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RESUMO 

 

 

A Trigonometria, ramo na Matemática relacionado ao estudo dos triângulos, desenvolveu-se a 
partir de necessidades práticas, principalmente ligadas à Astronomia, Agrimensura e 
Navegação. Johann Müller, o Regiomontanus (1436-1476) matemático e astrônomo do século 
XV, desempenhou um importante papel para o desenvolvimento dessa ciência. Sua obra 
intitulada De Triangulis Omnimodis Libri Quinque escrita por volta de 1464, e publicada 
postumamente em 1533, apresenta a primeira exposição européia sistemática de 
Trigonometria Plana e Esférica, num tratamento independente da Astronomia. No presente 
estudo apresentaremos a descrição, a tradução e a análise de alguns aspectos desta importante 
obra da História da Trigonometria. Para tanto, a tradução foi realizada a partir de uma versão 
do livro Regiomontanus on Triangles de Barnabas Hughes de 1967. Nele, encontra-se o 
trabalho original em latim e uma tradução em inglês. Para este estudo, utilizamos, para a 
maior parte da nossa tradução em português, a versão em inglês, porém algumas dúvidas de 
enunciado, demonstração e figuras foram feitas com base do original em latim. Nessa obra, 
podemos perceber que a Trigonometria é abordada como um ramo da Matemática 
subordinado à Geometria, isto é, voltada para o estudo dos triângulos. Regiomontanus fornece 
um grande número de teoremas originais como a fórmula trigonométrica para a área de um 
triângulo. Usa Álgebra para resolver problemas geométricos e principalmente mostra o 
primeiro teorema prático para a lei dos Cossenos na Trigonometria Esférica. Assim, este 
estudo mostra um pouco do desenvolvimento da Trigonometria no século XV, principalmente 
no que diz respeito a alguns conceitos como seno e cosseno (seno reverso), exposto na obra 
analisada. É de suma importância para a linha de pesquisa em História da Matemática, mais 
especificamente na área de análise histórica e crítica de fontes literárias ou no estudo da obra 
de um matemático particular. 
 
 
Palavras-Chave: Regiomontanus. De Triangulis Omnimodis Libri Quinque. Trigonometria. 
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ABSTRACT 

 

 

Trigonometry, branch of mathematics related to the study of triangles, developed from 
practical needs, especially relating to astronomy, Surveying and Navigation. Johann Müller, 
the Regiomontanus (1436-1476) mathematician and astronomer of the fifteenth century 
played an important role in the development of this science. His work titled De Triangulis 
Omnimodis Libri Quinque written around 1464, and published posthumously in 1533, 
presents the first systematic exposure of European plane and spherical trigonometry, a 
treatment independent of astronomy. In this study we present a description, translation and 
analysis of some aspects of this important work in the history of trigonometry. Therefore, the 
translation was performed using a version of the book Regiomontanus on Triangles of 
Barnabas Hughes, 1967. In it you will find the original work in Latin and an English 
translation. For this study, we use for most of our translation in Portuguese, the English 
version, but some doubt utterance, statement and figures were made by the original Latin. In 
this work, we can see that trigonometry is considered as a branch of mathematics which is 
subordinated to geometry, that is, toward the study of triangles. Regiomontanus provides a 
large number of theorems as the original trigonometric formula for the area of a triangle. Use 
algebra to solve geometric problems and mainly shows the first practical theorem for the law 
of cosines in spherical trigonometry. Thus, this study shows some of the development of the 
trigonometry in the fifteenth century, especially with regard to concepts such as sine and 
cosine (sine reverse), the work discussed above, is of paramount importance for the research 
in the history of mathematics more specifically in the area of historical analysis and critique 
of literary sources or studying the work of a particular mathematician.  

 
 
Keywords: Regiomontanus. De Triangulis Omnimodis Libri Quinque. Trigonometry. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Construir um trabalho que possa amenizar a carência de estudos na área de História da 

Matemática é uma tarefa intensa que requer muitas leituras, pesquisas e um pouco de bom 

senso, para que o objeto de estudo seja importante na comunidade científica. A procura de um 

tema, a criação de objetivos sólidos e questões coerentes e o método com que se irá realizar o 

estudo são etapas indispensáveis para delinear um trabalho de cunho acadêmico. 

Este estudo, inserido no âmbito das pesquisas em História da Matemática, mais 

especificamente no estudo da obra de um matemático particular, tem como personagem 

principal o astrônomo Johann Müller Regiomontanus, com sua obra De Triangulis 

Omnimodis Libri Quinque (Cinco Livros sobre Todos os Tipos de Triângulos). Nele, 

buscamos proporcionar uma visualização da matemática produzida em uma dada obra, que se 

constituiu como um marco no desenvolvimento da Trigonometria, a partir do século XV. 

O propósito deste trabalho é abrir caminhos para o estudo com Fontes Primárias em 

História da Trigonometria, fornecendo-nos um instrumento de retorno a uma época em que 

muitas mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais tiveram importância no cenário 

mundial e ainda se refletem hoje no nosso mundo. 

Deste modo, este trabalho está estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

é proporcionado um passeio na história da Trigonometria, relembrando alguns fatos 

importantes desde seu nascimento, como uma ciência voltada para resolver problemas em 

Astronomia, até antes de sua emancipação, como uma ciência independente, no século XV. 

Neste passeio, inicialmente discutimos a Trigonometria das Cordas, com Ptolomeu e o seu 

Almagesto, A Trigonometria indiana das semi-cordas (em que a função corda transformou-se 

em variações do seno), a Trigonometria Árabe e a expansão da Trigonometria em precisão das 

tabelas e no aumento das funções trigonométricas e, finalmente, o surgimento da 

Trigonometria como uma ciência independente, na Europa dos séculos XV a XVII. 

No segundo capítulo, com base na literatura referente ao autor da Obra De Triangulis 

Omnimodis Libri Quinque, Johann Müller Regiomontanus, é apresentada sua biografia, 

tomando como principal referência o livro Regiomontanus: His Life and Work, de Ernst 
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Zinner. Alguns aspectos são apresentados, tais como a origem de seu nome, sua infância e 

seus estudos na Universidade de Leipzig. A seguir falamos de seus estudos na Universidade 

de Viena, a influência de seu amigo e professor, Peuerbach, e as contribuições do Cardeal 

Bessarion nas suas traduções, como a Epítome do Almagesto, além de trabalhos 

desenvolvidos em Pádua, Veneza e Roma. Trataremos também dos trabalhos desenvolvidos 

na Hungria, como a Tabulae directionum, e alguns instrumentos observacionais como, por 

exemplo, a Esfera Armilar ou Armillae Ptolemaei. Em Nüremberg, apresentamos os trabalhos 

de Regiomontanus contidos em seu Tradelist, a construção do primeiro observatório 

astronômico na Alemanha, além da importância da tipografia montada para a publicação de 

algumas obras. Para finalizar, apresentamos um resumo de eventos mais relevantes na vida e 

na obra de Regiomontanus. 

O terceiro capítulo é voltado para a descrição e comentários da obra De Triangulis 

Omnimodis Libri Quinque, de Johann Müller Regiomontanus. A obra está dividida em cinco 

livros, sendo que os dois primeiros abordam a Trigonometria plana e os três últimos a 

Trigonometria esférica, o elemento mais importante para o estudo da Astronomia. Assim, este 

capítulo está organizado em três momentos: Descrição do De Triangulis, Notas explicativas 

sobre a tradução do De Triangulis em Português e Comentando a Obra estudada. Na 

Descrição do De Triangulis, focalizamos a importância da obra escolhida e do autor, tomando 

como principal direção os acontecimentos ocorridos na época da edição da obra, seguidos da 

estrutura da obra e abordagens seus conteúdos. As Notas explicativas sobre a tradução do De 

Triangulis em Português foram destinadas a descrever os passos dados no decorrer da 

tradução da obra, para que o leitor tome conhecimento da maneira como foi realizada a nossa 

tradução, com relação principalmente às dificuldades de termos contemporâneos à obra. Em 

Comentando a Obra estudada, buscamos observar o conteúdo presente no De Triangulis, 

discutindo aspectos referentes a conceitos algébrico, geométrico, aritmético e trigonométrico, 

além de inovações de cunho conceitual trazidas nos De Triangulis.  

Nas Discussões Finais, com base nos comentários da obra De Triangulis Omnimodis Libri 

Quinque apresentada no capítulo anterior, são discutidos os resultados obtidos, no intuito de 

responder à pergunta: Como Johann Müller Regiomontanus aborda a Trigonometria em sua 

obra De Triangulis Omnimodis Libri Quinque? e atender aos objetivos da pesquisa. Em 

anexo, está disponível a tradução dos cinco livros De Triangulis de Regiomontanus. 
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Assim, neste trabalho, percebemos a grande importância do astrônomo alemão Johann 

Müller Regiomontanus para a Astronomia e a Matemática do seu tempo, mostrando assim sua 

participação na história das Ciências. 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
DECIFRANDO O ESTUDO 

 
“[...] situar a Matemática como uma manifestação cultural de todos os povos 
em todos os tempos, como a linguagem, os costumes, os valores, as crenças 
e os hábitos, e como tal diversificada nas suas origens e na sua evolução; [...] 
mostrar que a Matemática que se estuda nas escolas é uma das muitas formas 
de Matemática desenvolvidas pela humanidade; [...] destacar que essa 
Matemática teve sua origem nas culturas da Antigüidade mediterrânea e se 
desenvolveu ao longo da Idade Média e somente a partir do século XVII se 
organizou como um corpo de conhecimentos, com um estilo próprio; e desde 
então foi incorporada aos sistemas escolares das nações colonizadas e se 
tornou indispensável em todo o mundo em conseqüência do 
desenvolvimento científico, tecnológico e econômico”.  

D’Ambrosio 
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A Trigonometria, um dos ramos da Matemática, surgiu e desenvolveu-se como 

ferramenta cuja finalidade era auxiliar a Astronomia ainda na Antiguidade. A relação entre 

essas duas áreas era tão intrínseca que se tornou proveitoso considerar sua separação somente 

na Idade Média. Atualmente seu significado está atrelado às funções circulares. 

Brummelen (2009, p. 9) discute o significado do termo Trigonometria do ponto de 

vista do desenvolvimento da ciência: “A própria palavra, que significa ‘medição de triângulo’, 

fornece pouca ajuda: é um termo muito antigo, do século XVI, e a trigonometria medieval 

utilizava círculos e seus arcos ao invés de triângulos, como seus valores de referência”. Se 

quiséssemos definir Trigonometria como uma ciência, duas condições necessárias surgiria 

imediatamente: 

• uma medida padrão quantitativa da inclinação de uma linha para outra linha; 

• a capacidade para, e interesse em, calcular os comprimentos dos segmentos de 

linha. 

Assim, a definição da Trigonometria desenvolveu-se com o tempo, porém “o que fez a 

trigonometria uma nova ciência foi a capacidade de assumir um determinado valor de um 

ângulo e determinar a esse um comprimento correspondente” (BRUMMELEN, 2009, p. 9). 

A Trigonometria desenvolveu-se no mundo antigo a partir de necessidades práticas, 

principalmente ligadas à Astronomia, Agrimensura e Navegação. Foi um longo caminho até 

ela se tornar uma disciplina matemática independente. O tratado de Johann Müller 

Regiomontanus, escrito por volta de 1464 e publicado postumamente, em 1533, é o De 

Triangulis Omnimodis Libri Quinque (Cinco Livros sobre Todos os Tipos de Triângulos) e 

consiste na primeira exposição européia sistemática de Trigonometria Plana e Esférica, uma 

tentativa importante de tratamento da Trigonometria de modo independente da Astronomia. 

Deste modo, este trabalho pretende realizar uma tradução, uma descrição e 

comentários do livro De Triangulis Omnimodis Libri Quinque, impresso em 1533, cujo autor 

é Johann Müller Regiomontanus, personagem de grande importância no cenário do século 

XV, pois “[...] construiu uma fundação uniforme e uma ordenação sistemática do 

conhecimento trigonométrico e fez observações para melhorar os cálculos das tábuas 

trigonométricas” (ZELLER, 1944, p. 19 - Tradução nossa). Assim, estamos tomando como 

base a seguinte pergunta diretriz: 
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Como Johann Müller Regiomontanus aborda a Trigonometria em sua obra “De Triangulis 

Omnimodis Libri Quinque”? 

Pretendemos, assim, que os comentários seja importante para mostrar o 

desenvolvimento da Trigonometria nesse período, no que diz respeito às definições de seno e 

cosseno expostas na obra analisada. 

Dessa forma, consideramos alguns objetivos específicos como norteadores do estudo 

proposto, conduzindo-nos à tentativa de esclarecer a questão proposta: 

• Apresentar uma visão geral da História da Trigonometria. 

• Situar Regiomontanus no contexto do desenvolvimento da Trigonometria. 

• Colocar à disposição da comunidade de Educadores e Historiadores brasileiros o texto 

De Triangulis Omnimodis Libri Quinque, traduzido para o português como Cinco 

Livros de Todos os Tipos de Triângulos. 

• Destacar as contribuições de Regiomontanus e de sua obra De Triangulis para o 

desenvolvimento da Trigonometria. 

Historiar Matemática, não é tarefa simples: requer cuidados, principalmente quando o 

tema escolhido não é de acesso fácil.  Schubring (2001, p. 297) discute que “desafio essencial 

para a historiografia da Matemática é o de compreender a produção Matemática em toda a sua 

complexidade”. Porém, na maioria das vezes quem faz pesquisa nessa área é o matemático e 

não o historiador. Para o matemático, falta o domínio da metodologia utilizada pelo 

historiador; para o historiador, falta o conhecimento matemático do matemático. Assim o 

historiador da Matemática precisa ter o equilíbrio de ambos. Souto (2006, p. 117) transmite 

muito bem essa sensação da arte de historiar: 

Historiar é fazer ciência e arte. É fazer a ciência dos homens em sociedade no 
tempo. É perscrutar consciências humanas e analisar a dinâmica das sociedades e no 
interior delas, a movimentação dos homens. Historiar é vasculhar no fundo das eras 
e trazer de volta à vida não o passado, por natureza inacessível, mas o conhecimento 
que dele podemos alcançar. É fazer arte com o uso da intuição, da imaginação 
criadora e da capacidade de abstração, elementos que nos fazem chegar a pessoas e 
lugares convenientes e nos levam a colocar as questões mais pertinentes frente aos 
indícios do passado. Historiar é deixar-se levar pelo fascínio de outras vidas tecidas 
em outros tempos, desenroladas sob outros valores e crenças, expressas sob outros 
signos e sujeitas a outros poderes. É atirar-se na busca pela compreensão de 
sociedades passadas sem perder de vista a margem de liberdade e criatividade de 
cada indivíduo dentro do contexto em que se movia. É aceitar inclusive, a liberdade 
de escolhas e a criatividade próprias daquele que se propõe a escrever uma história. 
Em particular, historiar é para nós, aprendizes de historiadores, lançar-se à aventura 
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de adentrar-se por searas que não as nossas, arriscando a andar às vezes sem rumo 
certo, mas encorajados pelo fascínio do caminho que se vai fazendo ao caminhar. 

A prática de fazer história está diretamente relacionada com a interpretação de um 

dado documento a ser analisado. Muitas vezes o autor do documento é esquecido por uma 

determinada comunidade científica. Então o “morto ressurge dentro do trabalho que postulava 

desaparecido e a possibilidade de analisá-lo como objeto (CERTEAU, 2002, p. 47)”. 

O presente estudo desenvolve uma pesquisa dentro da História da Matemática, mais 

especificamente na análise histórica e crítica de fontes literárias e no estudo da obra de um 

matemático particular. 

A análise histórica e crítica de fontes literárias é um campo promissor que cresce a 

cada dia, porém ainda pouco explorado no que diz respeito à História da Matemática. Nesse 

tipo de pesquisa, as fontes se tornam elementos principais que nos fornecem informações 

sobre um determinado tema. Porém, trabalhar com esse recurso não é tarefa fácil: requer o 

conhecimento da língua do documento, saber qual contexto foi escrito o documento dentre 

outros aspectos. 

Hoje, já existem algumas discussões entre pesquisadores sobre o uso de fontes 

primárias e secundárias em estudos acadêmicos. Tzanakis e Arcavi (2000) discutem caminhos 

para o uso de fontes históricas ao citar as conexões da História da Matemática. Eles as 

categorizam em três tipos: fontes primárias, secundárias e didáticas. 

As fontes primárias, segundo os autores Tzanakis e Arcavi (2000) são textos 

históricos extraídos de documentos matemáticos originais. Como exemplos, temos artefatos 

históricos, documentos, manuscritos, obras originais, traduções, entre outros.  Fontes 

secundárias são livros-textos com narrativas históricas, interpretações, reconstruções, artigos 

científicos, livros específicos, entre outros. Já uma fonte didática é todo o material vindo das 

fontes primárias e secundárias, com um olhar para a pesquisa. Embora Tzanakis e Arcavi 

(2000) reforcem sua intencionalidade para o uso de fontes em sala de aula, consideramos que 

essas definições podem recair em pesquisas de natureza científica.  

Podemos encontrar ainda as fontes de referências e as tipográficas. As fontes de 

referências são livros que contêm temas gerais, enciclopédias, notas, entre outros, e 

documentos que podem ser biografias, catálogos, índex etc. E as fontes tipográficas podem 
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ser classificadas como documentais (manuscritas ou não), arqueológicas, impressas (jornais, 

revistas, ...), orais, biográficas e áudio-visuais (fotos, desenhos ...). Um documento não é 

neutro: ele carrega consigo opinião da pessoa e/ou do grupo, órgão que o escreveu. Portanto, 

o pesquisador tem que ter o cuidado de tentar entender o contexto em que foi produzido o 

texto, seja a época que for, principalmente tentando entender o significado das palavras e 

expressões. Bacellar (2006) descreve alguns pontos a que a pesquisa, utilizando fontes 

documentais, deve se submeter: 

• conhecer o documento que se coleta é fundamental para o ofício do historiador; 

• entender o texto no contexto de sua época; 

• entender as fontes em seus contextos; 

• perceber que algumas imprecisões demonstram os interesses de quem as escreveu; 

• olhar crítico e correta contextualização do documento que se tem em mãos; 

• discutir os critérios possivelmente adotados por quem a produziu; 

• avaliar as possibilidades de uma fonte documental; 

• perceber a qualidade das informações que ela pode ou não oferecer; 

• cotejar informações, justapor documentos, relacionar texto e contexto, estabelecer 

constantes, identificar mudanças e permanências; 

• produzir um trabalho de história. 

Ao trabalhar com fontes documentais históricas, o pesquisador precisa ter um cuidado 

especial, pois a obra possui idéias entrelaçadas do autor, e mesmo examinando 

minuciosamente, algumas questões podem ficar sem resposta. A função do pesquisador em 

História da Matemática é então tentar descobrir as origens e em seguida a evolução de idéias, 

noções e métodos científicos, “desdogmatizando” a formação Matemática, sendo muitas 

vezes imparcial com situações que possam fornecer dúvidas. 

Neste sentido, o estudo de uma fonte primária em História da Matemática nos favorece 

um instrumento de retorno a uma época em que mudanças sociais, políticas, econômicas e 

culturais tiveram importância no cenário internacional e que ainda hoje se refletem no nosso 

mundo. Por esse motivo, o pesquisador tem que ter o cuidado de contextualizar o documento, 

conhecer a fundo a história da obra e o contexto no qual ela foi escrita. Perguntas como: Sob 

quais condições o documento foi escrito? Com que propósito? Por quem? Quais suas 
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influências? Precisam ser respondidas cuidadosamente, tendo sempre um olhar crítico e 

desconfiando de fontes secundárias que sejam de pouco renome. 

Muitos pontos citados acima por Bacellar (2006) podem ser supridos, quando 

conhecemos o autor dos documentos analisados. Isso pode ser encontrado quando temos em 

mãos a biografia do autor, pois ela é uma fonte para conhecermos sua história, a época que 

viveu, a sociedade, entre outros. Borges (2006, p. 215) revela-nos que a “biografia tem sido 

considerada uma fonte de conhecimento do ser humano: não há nada melhor que se dar conta 

de sua grande variedade, em espaço e tempos diferentes”. 

Assim, o documento estudado nesta pesquisa é uma obra do século XVI, De 

Triangulis Omnimodis Libri Quinque. Apresentamos aqui a tradução dos cinco livros de 

Regiomontanus, que tratam da Trigonometria Plana e Trigonometria Esférica. A tradução, 

contida nos anexos, foi realizada a partir do livro Regiomontanus on Triangles, de Barnabas 

Hughes 1967, que disponibiliza o documento original em latim e uma versão em inglês da 

obra. 

Estudamos também a biografia de Regiomontanus, utilizando como principal 

referência o trabalho de Ernst Zinner, 1990, Regiomontanus: His Life and Work, tendo ainda 

como suporte à dissertação de M. C. Zeller, 1944, Development of Trigonometry from 

Regiomontanus to Pitiscus e o livro Johann Muller (Regiomontanus) 1436-1476 de Iuri A. 

Belii, 1985. 

Assim, um estudo com uma fonte documental, principalmente voltada para sua 

tradução, descrição e comentários que possa mostrar um pouco do desenvolvimento da 

Trigonometria nesse período, principalmente no que diz respeito aos conceitos de seno e 

cosseno, expostos na obra estudada, é de suma importância para a linha de pesquisa em 

História da Matemática, mais especificamente na área de análise histórica e crítica de fontes 

literárias ou no estudo da obra de um matemático particular, no nosso caso Johann Müller 

Regiomontanus. 
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CAPÍTULO 01 
 

A TRIGONOMETRIA ANTES DO SÉCULO XV 
 
 

“Nós somos seres históricos: viemos do passado, vamos para o futuro, 
e fazemos História para saber onde erramos.”  

José Leite Lopes 



Capítulo 01 - A Trigonometria antes do século XV 
 

 11

1.1 Introdução 

Neste capítulo fazemos um breve percurso pela história da Trigonometria, 

relembrando alguns fatos importantes desde seu nascimento, como uma ciência voltada para 

resolver problemas em Astronomia, até antes de sua emancipação, como uma ciência 

independente nos séculos XV a XVII. Nesse percurso, inicialmente discutimos o nascimento 

da Trigonometria como ciência auxiliar da Astronomia; a Trigonometria das Cordas com 

Ptolomeu e o seu Almagesto; a Trigonometria indiana das semi-cordas; a Trigonometria 

Árabe e a expansão da Trigonometria em precisão das tabelas e no aumento das funções 

trigonométricas. Finalmente, falamos sobre o surgimento da Trigonometria como uma ciência 

independente, na Europa dos séculos XV a XVII. 

 

1.2 O nascimento da Trigonometria como ciência auxiliar da Astronomia 

A Trigonometria, hoje, um dos ramos da Matemática, surgiu e desenvolveu-se como 

ferramenta cuja finalidade era auxiliar a Astronomia, ainda na Antiguidade. A relação entre 

essas duas áreas era tão intrínseca que se tornou proveitoso considerar sua separação somente 

na Idade Média. Na verdade, o primeiro tratado de Trigonometria independente da 

Astronomia de que temos notícia foi o Tratado dos Quadriláteros, de Nasir Eddin al-Tusi, no 

século XIII. Já na Europa, a Trigonometria foi abordada de modo independente da 

Astronomia pela primeira vez no De triangulis omnimodis libri quinque, de Regiomontanus,  

obra escrita por volta de 1464 e publicada postumamente em 1533. 

Autores como Zeller (1944) e Zinner (1990) discordam na questão de Regiomontanus 

ter tido ou não acesso à obra de al-Tusi1. Deste modo, nada podemos inferir sobre a influência 

da obra de al-Tusi no desenvolvimento da Trigonometria na Europa. 

 

 

 

                                                
1 Nasir Eddin al-Tusi (1201 – 1274) foi Matemático e Astrônomo árabe. Contribuiu bastante para a 
Trigonometria plana e esférica e a Astronomia, onde suas conclusões foram, inclusive, utilizadas por Copérnico.  
Escreveu o primeiro trabalho sobre Trigonometria que a trata independente da Astronomia (ZELLER, 1944). 
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1.3 A Trigonometria das cordas  

Dentre as primeiras contribuições para a Trigonometria de que temos notícias, estão as 

contribuições dos babilônicos advindas de suas observações astronômicas2 e registradas em 

suas inúmeras tábuas. Uma tábua babilônica famosa é a chamada Plimpton 322 cujo 

conteúdo, segundo as mais recentes interpretações, refere-se aos valores da cossecante de 

ângulos de 31° a 45°. Rudimentos de Trigonometria aparecem ainda no Papiro de Rhind ou 

Papiro de Ahmes, (1650 c. a.C.) o que demonstra que os egípcios já possuíam instrumentos 

matemáticos para medir inclinação. 

No entanto, foi na Grécia do século III a. C. que a Trigonometria adquiririu uma 

sistematização a partir da Geometria, segundo o modelo grego de raciocínio lógico dedutivo, 

com Hiparco de Nicéia3 (~190 a.C. - 126 a.C.) e Claudius Ptolomeu4 (~87 a.C – ~150 a.C) 

com sua Trigonometria das cordas (Biral, 2000). 

Embora não tenhamos certeza, por volta de 150 a.C., Hiparco teria escrito uma obra 

em doze livros sobre o cálculo de comprimento de cordas, na qual estava incluída a primeira 

tabela trigonométrica baseada em uma função: a corda de um arco de círculo arbitrário. 

Infelizmente, essa obra não chegou até nós. Consta ainda que Hiparco fez o cálculo da 

distância Terra-Lua a partir da simples contagem do tempo de um eclipse lunar. Para fazer 

este cálculo, ele utilizou tabelas trigonométricas talvez de origens babilônicas. 

Acreditamos que a obra de Hiparco tenha servido de base para a obra que se tornou 

um marco para o estudo da Astronomia e na qual aparece a primeira tabela trigonométrica que 

chegou até nós. Estamos falando do Almagesto, do astrônomo Claudius Ptolomeu, em torno 

de 150 a.C.  

Escrito com o título Matematike Syntaxis ou Composição Matemática, tornou-se mais 

conhecido por seu nome de influência árabe, o Almagesto. Foi traduzido do grego várias 

vezes, primeiro para o siríaco e depois para o árabe. A tradução do árabe para o latim, feita 

por Gerard de Cremona, em Toledo, no século XII, foi possibilitando a difusão do 

conhecimento do Almagesto na Europa. 

                                                
2 Ver Neugebauer (1969). 
3 Hiparco de Nicéia é considerado o pai da Trigonometria por ter sido o pioneiro na elaboração de uma tabela 
trigonométrica, com valores de arcos e cordas para uma série de ângulos e o fundador da Astronomia científica. 
4 Claudius Ptolomeu (~ 100 d.C. à ~170 d.C.) se dedicou às ciências matemáticas, em especial à Astronomia. 
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Esta obra de Ptolomeu é exclusivamente concernente a uma descrição de métodos 

unificados para a representação dos fenômenos celestes (MOREY, 2001, p. 20). Em síntese, é 

a exposição completa da Astronomia matemática, de acordo com o entendimento grego do 

termo. Segundo Aaboe (1984, p. 127), o 

Almagesto desempenhou o mesmo papel na Astronomia matemática que os 
Elementos de Euclides e as Cônicas de Apolônio em seus respectivos assuntos. (...) 
Mas Ptolomeu, diferentemente de Euclides, reconheceu as realizações de seus 
antecessores generosa e precisamente, de maneira que nosso conhecimento da 
Astronomia pré-ptolomaica é mais rico e mais firme do que o da matemática pré-
euclidiana. Pela mesma razão podemos identificar bem as contribuições do próprio 
Ptolomeu. 

O Almagesto foi escrito como uma coleção de treze livros que defendiam a visão 

cosmológica segundo a qual a Terra ficava no centro do universo, e todos os astros girando 

em torno dela.  Ptolomeu supôs a Lua e os planetas em movimento uniforme sobre círculos 

chamados epiciclos. Por sua vez, o centro de um epiciclo estaria se movendo uniformemente 

ao longo de outro círculo maior chamado deferente. 

. 

 

Figura 1.1. Sistema de epiciclos de Ptolomeu. Disponível em: 

<http://www.oba.org.br/cursos/Astronomia/fundamentoshistastro.htm>. Acesso em: 

22/09/2009 

A estrutura do Almagesto não é diferente das obras da época: ele começa com a 

matemática básica que será usada e mostra como obter as entradas na sua tabela 

trigonométrica. Começa com o cálculo da função trigonométrica da corda, aplicando-lhe uma 

longa série de demonstrações, construções e derivações dos parâmetros numéricos de seu 
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material observacional (MOREY, 2001). Assim, no livro I, Ptolomeu constrói uma tabela 

trigonométrica, a ferramenta principal de suas descobertas astronômicas. No livro II, discute 

aspectos da Astronomia esférica do ponto de vista do observador da Terra. No Livro III, 

oferece a Teoria do Sol. No Livro IV, discute a Teoria da Lua. O Livro V é a continuação da 

teoria lunar e trata também das paralaxes solares e lunares. O Livro VI é dedicado às tábuas 

da Lua e dos eclipses. Os Livros VII e VIII tratam de estrelas fixas. Já os últimos cinco livros 

são dedicados aos planetas (ZINNER, 1990). 

 

Figura 1.2. Ilustração do sistema astronômico ptolomaico, criada por volta de 1660 

por Andres Cellarius. Disponível em: <http://astrology.about.com/od/foundations/ig/Zodiac-

mages/Ptolemaic.htm>. Acesso em: 22/09/2009. 

Segundo Morey (2001, p. 30),  

Ptolomeu não discute certos tópicos, seja porque ele os considera de conhecimento 
de todos os seus leitores, ou seja, porque ele considera supérfluo entrar em detalhes, 
tais como: Geometria (encontrada em Euclides), logística (como cálculo da raiz 
quadrada) e esférica. Na sua exposição Ptolomeu lança mão da geometria elementar, 
sistema de numeração de base sessenta, das frações gregas e, o que mais nos 
interessa, da Trigonometria. 
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 Porém, percebemos alguns conhecimentos inseridos no Almagesto que não são 

creditados a Ptolomeu: a notação sexagesimal e a operação de multiplicação herdadas dos 

babilônicos  e a divisão dos egípcios; extração da raiz quadrada e conhecimentos geométricos 

contidos nos Elementos de Euclides. 

Dentre as tabelas trigonométricas da Antiguidade, a mais famosa é a tabela de cordas 

de Ptolomeu, inserida no Almagesto (MOREY, 2001). Na construção da tabela, Ptolomeu 

relaciona o comprimento do arco de uma circunferência com a medida em graus do 

arco/ângulo central correspondente. 

Observando a figura 1.3, podemos, por meio de raciocínio geométrico, estabelecer a 

equivalência entre o conceito de comprimento de corda de um ângulo central e o seno da 

metade deste mesmo ângulo. É com base em tal equivalência que dizemos que a tabela de 

cordas de Ptolomeu é uma tabela trigonométrica. 

  

Então, 

120

2

2

2 α
α

crd

OA

AM

OA

AM
sen ===

 
 

Figura 1.3. Equivalência entre seno e corda 

 

Como unidade de comprimento de corda, Ptolomeu usou o que ele chamou de parte, 

ou seja, 1/120 do comprimento do diâmetro da circunferência. A medida usada para o arco foi 

o grau (1/360 da circunferência completa). Para expressar as subdivisões dos comprimentos 

das cordas, Ptolomeu lançou mão do sistema sexagesimal. Com estes recursos, ele calculou os 

valores das cordas para todo ângulo central de 0° a 180º, em passos de ½°. 

AO = OB = r = 60 partes 

AB é a corda = crd2α 

2α = AÔB 

AÔM = BÔM = α 

OD ⊥ AB 
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Para a construção dessas tabelas, Ptolomeu utilizou o cálculo das cordas de alguns ângulos, 

identificando-as por meio dos lados de polígonos regulares inscritos como, por exemplo: 

crd36° é o lado do decágono inscrito; crd60° é o lado do hexágono inscrito; crd72° é o lado 

do pentágono inscrito; crd90° é o lado do quadrado inscrito; crd120° é o lado do triângulo 

eqüilátero inscrito. Para isso, ele apresenta a construção desses polígonos e a determinação do 

comprimento do lado desses polígonos. 

Tabela 1.1. Tábua com cordas de alguns ângulos 

Ângulo Corda 

36° 37p 04’ 55” 
60° 60p 
72° 70p 32’ 03” 
90° 84p 51’ 10” 

108° 97p 04’ 56” 
120° 103p 55’ 23” 
144° 114p 07’ 37” 
180° 120p 

Fonte: Morey, 2001, p. 36 

Para o cálculo dos demais ângulos, Ptolomeu deduz, sempre geometricamente, e 

utiliza as fórmulas da corda da diferença de dois arcos, a corda do arco-metade e a corda da 

soma de dois arcos. Obtém então os seguintes resultados: 

A corda da diferença de dois arcos: Sendo conhecidos os comprimentos de cordas de dois 

arcos, é possível encontrar a corda do arco que é a diferença dos dois primeiros. 

120

120120
)(

2222 θϕϕϕ
ϕθ

crdcrdcrdcrd
crd

−−−
=−

 (1) 

A corda do arco-metade: Sendo considerado o comprimento de corda de um arco, é possível 

encontrar a corda do arco que é a metade do arco dado. 

θ
θ 22120607200
2

crdcrd −−=
 (2) 
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A corda da soma de dois arcos: Sendo conhecidos os comprimentos de cordas de dois arcos, 

é possível encontrar a corda do arco que é a soma dos dois primeiros. 

120

120120
)(

2222 θϕϕϕ
ϕθ

crdcrdcrdcrd
crd

−+−
=+

 (3) 

Lançando mão dos comprimentos de cordas constantes da tabela 1.1 e das fórmulas 

(1), (2) e (3), é possível encontrar os comprimentos de cordas dos arcos de 3/2n , para valores 

inteiros de n. No entanto, é impossível encontrar os comprimentos de corda para os arcos de 

1°.  

Ptolemy’s apud Morey (2001) escreve algumas considerações: 

É óbvio que combinando a corda (1½)° com todas as cordas que já obtivemos, 
seremos capazes de calcular o comprimento de  todas as cordas cujos arcos são 
múltiplos de (1½)°. E assim, as únicas cordas que faltam ser calculadas são aquelas 
entre os intervalos de (1½)°, duas em cada intervalo. Se então, tivéssemos o valor 
crd ½° poderíamos preencher a tabela com as cordas faltantes utilizando a soma ou a 
diferença (da corda de ½°) com a corda de uma das extremidades de cada intervalo. 
No entanto, dada a corda de um arco, digamos, de (1½)°, a corda de um terço deste 
arco não pode ser encontrada por meio geométricos (problema da trissecção do 
ângulo). Deste modo obteremos a corda de 1º a partir das cordas de (1½)° e (¾)°. 
Faremos isto lançando mão de um lema que apesar de não permitir, de modo geral, 
calcular tamanho de cordas, permite, no caso de pequenas cordas, calcular seu 
comprimento com um erro tão pequeno quanto se queira. 

Para encontrar a crd 1° e deste modo completar a tabela, Ptolomeu recorreu a uma 

interpolação que permitiu deduzir a seguinte desigualdade: 

0,01745130< seno de 1° <0,01745279 (4) 

 De posse da aproximação (4) acima, Ptolomeu pôde então finalizar sua tabela, que, 

como pode ser visto na Tabela 1.1, fornece os comprimentos de cordas para arcos de 0 a 180° 

variando de ½ em ½ grau. 

 O Almagesto de Ptolomeu com sua tabela de cordas serviu de base para estudos em 

Astronomia, na Europa, durante vários séculos. O passo seguinte da evolução dos conceitos 

trigonométricos foi dado pelos indianos, com a introdução da semi-corda. 

  

1.4. A Trigonometria das semi-cordas 
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O que temos de registro sobre Trigonometria na Índia pode ser encontrado nos 

manuais de Astronomia, chamados Siddhantas: Surya Siddhanta (c. 500 d.C.), Pancha 

Siddhanta de Varahamihira (c. 628 d.C.) e Brahma Sputa Siddhanta de Brahmagupta (c. 628 

d.C). 

A obra Surya Siddhanta, de autor desconhecido, é um dos mais notáveis desses textos 

sobre Astronomia que sobreviveu aos nossos tempos. Ele era constituído de regras crípticas 

em versos redigidos em sânscrito, com poucas explicações e nenhuma prova (KENNEDY, 

1992, p. 14). 

No que se refere ao estudo das funções trigonométricas, os indianos utilizavam a meia-

corda, que posteriormente seria o seno indiano. Segundo Morey (2003, p. 19-20), “[...] para os 

indianos as funções trigonométricas ainda eram definidas como comprimento de um segmento 

e não como uma relação entre dois comprimentos, como é o caso as funções trigonométricas 

modernas. Então quando dizemos seno indiano estamos nos referindo ao comprimento da 

meia-corda do ângulo central”. 

 

Figura 1.4. Seno indiano, Cosseno e Seno Reverso  

Observe a figura 1.4. Nela podemos encontrar os segmentos referentes ao seno 

indiano, ao cosseno indiano e ao seno reverso. Podemos estabelecer, a partir da figura 1.1, a 

relação entre as funções trigonométricas modernas e as indianas. De fato, seja β=MÔA  e 

rOBAO ==  então 

indiano seno =⋅== ββ senrjyaAM  
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indiano cosseno cos =⋅== ββ rkojyaOM  

versββ)-r(βr-rukamajyaβOC-OMMC ===== cos1cos  

Varahamihira (c. 505-587 d.C) ao calcular ββ senrjya ⋅=  para °≤ 90β , sugeriu o 

uso das fórmulas: 

;
2

1
30 rjya ⋅=°

 (5) 

;
2

1
60 rjya ⋅=°

 (6) 

E ;90 rjya =°   (7) 

Partindo das fórmulas anteriores, Varahamihira calculou valores de jyaβ (r.senβ) para 

todos os múltiplos de 3°45’ até 90°. Provavelmente, ele utilizou o equivalente das fórmulas 

senx = cos(π/2 - x); (8) 

sen2x + cos2x = 1; (9) 

sen2x = ¼ (sen22x + versen22x = ½ (1 - cos2x ); (10) 

e outras conhecidas na época, para encontrar o valor do ângulo 3°45’ por meio do sen90°. Os 

valores encontrados são mostrados na tabela 1.2 a seguir. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 01 - A Trigonometria antes do século XV 
 

 20

 

 

Tabela 1.2. Tabela de senos indianos calculada por Varahamihira, Aryabhata I e seno 

moderno. 

 

Fonte: Morey, 2003, p. 25 

Outro modo utilizado pelos hindus para obter a tabela acima era por meio da fórmula 

de recorrência (11) abaixo, com n variando de 1 a 23.   

)(
225

1
)1()()()1( nxsenxnsennxsennxsenxnsen 








−−−=−+

  (11) 

Ângulo Ɵ 

Varahamihira Aryabhata I Valor 
Moderno  

°=

⋅

120r

senr θ

 
θsen  °=

⋅

3438r

senr θ

 
 

θsen  θsen  

3°45’ 751 0,06542 225’ 0,6545 0,06540 
7°30’ 1540 0,13056 449’ 0,13060 0,13056 

11°15’ 2325 0,19514 671’ 0,19517 0,19509 
15° 31’4” 0,25889 890’ 0,25962 0,25882 

18°45’ 38’34” 0,32139 1105’ 0,32141 0,32143 
22°30’ 45’56” 0,38278 1315’ 0,38249 0,38268 
26°15’ 53’5” 0,44236 1520’ 0,44212 0,44229 

30° 60’ 0,50000 1719’ 0,50000 0,50000 
33°45’ 66’40” 0,55556 1910’ 0,55556 0,55556 
37°30’ 73’3” 0, 60875 2093’ 0,60878 0,60876 
41°15’ 79’7” 0,65931 2267’ 0,65910 0,65935 

45° 84’51” 0,70708 2431’ 0,70710 0,70711 
48°45’ 90’13” 0,75181 2585’ 0,75189 0,75184 
52°30’ 95’13” 0,79347 2728’ 0,79348 0,79335 
56°15’ 99’46” 0,83139 2859’ 0,83159 0,83147 

60° 103’56” 0,86611 2978’ 0,86620 0,86602 
63°45’ 107’38” 0,89694 3084’ 0,89703 0,89687 
67°30’ 110’53” 0,92402 3177’ 0,92408 0,92388 
71°15’ 113’38” 0,94694 3256’ 0,94706 0,94693 

75° 115’56” 0,96611 3321’ 0,96597 0,96593 
78°45’ 117’43” 0,98097 3372’ 0,98080 0,98079 
82°30’ 119’ 0,99167 3409’ 0,99156 0,99144 
86°15’ 119’45” 0,99792 3431’ 0,99796 0,99786 

90° 120’ 1,00000 3438’ 1,00000 1,00000 
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Aryabhata escreveu um trabalho que é essencialmente a sistematização dos resultados 

contidos no Siddhantas. Ele deu outras medidas de raios, permitindo assim que o seno fosse 

expresso em um tipo de medida circular.  

1.5 A expansão da Trigonometria em precisão das tabelas e no aumento das funções 

trigonométricas 

Os árabes proporcionaram um grande progresso à Matemática, e em particular, à 

Trigonometria, que posteriormente influenciou o desenvolvimento destas disciplinas na 

Europa Medieval e Renascentista. Com relação à Trigonometria, podemos citar, entre os mais 

importantes, os trabalhos de Abul-Wafa5 (940-998) e Nasir Eddin al-Tusi (1201-1274). 

Entretanto eles não conseguiram conquistar o reconhecimento por quase três séculos.  

Na Trigonometria, os árabes contribuíram em três aspectos (MOREY, 2003, p. 29): 

• a introdução de seis funções trigonométricas básicas: seno, cosseno, tangente, 

cotangente, secante e co-secante; 

• a dedução da regra do seno e o estabelecimento de outras identidades; 

• a construção de tábuas trigonométricas mais precisas com a ajuda de vários 

procedimentos de interpolação. 

Abul-Wafa inventou um método de computar tabelas de senos que fornece o valor do seno 

de meio grau correto para nove casas decimais. Segundo Zeller (1944) ele foi, provavelmente, 

o primeiro a demonstrar a generalidade do teorema do seno relativo a triângulos esféricos. 

Desenvolveu também as relações para o seno da soma e da diferença de dois arcos desde que 

seja conhecido o seno de cada um deles: 

asenbbsenabasen coscos)( ⋅±⋅=±  (12) 

Ele desenvolveu um estudo especial da tangente e calculou uma tabela das suas linhas. 

Introduziu a secante e co-secante pela primeira vez e tornou-se conhecedor das relações entre 

as seis linhas trigonométricas.  

                                                
5 Abu-Wafa (940 – 998) foi um grande matemático e astrônomo de Bagdá. Contribuiu para a Matemática nos 
ramos da Geometria e Trigonometria. Ele inventou um método para calcular uma tábua de Senos, que dá a 
condição de meio grau correto para nove casas decimais (ZELLER, 1944). 
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O árabe Nasir Eddin al-Tusi ficou conhecido por escrever um importante trabalho, O 

Tratado sobre Quadriláteros, que foi a primeira obra que trata a Trigonometria independente 

da Astronomia. Segundo Belii (1985, p. 64) é possível que o trabalho de al-Tusi tenha 

chegado às mãos de Regiomontanus na forma de tradução feita no século XII. Já Zeller (1944, 

p. 9) é mais incisiva e considera este fato bastante evidente.  

O trabalho está dividido em cinco livros que tratam de quadriláteros planos e esféricos. 

Há aproximadamente 265 figuras ilustrando os cinco livros. Segundo (ZELLER, 1944, p. 9) é 

difícil dizer se a terminologia no tratado é devido ao autor ou ao tradutor. Ele cita tanto 

autores árabes quanto gregos. Ao contrário dos escritores medievais, ele dá os devidos 

créditos aos autores das obras citadas. No seu trabalho há uma grande influência grega, e 

inúmeros autores gregos são estudados, tais como Euclides e os Elementos, Ptolomeu e o 

Almagesto, Menelaus e seu tratado sobre Esfera (ZELLER, 1944). 

O Tratado sobre Quadriláteros também contém as seis fórmulas fundamentais para a 

solução de triângulos retângulos esféricos. Mostra como resolver também outros triângulos, 

substituindo, caso necessário, a consideração dos ângulos pelos lados e reciprocamente, por 

meio dos triângulos polares6. 

Segundo Morey (2003, p. 33) a lei do seno é atribuída a ele em sua versão moderna, 

ou seja, dado um triângulo plano qualquer ABC então senBr

senCr

c

b

⋅

⋅
=

 em que r mede 60 

unidades. 

