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E se calcular áreas de superf́ıcies que não são planas fosse tão simples como em sólidos geométricos? E se, em
alguns casos, até fosse igual?

O cálculo de áreas de superf́ıcies não planas pode parecer muito mais complicado, mas há situações bem mais
simples do que aparentam ser. Arquimedes de Siracusa, que viveu entre os anos 287 a.C. e 212 a.C., conseguiu
provar um teorema que se diz ser o seu favorito e que simplificou bastante estes cálculos.

1. O Teorema Favorito de Arquimedes

Teorema. Teorema Favorito de Arquimedes
A área da superf́ıcie de uma esfera entre dois planos paralelos que a intersectam apenas depende da distância entre
esses planos e não da altura onde intersectam a esfera.

Ou seja, não importa onde os planos intersectam a esfera (junto ao equador, juntos aos pólos, etc.), pois desde
que a distância entre os dois planos paralelos seja igual, a área da superf́ıcie da esfera por eles delimitada também
será, o que, à primeira vista, pode não ser evidente. Mais ainda, se considerarmos um cilindro com raio da base
igual ao da esfera e altura, no mı́nimo, igual à distância entre os dois planos (apenas para facilitar a visualização,
mas teoricamente até pode ser infinita), a área da superf́ıcie do cilindro delimitada entre dois planos paralelos é
igual à da superf́ıcie esférica delimitada pelos mesmos dois planos, desde que estejam à mesma distância um do
outro.

Figura 1. Faixas Esféricas e Ciĺındricas (Fonte: [1])

No cilindro, a nossa comum intuição já vai ao encontro dos factos. Não importa onde os planos paralelos
intersectam o cilindro, pois a área da superf́ıcie é sempre a mesma: com estes cortes, obtemos sempre novos
cilindros com a mesma área da sua superf́ıcie (desprezando as bases), desde que a distância entre os planos seja a
mesma. Assim, uma forma simples de provar a veracidade do teorema favorito de Arquimedes é mostrar que as
áreas obtidas pelos cortes na esfera e no cilindro são iguais.

O primeiro passo é comparar pequenas áreas na superf́ıcie da esfera com pequenas áreas na superf́ıcie do cilindro.
Para tal, podemos imaginar que a esfera é o planeta Terra. Para indicarmos a nossa posição no globo necessitamos
de 3 coordenadas: a latitude, a longitude e a altura.

A latitude é o ângulo definido entre o plano do Equador e a normal à superf́ıcie da Terra, isto é, a semi-recta
de ińıcio no centro da Terra e que passa pela posição que queremos descrever. A latitude é, geralmente, medida de
Norte para Sul, sendo zero no plano equatorial. Em graus, a latitude varia entre 90º (no pólo Norte) e −90º (no
pólo Sul), mas, no nosso caso, é-nos conveniente usar radianos, logo a latitude, cujo valor vamos designar por ϕ,
varia entre π

2 e −π2 . Analogamente, definimos a longitude como o ângulo medido entre o plano que passa no centro
da Terra e contém o semi-meridiano de Greenwich, e a posição que queremos descrever, geralmente medida de Este
para Oeste, sendo zero no semi-meridiano de Greenwich. Em graus, varia entre −180º e 180º. Em radianos, vamos
designar a longitude por θ, que varia entre 0 e 2π.
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A altitude vai ser, na esfera, o raio da mesma, medido desde o centro, que designaremos por R.
Com estas 3 coordenadas podemos descrever com exactidão qualquer ponto da superf́ıcie da esfera. Dizemos que

parametrizámos a esfera. Por serem bastante importantes no cálculo a mais do que uma dimensão, receberam o
nome de coordenadas esféricas. São um tipo de coordenadas acção-ângulo, muito utilizadas em mecânica clássica
para descrever, de uma forma mais simples, frequências de movimentos oscilatórios ou de rotação.

Vamos agora analisar um pequeno pedaço da superf́ıcie da esfera, tão pequeno que até podemos considerar
como um “rectângulo”, com vértice num ponto de latitude ϕ e longitude θ. Sabemos então que os pontos deste
“rectângulo” têm latitude entre ϕ e ϕ+∆ϕ, bem como longitude entre θ e θ+∆θ.

