Esta perpendicular, ao 

cortar os lados do ângulo, definirá o triângulo.

b) Construção de um triângulo isósceles, conhecendo-se 

os lados iguais (6 cm) e a base AB (4 cm).

Resolução: Traça-se a base e, com centro nas 

extremidades e abertura igual ao lado, faz-se o 

cruzamento que define o triângulo.

c) Construção de um triângulo retângulo, conhecendo a 

e um .

Resolução: Traçam-se duas retas perpendiculares. Sobre 

uma delas aplica-se a medida do cateto (3 cm). Com 

centro na extremidade deste e abertura igual à medida 

da hipotenusa, cruza-se sobre a outra perpendicular, 

definindo o outro cateto e completando-se a figura.

 

  cateto (3 cm)

hipotenusa (7 

cm)
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·  Construção de um triângulo escaleno

d) Como construir um triângulo escaleno, conhecendo-se os três lados: 

40, 50 e 70 mm.

Resolução: Traçamos um dos lados e, com centro em cada extremidade, 

com aberturas respectivamente iguais aos outros lados, fazemos o 

cruzamento dos arcos, determinando o terceiro vértice e definindo a 

figura.

5.3  Teorema de Pitágoras

Pitágoras foi um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, 

nasceu cerca de 580 anos a.C. O Teorema de Pitágoras anuncia que o 

quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Em 

estudos de matemática, geralmente na 8ª série, conhecemos e 

estudamos sobre esse famoso teorema. 

Se montarmos um triângulo cujos lados pertencem a três 

quadrados que possuem lados medindo 3, 4 e 5 unidades teremos, então, 

construído um triângulo retângulo – note o triângulo branco.

O triângulo retângulo cujos catetos medem 3 e 4 unidades, 

com a hipotenusa medindo 5 unidades, é o exemplo clássico do teorema 

de Pitágoras.

Teorema - é uma afirmação que pode ser comprovada por meio de 

argumentações matemáticas.

Catetos - são os dois lados que formam o ângulo reto do triângulo 

retângulo.

Hipotenusa - é o lado oposto ao ângulo reto desse triângulo.
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 5.4  Quadriláteros

 Quadriláteros – são polígonos de quatro lados.

Elementos do quadrilátero:

Lados: AB, BC, CD e AD. 

Vértices: A, B, C e D.
ÙÙÙÙ

Ângulos: A, B, C e D.

Diagonais: segmentos que unem dois vértices opostos. Neste caso, 

os segmentos AC e BD são as duas diagonais do polígono.

5.4.1   Classificação de acordo com as medidas de seus lados:

Paralelogramos: São quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. 

Exemplos:

· Quadrado: é o polígono de quadro lados congruentes 

e ângulos internos medindo 90º.

·  Retângulo: é o quadrilátero com lados paralelos 

congruentes dois a dois e ângulos internos medindo 

90º.

·  Paralelogramo propriamente dito ou rombóide: é 

o paralelogramo que tem os lados opostos iguais dois 

a dois e os ângulos opostos iguais entre si, mas 

diferentes de 90°. Suas diagonais são diferentes e se 

cruzam num ângulo qualquer, diferente de 90°, o 

que não o torna inscritível na circunferência.

· Losango ou rombo: quadrilátero com quatro lados congruentes e 

ângulos internos opostos congruentes entre si dois a dois.

· Trapézios – são os quadriláteros com apenas dois lados paralelos 

denominados base maior e base menor. A distância entre essas duas bases 

é denominada altura do trapézio. De acordo com as medidas de seus 

lados não paralelos possui as seguintes classificações:

·  Trapézio retângulo – É o trapézio que contém dois 

ângulos retos, ou seja, um de seus lados é 

perpendicular às duas bases, formando dois ângulos 

de 90º.
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·   Trapézio isósceles – é o trapézio que tem 

os lados não paralelos congruentes. Os 

ângulos da mesma base são iguais, assim 

como suas diagonais.

·  Trapézio escaleno – é o trapézio que tem 

os lados não paralelos diferentes (medidas 

diferentes) e não possui ângulo reto.

·  Trapezóides: são quadriláteros que não têm lados paralelos. Os 

trapezóides podem ser inscritíveis numa circunferência desde que seus 

ângulos opostos sejam suplementares, isto é, sua soma seja igual a 180°

5.4.2   Construção de quadriláteros (problemas resolvidos)

1) Como construir um quadrado de lado igual a 6 cm:

Traçamos o lado. Por uma das extremidades, levantamos uma 

perpendicular e, sobre esta, transportamos a medida do lado, 

centrando-nos na extremidade, com abertura correspondente ao lado, 

rebatendo a distância sobre a perpendicular. A partir daqui, temos três 

alternativas.

a) Pela outra extremidade, repetimos 

todo o processo anterior. Fechamos a 

figura, unindo as extremidades dos dois 

lados traçados;

b) Pela extremidade do lado rebatido, 

traçamos uma paralela ao primeiro 

lado. Aplicamos, então, a medida do 

lado sobre a paralela e traçamos o lado 

restante;
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c) Após definidos dois lados, centramos o compasso nas extremidades 

desses dois lados, com abertura igual à medida dos lados e cruzamos dois 

arcos que definirão o ponto que completará a figura.

2)  Como construir um quadrado, dada a sua diagonal (5 cm).

Traçamos a diagonal AB e, em seguida sua mediatriz.

Centramos no ponto médio , com abertura até uma 

das extremidades A ou B, aplicando esta distância 

numa direção e na outra sobre a mediatriz. Estes 

dois pontos, juntos com as extremidades da 

diagonal, definem os quatro vértices do 

quadrado. Traçamos, então, a figura.

3) Como construir um retângulo conhecendo os lados: AB = 7 cm e BC = 

4 cm:

Traçamos o lado AB e, por B, levantamos uma perpendicular. Sobre esta, 

aplicamos a medida do lado BC (4 cm). Centro em A, abertura BC, 

traçamos um arco. Centro em C, abertura BA, traçamos o arco que cruza 

com o anterior, definindo D. Traçamos os lados restantes.

4) Como construir um retângulo, dados: um lado (7 cm), e a diagonal 

(8 cm).

Traçamos o lado AB = 7 cm. Por uma das extremidades (B), levantamos 

uma perpendicular. Com centro na outra extremidade (A) e abertura 

igual à medida da diagonal, cruzamos 

sobre a perpendicular, definindo o lado 

desconhecido (BC). A partir daí, procede-

se como no exercício anterior, para 

fechamento da figura.

M
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5) Como construir um paralelogramo propriamente dito, conhecendo 

oos dois lados: (8 e 5 cm), e o ângulo que formam entre si (120 ).

Traçamos um dos lados (AB) e, por uma das extremidades (B) construímos 

o
o ângulo de 120 . Sobre este, aplicamos a medida do outro lado (5 cm). 

