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Ângulo entre duas retas
A idéia do ângulo entre duas retas será adaptado do conceito
que temos na Geometria Plana. Se duas retas são
concorrentes em um ponto P, elas estão contidas em um plano
e o ângulo entre elas é a medida do menor ângulo formado por
raios destas retas com origem em P.

Para estender o conceito para um par de retas quaisquer,
consideramos duas retas paralelas a elas passando por um
ponto arbitrário Q.



O ângulo entre as retas será o ângulo determinado por estas
paralelas a elas, que são retas concorrentes.

Uma pergunta natural a se fazer é se está definição está bem
posta!

A medida do ângulo depende da escolha do ponto Q?

Não!!!!

Porque não?
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Retas Perpendiculares
Duas retas concorrentes no espaço são ditas perpendiculares
quando se encontram formando quatro ângulos iguais; cada
um deles é chamado de ângulo reto.

Para generalizar o conceito para um par de retas quaisquer,
consideramos duas retas paralelas a elas passando por um
ponto arbitrário.



Quando essas retas são perpendiculares, dizemos que as
retas dadas inicialmente são ortogonais. Note que, de acordo
com esta definição, retas perpendiculares são um caso
particular de retas ortogonais.





Perpendicularismo entre reta e plano



Dizemos que uma reta é perpendicular a um plano quando ela
é ortogonal a todas as retas desse plano. Isto equivale a dizer
que ela é perpendicular a todas as retas do plano que passam
pelo seu ponto de interseção com ele.



O ponto crucial é estabelecer as condições mı́nimas a
serem obedecidas para que uma reta seja perpendicular a
um plano. Isto é dado pelo seguinte teorema:

Teorema
Se uma reta é ortogonal a duas retas concorrentes de um
plano ela é perpendicular ao plano (ou seja, ela forma ângulo
reto com cada reta do plano).

Prova Sejam s e t duas retas de α que se encontram em A,
ambas ortogonais a r . Sem perda de generalidade, podemos
supor que r passa por A (senão tomamos uma paralela a r
passando por A)





Vamos mostrar que toda reta u de α passando por A é
perpendicular a r . Se u coincide com s ou t , então u é
certamente perpendicular a r . Senão, tomemos uma reta v de
α tal que seu ponto de interseção U com u esteja entre os
pontos de interseção S e T com s e t . Em cada semiplano
determinado por α tomemos pontos A1 e A2 tais que
AA1 = AA2. Os triângulos retângulos 4A1AS e 4A2AS são
congruentes, já que AA1 = AA2 e o cateto AS é comum. Logo,
A1S = A2S. Analogamente, os triângulos 4A1AT e 4A2AT
são congruentes, daı́ resultando A1T = A2T . Examinando,
então, os triângulos 4A1ST e 4A2ST , observamos que o lado
ST é comum e os demais lados são respectivamente iguais.
Portanto, estes triângulos são congruentes.



Mas da congruencia de 4A1ST e 4A2ST resulta também a
congruencia de 4A1SU e 4A2SU (SU é comum, A1S = A2S e
os ângulos ]A1SU e ]A2SU são iguais). Logo, A1U = A2U e,
daı́, os triângulos 4A1AU e 4A2AU são congruentes, por
possuı́rem lados respectivamente iguais. Mas isto acarreta a
igualdade dos ângulos ]A1AU e ]A2AU. Como A1 , A e A2
são colineares, cada um daqueles ângulos é necessariamente
reto. Ou seja, u é perpendicular a r .



Assim, provamos que toda reta de α passando por A é
perpendicular a r e portanto, que r e α são perpendiculares. À
primeira vista, a estratégia usada na demonstração do teorema
acima pode parecer artificial (como saber que deverı́amos
começar tomando pontos sobre r simétricos com relação a A?).
Ela reflete, no entanto, a ı́ntima relação entre
perpendicularismo, congruência e simetria. O uso de pontos
simétricos em relação a A permitiu o uso de congruência de
triângulos para mostrar que r forma ângulos iguais com uma
reta arbitrária do plano, ou seja, que r é perpendicular a essa
reta.
Com o auxı́lio do teorema acima, podemos, então, fazer duas
construções fundamentais:



Construção do plano perpendicular a uma reta por
um de seus pontos.

Teorema
Dados uma reta r e um ponto A ∈ r , existe um único plano
perpendicular a r , passando por A.



Prova.

(Existência) Seja r uma reta e A um de seus pontos. Tomemos
dois planos distintos contendo r e, em cada um, tracemos a
perpendicular a r passando por A. Estas duas retas
determinam um plano, que certamente é perpendicular a r , já
que r é perpendicular a duas retas concorrentes deste plano.