Figura 2. Rectângulo Esférico Infinitesimal (Fonte: [1])

O comprimento do rectângulo será o arco de circunferência correspondente à variação da latitude, R∆ϕ, onde
a necessidade de multiplicar pelo raio resulta da definição de radiano: ∆ϕ é o comprimento do arco numa cir-
cunferência de raio 1, mas no nosso caso o raio pode ser diferente. A largura será o comprimento do arco de
circunferência referente à variação da longitude, R cosϕ.∆θ, onde R cosϕ é o raio da circunferência na latitude ϕ,
algo que é posśıvel ser verificado utilizando trigonometria do triângulo rectângulo: basta considerar o triângulo
rectângulo com um ângulo agudo ϕ, de hipotenusa com comprimento R e encontrar o comprimento do cateto
adjacente a ϕ.

Como a área de um rectângulo é o produto do comprimento pela largura, temos que:

Árearectângulo esférico ' comprimento× largura ' (R∆ϕ)(R cosϕ.∆θ) = ∆θR2cosϕ.∆ϕ

Agora já podemos calcular a área de uma faixa esférica, ou seja, de um rectângulo que dê a volta à superf́ıcie da
esfera, tomando a sua variação de longitude igual a 360º, ou seja, 2π.

Áreafaixa esférica ' 2πR2cosϕ.∆ϕ

Foquemo-nos agora no cilindro de raio R, sem bases, que podemos ver como um rectângulo enrolado, de compri-
mento 2πR (peŕımetro da base do cilindro) e altura (ou largura) ∆h. Comecemos por calcular a variação de altura
∆h, o análogo à variação de latitude na esfera, utilizando ainda as mesmas coordenadas esféricas, considerando que
∆h é a diferença entre a altura final e a inicial.

∆h = hfinal − hinicial = R sin (ϕ+ ∆ϕ)−R sinϕ

Pois, à parte do raio, podemos usar o ćırculo trigonométrico e a constatação de que o seno de um ângulo
corresponde à ordenada do ponto de intersecção do lado extremidade com a circunferência unitária. Aplicando a
fórmula para o seno da soma de dois ângulos:

sin (a+ b) = sin a cos b+ cos a sin b

temos que:

∆h = R(sinϕ cos ∆ϕ+ cosϕ sin ∆ϕ)−R sinϕ = R sinϕ(cos ∆ϕ− 1) +R cosϕ sin ∆ϕ

Como estamos a trabalhar com pequenas variações de ϕ, isto é, quando ∆ϕ→ 0, temos os limites notáveis:

lim
∆ϕ→0

sin ∆ϕ

∆ϕ
= 1 lim

∆ϕ→0

cos ∆ϕ− 1

∆ϕ
= 0

O que nos garante que para pequenas variações de ϕ, sin ∆ϕ ' ∆ϕ e cos ∆ϕ ' 1. Substituindo em cima, obtemos

∆h ' R cosϕ.∆ϕ
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Como a área da superf́ıcie lateral do cilindro é o produto do peŕımetro da base, 2πR, pela altura, ∆h, temos:

Áreacilindro = base× altura ' (2πR)(R cosϕ.∆ϕ) ' 2πR2 cosϕ.∆ϕ ' Áreafaixa esférica
Assim, as áreas infinitesimais na esfera e no cilindro são iguais. A noção de integral está precisamente relacionada

com a necessidade de somar a área de rectângulos de largura tão pequena quanto queiramos, i.e., infinitesimal.
Assim, por integração, podemos concluir rigorosamente a demonstração do teorema favorito de Arquimedes, o que
nos permite substituir as indicações de aproximações por igualdades.

Podemos então considerar uma aplicação que leva cada ponto da superf́ıcie esférica (um par de coordenadas
(ϕ,θ)) na superf́ıcie ciĺındrica (coordenadas (h,θ)). Vimos que esta é uma transformação que preserva áreas.