                                                
6 Triângulo esférico (euleriano) é a porção da superfície esférica limitada por três arcos de circunferência 
máxima, menores que 180º. Ou, polígono esférico formado por três lados menores que 180º. Todo triângulo 
corresponde um triedro com vértice no centro da esfera a qual pertence o triângulo (ARANA, 2006, p. 23). Dois 
triângulos esféricos são polares quando os vértices do primeiro são os pólos dos lados homônimos do outro, e 
reciprocamente (ARANA, 2006, p. 23). 
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Figura 1.5. Regra do seno 

Nasir Eddin al-Tusi apresenta dois métodos para a prova da Lei dos Senos tanto para 

triângulo agudo quanto para obtuso. A primeira prova foi feita pelo árabe Al-Biruni7. Em 

seguida vejamos a prova de Al-Tusi para a Lei dos Senos (ZELLER, 1944, p. 12) 

 

 
 

Agudo Obtuso 

 

Figura 1.6. Lei dos Senos para triângulo agudo e obtuso 

 

                                                
7 Al-Biruni escreveu um tratado de Trigonometria intitulado “The key to the knowledge of spherical figures and 
other figures”, quando era usado extensivamente a obra de Nasir Eddin al-Tusi, o tratado sobre quadriláteros. 
Recentes trabalhos científicos árabes creditam a Al-Biruni a primeira prova da Lei dos Senos para triângulos 
planos (ZELLER, 1944, p. 9). 
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Seja ABC, na figura anterior, os triângulos dados, acutângulo e obtusângulo. Trace AE 

perpendicular a BC. Prolongue AB e AC de modo que AF = AD = 60 = R.  

Descreva o arco DH. Trace FK e TD perpendicular a AH. No triângulo ABE, o ângulo 

E sendo um ângulo reto, B será o complemento de A; DT = senA; AT = senB. No triângulo 

AEC, FK = senA; KA = senC. Devido à semelhança dos dois triângulos ABE e ADT, temos 

 e  (13) 

Devido à semelhança dos dois triângulos AEC e AKF, é possível deduzir a afirmação: 

senBAT

senCAK

AC

AB

⋅

⋅
=

 (14) 
c.q.d 

A confecção de tabelas era uma prática corrente na Matemática árabe. Eles 

compreenderam que tabelas mais precisas facilitavam os cálculos astronômicos. O árabe Ah-

Hasib computou com precisão a primeira tabela de senos e tangentes de 1º até a terceira casa 

sexagesimal, ou seja, até cinco casas decimais. Outros matemáticos trabalharam para reduzir 

os intervalos e aumentar a precisão destas tábuas. Ulugh Beg (1393 – 1449), por exemplo, 

computou uma tabela de senos e tangentes com intervalo de 1°/60 ( ou seja, 1 minuto), sendo 

os valores obtidos corretos em pelo menos cinco casas sexagesimais ou nove casas decimais8.  

Jamshid al-Kashi9 (1390-1450) também computou o sen (1º), aplicando repetidamente 

a identidade da adição para seno de 3α. Substituindo α = 1, al-Kashi demonstra que x = sen1° 

é a raiz da equação cúbica 

3

43 3xsen
x

+°
=

 (15) 

Al-Kashi resolve a equação, usando um equivalente da iteração do ponto fixo, parando 

na décima casa sexagesimal. 

Outros valores de senos e tangente de ângulos, como 12º, que era encontrado pelos 

árabes, com a aplicação da fórmula da diferença de dois arcos sen (72º - 60º), uma vez que os 

senos destes ângulos (72° e 60°) podiam ser encontrados por meio dos lados de um pentágono 

regular e de um triângulo eqüilátero inscrito num círculo. 

                                                
8 Veja mais detalhes sobre o sen(1º) no artigo de Glen van Brummelen “Sin (1º): From Ptolemy to al-Kashi”. 
9 Astrônomo muçulmano do século XV que propôs a mudança do método geométrico para o algébrico a fim de 
melhorar a precisão do modelo de Ptolomeu para seno de 1°. 
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Utilizando outras fórmulas já conhecidas como a do arco metade, era possível 

encontrar sen6º, sen3º, sen (1 ½)° e sen (3/4)°.  

 

1.6. O surgimento da Trigonometria como uma ciência independente na Europa 

Os séculos de XII a XV foram para a Matemática européia basicamente um período de 

assimilação da herança dos matemáticos da Grécia Antiga e do Oriente Hindo-arábico. Este 

período começou com a tradução para o latim, no século XII, de muitas obras clássicas 

(Euclides, Arquimedes, al-Kwarismi e Tabit Ibn Qurra). 

Foi nesse período que começaram a se estabelecer as primeiras universidades. A 

primeira delas foi a de Salerno, na Itália, no século XI; a de Bolonha, na Itália, surgiu no 

início do século XII. As universidades de Paris e Oxford foram criadas no início do século 

XII; a de Cambridge, no decorrer do século XIV; as de Praga, Cracóvia, Viena e Heidelberg, 

no início do século XV, entre outros. Convém lembrar que o ensino nessas primeiras 

universidades se dava por meio do Quadrivium, composto de Aritmética, Geometria, 

Astronomia e Música.  

Tal era a situação ainda no início do século XV na universidade de Leipzig, onde 

Regiomontanus começou seus estudos. As disciplinas do Quadrivium eram ministradas por 

professores de Faculdade de Artes de acordo com a necessidade, sendo que nenhuma 

universidade da Europa preparava professores especificamente de Matemática. Um dos 

primeiros a se especializar no ensino de disciplinas matemáticas foi Johann Gmunden10, 

mestre na Universidade de Viena. Com ele foi iniciada a tradição que colocou a Universidade 

de Viena entre as melhores no ensino de Matemática na Europa. 

No início do século XV, algumas classes de problemas matemáticos começaram a 

adquirir uma importância cada vez maior. Tais problemas eram a sistematização e a 

generalização dos métodos de medição de grandezas geométricas por meio da Trigonometria 

Plana e Esférica, o aperfeiçoamento dos métodos e instrumento de cálculo, a elaboração de 

tabelas matemáticas no sistema decimal, assim como a transformação da Álgebra retórica para 

                                                
10 Johann Gmunden (~1380 – 1442) foi um matemático e astrônomo austríaco. Lecionou na Universidade de 
Viena em que seu sucessor foi Peuerbach. Escreveu sobre tabelas planetárias e Calendários. O asteróide 
Johannesgmunden foi nomeado em sua honra. 
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a simbólica. Em todos esses problemas, um papel importante foi desempenhado por 

Regiomontanus (BELII, 1985, p. 58-60). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 02 
 

JOHANN MÜLLER, O REGIOMONTANUS: VIDA E OBRAS 
 

“A biografia é o meio pelo qual os últimos segredos dos mortos famosos lhe 
são tomados e expostos à vista de todo mundo. Em seu trabalho, de fato, o 
biógrafo se assemelha a um arrombador profissional que invade uma casa, 
revista as gavetas que possam conter jóias ou dinheiro e finalmente foge, 
exibindo em triunfo o produto de sua pilhagem. [...] O biografo é 
apresentado quase como uma espécie de benfeitor. Sacrifica anos de sua vida 
no trabalho, passa horas intermináveis consultando arquivos e bibliotecas, 
entrevistando pacientemente cada testemunha. Não há nada que não se 
disponha a fazer, e quanto mais o livro refletir sua operosidade, mais o leitor 
acreditará estar vivenciando uma elevada experiência literária e não 
simplesmente ouvindo mexericos de bastidores e lendo a correspondência 
alheia”. 

Janet Malcolm 
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2.1 Introdução 

Neste capítulo, apresentaremos a biografia de Johann Müller Regiomontanus, tomando 

como principal referência o livro Regiomontanus: His Life and Work, de Ernst Zinner, visto 

que autores como Belii (1985) e Brummelen (2009) o utilizam em sua referência. A primeira 

edição desta obra foi publicada em 1968 para comemorar os 500 anos do aniversário de 

Regiomontanus. 

Iniciaremos o estudo, mostrando alguns detalhes, tais como a origem de seu nome, sua 

infância e o início de seus estudos na Universidade de Leipzig. Daremos também destaque aos 

anos de estudo na Universidade de Viena, onde colaborou com seu professor, amigo e mentor, 

Georg Peuerbach, que o influenciou em diversos trabalhos. No próximo tópico, abordaremos 

as contribuições do Cardeal Bessarion nas suas traduções, como a Epítome do Almagesto, 

além de trabalhos desenvolvidos em Pádua, Veneza e Roma.  

A produção intelectual produzida na Hungria também é estudada neste capítulo. Como 

exemplos, citaremos a obra Tabulae directionum et profectionum e alguns instrumentos 

observacionais, como a Esfera Armilar ou Armillae Ptolemaei. Em Nüremberg, 

comentaremos o seu Tradelist, uma lista de obras importantes que Regiomontanus pretendia 

publicar. São obras como Commensurator, Scripta clarissimi mathematici, Kalendarium, 

além da construção do seu observatório astronômico e da montagem da sua tipografia. Para 

finalizar, abordaremos de forma sucinta sua morte e apresentaremos um resumo de eventos 

mais relevantes da sua vida e obra. 

 

2.2 Os Primeiros Anos 

Segundo Zinner (1990), Johannes Müller von Königsberg, conhecido como 

Regiomontanus, nasceu no dia 6 de junho de 1436, na pequena cidade de Königsberg 

província de Francônia, na antiga Prússia Oriental. 

O nome Regiomontanus vem da versão latina da palavra Königsberg (significando a 

montanha de Rei). Foi conhecido também por outros nomes: 

• Johannes Molitoris de Künigsperg, nome com o qual se matriculou na 

Universidade de Leipzig.  Molitoris é a forma latina de Müller, o moleiro. 

• Johannes Germanus (Johannes, o alemão);  
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• Johannes Francus (Johannes, de Francônia); 

• Johan von Küngsperg.  

 

Figura 2.1 Johannes Müller von Königsberg 

Fonte: Disponível em: <http://www-history.mcs.st-

and.ac.uk/Mathematicians/Regiomontanus.html>. Acesso em: 20.09.2009. 

 
A fonte mais antiga relativa aos dados de seu nascimento é dada por Erasmus 

Reinhold (1511-1553)11, em 1549, na Universidade de Wittenberg, citada também por 

Girolamo Cardano (1501-1576)12 e Lucas Gauricus (1475-1558)13. 

Pouco sabemos sobre a infância de Regiomontanus, pois seus registros foram perdidos 

em sua cidade natal, num incêndio, em 1640. De acordo com Reinhold, o pai de 

Regiomontanus era um respeitado moleiro, de condições financeiras favoráveis, que 

                                                
11 Erasmus Reinhold (1511-1553) nasceu e morreu em Saalfeld, Turíngia, Alemanha. Ele foi educado na 
Universidade de Wittenberg, onde foi eleito pela primeira vez decano (membro mais antigo de um grupo) e mais 
tarde tornou-se reitor.  Em 1536 foi nomeado professor de Matemática por Philipp Melanchthon. 
12 Girolamo Cardan ou Cardano (1501-1576) foi um médico italiano e matemático. É famoso pela sua obra Ars 
Magna, que foi o primeiro tratado Latino dedicado exclusivamente à Álgebra.  Nela, ele deu os métodos de 
solução das equações cúbicas e quárticas que ele tinha aprendido de Tartaglia. 
13 Lucas Gauricus (1475-1558), astrólogo que trabalhou para setores da Igreja. Foi astrônomo, professor de 
Matemática e um dos astrólogos mais respeitados na sua época. 
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possibilitou ao filho adquirir melhor educação fora de Königsberg. Obteve sua educação 

inicial em casa. Suas habilidades Matemáticas se manifestaram ainda muito cedo, fazendo 

com que as escolas de Königsberg já não satisfizessem as suas necessidades. Sendo assim, aos 

onze anos, Regiomontanus foi enviado para Leipzig, onde iniciou seus estudos universitários. 

 

2.3 Da Escola à Universidade: estudos em Leipzig 

Em 1447, iniciou os estudos em dialética, na Universidade de Leipzig. Embora Erfurt 

e sua universidade ficassem mais próximas, e, além disso, ser conhecida por sua excelente 

coleção de livros, não foi esta a escolha feita por Regiomontanus. As habilidades do jovem 

Regiomontanus são testemunhadas pelo trabalho na elaboração de seu primeiro almanaque14, 

composto em 1448. Desta época, outros dois almanaques são conhecidos: um publicado por 

Gutenberg15 e outro, de autor desconhecido, publicado em Leipzig, em 1448, e que trazia 

dados para o período 1440-1470. O almanaque de Leipzig era mais preciso que o almanaque 

de Gutenberg, porém um pouco menos que o almanaque de Regiomontanus. 

Ainda sobre o almanaque Regiomontanus, é curioso que o jovem de doze anos de 

idade tenha copiado os cálculos feitos por seus professores, em Leipzig. Mas qual professor 

teria feito esses cálculos? É impossível determinar a qual pesquisador de Leipzig, nessa 

época, poderíamos creditar tais cálculos. Não conhecemos nem mesmo os nomes dos 

professores que ensinaram Astronomia ali. Isto porque, em Leipzig, ainda era costume 

distribuir os cursos entre os professores da Faculdade de Artes. Isso era determinado 

independentemente da habilidade ou interesse do professor, e esta é certamente uma razão 

para que Leipzig ficasse tão atrás de Viena, em Astronomia e Matemática. Os resultados de 

Leipzig em Astronomia tiveram pouca relevância, até 1460. Eles eram principalmente sobre a 

conversão das Tábuas Alfonsinas16 para a localidade de Leipzig. Assim, realmente não havia 

                                                
14 Almanaque Astronômico - Publicação anual com informações classificadas em ordem de datas às quais elas se 
relacionam. Tais publicações podem conter informações de caráter geral, misturadas com dados astronômicos ou 
unicamente astronômicos para um dado ano; anuário astronômico (MOURÃO, 1987, p. 23). Nessa época, os 
almanaques eram publicações, originalmente anual, que reúne calendário com datas das principais efemérides 
astronômicas como os solstícios e fases lunares. 
15 Primeiro calendário impresso alemão que apareceu em 1448, continha cálculos das luas novas e cheias como 
também posições planetárias durante 15 dias. 

16 Tábuas astronômicas elaboradas entre 1248 a 1252, sob as ordens de Alfonso X, rei de Castela, pelos mais 
célebres astrônomos da época, entre os quais Judá Ybn Mosa, Joseph-benAli, Jacob Abuena etc., sob chefia, 
segundo alguns autores, do rabino Isaac Ybn Sid, dito Hazan, inspetor da sinagoga de Toledo, ou, de acordo com 
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ninguém em Leipzig que pudesse ter ensinado a Regiomontanus como calcular um 

almanaque, embora a necessidade de tal arte não tivesse sido negada. 

Regiomontanus calculou seu almanaque para 1448, então esperou três anos para 

continuar seus cálculos em Viena, onde fez novos almanaques para os anos de 1451 e os 

posteriores. 

 

2.4 Estudos em Viena e a Influência de Regiomontanus 

A Universidade de Leipzig não satisfazia ao dotado estudante. Em 15 de abril de 1450, 

Regiomontanus matricula-se na Universidade de Viena, na Áustria, como Johannes Molitoris 

Künigsperg, atraído pelo ensino de Matemática, Astronomia e Cosmologia. 

É importante mencionar que a Astronomia e a Astrologia estão separadas nas nossas 

mentes hoje, mas estavam intimamente conectadas no século XV. Os astrólogos buscavam 

saber a posição precisa do Sol, da Lua e dos planetas na hora do nascimento de uma pessoa, 

para em seguida preparar um quadro que continha as predições de seu futuro. 

Ainda no século XIV, em Viena, fizeram-se algumas tentativas de impulsionar os 

estudos em Astronomia. Por exemplo, o abade Engelbert de Admont (1250 – 1331) calculou a 

latitude de Viena em 49½°, e um cidadão chamado de Wurmbrecht17 publicou um calendário 

alemão para o ano de 1377. Esses esforços tomaram impulso somente após a Universidade de 

Viena passar a exigir uma preparação básica de Matemática e Astronomia. Vale ressaltar que, 

em Viena, os bacharéis tinham que demonstrar conhecimentos sobre o Tratado da Esfera, de 

Johannes Sacrobosco (1195 – 1256), Álgebra e o primeiro livro dos Elementos de Euclides; os 

Mestres tinham que saber também a Teoria dos Planetas, de Gerard de Sabbioneta (1114–

1187), óptica, os primeiros cinco livro dos Elementos de Euclides e um livro qualquer de sua 

escolha. 

                                                                                                                                                   
outros, por Alcabitius e Abon-Ragel, mestre de Astronomia de Alfonso X, com o objetivo de substituir as de 
Ptolomeu, que não mais concordavam com as observações. Essas tábuas, que custaram a soma de 40. 000 
ducatos, apareceram em 30 de maio de 1252, dia em que Alfonso X assumiu ao trono. Muito conhecidas em 
Paris, em 1292, tornaram-se populares no século XIV, tem sido editadas pela primeira vez em 1483, em Veneza, 
sob o título: Alphonsi Regis Castellae coelestium motuum tabulae, necnon stellarum fixarum longitudines AC 
latitudines. Reeditadas nos séculos XV e XVI, foram substituídas pelas Tábuas Rodolfianas, calculadas por 
Johannes Kepler (MOURÃO, 1987, p. 769-770). 
17 Alguns personagens apresentados neste capítulo, não foram encontrados suas datas de nascimento e morte. 
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Não era só a fama dos estabelecimentos de ensino que atraía muitos jovens para 

Viena, nesse momento. Havia duas outras circunstâncias: em Viena, o novo espírito do 

Humanismo estava se manifestando no solo alemão pela primeira vez, do qual o mais 

proeminente defensor era Georg Peuerbach (1423-1461). Ademais, o imperador Friedrich III 

era um grande incentivador das artes e das ciências, estimulando seu desenvolvimento. Um 

conhecimento importante para a época estava sendo gerado em torno da combinação do 

relógio com a bússola, o que estava sendo feito em Viena. Lá, Regiomontanus foi aluno de 

Georg Peuerbach, seu companheiro de estudos e pesquisas, realizando, conjuntamente, 

excelentes trabalhos. 

Peuerbach nasceu em Peuerbach, na Alta Áustria, em 30 de maio de 1423. Entrou na 

Universidade tardiamente, em 1446, recebendo o grau de bacharel em 2 de janeiro de 1448 e 

sendo aceito como professor na Faculdade das Artes de Viena, em 28 de fevereiro de 1453. 

Desempenhou um papel de grande relevância para os novos valores educacionais naquela 

cidade. Impôs o estudo das obras dos poetas romanos, entre eles a Eneida, de Virgilio, e os 

poemas de Juvenal. Suas cartas eram escritas em latim fluente e tinham tanta qualidade que 

várias delas foram incluídas numa coleção de modelo, o que fez com que elas fossem 

conservadas até hoje. 

Os interesses de Peuerbach, conforme correspondência mantida com Johann Nihil 

versava sobre a construção de um relógio de sol, a elaboração de almanaques e a interpretação 

dos cometas. Seu trabalho científico não se esgota com estas tarefas e as suas atividades entre 

1451 e 1461 como professor e estudioso de Viena foram notáveis. 

Vários tratados foram escritos por Peuerbach com o auxílio de Regiomontanus. Como 

resultado de uma conferência sobre Teoria Planetária ministrada na Universidade de Viena 

por Peuerbach, as notas escritas por Regiomontanus, que estava na platéia, foram publicadas 

pela primeira vez na imprensa de Nüremberg, em 1472. O Cardeal Bessarion (1403 – 1472)18 

                                                
18 Nascido Trebizond, como resultado de seu extraordinário talento, foi nomeado, em 1437, arcebispo de Nicéia 
antes dos 35 anos. Ele era um entusiasta na tentativa de unir as Igrejas Grega Ortodoxa e Católica Romana; por 
seus esforços, foi nomeado cardeal católico romano em 1439. Estabeleceu-se em Roma, e sua casa funcionava 
como uma academia, tornando-se um lugar de encontros acadêmicos, onde os últimos livros e obras eram 
discutidos. 
Bessarion incentivava especialmente a tradução das obras gregas. Ele montou uma grande coleção de livros, a 
sua maioria em grego. Os primeiros manuscritos ele copiou pessoalmente, porém, mais tarde, comprava os livros 
ou providenciava que outra pessoa fizesse a cópia. Bessarion tornou cardeal-bispo de Tusculum e ficou em 
Bolonha como legado papal de 1450 a 1455, onde tornou-se popular entre os cidadãos proeminentes. Foi 
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obteve uma cópia com os comentários do Regiomontanus. Entre 1472 e 1653 o texto passou 

por 56 edições e foi o livro preferido no século XVI. Entre 1528 e 1619, teve quatro edições 

em francês, uma edição em italiano, em 1566, e uma tradução para hebraico, em 1546.  

Ainda com relação a essa conferência, Peuerbach escreveu o tratado Speculum 

Planetarum, no qual o leitor é ensinado como representar o movimento dos planetas com os 

discos e a corda, tomando as Tabelas de Alfonsinas como ponto de partida. 

Desde aproximadamente 1455, várias obras de Peuerbach estão contidas no livro de 

cálculos de Regiomontanus 1454-1458: entre estas está uma introdução à aritmética com 

inteiros e frações, também conhecida como "Algorismus". Mais importante ainda é seu 

trabalho sobre senos e cordas publicado em 1541; tratava do cálculo de senos e cordas de 

acordo com al-Zarkali e Ptolomeu, respectivamente.  Nestas tábuas, os senos foram dados não 

só para cada grau, tal como nas tábuas árabes, mas também para cada 10 minutos. A fim de 

alcançar a necessária precisão, Peuerbach escolheu o valor de 600.000 para seu raio. 

Neste contexto, devemos mencionar também o cálculo da altura do Sol para cada hora 

do dia para latitude 48°N. Ele calculou a altura19 h do Sol a partir da altura H do Sol ao meio 

dia, o ângulo horário20 t  e o arco semi-diurnal21 b, a partir da fórmula: 

( )tbsenHsenbsenh coscos −⋅=⋅ . 

                                                                                                                                                   
autorizado pelo Papa a assegurar a participação alemã em uma campanha contra os turcos e foi nesta função, que 
chegou a Viena, onde conheceu Peuerbach. 
Colecionador ativo de livros, em 1468 enviou seus livros para a catedral de São Marcos em Veneza. Eram 
746 manuscritos dos quais 482 estavam em grego. Dentre os livros gregos de Matemática e Astronomia ele 
possuía: Trabalhos de Matemática de Apolônio, Arquimedes, Barlaam, C1eomedes, Diofanto, Euclides, 
Eutochius, Nichomachus, Serenus e Theodosius; Trabalhos astronômicos em geral de Aratos, Euclides, 
Hesiod, Hypsicles e Proclus; Teoria Planetária de Cleomedes e Proclus; Manuscrito sobre o astrolábio de 
João Philoponos e Nikephoras Gregoras; Tábuas de Theon e Georgios Chrysokokkes e as Tábuas Persas; 
Os cálculos dos caminhos solares e lunares de Isaac Argyros; Trabalhos de Ptolomeu: o comentário do 
Almagesto de Theon, Cosmografia, Música, Tetrabiblos, e tabelas; O Comentário de Macrobius sobre O 
sonho de Scipião, Aristóteles, o Comentário de Proclus sobre o Timeu de Platão e os trabalhos de Heron. 
19 Altura (h) é o ângulo medido no plano vertical do astro, contado a partir do horizonte até o astro (BOCZKO, 
1984, p. 41). 
20 Ângulo Horário (H) é o ângulo, medido sobre o Equador, desde o meridiano local, até ao círculo horário que 
passa pela estrela, e no sentido horário quando visto da extremidade norte do eixo de rotação da esfera celeste 
(BOCZKO, 1984, p. 59). 
21 Definimos arco semi-diurno de um astro como sendo seu ângulo horário no instante do ocaso [pôr-do-sol] 
(BOCZKO, 1984, p. 95). 
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Contudo, seu estudante Regiomontanus observou que al-Battani (858-929) calculou a 

declinação por um método similar. Usando esta fórmula, Peuerbach calculou a altura do Sol e 

o azimute22 para cada hora do dia, tomando a obliqüidade da eclíptica23 como sendo 23°34'.  

 

 
Figura 2.2. Eclípcica  

Fonte: BRUMMELEN, 2009, p. 16. 

 

Em 1454, escreveu um breve Tratado alemão, contendo as distâncias e os tamanhos 

dos planetas. Observou o cometa, em junho 1456, que mais tarde seria conhecido como 

Halley, escrevendo um relatório sobre suas observações. Fez algumas observações adicionais 

sobre os cometas, publicando tabelas adicionais, verificado por suas observações do eclipse e 

instrumentos astronômicos planejados. Em um desses instrumentos, Peuerbach descobriu o 

                                                
22Uma das duas coordenadas horizontais. Distância angular, medida sobre o horizonte, a partir de um ponto 
origem, geralmente o sul, no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido inverso ou retrógrado, até o círculo 
vertical que passa por um dado ponto da esfera celeste. Em Astronomia, é sempre contado de 0º a 360º, a partir 
do Sul no sentido Sul, Oeste, Norte e Leste, enquanto em outras disciplinas é contada a partir do Norte 
(MOURÃO, 1987, p.76).  
23 A eclíptica é definida como a circunferência imaginária correspondente à trajetória aparente do Sol na esfera 
celeste. O eixo da eclíptica é uma reta perpendicular à eclíptica e passa pelo centro da Terra. 
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desvio da bússola. Entre suas obras sobre instrumentos de medição de tempo, podemos citar 

tratado intitulado de Compositio astrolabii de Quadrantis.  

Os ensaios de Peuerbach em estudos dos cometas renderam, em 1472, a 

Regiomontanus, alguns trabalhos sobre o tema. Além disso, acarretou na produção de 

importantes obras em alemão sobre cometas, no século XVI. Um debate sobre a questão "A 

Astronomia pode prever corretamente o futuro a partir de posições planetárias e de 

conjunções e de cometas?" deve ter surgido logo após Peuerbach ter publicado documentos 

sobre cometas, sendo Regiomontanus erroneamente apontado como o autor. 

Segundo Zinner (1990), Peuerbach também escreveu um tratado exclusivamente sobre 

o astrolábio, publicado em 1460. Existe também um breve documento sobre 

Säulchensonnenuhr, um relógio com um gnomon, datado erroneamente em 1463, como 

retrata Frater Wilhelm, porém escrito o mais tardar em 1461 (o ano da morte do Peuerbach). 

Em torno dessa época, Peuerbach escreveu um artigo sobre um quadrado geométrico 

Gnomon Geometricus, impresso em Nüremberg, em 1516 e, 1544, dedicado ao Bispo de 

Johann Vitez Grasswardein (1408-1472). Ele transmitiu o documento juntamente com um 

dispositivo medidor de madeira e uma mensagem, dizendo que iria providenciar um melhor 

dispositivo de metal mais fácil de usar. 

Peuerbach produziu uma coleção nova das tabelas de cálculos do eclipse em Tabulae 

Eclipsium, que terminou aproximadamente em 1459, dedicando ao Bispo Johann Vitez. 

Quando observou eclipses, em 3 de julho e 27-28 dezembro de 1460, pôde comparar os 

tempos com as predições contidas em suas tabelas. 

Depois de completar tábuas de eclipses, ele começou a trabalhar em algumas novas 

tabelas de cálculo das posições de outros planetas. Sua morte prematura (em 1461, com 38 

anos) não lhe permite concluir esta tarefa. Nem mesmo as equações foram terminadas. 

Johannes Engel (Angelus) (1463-1512) tentou continuar estas tábuas posteriormente, mas 

morreu em 1512, enquanto trabalhava nesse projeto.  

Aparentemente, algumas obras escritas por Peuerbach, coletados pelo Andreas 

Stiborius (1470-1514), encontram-se perdidas: 

• Collectio tabularum primi mobilis et quarundam nova compositio cum singulari usu; 
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• Compositio novae virgae visoriae cum lineis et tabula nova; 

• Tabula nova proportionis parallelorum ad gradus aequinoctiales cum compositione 

eiusdem; 

• Tabula nova stellarum fixarum; 

• Almanaques durante vários anos; 

• Alguns globos.  

Em uma de suas viagens a Viena, o Cardeal Bessarion encontrou-se com Peuerbach e 

lhe fez um pedido: fazer um Epítome24 do Almagesto, de Ptolomeu, isto é, uma breve e 

compreensível tradução com comentários e esclarecimentos. Peuerbach concordou com a 

proposta, pois ele sabia a tradução de Gerard de Cremona do Almagesto palavra por palavra; 

sua cópia continha muitos comentários e anotações feitas à mão.  

Peuerbach nunca completou o Epítome do Almagesto; dificilmente ele teria acabado o 

livro seis quando morreu, em 8 de abril de 1461. No seu leito de morte, obteve a promessa do 

amigo e discípulo, Regiomontanus, para concluir os trabalhos e apresentá-lo ao Cardeal 

Bessarion. Com a morte de Peuerbach, a Universidade de Viena perdeu seu maior erudito, 

matemático e expoente do humanismo. 

Na lista dos alunos de Peuerbach, podemos incluir Johannes Dorn e Frater Wilhelm, 

que receberam um livro sobre o cálculo da lua cheia e da lua nova, de Peuerbach. Wilhelm 

também foi o autor de várias obras sobre cronologia e instrumentos, no período de 1471-79, 

em parte com a ajuda de Peuerbach. Porém, seu aluno mais importante foi Regiomontanus. 

 

Os Trabalhos de Regiomontanus em Viena 

Quando Regiomontanus foi para Viena, Peuerbach não estava dando conferências, 

pois ele ainda não era professor. Isso só aconteceu depois de 1454, como mostram cadernos 

de Regiomontanus. Assim, nos primeiros anos, entre 1450 a 1452, outros professores 

                                                

24 1. Resumo de obra sobre certo ramo do conhecimento (história, geografia, filosofia, etc.), destinada 
especialmente ao uso escolar, e que se limita aos pontos mais importantes; compêndio. 2. Resumo, abreviação, 
compêndio, sinopse, síntese (Dicionário Aurélio). 
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poderiam ter ensinado a Regiomontanus, tais como Erhard von Stuttgart, Andreas von Wien, 

Wolfgang Winthagen, entre outros. 

Em 16 de janeiro de 1452, Regiomontanus recebeu o grau de bacharel, sendo nomeado 

para o corpo docente da Universidade de Viena, em 11 de novembro de 1457; seus trabalhos 

brilhantes seguiram os caminhos de Peuerbach. 

A convivência com Peuerbach deve ter sido logo após a mudança de Regiomontanus 

para Viena, porém é improvável que a sua proximidade com ele tenha algo a ver com a 

descoberta da declinação magnética da bússola. Esta última deve ter sido por volta de 1450 ou 

1451. 

Os primeiros trabalhos de Regiomontanus foram nessa época, escrevendo o horóscopo 

de Leonora de Portugal, noiva de Friedrich III, e o horóscopo de Maximilian; ambos foram 

iniciados e finalizados nos anos em que viveu em Viena, embora, para ele, a Astrologia 

apenas não fosse suficiente. 

Como foi comentado anteriormente, a vida profissional de Regiomontanus começou 

mesmo com a composição de seu almanaque, de 1448. Ele retornou a esse trabalho em Viena, 

enquanto calculava as posições diárias dos planetas, primeiro para 1451 e depois para 1453-

1461. Nele continha um grande número de horóscopos, cuja maior parte dava as posições dos 

planetas e casas arredondadas até o mais próximo minuto. No entanto, a posição do Sol era 

arredondada até o segundo mais próximo. Para a construção deste almanaque, Regiomontanus 

usou, segundo Peuerbach, as Tábuas Bianchini, enquanto ele mesmo usava as Tábuas 

Alfonsinas. Além das detalhadas Tábuas Alfonsinas, havia, naquele tempo, as Tábuas de 

Oxford, de Gmunden e as de Bianchini. Todas elas se baseavam nas Alfonsinas, porém eram 

mais apropriadas para os cálculos. Regiomontanus tinha feito cópias de todas estas Tábuas, 

em Viena. 

Os anos estudando em Viena foram muito importantes para Regiomontanus. Em 

Viena, encontravam-se os melhores trabalhos da época e todos estavam ao seu alcance, de 

modo que poderia usá-los na sua educação e comentá-los. Comprou a coleção Nür Cent V 61 

que incluía trabalhos de Wallingford, bem como as Tábuas de Oxford, escrevendo 

posteriormente correções da obra. Comentou alguns trabalhos de Giovanni Bianchini (1410-
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1469) sobre tábuas. Aproximadamente em 1458 ele mesmo fez uma cópia dos comentários de 

Bianchini em seu tratado Tabula primi mobilis. 

Muitas cópias e croquis de Regiomontanus datam de 1454-1458. Segundo Zinner 

(1990, p. 41), as cópias são principalmente de obras do seu professor, Peuerbach: Novae 

Theoricae planetarum, Quadratum geometricum, construção da tabela de alturas solares, 

Sobre arcos e cordas, Construção de um dispositivo para determinar as luas novas e cheias, 

Instrumentum Universale adinveniendas horas quocunque climate e o speculum planetariun. 

Além de trabalhos de Peuerbach, outras obras foram copiadas, entre elas importantes tratados 

medievais. Esse fato mostra que, aos vinte anos, Regiomontanus estava preocupado em 

adquirir a melhor educação. Por volta de 1457, Regiomontanus já havia copiado várias obras, 

incluindo um tratado de John Simon Zeland, sobre um dispositivo para representar 

movimentos planetários (Speculum planetarum), um tratado de uma chapa semicircular usada 

para encontrar a altura do Sol e a hora do dia (Semicirculus Horarius) e um outro tratado 

sobre um disco em forma de instrumento para representar o aspecto diurno dos céus, como 

usado em Astrologia (Instrumentum Directorium). 

Regiomontanus foi nomeado professor da Faculdade das Artes, no final de 1457, aos 

21 anos de idade. Ele deu o seu primeiro curso no ano letivo de 1457-58, em Óptica 

(Perspectiva Communis). Usou o Livro I dos Elementos de Euclides, no inverno de 1460-61. 

Para o ano letivo de 1461-62, ele havia anunciado um curso sobre Éclogas, de Virgilio. 

Devido à sua iminente partida para a Itália, ele não manteve suas últimas conferências, que 

começavam, como todas as outras, na semana de outubro. Ele claramente não dava 

importância a suas conferências. Suas primeiras conferências eram exatamente como as dos 

outros professores. Tal como Peuerbach, ele não anunciou conferências para o ano de 1459. 

Antes da sua partida, ele computou, em 1462, as luas novas e cheias, em Viena, que são 

encontrados na folhas do Calendário de 1462. 

 

2.5 Regiomontanus e as contribuições do Cardeal Bessarion em suas traduções 

O Epítome do Almagesto de Ptolomeu 

O Cardeal Bessarion veio para Viena e finalizam-se os anos de estudante de 

Regiomontanus. Nessa passagem de Bessarion por Viena, o cardeal convidou Peuerbach para 
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acompanhá-lo em uma viagem a Roma, com o intuito de escrever o Epítome do Almagesto. 

Peuerbach só aceitou o convite sob a condição de que seu jovem amigo, Regiomontanus, 

fosse junto. 

Regiomontanus aproveitou essa visita prolongada à Itália, para copiar alguns livros 

importantes. Devido à morte de Peuerbach, à falta de dinheiro e à saúde de Bessarion, 

chegaram a Roma em 20 de novembro de 1461, tendo passado por Bolonha e Ravenna. 

Bessarion reunia alguns estudantes em sua casa, para estudos, discussões e traduções gregas 

principalmente as feitas por George de Trebizond (1396-1484). Não sabemos ao certo qual 

era o trabalho realizado por Regiomontanus para Bessarion. Aparentemente, além de 

acompanhar Bessarion em suas viagens, seus deveres incluíram trabalhos científicos, em 

particular a conclusão do Epítome do Almagesto, a obra De Triangulis, a descrição e a 

construção do "Meteorscope", o Problemata almagesti.  Além disso, ele deve ter feito cópias 

de outros trabalhos, como a Tábua dos Eclipses, de Peuerbach, que são preservadas na 

Biblioteca da Catedral de São Marcos, em Veneza. 

 A necessidade do Epítome se fazia presente, pois ele deveria facilitar a compreensão 

da Astronomia contida no Almagesto de Ptolomeu, obra fundamental da Astronomia antiga. O 

Almagesto continha muitos atalhos incompreensíveis, que deveriam ser esclarecidos pelo 

Epítome. Segundo Zinner (1990), a derivação dos caminhos planetários era muito 

complicada, e as fórmulas Matemáticas necessárias estavam obsoletas, desde que Geber (721-

815) tinha introduzido a Lei de Seno para solução dos triângulos esféricos ainda no século 

XII. Para fazer face a tais dificuldades, Peuerbach, ao iniciar o Epítome, resolveu adotar um 

novo caminho: ele abandonou a restauração das tabelas e o longo cálculo das trajetórias, 

reproduzindo o seu conteúdo de forma abreviada. Em muitos casos, quando representava as 

relações Matemáticas entre as divisões dos céus, ele dava uma série de teoremas com uma 

boa fundamentação; desse modo, ele apresentava aos seus leitores o difícil campo da 

Astronomia esférica.  
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Figura 2.3 Capa da Epítome do Almagesto  

Fonte: Disponível em: <http://www.univie.ac.at/hwastro/>. Acesso em: 10.01.2010. 

No Livro I, ele reafirma resumidamente os primeiros seis axiomas sobre o lugar da 

Terra no Universo, seguindo com teoremas em seções individuais. Ele já havia discutido as 

seis primeiras seções na sua obtenção da tábua de senos. Na 18ª seção do Livro I, ele mostrou 

a aplicação de seno, substituindo os cálculos antigos com arcos e cordas. Peuerbach já tinha 

calculado a altura do Sol, usando seno, em 1455. Nas suas explicações, ele menciona os 

trabalhos de Theodosius de Bitínia (160-90 a.C.), Menelaus de Alexandria (~100 a.C.), Thabit 

(836–901), al-Zarkali e Geber, mas especialmente ele cita al-Battani (858-929), assim como 

os próprios resultados. 

O Livro II (Astronomia esférica) foi completamente alterado, contudo, no Livro III, 

ele segue o modo de Ptolomeu, não se abstendo de comentar que as observações feitas 

durante o equinócio são mais adequadas do que aquelas feitas durante o solstício. No Livro V, 

entre outras seções importantes, Peuerbach descreve de modo incompleto um instrumento que 

ele chama de Regula Ptolemaei que, anos mais tarde, foi transformado por Regiomontanus 

num instrumento fundamental de observação. 
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Regiomontanus afirma na introdução que Peuerbach, ao morrer, havia praticamente 

concluído os primeiros seis livros e que ele, Regiomontanus, assumiu a tarefa de continuar o 

trabalho do Epítome. Não diz, porém, qual dos seis livros Peuerbach não havia terminado de 

escrever. Os Livros de VII a XIII são certamente o trabalho do próprio Regiomontanus. 

O trabalho sobre o Livro VII é merecedor de comentários. Ptolomeu descreve o 

movimento do firmamento em relação ao zodíaco25 e inclui neste livro seu catálogo estelar26. 

Regiomontanus preserva o raciocínio e omite o catálogo, uma vez que ele verificou, por meio 

das próprias observações, a posição inalterada de cada estrela em relação às demais. 

No Livro VIII, no qual Ptolomeu, depois de descrever as constelações do hemisfério 

sul, seguiu com uma descrição detalhada da Via Láctea e da esfera celestial, mostrando as 

magnitudes e as cores, Regiomontanus encurtou esta descrição. Este deu algumas regras para 

determinar a posição das estrelas seguidas do cálculo para determinar a declinação a partir da 

latitude e da longitude de uma estrela. 

O Livro IX trata do movimento de Vênus e Mercúrio e nele o autor faz vários 

comentários. Por exemplo, sobre a antiga suposição de que a relação entre o diâmetro 

aparente do Sol e o de Vênus era de 10 para 1, o que torna o trânsito de Venus impossível de 

se ver. Os últimos quatro livros se referem a Marte, Júpiter, Saturno e mudanças em latitude, 

sobre o que ele não faz quaisquer comentários. 

Assim, o Epítome do Almagesto foi um novo tratado astronômico que abriu caminho 

para futuras investigações baseadas em observações fundamentais e resultados de épocas 

passadas. Tanto Copérnico quanto Galileu usaram-no como livro texto. O livro foi bastante 

considerado pelos jesuítas, de forma que ele não foi banido e mesmo os jesuítas ensinavam 

por ele em Pequim. 

Sabemos que havia na época duas traduções latinas: a de 1175, feita por Gerard de 

Cremona (1114 – 1187), e a de 1451, feita por George Trebizond (1395 – 1486). Apesar de 

haver certa dúvida sobre qual das versões foi usada, uma vez que Regiomontanus possuía 

ambas as traduções. Alguns pesquisadores (ZINNER, 1990, p.54-55) sustentam a posição de 

                                                
25 Faixa, na esfera celeste, de 16° de largura e 8° de cada lado da eclíptica, e dividida em doze seções de 30° de 
extensão, habitualmente designadas por signos, alguns dos quais não correspondem às constelações designadas 
pelas convenções da Astronomia (Dicionário Aurélio). 
26 O catálogo poder ser encontrado na pág. 341 do Almagesto de Ptolomeu. 
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que a versão usada foi a de Gerard de Cremona. 

Assim, no final de 1462, Regiomontanus completou o Epítome do Almagesto, 

passando a empenhar-se na sua mais famosa obra: De Triangulis Omnimodis Libri Quinque, 

que foi terminada parcialmente em Veneza, no verão de 1463. 

 

A Obra De triangulis 
27

 

Ao término do Epítome do Almagesto, em 1462, Regiomontanus sentiu a necessidade 

de escrever regras sobre Triângulos que seriam úteis aos leitores do Epítome. Peuerbach já 

havia pensado nisso, porém sua morte prematura o impediu fazê-lo. Esse trabalho se 

constituiu um marco no estabelecimento da Trigonometria como um ramo da Matemática 

independente da Astronomia.  Infelizmente, é uma obra inacabada: o Livro V, com suas 

aplicações das Leis de Cossenos, apresentadas ali pela primeira vez, é apenas um fragmento. 

Este trabalho, dedicado por Regiomontanus a Bessarion, foi publicado por Schöner em 1533.  

Ele primeiramente completou os Livros sobre Trigonometria Esférica, que mais tarde 

formaria os Livros III e IV (figura 2.4). Como no Epítome, o De Triangulis contém a Lei de 

Seno que relaciona os lados e ângulos de um triângulo esférico. Ele escreveu no Livro II um 

tratamento para triângulos planos, embora apareça esse tratamento também no Livro I. 

Regiomontanus começou este trabalho em 1462 e deve ter escrito o Livro V ainda na 

Itália. O trabalho poderia servir como base para cálculos geométricos e astronômicos como 

ele havia originalmente planejado e deveria ser usado para calcular diariamente as coisas do 

céu e o tamanho e distância de cometas. A verdadeira ferramenta útil aqui era a 

Trigonometria.  

Em que trabalho anterior ele se baseou para escrever o De Triangulis? Como 

mencionamos anteriormente, somente a Trigonometria Esférica era a continuação das regras 

iniciadas no Epítome. Ele estava familiarizado com os trabalhos de Menelaus, Theodosius e 

Geber, como revelado em suas cartas para Bianchini. Mas nenhum destes sábios foi 

mencionado no De triangulis. Regiomontanus pode ter omitido suas fontes, o que era 

incomum para um escritor do século XV. Embora Regiomontanus não tenha declarado os 

                                                
27 A descrição mais detalhada da Obra De Triangulis será tratada no capítulo III. 
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teoremas como sendo dele próprio, o livro e as tábuas de seno são fruto do seu trabalho. Nós 

podemos atribuir-lhe a Lei dos Cossenos e a solução de muitos triângulos em particular 

(ZINNER, 1990). 

 

Figura 2.4 Quarto Livro da Obra De Triangulis Omnimodis Libri Quinque 

Fonte: Hughes, 1967, p. 202. 
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Trabalhos em Pádua, Veneza e Roma 

Para a História da Ciência a correspondência entre estudiosos do passado é muito 

importante, pois, através dela, podemos ver uma boa parte do desenvolvimento do seu 

trabalho e de suas idéias. Isso não é diferente em se tratando de Regiomontanus, porém, 

infelizmente, boa parte de sua correspondência está incompleta. Cartas para Bessarion e 

Toscanelli (1397-1482) foram publicadas no século XVI, e sua correspondência com 

Bianchini, na qual havia muitos problemas relacionados à Trigonometria, Astronomia 

esférica, volumes, áreas de quadriláteros, trissecção de ângulo, entre outros, com Jakob von 

Speyer e com Christian Roder. 

Bessarion e Regiomontanus permaneceram um tempo em Veneza, esperando uma 

viagem à Grécia que não aconteceu. Enquanto isto, Regiomontanus freqüentou a 

Universidade da vizinha Pádua28, onde lhe permitiram ministrar um curso sobre a Astronomia 

de al-Farghani. Ele iniciou neste curso uma visão do desenvolvimento de Matemática, 

Astronomia, Física e Música. Não sabemos exatamente quantas conferências foram 

ministradas. 

Regiomontanus talvez tenha dado estas conferências como professor de Astrologia. 