Transportamos, então, com o compasso, as 

medidas de cada um dos lados a partir das 

respectivas extremidades, cruzando as 

distâncias e definindo o vértice que 

falta. Traçamos, então, os lados que 

completam a figura.

6) Como construir um paralelogramo propriamente dito, conhecendo 

as diagonais (9 e 6 cm).

Sabemos que as diagonais do 

paralelogramo propriamente dito 

cortam-se uma no ponto médio (M) da 

outra. Desse modo, traçamos 

primeiramente uma delas (EF) e, 

traçando sua mediatr iz  

(determinando seu ponto 

médio). Na mediatriz, a partir do ponto médio, marcamos as medidas da 

outra diagonal, dividida em duas partes iguais, definindo os quatro 

vértices. Pela união desses vértices, construímos a figura.  

7) Como construir um losango, conhecendo o lado (6 cm) e uma 

diagonal (4 cm).

Traçamos a diagonal RT e a partir de suas extremidades, com abertura 

igual ao lado, centramos e cruzamos os arcos que, dois a dois, definirão 

os vértices que faltam. Unindo esses vértices às extremidades das 

diagonais, completamos a figura.
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8) Como construir um losango, conhecendo as diagonais (8 e 5 cm).

Traçamos uma das diagonais e sua 

mediatriz. Sobre a mediatriz, a partir 

do ponto médio, aplicamos a medida 

da outra diagonal, dividida em duas 

partes iguais, definindo os vértices 

opostos desta diagonal. Traçamos, 

então, os lados, completando a 

figura. 

9) Como construir um trapézio retângulo dadas as bases (7 e 4 cm) e 

uma diagonal (8 cm).

Traçamos a base maior e, por uma das extremidades, levantamos uma 

perpendicular. A partir da outra extremidade, com abertura igual à 

medida da diagonal, fazemos centro e cruzamos o arco sobre a 

perpendicular. Desse modo, definimos o lado perpendicular às bases e 

que corresponde à altura do trapézio. Pelo ponto encontrado, traçamos 

uma paralela à base maior, já 

traçada. Sobre esta paralela 

aplicamos a medida da 

outra base (base menor). 

As extremidades destas 

duas bases, unidas, 

completarão a figura. 

10) Como construir um trapézio retângulo, conhecendo a base maior 

(8 cm), a altura (4 cm) e um ângulo (60°).

Traça-se a base maior EF. Por uma das 

extremidades (E) traçamos uma 

perpendicular e, sobre esta, aplicamos a 

medida da altura EH. Pela extremidade 

da altura (ponto H), traçamos uma 

paralela à base maior. Pela outra 

extremidade da base maior, construímos o ângulo de 60°, cujo lado, ao 

encontrar a paralela, define o vértice restante.
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11) Como construir um trapézio isósceles, dadas a base maior (8 cm), 

a altura (4 cm) e um ângulo (75°).

Traçamos a base maior AB. Numa das 

extremidades (por exemplo A) 

levantamos uma perpendicular e 

aplicamos sobre esta a medida da 

altura. Por este ponto, traçamos 

uma paralela à base. Por cada 

extremidade A e B da base, 

construímos um ângulo de 75° determinando os pontos C e D. O 

cruzamento dos lados  e  de ângulos= 75° com a base menor definirá 

a figura. 

12) Como construir um trapézio isósceles, conhecendo as bases (9 e 6 

cm) e a altura (4 cm). 

Traçamos a base maior e sua mediatriz. 

Aplicamos a medida da altura sobre a 

mediatriz. A esta distância, traçamos 

uma paralela à base maior. A partir do 

ponto de encontro da altura com a 

paralela, aplicamos, metade para um 

lado, metade para o outro, a medida da base menor, 

definindo esta. Traçamos, então, os lados não 

paralelos, completando-se a figura.

13) Como construir um trapézio escaleno, dadas: a base maior (10 

cm), a altura (4cm) e os lados não paralelos (  e ).

Traçamos a base maior  e, por um ponto qualquer desta, levantamos 

uma perpendicular. Aplicamos sobre esta a medida da altura e traçamos 

uma paralela à base maior. Com centro em uma das extremidades da 

base maior (ponto A) e abertura correspondente a um dos lados (5 cm), 

fazemos cruzamento com a base menor e 

posicionamos o ponto C. Com centro na 

outra extremidade, abertura igual 

ao outro lado (5,5 cm), fazemos 

cruzamento, definindo o outro 

ponto (D) e completando a 

figura.

 

AB

AC BD

5 5,5 cm
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5.5   Construção do Pentágono regular, dado o lado.

Considere o lado do pentágono  l  correspondente ao segmento AB. 5

Acompanhe o exemplo:

     1- Traçar o segmento AB;

2- Com a abertura do compasso igual ao comprimento AB, 

traçar duas circunferências com centros em A e em B;

3- Na interseção das circunferências marque os pontos 

C e D, depois, trace a mediatriz;

4- Ainda com a mesma abertura, centrar o 

compasso em D e traçar um arco 

determinando os pontos E, F e G;

5- Traçar um segmento de reta 

iniciando em E, passando por F até 

determinar o ponto I; repetir essa 

operação iniciando o segmento de reta no ponto G, 

passando por F, até determinar o ponto H;

6- Ainda com a mesma abertura, centrar o compasso 

no ponto H e determinar o ponto J (na mediatriz) 

– ou pode centrar o compasso no ponto I;

7- Para finalizar, traçam-se segmentos de reta 

unindo os pontos A, H, J, I, B para fechar o polígono 

em A. Esta forma é um Pentágono regular.

5.6   Diagonais de um polígono

Diagonal é o segmento de reta cujos extremos são dois pontos 

não consecutivos de um polígono. Para podermos determinar quantas 

Diagonais existem em um polígono usamos a fórmula seguinte.

     D = n x (n - 3) / 2   Sendo “n” o número de lados do polígono 

Exemplos:

1. Determinar quantas diagonais (D) existem em um polígono de 6 lados 

(n=6).

D = n x (n - 3) / 2 = 6 x (6-3) / 2 = 6 x (3) / 2 = 18 / 2 = 9 diagonais.

2. Determinar quantas diagonais (D) existem em um octógono (n=8).

D = n x (n - 3) / 2 = 8 x (8-3) / 2 = 8 x (5) / 2 = 18 / 2 = 20 diagonais.
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Usando a fórmula 
matemática 

D = n x (n - 3) / 2

calcule:

a) Quantas diagonais 
existem em um 

icoságono;

b) Quantas diagonais 
existem em um 

pentágono;

c) Quantas diagonais 
existem em um 

eneágono.

Note que para 
construir o 

Pentágono regular 
todas as curvas 
foram traçadas 

com a mesma 
abertura inicial. 

Por isso, não altere 
a abertura do seu 

compasso.