2. Volume da Bola de Dimensão Par

Podemos agora estudar a bola de dimensão 2, ou seja, o ćırculo no plano (R2). Formalmente, define-se ćırculo
como o conjunto dos pontos (x, y), com x e y reais, a uma distância menor ou igual a R de um dado centro. Para
simplificar, vamos assumir que o centro é a origem e denominar a bola por B2(R), onde R é o raio. Então, B2(R)
é o conjunto dos pontos (x, y) do plano que respeitam x2 + y2 ≤ R2. Utilizando coordenadas cartesianas, definimos
h como metade do quadrado da distância de cada ponto à origem, ou seja, h = 1

2 (x2 + y2). A x2 + y2, isto é, ao

quadrado da distância de cada ponto à origem, denominamos r2.
Para utilizar coordenadas acção-ângulo, podemos descrever cada ponto da bola em função de r ou de h, onde

h = 1
2r

2, que varia entre 0 e 1
2R

2, e de um ângulo θ, que varia entre 0 e 2π. Assim, a área da bola a duas dimensões,
ou seja, o volume 2-dimensional, é o produto do comprimento do intervalo de variação das duas coordenadas:

V olume[B2(R)] =
1

2
R22π = πR2

Este racioćınio pode ser estendido para mais dimensões pares. Passemos agora para dimensão 4, onde já não
nos é posśıvel visualizar directamente tudo o que acontece. Em teoria, para representarmos um ponto em R4,
necessitaŕıamos de adicionar um 4º eixo real ao referencial usual/canónico de R3 (no espaço) que fosse perpendicular
aos outros 3, algo que não nos é posśıvel imaginar. Em R4, a bola B4(R) é o conjunto dos pontos (x1, x2, x3, x4)
com coordenadas reais que respeitam x2

1 + x2
2 + x2

3 + x2
4 ≤ R2. Para descrevermos cada ponto em coordenadas

acção-ângulo, vamos chamar r2
1 a x2

1 + x2
2 e r2

2 a x2
3 + x2

4. Pensando agora separadamente nos planos (x1, x2) e
(x3, x4), podemos definir o análogo da altura h, a que vamos denominar, no primeiro plano, h1, sendo metade do
quadrado da distância à origem, ou seja, 1

2r
2
1. No segundo plano, procedemos de igual forma, denominando 1

2r
2
2

por h2. Necessitamos ainda de um ângulo em cada referencial, que vamos designar por θ1 e θ2, respectivamente,
variando ambos entre 0 e 2π. Como h1 e h2 são sempre maiores ou iguais a zero e menores que 1

2R
2, onde R é o

raio da bola tetradimensional, podemos efectuar a seguinte representação gráfica nos planos (h1, h2) e (θ1, θ2):

0
1
2R

2

1
2R

2

h1

h2

(a) Triângulo que representa a va-
riação das coordenadas h1 e h2

0
2π

2π

θ1

θ2

(b) Quadrado que representa a va-
riação das coordenadas θ1 e θ2

Figura 3. Codificação de uma Bola a 4 Dimensões

Assim, B4(R) é descrita como o produto cartesiano de um triângulo em R2, definido pelas condições h1 ≥ 0,
h2 ≥ 0 e h1 +h2 ≤ 1

2R
2, por um quadrado de lado 2π com vértice inferior esquerdo na origem. Assim, o volume da

bola em R4 é o produto da área do triângulo pela do quadrado, ou seja:

V olume[B4(R)] = (2π)2 ( 1
2R

2)2

2
Se desenvolvermos este racioćınio para uma dimensão par qualquer, chegamos à conclusão de que o volume da

bola 2n-dimensional é dado por:
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V olume[B2n(R)] =
πnR2n

n!
= (2π)n

(R
2

2 )n

n!
Existe também uma fórmula semelhante para o cálculo do volume de uma bola de qualquer dimensão, porém

envolve a função gama, que é uma generalização do factorial para números complexos.

V olume[Bn(R)] =
π

n
2Rn

Γ(N2 + 1)

Como, com n natural, Γ(n+1) = n!, é fácil verificar que para dimensões pares temos a fórmula anterior, bastando
tomar 2n sempre que surja n.

3. Chegando à Geometria Simpléctica

Ao longo deste artigo, utilizámos vários conceitos de Geometria Simpléctica. A Geometria Simpléctica estuda
as propriedades, as restrições e a utilidade das transformações que preservam áreas em espaços de dimensão par. A
aplicação que leva os pontos da superf́ıcie esférica, ou seja, os pares ordenados (ϕ, θ), nos da superf́ıcie ciĺındrica,
os pares (h, θ), e que permite demonstrar o teorema favorito de Arquimedes é um exemplo de uma transformação
simpléctica. As coordenadas acção-ângulo também são denominadas coordenadas simplécticas.