(Unicidade) Suponha por contradição que existam dois planos
distintos α e β que passam por A e sejam perpendiculares a r .
Seja π um plano que contenha a reta r . O plano π corta os
planos α e β segundo duas retas t e s que são
perpendiculares a r , estão em um mesmo plano e passam por
um mesmo ponto. Observe que t e s são distintas (porque?).
Temos então uma contradição.



Construção da reta perpendicular a um plano por
um de seus pontos.

Teorema
Seja α um plano e seja A um ponto de α. Então existe uma
única reta perpendicular a α passando por A.



Prova.

(Existência) Consideremos um plano α e um ponto A em α.
Tomemos duas retas concorrentes s e t , ambas passando por
A e contidas em α. Utilizando a construção do teorema
anterior, existem planos β e γ, contendo A e respectivamente
perpendiculares a s e t . A reta r de interseção de β e γ
perpendicular a s e a t , por estar contida em planos
respectivamente perpendiculares a cada uma delas. Logo, r é
perpendicular a α.

(Unicidade) Suponha por contradição que existam duas retas r
e s que sejam perpendiculaes a α e que passam por A. Como
r e s são concorrentes, existe um plano β que as contém.
Temos que α

⋂
β é uma reta t . Observe que t é perpendicular

a r e s e estas retas estão no plano β. Contradição.



Outra observação é que não é preciso, nos teoremas acima,
exigir que o ponto dado pertença à reta dada ou ao plano
dado. Ou seja, por qualquer ponto do espaço passa um único
plano perpendicular a uma reta dada e uma única reta
perpendicular a um plano dado. Tudo isso é consequência dos
seguintes fatos a respeito de retas e planos perpendiculares

Se uma reta é perpendicular a um plano, toda reta paralela
a ela é também perpendicular ao mesmo plano.
Se um plano é perpendicular a uma reta, todo plano
paralelo a ele é também perpendicular à mesma reta.
Se duas retas distintas são perpendiculares ao mesmo
plano, elas são paralelas entre si.
Se dois planos distintos são perpendiculares à mesma
reta, eles são paralelos entre si.



Teorema
Se uma reta é perpendicular a um plano, toda reta paralela a
ela é também perpendicular ao mesmo plano.

Prova. Sejam α o plano e r a reta perpendicular a α. Seja t
uma reta paralela a r . Vamos provar que t é perpendicular a α.
Observe que t é perpendicular a reta l de interseção de α com
o plano β que contém as retas r e t . Para provar que existe
outra reta sobre α que é perpendicular t , considere uma reta
m 6= l contida em α e passando por r

⋂
α. Temos que m⊥r .

Seja n uma reta paralela a m passando por α
⋂

t . Temos que
n ⊂ α e n⊥t .



Teorema
Se um plano é perpendicular a uma reta, todo plano paralelo a
ele é também perpendicular à mesma reta.

Prova. Sejam α o plano e r a reta perpendicular a α. Seja β
um plano paralelo a α. Devemos provar que existem duas retas
perpendiculares a r contidas em β. Sejam m e n duas retas de
α passando por α

⋂
r . Considere os planos determinados por r

e m e por r e n. Estes planos cortam o plano β segundo retas
paralelas a m e n. Segue que estas retas são distintas e
pependiculares a r . Logo r é perpendicular a β.



Teorema
Se duas retas distintas são perpendiculares ao mesmo plano,
elas são paralelas entre si.

Prova Um ponto crucial da prova é dado pelo seguinte lema:

Lema
Se duas retas distintas são perpendiculares ao mesmo plano,
elas são coplanares.



Para a prova deste lema, vamos estudar o lugar geométrico
dos pontos que equidistam de dois pontos dados.

Proposição

O lugar geométrico dos pontos que equidistam de dois pontos
dados é um plano perpendicular a reta que liga estes dois
pontos, passando pelo ponto médio do segmento determinado
pelos pontos.



Prova da Proposição. Seja P e Q os pontos e seja π o plano
perpendicular a PQ passando pelo ponto M, M ponto médio de
PQ. Vamos provar inicialmente que se R ∈ π, então R
equidista de P e Q. De fato os triângulos 4PMR e 4QMR são
conguentes por lal (PM = QM, MR é lado comum e MR⊥PQ).
Desta congruência segue que PR = QR, isto é R equidista de
P e Q.

Por outro lado, se R 6= M equidista de P e Q, os triângulos
4PMR e 4QMR são conguentes por lll (PM = QM, MR é lado
comum e PR = RQ). Desta congruência resulta que MR⊥PQ
e portanto R ∈ π.