 

 



Unidade 6 - Circunferência e círculo 

Síntese: nesta unidade estudaremos sobre a circunferência e o círculo, 

suas propriedades, operações gráficas e suas possibilidades estéticas.

Por muito tempo a circunferência foi considerada a forma 

perfeita, por ser uniforme e não ter começo nem fim. Em diversas 

atividades do nosso cotidiano usamos ou fazemos referência a essa 

forma. A natureza, por exemplo, produz mais elementos arredondados 

do que poligonais; dizem que o mundo é redondo. As curvas podem ser 

consideradas como partes de circunferência que, quando bem 

elaboradas, a combinação dessas formam belas composições artísticas.

 6.1    Estudo da circunferência

Agora falaremos um pouco do lugar 

geométrico circunferência e suas propriedades.

· Circunferência é uma curva fechada cujos pontos 

eqüidistam de um ponto interior denominado centro. A 

distância entre um ponto da circunferência e o centro é 

denominada raio, ou seja, é o conjunto de pontos, pertencentes a um 

plano que eqüidistam de um único ponto, chamado centro. 

Circunferência é, pois, uma linha curva, plana e fechada.

· Semicircunferência é um arco obtido pela reunião dos pontos 

extremos de um diâmetro, com todos os pontos da circunferência que 

(

estão em um dos lados do diâmetro. Na figura abaixo o arco RTS é uma 

(

semicircunferência da circunferência de centro P e o arco RUS é outra 

semicircunferência. 
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·  Linhas da circunferência 

Raio (AO) é o segmento de reta que une o centro 

a qualquer ponto da circunferência. Pela 

própria definição da curva, os raios são 

todos iguais.

· Secante (s): é a reta que seca (corta) a circunferência em dois de 

seus pontos.

· Corda (CD): é o segmento de reta que une dois pontos de uma 

circunferência e tem a secante como reta-suporte.

·  Diâmetro (AB): é a corda que passa pelo centro da circunferência. O 

diâmetro é, pois, a maior corda e é constituído por dois raios opostos. 

Daí dizer-se que o diâmetro é o dobro do raio. O diâmetro divide a 

c i rcunferênc ia  em duas  partes  igua i s  denominadas  

semicircunferências. Por extensão do raciocínio, temos que o círculo 

pode ser dividido em dois semicírculos.

( ( ( (

· Arco (BC), (BG), (CE), (AD), etc. é uma parte qualquer da 

circunferência, compreendida entre dois de seus pontos. A toda corda 

corresponde um arco e vice-versa.

· Flecha (FG) é o trecho do raio perpendicular a uma corda, limitado pela 

mesma corda e o arco que lhe corresponde.

· Tangente(t) é a reta que toca a circunferência em um só ponto e é 

perpendicular ao raio que passa por esse ponto. Este ponto se chama 

ponto de tangência.

·  Perímetro da circunferência – corresponde à retificação desta curva.

6.2   Divisão da circunferência

Vamos construir?

· Divisão da circunferência em três partes congruentes e inscrever o 

triângulo eqüilátero:

Afixar a ponta seca no centro “O”, traçar o diâmetro 

determinando os pontos A e B. Com a abertura do 

compasso correspondente ao raio AO centramos a 

ponta seca em A, e traçamos um arco definindo os 

pontos C e D. Os pontos B, C e D dividem a 

circunferência em três arcos congruentes - (está 

pronto); Se desejarmos construir um triângulo 

eqüilátero bastará unir os pontos B, C e D por segmentos de reta.
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·  Divisão da circunferência em quatro partes congruentes e inscrever 

o quadrado:

Pelo centro “O” traçamos o diâmetro 

determinando os pontos A e B. Agora, construímos a 

mediatriz de AB, determinando os pontos C e D. Os 

pontos C, A, D e B dividem a circunferência em 

quatro partes congruentes (está pronto). Portanto, 

se unirmos estes quatro pontos por segmentos de retas 

teremos construído um quadrado CADB, inscrito na circunferência.

·  Divisão da circunferência em cinco partes congruentes e inscrever o 

pentágono regular.

Pelo centro “O” traçamos o diâmetro determinando os pontos 

A e B. Agora, construímos a mediatriz de AB, determinando os pontos C e 

D. Determinamos o ponto médio M do raio OB. Centrando o compasso no 

ponto M com abertura até o ponto C, traçaremos um arco até determinar 

o ponto E. Centraremos, agora, o compasso no ponto C, com abertura até 

o ponto E. Traçamos, então, um arco até encontrar a circunferência, 

determinando o ponto F. A distância CF é a medida que usaremos como 

abertura no compasso para dividir a circunferência em 5 partes iguais, 

determinando, assim, os pontos G, H e I. Para finalizar, unindo os pontos 

C, F, G, H, I, e fechando polígono no ponto C, teremos formado um 

pentágono regular inscrito. 

·  Divisão da circunferência em seis partes congruentes e inscrever 

o hexágono regular

Pelo centro “O”, traçamos o diâmetro, determinando os pontos A e B. 

Com a abertura do compasso correspondente ao raio AO, centramos a
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ponta seca em A e traçamos um arco definindo os pontos C e D. Repetindo 

esta mesma operação, agora centrando o compasso em B, 

determinaremos os ponto E e F. Os pontos B, E, C, A, D e F dividem a 

circunferência em seis arcos congruentes (está pronta essa fase). Ao 

unirmos os pontos B, E, C, A, D e F por segmentos de retas, teremos 

construído um hexágono regular. 

·  Divisão da circunferência em sete partes congruentes e inscrever o 

heptágono regular.

Pelo centro “O” traçamos o diâmetro 

determinando os pontos A e B; 

Determinando a mediatriz do raio OB 

determina-se os pontos M e C. O 

segmento CM corresponde à 

abertura que tomaremos no 

c o m p a s s o  p a r a  d i v i d i r  a  

circunferência em sete partes iguais, 

ou seja, abrimos o compasso com 

abertura CM – afixamos a ponta seca do 

compasso a partir do ponto C e determinamos os pontos D, E, F, G, H e I 

que dividem a circunferência em sete partes iguais (está pronta essa 

fase). Ao unirmos esses pontos C, D, E, F, G, H, e I por segmentos de retas 

construiremos um heptágono regular inscrito CDEFGHI.

·  Divisão da circunferência em oito partes congruentes e inscrever o 

octógono regular:

Pelo centro “O” traçamos o diâmetro determinando os pontos A e B. 

Agora, construímos a mediatriz de AB, determinando os pontos C e D. Os 

pontos C, A, D e B dividem a circunferência em quatro partes congruentes 
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dividindo-se o 
diâmetro de uma 

circunferência em 
sete partes iguais 

e aplicando-se 
este tamanho (do 

diâmetro)  três 
vezes sobre uma 

reta, mais 1/7 do 
diâmetro, obtêm-

se  a retificação 
da circunferência.