Nessas conferências, ele começou se desculpando, pois fazia mais de dois anos que não dava 

esse tipo de conferência e, portanto, esteve desabituado a elas. Inicialmente ele falou sobre o 

desenvolvimento da Matemática como ciência básica e dos seus ramos resultantes, como 

Astronomia, Física e Música. Falou dos Elementos de Euclides, Arquimedes, Apolônio e 

Hipsicles. Em Aritmética, mencionou Pitágoras, a Teoria dos Números que está nos livros 7, 

8 e 9  dos Elementos de Euclides, os treze livros de Diofanto, os seis livros de Barlaam, os 

trabalhos de Bianchini, entre outros. Ainda comentou sobre Música, Teoria da Luz, Óptica e 

Astrologia. 

Em Pádua, em 1464, Regiomontanus calculou uma tábua das declinações do Sol para 

todo grau de longitude da eclíptica, cuja obliquidade foi fixada em 23°30'.  

Ainda em Veneza, Regiomontanus pode ter continuado seu trabalho sobre o 

Problemata Almagesti, começado no verão de 1463; hoje, infelizmente, este trabalho é 

considerado perdido. O livro tratava de várias perguntas relacionadas à Astronomia esférica. 

                                                
28 De Veneza a Pádua são 51,5 km. 
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É possível que, neste tratado, Regiomontanus tenha discutido suas idéias a respeito da 

mudança na obliqüidade da eclíptica e as imperfeições da teoria dos epiciclos, o que torna a 

sua perda lamentável. Alguns trabalhos do Problemata almagesti e outros tratados de 

Regiomontanus podem ser encontrados na Biblioteca Nacional de São Marcos, em Veneza, 

num volume de manuscritos gregos do Cardeal Bessarion (ZINNER, 1990, p.74). 

Regiomontanus também trabalhou na solução para a Quadradura do Círculo, o que 

pode ser encontrado em um tópico de seu Mathematica Complementa que foi enviado ao 

amigo Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482). 

Devido à doença e morte do Papa Pio II, Bessarion (acompanhado por 

Regiomontanus) e outros dignatários da igreja foram à Roma para eleição do novo papa. Foi 

durante esta eleição em Roma que Regiomontanus escreveu o tratado Disputationes contra 

Cremonensia in planetarum theoricas deliramenta, sobre a Astronomia de Gerardo da 

Sabbioneta, conhecido astrônomo do século XIII, autor de uma teoria astronômica baseada no 

Almagesto, que era muito popular no século XV.  

Em Roma, Regiomontanus continuou com seus estudos do grego. Fez uma cópia 

completa do Novo Testamento tão cuidadosamente, que, décadas mais tarde, o livro foi 

mencionado por Schöner (1477 – 1547)29. Infelizmente, também esse livro hoje está perdido. 

Segundo Zinner (1990, p. 84), Regiomontanus, naquele momento, tinha várias tarefas 

correndo em paralelo: o De triangulis ainda não tinha sido terminado, a tábua de arcos e áreas 

tinha sido apenas começada e o Problemata almagesti certamente não estava completo ainda. 

Havia ainda a Tabula directionum cuja fundamentação tinha sido deixada de lado 

provisoriamente, além de outros trabalhos. 

No que se refere à construção de instrumentos, Regiomontanus construiu, em Roma, 

em 1462, um astrolábio de metal de diâmetro 116 mm dedicado a Bessarion.  Outro tipo de 

relógio de sol é associado com Regiomontanus - o sonnenring ou mais popularmente 

conhecidos como bauernring. Este instrumento que mede a altitude do Sol é um tipo de anel 

de dedo com um ou dois buracos (ver figura 2.5). Na superfície externa, encontram-se meses 

e na interna o tempo. Um pequeno orifício é colocado no mês apropriado e, em seguida, gira-

                                                
29 Johannes Schöner (1477 – 1547) foi um polígrafo renomado e respeitado alemão.  Ele foi padre, astrônomo, 
astrólogo, geógrafo, cosmógrafo, cartógrafo, matemático, globo e fabricante de instrumentos científicos e editor 
de textos científicos. 

 



Capítulo 02 - Johann Müller, o Regiomontanus: Vida e Obra 

 45

se para o Sol.  Na borda interna do anel, a sombra de uma pequena mancha de luz brilhante 

indicará tempo exato. 

 

Figura 2.5 Sonnenring ou Bauernring  

Fonte: Disponível em <http://www.horo.ch/astro/psd/ring_de.html>. Acesso em: 16.10.2009. 

 

2.6 Hungria e Nüremberg: continuação da produção intelectual de Regiomontanus 

2.6.1 Hungria 

O tempo que Regiomontanus permaneceu na Itália é desconhecido. A última 

informação que temos é uma carta escrita em Viterbo enviada para Jakob von Speyer, em 

resposta a uma carta deste último, datada de 8 de abril de 1465. Presumimos que, neste 

período, Regiomontanus ainda estava a serviço do Cardeal. Se ele ainda estava lá ou não no 

dia 19 de junho de 1465, data da sua última observação astronômica conhecida, não se sabe. 

Regiomontanus entrou para a recém criada Universidade de Pressburg, na Hungria, no 

verão de 1467. A Universidade de Pressburg foi fundada pelo Rei Mathias da Hungria, sob o 

auxílio de Johann Vitez, arcebispo e Chanceler da Hungria, com o intuito de fortalecer os 

estudos em Astrologia. Foi este foco que propiciou o convite a Regiomontanus, sábio 

experiente nesta área, para fazer parte do corpo docente. 

A maior parte da obra conhecida por Tabulae directionum foi feita na Hungria. Ela 

continha tabelas para calcular os limites das casas, acompanhadas de instruções para seu uso. 

No comentário a estas tábuas, ele se referiu a uma tabela de senos com o seno 90° igual a 
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60.000. Ressaltou, no entanto, na seção 10, que uma tábua de seno com seno 90° igual a 

100.000 seria mais útil. Nesta mesma seção, ele introduziu a Tabula fecunda, isto é, uma 

tábua de tangentes com 000.10045 =otg  e mostrou suas vantagens. Várias sábios árabes, 

como Abu'l Wafa, Nasir Eddin al-Tusi e Ulugh-Beg, certamente tinham tais tábuas e 

ensinavam o seu uso; não há, porém, evidência de terem sido traduzidas para o latim durante a 

Idade Média, por isso é improvável que Regiomontanus tivesse conhecimento delas. É 

possível, portanto, que Regiomontanus tenha sido o primeiro a introduzir a moderna tábua de  

tangentes e a enfatizar sua utilidade. 

 

 

Figura 2.6 Capa da Obra Tabulae directionum et profectionum, 1490 

Fonte: Disponível em: <http://www.univie.ac.at/hwastro/>. Acesso em: 10.01.2010. 

Regiomontanus quis publicar a Tabulae directionum et profectionum em Nüremberg, 

mas não foi possível. A primeira impressão só aconteceu em 1490, após sua morte, por Erhard 

Ratdolt (1442–1528,) em Augsburg. Foram feitas onze edições até 1626, com um significante 
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número de cópias. Além do mais, seu comentário foi traduzido para alemão, inglês e francês. 

Matemáticos e astrônomos, como Albert von Brudzewo, Nicholas Copernicus, Johannes 

Werner, J. Cario, Lucas Gauricus, Jacobus Ferdinand Bariensis, H. Altobellus, E. O. 

Schreckenfuchs, Georg Collimitius Tannstetter, J. Hieber e Kepler, usaram suas tábuas.  

O Tratado Tabulae directionum possui trinta e um problemas astronômicos que 

ilustram o uso das tabelas formando a parte principal do texto. Esses problemas são de 

naturezas diversas: achar a declinação de um planeta cujo lugar no zodíaco é conhecido 

brevemente; calcular a declinação de alguma estrela fixa ou planeta proposta em geral; e 

calcular a ascensão certa de algum planeta fixo facilmente. 

 

Figura 2.7 Tabula Fecunda exposta no livro Tabulae directionum et profectionum, 1490 

Fonte: Disponível em: <http://www.digital-collections.de>. Acesso em: 22/01/2010. 

Regiomontanus fez as Tabulae directionum, em 1467, no Castelo Gran, com a ajuda 

de Martins Ilkusz. Na epístola da dedicatória, ele descreveu como Vitez tinha restabelecido o 



Capítulo 02 - Johann Müller, o Regiomontanus: Vida e Obra 

 48

Castelo, adquirindo muitos tipos valiosos manuscritos. Ilkusz enviou para a Universidade de 

Cracóvia, em 1478, uma cópia desse tratado, com o pedido de que nada fosse acrescentado. 

Esta cópia serviu como modelo para numerosas outras cópias em Cracóvia. 

Regiomontanus morou em Buda, em 1468, onde completou a sua tábua de senos com 

000.000.1090 =osen . No comentário para sua Tabulae directionum ele mostrou as vantagens 

desta tábua e uma tábua de tangentes com 000.10045 =otg ; o sistema decimal era usado 

amplamente. Esta grande tábua de seno foi publicada por J. Schõner, em 1541.  

Convocado pelo Rei Mathias Corvinus, por seu conhecimento de manuscritos gregos e 

latinos, serviu como consultor para montar a biblioteca do rei, em Buda. 

Em Buda, Regiomontanus escreveu o grande tratado Tabulae primi mobilis, que foi 

dedicado ao Rei Mathias. Ele havia começado este trabalho em Veneza e já preparado os 

títulos para 40 seções, conforme comunicou em correspondência a Bianchini. Regiomontanus 

pode ter feito a maior parte dos seus cálculos ainda na Itália. Supunha-se que a tábua era para 

simplificar os cálculos que eram muito laboriosos e demorados, uma vez que os logaritmos 

não tinham sido ainda inventados. Por exemplo, a tábua poderia ser usada para calcular o seno 

desconhecido de um ângulo que era igual ao produto de dois senos de ângulos conhecidos:  

.)90()90sen( e ),90()90()90( βα senasencsenbsenasen ooooo −=−−−=−  

Outro trabalho que Regiomontanus examinou na Hungria foi o Comentário de Georg 

Trebizond sobre o Almagesto de Ptolomeu. O Comentário, dedicado ao rei Mathias, havia 

sido escrito ainda em 1451. Foi, no entanto, alvo de críticas no que diz respeito a plágio do 

Comentário do Almagesto escrito séculos antes, por Teon de Alexandria. Ao examinar o 

Comentário de Trebizond, Regiomontanus produziu um massivo tratado de 573 páginas,  

chamado In defensio theonis, no qual ele não favorece Trebizond. Este trabalho nunca foi 

impresso e os manuscritos encontram-se nos arquivos da Academia Russa de Ciências, em 

São Petersburgo.  

Sabemos que Regiomontanus fez instrumentos para o rei e o arcebispo. Em 1469, 

Regiomontanus escreveu um manuscrito para o arcebispo denominado torquetum e o enviou 

com um instrumento de fabricação caseira. Nem o manuscrito e nem o instrumento 

sobreviveram. O que sobreviveu foi o manuscrito original, que ficou com Regiomontanus. As 
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observações feitas neste manuscrito pelo próprio Regiomontanus mostram que ele não estava 

satisfeito com suas notas originais, mas continuou melhorando-as. Tais melhorias foram 

usadas por Schöner, em uma publicação, em 1544.  

Na epístola de sua dedicatória, Regiomontanus inicialmente enumerou os diversos 

tipos de instrumentos observacionais: os portáteis, como Albion, globos celestes, aquatorium, 

safea, astrolábio comum, quadrante solar, relógio de sol, Regula Hipparchea para medir 

diâmetros lunares e solares; e os instrumentos fixos, como Esfera Armilar e regula ptolemaei. 

 

Figura 2.8 Esfera Armilar ou Armillae Ptolemaei 

Fonte: Disponível em: <http://www.digital-collections.de>. Acesso em: 22/01/2010. 

Ainda na Hungria, Regiomontanus fez observações astronômicas que constam na 

dedicatória feita ao rei Mathias na sua coleção de tabelas. Schöner revela que somente duas 

delas foram feitas na Hungria: 28 de abril de 1468 e a de 15 de março de 1471, todas elas 

estimando as posições de Marte e Júpiter. O local da observação de 1468 não é dado, porém a 

última, a de 1471, foi realizada no Castelo de Gran na região da Hungria. 
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2.6.2 Nüremberg 

No século XV, Nüremberg se constituía num dos maiores centros de comércio, 

importante entroncamento do comércio europeu, e centro da indústria artesanal, onde muitos 

mestres artesãos já preparavam peças de latão muito elaboradas. Desenvolvia-se rapidamente 

em Nüremberg a imprensa: no início dos anos 70 do século XV existiam já ali pelo menos 

duas grandes tipografias. 

No início de 1471 (entre 15 de março e 2 de junho), Regiomontanus foi para 

Nüremberg, município da Baviera, na Alemanha. Os planos de Regiomontanus ao se mudar 

para Nüremberg consistiam, antes de mais nada, na observação sistemática do céu com a 

ajuda de instrumentos astronômicos, considerados de alta precisão na época. Para elaboração 

de tais instrumentos, ele esperava contar com a habilidade dos mestres artesãos de 

Nüremberg, o que propiciaria a criação de uma base confiável para a renovação da ciência 

astronômica. 

Também era importante seu plano de organização de uma base para a publicação das 

mais importantes obras clássicas para a Matemática e a Astronomia, livres dos erros 

acumulados pelas cópias repetidas vezes feitas à mão. Pretendia também publicar seus 

trabalhos, entre eles o seu livro sobre triângulos e as tabelas trigonométricas e astronômicas. 

Seus planos foram parcialmente expostos em carta enviada a Christian Roder30, logo 

depois que chegou a Nüremberg, em 4 de julho de 1471:  

[...] Deixe que os outros tentem resolver seus problemas por meio da guerra; 
enquanto nós queremos lutar com outras armas, não em batalha, mas com ajuda do 
estudo de livros; as nossas armas, não cinto do guerreiro, nem a lança, nem o aríete, 
nem a catapulta, mas os instrumentos de Hiparco e Ptolomeu, alguns dos quais eu já 
construí de metal, pois eles são bonitos, enorme e eminentemente adequados para 
observar as estrelas (ZINNER, 1990, p. 103– tradução nossa). 

Regiomontanus estabeleceu sua imprensa, em Nüremberg, em 1472, empreendimento 

sem fins lucrativos. Contou com a importante ajuda de Bernhard Walther (1430-1504), um 

comerciante rico que trabalhou para a construção de um observatório e de uma casa de 

impressão. Foi um discípulo e guardião fiel do legado científico de Regiomontanus. Após a 

morte deste último, Walther comprou seus instrumentos e continuou a observação dos 

planetas até sua morte. Sua casa, comprada em 1509 por Albrecht Dürer, é hoje um museu. 

                                                
30 Foi professor da Universidade de Erfurt na Alemanha no século XV. 
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Regiomontanus escreveu o chamado Tradelist, em 1474, que consistia em uma única 

folha anunciando uma lista de obras importantes que ele pretendia publicar. Seu desejo se 

expressa no início da Tradelist: “Possa o Deus Todo Poderoso me favorecer nesta tarefa. 

Deste modo, depois de completa-lá, a morte não será amarga, se o organizador, vier a morrer 

cedo, deixar tal legado para gerações futuras” (ZINNER, 1990, p. 111, tradução nossa). 

Em seu Tradelist, ele propunha a publicação de 29 obras não de sua autoria, sendo 

nove delas traduções novas. Obras de Ptolomeu, Euclides, Theon de Alexandria e Arquimedes 

estavam entre as enumeradas, muitas eram novas traduções, comentários e tratados do próprio 

Regiomontanus. Além disso, tinha os atlas, 22 de fabricação própria, e os instrumentos, entre 

os quais relógios de sol portáteis. Era um empreendimento grandioso. 

Regiomontanus teve que superar muitas dificuldades antes de começar a imprimir as 

publicações Matemáticas, principalmente no que se refere a pessoas especializadas em tal 

função, além da dificuldade de encontrar pessoas para desenhar as figuras contidas nas obras. 

O que ele conseguiu publicar? Como é conhecido, Regiomontanus foi a Roma em 

meados de 1476 e morreu ali, de modo que podemos supor que o tempo de operação da sua 

loja de impressão não foi muito mais do que três anos. Durante este tempo, as seguintes obras 

impressas apareceram: 

1. G. Peuerback.  Theoricae novae planetarum. 20 páginas (Ver figura 2.9). 

2. Marcus Manilius. Astronomicon. 72 páginas 

3. Calendário Latino. 32 páginas. 

4. Calendário Alemão. 30 páginas. 

5. Efemérides31 (1474). 448 páginas. 

6. Tradelist (Índex de publicações). 1 página. 

7. Basilius Magnus. De legendis libris gentílium. Leonardo Aretino. Catálogo completo 

de Incunabulae. 10 páginas. 

8. Disputationes contra Cremonensia deliramenta. 9 páginas. 

9. Maffei Vegii ad Eustachium praefatio. 12 páginas. 

 

                                                
31 Tabela que fornece, em intervalos de tempo regularmente espaçados, as coordenadas que definem a posição de 
um astro (Dicionário Aurélio). 
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Figura 2.9. Obra Theoricae novae planetarum, 1473 

Fonte: Disponível em: <http://www.digital-collections.de>. Acesso em: 22/01/2010. 

Em Nüremberg, Regiomontanus ainda escreveu alguns trabalhos voltados para 

Matemática. Ele escreveu um texto de Geometria em 13 livros, chamado Commensurator. Em 

seu Tradelist, ele é chamado “Problemata geometrica omnimoda”. Ao todo, no 

Commensurator, existem 396 teoremas e exercícios e outros 54 exercícios. Os livros são de 

tamanhos variados de 2 a 143 parágrafos. Contêm conteúdos como relações, triângulos, 

quadriláteros, polígonos, problemas de cálculo de área de superfície, volumes de sólidos e 

sólidos irregulares. Se contássemos os 104 exercícios e teoremas de suas correspondências, 

mais 58 em seu tratado Tabulae primi mobilis, somaríamos 612 exercícios e teoremas, não 

incluídos os numerosos teoremas do Epítome do Almagesto e Tabulae directionu. A resolução 

de tais problemas era, para Regiomontanus, só para simples recreação, como ele sempre 

enfatizou. 



Capítulo 02 - Johann Müller, o Regiomontanus: Vida e Obra 

 53

Regiomontanus ainda escreveu a obra Scripta clarissimi mathematici, em 1469, 

publicado postumamente em 1544, em que ele dá detalhes de vários de seus instrumentos, tais 

como Torqueto, Astrolábio Armilar e regula ptolemaei. 

 

Figura 2.10. Scripta clarissimi mathematici M. Ioannis Regiomontani  

Fonte: Disponível em: <http://www.univie.ac.at/hwastro/>. Acesso em: 10.01.2010. 

 

Efemérides ou Almanaques Astronômicos e os Calendários 

As mais importantes entre as obras impressas em Nüremberg são os anuários 

(Almanaques Astronômicos), também conhecidos como Efemérides ou Taquinum, e os 

calendários. As Efemérides fornecem os dados para cada dia do ano de 1475 a 1506. No lado 

esquerdo da página, há as verdadeiras posições do Sol, da Lua, dos planetas Saturno, Júpiter, 

Marte, Vênus, Mercúrio e os nodos (pontos onde a Lua cruza a eclíptica). Do lado direito, 
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existem as posições do Sol em relação à Lua, os períodos de lua cheia e lua nova, as posições 

da Lua relativas a outros planetas e as posições relativas dos planetas entre si. 

As Efemérides não são de invenção de Regiomontanus. Desde a antiguidade, as 

pessoas vêm fazendo predições de caminhos planetários futuros. No trabalho impresso, os 

locais e tempos da lua nova e lua cheia foram determinados em minutos, ao contrário das 

posições relativas dos planetas, que foram determinadas em horas. Cada mês recebeu duas 

páginas que foram resumidas, ano após ano, com breves comentários sobre os dados 

essenciais do ano e dos eclipses, escritos na primeira página de cada ano. O trabalho inteiro 

não tem nenhum título. Cristovão Colombo e Américo Vespúcio foram usuários das 

Efemérides. 

A obra mais popular de Regiomontanus, após as Efemérides (Almanaques), foram os 

Calendários. Os mais antigos Calendários impressos não são dele, pois há evidências de um 

calendário impresso para 1448. Os calendários de parede apareceram mais tarde. Todos esses 

calendários anteriores foram substituídos por calendários de Regiomontanus.  

Regiomontanus escreveu dois Calendários: um Alemão e um Latino. Nem o 

Calendário Alemão nem o Latino têm um título, não há assinatura na última página. O 

Calendário Alemão distingue-se pelo seu esforço para alcançar uma linguagem inteligível. 

Palavras recém inventadas como Sonnenuhr (relógio de sol) e Finsternis (Eclipse) são dignas 

de nota. No final do Calendário Latino, há uma seção sobre os erros nos cálculos eclesiásticos 

da Páscoa. Regiomontanus publica esta importante seção apenas em latim e deste modo, 

torna-a deste compreensível apenas aos estudiosos. Obviamente, ele estava tentando evitar, ao 

se referir aos erros nos cálculos da Igreja, ser acusado de agitador dos segmentos da 

população contra  esta poderosa instituição.  

Este Calendário gozou de uma enorme popularidade, testemunhada pelo seu grande 

número de cópias e de reimpressões. Com a morte prematura de Regiomontanus, as belas 

publicações de sua gráfica foram interrompidas.  
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Figura 2.11. Página inicial da Obra Kalendarium, 1476. 

Fonte: Disponível em: <http://www.univie.ac.at/hwastro/>. Acesso em: 10.01.2010. 

 

2.7 Morte de Regiomontanus em Roma 

Depois do dia 28 de julho de 1475, última data de observação em Nüremberg, 

Regiomontanus desaparece sem deixar vestígios. Zinner (1990), citando Hartmann Schedel, 

diz que Regiomontanus foi chamado pelo Papa Sixtus IV para participar da reforma do 

calendário. Foi dito ainda que ele recebeu essa chamada com má vontade, pois teria tido uma 

premonição de sua morte; não existe, porém, registro escrito desse fato. 

A data de sua morte não pode ser dada com certeza. Sabemos que ele morreu em 

Roma, na Itália, aos 40 anos de idade. A causa de sua morte também é rodeada de 

controvérsias. Reinhold diz que Regiomontanus foi envenenado pelos filhos de Trebizond por 

ter tornado públicos os erros na tradução do Almagesto de Ptolomeu feitos por Trebizond. 
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Porém, esse motivo é incerto, principalmente por Regiomontanus não ser o único a ter 

criticado o trabalho de Trebizond. Outra hipótese é que ele teria sido vítima da peste. 

 

2.8 Algumas Considerações 

Na História das Ciências, podemos perceber que muitos personagens tiveram 

importância no processo de desenvolvimento de um determinado assunto. Muito dessas 

pessoas contribuíram para a produção científica de uma dada época, visando o desvendar de 

um futuro ainda pouco explorado. A Astronomia, uma das ciências mais antigas, reuniu 

cientistas que trouxeram contribuições para outras áreas, como a Física e a Matemática, 

produzindo grandes personalidades na história. Johann Müller Regiomontanus foi um desses. 

Percebemos que suas habilidades Matemáticas se manifestaram ainda muito cedo e 

sua vocação para o estudo dos astros o tornou conhecido em toda a Europa. Grande estudioso 

das obras Matemáticas gregas, influenciado por seu amigo e professor Peuerbach e 

apadrinhado pelo Cardeal Bessarion, produziu obras que foram usadas por renomados 

cientistas, como Johann Kepler e Ticho Brahe. A época em que a imprensa se desenvolvia 

rapidamente favoreceu a divulgação de muitas de suas obras. Obras como Epítome do 

Almagesto de Ptolomeu, Tabulae directionum et profectionum, Kalendarium e De Triangulis 

Omnimodis Libri Quinque tiveram grande importância no cenário europeu no século XV. Este 

último é considerado um dos primeiros livros-textos que apresentam a Trigonometria em sua 

forma moderna; para muitos pesquisadores, esta obra promoveu a independência da 

Trigonometria em relação à Astronomia. Ainda escreveu Horóscopos, Almanaques e 

Calendários que foram utilizados em várias cidades européias. Seus instrumentos de 

Astronomia e suas Efemérides, reconhecidas pela precisão, contribuíram para as grandes 

descobertas geográficas do século XV. Vasco da Gama e Cristóvão Colombo foram seus 

usuários. 

Além de escrever obras voltadas para a Astronomia e Matemática, observou eclipses e 

o cometa que mais tarde ficou conhecido como Halley, em janeiro de 1472. Percebeu que o 

método das distâncias lunares poderia ser usado para determinar a longitude no mar. Calculou 

extensas tabelas trigonométricas e construiu muitos instrumentos astronômicos, como Albion, 

globos celestes, aquatorium, safea, astrolábio comum, quadrante solar, relógio de sol, Regula 
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Hipparchea para medir diâmetros lunares e solares; e os instrumentos fixos, como Esfera 

Armilar e regula ptolemaei. Construiu o primeiro observatório astronômico, na Alemanha, em 

Nüremberg. Hoje ele é homenageado com seu nome em uma cratera lunar32. 

 Com o intuito de eliminar as distorções nos trabalhos científicos causadas por erros 

copiados por outras pessoas, montou uma tipografia para a publicação de algumas obras 

enunciadas em seu Tradelist. Porém, com sua morte prematura aos 40 anos de idade, não 

pôde realizar todas suas publicações desejadas. 

Assim, podemos perceber que Regiomontanus deixou uma extensa contribuição para a 

Astronomia e a Matemática. Algumas de suas obras, consideradas hoje como raridades, estão 

expostas em algumas bibliotecas e acervos na Alemanha e na Itália e em sites na internet que 

dispõem cópias digitalizadas. A maioria está em Latim, língua da época, mas infelizmente 

poucas pessoas atualmente estudam tais obras com o intuito de passar para uma língua mais 

acessível a pesquisas. É inquestionável que Regiomontanus foi um grande astrônomo e 

matemático de seu tempo, cumprindo assim sua participação na história das ciências. 

Tabela 2.1. Eventos mais relevantes na vida e na obra de Regiomontanus 33 

Ano Local Atividade 

1436 Königsberg Nascimento de Regiomontanus. 

1447 Leipzig 
Inicia os estudos em dialética, na Universidade de 

Leipzig. 

1448 Leipzig Elaboração de seu primeiro almanaque.  

1450 Viena 
Matriculou-se na Universidade de Viena. Início 

da amizade com o Georg Peuerbach. 

~1451 Itália/Roma 
Disputationes contra Cremonensia in planetarum 

theoricas deliramenta 

1452 Viena Recebeu o grau de bacharel.  

1457 Viena 
Nomeado professor da Faculdade das Artes da 

Universidade de Viena. 

                                                
32 Círculo irregular de 126 por 110km e 1.730m de profundidade, no hemisfério visível (28°S, 1°W), assim 
designado em homenagem ao astrônomo alemão Johannes Müller, dito Regiomontanus (1436-1476) 
(MOURÃO, 1987, p.676). 
33 As datas das Obras escritas por Regiomontanus são aproximadas, podendo haver variações entre autores. 
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1462 Itália/Roma Epítome do Almagesto de Ptolomeu 

1462-1463 
Publicado 

1533 
Viena De Triangulis Omnimodis Libri Quinque 

Iniciado em 
1463 

Obra perdida 
Viena/Veneza Problemata almagesti 

1467 Hungria 
Regiomontanus entrou para a recém criada 

Universidade de Pressburg, na Hungria. 

1467 
Publicado 

1490 
Hungria Tabulae directionum et profectionum 

~1468 Hungria Tabulae primi mobilis 

1469 

Publicado 
1544 

Nüremberg 

Scripta clarissimi mathematici M. Ioannis 

Regiomontani 

1471 Nüremberg 
Regiomontanus foi para Nüremberg, município 

de Baviera, na Alemanha. 

1474 Itália/Nüremberg Efemérides 

1473-1474 Nüremberg Tradelist 

~1471 Nüremberg 
Commensurator ou Problemata geometrica 

omnimoda 

Publicado em 
1476 

Nüremberg 
Kalendarium 

1476 Nüremberg Morte de Regiomontanus 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 03 

DE TRIANGULIS OMNIMODIS LIBRI QUINQUE: 
DESCRIÇÃO E COMENTÁRIOS DA OBRA 

 

“Vocês, que desejam estudar grandes e maravilhosas coisas, que desejam 
saber sobre o movimento das estrelas, precisam ler estes teoremas sobre 
triângulos. Sabendo estas idéias abrirão a porta a tudo de Astronomia e para 
certos problemas geométricos”. 

Johann Müller Regiomontanus, 1533 
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3.1 Introdução 

Este capítulo é voltado à descrição e comentários da obra De Triangulis Omnimodis 

Libri Quinque, de Johann Müller Regiomontanus, referente aos cinco livros da obra, nos quais 

os dois primeiro abordam a Trigonometria plana e os outros três a Trigonometria esférica. 

Esse trabalho teve grande repercussão na Europa, no século XVI, devido à ruptura da 

Trigonometria antes dependente da Astronomia, abordando principalmente as contribuições 

para a Matemática, já que essa obra é dedicada aos astrônomos. 

Assim, este capítulo está organizado em três momentos: Descrição do De Triangulis, 

Notas Explicativas sobre a tradução do De Triangulis, em português, e Comentando a obra 

estudada. Na Descrição da obra, focalizamos sua importância e o autor, a estrutura da obra e a 

abordagem dos conteúdos. As Notas Explicativas são destinadas a descrever os passos 

realizados no decorrer da tradução da obra, para que o leitor tome conhecimento da maneira 

como foi realizada a tradução, com relação principalmente às dificuldades de termos 

contemporâneos à obra. Finalmente, faremos os comentários sobre a obra estudada. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DO DE TRIANGULIS 

A obra De Triangulis Omnimodis Libri Quinque (Cinco Livros sobre Todos os Tipos 

de Triângulos), escrita por Johann Müller Regiomontanus, consiste no resumo de toda 

Trigonometria estudada na Europa até a época, ou seja, ele sistematizou todo o conhecimento 

de Trigonometria como um suporte à Astronomia nesse tratado. 

De Triangulis possui duas edições. A primeira edição, de 1533, é de John Petreus, em 

Nuremberg, para John Schöner. A segunda edição, editada por Daniel Santbech, foi publicada em 1561 

por Hans Petri e por Petter Perna, em Basiléia. Essa segunda edição contém mais onze páginas, 

quadros de senos e se remete à primeira edição o tempo todo. Para esse estudo, utilizamos a primeira 

edição apresentada no livro Regiomontanus on Triangles de Barnabas Hughes, 1967, no qual 

encontramos o original em latim e a tradução em inglês. 

Na capa (figura 3.1) de De Triangulis, observamos a importância da obra estudada 

para a comunidade astronômica da época: 
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Cinco Livros sobre Triângulos de qualquer natureza, pelo homem mais culto e 
professor extraordinário das disciplinas de Matemática, Johannes Regiomontanus: 
Em que se explica todas as coisas necessárias para quem deseja alcançar a perfeição 
em seu conhecimento das ciências astronômicas. Desde que essas questões nunca 
tenham sido desenvolvidas em outro lugar antes deste tempo, um vai aspirar em vão 
aprender estas coisas sem essas idéias. 

Um anexo contém as obras de Nicolau de Cusa sobre a quadratura do círculo e da 
medição das linhas retas e curvas, juntamente com a sua refutação nunca antes 
publicada por Johannes Regiomontanus. 

Todos estes foram cuidadosamente editados com fidelidade singular e diligência na 
editora de John Petreus, em Nüremberg, 1533.(Tradução nossa) 

 

Figura 3.1. Capa da obra De Triangulis Omnimodis Libri Quinque, 1533 

Fonte: Disponível em: <http://www.univie.ac.at/hwastro/>. Acesso em: 10.01.2010. 
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A obra está dividida em cinco livros: os dois primeiros abordam a Trigonometria 

Plana, sendo dedicadas 57 páginas a eles; os três últimos livros, a Trigonometria Esférica, 

elemento mais importante para o estudo da Astronomia, numa extensão de 74 páginas.  

Regiomontanus, na apresentação de sua obra, mostra que os leitores devem ler 

primeiro sua obra, De Triangulis Omnimodis Libri Quinque, para depois estudar a Epítome do 

Almagesto, pois “ninguém pode evitar a ciência de triângulos” (HUGHES, 1967, p. 5), já que, 

segundo ele, para um estudo mais aprofundado de Astronomia, o estudante precisava de 

conceitos sólidos da teoria dos triângulos. Em seguida, para enfatizar a importância da obra, 

diz que “[...] vocês, que desejam estudar grandes e maravilhosas coisas, que desejam saber 

sobre o movimento das estrelas, precisam ler estes teoremas sobre triângulos. Sabendo estas 

idéias abrirão a porta a tudo de Astronomia e para certos problemas geométricos” (HUGHES, 

1967, p. 5). 

Na obra de Regiomontanus, podemos verificar seu estilo euclidiano, colocando uma 

ênfase forte ao método-dedutivo. Basicamente, cada livro inicia com definições e axiomas, 

seguindo-se os teoremas e suas demonstrações. A maioria dos teoremas demonstrados traz 

notas envolvendo Proposições oriundas dos Elementos de Euclides que irão justificar alguns 

passos de sua demonstração. Vejamos na tabela 04 uma síntese geral do De Triangulis 

estudado:  

Tabela 3.1. Síntese geral da Obra De Triangulis 

 

TRIGONOMETRIA 

PLANA 
TRIGONOMETRIA ESFÉRICA 

 
Livro 1 Livro 2 Livro 3 Livro 4 Livro 5 

Definições 23 - - - - 

Axiomas 7 - - - - 

Teoremas 57 33 56 34 15 

Total 195 Teoremas 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
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3.3 Notas explicativas sobre a tradução do De Triangulis em português 

A obra que serviu de base para a tradução foi o livro Regiomontanus on Triangles, de 

Barnabas Hughes, 1967, no qual encontramos o original em latim e a tradução em inglês. A 

maior parte da nossa tradução para o português foi realizada do inglês. Porém algumas 

dúvidas de enunciado, demonstração e figuras foram feitas do original em latim. 

Hugnes disponibiliza, em On Triangles, 270 páginas de tradução do latim-inglês, e 

cada página em inglês tem sua versão original em latim (veja figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Páginas do livro Regiomontanus on Triangles. 

Fonte: Hughes, 1967, pp.77 e 71. 
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Assim, como em algumas traduções, foram feitas adaptações de alguns termos para 

uma linguagem mais contemporânea, visando a melhor compreensão. No restante, foram 

mantidas as nomenclaturas originais, preservando o pensamento inicial do autor. 

A estrutura do texto em inglês é basicamente a mesma que Regiomontanus utilizou, 

porém, na obra, original Regiomontanus utiliza parágrafos separando o enunciado do teorema 

de sua demonstração. Hughes (1967) seguiu a mesma estrutura, em sua tradução: o enunciado 

do teorema seguido de sua demonstração, separando-os por parágrafos (figura 3.2). Aqui, 

reestruturamos nossa tradução da seguinte forma: Teorema, Esquematizando e Demonstração. 

Hughes (1967), no decorre de sua tradução, utilizou muitas notas de rodapé que 

serviram para os seguintes propósitos: 

1. Esclarecer determinada terminologia arcaica do Latim; 

2. Mencionar algumas definições das frases em Latim; 

3. Corrigir algumas figuras; 

4. Fazer correções ao texto em latim referente à prova. 

Um exemplo do item 1 é quando Hughes (1967) ressalta em uma nota de rodapé que 

um seno reto não deve ser confundido com o seno de um ângulo reto. Rectus é usado somente 

para enfatizar que o seno a que se refere não é o seno reverso (um menos o co-seno ou, 

geometricamente, aquela parte do raio que fica entre o seno de um ângulo e seu arco). Sinus 

totus é o seno completo, ou seja, o seno de 90°. 

Hughes (1967) também salienta: sempre que uma palavra ou frase não traz na tradução 

o sentido completo, uma justificativa seguirá entre colchetes.  

Como nossa intenção é que essa tradução sirva de auxílio para pesquisadores da área, 

consideramos adequado fazer algumas observações e notas explicativas em nota de rodapé, 

dando opção ao leitor já familiarizado com o tema de continuar sua leitura sem interrupções. 

Assim, ao ler nossa tradução, o leitor deve observar que 

1. Mantivemos as figuras e as letras usadas por Regiomontanus na versão indicada e, 

obviamente as deduções. Vale ressaltar que os erros das letras que indicam segmentos, 

ângulos, retas, entre outros, estão corrigidas nas notas de rodapé. 
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2. As notações dos vértices dos triângulos, na obra de Regiomontanus, apresentam-se em 

minúsculo; em nossa versão, modificamos para notação moderna com letras 

maiúsculas.  

3. As notações foram modificadas por símbolos modernos, como está exposto na 

tradução de Hughes (1946). Por isso, os ângulos são representados por três letras, das 

quais a segunda se refere ao vértice e as outras duas a pontos situados em cada lado ou 

se utiliza o símbolo ∠. AB, sem o traço, que representa o comprimento do segmento 

da reta de extremos A e B. A palavra triângulo é substituída pelo sinal tradicional de 

delta maiúsculo (∆) e o símbolo de grau (°). 

4. Foram retiradas as notas referentes à tradução (Latim – Inglês) que faziam referência a 

explicações de termos em latim contido na obra de Regiomontanus. 

5. Transcrevemos as proposições utilizadas, contidas nos Elementos de Euclides, pois 

atualmente a maioria delas é desconhecida quanto ao seu conteúdo e à sua autoria. 

6. Hughes (1967) fez observações que têm como propósito corrigir pequenos erros de 

tipografia, como notação de segmentos, ângulos, entre outros. Assim, mantivemos 

essas notas para uma melhor compreensão pelo leitor. 

7. Para um melhor entendimento da obra traduzida, toda vez que aparecer em colchetes é 

uma observação de Hughes (1967) e quando aparecer parênteses é uma observação 

nossa. 

8. Todas as figuras foram feitas no software Cabri Geometrie II em que foram mantidas 

todas as propriedades referentes às figuras. 

9. Para as figuras espaciais, contidas nos livros 3, 4 e 5, foram mantidas as mesmas 

planificadas, como no original de Regiomontanus. Apenas foram realizados alguns 

consertos de nomenclatura nos vértices e arestas desenhadas erroneamente. 

 

3.4. Comentando a obra estudada 

Regiomontanus basicamente utiliza três referências para a escrita de sua obra: 

definições inseridas no início do texto que fundamenta todos os teoremas subseqüentes, Os 

Elementos de Euclides e textos de sua autoria. Zeller (1944) menciona que o que Nasir Eddin 

al-Tusi fez dois séculos antes, para a Matemática no Oriente, Regiomontanus fez para o 

Ocidente. 
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A obra apresentada nos remete a conceitos, a definições e a teoremas importantes na 

História da Trigonometria Moderna. Alguns conceitos são mencionados no início da obra, 

exemplificados nesta citação: “Quando o arco e a corda são bissectados, nós chamamos 

aquela meia-corda de seno reto do arco-metade. Além disso, o complemento de qualquer arco 

é a diferença entre o próprio arco e um quadrante. O complemento de um ângulo é a diferença 

entre o próprio ângulo e um ângulo reto” (HUGHES, 1967, p. 7). Isso mostra o cuidado do 

autor em apresentar ao leitor idéias que irão embasar seu estudo (figura 3.3). 

 

Figura 3.3. Definições contidas nos De Triangulis  

Fonte: Hughes, 1967, p. 30. 

Regiomontanus foi principalmente um astrônomo conhecedor de medida física 

(ZELLER, 1944); conseqüentemente, ele se preocupou consideravelmente em relacionar 

medidas físicas com expressões numéricas. Por isso ele faz a distinção entre número e 

quantidade. Refere-se à quantidade como um comprimento de linha, o tamanho de ângulo ou 
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arco, ou uma área, enquanto número é o valor que permanece depois que a quantidade é 

medida (divida) por uma medida comum a todas as quantidades. 

Outro fato é que a terminologia de Regiomontanus é semelhante à de Ptolomeu com 

relação à divisão da circunferência, que divide o diâmetro do círculo em 120 partes e a 

circunferência em 360 partes.  

O seno, na época de Regiomontanus, difere ligeiramente da definição da função seno 

de hoje. O seno, como usado em sua obra, é uma perpendicular traçada de uma extremidade 

de um arco de um círculo para o diâmetro que foi traçado pela outra extremidade do arco. O 

seno reverso é a parte do diâmetro entre o pé daquela perpendicular ou o seno e o arco. O 

seno do complemento do arco é o seno da diferença entre o arco e um quadrante; 

conseqüentemente, se o arco é menor que 90º, o complemento do arco é 90º menos os graus 

do arco, mas, se o arco é maior que 90º, o complemento é levado a ser os graus do arco menos 

90º. 

 

Figura 3.4. Teorema 20 do Livro primeiro do De Triangulis 

Fonte: Hughes, 1967, p. 58. 



Capítulo 03 - De Triangulis Omnimodis Libri Quinque: Descrição e Comentários da Obra 

 68

No Primeiro Livro, os teoremas do 1 ao 19, trata-se basicamente dos conceitos de 

grandezas ou magnitudes e razões. Dos teoremas 20 a 57, propõem-se soluções geométricas 

para triângulos retângulos, isósceles e escalenos, porém dos teoremas 20, 2734 e 2835 são 

exceção, pois usam explicitamente o seno de um ângulo. Vale ressaltar que o teorema 20 

mostra a definição do seno (figura 3.4): Em todo triângulo retângulo, um dos quais o vértice 

agudo é o centro de um círculo e cuja [hipotenusa] é seu raio, o lado que subtende a este 

ângulo agudo é o seno reto do arco adjacente ao lado oposto ao ângulo dado, e o terceiro lado 

do triângulo é igual ao seno do complemento do arco (HUGHES, 1967, p. 58). 

Esquematizando... 

Se o triângulo retângulo ∆ABC é dado com C o ângulo reto e A um 
ângulo agudo, em torno do vértice do qual o círculo BED é descrito 
com a hipotenusa – que é, o lado oposto ao maior ângulo – com o raio, 
e se o lado AC é estendido suficientemente para encontrar-se com a 
circunferência do círculo no ponto E, então o lado BC oposto ao 
∠BAC é o seno do arco BE que subtende ao ângulo dado, e além 
disso o terceiro lado AC é igual ao seno reto do complemento arco 
BE. 

Demonstração 

Estenda o lado BC para encontrar a 
circunferência do círculo no ponto 
D. Do ponto A, o centro do círculo, 
trace um raio AK paralelo ao lado 
BC, e do ponto B trace uma corda 
BH paralela ao lado AC. As duas 
linhas BH e AK necessariamente 
se interceptam, devido os ângulos 
ABH e BAK serem agudos, e isso 
acontece no ponto G. 
Conseqüentemente, como o raio 
AE intercepta a corda BD 
perpendicularmente devido o ∠ACB reto, [AE] bissecta ambos a 
corda BD, de acordo com o Teorema 3 do livro III dos Elementos de 
Euclides, e o arco BD, de acordo com a Teorema 29 do livro III dos 
elementos de Euclides. Assim, apenas pela definição a linha inteira 
BD é a corda do arco BD, então também [pela definição] sua metade, 
isto é a linha BC, é o seno do arco-metade BE oposto ao ∠∠∠∠BAE, ou 
BAC. E este é o que a primeira parte do teorema afirma.  

                                                
34 L1 - Teorema 27: Quando dois lados de um triângulo retângulo são conhecidos, todos os ângulos podem ser 
encontrados. 
35 L1 - Teorema 28: Quando a razão de dois lados de um triângulo retângulo é conhecida, seus ângulos podem 
ser calculados. 
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A segunda parte é mostrada para ser verdade se for primeiro 
compreendido que, pela Proposição 34 do Livro I dos Elementos de 
Euclides, o ∠AGB é um ângulo reto, então o raio AK bifurca a corda 
BH e seu arco, como mencionado acima. Conseqüentemente, através 
da definição, a linha reta BG é o seno de arco BK. Além disso, a linha 
BG é igual ao lado [AC] do ∆ABC pela Proposição 34 do Livro I dos 
Elementos de Euclides devido à área de AGBC ser limitada por linhas 
paralelas. Mas o ∠CAG, ou EAK, é um ângulo reto pela Proposição 
29 do livro I dos Elementos de Euclides, devido à linha BC ser 
paralela a AG. Conseqüentemente pela última Proposição do Livro VI 
dos Elementos de Euclides, o arco EK é mostrado para ser um 
quadrante da circunferência. Conseqüentemente, o arco BK está 
definido como o complemento do arco BE, e o seno BG [do arco BK] 
há pouco foi mostrado como sendo igual ao lado AC. E assim ambas 
as partes do teorema foram provadas. (Grifo nosso) 

No Teorema 20, Regiomontanus utiliza a definição apresentada no inicio do Livro I: 

Quando o arco e a corda são bissectados, nós chamamos aquela meia-corda de seno reto do 

arco metade (HUGHES, 1967, p. 30-31) para embasar a demonstração de seu teorema. Ele 

toma o raio do círculo trigonométrico igual a 1, e ou seja, definindo o BC=senBÂC . Ele 

ainda utiliza o termo “seno reto do complemento do arco BE”, em que se refere ao cosseno do 

ângulo BÂC, sendo ACcosBÂC = . 

Os teoremas 4936, 5037, 5238 e 5339 estudam os casos de triângulos oblíquos, porém 

não mencionam o uso da função seno (Anexos). 

