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Resumo

1 Introdução

O problema isoperimétrico (PI) no plano é um dos mais velhos
da Matemática, sendo conhecido pelo menos desde a Antiguidade.
Como seu nome sugere, ele consiste em investigar figuras geométricas
planas de igual peŕımetro. Mais precisamente, esse problema pode
ser formulado da seguinte maneira: Dentre todas as curvas com um
dado peŕımetro, qual engloba a maior área? Para contentamento dos
analistas, esse problema também pode ser expresso através de uma
desigualdade, conhecida como desigualdade isoperimétrica (DI). A
solução do PI no plano (ou o caso em que ocorre a igualdade na DI)
também é conhecida desde a Antiguidade: o ćırculo. Apesar disso,
formulações do PI no plano e demonstrações rigorosas de sua solução
só apareceram muito tempo depois, no século XIX, inicialmente com
o trabalho de Steiner e depois com o Cálculo das Variações de Eu-
ler e de Weierstrass. Para detalhes, remetemos o leitor à excelente
súmula de V. Blasjo [1].

Neste pôster, surgido dos estudos de preparação do trabalho de
conclusão de curso do primeiro autor sob orientação do segundo,
apresentaremos duas demonstrações do seguinte

Teorema 1 (Desigualdade Isoperimétrica). Toda curva plana fe-
chada de comprimento l engloba uma área menor do que ou igual
a l2/4π. Além disso, a igualdade só é alcançada no ćırculo de raio
l/2π.



As duas seções seguintes são devotadas a uma rápida explanação
a respeito dessas duas demonstrações. Na última seção, teceremos
algumas considerações sobre a existência de solução para o PI.

2 Demonstração anaĺıtica de P. Lax

Provavelmente a demonstração mais curta da DI é devida a P. Lax
[3]. O autor enuncia a DI da seguinte forma: qualquer curva plana
fechada de comprimento 2π engloba uma área menor do que ou igual
a π, igualdade ocorrendo apenas para o ćırculo. Em linhas gerais, a
demonstração se dá como segue. Dada uma curva simples fechada
C, de comprimento 2π, seja α(s) = (x(s), y(s)) uma parametrização
de C pelo comprimento de arco s ∈ [0, 2π]. Como consequência do
teorema de Green (veja [2]), podemos expressar a área de C pela
seguinte integral

A =

∫ 2π

0

yx′ds. (1)

O ponto-chave é tomar a reta que liga os pontos (x(0), y(0)) e
(x(π), y(π)) como o eixo Ox. Em outras palavras, Lax supõe que
a curva foi posicionada de tal forma que os pontos (x(0), y(0)) e
(x(π), y(π)) encontram-se sobre o eixo Ox. Deste modo, o eixo Ox
divide a região interior à curva C em duas partes e, consequente-
mente, divide a integral (1) em uma soma de duas outras integrais
A1 e A2. O resto da argumentação se dá no sentido de assegurar
que cada uma destas duas últimas integrais é menor do que ou igual
a π/2.

3 Demonstração geométrica de G. Tamm e N.
Saldanha

Uma demonstração geométrica elementar da DI é devida a G.
Tamm e N. Saldanha [4]. O enunciado da DI considerado por eles
é o mesmo que o considerado por nós na Introdução deste resumo.
A ideia central da demonstração obtida por Tamm e Saldanha é
considerar sobre uma dada curva plana fechada de comprimento l
fixado N pontos igualmente espaçados em termos do comprimento
do arco da curva entre eles. A seguir, eles tomam os segmentos de
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reta ligando estes pontos e formam um poĺıgono de N lados e com-
primento menor do que ou igual a l. O fecho convexo deste poĺıgono
também tem comprimento menor do que ou igual a l, donde, por
comparação com o ćırculo de comprimento l, sua área B é menor
do que ou igual a l2/4π. A curva original está contida na união
deste fecho convexo e dos ćırculos de raio l/2N centrados nos N
pontos. Segue-se que a área A desta curva é menor do que ou igual
a B + Nπ(l/2N)2, e esta última quantidade, por sua vez, é menor
do que ou igual a l2/4π + πl2/4N . Finalmente, fazendo N tender
ao infinito, obtemos a estimativa desejada para a área da curva em
função do peŕımetro.

Se uma curva atinge a igualdade na DI, então esta curva deve ser
convexa. Além disso, se esta curva não for circular, então, tomando
quaisquer quatro pontos não cocirculares sobre ela, seria posśıvel
construir uma nova curva de área maior e igual peŕımetro, o que
contradiz a conclusão do parágrafo precedente. Logo, a igualdade
na DI é atingida apenas pelo ćırculo de raio l/2π.

4 Existência de solução para o PI

O PI pode ser formulado como segue.

Problema 1. Dentre todas as curvas (fechadas e simples) γ : [a, b] →
R2, de dado comprimento l, achar aquelas que possuem área máxima.

A solução do problema isoperimétrico no plano por meio do
cálculo das variações, seguindo as ideias de Euler, foi a primeira
prova livre da esterilidade euclidiana. A questão da existência de
uma solução está contemplada aqui e foi respondida positivamente
por Weierstrass em suas aulas de cálculos das variações em 1879.
Seguiremos aqui as ideias de M. Spivak [5] para abordar o problema
de solução para o PI.
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