 

 



e em quatro ângulos de 90º. 

Determinando a bissetriz de cada 

u m  d e s s e s  â n g u l o s ,  

encontraremos os pontos E, F, G 

e H. Os pontos C, E, A, F, D, G, B e 

H dividem a circunferência em 

oito partes congruentes. Portanto, 

se unirmos estes oito pontos por 

segmentos de retas, teremos construído um octógono regular inscrito 

CEAFDGBH.

·  Divisão da circunferência em nove partes 

congruentes e inscrever o eneágono regular:

Pelo centro “O” traçamos o diâmetro 

determinando os  pontos  A e  B.  

Determinamos a mediatriz e o ponto médio 

M do raio OB, determinando o ponto C. 

Abrindo o compasso com abertura OB, 

fazendo centro em M, traçamos um arco 

determinando o ponto D. Ainda com a mesma 

abertura OB centramos, agora, a ponta seca do compasso em D e 

determinamos o ponto E. Unindo por um segmento de reta o ponto E ao 

ponto “O”, determinaremos o ponto F. A distância CF é a medida que 

dividirá a circunferência em nove partes congruentes. Tomando no 

compasso a abertura CF,  a partir de F, marcaremos os pontos G, H, I, J, 

K, L e M  (pronto, a circunferência já está dividida em 9 partes 

congruentes); Portanto, se unirmos esses 9 pontos por segmentos de 

retas, teremos construído um eneágono regular inscrito CFGHIJKLM. 

·  Divisão da circunferência em n partes iguais - método geral de 

Rinaldini ou de Bion:

Construirmos a circunferência e traçamos seu diâmetro AB. Depois, 

dividimos o diâmetro AB no número de vezes que se necessita para dividir 

a circunferência. Como exemplo, em 5 partes: com o centro em cada 

extremidade do diâmetro AB, com abertura igual ao próprio diâmetro, 

53

.

A B

C

D

E

G H

0

.
F

4.
.
3

1
.

.

2

.

A

J

I

1

H

G

B

F

D

2

P

L

0 M

E

c

Desenho 
geométrico

Unidade 6
Circunferência

e círculo

Para conhecer mais 
acesse:
http://www.edu.fc
.ulpt/icm/icm99/i
cm21/frame.htm



 

fazemos o cruzar os arcos até 

determinar o ponto C. Agora, traçamos a 

reta que passa pelos pontos C e 2, da 

divisão do diâmetro. Esta reta corta a 

(

circunferência no ponto D. O arco AD é a 

medida que divide a circunferência no 

número de vezes pretendido – nesse caso 

5 partes. Para finalizar, a medida AD deve, portanto, ser aplicada 

sucessivas vezes sobre a circunferência, dividindo-a em partes iguais.

Nota: de acordo com Arquimedes, há uma relação métrica constante 

entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro. Tal relação é 

representada pela famosa fórmula: 

C = 2. ð. r

O valor de ð é aproximadamente = 3,1416...

Pois bem, Arquimedes, em seus cálculos, chegou à seguinte 

conclusão:

22/7 =  3,1428....

Considerando a aproximação dos valores, a fórmula ficou do 

seguinte modo: C=2(22/7).r, onde 2r=D (diâmetro). Assim: C=22D/7. O 

que também pode ser interpretado assim: C=3D+D/7. Deste modo, 

concluímos que o comprimento de uma circunferência é, 

aproximadamente, o triplo mais um sétimo do diâmetro.

 6.3    Retificação da circunferência

Retificar uma circunferência é o mesmo que traçar o 

segmento de reta que corresponde à medida de seu comprimento. 

Existem diversos métodos de retificação, desenvolvidos por vários 

geômetras. Apresentaremos como exemplo o processo desenvolvido por 

Arquimedes.

No exemplo a seguir, temos que: FM é o diâmetro da 

circunferência. Este diâmetro foi dividido em 7 partes iguais. A 

circunferência retificada corresponde, portanto, a 3 vezes à medida FM 

mais uma das 7 partes (FG, por exemplo).
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6.4    Posições relativas entre duas circunferências

A circunferência assume posições que serão classificadas em:

·  Não secantes: quando as circunferências não têm pontos em comum. 

Neste caso podem ser: exteriores e interiores.

·  Concêntricas: quando têm o 

mesmo centro. 

·  Secantes: quando têm dois pontos comuns A e B. 

·  Tangentes: quando têm um ponto comum T.  Podem ser:

a) Tangentes internas: quando apresentam um 

ponto em comum e se situam uma dentro da 

outra.

b) Tangentes externas: quando apresentam um ponto em comum e se 

situam lado a lado.
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 6.5    Ângulos da circunferência

São os ângulos formados dentro ou fora da circunferência.

·  Ângulo central: É aquele que tem o 

vértice no centro da circunferência e os 

lados são raios.

·  Ângulo inscrito: o vértice é um ponto da 

circunferência e os lados são cordas.

·  Ângulo circunscrito: o vértice está fora 

da circunferência e os lados tangentes à 

mesma.

6.6    Determinação do centro da circunferência e do arco

6.6.1   Procedimentos para a determinação do centro da circunferência:

1) Traçamos duas retas secantes, em qualquer posição, 

determinando na circunferência os pontos A, B, C e D;

2)  Determinamos a mediatriz de cada uma dessas cordas;

3) A interseção dessas mediatrizes determina o ponto “O” 

que é o centro da circunferência.
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6.6.2   Procedimentos para a determinação do centro do arco:

1) Traçamos duas retas 

secantes, em qualquer posição, 

determinando no arco os pontos 

A, B, C e D;

2) Determinamos a mediatriz 

de cada uma dessas cordas;

3) A interseção dessas mediatrizes determina o ponto “O” que é o centro 

do arco.

6.7    Estudo do círculo

·  Círculo - é a porção do plano limitada por uma 

circunferência. O círculo é, portanto, uma superfície. 

Daí afirmar-se que a circunferência é o contorno do 

círculo. Veja que o círculo é a porção interior 

delimitada pelo traço da circunferência. Exemplos de 

objetos que representam circunferências: uma aliança, um bambolê, 

aro de pneu de bicicleta (sem os raios). Exemplos de circulo: uma 

moeda, um disco, o fundo da panela, entre outros.

·  Semi-círculo - é a metade do círculo.

Elementos do círculo

· Setor circular – é uma porção do circulo limitado por 

dois raios e um arco. Na figura ao lado, corresponde à 

região hachurada delimitada pelos pontos A e 0.

·  Segmento circular – é uma porção do circulo 

limitada por uma corda e seu arco correspondente. 

Na figura acima, equivale à região hachurada delimitada pelos pontos A, 

B e C.

