
Matemática
Aula 5 – Geometria espacial
Johann Fernandes Reguse

Nesta aula iremos finalizar os assuntos
finais de geometria plana e abortar as
noções básicas de Geometria espacial.

1 Perı́metro de figuras planas

Perímetro é o nome dado para o cálculo da soma
do comprimento de todas as arestas de uma figura
plana.

• planos não circulares: A obtenção do perimetro
de figuras que apresentam apenas retas em sua
composição é feita pela soma de todas as suas
arestas.

Perimetro =
∑

arestas

• planos criculares: Para planos onde há a pre-
sença de curvas denominamos não de períme-
tro, mas sim de comprimento da circunferência.
Para calcularmos partimos do princípio de que
se medirmos o comprimento da circunferência e
dividirmos pelo seu diâmetro, obteremos sempre
a constante π, tendo em mente que o diâmetro
é o dobro do raio, chegaremos a equação final:

C = 2πr

2 Área de figuras planas

A área é a extenção de determinada figura geomé-
trica em um plano, e apresenta diferentes formas de
abordagem para o seu cálculo

• Paralelogramo: Para o paralelogramo é nescessá-
rio apenas multiplicar sua base com a sua altura
para obtenção da área.

A = base× altura

• Triangulo: Com o triângulo, devemos realizar a
mesma operação do paralelogramo mas devemos
dividir a área obtida por dois. Esta operação
pode ser evidenciada observando um triângulo
retângulo regular, e vendo sua semelhança com
um retangulo de mesma base e altura.

A =
base× altura

2

• Polígonos com mais de 4 lados: Para com po-
lígonos com mais de 4 lados, podemos traçar
"raios"partindo do centro do polígono até os
seus vértices, e então cálcular a área dos triân-
gulos que aparecerão, e então soma-lás.

A = área dos triângulos× no de triângulos

• Figuras circulares: Para figuras circulares deve-
mos ter a noção de que ao inscrever um polí-
gono de n lados em uma circunferência podemos
aproximar a área do poligno com a área da cir-
cunferência, e tendo o conhecimento de que uma
circunferência é um poligno de infinitos lados,
sabemos que:

A = no de triângulos× base× altura

2

e que:

no de triângulos× base = Comprimento de arco
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e:

altura do triângulo = raio da circunferência

então:
A = πr2

3 Figuras comuns da geometria
espacial

Dentro do estudo de geometria espacial, encontramos
algumas figuras comuns, citadas a seguir:

• Prisma de base poligonal: Prismas de base po-
ligonal são concebidos ao damos uma altura à
um polígono.

• Pirâmide de base poligonal: semelhante ao
prisma mas ao darmos a altura ao polígono as
arestas que surgem deverão convergir no ponto
mais alto.

• Cone: semelhante a uma pirâmide mastem como
base uma circunferência, e pode ser gerada ao
rotacionar um triângulo retângulo entorno do
eixo de um dos seus catetos por 360o.

• Esfera: a esfera compreende a rotação de uma
circunferência em torno de seu diametro por
180o.

4 sólidos de platão

Sólidos de Platão é a nominação dada para os sólidos
regulares que apresentam propriedades interessantes
como:

1. Todas as suas faces são formadas por polígonos
regulares

2. Todos os seus vértices apresentam o mesmo nú-
mero de arestas.

3. sua nomeação é dada por seu numero de faces em
grego seguido pelo termo também grego Edros,
que significa Faces.

• Tetraedro: O Tetraedro é um sólido que apre-
senta 4 faces triângulares em sua composição.

• Hexaedro: O famoso cubo, apresenta seis faces
quadradas em sua composição.

• Octaedro: Apresenta oito faces triangulares em
sua composição, sua construção é dada por duas
pirâmides de base quadrangular conectadas pela
base.

• Dodecaedro: Apresenta 12 faces pentagonais.

• Icosaedro: Com vinte faces tringulares, é o úl-
timo dos sólidos de platão.

5 Elementos dos Poliedros

Os elementos dos poliedros são os seguintes:

• Face: As várias faces de um poliedro são dadas
pelas próprias faces dos polígonos que o com-
poem.

• Vértice: Os vértices do poliedro são os pontos
de junção dos vértices dos polígonos que o com-
poem.

• Aresta: Semelhante ao vértice, as arestas de um
poiedro é dada pela junção de duas arestas dos
polígonos presentes em sua composição.

6 Propriedades dos poliedros

Existe duas propriedades muito importântes no uni-
verso dos poliedros, que são:

1. Para a construção de sólidos regulares:

2 × A = No × F = P × V

com:

• A = número de arestas do poliedro.