Zeller (1944, p. 23) ressalta que todos os outros teoremas do Primeiro Livro, no seu 

ponto de vista, podem ser classificados em três categorias:  

1. Teoremas que mudaram com o tempo para “exercícios do aluno” (Teoremas 30, 32, 

37, 38, 39, 48, 54, 55, 56, 57);  

2. Teoremas referentes aos quatro casos de solução de triângulos oblíquos (Teoremas 49, 

50, 52, 53,), como foi citado anteriormente; 

                                                
36 L1 - Teorema 49: Se dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles compreendido são conhecidos, os outros 
ângulos e o outro lado podem ser encontrados.  
37 L1 - Teorema 50: Se um dos dois lados conhecidos é oposto a um ângulo obtuso dado, tanto o [outro] lado 
como os ângulos restantes podem ser encontrados geometricamente.  
38 L1 - Teorema 52: Se um lado dado de um triângulo suporta dois ângulos conhecidos, os outros dois lados 
podem ser encontrados.  
39 L1 - Teorema 53: Se em um triângulo o lado oposto a um dos dois ângulos dados é conhecido, os outros lados 
podem ser encontrados.  



Capítulo 03 - De Triangulis Omnimodis Libri Quinque: Descrição e Comentários da Obra 

 70

3. Teoremas que não têm lugar em textos sobre Trigonometria (Teoremas 25, 26, 31, 33, 

34, 35, 36, 40). 

 

Figura 3.5. Teorema 1 do Livro Dois do De Triangulis 

Fonte: Hughes, 1967, p. 108. 

O Segundo Livro é o início propriamente dito do estudo da Trigonometria Plana. 

Regiomontanus já começa enunciando a lei dos senos no Teorema 1: Em todo triângulo 

retilíneo a razão de um lado para com o outro lado é a mesma que o seno do ângulo oposto ao 

lado para com o seno do ângulo oposto ao outro lado (HUGHES, 1967, p. 108-111) 

Esquematizando... 

Como dissemos, o seno de um ângulo é o seno do arco subtendido 
aquele ângulo. Além do mais, esses senos devem ser relacionados por 
um, e o mesmo raio do círculo, ou por vários [raios] iguais. Assim, se 
o ∆ABG é um triângulo retilíneo, então a razão do lado AB para com 
lado AG é a mesma que o seno do ∠AGB para o seno do ∠ABG; 
similarmente, a razão do lado AB para com lado BG é a mesma que o 
seno do ∠AGB para o seno do ∠BAG. 

Demonstração 

Se o ∆ABG é um triângulo retângulo, a prova será direta pelo 
Teorema 28 do Primeiro Livro dos Triângulos. Entretanto, se o 
triângulo não for retângulo, os dois lados AB e AG são iguais, os dois 
ângulos opostos aos lados também iguais e conseqüentemente seus 
senos serão iguais. Assim dos dois lados dele é estabelecido que nossa 
proposição é verificada. Mas se [um dos dois lados] é maior que o 
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outro – por exemplo, se AG é 
maior – então traçaremos por BA 
um segmento até o ponto D, até 
toda [a linha] BD seja igual ao 
lado AG. Então, ao redor dos dois 
pontos B e G como centros, dois 
círculos iguais são entendidos 
para ser traçados com os 
comprimentos das linhas BD e 
GA como raios 
[respectivamente]. As circunferências destes círculos interceptam a 
base do triângulo nos pontos L e E, tal que o arco DL subtende ao 
∠DBL, ou ABG, e o arco AE subtende ao ângulo ∠AGE ou AGB. 
Finalmente duas perpendiculares AK e DH, dos dois pontos A e D, 
interceptam a base. Agora é evidente que DH é o seno reto do ∠ABG 
e AK é o seno reto do ∠AGB. Além disso, pela Proposição 4 do Livro 
VI dos Elementos de Euclides, a razão de AB para BD, e 
conseqüentemente para AG, é a mesma de AK para DH. Assim, a 
afirmação da proposição é verdadeira. (Grifo nosso) 

Regiomontanus deixa bem claro no inicio do teorema a definição de seno “o seno de 

um ângulo é o seno do arco subtendido aquele ângulo” e que ele esta relacionado com o raio 

do círculo que está sendo estudado. Em seguida, expõe uma propriedade importante que 

conhecemos por lei dos senos: Em todo triângulo qualquer a razão entre a medida de um lado 

e o seno do ângulo oposto a este é constante, ou seja, é a mesma seja qual for o lado 

escolhido. Tomando a figura do teorema 1 a lei dos senos seguiria: 

BG

GAsenB

AB

BGsenA

AG

GBsenA ˆˆˆ
==

 

Para a demonstração ele analisa os dois possíveis casos, quando o triângulo for 

retângulo e quando o triângulo for qualquer. Para o primeiro caso o teorema 28 do livro I 

resolve o problema. Para o caso em que o triângulo é qualquer ele ainda divide em dois 

subcasos: triângulo isósceles e triângulo escaleno, onde segue acima suas demonstrações. 

Regiomontanus ainda faz a utilização da lei dos senos nos Teoremas 4 e 5 para resolver casos 

de triângulos oblíquos, triângulos que não possuem um ângulo reto, ou seja possuem três 

ângulos agudos, ou dois ângulos agudos e um obtuso. 

Apesar dos trabalhos matemáticos de Regiomontanus englobarem muitas áreas, como 

Geometria, Trigonometria, construção de tábuas e calendários, ele penetra também em áreas 

secundárias, como Álgebra e Teoria dos Números, por exemplo. É difícil entender os hábitos 

B

A

G

D

LHKE
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de trabalho de Regiomontanus relativos a estes tópicos. Ele não nos deixou nenhuma 

introdução para Aritmética ou Álgebra. Porém, em alguns teoremas encontramos 

pinceladas”sem fundamentação teórica inicial desses tópicos. 

No Livro Dois é evidente o uso freqüente de métodos algébricos, principalmente nos 

Teoremas 12 e 2340, que oferecem soluções algébricas para encontrar o comprimento dos 

lados dos triângulos. Em ambos, Regiomontanus ressalta que, no momento, esses teoremas 

não podem ser provados através de meios geométricos, utilizando assim aparatos da álgebra. 

Ao final da demonstração, ele traz as equações 16x2 + 2000 = 680x (Teorema 12) e (1/4) x2 + 

136 - 6x = 4x2 + 2(1/4) - 6x (Teorema 23), porém não as resolve, apoiando-se que 

teoricamente ele não lida com equações algébricas. Regiomontanus, em sua obra, escreveu 

não só esses exercícios como outros em álgebra simbólica. “Provavelmente ele estava 

familiarizado com a tradução de Robert de Chester da Álgebra de al·Khowarizmi” 

(HUGHES, 1967, p.119). 

 

Figura 3.6. Teorema 12 do Livro Dois do De Triangulis 

Fonte: Hughes, 1967, p. 118. 

Vejamos, por exemplo, o Teorema 12 (figura 3.6.): 

                                                
40 L2 - Teorema 23: Se a diferença de dois lados é determinada e a diferença dos dois segmentos é conhecida 
juntamente com sua própria perpendicular, todos os lados podem ser encontrados.  
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Teorema 12: Se a perpendicular é dada e a base e a razão dos lados 
são conhecidas, cada lado pode ser encontrado. 

Esquematizando... 

Este problema não pode ser provado neste momento através de meios 
geométricos, mas vamos nos empenhar para realizar isto pela arte da 
álgebra. Assim, se ∆ABG tem perpendicular AD e base BG 
conhecidas, e se a razão dos lados AB e AG é dada, nós procuramos 
cada um destes [lados].  

 

Demonstração 

Por exemplo, deixe que a razão 
de AB para AG seja de 3 para 5, 
de forma que o lado AB seja 
menor que o lado AG. Disto, 
segue que o segmento BD é 
menor que segmento DG, 
inegavelmente. Então, deixe DE 
ser igual a BD, e deixe que a 
perpendicular AD seja dada como 5 [pés] e a base BG como 20 pés. 
Pegue a linha EG como 2x; conseqüentemente, a linha BE será (20 – 
2x), e BD será a metade 10 - x, enquanto o resto [da linha] será 10 + x. 
O quadrado de BD resulta em x2 + 100 – 20x, para qual somando com 
o quadrado da perpendicular, isto é 25, são obtidos x2 + 125 – 20x. De 
forma semelhante, o quadrado de BG será x2 + 20x + 100 para qual 
somando com o quadrado da perpendicular, isto é, 25, são obtidos x2 + 
20X + 125. Assim, você terá o quadrado das duas linhas AB e AG 
cuja razão é de 9 para 25 - isto é, o quadrado da razão de 3 para 5 que 
foi a razão dos lados. Portando, como a razão do primeiro quadrado 
para o segundo quadrado é de 9 para 25, então, se o primeiro quadrado 
é multiplicado por 25 e o segundo quadrado por 9, os produtos são 
iguais. Restabelecendo os déficits, como é habitual, e subtraindo em 
ambos os lados da igualdade [da equação], nós obtemos 16x2 + 2000 = 
680x. Sendo os restos das regras [como foi feito] como mostra a tese. 
Então, a linha GE que foi determinada como sendo 2x será conhecida; 
conseqüentemente o resto da base, BE, e a metade BD serão 
conhecidos. [BD] juntamente com a perpendicular AD resulta no lado 
AB. Daí, finalmente, o lado AG é conhecido, como foi proposto.  

No Teorema 2441, a figura está intimamente relacionada com a figura usada na 

demonstração do Teorema de Ptolomeu: 

                                                
41 L2 - Teorema 24: Se três lados de um triângulo retilíneo forem dados, o diâmetro do círculo circunscrito pode 
ser encontrado.  
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Outro detalhe que pode ser dito está contido no Teorema 26 do livro II, em que 

encontramos implicitamente a fórmula moderna para a área de um triângulo: Se a área de um 

triângulo é dada juntamente com o produto retangular dos dois lados, então ou o ângulo 

oposto à base é conhecido ou aquele ângulo juntamente com seu ângulo externo é igual a dois 

ângulos retos (HUGHES, 1967, p. 132-133). Porém, no teorema 10 do livro II, 

Regiomontanus mostra explicitamente sua concepção sobre a área de um triângulo: Se a área 

de um triângulo é determinada juntamente com as razões dos lados, qualquer um destes lados 

pode ser identificado. Conseqüentemente, seus ângulos podem ser medidos (HUGHES, 1967, 

p. 116-117): 

Esquematizando.... 

Recorde que no ∆∆∆∆ABG, com a sua perpendicular AD, como 
construímos no Teorema 2, a razão AB para a perpendicular AD 
foi comprovadamente conhecida. Devido a esse fato e por causa da 
hipótese, a perpendicular AD para a base BG terá uma razão 
conhecida e conseqüentemente a sua metade. Como o produto 
dessa perpendicular e a metade da base é conhecida - isto é, a área 
do próprio triângulo - pelo Teorema 18 do Primeiro Livro dos 
Triângulos, e como a perpendicular AD será conhecida, então a base 
BG também será. Por isto e porque as razões dos lados foram 
determinadas, os outros lados e finalmente seus ângulos podem ser 
encontrados. 

Demonstração 

Mas se este método parece 
muito extenso ou muito difícil, 
você pode chegar a isto de outro 
modo – não tão fácil, mas talvez 
mais agradável. Três linhas de 
comprimentos quaisquer de 
[mesma] medida são conhecidas 
por meio do qual a área do 
triângulo foi dada, tendo apenas as razões juntamente com os três 
lados do triângulo dado, você saberá qual triângulo é formado. Você 
pode medir pelo Teorema 46 do Primeiro Livro dos Triângulos 
qualquer uma de suas perpendiculares que desejar [usar]. Esta 
[perpendicular], multiplicado pela metade da base na qual encontra-se, 
revela a área deste segundo triângulo. E como estes dois triângulos são 
estabelecidamente semelhantes, a área do segundo triângulo está para 
a área do primeiro triângulo, que já é conhecido, assim como o 
quadrado de qualquer lado do segundo triângulo está para o quadrado 
do lado correspondente do primeiro triângulo. Conseqüentemente, o 
quadrado do lado do primeiro triângulo, e, portanto o seu lado, será 
conhecido; sendo que os outros também podem ser encontrados. 
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(Grifo Nosso) 

Os demais teoremas envolvem soluções para triângulos oblíquos, soma e subtração 

dos lados dos triângulos, porém, em sua maioria, podemos dizer que trata de exercícios sobre 

triângulos, se olhássemos esse texto como Trigonometria moderna. 

O Terceiro Livro é uma fundamentação da Trigonometria Esférica com a Geometria 

Espacial. Do Teorema 01 ao Teorema 34, Regiomontanus aborda a geometria de grandes 

círculos em esferas; do Teorema 35 ao Teorema 56, estuda triângulos esféricos. 

 Segundo Zeller (1944), alguns dos teoremas mostram certa originalidade. 

Determinados teoremas se assemelham ao “Sphaera de Menelaus”, enquanto alguns dos 

números têm uma semelhança com os do trabalho de Geber42. Nesse livro, não há o emprego 

de função trigonométrica; ele aborda mais a geometria esférica. 

Como ninguém mais, Regiomontanus estava preocupado em sistematizar os assuntos 

matemáticos da sua época. Na idade Média, durante o século XV, a habilidade para fazer 

aritmética não era parte de educação geral. Por isso, nos livros de ensino havia instruções 

básicas detalhadas de técnicas de aritmética simples. Aparentemente, Regiomontanus assumiu 

essas técnicas como conhecidas. Em particular, a habilidade com que ele multiplicou e dividiu 

números grandes estava superada. Segundo Kaunzner (1990, p. 375), ele executa a 

multiplicação como nós fazemos hoje; em um problema enviado para Giovanni Bianchini, em 

1466, ele escreve um dos fatores debaixo do outro. A sua divisão é um método no qual os 

dígitos no dividendo e no divisor são riscados quando eles já não são necessários. O restante é 

lido a partir dos dígitos que não tenham sido riscados, e o quociente é escrito corretamente. 

Este método de fazer aritmética é moderno, comparado com a maioria dos seus 

contemporâneos e seus sucessores no século XV (KAUNZNER, 1990). Constatamos esse fato 

nos Teoremas 22, 2543, 2644, 2745 e 3446 do Quarto Livro, em que o uso de arredondamento do 

                                                
42 al-Ishbili Abu Muhammad Jabir ibn Aflah (1100 – 1160) mais conhecido como Geber, forma latina de seu 
nome. Ele foi um importante matemático árabe, em que suas obras foram traduzidas para o latim, enquanto 
trabalhos como o de Abu'l-Wafa não foram traduzidas em latim. 
43 L4 - Teorema 25: Todo triângulo que tem um e somente um ângulo reto juntamente com dois lados 
conhecidos permite o outro lado e os outros ângulos ser [encontrado].  
44 L4 - Teorema 26: Quando três ângulos de um triângulo retângulo forem conhecidos, todos seus lados podem 
ser encontrados.  
45 L4 - Teorema 27: Quando um lado de um triângulo retângulo é conhecido juntamente com um dos dois 
ângulos não-retos, encontra-se o outro ângulo como também os outros lados.  
46 L4 - Teorema 34: Em qualquer triângulo que tem três lados conhecidos, os três ângulos podem ser 
encontrados.  
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resultado da divisão de números grandes é utilizado. 

Teorema 22: Se a diferença de dois arcos é dada, juntamente com a 
razão dos seus senos, então cada um deles pode ser encontrado.  

(...) 

Por exemplo, deixe a razão do seno do arco AG para seno do arco BG 
ser dado de 20 para 13. E deixe a diferença dos arcos ser 40. A corda 
deste é 41042. A diferença de 20 [e] 13 é 7. Então, 41042 multiplicado 
por 13 dá 533546 que é dividido por 7 resultando 76221 – isto é, a linha 
BH. Para isto é adicionado a metade da corda AB, 20521, dando 96742, 
isto é, a linha LH. Semelhantemente, adicione 76221 por 41042, 
obtendo 117263 que são multiplicados por 76221 dando 8937903123. 
Para isso é adicionado o quadrado do seno inteiro, que é 3600000000, 
totalizando 12537903123. Assim, a raiz quadrada disto é 111973. Logo, 
multiplique 96742 por 60000, dando 5804520000 que é dividido por 
111973 dando 51839 - isto é, o seno do arco MG que será 59º 4[6]. 
Disto, 20 é subtraído [e] o arco BG é admitido como 39[º] 46. 
Semelhantemente, some 20º obtendo 79º 46, e isto será considerado o 
arco AG. 

Observamos, nesse teorema, o fato da utilização da raiz quadrada de um número, 

sendo arredondado o resultado. 

Nesse Quarto Livro, outros aspectos nos chamam a atenção. Nos Teoremas 1647 e 

1748, Regiomontanus indica a Lei dos Senos para um triângulo retângulo e para todos os 

triângulos. Segundo Zinner (1944), o Teorema 18 é igual ao Teorema de Geber: “Em todo 

triângulo que tem somente um ângulo reto, a razão do seno de um ângulo não-reto para o seno 

do ângulo reto está para a razão do seno do complemento do ângulo restante para seno do 

complemento do lado que subtende ao ângulo” (HUGHES, 1967, p. 227).  

No Teorema 26, encontramos a lei dos senos para triângulos esféricos. Para sua 

demonstração, Regiomontanus utiliza a fórmula em que o cosseno de um arco é igual ao seno 

do seu complemento (figura 3.7.):  

AB lado doar complement seno

AGB ângulo do ocomplement seno

BAG reto ângulo seno

BAD ângulo seno
=

 

                                                
47 L4 - Teorema 16: Em todo triângulo retângulo a razão dos senos de todos os lados para os senos dos ângulos 
que os lados subtendam é o mesmo.  
48 L4 - Teorema 17: Em todo triângulo não-retângulo os senos dos lados para os senos dos ângulos opostos a 
esses lados terão a mesma razão.  
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Figura 3.7. Parte do Teorema 26 do Livro Quatro do De Triangulis 

Fonte: Hughes, 1967, p. 248. 

Os Teoremas 25, 26 e 27 tratam de triângulos esféricos com ângulos retos, e nos 

Teoremas 2849, 2950, 3051, 3152, 3253, 3354 e 3455 são dados os seis casos de resolução de 

triângulos esféricos oblíquos. 

                                                
49 L4 - Teorema 28: Quando os dois lados que cercam um dado ângulo de um triângulo não-retângulo forem 
conhecidos, podem ser encontrados o lado restante e os outros ângulos.  
50 L4 - Teorema 29: Conhecendo dois lados e um ângulo oposto de um triângulo não-retângulo é suficiente para 
a determinação do outro lado e dos outros ângulos.  
51 L4 - Teorema 30: Quando dois lados de um triângulo não-retângulo são conhecidos juntamente com o seu 
ângulo oposto, e se fosse estabelecido qual a lei que a perpendicular oposta ao ângulo dado cai, então o lado 
restante e os outros ângulos podem ser encontrados.  
52 L4 - Teorema 31: Se qualquer triângulo não-retângulo tivesse dois ângulos dados juntamente com o seu lado, 
o ângulo restante e os outros lados podem ser encontrados.  
53 L4 - Teorema 32: Quando dois ângulos de um triângulo não-retângulo são conhecidos juntamente com o lado 
que subtender um deles, o ângulo restante e o outro lado podem ser encontrados.  
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Zeller (1944, p. 28) comenta que alguns dos teoremas do Livro IV do De Triangulis 

apresentam semelhanças com os teoremas do Livro V, de Nasir Eddin al-Tusi “Tratado sobre 

quadrilátero”, como por exemplo: 

Tabela 3.2. Comparação de Zeller (1944) 

Tratado sobre Quadriláteros 
Nasir Eddin al-Tusi 
Livro V, capítulo III 

De Triangulis Libri Quique 

Regiomontanus 
Livro IV 

Leis 

  

(ζ) Todo triângulo que tem três ângulos 

agudos terão com seus lados menores que um 

quadrante; seus pólos cairão fora do 

triângulo. 

Teoremas 

 

 

9. Em qualquer triângulo que tem três 

ângulos agudos, terão os lados menores que 

um quadrante. 

 

(η) Todo triângulo que tem um ângulo agudo 

e dois ângulos obtusos, tem o lado oposto a 

estes últimos ângulos mencionados maior 

que um quadrante, e o lado oposto ao ângulo 

agudo menor que um quadrante. 

 

11. Em um triângulo que tem dois ângulos 

obtusos iguais, cada um dos lados opostos a 

estes ângulos será maior que um quadrante.  

 

Fonte: Zeller, 1944. 

                                                                                                                                                   
54 L4 - Teorema 33: Quando três ângulos de um triângulo esférico não-retângulo são dados, seus três lados 
podem ser medidos.  
55 L4 - Teorema 34: Em qualquer triângulo que tem três lados conhecidos, os três ângulos podem ser 
encontrados.  
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O Quinto Livro é uma continuação da solução de problemas, envolvendo triângulos 

esféricos. Nesse livro, encontramos a Lei dos Cossenos para triângulos esféricos no Teorema 

2 (figura 3.8), com a terminologia de seno versado. Esta foi a primeira vez que a lei dos 

cossenos foi dada de forma útil para o cálculo: “Em todo triângulo esférico que é construído a 

partir de arcos de grandes círculos, a razão do seno versado de qualquer ângulo para a 

diferença de dois senos versados, do qual o seno versado do lado subtendido a este ângulo, 

quando o outro é o seno versado da diferença dos dois arcos incluindo este ângulo, assim 

como a razão do quadrado do seno reto total para o produto retangular dos senos dos arcos 

colocado ao redor do ângulo mencionado” (HUGHES, 1967, p.271). 

Usando a notação moderna de Trigonometria 

sencsenb

cba

sencsenb(b - c)- sen verssen vers A

sen vers A

⋅

⋅−
=

⋅
=

coscoscos
cosAou  

1

 

Vale ressaltar que a função seno versado (r - cos θ) ainda pode ser encontrada no 

Teorema 1156 e nas demonstrações dos Teoremas 357, 1058 e 1259. Segundo Hughes (1967), 

Regiomontanus teve o primeiro contando com a Lei dos Cossenos quando, em Viena, 

estudava al-Battānī. Ele reconheceu sua importância e refez a lei em sua primeira fórmula 

prática. 

                                                
56 L5 - Teorema 11: Quando o seno versado de algum arco tem uma razão conhecida do seno reto do mesmo 
arco, o próprio arco é conhecido.  
57 L5 - Teorema 3: Quando três lados dados de um triângulo esférico são construídos por arcos de grandes 
círculos, todos os ângulos de seus [triângulos] podem ser medidos.  
58 L5 - Teorema 10: Se existem dois triângulos retângulos dos quais o ângulo agudo de um é igual ao ângulo 
agudo do outro e [do qual] os dois lados que subtendem os ângulos retos têm uma diferença conhecida, e 
similarmente se os dois lados subjacentes ao ângulo reto e o ângulos agudos dado tem uma diferença conhecida, 
todos os lados destes [dois triângulos] podem ser encontrados. 
59 L5 - Teorema 12: Se há dois triângulos retângulos dos quais um ângulo agudo de um é igual a um dado 
ângulo agudo do outro, e se a diferença dos lados opostos aos ângulos retos é dada juntamente com a diferença 
dos lados que subtendem aos ângulos agudos, então todos os lados dos triângulos podem ser encontrados. 
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Figura 3.8. Parte do Teorema 2 do Quinto Livro do De Triangulis 

Fonte: Hughes, 1967, p. 270. 



 

 

DISCUSSÕES GERAIS 

 

 

Este trabalho teve o intuito de estudar a obra De Triangulis Omnimodis Libri Quinque 

Quinque (Cinco Livros sobre Todos os Tipos de Triângulos), do astrônomo e matemático 

Johann Muller Regiomontanus, que marcou a história da Trigonometria durante o século XV. 

Tentamos situar Regiomontanus no contexto do desenvolvimento da Trigonometria, 

colocando à disposição da comunidade de educadores matemáticos e historiadores brasileiros 

essa obra em português, assim como destacar as contribuições de Regiomontanus e de sua 

Obra De Triangulis para o desenvolvimento da Trigonometria, contribuindo para estudos que 

envolvam o desenvolvimento de conceitos matemáticos na história da Matemática. 

 
Johann Muller Regiomontanus, um astrônomo com grande habilidade para a 

Matemática, desempenhou um importante papel na história da Trigonometria, uma vez que a 

maioria dos astrônomos do século XV possuía pouco conhecimento de Matemática e, sempre 

que necessitavam, utilizavam cálculos auxiliares encontrados em várias obras da época, o que 

demandava muito tempo. 

Nesse período, havia muitos conceitos matemáticos que a Astronomia utilizava, tanto 

na Europa quanto no Mundo Árabe, envolvendo triângulos, os mais variados: triângulos 

planos e triângulos curvos, o que exigia muito tempo para esse estudo. Para suprir essa 

necessidade, Regiomontanus, ao término do Epítome em 1462, resolveu escrever regras sobre 

triângulos, que em 1533 foram transformadas na obra De Triangulis Omnimodis Libri 

Quinque, que serviria como base para facilitar os cálculos geométricos e astronômicos usados 

para calcular diariamente os acontecimentos celestes, tamanhos e distâncias de cometas, em 

que a Trigonometria é uma ferramenta muito importante. Regiomontanus remete seu livro 

como “o pé da escada para as estrelas”. 

O manuscrito de De Triangulis passou por várias mãos antes de ser comprado por 

Pirkheimer (1470-1530), um importante cidadão de Nuremberg, que foi editado por John 

Schöner e publicado por John Petreus, em Nüremberg, em 1533. Essa edição foi a que 

utilizamos para o estudo.  Ela, além de conter os cinco livros sobre Triângulos, continha um 

apêndice com a obra De quadratura circuli, de Nicolau de Cusa, juntamente com sua a 

refutação de Regiomontanus. Porém, Hughes (1967) não apresenta esse apêndice na sua 
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tradução.  Ressaltamos que em nosso estudo foram traduzidos apenas os cinco livros do De 

Triangulis, a Dedicatória e o Prefácio não fora contemplados nesse trabalho, porém para que a 

tradução obra fique completa, esforços futuros serão feitos nesse sentido. 

Existe uma segunda edição, editada por Daniel Santbech, e publicada em 1561 por 

Hans Petri e por Petter Perna, em Basiléia. Esta edição é basicamente igual à primeira, exceto 

que o apêndice foi deixado de fora e em seu lugar há uma carta de Schöner, datada de 1541, 

Peurbach o Tratado super Propositiones Ptolomaei de sinibus et chordis e tabelas de 

Regiomontanus de Senos e cordas. Um encaminhamento futuro é adquirir essa versão e 

analisar as tábuas de senos e cordas apresentadas nelas. Ou seja, iremos observar o trabalho 

feito por Regiomontanus na construção das tabelas, com o intuito de analisar a sua 

contribuição para o processo de desenvolvimento da Matemática no século XV-XVI. Zeller 

(1944, p. 33) apresenta duas tábuas de senos desta versão de 1561, porém não sabemos se só 

existem estas duas ou mais. Ele não menciona em seu texto.  

Outra obra que irá desencadear estudos futuros é o texto Composition tabularum 

sinuum rectorum, publicado em 1941 por Johann Petreus em Nuremberg e a obra Tabulae 

directionum et profectionum escrita em 1467, na Hungria, e publicada em 1490, o qual 

contém trinta e um problemas e várias tábuas, incluindo as tábuas tangentes.  

Na obra estudada, De Triangulis Omnimodis Libri Quinque, percebemos que a 

Trigonometria é abordada como um ramo da Matemática subordinado à Geometria, isto é, 

voltada para o estudo dos triângulos. Nela, o autor se remete a Proposições encontradas no 

Livro Os Elementos, de Euclides, porém não as enuncia e tampouco apresenta suas provas. 

Regiomontanus não menciona qual foi à versão utilizada em seu estudo. Entretanto ele a 

conhecia muito bem, pois havia estudado e lecionado na Universidade de Leipzig adotando-a 

em seus cursos. Vejamos na tabela 4.1 uma síntese das proposições contidas na obra De 

Triangulis. 
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Tabela 4.1. Proposições contidas nos Elementos de Euclides utilizadas na obra De Triangulis 

Livros Proposições 

I 5, 4, 8, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 44, 46, 47 

II 4, 6, 12 e 13 

III 1, 3, 9, 29, 30, 35 

V 7, 14, 20 e 24 

VI 1, 3, 4, 8, 18, 33 

VII 20 

IX 8 

XI 1, 3, 4, 8, 11 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

Apesar de a obra estudada ser direcionada à área de Geometria e Trigonometria, há 

momentos que, em algumas demonstrações dos Teoremas, Regiomontanus se utiliza da 

Aritmética e da Álgebra. Alguns teoremas e o manuseio da Álgebra se adequam para o autor à 

medida que existem teoremas que não podem se provados, no momento, por meios 

geométricos. Regiomontanus aplica assim exemplos, utilizando Álgebra para ilustrar a 

aplicação. É importante ressaltar que não há evidências sobre uma obra escrita por 

Regiomontanus que envolva essa parte da Matemática. 

No que se refere à Trigonometria, a nomenclatura utilizada sofre ainda influência 

árabe. Por exemplo, a palavra seno é usada com sinus, tradução latina na palavra jyb do árabe, 

porém Regiomontanus utiliza o seno de um ângulo como sendo o seno do arco subtendido 

àquele ângulo. Não são encontradas no texto as palavras cosseno e tangente, porém sinus 

versorum, que significa seno versado (r - cos θ) pode ser encontrado no livro cinco de sua 

obra. 

A obra de Regiomontanus está inserida na área de Trigonometria? Se formos observar 

a obra com um olhar da Trigonometria Moderna, estudada hoje nas universidades, diríamos 

que ela está mais além. Hoje, encontramos apenas o estudo da Trigonometria Plana, nas 

escolas e universidades, e quase sempre reduzida ao estudo de fórmulas, sendo esquecido o 

essencial, que é o conceito propriamente dito. A Trigonometria Esférica como uma disciplina 
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está esquecida, exceto, por exemplo, em cursos de graduação, como Astronomia, Engenharia 

Cartográfica e curso de Formação para Oficial da Marinha, nem a Graduação em Matemática 

disponibiliza essa disciplina. É possível encontrar pinceladas de alguns conceitos de 

Trigonometria Esférica em outras disciplinas como Calculo Diferencial e Integral e Geometria 

Diferencia, porém o tratamento dado a ela de aplicação. 

O que difere a obra De Triangulis de seus antecessores é, como o título mesmo diz, 

sua cobertura universal para todos os tipos de triângulos, sejam eles planos ou esféricos, 

ressaltando seu enfoque geométrico. Assim, podemos considerar que Regiomontanus é 

iniciador de uma Trigonometria Moderna, pois De Triangulis cortou definitivamente os laços 

tradicionais que a Trigonometria mantinha com a astronomia. 

Com relação ao conteúdo da obra, percebemos que Regiomontanus fundamentou sua 

obra em Trigonometria na Geometria Plana e Esférica. Embora no seu estudo ele percorra 

desde cálculos básicos sobre quantidades, a geometria plana com o estudo completo sobre os 

triângulos, sejam eles retângulos, isósceles ou quaisquer, Regiomontanus oferece também o 

estudo sobre as teorias dos triângulos esféricos, define a função seno (Livro 1 – Teorema 20), 

enuncia a lei dos senos (Livro 2 – Teorema 1) e fornece um grande número de teoremas 

originais, como a fórmula trigonométrica para a área de um triângulo (Livro 2 – Teorema 26). 

Usou a Álgebra para resolver problemas geométricos (Livro 2 – Teoremas 12 e 23) e 

principalmente mostrou o primeiro teorema prático para a lei dos Cossenos na Trigonometria 

Esférica (Livro 5 - Teorema 2).  

Um fato importante a ressaltar é que esse trabalho influenciou os matemáticos e 

astrônomos Nicolaus Copérnico (Polônia: 1473–1543) e Georg Joachim von Lauchen Réticos 

(Áustria: 1514 – 1574). Ambos tiveram em mãos alguns trabalhos de Regiomontanus 

(ZELLER, 1944). 
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Observemos na tabela 4.2, uma síntese dos conteúdos contidos na obra De Triangulis 

Omnimodis Libri Quinque: 

Tabela 4.2. Síntese do Conteúdo de De Triangulis 

 
Conteúdo Teoremas 

Livro 1 

Cálculos básicos sobre quantidades Do T1 ao T19 

Definição de Seno T20 

Teoria dos Triângulos (Retângulo, Isósceles e 

qualquer) 
Do T21 ao T57 

Livro 2 

Lei dos Senos T1 

Área do triângulo T26 

Uso da Álgebra T12, T12, T23 

Teoria dos Triângulos utilizando a lei dos senos e 

soluções de uma variedade de triângulos com 

determinadas quantidades conhecidas 

Do T2 ao T33 

Livro 3 
Geometria de Grandes Círculos em Esferas Do T1 ao T34 

Triângulos Esféricos Do T35 ao T56 

Livro 4 

Teoremas Fundamentais para Triângulos Esféricos Do T1 ao T15 

Lei dos Senos para Triângulos Esféricos T16, T17, T26 

Teorema de Geber T18 

Teoria dos Triângulos Esféricos Do T 19 ao T34 

Livro 5 
Lei dos Cossenos T2 

Problemas envolvendo Triângulos Esféricos Do T3 ao T15 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

Muitas dificuldades foram apresentadas no decorrer da pesquisa, principalmente no 

que se refere à leitura de textos em outra língua que não seja a nossa língua materna. Estamos 

falando do inglês e do latim. Não há referências em português sobre o assunto estudado. A 

maioria das referências que conseguimos sobre o tema de estudo foi observando, ao final de 
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artigos na internet, as referências e tentando conseguir em bibliotecas e acervos pessoais de 

pesquisadores. Isso acarretou uma redução de referencial teórico para o estudo, centrado nos 

autores Zeller (1944), Hughes (1967), Belii (1985), Zinner (1990) e Brummelen (2009). Vale 

ressaltar que Zeller (1944) foi quem desencadeou a idéia central para o estudo desta tese. 

A aquisição das obras originais de Regiomontanus também foi um trabalho à parte. 

Somente no final da pesquisa, encontramos o site do observatório da Universidade de Viena 

(http://www.univie.ac.at/hwastro/), que contém uma coleção de livros raros, e nele 

encontramos algumas obras de Regiomontanus, Peuerbach, Ptolomeu entre outros. 

Encontramos também no Centro de Digitalização de Munique (http://www.digital-

collections.de/) outras obras importantes, apoiando-nos assim na finalização do estudo. Vale 

ressaltar que, em ambos, tanto o acesso quanto o download das obras são gratuitos. 

O trabalho não se esgota aqui, pois novos anseios surgiram no decorrer da pesquisa; 

uns ligados à própria História da Trigonometria, outros, sobre a ligação da Astronomia e a 

Matemática como um recurso didático. Porém consideramos também importante destacar a 

dificuldade no ensino e na aprendizagem de alguns conteúdos trigonométricos, além da 

relação entre a Trigonometria Esférica no estudo astronômico, que hoje quase não é abordado 

nos cursos de Licenciatura em Matemática. 

Assim, esperamos que o trabalho, no aspecto que concerne à história da 

Trigonometria, contribua para pesquisas voltadas ao ensino da Matemática, na medida em que 

estamos fazendo uma reflexão sobre a forma como a Trigonometria era apresentada no século 

XV, por meio de uma obra que ficou marcada no cenário internacional pelo rompimento da 

Trigonometria com a Astronomia e pela apresentação sistemática dos conteúdos abordados. 
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ANEXO 01 

 O PRIMEIRO LIVRO DOS TRIÂNGULOS 

 

DEFINIÇÕES 

Uma quantidade é considerada conhecida se for medida por uma medida conhecida ou (por 

uma medida) arbitrariamente designada um número conhecido de vezes. Diz-se que uma 

quantidade mede outra quando a primeira está contida na segunda um número conhecido de 

vezes ou quando a primeira se encontra na segunda quantidade tão freqüentemente quanto a 

unidade de valor é encontrada naquele número conhecido. Um número é conhecido desde que 

se possa reconhecer quantas vezes ele contém uma unidade particular de valor. Uma razão é 

descrita como dada quando sua denominação for dada ou quando a própria razão, ou uma 

razão igual a ela tem os termos são conhecidos. Razões são iguais quando elas têm a mesma 

denominação. Uma quantidade é dada [em termos de] uma outra, desde que a medida pela a 

qual uma é conhecida, permita à outra ser encontrada. Um número qualquer de quantidades é 

dado [em termos de] uma outra, desde que uma medida comum as faça conhecidas. 

Quantidades são desiguais desde que uma seja maior que a outra. O lado de um quadrado é 

uma linha reta da qual auto-replicações do quadrado são produzidas. Um círculo pode ser 

traçado de acordo com qualquer comprimento de linha quando seu raio for fixado para ser 

igual a essa linha. Um arco é uma parte da circunferência de um círculo. A interseção de uma 

linha reta com o arco normalmente é chamada de corda. Quando o arco e a corda são 

bissectado, chamamos aquela meia-corda de seno reto do arco-metade. Além disso, o 

complemento de qualquer arco é a diferença entre o próprio arco e um quadrante. O 

complemento de um ângulo é a diferença entre o próprio ângulo e um ângulo reto. 

Independentemente de qual linha de fronteira do triângulo é chamada de base, as outras duas 

linhas são chamadas pelo nome comum, os lados. Num triângulo isósceles,  chamamos as 

duas linhas iguais de lados e a terceira linha permanece sendo a base. Em todos os triângulos, 

a linha em razão a qual a perpendicular é traçada, na linguagem comum de geometria, é 

chamada de base. Um triângulo eqüilátero tem três lados iguais. O triângulo isósceles tem 

somente dois lados iguais. O escaleno tem os três lados diferentes. O segmento da base dado 

pela perpendicular denota a parte da base interceptada pela perpendicular e um dos dois lados. 

Multiplicação de um número produz outro número que contém o multiplicando tantas vezes 
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quantas o multiplicador contém a unidade. Divisão de um número por outro dá um terceiro 

número que contém unidade tantas vezes quantas o dividendo contém o divisor.  

 

AXIOMAS 

Quantidades iguais têm medidas iguais. Em duas ou mais quantidades iguais, a mesma 

medida é contida um número igual de vezes. A razão da unidade em razão a qualquer número 

[e vice-versa] é uma razão dada. A parte inteira de todo número é dada por este número. Se 

(quantidades) iguais [que têm a mesma propriedade comum] forem subtraídas de duas 

desiguais, as suas diferenças respectivas são desiguais na mesma ordem. Se desiguais forem 

subtraídos de iguais, os restos serão desiguais na ordem oposta. Toda razão pode ser expressa 

em números. 

 

TEOREMAS 

Teorema 1: O quadrado de qualquer linha dada é conhecido.  

Esquematizando... 

Se o quadrado AH for desenhado por uma dada linha AB, então o quadrado é conhecido.  

Demonstração 

A medida de AB é o comprimento D, e os lados de AH são AB e AN. Nestes dois lados, meça 

comprimentos iguais AE e AG. Trace GM paralela a linha AB, e EF paralelo a AN. Então, de 

acordo com as Proposições 29 e 34 do livro I dos Elementos de Euclide60, é o quadrado AF. 

Considerando que AB é conhecido pela medida linear D ou sua (medida) equivalente AE, 

deixe K ser o número de vezes de D, ou AE, mede a linha AB. E deixe L está para o outro 

número K assim como a unidade está para próprio K. O número L, então, é um quadrado, de 

                                                
60 Proposição 29.I: A reta, caindo sobre as retas paralelas, faz tanto os ângulos alternos iguais entre si quanto o 
exterior igual ao interior e oposto e os interiores e no mesmo lado iguais a dois retos. (EUCLIDES, p. 120, 2009) 
Proposição 34.I: Das áreas paralelogrâmicas, tanto os lados quanto os ângulos opostos são iguais entre si, e a 
diagonal corta-as em duas. (EUCLIDES, p. 123, 2009) 
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acordo com a Proposição 8 do livro IX dos Elementos de Euclides61, e a raiz quadrada de L, 

pelo Proposição 20 do livro VII dos Elementos de Euclides62, 

é o número K. Mas como AB é conhecido como sendo 

medido por D, ou equivalente a AE, K vezes, então AE estará 

em AB tão freqüentemente quanto unidade está por definição 

no número K. Então, a razão de AE para AB está para a 

unidade para o número K. Além disso, como AE está para AB, 

assim como o quadrado AF está para o paralelogramo AM, 

pela Proposição 1 do livro VI dos Elementos de Euclides63. 

Então, a razão do quadrado AF para paralelogramo AM é a 

mesma da unidade para K. Igualmente, pela Proposição 34 do 

livro I dos Elementos de Euclides64, BM é igual à AG que é 

igual a cada uma das linhas AE e D. A razão de BM para BH (o lado do quadrado AH) está de 

AE para AB, ou AF para AM. Além disso, pela Proposição 1 do livro VI dos Elementos de 

Euclides65, BM está para BH como paralelogramo AM está para o quadrado AH. 

Conseqüentemente, o paralelogramo AM está em proporção ao quadrado AH como o 

quadrado AF está para o paralelogramo AM. Agora AF está para AM como unidade está para 

o número K; conseqüentemente, AM para AH assim como a unidade está para o número K e 

então como o número K para o número o L. Devido às proporções iguais, AF está para AH 

assim como unidade está para o número L. Assim, por definição o quadrado AF que é igual ao 

quadrado da medida conhecida D mede o quadrado AH, traçando por AB, L vezes. E então o 

quadrado AH é conhecido. 

C.Q.D. 

 

 
                                                
61 Proposição 8.IX: Caso números, quantos quer que sejam, a partir da unidade, estejam em proporção 
continuada, por um lado, o terceiro a partir da unidade será um quadrado, e os que deixam um no intervalo entre, 
e, por outro lado, o quarto, um cubo, e todos os que deixam dois no intervalo entre, enquanto o sétimo, ao 
mesmo tempo, um cubo e um quadrado, e todos os que deixam cinco no intervalo entre. (EUCLIDES, p. 329, 
209) 
62 Proposição 20.VII: Os menores números dos que têm a mesma razão com eles medem os que têm a mesma 
razão, o mesmo número de vezes, tanto o maior, o maior quanto o menor, o menor. (EUCLIDES, p. 284, 2009) 
63 Proposição 1: VI: Os triângulos e os paralelogramos que estão sob a mesma altura estão entre si como as 
bases. (EUCLIDES, p. 231, 2009) 
64 Veja nota de rodapé 60, p. 91. 
65 Veja nota de rodapé 63, p. 92. 
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Teorema 2: O lado de um quadrado conhecido pode ser encontrado. 

Esquematizando... 

Se o quadrado AH na figura anterior for conhecido pelo quadrado da medida D, então o lado 

AB do quadrado pode ser encontrado.  

Demonstração 

Entre a unidade e o número L, que é o número de vezes que o quadrado da medida D está 

contido no quadrado AH, há uma média proporcional, o número K, que, está de acordo, é a 

raiz quadrada de L. Além disso, a prova anterior mostrou que aquele paralelogramo AM é a 

média proporcional entre o um quadrado e os dois quadrados: AF é o medidor e AH é o 

medido. Agora como a razão de AF para AH está como da unidade para o número L, segue 

certamente da hipótese que a razão do quadrado AF para paralelogramo AM será como da 

unidade para o número o K. Como cada uma destas partes é uma média de seu [respectivo] 

inteiro, e, além disso, como a razão do quadrado AF para paralelogramo AM assim como da 

linha AE para a linha AB pela Proposição 1 do Livro VI dos Elementos de Euclides66, então a 

razão de AE, e assim a linha D, para AB está como da unidade para o número  K. Então, é 

encontrada a unidade no número K tantas vezes quanto à medida linear D é encontrada no 

lado AB. Além disso, a unidade está em K exatamente K vezes, para a parte inteira de todo 

número é designado pelo próprio [número]. No lado AB, então, a medida linear D é contida K 

vezes. Assim, da definição, determinamos o lado AB, como foi esperado.  

Tudo isto segura verdadeiro, que o número L de acordo com o qual o quadrado foi medido, é 

um quadrado, então L é encontrado para ser a média proporcional entre o quadrado dado e 

unidade. Mas se o número L, não for um quadrado, então não haveria média proporcional 

entre o quadrado dado e a unidade, e nenhum lado do quadrado será encontrado, se eles 

ficarem dentro das condições como foram definidos. Porém, isto freqüentemente acontece 

com os números que usamos para medir nossos quadrados são não quadrados e sabemos 

certamente [como os negócios humanos são compreendidos] uma aproximação íntima, então 

daqui por diante usaremos o termo "de quantidade conhecida" mais livremente, pois 

definimos isto no começo. Então, consideraremos qualquer quantidade como sendo 

conhecida, se é precisamente conhecida ou é quase igual a uma quantidade conhecida. Eu 

                                                
66 Veja nota de rodapé 63, p. 92. 
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particularmente penso que é mais agradável saber da verdade próxima que negligenciar isto 

completamente, para isto não somente vale a pena alcançar a meta, mas também chegar a uma 

parte disto. Agora, para definir uma quantidade conhecida “precisa” e “aproximada" a ambos, 

não é desejável deixar que nossa definição anterior pareça ao leitor como ambígua e vaga. 