·  Ângulo central - Em uma circunferência, o  

ângulo central é aquele cujo vértice coincide com 

o centro da circunferência. Na figura ao lado, o 

ângulo AÔB é um ângulo central. Se numa 

circunferência de centro O, um ângulo central 

determina um arco AB, dizemos que AB é o arco 

correspondente ao ângulo AÔB. 
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Unidade 6
Circunferência

e círculo

Vá ao ambiente 
virtual e resolva os 
problemas 
relacinados à 
unidade 6.

Note que os 
procedimentos para 
a determinação do 
centro da 
Circunferência ou do 
Arco são 
semelhantes.

 

 

Observação:
Se os pontos B e C 
fossem coincidentes 
(um sobre o outro), a 
mesma operação 
gráfica seria 
empregada e, com o 
mesmo resultado. 
Seja para o Arco ou 
para a 
Circunferência.
Experimente para 
verificar essa 
afirmação

 

 

Desenhe uma 
Circunferência com 
raio= 30 mm e 
determine o centro.

 Desenhe um Arco 
com raio= 43 mm e 
determine o centro



· Ângulo de segmento: Quando um dos lados 

é uma corda e o outro é tangente à 

circunferência. O ponto de contato do lado 

tangente é o vértice do ângulo.

Unidade 7 - Proporções gráficas

Síntese: nesta unidade estudaremos as proporções gráficas com seus 

aspectos estéticos e matemáticos.

Para Platão, a Beleza tem uma existência autônoma, distinta 
do suporte físico que acidentalmente a exprime [...] a arte 
propriamente dita é uma falsa cópia da autêntica Beleza e 
como tal é deseducativa para os jovens: melhor, portanto, 
bani-la das escolas e substituí-la pela Beleza das formas 
geométricas, baseada na proporção e em uma concepção 
matemática do universo (ECO, 2004, p.50).

Em estudos de matemática aprendemos que razão é a 

denominação do quociente de dois números. É também a relação entre 

duas grandezas; enquanto que proporção é a igualdade de duas razões. 

Esses conceitos também são usados em Desenho Geométrico, 

principalmente, quando tratamos com ângulos e segmentos.

Existem fórmulas proporcionais sobre as que se baseiam as 

dimensões; a mais famosa é a seção áurea dos gregos. “Trata-se de uma 

fórmula matemática de grande elegância visual [...]. A sessão áurea foi 

usada pelos gregos para projetar a maioria de suas obras, desde as 

ânforas clássicas até as plantas e as elevações de seus templos”. 

(DONDIS, 1998, p. 73). 
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O

122º

Figura 01 – exemplo da proporção áurea na arquitetura
Fonte: Dondis, 1998.

Unidade 7
Proporções

gráficas

Proporção Áurea ou 
Número de Ouro, ou 

Número Áureo é uma 
constante real 

algébrica irracional. 
Número tal, que há 

muito tempo é 
empregado na arte. 
Também é chamada 

de: razão áurea, 
razão de ouro, divina 
proporção, proporção 

em extrema razão, 
divisão de extrema 

razão. Muito 
frequente é a sua 

utilização em 
pinturas 

renascentistas, como 
as do mestre Giotto. 

Este número tem 
relações com a 

natureza do 
crescimento.

 

 



Eco (2004, p.66) faz referência ao valor estético das 

proporções visuais: “A divina proporção de que se fala em Pacioli é a 

seção áurea, aquela relação que se realiza em um segmento AB quando, 

colocado um ponto C de divisão, AB está para AC, assim como AC está 

para CB”.

7.1   Número de ouro

A razão dá origem ao número de ouro (1,618), número este 

que é a razão entre os termos da proporção que assim nasce. Desse 

modo, todo segmento admite duas outras dimensões esteticamente 

proporcionais.

Isso parece ser curioso, vamos conhecer esse fenômeno 

gráfico?

Processo da construção gráfica razão áurea interna (R.A.I.) e da 

razão áurea externa (R.A.E.):

1. Traçamos um eixo horizontal “x”, e um eixo 

vertical “y”. Marcamos o segmento AB sobre ¨

o eixo “x”, localizando os pontos A e B " . 

Determinamos o ponto médio “M” de AB. 

Depois, com o centro do compasso em “A” e 

abertura  AM determinar o ponto C;

2. Agora, traçamos uma reta  passando pelos 

pontos B e C ...  e prolongamos a reta  com o ̈

centro do compasso em “C” e mesma abertura 

AM determinar os pontos D e E;

3. Com o centro do compasso em B e, com 

abertura até o ponto D traçamos um arco até 

determinar o ponto F. O segmento FB é a 

R.A.I. do segmento AB (pronto, essa fase 

está resolvida).

4. Continuando, centramos o 

compasso em B e, abertura até E, 

traçamos um arco até determinar o 

ponto G na reta suporte “x”. O 

segmento BG é a R.A.E. do segmento AB. 
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Unidade 7
Proporções

gráficas

Repetir essa operação 
gráfica em 3 
exercícios. Cada um 
com os seguintes 
comprimentos:
Segmento
 AB = 40mm; 
AB = 56mm; 
AB = 100mm.

Em cada um dos 
resultados meça o 
comprimento do 
segmento AB e divida 
pela medida do 
comprimento da R.A.I. 
– anote esse número. 
Também meça a 
medida da R.A.E. e 
divida pelo 
comprimento de AB, 
você notará que o 
resultado dessas 
divisões são iguais a 
1.618... – esse é o 
número de ouro.

Vveja que para o 
segmento de reta AB 
existe uma R.A.I. e 
uma R.A.E. Como 
exemplo, existe a 
relação entre o 
comprimento e altura 
da bandeira do Brasil. 
Essas duas dimensões 
obedecem a essa 
proporção área. 

 

 

X



 7.2    Média, terceira e quarta proporcionais.

·  Como  traçar a média proporcional entre dois segmentos AB e BC.

De forma contínua, marcamos os dois segmentos AB e BC 

sobre uma reta suporte, criando assim o segmento AC. Em seguida 

determinamos o ponto médio M do segmento AC. Com o centro do 

compasso em M, abrindo até A, traçamos a semicircunferência até C. 

Traçamos uma perpendicular ao segmento AB a partir de B até encontrar 

a semicircunferência, determinando o ponto D. Finalmente, o segmento 

BD é a média proporcional entre AB e BC.

·  Traçado da terceira proporcional entre dois segmentos dados.

Note que, neste caso, dois segmentos são iguais (é sempre 

o segundo segmento dado).

Para suporte da operação gráfica traçamos duas semi-retas 

concorrentes no ponto “0”. A partir de “0” marcamos o primeiro 

segmento “A” e em seguida o segmento B, criando os pontos 1 e 2. 

Seguindo, repetimos B (o segundo segmento), gerando assim o ponto 3. 

Usando um segmento de reta une-se o ponto 1 ao ponto 3.

Para finalizar, a partir do ponto 2 traçamos uma paralela ao segmento 1-3 

até determinar na outra semi-reta o ponto 4. Pronto, o segmento C de 

extremos 3 e 4 é a terceira proporcional aos segmentos A e B.