Prova do Lema. Para mostrar que as duas retas L1 e L2 que
são perpendiculares ao plano E são coplanares, vamos
encontrar dois pontos P e Q tais que todo ponto de L1 ou de L2
equidista de P e Q



Sejam A = L1
⋂

E e B = L2
⋂

E . Seja M o ponto médio de AB,
seja t ⊂ E uma reta perpendicular a AB passando por M.
Sejam P,Q ∈ t tais que PM = QM 6= 0.
Afirmação: Todo ponto de L1

⋃
L2 equidista de P e Q.
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⋂

E e B = L2
⋂
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seja t ⊂ E uma reta perpendicular a AB passando por M.
Sejam P,Q ∈ t tais que PM = QM 6= 0.
Afirmação: Todo ponto de L1

⋃
L2 equidista de P e Q.



Prova do Teorema. Pelo lema temos que as duas retas
perpendiculares ao plano α são coplanares. Vamos mostrar
agora que elas não se cortam. Caso elas se cortassem
teriamos um triângulo com dois ângulos retos, o que é uma
contradição.



Teorema
Se dois planos distintos são perpendiculares à mesma reta,
eles são paralelos entre si.



Teorema
Se dois planos distintos são perpendiculares à mesma reta,
eles são paralelos entre si.



Prova. Suponha por contradição de exista um ponto P comum
aos dois planos α e β que são perpendiculares a reta r .
Observe que P 6∈ r . Considerando o plano determinado por r e
P, temos que este plano corta os planos α e β segundo retas
que passam por P e são perpendiculares a r , determinando
um triângulo com dois ângulos retos. Contradição.



Construções Baseadas em Perpendicularismo de
Reta e Plano

A noção de reta perpendicular a plano permite-nos acrescentar
diversas figuras importantes à nossa coleção de figuras
espaciais. Como vimos na demonstração do teorema a
respeito das condições suficientes para perpendicularismo de
reta e plano, a ideia de perpendicularismo está estreitamente
relacionada às idéias de simetria e congruência. Por essa
razão, figuras construı́das com auxı́lio de retas e planos
perpendiculares são ricas em propriedades a serem
exploradas.
Vamos antes entender algumas transformações do espaço:



Projeções ortogonais.

A projeção ortogonal de um ponto Q do espaço sobre um
plano α é o ponto Q′ em que a perpendicular a α traçada por Q
corta α. A projeção ortogonal de uma figura qualquer F é
obtida projetando-se cada um de seus pontos.





Uma ou mais projeções ortogonais são frequentemente
utilizadas como forma de representar figuras espaciais no
plano. Em Desenho Técnico, por exemplo, é comum
representar sólidos (que podem ser, por exemplo, peças
mecânicas) através de três vistas ortográficas: frontal, topo e
perfil, que são o resultado de projetar as figuras em três planos
definidos dois a dois por três eixos mutuamente
perpendiculares. A vista frontal, por exemplo, mostra como um
observador situado à frente do objeto e infinitamente distante
do objeto, o veria. As demais vistas têm interpretações
análogas.





Simetria ou reflexão em relação a um plano



O simétrico de um ponto P em relação a um plano α é o ponto
P0 obtido através da seguinte construção. Traçamos por P a
reta perpendicular a α, que corta α em Q. O ponto P0 é o
ponto sobre o prolongamento de PQ tal que QP0 = PQ (isto é,
P0 é o simétrico de P em relação a Q). O ponto resultante P0
pode ser interpretado como sendo a imagem do ponto P
refletida em um espelho plano coincidente com α.



Se designamos por E o conjunto dos pontos do espaço, a
função Rα : E → E que associa a cada ponto P do espaço o
seu simétrico P0 em relação a α é chamada de simetria ou
reflexão em torno de α. Funções que associam pontos do
espaço a pontos do espaço são muitas vezes chamadas de
transformações do espaço. Reflexões são exemplos de
isometrias, isto é, de transformações do espaço que têm a
propriedade de que a distância entre as imagens de dois
pontos quaisquer é igual à distância entre os dois pontos
(dizemos, por esse motivo, que isometrias preservam
distâncias).



Propriedades da função Rα:

Rα leva um dos semi-planos determinados por α no outro
semi-plano determinado por α.
O conjunto dos pontos fixados por Rα é o plano α;
Rα ◦ Rα = Id .
Rα leva reta em retas.



Planos Perpendiculares

Tomemos dois planos secantes π1 e π2 e tracemos um plano
perpendicular à sua reta r de interseção, que corta π1 e π2
segundo as retas r1 e r2. O ângulo entre r1 e r2 não depende
da posição escolhida para (todos os planos perpendiculares a r
são paralelos entre si e, portanto, cortam π1 e π2 segundo retas
respectivamente paralelas). Quando r1 e r2 formam um ângulo
reto, dizemos que os planos π1 e π2 são perpendiculares



Note que se α e β são perpendiculares então a reta r de α é
perpendicular às retas s e t de β. Logo, r é uma reta de α que
é perpendicular a β. Na verdade, a existência em um plano de
uma reta perpendicular a um outro é condição necessária e
suficiente para que os planos sejam perpendiculares.