Mas, realmente, até mesmo se estamos acostumados a tomar a precisão como verdade, 

contudo muitas coisas, que são apenas aproximações da verdade, são aceitas como definições 

pelo leitor.  

Afinal, nos deixe voltar ao ponto. Sempre que um inteiro ou fração ocorre de forma que não é 

um quadrado, tomamos em seu lugar o quadrado de um número próximo, se é um inteiro ou 

uma fração. Então, entre esta [aproximação] e unidade determinamos uma média 

proporcional, e procedendo como antes, averiguamos o lado do quadrado que está medido de 

acordo com o número quadrado arbitrariamente escolhido. Da mesma maneira que nenhum 

número quadrado é uma parte do número quadrado substituído, então também é o lado da 

nossa parte do quadrado dado ao lado precisamente conhecido do quadrado substituído; então, 

o lado de nosso quadrado será conhecido.  

Os mecanismos: Leve a raiz quadrada do número de acordo com o qual o quadrado dado for 

medido, se aquele número for um quadrado. Ou se aquele número não for um quadrado, leve 

a raiz quadrada de uma parte próxima do número. Então, esta raiz será o lado de seu 

quadrado. 

 

Teorema 3: Se várias quantidades são dadas em termos uma da outra, sua soma pode ser 

encontrada. 

Esquematizando...  

Se três quantidades A, B, e C [ou qualquer número de quantidades], cuja soma é H, são dadas 

em termos uma da outra, esta soma H (h) pode ser encontrada.  

Demonstração 

Considerando que estas quantidades são dadas em termos uma da outra, existe uma medida 

comum D que mede a quantidade A de acordo com número E, B de acordo com F, e C de 
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acordo com G. Quando são somados estes três números, E, F, e G, junto, resultam no número 

K. Agora como D está dentro de A com a mesma freqüência que a unidade está em E, de 

acordo com nossa definição de uma quantidade conhecida, a razão de A para a medida D será 

tal qual a de E para unidade. 

Semelhantemente, haverá uma razão de B para D 

assim como de F para a unidade e de C para D 

assim como a de G para unidade. Portanto, pela 

Proposição 24 do Livro V dos Elementos de 

Euclides67 aplica-se duas vezes, a razão da soma 

H das três quantidades A, B, e C para a medida D 

igualará a razão da soma K dos três números E, F, 

e G para unidade. Então, a unidade está em K 

tanto quanto D for contido na soma de H. Conseqüentemente, a definição de uma quantidade 

conhecida conclui o teorema.  

 

Teorema 4: Quando duas quantidades desiguais forem dadas em termos uma da outra, sua 

diferença pode ser encontrada. 

Esquematizando... 

Se duas quantidades são dadas em termos uma da outra, com AB maior que C por AE, então a 

diferença AE pode ser encontrada.  

Demonstração 

Admita D ser a medida comum de ambas as quantidades: 

AB é medido de acordo com o número FG, e C de acordo 

com o número H. Conseqüentemente, a razão de AB está 

para D assim como o número FG está para a unidade. Daí, 

                                                
67 Proposição 24.V: Caso a primeira tenha para uma segunda a mesma razão que uma terceira para uma quarta, e 
também uma quinta tenha para a segunda a mesma razão que uma sexta para a quarta, também, tendo sido 
compostas, primeira e quinta terão para a segunda a mesma razão que terceira e sexta para a quarta. 
(EUCLIDES, p. 229, 2009) 
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D está para BC68 assim como a unidade está para H. Por solução simultânea, AB está para C 

assim como FG está para H. Conseqüentemente, da mesma maneira que AB é maior que a 

quantidade C, então FG é maior que o número H. Quando um número KG, igual a H, é 

tomado de FG, sua diferença FK69 será obtida [quando EB, igual a C, é tomado de AB, e sua 

diferença AE, permanece]. Através de divisão, a razão de AE para EB [ou C] será assim como 

a de FK para KG (ou H). Agora a quantidade C está para a medida D assim como H está para 

a unidade. Assim, através da solução simultânea, AE está para D assim como FK está para 

unidade, e daí a medida D está na diferença AE tão freqüentemente quanto à unidade está no 

número FK. Então, por definição, a diferença AE é conhecida. 

C.Q.D. 

Os mecanismos: dos dois números de acordo com as quantidades dadas estão sendo medidas, 

subtraia o menor do maior, para o número deixado [multiplicado pela] medida comum será a 

diferença entre as suas quantidades dadas. Mas se os dois números só diferem por unidade, a 

diferença entre as suas quantidades são encontradas iguais à medida comum. A prova desta 

declaração não diferirá da demonstração anterior.  

 

Teorema 5: Duas quantidades quaisquer, dadas em termos uma da outra, tem a mesma razão 

de dois números segundo os quais as quantidades são medidas. Conseqüentemente, podemos 

dizer que toda razão pode ser encontrada em números. 

Esquematizando... 

Se duas quantidades A e B são dadas em termos uma da 

outra, de forma que por definição uma quantidade comum D 

mede A conforme o número E e B conforme F, então a razão 

de A para B será igual à razão do número E para número F. 

 

 

                                                
68 Para BC leia C. 
69 Na figura para a linha FHG leia FKQ. 
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Demonstração 

Como D mede A conforme o número E, por definição, D está dentro A tão freqüentemente 

quanto a unidade está dentro do número E; conseqüentemente, a razão de A para D está como 

a de E para a unidade. Semelhantemente D está em B como unidade está no número F, para D 

medindo B conforme F. Então, a razão de D para B está como a da unidade para o número F. 

Então, através da solução simultânea, a quantidade de A está para a quantidade B assim como 

número E está para o número o F. 

C.Q.D. 

 

Teorema 6: Se uma de duas quantidades em uma razão dada é conhecida, a outra pode ser 

encontrada. 

Esquematizando... 

Se uma das duas quantidades A e B, em uma razão conhecida entre si, é dada, então a outra 

quantidade pode ser encontrada. A razão é dada por uma designação ou por uma segunda 

razão igual à primeira.  

Demonstração 

No primeiro caso onde a razão é dada por uma designação, deixe o 

número C ser o designador desta razão. Agora, como uma das duas 

quantidades é conhecida, deixe o antecedente A ser conhecido, pela 

medida D, de acordo com o número E. E, dividido pelo designador 

C, deixa o número F, e então pela definição de divisão, C está em E 

tantas vezes quanto unidade está no número F. Então, a razão de C para E está como a unidade 

para F; através de rearranjo, C está para a unidade assim como E está para F. A razão de C 

para a unidade é designada pelo próprio número C, e conseqüentemente C designará a razão 

de E para F. E como C também designa a razão de A para B, então, pela definição de razões 

iguais, A está para B assim como E está para F; inversamente, B está para A assim como F 

está para E. Mas, A está para a medida D assim como o número E está para a unidade. Através 

de solução simultânea, B está para D assim como F está para a unidade. Logo, a medida D 
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está na quantidade B tantas vezes quanto a unidade está contida no número F. E então, por 

definição, a quantidade restante B é encontrada.  

Agora se o [termo] conseqüente B fosse dado, seria conhecido, pela medida D, de acordo com 

o número F. F, multiplicado pelo designador, C, da razão, dá o número E de acordo com o 

qual a quantidade A antecedente é conhecida. Como, pela definição de multiplicação, F está 

em E tantas vezes quanto a unidade está em C, então a razão de E para F está como C para a 

unidade. O designador da razão de C para a unidade é o próprio número C, como a parte 

inteira de todo número é o próprio número. Assim, pela conversação da definição, o número C 

designará a razão de E para F, e já designou a razão de A para B. Então, por definição, as 

razões de A para B e E para F, são iguais. Mas o conseqüente [termo] B está para a medida D 

como o número F está para a unidade, porque B foi dado de modo que a medida D estava 

contida neste número, F vezes. Assim, através de solução simultânea, a razão de A para a 

medida D está para a de E para unidade. Então, A contém D tantas vezes quanto E contém a 

unidade, e assim, pela definição de uma quantidade conhecida, concluímos a proposição.  

Se, porém, a razão das quantidades for dada por outra [razão] 

igual a si mesma - especificamente, se a razão posterior, de 

valor igual à anterior, tem os termos K e L conhecidos ou são 

números, do [teorema] anterior, ou estão em uma razão de um 

para o outro - então a razão de A para B está para do número 

antecedente K para o número conseqüente L. Primeiro, assuma 

que a quantidade antecedente A é conhecida, pela medida D, de acordo com o número E. E é 

multiplicado por L, e o produto, o número M, é dividido pelo número antecedente K de forma 

que número F é encontrado. Assim, pela segunda parte do Teorema 20 do Livro VII dos 

Elementos de Euclides70, E está para F assim como K está para L, e inversamente F está para 

E assim como L para K, e então B está para A. Mas, E está para unidade como A está para D, 

da definição de uma quantidade conhecida. Através de solução simultânea, F está para 

unidade assim como a quantidade B está para a medida D; de onde a quantidade B contém a 

medida D tantas vezes quanto F contém a unidade. Então, pela definição de uma quantidade 

conhecida, concluímos a proposição.  

                                                
70 Ver nota de Rodapé 62, p. 92.  
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Finalmente, se a quantidade conseqüente B é assumida conhecida, deixe ser medida, por D, o 

número F de vezes. F multiplicando por K e dividindo o produto por L rende o número E. 

Agora, pela segunda parte do Teorema 20 do Livro V dos Elementos de Euclides71, será como 

acima: A razão de L para K está para como F para E, e inversamente, K para L assim como E 

para F. Mas, K estava para L como A estava para B. Conseqüentemente, E está para F assim 

como A está para B. Além disso, F está para unidade assim como B está para a medida D, 

porque D mediu B de acordo com o número F. Por solução de simultânea, então, A está para a 

medida D assim como o número conhecido E está para a unidade. E assim, D está em A tantas 

vezes quanto a unidade está no número conhecido E. Conseqüentemente, a definição de uma 

quantidade conhecida conclui o que é deixado.  

Os mecanismos são de dois tipos: Se a razão é dada por uma designação e a quantidade 

antecedente é conhecida, então divida o número da quantidade antecedente pelo número 

designando da razão, e o número da quantidade conseqüente aparecerá. Porém, se a 

quantidade conseqüente é conhecida, então multiplique seu número pelo designador da razão 

e o número da quantidade antecedente será encontrado. Por exemplo, se a razão de A para B 

onde A é 24, é o dobro de três, o designador da razão é 3, pelo qual um divide 24 para adquirir 

8 para a quantidade conseqüente B. Porém, se B é 8 e a razão de A para B é o dobro de cinco, 

então multiplique 8 por 5 (o designador da razão) e resultará 40 para a quantidade A. Se a 

razão é dada por outra [razão] igual a si mesma, e a quantidade antecedente [na primeira 

razão] é conhecida, então multiplique o número da quantidade antecedente [na primeira razão] 

pelo número conseqüente [na segunda razão] e divida este produto pelo número antecedente 

[na segunda razão]. Isto renderá o número de acordo com qual a quantidade conseqüente [na 

primeira razão] é conhecida. Porém, se [na primeira razão] a quantidade conseqüente é dada, 

então multiplique seu número pelo número antecedente [na segunda razão] e divida o produto 

pelo número conseqüente [na segunda razão]. O resultado é o número que identificará a 

quantidade antecedente [na primeira razão]. Por exemplo, se A é 8 e sua razão para B está 

como de 4 para 5, então multiplique 8 por 5 para obter 40 que é então dividido por 4 para 

produzir 10 como quantidade B. Por outro lado, deixe A está para B assim como 3 está para 7, 

onde a quantidade B é 28; então multiplique 28 por 3 para obter 84, e divida 84 por 7 

adquirindo 12, o valor da quantidade A. E assim por diante.  

                                                
71 Proposição 20.V: Caso existam três magnitudes e outras iguais a elas em quantidade, tomadas duas a duas e na 
mesma razão, e, por igual posto, a primeira seja maior do que a terceira, também a quarta será maior do que a 
sexta, e caso igual, igual, e caso menor, menor. (EUCLIDES, p. 225, 2009) 
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Teorema 7: Se duas quantidades são dadas em termos uma da outra e uma delas é conhecida 

por uma nova medida, a outra também pode ser encontrada em termos dessa nessa nova 

medida. 

Demonstração 

Para ser claro e conciso assim como possível, deixe a medida 

antiga ser definida por ambas as quantidades que, em conjunto, 

são conhecidas, enquanto a nova é definida de forma que 

somente uma delas seja conhecida. Este teorema difere do 

[teorema] anterior em que o [anterior] assumiu somente uma 

única das quantidades dadas, enquanto este aqui permite conhecer ambas as quantidades 

através de uma medida comum e, além disso, uma delas através de uma medida diferente. 

Então, deixe as quantidades A e B serem dadas, ambas as medidas pela medida antiga D, e, 

além disso, deixe A ser dada pela nova medida C; então a quantidade B também poderá ser 

medida pela C.  

Deixe D medir as duas quantidades dadas A e B de acordo com os números E e F. Agora pelo 

Teorema 5 a razão das duas quantidades A e B será como as dos dois números E e F 

conhecidos. Desde que esta razão posterior é conhecida, então também a razão das 

quantidades A e B será conhecida. Além disso, a quantidade A é dada através da medida C; 

então B será identificado por ambas às medidas, a antiga e a nova. 

C.Q.D.  

Os exemplos do teorema anterior podem ser usados aqui.  

 

Teorema 8: Se duas quantidades são dadas em termos de uma terceira, elas podem ser 

expressas em termos uma da outra. 

Esquematizando... 

Se cada uma de duas quantidades A e B é conhecida em termos de uma terceira quantidade C, 

então elas podem ser expressas em termos uma da outra.  



Anexo 01 – O Primeiro Livro dos Triângulos 

101 
 

Demonstração 

Como cada uma das duas quantidades A e B são expressas 

em termos de C, uma medida D mede [A e C] geralmente; 

semelhantemente as duas quantidades B e C têm uma 

medida comum E. Agora se D e E são medidas iguais, elas 

podem ser consideradas justamente como um, e assim uma 

quantidade comum mede as duas quantidades A e B, cada 

uma de acordo com seu próprio número. Então, por 

definição é provado que elas são expressas em termos uma 

da outra.  

Mas se as duas medidas D e E não são as mesmas, então as duas dadas quantidades, embora 

elas sejam individualmente conhecidas, ainda não é conhecida em termos uma da outra. 

Então, deixe D medir as quantidades A e C de acordo com os números F e G, e deixe E medir 

as duas quantidades B e C de acordo com os números H e K. Então,  desejamos fazer A e B 

conhecida em termos uma da outra através da medida D que  chamaremos a primeira 

[medida] arbitrariamente, enquanto  chamaremos E a segunda [medida]. Semelhantemente, 

pode-se chamar A de primeira quantidade e B de segunda, porque a primeira medida [D] 

mede a anterior [A] juntamente com quantidade C, enquanto a segunda medida [E] mede a 

posterior [B] juntamente com quantidade C. Deste modo, a confusão entre as expressões será 

evitada. O número L é encontrado tal que aquele número G é o número L como K está para H; 

isto é facilmente feito se você se referir ao Teorema 20 do Livro VII dos Elementos de 

Euclides72. Como a razão de H para K está para a razão da segunda quantidade B para a 

terceira quantidade E73, do Teorema 5, então L está para G assim como B estará para C. Mas o 

número G está para a unidade assim como a quantidade C está para a primeira medida D 

porque a quantidade C é conhecida pela medida D de acordo com o número G. Através de 

solução simultânea, o número L está para a unidade assim como a quantidade B está para a 

medida D; onde B contém a medida D tantas vezes quanto o número L contém a unidade. 

Então, pela definição de uma quantidade conhecida, a quantidade B é conhecida pela medida 

D que contém L vezes. Além disso, a quantidade A foi conhecida pela mesma medida. Assim, 

pela definição de quantidades dada em termos uma da outra, é estabelecida que A e B são 

[agora] expressas em termos uma a outra. 
                                                
72 Ver nota de Rodapé 62, p. 92. 
73 Para E leia C. 
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Mas se desejasse procurar a mesma meta pela medida E, então, da mesma maneira que E será 

chamada de primeira medida, B será chamada a primeira quantidade. Além disso, deixe K está 

para L assim como G está para F, e o resto procede. Em geral aquela medida pela qual  

tentamos relacionar a duas quantidades que foram expressas em termos de uma terceira será 

chamada de primeira [medida], enquanto a outra [medida] será chamada a segunda [medida].  

nomearemos um grau semelhante às duas quantidades dadas, indicando como a primeira 

[quantidade] para o qual, junto com a terceira quantidade, corresponde a primeira medida, 

enquanto a outra quantidade será a segunda [quantidade]. Além disso, o primeiro número [G] 

da terceira quantidade [C] está para o número desconhecido [L] que identificará a segunda 

quantidade [B], como o segundo número [K] daquela terceira quantidade [C] está para o 

número [H] da segunda quantidade [B]; agora, aquele [número G] de acordo com qual a 

primeira medida [D] é contido no número [C] é chamado o primeiro número da terceira 

quantidade (que tem dois números); o outro [K] é o segundo [número da terceira quantidade].  

Os mecanismos: Multiplique o número da segunda quantidade pelo primeiro número da 

terceira quantidade, e divida o produto pelo segundo número da terceira quantidade. Isto dará 

o número desejado da segunda quantidade - o número de vezes da primeira medida é contida 

pela segunda quantidade. Por exemplo, deixe a quantidade A ser 5 cubits, enquanto C é 9 

cubits; igualmente, B é 7 pés, enquanto C é 26 pés. D igual a um cubit e E um pé. A pergunta 

é quantos cubits estão na quantidade B? Multiplicando 7 por 9 dando 63 que é dividido por 26 

para dar 2 1l/26. Então, B consiste em 2 cubits e 11/26ths de um cubit. Assim, pelo uso da 

medida cubit D,  expressamos quantidades A e B em termos uma da outra.  não trabalharemos 

diferentemente se  desejarmos obter estas mesmas quantidades pela medida E em pés. Pode 

ser estabelecido do fato que 7 pés é igual a 2 11/26 cubits. Dividindo o número de 7 pés pelo 

número de cubits iguala a isso, obtém-se o número de pés que corresponde a um cubit, isto é, 

2 8/9. Considerando que este procedimento é útil para muitas coisas, esta instrução não seria 

negligenciada.  

Pode-se provar o teorema presente mais brevemente se ele tiver recurso prévio. Deixe ser 

desejado expressar as duas quantidades A e B em termos uma da outra pela medida D. Então, 

como as duas quantidades B e C são dadas pela antiga medida E, e como um deles, C, é dado 

pela nova medida D, então, do teorema anterior B será conhecido pela mesma nova medida D. 

Mas a hipótese determinou a quantidade A em termos de D. Então, as duas quantidades A e B 
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são medidas pela medida comum D de acordo com números conhecidos, encontrado por 

definição como foi prometido.  

 

Teorema 9: Se cada uma de duas quantidades é dada em termos de uma terceira, ambas, a 

soma e a diferença serão desiguais e podem ser encontradas. 

Esquematizando... 

Se cada uma de duas quantidades A e B é expressa em termos de uma terceira quantidade C, 

então sua soma e sua diferenças (se elas são desiguais) podem ser encontradas.  

Demonstração 

Se estas duas forem dadas em termos uma da outra, consultaremos 

os Teoremas 3 e 4. Porém, se elas não forem dadas em termos uma 

da outra, mas somente em termos de uma terceira quantidade, como 

foi proposto, então, pelo teorema anterior, podemos encontrá-la em 

termos uma da outra. Quando isto for feito, então, pelos Teoremas 3 e 4,  podemos determinar 

as restantes. Deve ser óbvio que a mecânica deste teorema segue do anterior. 

 

Teorema 10: Qualquer número de quantidades expressas em termos de uma outra quantidade 

podes ser encontradas em termos uma da outra. 

Esquematizando... 

Admita A, B, e C (ou qualquer número de quantidades) ser dada individualmente em termos 

de alguma quantidade E; então todas estes podem ser conhecidas em termos uma da outra. 
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Demonstração 

Como A e E são expressas nas mesmas condições, elas têm a medida comum D; igualmente B 

e E têm a mesma medida D74. E daí, C e E são conhecidas pela medida H. 

Agora se as três medidas D, G e H são iguais, concluímos por 

definição que as três quantidades dadas são conhecidas em termos 

uma da outra. Mas se elas forem desiguais, então as quantidades 

dadas não são conhecidas em termos uma da outra. Daí, como você 

deseja fazer as três quantidades dadas conhecidas em termos uma 

da outra, escolha uma das três medidas e faça. D é uma medida 

que, como definimos no teorema 8,  a chamamos de primeira medida. Também, consideramos 

A ser uma primeira das três quantidades. Como as duas quantidades A e B são expressas em 

termos de uma terceira quantidade E, elas são conhecidos em termos uma da outra pela 

medida comum D, como declarou o Teorema 8. Igualmente as duas quantidades dadas A e C, 

sendo expressas em termos de uma terceira quantidade E, é conhecida em termos uma da 

outra pela medida comum D, pelo Teorema 8. Assim, como uma medida comum faz as três 

quantidades A, B, e C conhecidas, então, pela definição de quantidades conhecida em termos 

uma da outra, a verdade da proposição é estabelecida. Não se procede diferentemente, se mais 

de três quantidades deste tipo são dadas, não importando qual medida comum for escolhida. 

Então, em resumo, o procedimento deste teorema não está completo a menos que o Teorema 8 

seja recordado.  

Os mecanismos deste teorema não diferem daqueles do Teorema 8, repetido tão 

freqüentemente quanto necessário. 

 

Teorema 11: Pode-se encontrar geometricamente a soma de qualquer número de quantidades 

expressas em termos de uma outra quantidade assim como a diferença de duas quaisquer se a 

diferença existir. 

 

 

                                                
74 Para D leia G. 
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Observação 

Se as quantidades são expressas em termas uma da outra, então voltamos aos Teoremas 3 e 4. 

Se elas não são expressas em termos uma da outra, mas em termos de alguma outra 

quantidade como foi proposto, então, depois que as encontrarmos em termos uma da outra 

pelo teorema anterior, recorreremos aos Teoremas 3 e 4. O trabalho aqui é tão óbvio a partir 

do que foi dito que um comentário adicional é desnecessário.  

 

Teorema 12: Se a razão de duas quantidades para com uma terceira for dada, então a razão de 

uma para a outra pode ser encontrada. 

Esquematizando... 

Se duas quantidades A e B são dadas tal que cada uma delas tem uma razão conhecida com a 

quantidade C, então a razão de A para B pode ser encontrada. Tem-se conhecidas as razões 

das quantidades A e B para quantidade C ou por designações ou por razões iguais às razões 

deles.  

Demonstração 

Primeiro, deixe as razões sejam conhecidas por designações. 

Como a razão de A para C é conhecida, sua designação será 

conhecida. Assim, deixe D ser o designador daquela razão. 

Semelhantemente, deixe o designador da razão de B para C ser o 

número E. Além disso, A está para C como D está para a 

unidade. Agora o designador de ambas as razões [isto é, de A para C e de D para unidade] é o 

próprio número D, porque D designa a razão de A para C, como  fixamos isto, e, além disso, 

[D] designa a razão de si mesmo para a unidade pelo axioma que a parte inteira de todo 

número é designada pelo próprio número. Da mesma maneira, a razão de B para C está como 

a de E para unidade, e inversamente C está para B como a unidade está para E. Agora, como A 

estava para C e D para a unidade, então, através de solução simultânea, a razão de A para B 

está como a de D para E. Mas a razão de D para E é por definição conhecida. E assim a razão 

de A para B é conhecida.  
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Isto é evidente do que foi dito que a razão da primeira quantidade para a segunda quantidade é 

igual à razão do primeiro designador para o segundo designador. Este é um útil corolário.  

Agora se as razões das quantidades A e B para C são dadas 

por razões equivalente as dadas razões, então elas devem ser 

encontradas em números pela definição das razões dadas e 

pelo Teorema 5. Conseqüentemente, deixe a razão de A para 

C está para a razão do número E para o número F, enquanto 

a quantidade B está para C assim como o número G está 

para o número H. Então, multiplique F por G e divida o 

produto pelo número H obtendo o número K. Assim, pela segunda parte do Teorema 20 do 

Livro VII dos Elementos de Euclides75, a razão de H para G será como a de F para K. Como o 

número E está para F e como a quantidade A está para C e como F está para K assim como H 

está para G – e por inversão como a quantidade C está para a quantidade B então por solução 

simultânea, a razão do número E para o número K está como a da quantidade A para a 

quantidade B. Como a razão do conhecido número E para o conhecido número K é dada, a 

razão da quantidade A para a quantidade B tem sido, assim, encontrada. 

C.Q.D. 

Os mecanismos [do] primeiro [tipo]: Divida o designador da primeira razão pelo designador 

da segunda razão para obter o designador da razão dos designadores dados – isto é, do 

primeiro para o segundo; esta razão é também igual a razão da primeira quantidade para a 

segunda. Ou deixe os designadores [como eles são] para a identificação da razão, para que 

seja suficiente determinar a razão da primeira quantidade para a segunda, se aquela razão é 

encontrada em números conhecidos. Por exemplo, se a razão de A para B76 fosse o dobro de 

cinco, quanto que de B para a mesma quantidade fosse o dobro de sete, então o designador da 

primeira razão é 5 enquanto o da segunda é sete, e a razão de A para B é como a de 5 para 7. 

Os mecanismos de outro tipo: Multiplique o número conseqüente da primeira razão pelo 

número antecedente da segunda razão. Então divida o produto pelo número conseqüente da 

segunda razão. Isso renderá o número [qual que] o número antecedente da primeira razão está 

para este [novo] número como a primeira quantidade está para a segunda. Por exemplo, se a 

                                                
75 Ver nota de Rodapé 62, p. 92. 
76 Para B leia C. 
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razão de A para C fosse como aquela de 5 para 7, e se de B para C fosse de 3 para 8, então 

multiplicando 7 por 3 e dividindo seu produto por 8 dá 2 5/8. Então, A está para B como 5 

está para 2 5/8.  

 

Teorema 13: Se as razões de qualquer número de quantidades para uma outra são dadas, 

então a razão entre duas quaisquer destas quantidades é conhecida. 

Esquematizando... 

Se três quantidades A, B, e C, ou qualquer outro maior [número de quantidades], tem as 

razões conhecidas para qualquer outra quantidade D, então como razões entre qualquer dois 

destes, podem ser considerada conhecidas.  

Demonstração 

Primeiro, admita concordarmos em determinar a razão de A para B. 

Agora como a razão de cada uma destas quantidades A e B para a 

quantidade D é conhecida, sua razão para outra qualidade é conhecida 

pelo teorema anterior. O mesmo pode ser dito de todos os pares de 

quantidades restantes. Isto realmente não acrescenta nada novo ao que foi visto anteriormente, 

exceto que o procedimento seja aumentado.  

Como os mecanismos aqui são os mesmos mecanismos anteriores, repetidos tão 

freqüentemente quanto for necessário. 

 

Teorema 14: Se a razão de qualquer cada uma de duas quantidades é dada em razão a uma 

terceira, e uma das quantidades é conhecida, então a outra também pode ser encontrada. 

Esquematizando... 

Se a razão de cada uma das duas quantidades A e B para uma quantidade C dada e a 

quantidade A é conhecida, então a quantidade B pode ser encontrada.  
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Demonstração 

Como cada uma destas formas determina uma razão com C, então sua 

razão para um dos outros é conhecida pelo Teorema 12. 

Conseqüentemente, devido ao Teorema 6, a quantidade E é conhecida, 

e a quantidade que B é conhecida, como foi esperado.  

Os mecanismos para esses são dados a partir dos Teoremas 12 e 6. Para a razão posterior de 

duas quantidades é encontrada pelo Teorema 12 e o Teorema 6 dão o valor da quantidade 

desconhecida.  

 

Teorema 15: Se qualquer número de quantidade formam uma razão dada com uma outra 

quantidade particular, e se qualquer dessas quantidades é conhecida, então todas as outras 

poderão ser encontradas. 

Esquematizando... 

Se qualquer três quantidade A, B e C são dadas [tal que] cada um forma uma razão dada com 

a quantidade C77, e se uma delas - A, por exemplo - é conhecida, então todas as outras 

quantidades podem ser encontradas.  

Demonstração 

Pelo Teorema 13, a razão da quantidade A para cada uma das outras 

individualmente é conhecida. E devido a quantidade A78 é conhecida 

pelo Teorema 6, as quantidades restantes são encontradas individualmente.  

Os mecanismos podem ser facilmente provados aqui a partir dos Teoremas 13 e 6. 

 

Teorema 16: O produto de duas linhas retas dadas em uma mesma unidade produz a área de 

um paralelogramo retângulo. 

                                                
77 Para C leia D. 
78 Para A leia E. 
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Esquematizando... 

Se paralelogramo retangular ABCD é dado, ligando as duas linhas AB e AD expressas nas 

mesmas unidades, então [seu produto] determinará a própria [área do paralelogramo 

retangular].  

Demonstração 

Como as duas linhas AB e AD são expressas em termos 

uma da outra, uma quantidade comum H as pode medir. A 

linha AB está assim medida por H de acordo com o 

número K e linha AD de acordo com o número L.  

Agora nestes dois lados do paralelogramo dado, meça cada 

um das duas linhas AG e AE das quais são iguais à medida 

comum H. Quando a linha EN, paralela a AB, e a linha GF, 

paralela ao lado AD, são traçadas, então pelos Teoremas 29 e 34 do Livro I dos Elementos de 

Euclides79 e a definição de um quadrado, a área AF é um quadrado. Como H, ou seu AG 

igual, mede AB de acordo com o número K, então AG estará em AB tantas vezes quanto a 

unidade está em K. Conseqüentemente, a razão de AG para AB está como da unidade para K. 

Além disso, pela Proposição 1 do Livro VI dos Elementos de Euclides80, a razão do quadrado 

menor, DE, para paralelogramo NA está como da unidade para o número o K. A razão da 

unidade ao número K é dada pelo axioma, e então a razão do quadrado menor F para o 

paralelogramo AN é conhecida. Semelhantemente, como AE, ou sua igualdade H, mede o 

lado AD de acordo com o número L, então AE estará em AD tão freqüentemente a unidade de 

medida está em L. Assim, a razão de AD para AE está para o número L para a unidade. Além 

disso, a razão de AD para AE, pela Proposição 1 do 

Livro VI dos Elementos de Euclides81, é a mesma 

como a razão do paralelogramo AC para o 

paralelogramo NA.  Portanto, o paralelogramos AC 

está para o paralelogramo AN como o número L está 

para a unidade. Mas a razão de L para a unidade é 

dada pelo axioma. Conseqüentemente a razão de AC para AN é conhecida. Agora então, de 
                                                
79 Ver nota de Rodapé 60, p. 91. 
80 Ver nota de Rodapé 63, p. 92. 
81 Ver nota de Rodapé 63, p. 92. 
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duas quantidades de área AF e AC, cada uma tem uma dada razão para o paralelogramo NA; 

conseqüentemente, pelo Teorema 12, sua razão para cada outra é estabelecida.  

Como, pelo Teorema 6, a quantidade de área DE é conhecida - e uma medida conhecida não 

precisa ser dada em todas as medições – o paralelogramo AC é declarado conhecido. C.Q.D. 

Além disso, é estabelecida pela proposição que o quadrado menor AF é a medida da área 

porque seu lado AE foi inicialmente fixo igual à medida linear H.  

Isto pode ser provado de outro modo. Estenda cada uma das linhas CB e DA para a esquerda 

até que as duas linhas BP e AQ sejam iguais uma a outra e para a linha AB. Quando suas 

extremidades P e Q são unidas através da linha PQ, um quadrado QB é formado, pelas 

Proposições 29 e 33 do Livro I dos Elementos de Euclides82, e a definição de um quadrado. 

Como a hipótese deu o lado do quadrado AB, então a própria [área do quadrado] também será 

conhecido pelo Teorema 1. Agora pela Proposição 1 do Livro VI dos Elementos de Euclides83, 

a razão do quadrado QP84 para o paralelogramo AC é a mesma de AQ, ou AB, para AD. Além 

disso, a razão da linha AB, conhecida pela hipótese, para AD, conhecida por definição, é dada. 

Conseqüentemente a razão do quadrado QB para o paralelogramo AC será dada. Então, pelo 

Teorema 6 (porque o quadrado QB é agora conhecido),  podemos deduzir a verdade do 

teorema.  

Outra prova é oferecida mais pertinente as práticas dos 

mecanismos. Recorrendo à primeira figura, multiplique o 

número K pelo número L para obter o número LM.85 

Então, como foi mencionado acima, a razão do quadrado 

menor AF para paralelogramo AN está como da unidade 

para o número K, e então como AN está para AC assim 

como a unidade está para L, ou, como antes, AC está para 

AN como o número L está para a unidade, e finalmente 

como a unidade está para o número L assim como o 

número K está para o número M, pois K está em M tantas vezes quanto à unidade está em L 

da definição de multiplicação, então, por solução simultânea destas proporções, o quadrado 
                                                
82 Ver nota de Rodapé 60, p. 91. 
Proposição 33.I: As retas que ligam as tanto iguais quanto paralelas, no mesmo lado, também são elas tanto 
iguais quanto paralelas. (EUCLIDES, p. 122, 2009) 
83Ver nota de Rodapé 63, p. 92. 
84 Para QP leia QB. 
85 Para LM leia M. 
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menor AF está para o paralelogramo AC como a unidade está para o número M. Então, por 

definição de uma quantidade conhecida, temos feito o paralelogramo AC conhecido, pois a 

medida de área está contida M número de vezes. Isto é o fim da solução.  

Apesar das provas variadas, somente um método será apresentado para os mecanismos. 

Multiplique os dois números junto correspondendo aos dois lados conhecidos do 

paralelogramo para encontrar o número de vezes da medida de área - isto é, o quadrado das 

medidas lineares está contido no paralelogramo. Por exemplo, se o lado AB é 5 pés lineares e 

AD é 7 pés lineares, então multiplique 5 por 7 adquirindo 35; assim aquele muitos pés 

quadrados compõem a área do paralelogramo. E assim por diante em problemas semelhantes.  

 

Teorema 17: De qualquer lado dado de um paralelogramo retângulo de área conhecida, pode-

se determinar o outro lado. 

Esquematizando... 

Se [a área do] paralelogramo retangular ABCD é conhecida [e] qualquer lado também é 

conhecido - por exemplo, AB - então seu outro lado AD pode ser encontrado.  

Demonstração 

Estenda a linha AD para Q e a linha CB para P, até 

que cada uma das linhas AQ e BP seja igual à dada 

linha AB. Complete o quadrado QB construindo a 

linha PQ. Agora, pela Proposição 1 do Livro VI dos 

Elementos de Euclides86, a razão do quadrado de QB 

para o paralelogramo AC será como que da linha QA para a linha AD.  

Então, a razão do quadrado QB para o paralelogramo AC é dada por definição, como cada 

uma destas áreas QB e CA é dada; realmente, pelo Teorema 1, QB é o quadrado da linha dada 

AB, e pela hipótese é dado o paralelogramo AC. Então, a razão da linha QA para a linha AD é 

conhecida. Mas QA e AB são os lados iguais do quadrado QB, e conseqüentemente a razão de 

AB para AD é necessariamente conhecida. Então, como uma das linhas - isto é, AB - é dada, 

                                                
86 Ver nota de Rodapé 63, p. 92. 
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pelo Teorema 6, a outra linha – isto é, AD - será conhecida, e assim, o lado restante do 

paralelogramo foi determinado. 

C.Q.D.  

Outro prova mais prática segue.  

Considerando que o lado AB é dado, deixe a quantidade conhecida H medir AB de acordo 

com o número K, e deixe cada uma das linhas AG e AE, medidas fora dos lados de nosso 

paralelogramo, ser igual a medida H. Então, quando EN é 

traçado paralelo ao lado AB, e GF paralela ao lado AD, a 

área AF é um quadrado pelos Teoremas 29 e 34 do Livro I 

dos Elementos de Euclides87, e a definição de um quadrado. 

Esta área mede o paralelogramo AC de acordo com o número 

conhecido M. Como [a área do] paralelogramo foi dada 

conhecida, então este número [M] é dividido pelo número K 

adquirindo o número L. Porque AB está para H, ou AG, 

assim como o número K está para A unidade (H mede A linha 

AB de acordo com o número K), então pela Proposição 1 do Livro VI dos Elementos de 

Euclides88, o paralelogramo NA está para o quadrado menor AF assim como o número K está 

para a unidade. Além disso, o quadrado menor AF está para o paralelogramo AC como a 

unidade está para o número M, porque o próprio paralelogramo é medido pelo quadradinho de 

acordo com o número M. Conseqüentemente, através de solução simultânea, a razão do 

paralelogramo AN para o paralelogramo AC está como do número K para o número M. Além 

disso, AN está para AC assim como AE, ou H, está para a linha AD pela Proposição 1 do 

Livro VI dos Elementos de Euclides89. Conseqüentemente, H está para AD assim como o 

número K está para o número M. Mas K está para M como a unidade está para o número L 

pela definição de divisão. Então, a razão de H para a linha AD está como da unidade para o 

número L. Assim, a medida H está contida na linha AD tantas vezes quanto a unidade está 

contida no número L. Então, a linha AD é deduzida conhecida porque a medida conhecida H 

está contido nisto L vezes. E assim, o outro lado do paralelogramo foi encontrado.  

                                                
87 Ver nota de Rodapé 60, p. 91. 
88 Ver nota de Rodapé 63, p. 92. 
89 Ver nota de Rodapé 63, p. 92. 
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Os mecanismos em resumo. Divida a área do paralelogramo pelo lado dado para encontrar o 

lado desconhecido. Por exemplo, se a área do paralelogramo AC é dado como 36 pés ao 

quadrado com o lado AB como 4 pés lineares, divida 36 por 4 adquirindo 9. O lado 

desconhecido AD é então 9 pés longo.  

 

Teorema 18: De uma dada razão entre os lados de um paralelogramo retângulo com área 

conhecida, o comprimento de cada um dos lados pode ser encontrado. 

Esquematizando... 

Se a área do paralelogramo retangular ABCD é conhecida e seus lados AB e AD têm uma 

razão conhecida entre si, então cada um destes [lados] pode ser encontrado.  

Demonstração 

Quando a primeira figura do teorema anterior é novamente usada, a razão do paralelogramo 

AC para o quadrado AP será como da linha DA para a linha AQ pela Proposição 1 do Livro 

VI dos Elementos de Euclides90. Além disso, a razão da linha DA para a linha AQ é dada, 

porque AQ é igual a linha AB. Então, a razão do paralelogramo AC para o quadrado AP é 

conhecida. Como o paralelogramo AC foi dado, o quadrado AP é encontrado pelo Teorema 6.  

Logo após, pelo Teorema 2, seu lado AB também é 

conhecido, e realmente, este é um dos lados do 

paralelogramo dado. Além disso, a hipótese deu a 

razão dos lados do dado paralelogramo. 

Conseqüentemente, com lado AB encontrado, o 

outro lado AD é conhecido pelo Teorema 6. Assim, ambos os lados do paralelogramo estão 

agora medidos. 

C.Q.D.  

Os mecanismos: Se a razão dos lados for dada por designação, divida a área do paralelogramo 

pelo designador da razão e o quadrado do lado conseqüente surge; a raiz quadrada deste 

                                                
90 Ver nota de Rodapé 63, p. 92. 
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número identifica o próprio lado conseqüente. Então, recorra aos mecanismos do Teorema 6 

ou do Teorema anterior, qualquer um pode ser usado para determinar o outro lado. Por 

exemplo, se o paralelogramo AC contém 48 pés quadrados e o lado AD é o triplo do lado AB, 

então o designador da razão é 3. Divida 48, a área do paralelogramo, por 3 para dar 16. Este 

número deve ser o quadrado do lado conseqüente AB, e sua raiz quadrada é 4, o comprimento 

de lado AB. Se você triplica 4, como  escolhemos a razão tripla, ou divide 48 por 4, o lado 

restante AD é encontrado 12. Mas, se a razão de um lado para o outro não é dado por uma 

designação, mas por [outra] razão igual a esta - por exemplo, se a razão do lado antecedente 

AD para o lado conseqüente AB é de 5 para 3 - então você multiplicará a área do 

paralelogramo pelo termo conseqüente e dividirá [o seu] produto pelo número antecedente; o 

resultado é o quadrado do lado conseqüente. Com isso encontrado, procede-se como antes. 

Por exemplo, se a área do paralelogramo AC fosse 60 e o lado AD para o lado AB fosse de 5 

para 3, então multiplique 60 por 3 para produzir 180, o qual, dividido por 5, resulta 36, o 

quadrado do lado AB. Sua raiz quadrada, 6, identifica o próprio lado AB. O outro lado é 

obtido como antes.  

 

Teorema 19: Se, de quatro quantidades proporcionais, três são conhecidas, a quarta que resta 

também será conhecida. 

Demonstração 

Se quatro quantidades, A, B, C, e D, são proporcionais e quaisquer 

das três são conhecidas, então a quarta, [quantidade] restante pode 

ser encontrada. Além disso, esta quantidade desconhecida às vezes 

pode ocupar o primeiro lugar ou o segundo lugar ou, nas outras 

vezes, [um dos] outros [lugares]; não obstante, a mudança nos 

mecanismos que necessariamente seguem tal alteração não altera a 

prova. Sempre foi aceitável para designar o último lugar para a quantidade desconhecida. 

Então, provaremos o presente teorema facilmente se concordarmos que a quantidade 

desconhecida é o último termo, em outro lugar qualquer. Além disso, a proporção das tais 

quatro quantidades é estabelecida por duas razões em uma dos quais ambos os termos são 

conhecidos; o tomamos para a primeira razão. Além disso, na segunda razão somente um 

termo é conhecido. Se o termo conhecido for o antecedente, as quatro quantidades já estão na 
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ordem que desejamos, pois o desconhecido está no quarto lugar. Porém, se o conseqüente da 

segunda razão for conhecido, inverta ambas as razões, assim transferindo a quantidade 

desconhecida para o último lugar. Agora nos deixe proceder à solução daquela razão.  

Das quatro quantidades proporcionais, as três primeiras são conhecidas de acordo com três 

números F, G, e H, colocando em uma ordem análoga; assim, por exemplo, a terceira 

qualidade C é conhecido pela medida E de acordo com o número H. Número K deve ser 

encontrado tal que H está para K assim como F está para G. Isto pode ser alcançado se  

dividimos o produto de H vezes G através do número F, como é mostrado no Teorema 20 do 

Livro VII dos Elementos de Euclides91. Além disso, K está para o número vezes da última das 

quantidades [isto é, o desconhecido] será conhecido através da medida E. Agora pelo Teorema 

5, a razão da quantidade A está para B assim como o número F está para o número G. Mas da 

hipótese, A está para B assim como C está para D, e F está para G assim como H está para K. 

De onde, C está para D assim como H está para K, e inversamente D está para C assim como 

K está para H. C está para a medida E assim como o número H está para a unidade porque E 

mede C de acordo com número H. Por solução simultânea, então, a razão da última 

quantidade D para a medida E está como do número K para unidade. Então, meça E em D 

tantas vezes quanto a unidade está no número K. A Quantidade D é então conhecida através 

da medida E de acordo com número K. 

C.Q.D.  

Os mecanismos: multiplique o número da segunda quantidade pelo número da terceira e 

divida o produto pelo número da primeira quantidade. O resultado é o número desejado da 

última quantidade. Por exemplo, se A é 4, B 9, e C 12, então multiplique 12 por 9 dando 108 e 

dividir isto por 4 para obter 27, claramente o número da última quantidade.  

 

Teorema 20: Em todo triângulo retângulo, um dos quais o vértice agudo é o centro de um 

círculo e cuja [hipotenusa] é seu raio, o lado que subtende a este ângulo agudo é o seno reto 

do arco adjacente ao lado oposto ao ângulo dado, e o terceiro lado do triângulo é igual ao seno 

do complemento do arco. 

                                                
91 Ver nota de Rodapé 62, p. 92. 
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Esquematizando... 

Se o triângulo retângulo ∆ABC é dado com C o ângulo reto e A um ângulo agudo, em torno 

do vértice do qual o círculo BED é descrito com a hipotenusa – que é, o lado oposto ao maior 

ângulo – com o raio, e se o lado AC é estendido suficientemente para encontrar-se com a 

circunferência do círculo no ponto E, então o lado BC oposto ao ∠BAC é o seno do arco BE 

que subtende ao ângulo dado, e além disso o terceiro lado AC é igual ao seno reto do 

complemento arco BE. 

Demonstração 

Estenda o lado BC para encontrar a circunferência do 

círculo no ponto D. Do ponto A, o centro do círculo, trace 

um raio AK paralelo ao lado BC, e do ponto B trace uma 

corda BH paralela ao lado AC. As duas linhas BH e AK 

necessariamente se interceptam, devido os ângulos ABH e 

BAK serem agudos, e isso acontece no ponto G. 