Em 1982, Gert Heckman e Hans Duistermaat, dois matemáticos holandeses, mostraram que o teorema favorito de
Arquimedes na superf́ıcie de uma esfera é apenas um caso de uma extensa famı́lia de espaços com a particularidade
de poderem ser descritos por coordenadas acção-ângulo, havendo sempre uma coordenada de acção (o raio neste
caso) por cada uma de ângulo, o que justifica a paridade das dimensões com que a Geometria Simpléctica lida.

As origens da Geometria Simpléctica remontam ao final do século XVIII, tendo surgido a partir da Mecânica
Clássica, cujo prinćıpio básico é a possibilidade de descrever a trajectória de uma part́ıcula a partir da sua posição
e da sua velocidade, ou, em rigor, do seu momento, que também constituem coordenadas acção-ângulo. Foi uma
importante ferramenta na descrição do movimento de corpos celestes, pêndulos ou outros objectos sujeitos à acção
de um campo grav́ıtico.

Ficámos assim com uma ferramenta mais simples para o cálculo da área de uma superf́ıcie esférica, porém, o
adjectivo simpléctico tem o significado oposto: tem origem grega com o mesmo significado da raiz latina que deu
origem à palavra complexo. Isto prende-se com o facto de a estrutura algébrica dos números complexos ser bastante
utilizada em Geometria Simpléctica.

4. Mais Geometria Não-Euclideana

4.1. Geometria Esférica.

Por vezes, a Geometria Euclideana pode não ser suficientemente prática para resolver algumas questões mais
simples, como calcular a distância entre 2 pontos ao longo de uma superf́ıcie esférica. Sendo o nosso planeta quase
esférico, esta preocupação é mais real do que aparenta. A Geometria Esférica tem como região de trabalho a
superf́ıcie de uma esfera unitária de centro na origem, vulgarmente designada por S2.

S2 =
{

(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 + z2 = 1
}

Em Geometria Esférica há ainda a particularidade de os ângulos internos de um triângulo não somarem obriga-
toriamente 180º ou π, em radianos. Mais concretamente, a soma dos três ângulos internos de um triângulo esférico
é igual à soma de π com a área do triângulo. Se denominarmos os três ângulos internos do triângulo [ABC] por α,
β e γ, temos que:

Área4[ABC] = α+ β + γ − π
Como a área de um triângulo é sempre positiva, temos que a soma dos três ângulos internos de um triângulo

esférico é sempre maior que π.
Mais ainda, se a esfera não for unitária, surge como factor de escala o raio da esfera ao quadrado:

Área4[ABC] = R2(α+ β + γ − π)

Em Geometria Esférica, definimos rectas como sendo ćırculos máximos, isto é, a intersecção de planos que passam
na origem com S2. A linha do Equador é um exemplo de um ćırculo máximo na Terra, onde definimos origem
como o centro do planeta. Desta definição surge uma contradição com o postulado das paralelas da Geometria
Euclideana.

Postulado. Postulado das Paralelas
Dada uma recta e um ponto que não lhe pertença, existe uma única recta paralela à anterior que passa nesse ponto.
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Figura 4. Ćırculos Máximos e Triângulo Esférico (Fonte: [6])

Em Geometria Esférica, se cortarmos S2 por dois planos paralelos distintos que passem na origem, a intersecção
desses dois planos com a superf́ıcie esférica resulta sempre em dois pontos ant́ıpodas, como ilustrado na figura
anterior. Logo, duas rectas intersectam-se sempre, o que implica a não existência de rectas paralelas em Geometria
Esférica.

Podemos agora pensar em calcular a distância entre dois pontos na superf́ıcie de S2. Na figura anterior, conside-
remos novamente os pontos A e B representados graficamente e tentemos calcular a distância entre eles, ou seja, o
valor de c. Designemos a origem, isto é, o centro da esfera, por O, que é o ponto de coordenadas cartesianas (0, 0).