·  Construção gráfica da quarta proporcional a três segmentos dados.

Dados três segmentos A, B e C:

Traçamos duas semi-retas concorrentes no ponto “0” 

formando um ângulo qualquer. Em uma delas marcamos “A” 
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A
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0
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B
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Unidade 7
Proporções

gráficas

Repita essas 
operações gráficas 

quantas vezes 
forem necessárias 

até você alcançar a 
destreza 

suficiente.
Trabalhe em grupo 
ou individualmente

A B
B c

A cBM

D

Reta suporte



(necessariamente é primeiro segmento dado) e “B” (poderia ser “C”) 

consecutivos, formando os pontos 1 e 2. Na outra semi-reta marcamos o 

segmento C (ainda não usado), gerando o ponto 3.

Para concluir, a partir do ponto 2 traçamos um segmento de 

reta paralelo a 1-3 até determinar o ponto 4. O segmento D, limitado 

pelos pontos 3 e 4, é a quarta proporcional.

7.3  Homotetia

Quando as figuras semelhantes estão dispostas de modo que 

seus lados correspondentes estejam paralelos entre si, então, essas 

figuras são homotéticas.

O ponto “O” é o centro de Homotetia direta dessas duas figuras, 

enquanto que, para as duas figuras, o ponto “O” é o centro de Homotetia 

inversa.
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Unidade 7
Proporções

gráficas

Repita essas 
operações gráficas 
quantas vezes 
forem necessárias 
até você alcançar a 
destreza 
suficiente.
Trabalhe em grupo 
ou individualmente
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Unidade 8 - Sólidos geométricos

Síntese: nesta unidade estudaremos os sólidos geométricos, suas 

propriedades, planificações e aspectos estéticos, bem como 

os sólidos de revolução.

8.1  tipos de sólidos geométricos

· Cubo – é o sólido geométrico formado por seis faces 

quadradas congruentes.

· Paralelepípedo – é o sólido geométrico formado por seis faces 

quadriláteras, sendo as faces paralelas congruentes entre si.

·  Pirâmides – são corpos geométricos de faces laterais 

triangulares, que possuem um vértice comum 

denominado vértice principal; possuem, também, uma 

base poligonal. Essa base inferior pode ser formada por 

triângulo, quadrado, retângulo, pentágono, hexágono, 

entre outros polígonos. É de acordo com a forma da 

base que a Pirâmide será denominada. Os engenheiros 

do Antigo Egito usaram essa forma para construir os 

famosos túmulos dos faraós.

·   Pirâmide oblíqua - o vértice principal não possui a 

projeção no centro da base inferior.

· Tronco reto de pirâmide pentagonal (ou pirâmide truncada) – 

é a pirâmide de duas bases pentagonais que não possui o 

vértice principal. Suas faces laterais são trapézios.

 8.2   Planificação de sólidos geométricos

A engenharia de corte é uma modalidade de engenharia que 

estuda as possibilidades de criação de dobragens em diversas 
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Ilustrações: Herberth Lopes
Núcleo de Design-CED

Unidade 8
Sólidos

geométricos

estamos iniciando 
estudos sobre as 

formas dos objetos 
que possuem 

volume. Ou seja, 
objetos que ocupam 

lugar no espaço. 
Esses corpos possuem 

três dimensões: 
comprimento, 

largura e altura. Por 
isso, são 

denominados 
tridimensionais.

A altura é sempre a 
dimensão vertical.
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substâncias sólidas. A indústria de embalagens uso e abusa da dobragem 

de papeis e papelões em sua produção cotidiana. A dobragem se constitui 

em processos técnicos, e o mais conhecido é o Origami. Mas, o que é o 

Origami?

·  Origami – a palavra origami significa dobrar de "ori" e papel de "gami" ; 

é um processo de sucessivas dobragens de papel. Alguns usuários 

preferem o usar o termo papiroflexia. O origami visa, com a  

dobragem de papel, a construção de um objeto. Mas, antes que isso 

aconteça, o papel se apresenta em  um plano. Existem vários tipos de 

planificação nos processos de dobragem de papel. Vejamos alguns:

8.3   Prismas

Os sólidos geométricos cujas seções transversais são polígonos 

iguais entre si são denominados prismas. Três exemplos de prismas 

retos:

Desenho 
geométrico

Planificação 
de um Cubo

Planificação da
Pirâmide de
base quadrada

Planificação da
Pirâmide de 
base hexagonal

Ilustrações: Herberth Lopes
Núcleo de Design-CED

Unidade 8
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geométricos

Para conhecer mais 
sobre Origami 
visite o site:
http://www.sergio
sakall.com.br/tudo
/origame.html

Em uma folha de 
papel grosso (de 
gramatura 180 ou 
superior - pode ser 
cartolina) desenhe e 
recorte cada um dos 
exemplos que 
acabamos de 
mostrar e, faça as 
devidas dobras até 
construir o sólido 
geométrico.

Planificação da 
Pirâmide truncada
de bases quadradas

Planificação do
Paralelepípedo 
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·  Prisma oblíquo

 8.4    Sólidos de revolução

São os sólidos gerados a partir da revolução de uma figura 

geométrica em torno de um eixo.

Revolução – é o giro de 360º em torno de um eixo.

Figura geradora – é a figura geométrica plana que vai girar em 

torno desse eixo.

Eixo – é uma linha imaginária que serve de suporte para 

criação de formas geométricas de revolução.

Considerando os prolongamentos imaginários das linhas 

verticais que suportam cada um destes sólidos, estes, são os eixos desses 

objetos.     Processo de criação de um sólido de revolução:

Desenho
geométrico

Ilustrações: Herberth Lopes
Núcleo de Design-CED

Figura 02 – Exemplos de eixos de poliedros
Fonte: ECO, 2004

Cilindro de 
revolução

Cone de 
revolução

Tronco de
cone

Esfera de 
revolução

Ilustrações: Herberth Lopes
Núcleo de Design-CED

Unidade 8
Sólidos

geométricos

Determinar a
figura geradora
e o eixo de revolução

Repetir a figura 
geradora do outro
lado do eixo

Usar curvas para
ligar os pontos
simétricos
correspondentes

Observe que o eixo 
é representado por 
uma linha formada 

por traços e 
pontos, alternados.

Essa é uma 
convenção 

mundial.

A Associação 
Brasileira de 

Normas Técnicas 
(ABNT) é quem 
regulamenta as 

regras de desenho 
técnico no Brasil.

 

 

A aparência 
agradável gerada 
pelas proporções 

existentes nos 
conhecidos Sólidos 
Platônicos chegou 

a ser designada 
pelo termo 

“Divinas 
Proporções”. 