• No = número de arestas por face.

• F = número de faces.

• P = número de arestas por vértice.

• V = número de vértices.

2. Para sólidos, usando a fórmula de Euler:

F + V = 2 + A

com:

• F = número de faces.

• V = número de vértices.

• A = número de arestas.

7 Área de poliedros

A área de poliedros é cálculada somando-se a área
de todos os polígonos que o compõem.

A =
∑

Área dos poĺigonos que o compõem
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8 Volume de poliedros

O volume de um poliedro é sempre baseado em um
prisma, multiplicando-se a área de sua base por sua
altura, ou, por uma razão de um prisma envolvente,
vide a seguir.

• Volume de Prismas: O volume de qualquer
prisma pode ser calculado multiplicando a área
de sua base por sua altura:

V = Área da base× altura

quando a base e o topo de um prisma apresentam
tamanhos diferentes, é cômodo separar o sólido
em sólidos menores com volumes fáceis de serem
calculados e depois somar estes.

• Volume de pirâmides:

– Para pirâmides o cálculo é semelhante, mas
após multiplicarmos a área da base de nossa
pirâmide pela altura, devemos então multi-
plicar o valor obtido por um terço :

V =
1

3
× Área da base× altura

– Nota: é importante ter conhecimento sobre
o princípio de cavaliere para podermos ga-
rantir que dois sólidos que são cortados por
um plano a mesma altura e tem apresen-
tam a mesma área, terão também o mesmo
volume.

9 cilindros

Cilindros são poliedros muito semelhantes à prismas
que tem como base uma circunferência, o cálculo de-
les difere-se um pouco do que foi visto anteriormente:

• Área de cilindros : Para calcularmos a área de
um cilindro devemos ter em mente que o mesmo
é composto por duas bases circulares e um tronco
cilindrico, podemos então dizer que a área total
do cilindro se da pela soma destas três partes:

A = 2 × Área da base + Área do tronco

• Volume de cilindros: O volume de um cilindro é
dado exatamente como se fosse um prisma com
base uma circunferência:

V = Área da base× altura

10 Cones

Um cone pode ser encarado como uma piramide com
base em uma circunferência, e para isso devemos
tomar alguns cuidados especiais em nossos calculos.

• Área do cone: A área do cone pode ser calculada
somando-se a área de sua base com a area em
torno do cone. Uma das formas de abordar este
problema seria planificando o cone, obtendo-se
assim uma circunferencia, que seria a base, e
algo próximo a uma metade de uma meia-lua
cujo o calculo de área é dado por:

Área de uma meia− lua =
G× C

2

– G = distância do topo do cone até a base
mais externa do mesmo, chamada Geratriz.

– C = comprimento da circunferência da
base.

• Volume do cone: o volume do cone é exatamente
igual ao cálculo do volume de uma pirâmide com
base em uma circunferência:

V =
1

3
× Área da base× altura

11 Troncos

Troncos devem ser abordados como uma figura sem
seu topo, assim podemos ver que o volume de um
tronco será:

V = V original − V topo

Devemos tomar um cuidado especial com a área entre
tanto, com o corte do sólido uma nova área aparecerá
na figura, assim a nova área será a soma da área das
duas bases mais a área do contorno do sólido.

12 Esferas

Esferas são sólidos que conseguimos criar fazedno a
rotação de uma circunferência por 180o, o cálculo de
sua área assim como o de seu volume não respeitam
as regras antes mencionadas e o seu conhecimento é
de fundamental importância.

• Elementos da esfera:

1. Raio: O raio é a distância entre o centro da
esfera até o ponto mais esterno da mesma.

2. Superfície: A superfície é o conjunto de to-
dos os pontos que estão a mesma distância
do raio da esfera.
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3. Polo: Polos são dois pontos da esfera que
estão a exatamente duas vezes o raio de dis-
tância, ou, em outras palavras, que distam
o diâmetro entre si.

4. Equador: Equador é a circunferência que
esta exatamente entre os dois polos, tendo
assim todos os seus pontos equidistantes a
ambos e compartilha o raio com a esfera.

5. Paralelo: O paralelo é qualquer é qualquer
circunferência que esteja paralela ao equa-
dor na superfície.

6. Meridiano: Meridianos são "equado-
res"perpendiculares ao equador.

7. Calota: É denominada calota a parte de
menor volume quando cortamos a esfera
por um paralelo, quando cortamos pelo
equador ou por um meridiano obtemos 2
calotas identicas.

• Volume da esfera: O volume da esfera é dado
por:

V =
4

3
πr3

• Área da esfera: A área da esfera é dada por:

A = 4πr2
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