Conseqüentemente, como o raio AE intercepta a corda BD 

perpendicularmente devido o ∠ACB reto, [AE] bissecta 

ambos a corda BD, de acordo com o Teorema 3 do livro III dos Elementos de Euclides92, e o 

arco BD, de acordo com a Teorema 29 do livro III dos elementos de Euclides93. Assim, apenas 

pela definição a linha inteira BD é a corda do arco BD, então também [pela definição] sua 

metade, isto é a linha BC, é o seno do arco-metade BE oposto ao ∠BAE, ou BAC. E este é o 

que a primeira parte do teorema afirma.  

A segunda parte é mostrada para ser verdade se for primeiro compreendido que, pela 

Proposição 34 do Livro I dos Elementos de Euclides94, o ∠AGB é um ângulo reto, então o 

raio AK bifurca a corda BH e seu arco, como mencionado acima. Conseqüentemente, através 

da definição, a linha reta BG é o seno de arco BK. Além disso, a linha BG é igual ao lado 

[AC] do ∆ABC pela Proposição 34 do Livro I dos Elementos de Euclides95 devido à área de 

                                                
92 Proposição 3.III: Caso, em um círculo, uma reta pelo centro corta alguma reta, não pelo centro, em duas, 
também corta em ângulos retos; e, caso corte-a em ângulos retos, também a corta em duas. (EUCLIDES, p. 153, 
2009) 
93 Proposição 29.III: Nos círculos iguais, retas iguais subtendem circunferências iguais. (EUCLIDES, p. 176, 
2009) 
94 Ver nota de Rodapé 60, p. 91. 
95 Ver nota de Rodapé 60, p. 91. 
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AGBC ser limitada por linhas paralelas. Mas o ∠CAG, ou EAK, é um ângulo reto pela 

Proposição 29 do livro I dos Elementos de Euclides96, devido à linha BC ser paralela a AG. 

Conseqüentemente pela última Proposição do Livro VI dos Elementos de Euclides97, o arco 

EK é mostrado para ser um quadrante da circunferência. Conseqüentemente, o arco BK está 

definido como o complemento do arco BE, e o seno BG [do arco BK] há pouco foi mostrado 

como sendo igual ao lado AC. E assim ambas as partes do teorema foram provadas.  

 

Teorema 21: Todo ângulo reto é necessariamente conhecido. 

Esquematizando... 

Um ângulo reto tem uma razão conhecida para quatro ângulos retos. 

Demonstração 

Daí, a soma de quatro ângulos retos é conhecida, porque um grau, isto é, 360º parte de quatro 

ângulos retos, é usado como uma medida aceita pela geometria ao longo dos tempos - é 

contido em quatro ângulos retos 360º vezes. Conseqüentemente, pelo Teorema 6, um ângulo 

reto pode ser encontrado, como seria dado. Uma quarta parte de 360º é 90. Assim, através de 

cálculo preciso, podemos afirmar que há 90° em um ângulo reto. 

Você pode querer saber como graus podem medir quantidades de diversos tipos, porque 

dizemos que a circunferência de um círculo ou um arco cerca tantos graus [e] 

semelhantemente que quatro ângulos retos ou qualquer outro ângulo contém vários graus. O 

que queremos indicar pela palavra grau pode ser expresso brevemente.  

A medida aceita de arcos é o grau de uma circunferência, isto é, a 360ª parte da circunferência 

de um círculo. A medida aceita de ângulos é o grau angular, isto é, a 360ª parte de quatro 

ângulos retos - quer dizer, do espaço planar que existe ao redor de qualquer ponto. Se é 

imaginado que dois raios de um círculo, descrito ao redor de qualquer ponto como centro, 

intercepta um grau da circunferência deste círculo, então aquele ângulo que o raio inclui é 

                                                
96 Ver nota de Rodapé 60, p. 91. 
97 Refere-se à Proposição 33.VI: Nos círculos iguais, os ângulos têm a mesma razão que as circunferências, sob 
as quais estão situados, caso estejam situados tantos nos centros quanto nas circunferências. (EUCLIDES, p. 
266, 2009) 
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chamado de grau angular, desde que aquele ângulo seja contido 360 vezes em quatro ângulos 

retos ou o espaço total que cerca o centro do círculo, da mesma maneira que um grau da 

circunferência [é contido 360 vezes] na circunferência total. Então, o fato que a razão deste 

ângulo para quatro ângulos retos é a mesma razão do arco para a circunferência total é 

facilmente confirmado pela Proposição do Livro VI dos Elementos de Euclides98.  

Finalmente, concluímos dos discursos anteriores que um e um mesmo número descreve um 

ângulo e o arco oposto a circunferência do círculo que foi descrito ao redor do vértice daquele 

mesmo ângulo. Por exemplo, se levarmos qualquer ângulo de 36°, e o arco determinado será 

de 36°, e a conversação. Realmente, isto é compreendido, pelo raciocínio da última 

Proposição do livro VI dos Elementos de Euclides99, como uma conseqüência da igualdade 

exata dos valores numéricos da circunferência total do círculo e de quatro ângulos retos.  

 

Teorema 22: Se um dos dois ângulos agudos de um triângulo retângulo é dado, o outro pode 

ser encontrado.  

Demonstração 

Pela Proposição 32 do Livro I dos Elementos de Euclides100 os dois ângulos agudos de um 

triângulo retângulo têm o valor de um ângulo reto. Devido o terceiro ângulo [do triângulo 

dado] ser um ângulo reto, a soma dos dois ângulos agudos dados é conhecida. 

Como, do [teorema] anterior, qualquer ângulo reto é conhecido, e como da hipótese um dos 

ângulos agudos é dado, então, pelo Teorema 4, o outro ângulo agudo é encontrado.  

Os mecanismos: Subtraia o valor do ângulo agudo dado do valor de um ângulo reto, e a 

quantidade do outro [ângulo]. Por exemplo, se ∠B tiver 20, então 90 menos 20 será 70, o 

tamanho do outro ∠C. 

 

                                                
98 Ver nota de Rodapé 97, p. 117. 
99 Ver nota de Rodapé 97, p. 117. 
100 Proposição 32.I: Tendo sido prolongado um dos lados de todo triângulo, o ângulo exterior é igual aos dois 
interiores e opostos, e os três ângulos interiores do triângulo são iguais a dois retos. (EUCLIDES, p. 122, 2009) 



Anexo 01 – O Primeiro Livro dos Triângulos 

119 
 

Teorema 23: Se, em um triângulo retângulo, os dois lados que contêm o ângulo reto são 

iguais, os dois ângulos agudos opostos aos lados podem ser encontrados.  

Esquematizando... 

Se em um ∆ABC retângulo, os dois lados AC e CB que incluem o ∠C reto são iguais, então 

cada um dos ângulos B e C101 pode ser encontrado. 

Demonstração 

Os dois ângulos A e B são iguais, pela hipótese e pela Proposição 5 do Livro I dos Elementos 

de Euclides102. Como pela Proposição 32 do Livro I dos Elementos de Euclides103 eles têm o 

valor de um ângulo reto quando C for um ângulo reto, então, pelo Teorema 21, cada um deles 

será a metade daquele ângulo conhecido. Então, pelo Teorema 6, 

cada um dos ângulos será conhecido. 

Os mecanismos: Divida a quantidade de um ângulo reto, e a 

quantidade de cada um dos ângulos agudos. Por exemplo, como o 

ângulo reto é 90º, pegue a metade de 90 e você terá 45, a metade 

do ângulo reto; cada um dos ângulos A e B serão declarados 

conhecidos. 

 

Teorema 24: Se a hipotenusa de um triângulo retângulo é o dobro do comprimento de um dos 

lados adjacentes ao ângulo reto, então o ângulo agudo contido por aquele lado e a hipotenusa 

é dobro o outro ângulo agudo. Pode-se então encontrar cada um dos ângulos.  

Esquematizando... 

Se o ∆ABC retângulo é dado com o ∠C reto subtendido através da hipotenusa AB que é o 

dobro do lado AC, então o ∠BAC é o dobro do ∠ABC. 

 

                                                
101 Para C leia A. 
102 Proposição 5.I: Os ângulos junto à base dos triângulos isósceles são iguais entre si, e, tendo sido prolongadas 
ainda mais as retas iguais, os ângulos sob a base serão iguais entre si. (EUCLIDES, p. 102, 2009) 
103 Ver nota de Rodapé 100, p. 119. 
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Demonstração 

Estenda todo AC de modo que o ponto D até o CD seja 

igual ao lado AC. Trace a linha BD. Então, AB é igual à 

AD devido a metade de cada ser AC. Mas pela Proposição 

4 do Livro I dos Euclides104 as duas bases AB e BD dos 

triângulos ABC e BCD [respectivamente] são iguais, e os 

ângulos ABC e DBC também são iguais. Então, o ∠ABD 

total é o dobro ∠ABC. Além disso, o ∠ABD total é igual 

ao ∠BAD, ou BAC, porque pela Proposição 5 do Livro I 

dos Elementos de Euclides105 o ∆ABD é eqüilátero. Então, o ∠BAC é o dobro do ∠ABC. 

C.Q.D.  

Deste, um corolário surge. Como, em nosso triângulo, o ∠A já foi dado para ser o dobro do 

∠B - quer dizer, como 2 esta para 1, então por adição a soma dos dois ângulos A e B está para 

∠B assim como 3 está para 1, Daí, esta soma é igual a um ângulo reto, pelo ensinado na 

hipótese e pela Proposição 32 do Livro I dos Elementos de Euclides106. Assim, a razão de um 

ângulo reto está para o ∠B conhecido assim como 3 está para 1. Então, pelo Teorema 6, o ∠B 

será conhecido, e devido o Teorema 21, o ângulo reto é conhecido. E finalmente pelo Teorema 

4, o outro ângulo é encontrado. 

 

Teorema 25: Se dois ângulos de qualquer triângulo são conhecidos, o terceiro pode ser 

encontrado. 

Esquematizando... 

Se, no ∆ABC, os dois ângulos A e B são conhecidos, então o ∠C pode ser encontrado. 

                                                
104 Proposição 4.I: Caso dois triângulos tenham os dois lados iguais [aos] dois lados, cada um a cada um, e 
tenham o ângulo contido pelas retas iguais ao ângulo, também terão a base igual à base, e o triângulo será igual 
ao triângulo, e os ângulos restantes serão iguais aos ângulos restantes, cada um a cada um, sob os quais se 
estendem os lados iguais. (EUCLIDES, p. 231, 2009).  
105 Ver nota de Rodapé 102, p. 119. 
106 Ver nota de Rodapé 100, p. 119. 
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Demonstração 

Os três ângulos A, B e C é igual a dois ângulos retos, fato 

confirmado pela Proposição 32 do Livro I dos Elementos de 

Euclides107. Agora o [valor dos] dois ângulos retos são 

conhecidos pelos Teoremas 21 e 3; conseqüentemente a 

soma dos três ângulos do triângulo dado será conhecida. 

Como a hipótese dar dois destes ângulos, o terceiro será 

encontrado pelo Teorema 4. 

C.Q.D.  

Os mecanismos: Subtraia a soma dos dois ângulos dados de dois ângulos retos, e a quantidade 

desejada do terceiro ângulo restante. Por exemplo, se o ∠A é 20° e o ∠B é 35º, então subtraia 

sua soma que é 55, de 180º. O valor do ∠C é 125º. 

 

Teorema 26: Se dois lados de um triângulo retângulo são conhecidos, o terceiro é diretamente 

calculável. 

Esquematizando... 

Se ∆ABC tem um ∠C reto [e] qualquer dois de seus lados é conhecido, então o terceiro lado 

pode ser encontrado. 

Demonstração 

Agora se os dois lados dados incluem o ângulo reto, então, pelo Teorema 1, seus quadrados 

serão conhecidos. A soma destes [quadrados] também será conhecida pelo Teorema 3, essa 

[soma] será equivalente ao quadrado de AB pela Penúltima Proposição do Livro I dos 

Elementos de Euclides108. Conseqüentemente [o quadrado] é conhecido, e então, pelo 

Teorema 2, sua raiz - isto é, o lado AB - será encontrado.  

                                                
107 Ver nota de Rodapé 100, p. 119. 
108 Refere-se a Proposição 46.I: Descrever um quadrado sobre a reta dada. (EUCLIDES, p. 132, 2009) 
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Mas se um dos lados dados subtendem o ângulo reto, então, 

quando o quadrado do menor [lado] é subtraído do quadrado 

do maior [lado], pelo Penúltimo Teorema do Livro I dos 

Elementos de Euclides109 e pelo Teorema 4, o quadrado do 

terceiro lado é encontrado. Então, o próprio lado é encontrado 

pelo Teorema 2. 

C.Q.D.  

Os mecanismos: Se os dois lados dados inclue o ângulo reto, então o quadrado dos lados e 

soma os quadrados. A raiz quadrada desta soma é o comprimento do lado. Porém, se um dos 

lados dados subtender o ângulo reto, então subtraia o quadrado do menor [lado] do quadrado 

do maior, e a raiz quadrada do resto identificará o terceiro lado. Por exemplo, se lado AC é 12 

e BC 5, então quadrado de 12 resulta em 144. Semelhantemente, quadrado 5 é 25. Somando 

144 e 25 teremos 169, dos quais a raiz quadrada encontrada é 13, o comprimento do lado AB. 

Por outro lado, deixe o lado AB ser 29 e lado CA ser 20. Então, o quadrado de 29 é 841 e 

semelhantemente o quadrado de 20 é 400; 400 subtraído de 841 deixará 441 cuja raiz 

quadrada é 21, o comprimento de lado AC. E assim por diante.  

 

Teorema 27: Quando dois lados de um triângulo retângulo são conhecidos, todos os ângulos 

podem ser encontrados. 

Esquematizando... 

Se um dos dados lados é oposto ao ângulo reto que é 

suficiente; se não, porém, encontraremos isto, também, pelo 

teorema anterior, sem isto, não será possível controlar o 

teorema. Assim, se ∆ABC é dado com C um ângulo reto e os 

lados AB e AC conhecidos, então todos os ângulos podem ser 

encontrados.  

 

                                                
109 Ver nota de Rodapé 108, p. 122. 
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Demonstração 

Quando um círculo é descrito com o ∠B que subtende ao lado dado [AC], como centro e o 

lado BA como raio, então, pelo Teorema 20, AC será o seno de seu arco adjacente que é 

oposto o ângulo ∠ABC que buscamos. Agora como, da hipótese, as duas linhas AB e AC são 

expressas nos mesmos termos pela medida antiga, e, além disso, como AB, o raio do círculo 

descrito, é conhecido pela nova medida - de uma das partes do seno inteiro - então pelo 

ensinado no Teorema 7, AC será conhecido por aquela mesma medida. Como AB é o seno 

inteiro, ou [em outras palavras] o seno do quadrante, o seno AC é então conhecido. Pela taboa 

de senos, pelo qual negligencia, não podemos realizar nada neste teorema, também podemos 

verificar o arco. Além disso, quando o arco para este seno é conhecido, o ângulo oposto a este 

arco é também dado, para o próprio arco e o ângulo é medido de acordo com o mesmo 

número, da mesma maneira que a circunferência total e os quatro ângulos retos são 

conjuntamente medidos de acordo com o mesmo número, como foi mencionado no Teorema 

21. Assim,  conhecemos o outro ∠BAC agudo pelo Teorema 22. O Teorema 21 mostrou o 

∠ABC reto conhecido. Então, foram encontrados todos os ângulos de nosso triângulo. 

C.Q.D.  

Os mecanismos: Leve o valor do lado que subtende o ângulo reto como o primeiro número, e 

leva o valor do lado oposto ao ângulo desejado para o segundo número, enquanto o valor do 

seno inteiro é o terceiro número. Então, multiplique o segundo pelo terceiro divida o produto 

pelo primeiro, para o seno do arco oposto resultará o ângulo desejado. Da taboa de senos você 

pode determinar este arco, cujo valor iguala ao ângulo desejado. Se você subtrai este [ângulo] 

do valor de um ângulo reto, o número que permanece é o segundo ângulo agudo. Por 

exemplo, se AB é 20, AC 12, e BC 16 e o seno inteiro encontrado em nossa taboa é 60000, 

então multiplique 60000 por 12 adquirindo 720000, o qual, dividido por 20, deixa 36000. Para 

este seno a taboa determina um arco de aproximadamente 36° 52 min. Esta quantia é o ∠ABC 

que, subtraído de 90, finalmente resulta aproximadamente 53° 8 min, o tamanho do outro 

ângulo agudo. 

 

Teorema 28: Quando a razão de dois lados de um triângulo retângulo é conhecida, seus 

ângulos podem ser calculados. 
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Esquematizando... 

Um dos dois lados é oposto a um ângulo reto ou então a nenhum. Primeiro, se o lado AB cuja 

razão para o lado AC é conhecida, é o ∠ACB reto oposto, então os ângulos deste triângulo 

são conhecidos.  

Demonstração 

CA é o seno do arco do ∠ABC pelo Teorema 20, contanto que AB seja o raio que é, o seno 

inteiro - do círculo. Assim, a razão do seno inteiro para o seno do ∠ABC é conhecida. 

Conseqüentemente o seno posterior pode ser encontrado, e finalmente o ∠ABC será 

conhecido. Porém, se a razão dos dois lados BC e AC é dada, então a razão de seus quadrados 

será conhecida. E por adição, a razão da soma do quadrado de BC mais o quadrado de AC – 

que a soma é o quadrado de AB devido o ∠C ser reto - para o quadrado de AC será 

conhecido. Conseqüentemente, a razão das linhas é conhecida. E os restos são como antes.  

Os mecanismos: Se um dos dois lados é oposto ao ângulo reto, multiplique o termo menor da 

razão dada pelo seno inteiro e divida o produto pelo termo maior. Isto renderá o seno do 

ângulo que é oposto o lado menor. Porém, se a razão dos dois lados que incluem o ângulo reto 

é dada, o quadrado de cada um dos termos e leva a raiz quadrada da soma dos quadrados. Esta 

[raiz quadrada] será o termo apropriado para o lado que subtende o ângulo reto. Então, 

continue da maneira anterior. Por exemplo, se a razão de AB para AC for de 9 para 7, 

multiplique 7 por 60000, o seno reto inteiro, resulta 420000. Isto, dividido por 9, rende 

aproximadamente 46667. O arco que corresponde a este seno reto é aproximadamente 51° 

3min, e aquela quantia é o ∠ABC. Mas, se a razão de para CB é dada de 12 para 5, então 

quadrado de 12 é 144, e semelhantemente o quadrado 5 encontra 25. Estes, quando somados, 

faz 169 dos quais a raiz é 13, isto que é nomeado como o lado AB. Assim, a razão de AB para 

AC será como a de 13 para 12. Conseqüentemente, como antes, essa maneira é organizada 

para encontrar o ∠ABC.  

 

Teorema 29: Quando um de dois ângulos agudos e um lado de um triângulo retângulo são 

conhecidos, todos os ângulos e lados podem ser encontrados. 
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Esquematizando... 

Se o ∆ABC retângulo, com o ângulo C reto, o ∠B é conhecido juntamente com qualquer lado 

- por exemplo, AC - então podem ser encontrados todos seus ângulos e lados.  

Demonstração 

Realmente, os ângulos são conhecidos dos Teoremas 21 e 22. Então, todo restos dos lados são 

encontrados. Agora com o Teorema 20 e com a ajuda da taboa dos senos e da hipótese, cada 

um dos lados AC e BC serão conhecidos desde que AB seja o seno inteiro. Assim, quaisquer 

dois lados do triângulo dado terão uma razão conhecida para uma outra. E como da hipótese 

um [dos lados] é dado por uma medida nova, então pelos Teoremas 6 e 7 os outros serão 

encontrados. 

C.Q.D.  

Os mecanismos são precisos e muito usados.  

Verifique ambos, o seno do arco do ângulo dado e do seu 

complemento, e você terá os três lados em termos da medida 

antiga. Essa [medida] é alguma parte do seno inteiro, pelo lado 

que subtende o ângulo reto é o seno inteiro. Então, se o lado que 

subtende o ângulo reto é dado pela nova medida [isto é, o 

comprimento], tome o seno inteiro para o primeiro [número] e o 

seno do arco do ângulo oposto ao lado desejado para o segundo 

[número], o novo valor dado que é o terceiro do [número]. 

Quando o segundo foi multiplicado pelo terceiro, divida o produto pelo primeiro para obter o 

valor numérico do lado desejado. Porém, se um dos dois lados adjacente ao ângulo reto é 

dado, então para medir o lado que subtende ao ângulo reto imediatamente, tome o seno do 

arco do ângulo oposto ao lado dado para o primeiro [número] e o seno inteiro para o segundo 

[número], o novo valor dado é o terceiro. Tendo resolvido, pelo método habitual, para o 

quarto número proporcional, você continuará [como antes] para o fim desejado. Mas se [um 

dos lados que incluem o ângulo reto é dado e] você busca o outro lado abaixo do ângulo reto, 

então tome o seno do arco do ângulo oposto ao lado dado para o primeiro [número] e o seno 

do complemento [deste arco] para o segundo [número], o novo valor dado que é o terceiro 

[número]. Então, o resto é executado como antes. 
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Por exemplo, deixe o ∠ABC ser dado como 36° e o lado AB como 20 pés. Subtraia 36 de 90 

para deixar 54°, o tamanho do ∠BAC. Além disso, da taboa dos senos é encontrado que a 

linha AC é 35267, enquanto BC é 48541, quando AB, o seno inteiro, é 60000. Então, 

multiplicando 35267 por 20 renderá 705340, o qual, dividido por 60000, deixa 

aproximadamente 11 45/60. Assim, o lado AC terá 11 pés e 45/60 - quer dizer, três-quartos de 

um pé. Semelhantemente multiplique 48541 por 20, dando 970820, o qual, dividido por 

60000, deixa aproximadamente 16 [pés] e 11 min., o comprimento do lado BC. Mas, se o lado 

AC é tomado como 20 e todo o resto fica o mesmo, AC será 35267 e BC 48541, quando AB, 

o seno do quadrante, é 60000. Assim, para encontrar o lado AB, multiplique 60000 por 20, 

produzindo 1200000 que é dividido por 35267 deixando aproximadamente 34 e 2 min. Então, 

o lado AB será aproximadamente 34 pés e 2 min. Mas, se é de acordo medir o lado BC, 

multiplique 48541 por 20, produzindo 970820, o qual, dividido por 35267, deixa 

aproximadamente 27 e 32 min. Então, o lado BC é aproximadamente 27 [pés] e 32 min de um 

pé.  

Preste atenção a isto por pouco tempo. Devido nosso trabalho predominante dos triângulos 

servir para Astronomia que não usa as frações ordinárias tanto como as físicas o método pelo 

qual são convertidas frações ordinárias em frações físicas não serão passadas despercebidas. 

Em toda divisão completa de inteirezas, se qualquer um dos dividendos é encontrado 

inevitavelmente menor que o divisor, e se o divisor for um número diferente de 60, você terá 

uma fração ordinária cujo numerador é o próprio número restante e cujo denominador é o 

divisor. Em seqüência faça esta uma fração física, como o número 60 costumeiramente 

designa as frações físicas, multiplicaremos o numerador da fração ordinária por 60, e divida 

aquele produto pelo denominador da fração ordinária dando o numerador da fração física que 

é equivalente à fração ordinária dada. Mas se houvesse novamente um resto na divisão 

completa discutida, multiplicaremos aquele resto por 60 e dividiremos o produto pelo divisor 

original; então uma fração física de segunda ordem será encontrada. Finalmente, se você 

repete tal operação, resultarão uma fração física de terceira ordem. Pessoas em Astronomia 

designam as primeiras frações que são obtidas imediatamente depois da divisão das inteirezas 

como os minutos principais, as segundas [frações] como as segundas, e as terceiras [frações] 

como as terceiras, e assim por diante nesta ordem. Agora, para que não pareçamos ter 

divagado mais do que o necessário nesta regra, não submetemos exemplo de ordens mais 

altas, pois eles são encontrados facilmente e seriam distinguidos prontamente na maioria das 

outras situações.  
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Teorema 30: Se um dos ângulos agudos de um triângulo retângulo for dado, as razões entre 

os lados podem ser encontradas mesmo que os próprios comprimentos dos lados não sejam 

conhecidos. 

Esquematizando... 

Se o ∆ABC retângulo tem C como ângulo reto e ∠B agudo é dado, então as razões de 

qualquer dois dos lados podem ser encontradas.  

Demonstração 

O ∠A será encontrado pelo Teorema 22. Então, pela taboa 

dos senos e pelas instruções do Teorema 20, cada um dos 

lados AC e CD serão conhecidos, contanto que AB seja o 

seno total. Assim, podem ser dados três valores numéricos 

aos três lados. Então, pela definição de uma razão conhecida, 

o teorema realmente foi provado.  

O trabalho é simples: Ache o seno do arco do ângulo dado e do seu complemento, você terá 

dois valores numéricos para os dois lados que incluem o ângulo reto. Para o terceiro lado, 

encontrado do seno do quadrante. Quando isto for terminado, você sabe que a razão de 

qualquer dois lados assim como a razão de seus correspondentes [seno] valores. Por exemplo, 

se B tem 36[º], encontre o seno de 36°, isto é 35267, e o seno do seu complemento, 54°, isto é 

48541. Além disso, pegue 60000 para o lado AB. Então, a razão de AB para AC está como 

60000 para 35267. E assim por diante.  

 

Teorema 31: Se um dos dois ângulos da base de um triângulo é obtuso, então a perpendicular 

traçada do vértice do vértice para a base cairá fora do triângulo. Mas se um dos ângulos da 

base é um ângulo reto, a perpendicular coincidirá com o lado adjacente ao ângulo reto. Se 

ambos os ângulos da base forem agudos, a perpendicular irá permanecer dentro do triângulo.  
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Esquematizando... 

Se um dos dois ângulos B e C na base AC do ∆ABC é obtuso - por exemplo, o ∠B - então a 

perpendicular traçada do vértice do ∠A para a base BC cairá fora do ∆ABC. Se o ∠B é um 

ângulo reto, [a perpendicular] coincidirá com o lado AB. Mas se cada um dos ângulos B e C é 

agudo, a perpendicular não deixará o triângulo, mas ficará dentro dele.  

Demonstração 

Quando o contrário da primeira parte é afirmado, 

concluiremos [que] o contrário é impossível. Se a 

perpendicular não cai fora do triângulo, ou permanece 

dentro do triângulo ou coincidi com um dos lados adjacente 

para si mesmo. Primeiro, leva a posição contrária que cai 

dentro do triângulo. Deixe AD ser [a perpendicular]. Então, 

o ∠ADC será por definição um ângulo reto. E pela 

Proposição 16 do Livro I dos Elementos de Euclides110 

como [∠ADC] é um ângulo exterior do ∆ADB, deve ser maior que o ∠ABD interno, oposto a 

isto que é obtuso. Isto revela a declaração errônea que um ângulo reto é maior que um ângulo 

obtuso que é impossível. Agora deixe [AD] ser dito que coincide com um dos dois lados AB e 

AC: Primeiro deixe coincidir com o lado AB. Então, o ∠ABC seria um ângulo reto, [mas] ao 

contrário, a hipótese declarou que [ABC] era obtuso. Esta é uma contradição. Porém, se [a 

perpendicular] fosse coincidi com o lado AC, o ∠ACB seria um ângulo reto. Então, devido o 

∠B ser obtuso pela hipótese, os dois ângulos mencionados não serão menores que dois 

ângulos retos. Mas como isso é incompatível com o Teorema 17 do Livro 1 dos Elementos de 

Euclides111, é afirmado como impossível. Além disso, tendo eliminado estas impossibilidades, 

podemos deduzir a verdade da primeira parte do teorema prontamente.  

Confirmaremos a segunda parte de uma maneira semelhante. Para, como antes, se [a 

perpendicular] é dita para cair dentro do triângulo, como AD fez, ou fora, como AE fez, segue 

da definição de perpendicular que o ângulo externo é igual ao ângulo interno oposto a isto. 

                                                
110 Proposição 16.I: Tendo sido prolongado um dos lados de todo triângulo, o ângulo exterior é maior do que 
cada um dos ângulos interiores e opostos. (EUCLIDES, p. 110, 2009) 
111 Proposição 17.I: Os dois ângulos de todo triângulo, sendo tomados juntos de toda maneira, são menores do 
que dois retos. (EUCLIDES, p. 111, 2009) 
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Mas como, pela proibição do Teorema 16 do Livro 1 dos Elementos de Euclides112, isto não 

pode ser, é estabelecido que [a perpendicular] nem não cai dentro nem fora do triângulo. 

Então, tem que coincidir com o lado próximo ao ângulo reto. Se não pode coincidir com o 

outro lado adjacente a si mesmo, então um ângulo agudo teria que ser um ângulo reto que a 

definição de um ângulo agudo não permite.  

Provamos a terceira parte sem dificuldade. Se [a perpendicular] foi dita para coincidir com um 

dos dois lados, o ângulo seria por definição um ângulo reto e um ângulo agudo por hipótese 

que é impossível. Porém, se fosse considerado caí fora do triângulo, deixe ser AE. Então, pela 

Proposição 16 do Livro 1 dos Elementos de Euclides113, o ∠ACB que é externo ao ∆AEB114 

[e] o qual a hipótese declarou para ser agudo, será maior que ∠AEC, um ângulo reto por 

definição. Isto é impossível. Isto foi disposto, da verdade da terceira parte restante. 

C.Q.D.  

 

Teorema 32: Se três lados de qualquer triângulo são conhecidos, e se uma das três 

perpendiculares é dada, as outras duas podem ser encontradas.  

Esquematizando... 

Eu compreendo as perpendiculares sendo traçadas dos vértices dos ângulos aos lados oposto 

dos [respectivos] ângulos. Admita que o ∆ABC seja dado com seus três lados conhecidos, e 

admita que as três perpendiculares, AD, BE, e CG sejam estendidas aos lados que subtendem 

os ângulos cujos vértices as [respectivas] perpendiculares são traçadas. Isso não fará diferença 

se todos eles caem dentro do triângulo ou alguns deles caem fora exceto que o lado para o 

qual a perpendicular caia fora do triângulo for traçada será estendida até encontrar essa 

perpendicular. Além disso, as três perpendiculares interceptarão uma a outra em um único 

ponto, como foi provada em outro [tratado]. Então, se perpendicular AD é dada, as outras 

duas [perpendiculares] podem ser encontradas.  

 

                                                
112 Ver nota de Rodapé 110, p. 128. 
113 Ver nota de Rodapé 110, p. 128. 
114 Para AEB leia AEC. 
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A

B C
D

E

G

Demonstração 

Primeiro, considere a perpendicular BE. 

Os dois triângulos ADC e BEC têm 

ângulos iguais, como eles têm o ∠C em 

comum e cada um dos ângulos nos pontos 

D e E é um ângulo reto pela definição de 

um ângulo reto, e então pela Proposição 

32 do Livro I dos Elementos de 

Euclides115, os outros dois ângulos são iguais. Então, pela Proposição 4 do livro VI dos 

Elementos de Euclides116, a razão do lado AC para o lado CB será como a perpendicular AD 

para a perpendicular BE. Agora a hipótese determinou as três primeiras destas quatro 

quantidades proporcionais. Conseqüentemente, pelo Teorema 19, o quarto [termo] - 

perpendicular BE - pode ser encontrado. Determinaremos o valor da outra perpendicular não 

diferentemente. 

C.Q.D.  

Destas podemos extrair uma conclusão geral de que qualquer duas perpendiculares têm a 

mesma razão que aquela dos lados adjacentes que dão forma ao ângulo oposto a estas 

perpendiculares. Os mecânicos são os mesmos que aqueles aplicados no Teorema 19. 

 

Teorema 33: Os três ângulos de todo triângulo eqüilátero podem ser encontrados; donde 

resulta que qualquer um dos ângulos é agudo.  

Demonstração  

Todo triângulo eqüilátero tem três ângulos iguais pela Proposição 5 do Livro I dos Elementos 

de Euclides117, e pela Proposição 32 do Livro I dos Elementos de Euclides118 eles são 

equivalentes a dois ângulos retos. Conseqüentemente, qualquer um deles será um terço de 

                                                
115 Ver nota de Rodapé 100, p. 119. 
116 Proposição 4.VI: Os lados à volta dos ângulos iguais dos triângulos eqüiláteros estão em proporção, e os que 
se estendem sob os ângulos iguais são homólogos. (EUCLIDES, p. 235, 2009) 
117 Ver nota de Rodapé 102, p. 119. 
118 Ver nota de Rodapé 100, p. 119. 
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dois ângulos retos. Já sabemos a soma de dois ângulos retos dos Teoremas 21 e 3. Então, pelo 

Teorema 6, qualquer um deles pode ser encontrados. C.Q.D. 

Além disso, como a soma de dois ângulos retos é três vezes qualquer um destes [ângulos], 

mas duas vezes um ângulo reto, cada um destes [três ângulos] será menor que um ângulo reto 

pela Proposição 10 do Livro V dos Elementos de Euclides, e assim por definição [cada um 

será] um agudo [ângulo]. Isto é oferecido como um corolário.  

 

Teorema 34: Em todo triângulo eqüilátero a segunda potência de um lado é 4/3 da segunda 

potência de sua perpendicular. Conseqüentemente, se o lado é conhecido, a perpendicular 

pode ser encontrada, e vice-versa.  

Esquematizando... 

No ∆ABC eqüilátero, trace uma perpendicular AD do ∠A a 

base BC. Pelo Teorema anterior e pelo Teorema 30[31]119, 

esta [perpendicular] cairá dentro do triângulo. Então, a 

[segunda] potência de um lado do ∆ABC é quatro - terços da 

[segunda] potência da perpendicular AD.  

Demonstração 

Agora o Penúltimo Teorema do Livro I dos Elementos de Euclides120 e os axiomas mostram 

que a perpendicular divide a base em duas partes iguais. Além disso, BC, ou seu igual AC, é 

duas vezes linha a DC. Assim, pela Proposição 4 do Livro II dos Elementos de Euclides121 ou 

pela Proposição 18 do Livro VI dos Elementos de Euclides122, o quadrado de AC é quatro 

vezes o quadrado de DC. Além disso, o Penúltimo [Teorema] do Livro I dos Elementos de 

                                                
119 A referência numérica para as Proposições subseqüentes a Proposição 25 pode ser um número maior, por 
exemplo, 28 lido 29, 34 deveria ser 35, etc. A freqüente ocorrência deste erro sugere que Regiomontanus 
introduziu uma Proposição, possivelmente o Proposição 26, tardiamente. Daqui em diante, quando necessário, a 
correção do número de Proposição aparecerá nos suportes; entretanto, em diversos lugares os números já têm 
sidos corrigidos previamente a publicação do texto em Latim. 
120 Ver nota de Rodapé 108, p. 122. 
121 Proposição 4.II: caso uma linha reta seja cortada, ao acaso, o quadrado sobre a reta toda é igual aos quadrados 
sobre os segmentos e também duas vezes o retângulo contido pelos segmentos. (EUCLIDES, p. 137, 2009) 
122 Proposição 18.VI: Sobre a reta dada descrever uma retilínea semelhante, e também semelhantemente posta, à 
retilínea dada. (EUCLIDES, p. 249, 2009) 
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Euclides123 mostra o quadrado de AC igual ao quadrado da linha AD mais o quadrado da linha 

DC. Então, a soma destes dois quadrados é quatro vezes o quadrado de DC. 

Conseqüentemente, a razão de sua soma está para o quadrado de DC assim como 4 está para 

1. Então, pela divisão, a razão do quadrado de DC está para o quadrado de DC assim como 3 

está para 1 - isto é, o triplo. Além disso, o quadrado de CA era quádruplo do quadrado de DC. 

Então, o designador desta razão maior é quatro, enquanto da menor [razão] é três. Então, pelo 

corolário de Teorema 12, [a razão do] quadrado de AC está para o quadrado de DC assim 

como 4 está para 3 - isto é, quatro terços. Conseqüentemente, a [segunda] potência (o qual [é 

outro nome para] o quadrado) do lado AC é provado ser quatro-terços do lado da [segunda] 

potência da sua perpendicular AD, como a proposição indicou.  

O que o corolário prometeu nos Teoremas 6 e 1 será mostrado. Pois, como a razão do 

quadrado de AC, que é conhecido pelo Teorema 1, para o quadrado de AD já é encontrada [é 

¾], o quadrado do próprio AD será conhecido pelo Teorema 6. Então, sua raiz - isto é, a 

perpendicular AD - será conhecida pelo Teorema 2. Semelhantemente, quando a 

perpendicular AD é dada, o lado AC pode ser encontrado. Também, se é desejado, como o 

lado CA é conhecido pela hipótese do presente corolário, e como o ∠ACB é conhecido pelo 

teorema anterior, é possível medir a perpendicular AD pelas direções do Teorema 28[29]. 

Reciprocamente, de uma perpendicular dada, o lado pode ser encontrado.  

Os mecanismos: Triplique o quadrado da metade do lado conhecido e tome a raiz quadrada 

mais próxima do produto triplicado. O [resultado] é o valor da perpendicular AD. Ou do 

quadrado do lado conhecido subtraído um quarto [do próprio quadrado], e do restante pegue a 

raiz quadrada mais próxima. Isto identificará a perpendicular AD. Por exemplo, deixe o lado 

AC ser 12, e a metade disso é 6. O quadrado de 6 é 36, e o triplo [36] dará 108. A raiz 

quadrada mais próxima [de 108] é 10 391/1000. Isto, então, é aproximadamente o 

[comprimento da] perpendicular AD. Alternativamente, 12 ao quadrado é 144, do qual um 

quarto é 36. Subtraia 36 de 144 deixando 108, o quadrado da perpendicular AD; daqui em 

diante, proceda como antes. Mas, se é desejado encontrar um lado quando uma perpendicular 

é dada, quadrado da perpendicular e a este produto somam um terço de si mesmo. O número 

resultante é o quadrado do lado, e a raiz quadrada mais próxima será o próprio lado. Por 

exemplo, se a perpendicular é 6, o quadrado de 6 é 36 do qual um terço é 12. Quando estes 

são somados juntos, a soma é 48, cuja raiz quadrada é aproximadamente 6 116/125. Isto é o 

                                                
123 Ver nota de Rodapé 108, p. 122. 
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[comprimento] aproximado do lado AC. É dito para procurar [somente] a raiz quadrada mais 

próxima, porque, se o próprio lado fosse dado de acordo com algum número [inteiro], seria 

impossível achar o exatamente perpendicular. O lado e a perpendicular tenha [somente] sua 

[segunda] potência dividindo este valor [4/3], como seus quadrados estão em uma razão de 

números não quadrados, como determinamos no teorema anterior. Semelhantemente, se a 

perpendicular é tomada como conhecida, não será possível saber o lado exato do triângulo 

eqüilátero. Agora prosseguiremos aos triângulos isósceles. 

 

Teorema 35: Se qualquer um dos ângulos de um triângulo isósceles for conhecido, os outros 

ângulos poderão ser encontrados. Além disso, pode-se mostrar que cada um dos ângulos da 

base é agudo. 

Esquematizando... 

Se no ∆ABC, tendo dois iguais e conhecidos lados AB e AC, o ∠B é conhecido, então os 

outros dois ângulos serão conhecidos.  

Demonstração 

Pela Proposição 5 do Livro I dos Elementos de Euclides124, 

o ∠C é igual ao ∠B, porque os lados AB e AC são iguais. 

Com isto conhecido, então, o terceiro ∠BAC é encontrado 

pelo Teorema 25. Procederíamos da mesma maneira se o 

∠C fosse o ângulo dado. Mas se o ∠A fosse dado, então 

pelo Teorema 4 [quando o ∠A é subtraído] os dois ângulos 

retos, o resto será a soma dos dois ângulos igual B e C. E 

assim pelo Teorema 6, cada um deles é encontrado [como sendo] a metade deste soma, então 

qualquer um dos ângulos de qualquer triângulo isósceles revela seus suplementos. 

C.Q.D.  

Além disso, como dois ângulos retos estão para um ângulo reto, assim também é a soma dos 

dois ângulos B e C para qualquer um deles, porque cada razão é dobro. Além disso, dois 

                                                
124 Ver nota de Rodapé 102, p. 119. 
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ângulos retos são maiores que a soma dos dois ângulos B e C pela Proposição 17 do Livro I 

dos Elementos de Euclides125. E pela Proposição 14 do Livro V dos Elementos de Euclides126, 

um ângulo reto será maior que ∠B ou C. Então, pela definição de um ângulo agudo, cada um 

deles é agudo, como o corolário declarou.  

Os mecanismos: Se um dos dois ângulos iguais da base é dado, o outro será conhecido [tendo] 

o mesmo valor. Então, dobre este valor e subtraia o dobro do valor de dois ângulos retos, o 

resto é o valor do ângulo oposto a base. Porém, se o ângulo incluído pelos dois lados iguais é 

dado como um conhecido subtraia seu valor do valor de dois ângulos retos. Então, a metade 

do resto será [o valor de] cada um dos dois ângulos iguais. Por exemplo, deixe o ∠B igual a 

30; então o ∠C também será igual a 30. Estes são somados, resultando 60, [e 60] subtraído de 

180 que é o valor aceito de dois ângulos retos, deixa 120 como o valor do ∠A. Mas, se o ∠A 

fosse 150, subtraia 150 de 180 - isto é, o valor de dois ângulos retos - e resta 30. A metade de 

30 é 15 que é o valor de cada um dos ângulos B e C.  

 

Teorema 36: A perpendicular que parte da interseção de dois lados conhecidos de um 

triângulo isósceles e que bissecta a base conhecida pode ser encontrada facilmente.  

Esquematizando... 

Se o ∆ABC isósceles é dado com base AC e os lados AB e AC conhecidos, e se a 

perpendicular AD que cai dentro do triângulo como foi provado no teorema anterior e no 

Teorema 30[31], é traçada para a base BC do ponto A compartilhado pelos dois lados, então a 

própria perpendicular AD pode ser encontrada.  

Demonstração 

Como cada um dos ângulos na base no ponto D é um ângulo reto, então pelo Penúltimo 

Teorema do Livro I dos Elementos de Euclides127, o quadrado da linha AB é igual a [soma 

dos] quadrados das linhas AD e DB, e o quadrado de AC é igual [a soma dos] quadrados das 

                                                
125 Ver nota de Rodapé 111, p. p. 129. 
126 Proposição 14.V: Caso uma primeira tenha para uma segunda a mesma razão que uma terceira para uma 
quarta, e a primeira seja maior do que a terceira,  também a segunda será maior do que a quarta; e caso igual, 
igual, e caso menor, menor. (EUCLIDES, p. 220, 2009) 
127 Ver nota de Rodapé 108, p. 122. 
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linhas AD e DB. Além disso, os quadrados das linhas AB e AC são iguais devido as [suas 

linhas] serem iguais. Então, a soma dos dois quadrados de AD e DB é igual à soma dos dois 

quadrados de AD e DC. Então, quando o quadrado de AD, comum [para ambos os lados da 

equação], é subtraído, o quadrado de BD é deixado igual ao quadrado de DC. 

Conseqüentemente, a linha DB é igual a linha DC. Agora 

como a linha inteira BC é conhecida pela hipótese, cada 

uma das linhas DB e DC serão encontradas pelo Teorema 

6, devido eles serem metade de [BC]. Então, o quadrado 

da linha DC será encontrado pelo Teorema 1. Além disso, 

o quadrado da linha AC é encontrado pelo mesmo teorema 

com a ajuda da hipótese. Devido o quadrado de AC 

exceder o quadrado de DC pelo quadrado de AD do 

Penúltimo Teorema do Livro I dos Elementos de Euclides128, então, se o quadrado conhecido 

DC é subtraído [do quadrado de AC] o quadrado da perpendicular AD é deixado conhecido 

pelo Teorema 4. Então, pelo Teorema 2 a própria perpendicular AD é conhecida. 

C.Q.D.  

Os mecanismos: Subtraia o quadrado da metade da base do quadrado do lado, e leve a raiz 

quadrada do resto para encontrar [o comprimento da] perpendicular. Por exemplo, se a base 

BC é 10 e cada um dos lados AB e AC é 13, então o quadrado metade da base que é 5 resultar 

25. Semelhantemente o quadrado do valor do lado - isto é 13 - resultar 169. Quando 25 é 

subtraído de [169], 144 é deixado para o quadrado da perpendicular AD. Sua raiz quadrada é 

12, o próprio [comprimento da] perpendicular.  

 

Teorema 37: Podem ser encontrados os tipos de ângulos em um triângulo isósceles 

facilmente quando os lados e base forem conhecidos.  

Demonstração 

Descrevemos o tipo de ângulo como reto, agudo, ou obtuso. Julgamos este [tipo] baseado em 

dois critérios, dos quais um é instruído da perpendicular traçada à base e da base, enquanto o 

                                                
128 Ver nota de Rodapé 108, p. 122. 
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outro é encontrado de um lado e da base. Se a perpendicular é igual a metade da base, o 

ângulo oposto a base é um ângulo reto. Porém, se [a perpendicular] é menor que a metade da 

base, [o ângulo oposto] é obtuso, e se [a perpendicular] é maior 

que a metade da base, então [o ângulo oposto] é agudo. 

Provaremos isto brevemente. Deixe a perpendicular AD no 

∆ABC isósceles ser igual à metade da base DC. Então, quando 

o procedimento do Teorema 23 é duas vezes aplicado, cada um 

dos ângulos DAC e DAB serão a metade de um ângulo reto. 