 

 



 

Veja ao lado exemplo 

copiado do livro Desenho Geométrico 

do autor Benjamin de Carvalho:

8.5 - Poliedros

O Ponto, a Linha e o Plano não ocupam o espaço. Mas, os 

corpos volumétricos necessitam de espaço para existirem. Como por 

exemplo: as frutas, um lápis, as casas, os animais, entre outros. Muitos 

objetos são fabricados delimitados por formas geométricas: caixa de 

sapato, dominó, dado, pirâmide, etc. A esses objetos denominamos de 

poliedros. Mas, o que é, realmente, um poliedro?

“Um corpo geométrico limitado por um conjunto finito de 

polígonos planos, tais que cada um de seus lados pertença a dois ditos 

polígonos, e que dois polígonos quaisquer que tenham um lado comum 

não pertencem a um mesmo plano, denomina-se poliedro” (Carvalho, 

1988).

Tipos de poliedros

·   Poliedros regulares 

Existem cinco poliedros regulares: o tetraedro, octaedro, 

icosaedro, hexaedro e dodecaedro.

· Tetraedro – poliedro formado por 4 faces que 

são triângulos eqüiláteros, 6 arestas e 4 

vértices.

Desenho 
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Figura 03 – exemplo de sólido de revolução
Fonte: CARVALHO, 1988,

Vetorização: Herberth Lopes
Núcleo de Design-CED

A figura geradora e o 

eixo de revolução 
Repetir a figura 

geradora do outro 
lado do eixo 

Usar curvas para ligar 

os pontos simétricos 
correspondentes 

 

 

  

 

Unidade 8
Sólidos

geométricos

A partir da figura 
geradora dada ao 
lado, represente 
graficamente o sólido 
de revolução. Para 
exercitar o 
aprendizado, depois 
dessa tarefa, crie 
outras figuras 
geradoras e suas 
respectivas formas 
volumétricas.

Vale observar que as 
faces de cada um 
desses poliedros são, 
unicamente, 
triangulares, 
quadradas ou 
pentagonais 
(polígonos regulares). 
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· Octaedro - poliedro formado por 8 faces que são 

triângulos eqüiláteros, 12 arestas e 6 vértices.

· Icosaedro – poliedro formado por 20 faces que são 

triângulos eqüiláteros, 30 arestas e 12 vértices.

· Hexaedro (ou cubo) – poliedro formado por 6 

faces quadradas, 12 arestas e 8 vértices.

·  Dodecaedro – poliedro formado por 12 faces pentagonais regulares, 

30 arestas e 20 vértices.

·  Poliedros Estrelados - veja esses dois exemplos:

Unidade 9 -  Concordâncias

Síntese: nesta unidade estudaremos as concordâncias entre arcos, 

segmentos de reta e arcos, construções gráficas de arcos, valorizando 

seus aspectos estéticos.

9.1   Concordâncias e arcos

É comum apreciarmos, pelo aspecto estético, objetos 

formados por partes retilíneas combinadas com curvas. A esse tipo de 
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Ilustrações: Herberth Lopes
Núcleo de Design-CED

 
 

Ilustrações: Herberth Lopes
Núcleo de Design-CED

Ilustrações: Herberth Lopes
Núcleo de Design-CED

Unidade 9
Concordâncias

Estes exemplos de 
poliedros são 

facilmente 
desenhados através 

do software 3D 
Studio Max. 

Procure criar 
imagens desse 

tipo, use esse ou 
outros programas 

informáticos – é 
fácil e prazeroso.



combinação chamamos de concordâncias entre segmentos de retas e 

arcos. Para construirmos tais concordâncias existem regras a seguir. 

Vejamos alguns princípios de concordância conforme Carvalho (1988):

1. Para concordar um arco com uma reta, é necessário que o 

ponto de concordância e o centro do arco estejam ambos sobre uma 

mesma perpendicular à reta.

2. Para concordar dois arcos, o ponto de concordância assim 

como os centros dos arcos devem estar sobre uma mesma reta, que é 

normal aos arcos no ponto de concordância.

9.2   Arcos arquitetônicos 

Os arcos que vamos exemplificar são considerados os modelos 

clássicos desta área de estudo. Portanto, vale ressaltar que existem 

infinitos modelos de arcos, dependendo, apenas, das vantagens e 

desvantagens que cada modelo oferece. Cada época da história da 

arquitetura foi determinada por modelos de arcos empregados nas 

diferentes edificações, onde se tem priorizado seu aspecto estético 

como recurso de embelezamento. Isso também varia, dependendo dos 

materiais de construção disponíveis na época. As antigas edificações, 

geralmente, usavam os arcos porque, na época, não dispunham de 

vergalhões.

Exemplos de arcos arquitetônicos na cidade de Manaus:
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Fotos: Eduardo de Castro
Núcleo de Design-CED

Fachada da igreja São SebastiãoCúpula do Teatro Amazonas

Fachada do Centro Cultural
Palácio da Justiça

Casas no Largo São Sebastião

Unidade 9
Concordâncias

Na sua cidade 
fotografe os detalhes 
das edificações que 
exibem arcos. Depois, 
selecione as melhores 
imagens e, 
disponibilize no Portal 
de nosso Curso. 
Tome alguns cuidados: 
devido a luminosidade, 
escolha o melhor 
horário e
posição do objeto a ser 
fotografado. 
Identifique cada foto.
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 ·  Como construir o arco pleno (ou romano)

Este arco foi muito usado em construções 

arquitetônicas, tanto em épocas medievais quanto no 

período colonial brasileiro. Um dos motivos é que esse tipo 

de arco permite equilíbrio físico e estético nas 

edificações. Outro motivo de seu emprego é que nesses 

períodos não havia a utilização de vergalhões na 

construção civil.

Os segmentos AX e BY são paralelos e correspondem a 

abertura de uma parede. Traçar um segmento de reta unindo os 

extremos A e B; 

Determinando o ponto médio M de AB, centramos o compasso 

em M e abrimos até A e finalmente, traçamos o arco AB.

·  Como construir uma ogiva

Este arco é muito utilizado em construção civil, 

principalmente em igrejas e edificações de muita altura. 

Veja a construção gráfica ao lado e, abaixo, a explicação 

de sua feitura.

Considerando a distância entre os dois 

segmentos AX e BY como sendo a abertura de uma parede, 

centramos a ponta seca do compasso em A e abrimos até B. 

Construímos, então, um arco com origem em B. Depois, 

com a mesma abertura, posicionamos a ponta seca em B e 

construímos um arco com origem em A e determinamos o 

ponto “1”.

·  Como construir o arco gótico

Considerando a distância entre os dois segmentos AX e BY 

como sendo a abertura de uma parede " ligamos os extremos A e B por 

um segmento de reta. Determinamos a mediatriz e o ponto médio “M” de 

AB " centramos o compasso em M e abrimos até B, determinando o ponto 

C (na mediatriz). A partir do ponto A traçamos uma semi-reta, passando 

por C e prolongamos. Repetimos essa operação, iniciando no ponto B. 