Podemos agora considerar os vectores
−→
OA e

−−→
OB e recorrer à seguinte relação, utilizando o produto escalar:

−→
OA.
−−→
OB =

∥∥∥−→OA∥∥∥∥∥∥−−→OB∥∥∥ cos δ , δ ∈ [0, π] ,

onde δ é o ângulo entre os vectores
−→
OA e

−−→
OB, que pode variar entre 0 e π. Sendo ambos os vectores unitários

(têm ambos norma 1), substituindo na expressão acima, temos que o produto escalar entre ambos corresponde ao
co-seno do ângulo entre eles:

−→
OA.
−−→
OB = cos δ , δ ∈ [0, π]

Sabemos que δ, medido em radianos, é o comprimento do arco de circunferência unitária entre os pontos A e
B, ou seja, é a distância na superf́ıcie de S2 entre esses dois pontos. Recorrendo à função trigonométrica inversa
do co-seno, o arco co-seno, representado por arccos ou por cos−1 (esta última é a versão que geralmente surge nas
calculadoras) e designando por dS2(A,B) a distância na superf́ıcie esférica unitária entre os pontos A e B, temos
que:

dS2(A,B) = δ = cos−1 (
−→
OA.
−−→
OB) = arccos (

−→
OA.
−−→
OB)

A função arco co-seno tem domı́nio [−1, 1] e contradomı́nio [0, π], o que garante que obtemos o valor adequado
para o ângulo entre dois vectores.

Logo, para uma superf́ıcie esférica de raio R qualquer, onde R é também a norma dos vectores
−→
OA e

−−→
OB, a

distância esférica é dada por:

desférica(A,B) = R arccos

(−→
OA.
−−→
OB

R2

)
4.2. Geometria Hiperbólica.

A Geometria Hiperbólica, pensada pela primeira vez no século XIX, de forma independente, por Gauss, Bolyai e
Lobachevsky, tem como um dos seus modelos o disco de Poincaré, D. É originalmente definido como o conjunto dos
números complexos de módulo inferior a 1, que define o interior de um ćırculo no plano complexo, mas, graficamente,
podemos considerá-lo como um simples ćırculo unitário sem a circunferência em R2, trabalhando, neste caso, apenas
com números reais.

D =
{

(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 < 1
}

No disco de Poincaré, as rectas hiperbólicas são rectas euclideanas que passam na origem, isto é, os diâmetros de
D, ou arcos de circunferências perpendiculares à fronteira de D, abreviadamente ∂D, que é a circunferência unitária
centrada na origem. O postulado das paralelas é violado, neste caso, por existirem infinitas rectas estritamente
paralelas, isto é, que nunca se intersectam em D, a outra dada passando no mesmo ponto, como ilustrado na figura
abaixo.
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Figura 5. Disco de Poincaré e Rectas Hiperbólicas (Fonte: [7])

Também no disco de Poincaré, os ângulos internos de um triângulo não têm de somar π. Neste caso, a área de
um triângulo [ABC], com ângulos α, β e γ é dada por:

Área4[ABC] = π − (α+ β + γ)

Novamente por a área de um triângulo ser sempre positiva, temos que a soma dos três ângulos internos de um
triângulo hiperbólico é sempre menor que π.

5. A Geometria e o Progresso da Matemática

A Geometria é apenas uma das áreas da Matemática que têm sofrido um grande desenvolvimento nos últimos 100
anos, tendo fornecido ferramentas mais eficazes para lidar com questões bastante antigas como o teorema favorito
de Arquimedes, que viveu há mais de 2000 anos atrás. Será que os novos tipos de Geometria nos poderão simplificar
ainda mais o cálculo de áreas?

Enquadramento

O presente texto foi elaborado na sequência do Seminário de Matemática intitulado 22 Séculos a Medir Área,
proferido pelo Professor Doutor Miguel Tribolet de Abreu no dia 17 de Setembro de 2014, no Departamento de
Matemática do Instituto Superior Técnico, para alunos do 2º ano da Licenciatura em Matemática Aplicada e
Computação. Foi baseado numa vinheta Klein com o mesmo nome redigida pelo orador, em 2011, em co-autoria
com a Professora Doutora Ana Cannas da Silva.

Redigido para poder ser integralmente compreendido por alunos e professores do Ensino Secundário, como
exige o Projecto Klein, este artigo requer conhecimentos elementares de trigonometria, cálculo vectorial, análise
infinitesimal e a notação usual desse ńıvel de ensino, contribuindo para fomentar o interesse por temas da Matemática
em investigação nos últimos 100 anos.
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