Então, o ∠BAC inteiro é um ângulo reto. Agora se a 

perpendicular AD fosse menor que a metade da base BC, 

estenda DA para E até DE ser igual a linha DC. Quando as 

linhas EB e EC são traçadas, pela Proposição 4 do Livro I dos Elementos de Euclides129, um 

novo triângulo isósceles é formado, cujo ∠BEC é dado para ser um ângulo reto pelo processo 

[somente] declarado. Conseqüentemente pela Proposição 21 do Livro I dos Elementos de 

Euclides130 o ∠BAC é maior que [∠BEC] e então deve ser obtuso. Mas se perpendicular AD 

fosse maior que metade da base, ou DC, decréscimo [AD por] DG que é igual a DC. [Então] 

estenda as linhas BG e GC. Como antes, o ∠BGC é constatado para ser um ângulo reto que 

pela Proposição 21 do Livro I dos Elementos de Euclides131 é maior que o ∠BAC. Assim, 

∠BAC é menor que um ângulo reto e então agudo - o qual ninguém duvidará.  

Porém, o outro critério será evidente deste modo: Se a [segunda] potência do lado é duas 

vezes a [segunda] potência da metade da base, o ângulo que a base subtende será um ângulo 

reto. Porém, se [a segunda potência do lado] é menor que duas vezes [a segunda potência da 

metade da base, o ângulo] será obtuso, e se [a segunda potência do lado] é maior que duas 

vezes [a segunda potência da metade da base, o ângulo] é agudo. Isto é estabelecido como 

segue: Se o quadrado (que chamamos a [segunda] potência) do lado fosse duas vezes o 

quadrado da metade da base, então, como pelo Penúltimo Teorema do Livro I dos Elementos 

de Euclides132 [o quadrado do lado] igual a [soma dos] quadrados da perpendicular e metade 

da base, será óbvio que o quadrado da perpendicular é igual ao quadrado da metade da base. 

Então, a perpendicular [é igual] a metade da base. Assim, se recorrermos à explicação 
                                                
129 Ver nota de Rodapé 104, p. 120. 
130 Proposição 21.I: Caso duas retas sejam construídas sobre um dos lados de um triângulo, a partir das 
extremidades, as que foram construídas, por um lado, serão menores do que os dois lados restantes do triângulo, 
e por outro lado, conterão um ângulo maior. (EUCLIDES, p. 113, 2009) 
131 Ver nota de Rodapé 130, p. 137. 
132 Ver nota de Rodapé 108, p. 122. 
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anterior, é estabelecido que o ∠BAC é um ângulo reto. Mas se o quadrado do lado AB fosse 

menor que duas vezes o quadrado da metade da base, então, pelo Penúltimo Teorema do Livro 

I dos Elementos de Euclides133, a soma dos quadrados das linhas AD e DB será menor que 

duas vezes o quadrado de BD. Conseqüentemente, o quadrado de AD deve ser menor que o 

quadrado de BD, e então a raiz quadrada disto – isto é, a linha AD - deve ser menor que a raiz 

quadrada da outra, ou a linha BD. Conseqüentemente, do [fato] acima mencionado, 

conhecemos o ∠BAC como sendo obtuso. Mas se o quadrado de AB fosse maior que duas 

vezes o quadrado de BD, concluímos agora, como fizemos antes, que aquela linha AD é maior 

que a linha BD. Por referência do primeiro critério, o ∠BAC é encontrado como sendo agudo. 

Então, nos manifestamos através de dois critérios [como determinando] que tipo de ângulo a 

base subtende. Além disso, o corolário do Teorema 34[35] mostrou que cada um dos ângulos 

da base é agudo.  

Os mecanismos são facilmente determinados do procedimento anterior após a perpendicular 

ter sido encontrada do teorema anterior.  

 

Teorema 38: Se, num triângulo isósceles, ou um lado ou uma perpendicular é dada 

juntamente com um dos ângulos, os outros lados e as outras perpendiculares podem ser 

medidos.  

Esquematizando... 

Se o ∆ABC isósceles é dado com qualquer lado e um de seus ângulos conhecidos, então os 

outros dois lados [e] a perpendicular podem ser encontrados.  

Demonstração 

Primeiro, assuma que um dos dois lados - por exemplo, AC - seja dado. Quando a 

perpendicular AD é traçada para o lado BC, o ∆ADC será um triângulo retângulo cujo ∠C [é] 

agudo, pelo corolário do Teorema 34[35], [e] ou é conhecido somente pela hipótese ou pela 

hipótese e Teorema 34[35]. Então, pelo Teorema 28[29] e devido o lado AC ser conhecido, a 

perpendicular AD e o [segmento] DC são também conhecidos. Além disso, dobrando DC dá a 

                                                
133 Ver nota de Rodapé 108, p. 122. 
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base BC. E como o lado AB é igual ao lado AC, [também] será conhecido. E assim medimos 

os lados restantes e uma perpendicular.  

Mas se a base BC é dada juntamente com um dos ângulos, a 

metade [da base], DC, também será dada, e o ∆ADC retângulo 

terá um lado DC conhecido e um ∠C agudo conhecido. Então, 

pelo Teorema 29, seus outros dois lados serão encontrados, do 

qual um é a perpendicular AD desejada enquanto o outro é [o 

lado] compartilhado pelo triângulo isósceles dado. Além disso, 

como a perpendicular AD é conhecida, pelo Teorema 32 podem 

determinar a perpendicular facilmente BE, ou CE, adjacente à 

base.  

Finalmente, se a perpendicular é dada juntamente com qualquer ângulo, as partes restantes 

podem ser averiguadas. Primeiro, deixe a perpendicular AD que cai dentro do triângulo como 

estabelecemos acima, e restos da base, serem dados. O ∠C deve ser agudo, ou somente pela 

hipótese ou pela hipótese e Teorema 35. Então, [no] ∆ADC retângulo, como o lado AD é 

conhecido e o ∠C é dado, os outros lados AC e DC 

podem ser encontrados pelo Teorema 29. E como 

DC é a metade da base, assim a base inteira BC do 

triângulo dado também será conhecida. Além disso, 

AB é igual a AC. Assim, foram encontradas todas 

as linhas do triângulo dado, e, além disso, o 

Teorema 32 dará à perpendicular BE, ou CG.  

Mas se qualquer ângulo é dado juntamente com uma das perpendiculares BE e CG, o ∆BEC 

terá o lado BE conhecido juntamente com o ∠C agudo, e então pelo Teorema 29 a linha BC, 

com sua metade DC, será encontrada. Conseqüentemente, novamente, o ∆ADC retângulo tem 

o lado DC conhecido com o ∠C. Seu lado AD - isto é, a perpendicular do triângulo isósceles 

dado - como também o lado AC será averiguado pelo Teorema 29. Assim, em um triângulo 

isósceles, qualquer uma das linhas mencionadas juntamente com somente um ângulo 

revelarão qualquer uma que seja desejada.  
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Os mecanismos serão contornados para que o leitor não seja detido, porque eles quase não são 

diferentes dos Teoremas 29 e 32.  

 

Teorema 39: Quando os lados e a base de um triângulo isósceles são conhecidos, todos os 

ângulos podem ser encontrados. 

Esquematizando... 

Se o ∆ABC isósceles tem que dois lados AB e AC conhecidos juntamente com base BC, então 

todos seus ângulos podem ser encontrados. 

Demonstração 

Quando a perpendicular AD é traçada para D na base, DC 

será conhecida desde que seja a metade da base, como 

mencionamos anteriormente. Então, os dois lados AC e DC 

do ∆ADC retângulo são conhecidos. Então, pelo Teorema 27 

será conhecido seu ∠C, que também é compartilhado pelo 

∆ABC. Conseqüentemente, pelo Teorema 35, os outros 

ângulos do ∆ABC dado serão encontrados, como foi 

prometido.  

Os mecanismos deste teorema são facilmente derivados a partir da combinação dos 

mecanismos dos Teoremas 27 e 35. 

 

Teorema 40: Se a perpendicular de um triângulo isósceles é dada, então ou lado pode ser 

encontrado quando a base for conhecida ou a base pode ser encontrada quando o lado for 

conhecido.  
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Esquematizando... 

Quando ABC é um triângulo isósceles, cujo uma das perpendiculares, AD, BE ou G134 é dada, 

então se a base BC é conhecida, o lado AC pode ser encontrado, ou se o lado AC ou [o lado] 

AB é conhecido, a base pode ser encontrada. 

Demonstração 

Primeiro, deixe a perpendicular AD ser conhecida juntamente 

com a base BC. Então, a metade da base, DC, será conhecida. 

Então, pelo Teorema 26, AC é encontrada. Mas se o lado AC é 

dado, então, pelo argumento do Teorema 26, a linha DC será 

conhecida. Como [DC] é a metade da base, seu dobro 

constitui a própria base. Logo, deixe a perpendicular BE, ou 

CG, ser conhecida juntamente com a base BC. [A 

perpendicular] ou pode cair dentro ou fora do triângulo. 

Então, o ∠C é comum aos dois triângulos retângulos BEC e ADC. Conseqüentemente, pela 

Proposição 32 do Livro I dos Elementos de Euclides135, [os triângulos] são encontrados para 

ter ângulos iguais. Assim, pela Proposição 4 do Livro VI dos Elementos de Euclides136 a razão 

de EC para CD será como a de BC para CA. Além disso, as três primeiras destas linhas 

proporcionais são conhecidas: EC pela hipótese e pelo Teorema 26, BC pela hipótese e DC 

como metade de BC. Conseqüentemente, pelo Teorema 19, o quarto [termo], AC, será 

conhecido - isto é, o lado desejado do triângulo 

isósceles. Mas se a perpendicular BE foi dada 

juntamente com o lado AB, AE será encontrado pelo 

Teorema 26. Além disso, da definição de um 

triângulo isósceles, AC é igual à AB, e, por 

conseguinte AC é conhecida. Pelo Teorema 3 ou 4, 

EC é conhecida. Então, devido os dois lados BE e EC do ∆BEC retângulo serem conhecidos, 

pelo Teorema 26, a linha BC será encontrada, isto é, a base de nosso triângulo. Além disso, 

como já foi explicado, uma perpendicular pode revelar a outra.  

                                                
134 Para G leia CG. 
135 Ver nota de Rodapé 100, p. 119. 
136 Ver nota de Rodapé 116, p. 130. 
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Nenhuma demora será feita em cima dos mecanismos deste teorema, uma vez que eles podem 

ser construídos facilmente dos mecanismos do teorema anterior. 

 

Teorema 41: Se somente um ângulo de um triângulo isósceles é dado, as razões entre cada 

lado e a base e cada lado e cada uma das perpendiculares podem ser encontradas. 

Esquematizando... 

Se o ∆ABC isósceles, com as perpendiculares AD e BE, tem qualquer um dos ângulos 

conhecidos, então a razão do lado AC para a base BC e para ambas as perpendiculares podem 

ser encontradas.  

Demonstração 

O triângulo ADC será um triângulo retângulo com o ∠C agudo 

conhecido somente pela hipótese ou pela hipótese e pelo 

Teorema 35. Então, pelo Teorema 30, a razão de AC para a linha 

perpendicular AD será encontrada, e além do mais, a razão desta 

mesma linha AC para a linha DC será encontrada pelo mesmo 

Teorema 30. Como a razão de DC para CB é conhecida, isto é 

como a metade está para o todo, então pelo Teorema 12 a razão 

de AC para a base BC é conhecida. Assim, explicamos agora 

como as razões do lado AC para a perpendicular AD e a base BC 

pode ser encontrada. Por outro lado, quando o ∆ABE tem o ∠A conhecido ou somente pela 

hipótese ou pela hipótese e pelo Teorema 35, então pelo Teorema 30 a razão do lado AB para 

a perpendicular BE será encontrada. Não importa qual dos lados, AB e AC, encontrarmos, 

pois saberemos o outro porque eles são iguais. Então, o que o teorema propôs é verdade.  

Se você desejar, você pode repetir os teoremas que confirmam esta proposição.  

Uma divagação no terceiro tipo de triângulo.  

Os três tipos de triângulos já têm sido definidos. Destes, o primeiro [escolhido] foi o 

[eqüilátero, devido] existir pouca diversidade nessas coisas que os matemáticos investigam. 
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Porém, no segundo destes, a procura por informação é mais diversificada, porque [este tipo] 

parte da unidade e simplicidade de [seus] lados. Porém, o terceiro tipo que é muito diferente 

do primeiro tipo, aparece mais difícil que [o segundo]. Além disso, no primeiro tipo todos os 

ângulos são conhecidos, não por uma premissa dada, mas por necessidade, para cada um deles 

tem sido mostrado como sendo um terço de dois ângulos retos. Além disso, quando qualquer 

um dos lados for dado, os outros são encontrados porque eles são iguais ao lado dado. Porém, 

o segundo tipo de triângulo não deixa seus ângulos ser encontrado a menos que algo sobre 

seus ângulos ou linhas já tenham sido dadas. Esta [informação] permite medir os lados. A 

variabilidade do terceiro tipo, porém, é tão complexa que não é bastante conhecer um ângulo 

com um lado ou saber somente dois lados para encontrar os outros. Realmente para medir os 

lados e todos os ângulos, os três lados que determinam os ângulos, ou dois lados com um 

ângulo, ou dois ângulos com um lado deve ser conhecido. Se dois dos ângulos são dados, 

embora o terceiro possa ser encontrado imediatamente pelo Teorema 25, os lados ainda não 

podem ser encontrados. Realmente, somente as razões dos lados entre si, necessariamente 

serão conhecidas, como será desenvolvido abaixo. Finalmente, nestes triângulos, sem 

conhecimento dos dois segmentos, ou um deles no qual a perpendicular divide a base, 

geometricamente não podemos realizar nada; realmente, a perpendicular [para a base] pode 

ser traçada de várias maneiras, hora dentro e hora fora do triângulo, como mencionamos 

acima. Isto faz uma busca bem diversificada para os desconhecidos.  

Assim, para começar a investigação, deve-se primeiro determinar que tipos de ângulos um 

postulado triângulo de três lados dados tem.  

Conseqüentemente, das direções de Teorema 32[31], conheceremos em qual maneira qualquer 

uma perpendicular pode ser traçada. Finalmente, a perpendicular [do triângulo] será 

considerada uma quantidade completamente útil.  

 

Teorema 42: Quando os três lados de um triângulo são conhecidos, o tipo de qualquer ângulo 

pode ser dado.  

Esquematizando... 

Se o ∆ABC for dado com os três lados desigual e conhecidos em termos um do outro, então 

podem ser encontrados os tipos de seus ângulos.  



Anexo 01 – O Primeiro Livro dos Triângulos 

143 
 

Demonstração 

Primeiro, nos deixe provar [isto] para o ∠A. Se o quadrado do lado BC, que subtende o ∠A, é 

igual a [soma dos] quadrados dos lados AB e AC que incluem o ângulo mencionado [A], 

então este ângulo será um ângulo reto. Porém, se este quadrado é menor [que a soma dos 

quadrados dos outros lados], o ângulo será agudo, e se [este quadrado] é maior [que a soma 

dos quadrados dos outros lados], o ângulo será obtuso. Estas [declarações] podem ser 

estabelecidas assim: Se o quadrado de BC é igual [a soma dos] quadrados de AB e AC, então 

pela Última Proposição do Livro I dos Elementos de Euclides137 o [ângulo] A será um ângulo 

reto. Assim, o primeiro critério é provado.  

Porém, se o quadrado de BC é menor que [a soma dos] quadrados de AB e AC, o ∠A não 

pode ser um ângulo reto, nem pode ser obtuso. Se fosse um ângulo reto, o quadrado de BC 

seria igual [a soma dos] quadrados de AB e AC pela Penúltima Proposição do Livro I dos 

Elementos de Euclides138, que é oposto do que é dado. Isto não é obtuso, então pela 

Proposição 12 do Livro II dos Elementos de Euclides139, o quadrado de BC seria maior que [a 

soma dos] quadrados de AB e AC. Mas, como isto é incompatível com o que foi dado, [a 

única possibilidade] é que o ∠A é agudo. 

Mas se o quadrado de BC é maior que [a soma dos] quadrados de AB e AC, o ∠A não pode 

ser um [ângulo] reto ou um [ângulo] agudo. Se for dito que é qualquer um destes, o quadrado 

de BC ou será igual a qualquer [soma dos] quadrados de 

AB e AC pelo Penúltimo Teorema do Livro I dos 

Elementos de Euclides, ou menor que eles pela 

Proposição 13 do Livro II dos Elementos de Euclides140. 

Nenhuma destes [alternativas] está sustentada pelo que é 

dado. Então, devido a isto, não haverá nenhuma dúvida 

que o ∠A é obtuso. Finalmente, por uma consideração 

                                                
137 Ver nota de Rodapé 108, p. 122. 
138 Ver nota de Rodapé 108, p. 122. 
139 Proposição 12.II: Nos triângulos obtusângulos, o quadrado sobre o lado que se estende sob o ângulo obtuso é 
maior do que os quadrados sobre os lados que contêm o ângulo obtuso por duas vezes o contido por um dos à 
volta do ângulo obtuso, sobre o qual cai a perpendicular, e também pela cortada exteriormente pela 
perpendicular relativamente ao ângulo obtuso. (EUCLIDES, p. 147, 2009) 
140 Proposição 13.II: Nos triângulos acutângulos, o quadrado sobre o lado que se estende sob o ângulo agudo é 
menor do que os quadrados sobre os lados que contêm o ângulo agudo por duas vezes o contido por um dos à 
volta do ângulo agudo, sobre o qual cai a perpendicular, e também pela cortada internamente pela perpendicular 
relativamente ao ângulo agudo. (EUCLIDES, p. 148, 2009) 
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semelhante, podemos encontrar os tipos dos outros ângulos.  

Os mecanismos são facilmente compreendidos pelo procedimento já feito. Por exemplo, deixe 

o lado AB ser 7, o lado BC 9 e o lado AC 12. A pessoa quer conhecer tipo do ∠A. Cada lado é 

o quadrado: O Quadrado de 7 é 49; o quadrado de 9 é 81; e o quadrado de 12 é 144. A soma 

dos dois quadrados, 49 e 144, é 193. Então, como o quadrado de 9 [o comprimento do lado 

oposto ao ∠A] que é 81 é menor que 193, o  ∠A deve ser agudo. E assim por diante.  

 

Teorema 43: Se três lados de um triângulo são dados, podem ser encontrados os dois 

segmentos nos quais a perpendicular, traçada do vértice para a base, divide esta mesma base.  

Esquematizando... 

Quando a restante da perpendicular dentro do triângulo, 

divide a base em dois segmentos. Mas quando [a 

perpendicular] coincide com um dos lados, haverá só um 

segmento. Além disso, quando a perpendicular cair fora do 

triângulo, estes segmentos não são partes da base, mas uma 

parte da base é um dos [segmentos]. Realmente, então, uma 

definição compreensível de "segmento" foi dada no início 

[deste livro]. Para a palavra "base" indicamos ambas as bases, com seu significado 

simplesmente e a base como seu comprimento estendido necessariamente. Conhecimento dos 

segmentos dados ou segmento é necessário para identificação da perpendicular em um 

triângulo que tem três lados conhecidos. Finalmente, por esta perpendicular os ângulos podem 

ser encontrados. Como o bastante já foi dito acima para triângulos retângulos, as regras 

subseqüentes serão interessadas principalmente para triângulos não-retângulos. Pode-se 

também aplicar qualquer desses, a triângulos retângulos.  

Demonstração 

Assim, do ponto A para a linha BC do ∆ABC que tem três lados conhecidos, deixe a 

perpendicular AD ser traçada, dividindo a base em dois segmentos BD e DC. Então, estes dois 

segmentos podem ser encontrados. O teorema anterior e o Teorema 31 que indica por qual 

regra - se dentro ou fora do triângulo - esta perpendicular cai. Em primeiro lugar, então, cai 
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dentro do triângulo se os dois ângulos B e C são agudos. Assim, pelo argumento do Teorema 

13 do Livro II dos Elementos de Euclides141, o quadrado do lado AB será excedido pela [a 

soma dos] quadrados das linhas CA e CB por duas vezes o produto de BC vezes CD. E como 

o quadrado de AB é conhecido da hipótese e do Teorema 1, então a soma dos quadrados de 

AC e BC conhecido da hipótese e dos Teoremas 1 e 3. Então, pelo Teorema 4, duas vezes o 

produto de BC e CD será conhecido, e sua metade, o produto de BC e CD, é conhecido. Além 

disso, o lado BC é conhecido pela hipótese; de onde pelo Teorema 17, a linha CD - isto é, um 

dos dois segmentos - é conhecido. Quando a [linha o CD] é subtraído de linha BC que é 

conhecida pela hipótese o outro segmento BD também é conhecido.  

Mas, se um dos ângulos B e C fosse dado obtuso, a 

perpendicular AD do triângulo estaria situada fora do 

triângulo no lado do ângulo obtuso que em [nosso] exemplo 

será o C. Então, pela Proposição 12 do Livro II dos 

Elementos de Euclides142, o quadrado do lado AB será maior 

que [a soma dos] quadrados das linhas AC e CB por duas 

vezes o produto de BC e CD. Dos [teoremas] citados 

anteriormente (ser breve), o excesso - isto é, duas vezes o produto de BC e CD - será 

encontrado, como será sua metade, o produto de BC vezes CD. Como BC é conhecido pela 

hipótese, CD também será encontrado pelo Teorema 17. Assim, o menor dos dois segmentos é 

conhecido, e se a base conhecida BC é somada a isto, o segmento maior BD é conhecido. Isto 

foi prometido.  

Siga os vários mecanismos do procedimento: Se cada um dos ângulos da base for agudo, 

subtraia o quadrado do lado oposto de um [dos ângulos] da soma dos quadrados do outro lado 

e da base, [divida] o que é deixado e divida [esta] metade pela base, o resultado será o 

segmento que está próximo ao ângulo agudo previamente mencionado. Subtraindo este 

[segmento] da base, deixando o outro segmento. Por exemplo, deixe o lado AB ser dado como 

20 pés, BC como 21, e AC como 13. Pelo conselho do [teorema] anterior, cada um dos 

ângulos B e C é sugerido para ser agudo. Então, o quadrado AB será 400. Além disso, 

adicione o quadrado de AC que é 169 ao quadrado de BC que é 441 e o resultado é 610. 

Disto, subtrai o quadrado de AB, deixando 210 do qual metade é 105. Divida 105 por 21, 

obtendo 5, e aquela quantia é o segmento DC. Subtraia 5 de 21, o valor da base, deixando 16 
                                                
141 Ver nota de Rodapé 140, p. 144. 
142 Ver nota de Rodapé 139, p. 144. 
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para o outro segmento. Mas se um dos ângulos acima mencionado é obtuso, então, do 

quadrado do lado que subtende o ângulo obtuso, subtraia a soma dos quadrados do outro lado 

e a base. [Leve a metade de] qualquer resto e divide [aquela] metade pela base, o resultado 

será o segmento menor. Finalmente, para esse [segmento] some a base para determinar o 

maior segmento. Por exemplo, deixe AB ser dado como 51, BC como 38, e AC como 25. 

Então o ∠C será obtuso. O quadrado AB, fazendo 2601; o quadrado BC, resultando 1444. 

Semelhantemente, o quadrado de AC é 625. Some os quadrados de BC e CA, resultando 

2069. Isto, subtraído do quadrado de AB, deixa 532 dos quais a metade é 266. Então, divida 

266, por BC - isto é 38 - deixa 7, e aquela quantia é linha CD, o segmento menor. Para isso 

adicione a base, 38, e a soma é 45 para o segmento maior.  

 

Teorema 44: Outra prova para o teorema anterior. 

Demonstração 

Se os três lados de ∆ABC são dados com AB maior quem o 

lado AC, e se perpendicular AD cair dentro do triângulo na 

base BC, então o segmento BD será maior que o segmento 

DC da hipótese, pela Penúltima Proposição do Livro I dos 

Elementos de Euclides143, e os axiomas. Então, deixe a linha 

AE ser traçada tal que ED seja igual a DC. Como, pela 

Penúltima Proposição do Livro I dos Elementos de Euclides144, o quadrado de AB é igual [a 

soma dos] quadrados de AD e DB, e como o quadrado de AC é igual [a soma dos] quadrados 

de AD e DC, então, quando o quadrado da perpendicular comum AD é subtraído, pelo axioma 

a diferença dos quadrados de BD e DC será igual à diferença dos quadrados de AB e AC. 

Porque os dois quadrados das linhas AB e AC são conhecidas pela hipótese, do Teorema 4 sua 

diferença pode ser encontrada. Então, a diferença dos quadrados de BD e DC também são 

conhecidas. Mas a Proposição 6 do Livro II dos Elementos de Euclides145, o quadrado de BD 

é igual ao produto de EB e BC mais o quadrado de ED. Assim, a diferença dos quadrados de 

                                                
143 Ver nota de Rodapé 108, p. 122. 
144 Ver nota de Rodapé 108, p. 122. 
145 Proposição 6.II: Caso uma linha reta seja cortada em duas, e seja adicionada a ela alguma reta sobre uma reta, 
o retângulo contido pela reta toda junto com a adicionada e pela adicionada, com o quadrado sobre a metade, é 
igual ao quadrado sobre a composta tanto da metade quanto da adicionada. (EUCLIDES, p. 140, 2009) 
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BD e ED, ou DC, é o produto de EB e BC. Além disso, esta diferença era conhecida. 

Conseqüentemente, o produto de EB e [base] inteira BC são conhecidos. E como a hipótese 

deu BC, pelo Teorema 17, BE pode ser encontrado. Subtraindo este da base conhecida BC, 

encontramos a linha EC e sua metade DC que é o menor segmento. Como a linha ED é igual a 

este [segmento], então se somamos [este] BE, encontrados facilmente, fazemos o maior 

segmento BD ser conhecido.  

Mas se a perpendicular cair fora do triângulo, então 

estenda a base BC até encontrar a perpendicular no 

ponto D. Deixe DE ser tomado igual a CD. Então, 

usando o raciocínio anterior, você mostrará à 

diferença dos quadrados de AB e AC iguais a 

diferença dos quadrados de BD e DC. A hipótese e os 

Teoremas 1 e 4 não permite esconder esta diferença. 

Além disso, pela Proposição 6 do Livro II dos Elementos de Euclides146, o quadrado de BD 

excede o quadrado de CD pelo produto de CB vezes BE. Então, o produto de CB vezes o total 

BE será conhecido. Além disso, BC é dado pela hipótese. Assim, pelo Teorema 17, a linha 

inteira BE pode ser encontrada. Se você subtrair a base dada BC desta, o resto CE será 

conhecido juntamente com sua metade CD. Conseqüentemente, o segmento menor CD foi 

encontrado. Se a base conhecida é somada a este [segmento], resulta o maior segmento BD. 

C.Q.D.  

Os mecanismos: Subtraia o quadrado do lado menor do quadrado do maior [lado], e depois o 

resto é dividido pela base, subtraia o resultado da própria base se a perpendicular cair dentro 

do triângulo. Mas se a perpendicular cair fora do triângulo, subtraia a base do resultado 

[daquela divisão]. Além disso, [em qualquer caso] leve a metade deste para o resto do 

segmento menor obtido. Se para esse [segmento menor] você somar o quociente encontrado 

da divisão, você terá o segmento maior, contanto que a perpendicular caia dentro do triângulo. 

Mas se [a perpendicular] cair fora, acrescente o segmento menor à base, resultando o 

segmento maior desejado. Por exemplo, deixe o lado AB ser 20, AC 13, e a base BC 21. O 

quadrado de 13 são 169, e o quadrado de 20 é 400. Subtraia 169 de 400, deixando 231, o qual, 

dividido por, deixa 11. Isto é subtraído de 21, e 10 é deixando. A metade de 10 é 5, e esta 

                                                
146 Ver nota de Rodapé 145, p. 147. 
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quantia é o segmento menor. Quando são somados 11 a isso, 16 é encontrado 16 para o 

segmento maior, contanto que a perpendicular esteja dentro [do triângulo]. Mas se [a 

perpendicular] está fora, deixe o lado AB ser 51, AC 25, e a base BC 38. Estes [valores] 

indicam que realmente a perpendicular cai fora do triângulo. Subtraia o quadrado de 25 que é 

625 do quadrado de 51 - isto é, 2601 que deixando 1976. Isto, dividido por 38, dá 52 do qual 

38 é subtraído, deixado 14. Metade de 14 - isto é, 7 - é o menor segmento. A soma de 7 e 38 

dá 45, e aquela quantia é declarada o maior segmento.  

[Em outra palavra,] o produto da diferença dos lados vezes sua soma é igual ao produto da 

diferença dos segmentos vezes sua soma - isto é, a base.  

 

Teorema 45: Segmentos deste tipo podem ser calculados de outras maneiras.  

Esquematizando... 

Deixe o ∆ABC que não é um triângulo retângulo ter três lados desiguais, conhecidos. Do 

vértice do ∠A, deixe uma perpendicular AD ser traçada à base BC sem ultrapassar a área do 

triângulo. [A perpendicular] divide a base BC em dois segmentos BD e DC, dos quais um é 

maior que o outro, como concluímos no teorema anterior, devido a desigualdade de lados AB 

e AC.  esperamos medir estes segmentos.  

Demonstração 

Usando o ponto A como o centro e o 

comprimento do menor lado AC [como o raio], 

desenhe o círculo HEC. Sua circunferência 

necessariamente interceptará ambos a base BC e 

o lado AB devido a linha AC ser maior que a 

perpendicular AD, mas menor que o lado AB. 

Então, [o círculo] intercepta a base  BC no ponto 

E, que será unido ao centro do círculo através de 
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linha EA. Além disso, [o círculo] intercepta a linha AB no ponto H.147 Então, deixe linha BA 

seja estendida além do centro do círculo até encontrar a circunferência no ponto G. Então, pela 

Proposição 3 do Livro III dos Elementos de Euclides148, linha o ED é igual ao menor 

segmento DC, e assim linha BE é a diferença dos segmentos. Além disso, devido as duas 

linhas BG e BC, traçadas do ponto B marcadas fora do círculo, intercepta o círculo, então pela 

Proposição 35 do Livro III dos Elementos de Euclides149, o produto de GB e BH é igual ao 

produto de CB e BE. Mas o produto de GB e BH pode ser encontrado pelo Teorema 16, a 

linha GB é conhecida desde que seja igual aos dois lados do triângulo, AB e AC que foram 

dados pela hipótese; e, além disso, BH - isto é, a diferença dos dois lados - é conhecido pela 

hipótese e pelo Teorema 4. Então, o produto de CB e B150 também será conhecido. E como a 

hipótese deu a linha BC, pelo Teorema 17, a linha BE pode ser encontrada - isto é, a diferença 

dos segmentos. Quando esta diferença é subtraída de uma conhecida base BC, a linha EC é 

conhecida, e sua metade DC é o segmento menor. Semelhantemente, some a linha conhecida 

BE ao conhecido segmento menor, e o segmento maior será encontrado.  

Porém, se o perpendicular caísse fora do 

triângulo, então depois que o círculo tivesse sido 

traçado com o topo [A] da própria perpendicular 

como centro e com o valor do lado menor [como o 

raio], o lado maior é estendido além do centro do 

círculo até encontrar a circunferência do círculo 

no ponto [G], da mesma maneira que [traçamos 

isto]. Logo, a base está estendida de forma que a perpendicular, como traçada, pode ficar nela, 

e a própria perpendicular e a base estendida se encontra no ponto D. Porém, [a base estendida] 

não pode parar lá, mas proceda até que encontre a circunferência do círculo no ponto E, [do 

qual] raio AE é traçado. Então, usando o raciocínio anterior, declararemos que o produto de 

EB vezes BC é conhecido. E como, pela hipótese, a base BC é conhecida, a linha EB 

(obviamente a soma dos dois segmentos) pode ser encontrada pelo Teorema 17. Então, 

quando a base BC, conhecida pela hipótese, é subtraída de BE há pouco encontrada, o restante 

CE é encontrado e também sua metade CD - isto é, o segmento menor. Semelhantemente se a 

base BC é somada ao segmento menor agora-conhecido, o segmento maior BD é obtido. 
                                                
147 Na figura, para a linha bag leia bhag. 
148 Ver nota de Rodapé 92, p. 116. 
149 Proposição 35.III: Caso, em um círculo, duas retas cortem, o retângulo contido pelos segmentos de uma é 
igual ao retângulo contido pelos segmentos da outra. (EUCLIDES, p. 182, 2009) 
150 Para B leia BE. 
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C.Q.D.  

Os mecanismos: Multiplique a soma dos dois lados pela sua diferença, e depois o produto é 

dividido pela base, subtraia o quociente da base se a perpendicular cair dentro do triângulo; 

caso contrário subtraia a base do quociente. A metade do resto será o menor segmento 

desejado. Se o quociente da divisão é somado a este [menor segmento] quando a 

perpendicular cair dentro do triângulo, ou se a base é somada [o menor segmento] quando a 

perpendicular cair, o maior segmento é encontrado. Por exemplo, se o lado AB é 25, AC 17, e 

a base BC 28, então some 25 a 17 dando 42. A diferença dos dois lados é 8. Então, 

multiplique 42 por 8, resultando 336, que, divido por 28 - isto é, o valor da base - deixa 12. 

Subtraia 12 de 28, deixando 16 do qual a metade é 8. Então, o menor segmento será 8. 

Semelhantemente, soma 12 com 8, fazendo 20, e esta quantia será o maior segmento. Neste 

exemplo a perpendicular necessariamente caia dentro do triângulo. Mas, deixe o maior lado 

AB ser dado como 20, AC como 13, e a base como 11, tal que a perpendicular cai fora do 

triângulo. A soma dos dois lados é 33 e a sua diferença é 7. Multiplique 33 por 7 dando 231 

que é dividido por 11 - isto é, o valor da base – que resulta 21. De 21 subtraia 11, deixando 

10. A metade de 10 é 5, e esta quantia será o valor do menor segmento. Semelhantemente, 

some o valor da base, 11, ao menor segmento, 5, e 16 é encontrados ao maior segmento.  

Assim, descrevemos as três maneiras de medir estes segmentos. Agora, por meio de alguns 

teoremas estudaremos como eles são úteis.  

 

Teorema 46: Quando os três lados de um triângulo são conhecidos, uma perpendicular 

traçada de qualquer vértice até o lado oposto pode ser medida.  

Esquematizando... 

Quando o ∆ABC é dado, do vértice A a perpendicular AD é traçada à base BC, se [a 

perpendicular] cai dentro do triângulo ou encontra a base estendida desde que necessário se [a 

perpendicular] cai fora do triângulo, então a perpendicular AD será conhecida.  
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Demonstração 

O desenho desta perpendicular cria dois triângulos retângulos que têm um lado comum, isto é, 

a própria perpendicular. Destes [triângulos], o da esquerda têm o lado esquerdo do triângulo 

dado e o segmento à esquerda como seus dois outros lados; além disso, o [triângulo] à direita 

tem o lado reto com o segmento a direita, da mesma maneira que aparece na figura. Então, 

pelo Teorema 26 que é baseado na Penúltima Proposição do 

Livro I dos Elementos de Euclides151, a perpendicular AD 

será conhecida devido o lado AB ser conhecido através da 

hipótese e também devido o segmento BD ser encontrado 

por qualquer um dos três [teoremas] anteriores. Você 

realizaria a mesma coisa se você usasse o ∆ADC retângulo. 

Os mecanismos de forma breve: Subtraia o quadrado de um dos dois segmentos a partir do 

quadrado do seu lado adjacente. A raiz quadrada do resto é a perpendicular desejada. 

 

Teorema 47: Se três lados de qualquer triângulo forem conhecidos, também podem ser 

encontradas as medidas de seus três ângulos.  

Esquematizando... 

O discurso seguinte interessará nos triângulos retângulos, pois parece que falamos o suficiente 

a respeito dos triângulos retângulos. Então, se três lados do ∆ABC forem conhecidos, então 

seus três ângulos podem ser encontrados. Deixe à perpendicular AD ser traçada do ponto A 

para a base BC. Se esta cai dentro ou fora [do triângulo] os [teoremas] anteriores mostraram.  

Demonstração 

Primeiro, se a perpendicular cair dentro do triângulo, [a perpendicular] será conhecida como 

no [teorema] anterior. Então, desde que o ∆ ADC retângulo tenha dois lados conhecidos AD e 

AC, então pelo Teorema 27 seus ângulos agudos serão encontrados. Semelhantemente, o 

∆ABD retângulo terá os ângulos agudos conhecidos. Porque os dois ângulos B e C que são 

comuns aos triângulos retângulos mencionados e nosso ∆ABC dado são conhecidos, então 

                                                
151 Ver nota de Rodapé 49. 
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pelo Teorema 25 o terceiro ∠BAC será encontrado. Então, determinamos todos os ângulos do 

triângulo.  

Finalmente, se a perpendicular AD cai fora do triângulo, então 

pelo argumento anterior os dois ângulos ABD e ACD serão 

declarados conhecidos. E como da Proposição 13 do Livro I 

dos Elementos de Euclides152 que os dois ângulos ACD e ACB 

têm o valor de dois ângulos retos, conhecido pelos Teoremas 3 

e 21, então pelo Teorema 4 o ∠ACB será conhecido. 

Conseqüentemente pelo Teorema 25, o ∠BAC pode ser encontrado.  

Você pode concluir este plano mais brevemente se considerar os dois segmentos em lugar da 

perpendicular. Porque os dois lados AB e BD são conhecidos da hipótese e uma das três 

conclusões que traçamos relativa à determinação [dos] segmentos, então, pelo Teorema 27, o 

∠B será conhecido. Semelhantemente, porque o lado AC é dado pela hipótese e o segmento 

DC está medido como antes, o ∠C será revelado. Além disso, com os dois ângulos B e C 

conhecidos, o ∠A suplementar será encontrado. 

É razoável não prolongar mais este assunto, você derivará 

os mecanismos dessas duas coisas, ou você calcular a outra 

perpendicular, do [teorema] anterior, ou cada um dos dois 

segmentos, de um dos três [teoremas] antecessores. Além 

disso, o Teorema 27 determinará os ângulos das partes do 

triângulo-retângulo, e estes [ângulos] também são comuns 

ao triângulo dado. Finalmente, pelas direções do Teorema 25, estes [ângulos] farão o terceiro 

ângulo conhecido.  

 

Teorema 48: Se dois ângulos de um triângulo forem conhecidos, podem ser encontradas as 

razões de cada um dos lados para com o outro. 

                                                
152 Proposição 13.I: Caso uma reta, tendo sido alteada sobre uma reta, faça ângulos, fará ou dois retos ou iguais a 
dois retos. (EUCLIDES, p. 140, 2009) 
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Demonstração 

Do ponto de interseção dos dois lados cuja razão é buscada, 

trace uma perpendicular ao terceiro lado. Se essa 

[perpendicular] cai dentro ou fora do triângulo pode ser 

facilmente dado os ângulos da base. Além disso, isso não 

mudará nosso procedimento, para o ∠B da parte do triângulo 

retângulo ABD será conhecido pela hipótese, com a ajuda do Teorema 25 se necessário. Daí 

pelo Teorema 30, a razão de AB para AD será encontrada. Por um argumento semelhante à 

razão do lado AC para a perpendicular é claramente conhecida. Assim, devido a cada um dos 

lados AB e AC ter uma razão para a perpendicular AD, então 

pelo Teorema 12 as suas razões para um do outro são 

conhecidas. Procedemos semelhantemente para qualquer dois 

lados que escolhemos. Isto seria provado. 

Os mecanismos: Não há necessidade de permanecer aqui, 

pois os mecanismos a partir dos teoremas citados são óbvios. 

 

Teorema 49: Se dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles compreendido são 

conhecidos, os outros ângulos e o outro lado podem ser encontrados.  

Esquematizando... 

Se dois lados AB e BC do ∆ABC são dados com o seu ∠ABC incluído conhecido, então o 

lado AC será conhecido junto com os dois outros ângulos.  

Demonstração 

Trace uma perpendicular - AD, por exemplo, do vértice do 

ângulo desconhecido [A] para o lado oposto. Ainda não 

podemos saber de nossa hipótese se aquelas perpendiculares 

estão dentro ou fora do triângulo, para isto não siga 

imediatamente a identidade do ângulo incluído pelos dois 

lados dados. No entanto, a meta desejada pode ser alcançada, 
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e do modo que as perpendiculares caídas podem ser investigadas. Então, como o ∆ABD 

retângulo tem o ∠B agudo dado pela hipótese juntamente com o lado AB, cada uma das 

linhas AD e BD é conhecida, pelo Teorema 29, nas mesmas condições, como a linha AB. 

Assim, se BD, já encontrado por dedução, é encontrado para ser menor que a base BC, 

conhecida pela hipótese, então ninguém duvidará das perpendiculares dentro do triângulo. 

Porém, se [BD] é maior que a base BC, [a perpendicular] cai fora; e se [BD] é igual a [BC], a 

perpendicular AD coincide com o lado AC, e por causa disto, o ∆ABC será um triângulo 

retângulo.  

Então, primeiro deixe o segmento BD ser menor que a base dada BC. Quando [BD] é 

subtraído do conhecido BC, a linha DC pode ser encontrada pelo Teorema 4. E devido já 

determinamos a perpendicular AD, o ∆ADC retângulo terá dois lados conhecidos, AD e DC. 

Conseqüentemente, pelo Teorema 26, seu lado AC será encontrado. Este [lado] também é 

comum ao nosso triângulo, e seu ∠ACD agudo pode ser encontrado pelo raciocínio do 

Teorema 27. Com os dois ângulos B e C conhecidos, o terceiro ∠A pode ser encontrado pelo 

Teorema 25.  

Mas se a linha BD é maior que a base BC, subtraia a base, 

conhecida pela hipótese, da linha BD, encontrada por 

dedução, e CD é deixado conhecido. Logo após, como antes, 

a linha AC é encontrada juntamente com o ∠ACD. Se este 

[ângulo] é subtraído de dois ângulos retos, então, pela 

Proposição 13 do Livro I dos Elementos de Euclides153 e do 

Teorema 4 o ∠ACB é deixado conhecido. E finalmente do Teorema 25 o ∠A é dado.  

Os mecanismos: Estes podem ser contornados por qualquer um que faça referência aos 

teoremas citados.  

 

Teorema 50: Se um dos dois lados conhecidos é oposto a um ângulo obtuso dado, tanto o 

[outro] lado como os ângulos restantes podem ser encontrados geometricamente.  

 

                                                
153 Ver nota de Rodapé 152, p. 153. 
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Esquematizando... 

Se dois lados AB e AC do ∆ABC são conhecidos e um deles - isto é AB - é oposto ao ∠ACB 

obtuso dado, então ambos o lado AC e os dois ângulos A e B podem ser encontrados.  

Demonstração 

Do ponto de interseção dos lados dados, deixe a 

perpendicular AD ser traçada, encontrando a base BC, 

estendido tanto quanto necessário, no ponto D, pelo 

Teorema 31 [a perpendicular] é conhecida para cair fora do 

triângulo. Então, o ∆ACD terá o ∠ACD conhecido, para o 

∠ACD mais o ∠ACB, conhecido pela hipótese, iguale a dois ângulos retos. E como o lado 

AC do triângulo retângulo mencionado é conhecido da hipótese, pelo Teorema 29 cada uma 

das linhas AD e a DC será conhecida nas mesmas condições da linha AC. Semelhantemente, 

dos Teoremas 26 e 27, o ∆ABD retângulo, tendo dois lados conhecidos AB e AD - AB 

[conhecido] da hipótese e AD [conhecido] pelo raciocínio anterior - terá seu lado BD 

conhecido juntamente com o ∠B. Então, quando CD, previamente encontrado, é subtraído da 

já conhecida, inteira [linha] BD, a base BC é deixada conhecida. Além disso, os dois ângulos 

B e C do ∆ABC revelam o terceiro ∠A pelo Teorema 25.  

C.Q.D.  

Os mecanismos para este são juntados facilmente do que já foi dito a respeito dos triângulos 

retângulos.  

 

Teorema 51: Quando dois lados de um triângulo são dados juntamente com um ângulo agudo 

oposto a um destes [lados], não há [informação dada] suficiente para encontrar o [outro] lado 

e os ângulos restantes. Porém, se soubermos como a perpendicular cai {dentro ou fora}, então 

tudo pode ser encontrado.  

 

 



Anexo 01 – O Primeiro Livro dos Triângulos 

156 
 

Demonstração 

A fraqueza do ângulo agudo deve ser responsabilizada 

neste [teorema], para [isto] não se pode mostrar se as 

perpendiculares caem dentro ou fora do dado triângulo, 

como o ângulo obtuso no teorema anterior indicado. Agora 

[no] ∆ABC cujos dois lados - AB, o maior, e AC, o menor - 

é dado juntamente com o ∠ B agudo, deixe o ∠C, não 

dado, ser agudo. Do ponto A deixe uma perpendicular ser traçada à base. Pelo Teorema 31 [a 

perpendicular] cai dentro do triângulo. Além disso, do procedimento do Teorema 45, o 

segmento BD será maior que o segmento DC. Assim, a [linha] BD separa a linha ED igual a 

DC. Trace a linha AE que pela Proposição 4 do Livro I dos Elementos de Euclides154 será 

igual a linha AC. Então, embora os lados AB e AC do ∆ABC são dados e iguais aos dois lados 

AB e AE do ∆ABE, e embora o ∠B dado seja comum a ambos os triângulos, não obstante as 

bases e aos ângulos restantes destes [dois triângulos] são diferentes. Então, a identidade do 

outro lado e os outros ângulos não são [diretamente] conectados com a presciência dos dois 

lados e um ângulo agudo que é oposto a um destes [dois lados]. Isto é [a primeira declaração] 

o que foi prometido em nosso teorema.  

