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Qual é a distância entre dois pontos?
Primeira resposta: O comprimento do segmento de reta que

conecta os dois pontos!
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Uma pessoa andou 10 km para Sul, 10 km para
Leste e 10 km para Norte, voltando assim ao ponto

de partida. Qual é a cor do urso?



Uma formiga andou π unidades de medida para Sul,
π unidades de medida para Leste e π unidades de
medida para Norte, voltando assim ao ponto de

partida. Onde a formiga está?



Figura: IMPA (2022).



Figura: M. C. Escher (1943).



Qual é a distância entre dois pontos?
Segunda resposta: Em que lugar estamos? Qual é a

geometria?
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geometria?



E se eu estiver sobre a esfera?

Figura: Collins Dictionary (2022).



Sobre a esfera

(1) Não existem segmentos de reta sobre a esfera!

(2) Existem “segmentos”?

(3) Faz sentido perguntar sobre a distância entre dois pontos?

(4) A esfera tem uma “geometria”?
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Sobre a esfera

(1) “Segmentos de reta” são segmentos sobre ćırculos máximos;

Obs.: Geodésicas são segmentos sobre ćırculos máximos;

(2) Existem “segmentos”?
Sim, são “trechos” sobre ćırculos máximos.
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Sobre a esfera

(3) Faz sentido perguntar sobre a distância entre dois pontos?
Sim, podemos definir como o menor dos segmentos sobre um
ćırculo máximo que contenha os dois pontos.

(4) A esfera tem uma “geometria”?
Sim, parece que temos objetos interessantes.
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(3) Faz sentido perguntar sobre a distância entre dois pontos?
Sim, podemos definir como o menor dos segmentos sobre um
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Sobre a esfera

Faz sentido pensar, por exemplo, em
triângulos sobre a esfera?



Triângulo das Bermudas

Figura: Google Earth (2022).
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Triângulo das Bermudas

Figura: Google Earth (2022).



Figura: Printerest (2022).



Teorema
A área da superf́ıcie de uma esfera de raio R é igual a 4πR2.

Figura: Collins Dictionary (2022).



Corolário
Seja Gα um gomo esférico com ângulo α numa esfera de raio R.
Então

Área(Gα) = 2αR2.

Figura: Educamais Brasil (2022).



Teorema
Seja ∆(α, β, γ) um triângulo esférico, em que α, β, γ são os
ângulos internos, numa esfera de raio R. Então

??????.

Figura: Printerest (2022).



Demonstração:

Note que

Área(S2
R) = 2Área(Gα) + 2Área(Gβ)+

+ 2Área(Gγ)− 4Área(∆(α, β, γ))

Como
I Área(S2

R) = 4πR2;
I Área(Gα) = 2αR2;
I Área(Gβ) = 2βR2;
I Área(Gγ) = 2γR2,
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I Área(Gβ) = 2βR2;
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I Área(S2

R) = 4πR2;
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Continuação da demonstração:

Temos o seguinte:

Área(S2
R) = 2Área(Gα) + 2Área(Gβ) + 2Área(Gγ)− 4Área(∆(α, β, γ))

4πR2 = 4αR2 + 4βR2 + 4γR2 − 4Área(∆(α, β, γ)).

Portanto,

Área(∆(α, β, γ)) = R2(α + β + γ − π).
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Área(∆(α, β, γ)) = R2(α + β + γ − π).



Teorema
Seja ∆(α, β, γ) um triângulo esférico, em que α, β, γ são os
ângulos internos, numa esfera de raio R. Então

Área
(
∆(α, β, γ)

)
= R2(α + β + γ − π).

Figura: Printerest (2022).



Triângulo das Bermudas

Qual é a área do Triângulo das
Bermudas?



Triângulo das Bermudas

Figura: Google Earth (2022).



Triângulo das Bermudas

É posśıvel determinar a área do Triângulo das
Bermudas de uma forma um pouco mais precisa?