Agora, centramos o compasso em A e abrimos até B, determinando o 

A B

yx

1
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Unidade 9
Concordâncias

Nesta unidade 
estamos, mais uma 

vez, trabalhando com 
as formas 

bidimensionais. 

Repetindo:
Os objetos 

bidimensionais são 
aqueles que possuem, 

apenas, duas 
dimensões: 

comprimento e 
largura, ou 

comprimento e 
altura. Exemplos: 

uma folha de papel, 
um CD, uma aliança. 

Nesses casos, não 
estamos considerando 

as espessuras desses 
objetos.
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ponto D. Repetindo essa operação a partir 

de B determina-se o ponto E...  ", ainda  

com a mesma abertura, centramos o 

compasso em E e marcamos o ponto 1. 

Repetindo essa operação a partir de D, 

determinamos o ponto 2. Continuando com 

a mesma abertura, centramos o compasso 

(

no ponto 1 e determinamos o arco EF. 

Finalmente, repetindo essa operação a 

partir do ponto 2, determinamos o arco 

(

DF. As curvas que ligam os pontos A – E -  F – D – B formam o arco gótico.

·  Como construir o arco abatido de três centros

Considerando a distância entre os dois segmentos AX e BY 

como sendo a abertura de uma parede " ligamos os extremos A e B por 

um segmento de reta. Originamos a mediatriz e o ponto médio “M” de 

AB. Determinamos a “flecha” do arco (necessariamente deve ser menor  

que a metade da largura do vão da parede que determina o ponto C),  MC 

é a flecha. Prosseguindo, unimos os pontos A, C e B por segmentos de 

reta. Centramos o compasso em M e abrimos até C determinando o ponto 

D. Centramos o compasso no ponto C com abertura igual a distância 

entre os pontos A e D, traçamos um arco e determinamos os pontos E e F. 

Determinamos as mediatrizes dos segmentos AE e FB, prolongamos essas 

mediatrizes até determinarem os pontos “0 ”, “0 ”, “0 ”. Centramos o 1 2 3

compasso em “0 ” com abertura 0 A, traçamos um arco para localizar o 1 1 

ponto G. Repetimos essa operação no 

ponto “0 ”, determinando o ponto H. 2

Para concluir, centramos o compasso 

em “0 ”      com abertura até G (ou H) 3

traçamos o arco que passa pelos pontos 

G, C e H completando o arco. Portanto, 

o Arco Abatido de três centros é a 

curva contínua que passa pelos pontos A 

– G – C – H e B.
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 9.3    Falsas espirais de concordância

·  Como construir a falsa espiral de dois 

centros

Sobre uma reta suporte já estão 

marcados os dois centros A e B. Com o 

centro do compasso em A e abertura AB 

traçamos um arco até encontrar a reta 

suporte para determinar o ponto 1. 

Centrando o compasso em B e abertura B-1 

determinamos o ponto 2. Com centro em A e 

abertura A-2 determinamos o ponto 3. Centramos 

em B e com abertura B-3 traçamos um arco até 

determinar o ponto 4.

·  Como construir a falsa espiral de três centros

A partir de um triângulo eqüilátero de 

vértices A – B – C prolongamos as retas suportes. Com 

o centro do compasso no ponto A e abertura até C. 

(

Traçamos o arco C1 . Com centro do compasso 

em B e abertura de B até o ponto 1 traçamos o 

(

arco 1-2. Com o centro do compasso em C e 

(

abertura até o ponto 2  traçamos o arco 23.

·  Como construir a falsa espiral de 

quatro centros

A partir de um quadrado 

de vértices A- B – C - D prolongamos 

as retas suportes. Centrando o 

compasso no ponto A e abertura até B 

(

traçamos o arco B1. Agora, com a ponta seca em D e abrindo o compasso 

(

até o ponto 1, traçamos o arco 1-2; com a ponta seca do compasso em C 

(

e abrindo até o ponto 2, marcamos o arco 2-3; com centro em B e 

(

abertura de B até o ponto 3 traçamos o arco 3-4.
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·  Como construir a espiral de Arquimedes

Traçamos uma circunferência de centro “O” e raio qualquer. 

Depois, dividimos essa circunferência em 8 partes iguais (pontos P – Q – R 

– S – T -  U – V – X, exibindo os oito raios). Em seguida, dividimos o raio OP 

em 8 partes iguais (marcando os pontos 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 e 7) ". 

Centramos a ponta seca do compasso no ponto “O” e com abertura até os 

pontos 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  e  7) traçamos 

as novas circunferências interiores. 

A interseção de cada uma 

circunferência com os raios 

definem os pontos A – B – C – D – E 

– F – G  e  P. Feito tudo isto, 

ligamos o ponto A ao B (com uma 

linha curva). Do mesmo modo, 

ligamos o ponto B ao C repetindo essa 

operação até o ponto P.

 

9.4    Estudo da elipse

Elipse é uma curva plana fechada e simétrica, na qual é 

constante a soma das distâncias de cada um de seus pontos a dois pontos 

situados no interior do plano por ela limitada. Essa definição e essa 

imagem são de Carvalho (1988).

Esperamos que os conteúdos aqui apresentados hajam sido 

compreendidos satisfatoriamente por vocês, universitários da UFAM.
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Glossário

Escala - pode-se definir escala de um desenho, como sendo uma 

proporção existente entre as medidas reais e as representadas no 

desenho. Quando os objetos são grandes, usam-se escalas de redução. 

Quando se representam objetos pequenos, utilizam-se escalas de 

ampliação. As escalas podem ser numéricas ou gráficas.

Forma – é o aspecto exterior, o feitio, dado a algo por intermédio de 

modificações naturais e físicas, provocadas pela natureza e pelo homem.

Geometria - É um ramo da matemática que estuda as formas, planas e 

espaciais, com as suas propriedades.

Hachura – é o mesmo que textura gráfica e é muito utilizado em desenho 

técnico na convenção de diferentes substâncias como o vidro, o plástico, 

a borracha, ferro, madeira entre outros.

Linha – É o conjunto de pontos que se sucedem uns aos outros em 

seqüência infinita.

Plano – é qualquer superfície plana, um conjunto de linhas forma um 

plano. 

Poliedros - são sólidos limitados por polígonos

Polígono - superfície plana limitada por linhas retas. Se os lados e os 

ângulos formados por essas linhas retas forem iguais, temos um polígono 

regular, caso contrário, será irregular. 

Ponto - em matemática, em particular na geometria e na topologia, um 

ponto é um elemento do espaço que indica uma posição.

Traço - diz-se das linhas que delimitam os contornos dos objetos que se 

representam no desenho. Os traços, ou linhas, são representados 

segundo a norma NP-62. Cada tipo de linha tem uma representação 

diferente, logo possuem significados bem definidos. 
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