Teorema
Dois planos α e β são perpendiculares se e somente se um
deles contém uma reta perpendicular ao outro.

Prova. Se α e β são perpendiculares então certamente existe
uma reta de α perpendicular a β, conforme explicamos no
parágrafo anterior. Por outro lado, suponhamos que uma reta r
de α seja perpendicular a β. O plano α corta β segundo uma
reta t , que é perpendicular a r . Pelo ponto de interseção de r e
t traçamos a reta s, contida em β e perpendicular a t . O plano
definido por r e s é perpendicular a t , já que contém duas retas
que lhe são perpendiculares. Logo, o ângulo formado por α e β
é, por definição, o ângulo formado por r e s. Mas r e s são
perpendiculares, já que r é perpendicular a β. Portanto, α e β
são de fato perpendiculares.



Sistema de coordenadas tridimensionais.



Um sistema de coordenadas para o espaço é construı́do a
partir de três eixos mutuamente perpendiculares e com uma
origem comum. Para construir um tal sistema, basta tomar
duas retas perpendiculares contidas em um certo plano e
traçar a reta perpendicular a este plano passando pelo ponto
de interseção das retas. As coordenadas de um ponto P
qualquer do espaço são obtidas através da interseção com
cada eixo do plano que passa por P e é perpendicular ao eixo.
Isto também equivale a obter a projeção ortogonal de P sobre
os planos definidos por cada par de eixos e, a seguir, projetar
os pontos obtidos sobre cada eixo.



Construção de prismas retos. Prismas retos são prismas
obtidos tomando, para as arestas laterais, retas
perpendiculares ao plano da base. Em consequência, as faces
laterais são retângulos. Há diversos casos particulares
importantes. Quando a base é um polı́gono regular obtemos
um prisma regular. Quando a base é um retângulo obtemos
um paralelepı́pedo retângulo (ou bloco retangular), no qual
cada face é um retângulo (assim, um paralelepı́pedo retângulo
é um prisma reto onde qualquer face serve como base). Ainda
mais especial é o caso do cubo .. ou hexaedro regular ..,
paralelepı́pedo retângulo no qual cada face é um quadrado.



De modo análogo, definimos cilindro reto como um cilindro no
qual as geratrizes são perpendiculares ao plano da base. Um
caso particular importante é o cilindro circular reto, no qual a
base é um cı́rculo. A reta perpendicular aos planos das bases
passando pelo centro do cı́rculo é chamada de eixo do cilindro.
Um cilindro circular reto também é chamado de cilindro de
revolução, pois é o sólido gerado quando um retângulo faz um
giro completo em torno do eixo dado por um de seus lados.



Construção de um tetraedro regular. Consideremos uma
pirâmide triangular regular de base 4ABC e vértice V . Um
tetraedro regular é obtido escolhendo o vértice V (sobre a
perpendicular ao plano da base traçada por seu centro O) de
modo que as arestas laterais VA, VB e VC sejam iguais às
arestas AB, AC e BC da base. As faces da pirâmide assim
obtida são triângulos equiláteros congruentes. Além disso, se
por A tomamos a perpendicular ao plano de 4VBC, que corta
este plano em P, os triângulos retângulos 4APB, 4APV e
4APC são congruentes, já que suas hipotenusas são iguais e
o cateto AP é comum a todos os três. Assim, temos
PB = PC = PV . Logo, P é o centro do triângulo equilátero
4VBC, o que faz com que a pirâmide seja regular qualquer
que seja a face tomada como base.





A figura sugere que as retas
−→
VO e

−→
AP (isto é, as retas

perpendiculares a duas faces do tetraedro regular traçadas
pelo vértice oposto a cada uma destas faces) sejam
coplanares. De fato isto ocorre. Consideremos o plano α
determinado pela reta

−→
VO e pelo vértice A. Este plano corta o

plano da base 4ABC segundo a reta
−→
AO. Mas como 4ABC é

um triângulo equilátero de centro O, AO corta o lado BC em
seu ponto médio M. Logo, a altura VM da face 4VBC está
contida no plano α; em particular, o ponto P, que é o centro de
4VBC, está neste plano. Logo, a reta

−→
VP está contida em α, o

que mostra que VP e AO são concorrentes. Como os pontos
de VO são equidistantes de A,B e C e os pontos de AP são
equidistantes de V ,B e C, o ponto de interseção de VO e AP é
um ponto equidistante dos quatro vértices do tetraedro,
chamado de centro do tetraedro. O argumento acima mostra,
na realidade, que as quatro perpendiculares traçadas de cada
vértice à face oposta passam todas pelo ponto O.
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