Para encontrar o lado e os outros ângulos, tem que ser conhecida a maneira que suas 

perpendiculares, traçada do ponto de interseção das linhas dadas. Para cair dentro do 

triângulo, o ∆ABD retângulo terá o lado AB conhecido por hipótese juntamente com o ∠B 

agudo. Então, pelo Teorema 29, como a perpendicular AD é encontrada, assim o segmento 

BD será encontrado. Além disso, porque os dois lados AD e AC são conhecidos, a linha DC 

como também o ∠C do ∆ADC retângulo será encontrado pelos Teoremas 26 e 27. 

Conseqüentemente, se somamos as duas linhas BD e DC, agora individualmente conhecidas, 

então, pelo Teorema 3, a base total BC será medida. Também os dois ângulos B e C conhecido 

revelam o terceiro, o ∠A, pelas direções do Teorema 25.  

Mas se a perpendicular AD cai fora do triângulo, o ∠ACB é necessariamente obtuso. Então, 

consultando o teorema prévio, podemos medir a base BC e os outros ângulos de nosso 

triângulo dado.  

                                                
154 Ver nota de Rodapé 104, p. 120. 
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Como os mecanismos são muito simples e dependem do trabalho prévio, eu passo por eles.  

 

Teorema 52: Se um lado dado de um triângulo suporta dois ângulos conhecidos, os outros 

dois lados podem ser encontrados.  

Esquematizando... 

Se ABC é um triângulo com um lado dado AB, na qual dois ângulos conhecidos ABC e BAC 

permanecem nesse lado, então os outros dois lados podem ser encontrados.  

Demonstração 

Não perderemos o dia medindo o terceiro ângulo, que o Teorema 25 faz conhecido em 

seguida. Para o final de A do lado AB dado, deixe uma perpendicular ser traçada para a 

desconhecida base BC. Pelo Teorema 31, os ângulos da base mostrarão se [a perpendicular] 

cai dentro ou fora do triângulo.  

Como antes, deixe cair dentro do triângulo. Então, o 

∆ABD é um triângulo retângulo que tem o ∠B agudo dado 

juntamente com o lado AB. Pelo Teorema 29, seus outros 

dois lados AD e DB serão conhecidos em termos da linha 

AB. Semelhantemente, como o ∆ADC retângulo tem um 

lado AD já conhecido, através da comparação dos 

raciocínios, seus lados AC e CD serão encontrados em termo da perpendicular conhecida AD. 

E como a perpendicular AD é dada em termos do lado AB, pelo Teorema 8 cada uma das 

linhas AC e AD155 também será dado em termos do lado AB. Conseqüentemente, o lado AC 

do dado triângulo é conhecido a partir dos dois segmentos BD e DC. Quando estes são 

somados, a base BC será encontrada. 

Mas se a perpendicular AD cair fora do triângulo, então pelo método acima mencionado cada 

lado AD e DB do ∆ABD retângulo será conhecido em termos de AB. Semelhantemente, no 

∆ACD retângulo que têm o lado AD [e] ∠ACD conhecido - [o posterior] devido os dois 

ângulos BAC e ABC serem conhecidos da hipótese e, pela Proposição 32 do Livro I dos 

                                                
155 Para AD leia CD. 
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Elementos de Euclides156 [∠ACD] é igual [a soma dos] 

esses [ângulos BAC e ABC] – pelo Teorema 29 seus outros 

dois lados AC e CD serão encontrados. Assim, o lado AC do 

∆ABC dado será conhecida juntamente com os dois 

segmentos BD e DC. Quando o menor desses [segmentos] é 

subtraído do maior, a base BC é conhecida. 

C.Q.D.  

Os mecanismos são provados a partir dos citados teoremas. 

 

Teorema 53: Se em um triângulo o lado oposto a um dos dois ângulos dados é conhecido, os 

outros lados podem ser encontrados.  

Esquematizando... 

Se no ∆ABC o lado AB, oposto ao ∠ACB dado, é conhecido, e se o ∠ABC é [também] dado, 

então os outros dois lados podem ser encontrados.  

Demonstração 

Relativo ao terceiro ângulo, como no Teorema anterior, 

nenhuma ambigüidade nos aborrecerá. Pegue a 

perpendicular AD originada no vértice [A] oposto a [BC] 

com os dois ângulos dados. A perpendicular cai, de forma 

que indica os ângulos dados, de acordo com a 

recomendação do Teorema 31.  

Primeiro, então, deixe-a cair dentro do triângulo, de forma que o ∆ABD seja feito um 

triângulo retângulo. Como [o ∆ABD] tem o lado AB conhecido juntamente com o ∠ABD 

agudo, o lado CD157 como também o lado CD158 será conhecido pelas direções do Teorema 

29. Semelhantemente, o ∆ADC, como tem o lado AD já conhecido e o ∠ACD dado pela 

                                                
156 Ver nota de Rodapé 100, p. 119. 
157 Para CD leia AD. 
158 Para CD leia BD. 
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hipótese, revelará seus outros lados AD159 e DC. Então, uma medida pela qual AB foi dada 

conhecida, mede todas as linhas, BD, AD, AC, e DC, um número conhecido de vezes. Então, 

a linha BC também é conhecida das duas [linhas] conhecidas BD e DC.  

Mas [agora] deixe à perpendicular AD cair encontrando a 

base BC, estendida tanto quanto necessária, fora do 

triângulo. Como o ∠ABC é dado conhecido juntamente 

com o lado AB, então pelo Teorema 29, como o ∆ABD é 

um triângulo retângulo, cada uma das linhas AB160 e DB 

serão conhecidas. Novamente, como o lado DC é agora 

conhecido e como o ∠ACD também é conhecido porque 

seu suplemento é conhecido da hipótese pelo raciocínio do Teorema 13 do Livro I dos 

Elementos de Euclides161, então pelo Teorema 29 cada uma das linhas AC e CD no ∆ADC 

retângulo serão encontradas em termos da linha perpendicular AD. Então, eles também serão 

conhecidos em termos da linha AB. Depois subtraímos a linha o CD de DB, a base BC é 

deixada conhecida. Então, determinamos os outros lados do ∆ABC, como foi prometido.  

Os mecanismos destas últimas conclusões serão contornados, para que esta discussão também 

não seja prolongada. Mas se for necessária referência, então consulte os Teoremas 26, 27 e 29.  

 

Teorema 54: Se três lados de um triângulo estão em razões conhecidas para cada outra razão, 

todos os ângulos podem ser medidos.  

Esquematizando... 

Se no ∆ABC o lado AB tem uma dada razão para o lado CA assim como também para o lado 

BC, então todos os ângulos podem ser encontrados.  

 

 

                                                
159 Para AD leia AC. 
160 Para AB leia AD. 
161 Ver nota de Rodapé 152, p. 117. 
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Demonstração 

Lado que AB pode ser dividido arbitrariamente em qualquer 

número de partes no qual será uma medida comum neste 

teorema. Daí, o lado AB deve ser conhecido por esta medida, 

então pelo Teorema 6 os outros dois lados serão conhecidos 

por esta mesma medida, e assim pelo Teorema 48 todos os 

ângulos do ∆ABC serão encontrados. 

C.Q.D.  

Os mecanismos: Depois que você nomear arbitrariamente um valor conhecido para qualquer 

lado, então você pode encontrar os outros lados pelos mecanismos do Teorema 6. [O resto dos 

mecanismos não são] diferentes dos mecanismos do Teorema 48.  

 

Teorema 55: Se num triângulo qualquer são conhecidas as razões dos três ângulos um em 

razão ao outro, então qualquer um dos ângulos pode ser encontrado, assim como serão 

conhecidas as razões de qualquer um dos lados em razão ao outro.  

Esquematizando... 

Se ABC é um triângulo cujos três ângulos têm razões dadas um em razão do outro, então 

qualquer um [dos ângulos] será conhecido e as razões dos lados de um em razão ao outro 

serão necessariamente encontradas. 

Demonstração 

Devido à razão do ∠A para o ∠B ser dada, deixe-aela ser [representada] como [a razão] do 

número H para o número K (para isto é necessário que [a razão] seja expresso em números 

conhecidos). E deixe a razão do ∠ B para ∠C ser conhecida como [a razão] do número K para 

número L. Então, como a razão do ∠A para o ∠ B está como a do número H para o número 

K, por adição [a razão] dos ângulos A mais B para ∠ B será como do número H mais o K para 

o número K. Além disso, B está para C como K está para K.162 Por solução simultânea, então, 

                                                
162 Para K leia L. 
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A mais B  está para C assim como H mais K está para L, e por adição A mais B mais C está 

para C assim como H mais K mais L está para L. Assim, a razão da soma dos três ângulos A, 

B e C está para o ∠C assim como [a razão] da soma dos três números H, K, e L está para o 

número L. Conseqüentemente [a razão] da soma dos três ângulos A, B e C para o próprio ∠C 

é uma razão conhecida; além disso pela Proposição 32 do Livro 

I dos Elementos de Euclides163 esta soma é igual a dois ângulos 

retos que devem ser conhecidos do que foi dito mais cedo. 

Conseqüentemente a soma dos três ângulos mencionados é 

conclusivamente conhecida, e então pelo Teorema 6 o ∠C pode 

ser encontrado. Desde então [o ∠C] tem razões dadas aos outros 

ângulos, os outros ângulos também serão encontrados pelo 

Teorema 6. Então pelo Teorema 49 os três lados do ∆ABC terá 

razões conhecidas uma em razão a outra. E assim ambas as 

partes do teorema foram provadas.  

O Mecanismo: Nomeie três números para os três ângulos tal que o primeiro ângulo está para o 

segundo assim como o primeiro número está para o segundo e o segundo ângulo está para o 

terceiro assim como o segundo número está para o terceiro. Isto é fácil se o Teorema 19 for 

consultado. Depois disto ter sido feito, soma-se os três números mencionados, e leva a soma 

destes números ao primeiro [termo], o número de ângulos que você deseja tornar conhecido 

para o segundo [termo], e o valor dos dois ângulos retos ao terceiro [termo]. Pela 

multiplicação do segundo termo pelo terceiro e a divisão [deste produto] pelo primeiro termo, 

o valor do ângulo desejado será encontrado. Por exemplo, se a razão do ∠A para o ∠B está 

para razão de 10 para 7 e [que] do ∠B para o ∠C está como a razão de 7 para 3, some os três 

números 10, 7, e 3, para adquirir 20 que é o primeiro [termo]. Deixe ser desejado encontrar o 

∠A, cujo número é 10, o qual [é levado] para o segundo termo. Além disso, o valor habitual 

de dois ângulos retos é 180. Então, multiplique 180 por 10, rendendo 1800, o qual você divide 

por 20, e resulta 90. Assim, o ∠A é encontrado como sendo 90º quando dois ângulos retos são 

[expressos como] 180. Então, o ângulo é um ângulo reto. Quando os ângulos forem 

encontrados, recorra aos mecanismos do Teorema 49, a respeito de determinar as razões dos 

lados. 

                                                
163 Ver nota de Rodapé 100, p. 119. 
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Teorema 56: Quando a razão de dois lados é dada e qualquer um dos ângulos é conhecido, os 

outros dois ângulos podem ser dados. Conseqüentemente, a razão de cada um dos lados 

mencionados para com o terceiro será encontrada. 

Esquematizando... 

Se a razão do lado AB para o lado BC de um ∆ABC é dado juntamente com um ângulo 

qualquer, então os outros dois ângulos podem ser encontrados e a razão de cada lado dado 

para o terceiro lado será dada.  

Demonstração 

Quando lado AB é dividido arbitrariamente em qualquer 

número de partes, um deles é tal que podemos usar isto como 

medida comum. O Teorema 6 mostrará quantas vezes [esta 

medida] está contida no lado BC. Então, os dois lados AB e 

BC são dados em termos um do outro. Desde que algum 

ângulo seja dado pela hipótese, então pelos Teoremas 50, 51, 

ou 52 o outro lado pode ser encontrado. Conseqüentemente, 

por definição, teremos as razões de todos os lados um do outro. Além disso, os outros ângulos 

serão medidos por estas mesmas razões, como pretendíamos provar. Os mecanismos podem 

ser derivados dos [teoremas] citados, se anteriormente levamos um dos dois lados como um 

conhecido [número].  

 

Teorema 57: Se as razões de cada um dos dois ângulos para com o ângulo reto forem dadas 

individualmente e qualquer um lado for conhecido, então poderão ser encontrados todos os 

ângulos e os demais lados. 

Esquematizando... 

Se a razão de cada dois ângulos, A e B, para um ângulo reto é dada, e se o lado AB ou 

qualquer outro lado é conhecido, então todos os ângulos do ∆ABC serão conhecidos 

juntamente com seus lados. 
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Demonstração 

Pelo Teorema 6 cada um dois ângulos mencionado será 

encontrado devido [o valor de] um ângulo reto ser conhecido 

pelo Teorema 21. Daí pelos Teoremas 53 e 54 

providenciaremos o restante.  Não daremos os mecanismos 

aqui, pois eles podem ser facilmente demonstrados a partir 

do que já foi dito anteriormente. 

 

 

O Fim [do Livro Um] 
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ANEXO 2 

O SEGUNDO LIVRO DOS TRIÂNGULOS 

 

Teorema 1: Em todo triângulo retilíneo a razão de um lado para com o outro lado é a mesma 

que o seno do ângulo oposto ao lado para com o seno do ângulo oposto ao outro lado. 

Esquematizando... 

Como dissemos, o seno de um ângulo é o seno do arco subtendido aquele ângulo. Além do 

mais, esses senos devem ser relacionados por um, e o mesmo raio do círculo, ou por vários 

[raios] iguais. Assim, se o ∆ABG é um triângulo retilíneo, então a razão do lado AB para com 

lado AG é a mesma que o seno do ∠AGB para o seno do ∠ABG; similarmente, a razão do 

lado AB para com lado BG é a mesma que o seno do ∠AGB para o seno do ∠BAG. 

Demonstração 

Se o ∆ABG é um triângulo retângulo, a 

prova será direta pelo Teorema 28 do 

Primeiro Livro dos Triângulos. Entretanto, 

se o triângulo não for retângulo, os dois 

lados AB e AG são iguais, os dois ângulos 

opostos aos lados também iguais e 

conseqüentemente seus senos serão iguais. 

Assim dos dois lados dele é estabelecido 

que nossa proposição é verificada. Mas se 

[um dos dois lados] é maior que o outro – por exemplo, se AG é maior – então traçaremos por 

BA um segmento até o ponto D, até toda [a linha] BD seja igual ao lado AG. Então, ao redor 

dos dois pontos B e G como centros, dois círculos iguais são entendidos para ser traçados com 

os comprimentos das linhas BD e GA como raios [respectivamente]. As circunferências destes 

círculos interceptam a base do triângulo nos pontos L e E, tal que o arco DL subtende ao 

∠DBL, ou ABG, e o arco AE subtende ao ângulo ∠AGE ou AGB. Finalmente duas 

perpendiculares AK e DH, dos dois pontos A e D, interceptam a base. Agora é evidente que 

B

A

G

D

LHKE
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DH é o seno reto do ∠ABG e AK é o seno reto do ∠AGB. Além disso, pela Proposição 4 do 

Livro VI dos Elementos de Euclides164, a razão de AB para BD, e conseqüentemente para AG, 

é a mesma de AK para DH. Assim, a afirmação da proposição é verdadeira. 

 

Teorema 2: Se a soma de dois lados de um triângulo é conhecida juntamente com os dois 

ângulos opostos a eles, cada lado do triângulo pode ser encontrado.  

Esquematizando... 

Se no ∆ABG a soma de dois lados AB e AG é dada, e cada um dos ângulos ABG e AGB são 

conhecidos, então seus três lados podem ser encontrados.  

Demonstração 

Pelo Teorema anterior, a razão do lado AB para o 

lado AG é conhecida, devido os ângulos serem 

dados. Daí pela adição, a razão de BA mais AG 

para AG é conhecida. Então, a soma dos dois 

lados AB e DG165 é conhecida pela hipótese, o 

lado AG é conhecido. Logo após, o lado AB será 

encontrado. Além disso, os dois ângulos ABG e AGB, conhecido da hipótese, revelam o 

∠BAG. Assim, finalmente, como os dois ângulos BAG e AGB são conhecidos juntamente 

com o lado AB, também podemos determinar o terceiro lado BG. 

Agora, a mesma coisa pode ser provada de outra forma, embora mais longa, se primeiro 

fôssemos traçar a perpendicular AD166 do ponto A a base BG. Uma parte do triângulo 

retângulo ABD terá o ∠ABD agudo conhecido. Então, pelo Teorema 31 do Primeiro Livro 

dos Triângulos, a razão de AB para AD pode ser encontrada. Por estes mesmos meios a razão 

de AG para AD fica visível. Então, a razão de cada uma das duas linhas AB e AG para a 

perpendicular AD será determinada. Conseqüentemente, pelo Teorema 28 do Primeiro Livro 

dos Triângulos as razões dessas [linhas] para outra são conhecidas, e então por adição a razão 

                                                
164 Ver nota de Rodapé 116, p. 130. 
165 Para DG leia AG. 
166 Na figura, para a linha dg leia bdg. 
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da soma destas para cada uma delas serão identificadas [individualmente] [i.e., (AB + AG): 

AB e (AB + AG): AG], ao que cada uma delas é revelada. Conseqüentemente, da mesma 

maneira que mostramos na primeira [prova], a linha BG é finalmente conhecida.  

 

Teorema 3: Em um triângulo isósceles, se um ângulo e qualquer um dos lados forem dados, o 

resto pode ser encontrado.  

Esquematizando...  

Embora pareça que este assunto foi explicado suficientemente, ainda no Primeiro Livro, é 

desejável permanecer um tempo em triângulos isósceles e depois em triângulos escalenos, de 

forma que possamos seguir por caminhos mais curtos essas coisas sobre as quais foram 

buscadas. Se um ∆ABG tem dois lados iguais AB e AG e qualquer um dos ângulos 

juntamente com o terceiro lado é dado, então suas outras linhas podem ser determinadas.  

Demonstração 

Pelo Teorema 38 do Primeiro Livro dos Triângulos os outros 

dois ângulos são conhecidos. Conseqüentemente, pelo Teorema 

anterior [Teorema 1], as outras linhas também são identificadas 

facilmente. Assim, sem traçar qualquer perpendicular, 

aprendemos a conduzir o Teorema.  

Mas se somente um ângulo do triângulo fosse dado, ainda 

saberíamos pelo menos a razão dos lados, pelo Teorema 35 do 

Primeiro Livro dos Triângulos, os outros ângulos seriam ser encontrados; então por isso e 

pelo Teorema anterior, você admitirá que eu parta como sendo verdadeiro. 
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Teorema 4: Se em qualquer triângulo escaleno dois ângulos forem dados individualmente 

com qualquer um de seus lados, os outros lados serão facilmente medidos.  

Esquematizando...  

Se qualquer dois ângulos do ∆ABG têm três lados desiguais, são dados juntamente com um 

de seus lados, por exemplo, AB, então os outros dois lados podem ser encontrados.  

Demonstração 

Pela aplicação da Proposição 32 do livro I dos 

Elementos de Euclides167, o terceiro ângulo torna-

se também conhecido. E como pelo Teorema 

anterior [Teorema 1] a razão do seno conhecido 

do ∠AGB está para o seno conhecido do ∠ABG 

assim como o lado AB está para o lado AG, desde 

que três destas quantidades sejam conhecidas, então, exclua por ignorância absoluta isso, a 

quarta quantidade, isto é, o lado AG, pode ser determinado. Da mesma maneira, o mesmo será 

encontrado pertencendo ao lado BG. Por esse método a pessoa pode julgar desnecessário 

traçar qualquer perpendicular. 

 

Teorema 5: Quando dois lados de um triângulo são dados juntamente com o ângulo oposto a 

um deles, o outro ângulo e o terceiro lado podem ser determinados.  

Esquematizando...  

Se um ∆ABG tem que dois lados AB e AG conhecido juntamente com o ∠ABG, então os 

outros dois ângulos e o terceiro lado podem ser encontrados; 

Demonstração 

                                                
167 Ver nota de Rodapé 100, p. 119. 
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Por confiança no silogismo anterior, o ∠AGB é determinado pelos dois lados conhecidos AG 

e AB juntamente com o seno reto do ângulo conhecido ∠ABG. Conseqüentemente, também, 

pelo raciocínio da Proposição 32 do Livro I dos Elementos de Euclides168, o terceiro ∠BAG 

não é desconhecido. Além disso, a razão do seno do ∠ABG, conhecido por hipótese, está para 

o seno do ∠BAG, conhecido pela prova, assim como o lado AG está para GB. Então, o lado 

GB será encontrado.  

Agora, quando dois lados AB e BG169 são 

conhecidos juntamente com seu ângulo incluído 

∠BAG, um pode determinar os outros ângulos e o 

terceiro lado de um modo diferente da primeira 

parte, como será discutido agora. Porém, eu não 

recomendo trabalhar por este método. Porque o 

∠BAG é conhecido, a soma dos dois ângulos ABG e AGB é conhecida. E como a razão do 

seno de um destes para o seno do outro é conhecida porque a razão dos dois lados AB e AG é 

determinada, então pela Proposição [não dada] do Livro III dos Elementos de Euclides cada 

um dos ângulos ABG e AGB será conhecido. Mas este método não adiciona nada de modo 

fácil; então para [solucionar] tal premissa a pessoa não deveria desistir do primeiro [método 

ou dos Teoremas 50 e 51 do Livro I].  

 

Teorema 6: Se os três ângulos de um triângulo forem conhecidos, as razões de seus lados 

podem ser encontradas.  

Observação 

Este Teorema não apresenta nenhuma dificuldade a menos que o Teorema 1, que foi passado 

com descuido anteriormente, então a razão de qualquer dois dos lados será os senos dos 

ângulos opostos a eles em ordem invertida, como foi provado acima. 

 

 

                                                
168 Ver nota de Rodapé 100, p. 119. 
169 Para BG leia AG. 
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Teorema 7: Se o perímetro de um triângulo for determinado com dois de seus ângulos, 

qualquer um lado pode ser encontrado individualmente. 

Esquematizando... 

 Se a soma dos três lados de ∆ABG é determinada juntamente com seus dois ângulos ABG e 

AGB, então todos seus lados podem ser encontrados individualmente.  

Demonstração 

Seus três ângulos serão conhecidos; Então, pelo 

raciocínio citado anteriormente, a razão de AB para 

AG será conhecida, e então por adição a soma de 

BA mais AG terá uma razão conhecida AG. 

Semelhantemente, a razão de AG para GB será 

conhecida, e conseqüentemente a razão de BA mais 

AG para GB será encontrada. Assim, por adição, o perímetro total do ∆ABG tem uma razão 

conhecida para a linha BG. E como por hipótese determinou o próprio perímetro, a linha BG 

será conhecida. Conseqüentemente, os outros dois lados também serão declarados conhecido.  

Uma pessoa poderia chegar à mesma conclusão se a perpendicular AD for traçada, pelo 

Teorema 30 do Primeiro Livro dos Triângulos, a razão de cada uma das linhas AB e AG para a 

perpendicular AD será conhecida. Então, a razão destas linhas para outra ficará evidente. 

Semelhantemente, a razão de AB para BD pode ser encontrada, e igualmente a razão de AG 

para GD será conhecida. Conseqüentemente, a razão de cada um das duas linhas AB e AG 

para linha BG será evidentemente encontrada. Sendo, como anteriormente, a soma dos três 

lados para a linha BG [só] terá uma razão dada, e assim por diante.  

 

Teorema 8: Se as razões de três lados são dadas e se a perpendicular é conhecida, cada lado 

pode ser medido.  

Esquematizando... 

Se no ∆ABG os [vários] pares de lados tem razões conhecidas e a perpendicular AD é 

determinada, então os três lados podem ser encontrados.  
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Demonstração  

Se os dois lados AB e AG são iguais, BD será igual a DG; conseqüentemente a razão de AB 

para BD será conhecida. Então, a razão do quadrado de AB para o quadrado de BD será 

conhecida. Então, quando [isto] for provado [para] a homóloga [razão de AB para AD], a 

razão do quadrado de AB para o quadrado de AD será encontrada. Agora como o quadrado de 

AD é conhecido, pois seu lado [ou raiz quadrada] foi determinado na hipótese, então o 

quadrado de AB será conhecido; sendo a própria linha AB conhecida. Finalmente, de [AB], os 

outros lados serão encontrados porque as razões dos lados são determinadas pela hipótese. 

Mas se um dos dois lados AB e AG é maior que o 

outro, deixe AB ser o menor. Por causa disso, o 

segmento BD será menor que o segmento DG. 

Deixe DE, igual a BD, ser marcado entre [DG]. 

Assim, pelo procedimento do Teorema 44 do 

Primeiro Livro dos Triângulos, o produto de EG e 

GB é igual a [diferença entre] o quadrado de AG 

[e] o quadrado de AB. Realmente, a razão destes quadrados será conhecida, e então através da 

divisão, a razão do produto de EG e GB para o quadrado de AB é conhecida. Além disso, de 

acordo com a Proposição 6 do Livro [não citado] dos Elementos de Euclides, esta razão é 

composta da razão da linha conhecida GB para a linha AB e da razão de EG para AB. Assim, 

como a razão é fixa, seu primeiro fator [GB/AB] é conhecido, logo o outro fator [EG/AB] 

será conhecido. Conseqüentemente, a razão de BE, e, portanto sua metade, BD, para a linha 

AB é conhecida; e como a razão do quadrado de AD para o quadrado de BD é conhecida, 

então, por uma compreensão da razão homologa [equivalência], o quadrado de AB para o 

quadrado de AD é conhecida. Então, o quadrado de AD é conhecido, o quadrado da linha AB 

pode ser encontrado; daí a própria linha AB pode ser encontrada, juntamente com os outros 

lados do triângulo. 
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Teorema 9: Se as razões dos três lados de um triângulo forem dadas, os três ângulos podem 

ser encontrados.  

Esquematizando... 

Tendo como referência a figura anterior, deduzimos, por hipótese, que a razão de AB para BD 

é conhecida. Então, pelo Teorema 54 do Primeiro Livro dos Triângulos, o ∠BAD e 

conseqüentemente ∠ABD serão conhecidos. Logo, devido o ∠ABG ser agora conhecido 

juntamente com a razão dada dos dois lados AB e AG, o ∠AGB será conhecido pelo 

raciocínio do [Teorema 5]. Conseqüentemente o terceiro ângulo não pode ser desconhecido. 

Porém, no Primeiro Livro dos Triângulos você tem outro método que parece mais claro e 

deveria ser recordado.  

Demonstração 

Se deseja provar isto diferentemente, estabeleça uma linha conhecida qualquer em relação a 

perpendicular AD. As outras duas [linhas] são encontradas [em relação a] esta [linha] de 

acordo com a razão dada dos lados do ∆ABG. Um triângulo conhecido é formado com essas 

três linhas, pelo Teorema 46 do Primeiro Livro dos Triângulos sua perpendicular pode ser 

encontrada, resultando o ponto de interseção dos dois lados que são proporcionais aos dois 

lados AB e AG. A perpendicular do segundo triângulo estará para a perpendicular AD assim 

como qualquer lado conhecido do segundo triângulo será correspondente ao lado do ∆ABG. E 

como três destas quantidades são conhecidas, a quarta é necessariamente determinada. Estes 

são derivados das semelhanças, das totalidades e das partes dos dois triângulos, como é fácil 

de deduzir da Proposição [não dada] do Livro VI dos Elementos de Euclides. 

 

Teorema 10: Se a área de um triângulo é determinada juntamente com as razões dos lados, 

qualquer um destes lados pode ser identificado. Conseqüentemente, seus ângulos podem ser 

medidos. 

Esquematizando.... 

Recorde que no ∆ABG, com a sua perpendicular AD, como construímos no Teorema 2, a 

razão AB para a perpendicular AD foi comprovadamente conhecida. Devido a esse fato e por 
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causa da hipótese, a perpendicular AD para a base BG terá uma razão conhecida e 

conseqüentemente a sua metade. Como o produto dessa perpendicular e a metade da base é 

conhecida - isto é, a área do próprio triângulo - pelo Teorema 18 do Primeiro Livro dos 

Triângulos, e como a perpendicular AD será conhecida, então a base BG também será. Por 

isto e porque as razões dos lados foram determinadas, os outros lados e finalmente seus 

ângulos podem ser encontrados. 

Demonstração 

Mas se este método parece muito extenso ou muito 

difícil, você pode chegar a isto de outro modo – não 

tão fácil, mas talvez mais agradável. Três linhas de 

comprimentos quaisquer de [mesma] medida são 

conhecidas por meio do qual a área do triângulo foi 

dada, tendo apenas as razões juntamente com os três 

lados do triângulo dado, você saberá qual triângulo é formado. Você pode medir pelo Teorema 

46 do Primeiro Livro dos Triângulos qualquer uma de suas perpendiculares que desejar [usar]. 

Esta [perpendicular], multiplicado pela metade da base na qual encontra-se, revela a área 

deste segundo triângulo. E como estes dois triângulos são estabelecidamente semelhantes, a 

área do segundo triângulo está para a área do primeiro triângulo, que já é conhecido, assim 

como o quadrado de qualquer lado do segundo triângulo está para o quadrado do lado 

correspondente do primeiro triângulo. Conseqüentemente, o quadrado do lado do primeiro 

triângulo, e, portanto o seu lado, será conhecido; sendo que os outros também podem ser 

encontrados. 

 

Teorema 11: Se qualquer perpendicular de um triângulo é dada juntamente com dois ângulos 

quaisquer, todos os lados podem ser medidos. 

Esquematizando...  

Se no ∆ABG a perpendicular AD é conhecida juntamente com dois ângulos, então todos os 

lados podem ser determinados.  
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Demonstração 

A parte do triângulo retângulo ABD terá lado AD 

conhecido juntamente com um ângulo agudo, como 

dois ângulos do ∆ABG são conhecidos, o terceiro 

não pode ser desconhecido. Então, pelo Teorema 29 

do Primeiro Livro dos Triângulos, cada uma das 

linhas AB e BD é medida. Pelos os mesmos meios, 

mais uma vez, cada uma das linhas AG e GD podem ser medidas; conseqüentemente BG e 

todos os lados do triângulo dado são conhecidos como foi explicado anteriormente.  

 

Teorema 12: Se a perpendicular é dada e a base e a razão dos lados são conhecidas, cada lado 

pode ser encontrado. 

Esquematizando... 

Este problema não pode ser provado neste momento através de meios geométricos, mas 

vamos nos empenhar para realizar isto pela arte da Álgebra. Assim, se ∆ABG tem 

perpendicular AD e base BG conhecidas, e se a razão dos lados AB e AG é dada, procuramos 

cada um destes [lados].  

Demonstração 

Por exemplo, deixe que a razão de AB para AG seja 

de 3 para 5, de forma que o lado AB seja menor que 

o lado AG. Disto, segue que o segmento BD é 

menor que segmento DG, inegavelmente. Então, 

deixe DE ser igual a BD, e deixe que a 

perpendicular AD seja dada como 5 [pés] e a base 

BG como 20 pés. Pegue a linha EG como 2x; conseqüentemente, a linha BE será (20 – 2x), e 

BD será a metade 10 - x, enquanto o resto [da linha] será 10 + x. O quadrado de BD resulta 

em x2 + 100 – 20x, para qual somando com o quadrado da perpendicular, isto é 25, são 

obtidos x2 + 125 – 20x. De forma semelhante, o quadrado de BG será x2 + 20x + 100 para 

qual somando com o quadrado da perpendicular, isto é, 25, são obtidos x2 + 20X + 125. 
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Assim, você terá o quadrado das duas linhas AB e AG cuja razão é de 9 para 25 - isto é, o 

quadrado da razão de 3 para 5 que foi a razão dos lados. Portando, como a razão do primeiro 

quadrado para o segundo quadrado é de 9 para 25, então, se o primeiro quadrado é 

multiplicado por 25 e o segundo quadrado por 9, os produtos são iguais. Restabelecendo os 

déficits, como é habitual, e subtraindo em ambos os lados da igualdade [da equação], obtemos 

16x2 + 2000 = 680x. Sendo os restos das regras [como foi feito] como mostra a tese. Então, a 

linha GE que foi determinada como sendo 2x será conhecida; conseqüentemente o resto da 

base, BE, e a metade BD serão conhecidos. [BD] juntamente com a perpendicular AD resulta 

no lado AB. Daí, finalmente, o lado AG é conhecido, como foi proposto.  

 

Teorema 13: Se cada segmento é conhecido e a razão dos lados é dada, os comprimentos dos 

lados podem ser encontrados.  

Esquematizando... 

Se no triângulo ∆ABG, quando a perpendicular AD é traçada, cada um dos segmentos BD e 

DG são determinados juntamente com a razão dos lados, então cada lado e a perpendicular 

pode ser determinadas.  

Demonstração 

Deixe BD ser o menor segmento, se os dois 

segmentos fossem iguais, os lados também teriam 

que ser iguais; porém, o conhecimento da 

igualdade não segue os segmentos dado nem a 

razão dos lados. Então, a linha DE, igual ao menor 

segmento, está [marcado fora] no maior segmento. 

Também deixe a diferença dos dois lados ser HG. Portando, como a razão do lado AG para o 

[lado] AB é dada, então através da divisão a razão de HG para AH será determinada, logo HG 

para duas vezes AH - isto é, a soma das duas linhas AB e AH - será encontrada. Então, por 

adição a razão de HG para a soma dos dois lados AB e AG serão conhecidos. Além disso, o 

produto de HG vezes a soma dos dois lados AB e AG é igual ao produto de EG e GB. Além 

disso, o [produto] posterior é conhecido porque os dois segmentos são conhecidos da 

hipótese. Conseqüentemente pelo procedimento de Teorema 16 do Primeiro Livro dos 
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Triângulos, o produto de HG vezes [a soma de] GA mais AB será conhecido. E como a razão 

das linhas formando esse [produto] é conhecida, então pelo Teorema 18 do Primeiro Livro dos 

Triângulos, ambos, a linha HG e a soma dos dois lados serão conhecidas. Daí, finalmente, 

quando conhecido o [valor] HG é subtraído da soma dos lados conhecidos, a metade do resto 

será considerado o lado menor. E então o lado maior será conhecido. 

C.Q.D. 

 

Teorema 14: Se cada um de dois segmentos desiguais é dado, e se a soma dos lados é 

também dada, cada lado pode ser determinado.  

Esquematizando... 

Recorra ao triângulo do Teorema anterior. Se neste [triângulo] cada um dos segmentos BD e 

DG e a soma dos dois lados AB e AG são conhecidos, então cada lado pode ser encontrado.  

Demonstração 

O produto de EG e GB será conhecido, e então o 

produto de HG vezes [a soma de] AG mais AB 

será conhecido. E como a soma destes lados é 

dado, então, pelo Teorema 17 do Primeiro Livro 

dos Triângulos, HG, isto é, a diferença dos lados 

será encontrada. Se [HG] for subtraído da soma 

dos dois lados, a metade do resto será o comprimento do lado menor. Conseqüentemente, o 

outro lado também pode ser determinado. 

C.Q.D. 

 

Teorema 15: Se em um triângulo a base que subtende um ângulo conhecido é dada 

juntamente com a soma conhecida dos lados, cada um dos lados e cada um dos ângulos 

opostos podem ser medidos. 
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Esquematizando... 

Se o ∆ABG tem uma base BG conhecida juntamente com um ∠BAG dado, e se a soma dos 

lados AB e AG é conhecida, então cada lado juntamente com cada um dos ângulos opostos a 

esses [lados] pode ser encontrado. 

Demonstração 

Deixe que o ∠BAG seja bissectado pela 

metade a linha AD [que] intercepta à 

base [e] a encontra no ponto D. Então, 

pela Proposição 3 do livro VI dos 

Elementos de Euclides170 a razão de BD 

está para DG assim como AB está para 

AG e através do rearranjo a razão AB 

está para BD assim como AG está para GD. Então, pela Proposição [não dada] do Livro V dos 

Elementos de Euclides, a razão das somas dos lados AB e AG está para a base BG assim 

como o lado AB está para a linha BD. E como esta razão é dada, pois todos seus termos são 

dados, então a razão de AB para BD será determinada. Daí, o ∠BAD é considerado conhecido 

desde que a metade do ∠BAG seja conhecida por hipótese. Então, pelo Teorema 56 do 

Primeiro Livro dos Triângulos, o ∠ABD será medido. De modo que o outro ∠ADB pode ser 

encontrado a partir de dois ângulos retos. Como o [∠ADB] é igual a [soma dos] ângulos AGD 

e DAG, e como o ∠DAG é conhecido, o outro ∠DAG171 será medido. Então, os dois ângulos 

ABG e AGB serão conhecidos. Além disso, a hipótese dá a soma dos dois lados AB e AG; 

então, pelo Teorema 2, cada um dos lados AB e AG será claramente conhecida. 

C.Q.D. 

 Podemos chegar a isto de outro modo.  

                                                
170 Proposição 3.VI: Caso o ângulo de um triângulo seja cortado em dois, e a reta que corta o ângulo também 
corte a base, os segmentos da base terão a mesma razão que os lados restantes do triângulo; e, caso os segmentos 
da base tenham a mesma razão que os lados restantes do triângulo, a reta, sendo ligada do vértice até o ponto de 
secção, cortará o ângulo do triângulo em dois. (EUCLIDES, p. 234, 2009) 
171 Para DAG leia AGD. 
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Dentro do ∆ABG um círculo HNL é 

inscrito, de onde o centro necessariamente 

será na linha AD, como é concluído da 

Proposição [não dada] do Livro IV dos 

Elementos de Euclides. Deixe-o [o centro] 

ser E do qual três raios, EH, EN, e EL, seja 

traçado aos três pontos de tangência. 

Então, do ponto A desce uma perpendicular à AK, desde que conhecida a base no ponto L172. 

Além disso, o ponto K deve ser encontrado na direção do lado AB do ângulo bissetor, entre os 

pontos B e D, se aquele lado [AB] for menor que o lado AG. Para que o ∠ABG seja maior 

que o ∠AGB, e assim [a soma dos] ângulos ABG e BAD, para o qual [a soma] do ∠ADG é 

igual, será maior que a [soma dos] ângulos DAG e AGD - isto é, que o ∠ADB - quando os 

ângulos BAD e DAG forem iguais serão acrescentados a ambos os lados [de nossa 

desigualdade]. Então, é provado que o ∠ADG é maior que um ângulo reto e o ∠ADB é 

menor [que um ângulo reto]. Conseqüentemente, é estabelecido que o raio EL intercepta a 

linha BD. Deixe a linha EM ser traçada, paralela à base e, então, perpendicular a linha AD173. 

Além disso, não se pode negar que a base BG é igual às duas linhas BN e GH se você 

aprendeu suficiente da Proposição [não dada] do Livro III dos Elementos de Euclides. Então, 

quando a base BG é dada, é subtraída da soma dos lados dados, a soma das duas linhas retas 

AN e AH é conhecida. Assim, sua metade - isto é, a linha AH - é medida, as duas linhas AN e 

AH, tangenciais ao círculo, devem ser iguais. Então, [no] ∆AEH retângulo, como seu lado AH 

é encontrado [e como] o ∠EAH agudo é conhecido, pois seu dobro é conhecido, os dois lados 

AE e ED174 [podem ser] encontrados. Assim, o raio do círculo inscrito dentro do triângulo 

dado é encontrado. A partir desse produto [raio] vezes a metade do perímetro do triângulo, 

que é conhecido, resulta na área do triângulo. Além disso, a partir da área conhecida e da 

metade da base, conhecido por causa da hipótese, a perpendicular AK pode ser medida 

claramente pelo Teorema 17 do Primeiro Livro dos Triângulos. Se você subtrair a linha KM, 

igual a EL que é o raio do círculo, com a [perpendicular AK], a linha reta AM é conhecida. 

Finalmente, a [linha AM] e linha AE, já conhecidas, você mede o ∠EAM. Por último quando 

isto é subtraído da metade do ∠BAG dado - isto é, do ∠BAD – o ∠BAK reto é conhecido, 

que faz então o ∠ABG conhecido. Além disso, os dois ângulos BAG e ABG revelam seu 

                                                
172 Para L leia K. 
173 Para AD leia AK. 
174 Para ED leia EH. 
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suplemento o ∠AGB. Então, finalmente, pelo Teorema 7 os lados do triângulo serão 

conhecidos.  

 

Teorema 16: Se a base de algum triângulo é dada pela perpendicular que estava nessa base e 

se a soma dos lados for conhecida, cada um deles pode ser encontrado.  

Demonstração 

Esse [Teorema] em parte é uma combinação do [Teorema] anterior, e conseqüentemente a sua 

figura será recordada. Assim, para mediremos a área do triângulo será conhecida a 

perpendicular vezes a metade da base, então, como o perímetro do triângulo é conhecido, o 

raio EN do triângulo inscrito será conhecido. Também a linha AN será claramente conhecida, 

como o anterior [Teorema]. Daí, ambos, a linha AE e o ∠EAN serão identificados; 

conseqüentemente o dobro do ∠NAH, ou BAG, será encontrado. Além disso, como KM é 

igual ao raio EL ou EN, conhecidos juntamente com a perpendicular AK, conhecido por 

hipótese, então a sua diferença - isto é, a linha AM - é encontrada. Novamente, essa [linha 

AM] juntamente com AE, já conhecida, faz o ∠AEM conhecido o qual é igual ao ∠ADB. 

Conseqüentemente, os dois ângulos NAE, ou BAD, e ADB são conhecidos, então o ∠ABD, 

ou ABG, também é claramente conhecido. Daí, o ∠BAG [já] é conhecido. Daí, o outro 

[ângulo] AGB será encontrado, então pelo Teorema 4 cada lado será conhecido, como foi 

prometido. 

Não é necessário que a perpendicular AK seja traçada dentro do triângulo; pode acontecer que 

ela seja traçada fora do triângulo. Algumas vezes pode coincidir com o lado menor, se os 

lados forem desiguais, mas não pode coincidir com o lado maior. Os critérios para esta 

situação serão como segue: Se isso acontecer com a linha AN, como encontra no modo 

[anterior], quando adicionamos o raio do círculo inscrito no triângulo, igual a perpendicular 

dada AK, então a mencionada perpendicular necessariamente coincidirá com o lado AB; quer 

dizer, o ∠ABG do triângulo dado deve ser um ângulo reto. Porém, se esta soma [AN mais 

EN] for menor, isto significa que a perpendicular dada foi traçada dentro do triângulo, e se [a 

soma] é maior, [a perpendicular será traçada] fora. Não é [minha] intenção escrever mais 

sobre esta prova uma vez que é muito fácil identificá-la e adiciona pouca utilidade. Então, o 



Anexo 02 – O Segundo Livro dos Triângulos 
 

 179

resto é deixado a sua criatividade. Além disso, ao menos que você seja completamente 

inabilitado, você pode ajustar sua prova com uma figura de outra maneira. 

 

Teorema 17: Se são dados dois ângulos e qualquer segmento, todos os lados assim como a 

perpendicular podem ser encontrados. 

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo do tipo proposto, no qual a perpendicular AD separa a base em dois 

segmentos BD e DG, do qual um desses, por exemplo, BD é conhecido juntamente com dois 

ângulos do ∆ABG, então todos seus lados podem ser identificados.  

Demonstração 

Pela hipótese e com o apoio na Proposição 32 

do Livro I dos Elementos de Euclides175, os 

três ângulos do ∆ABG são conhecidos. Então, 

parte do triângulo retângulo ABD, tendo 

∠ABD agudo conhecido juntamente com o 

lado BD, determinara seus outros dois lados 

AB e AD pelo Teorema 29 do Primeiro Livro dos Triângulos. Conseqüentemente, uma parte 

do triângulo AGD, que tem ângulo agudo ∠AGB conhecido juntamente com o lado AD, cada 

uma das linhas AG e GD serão determinadas pelo mesmo Teorema 29 do Primeiro Livro dos 

Triângulos. Então, quando as duas [linhas] AD e DG são combinadas, todos os resultados 

básicos, e todo o problema é concluído.  

 

 

 

                                                
175 Ver nota de Rodapé 100, p. 119. 
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Teorema 18: Se a razão de dois lados de um triângulo for dada juntamente com o ângulo 

oposto a um deles, os outros dois ângulos podem ser medidos.  

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo cujos dois lados AB e AG têm uma razão conhecida, e se o ∠ABG for 

dado, então os outros ângulos podem ser 

determinados.  

Demonstração 

Pelo Teorema 1, a razão do lado AG está para o 

lado AB assim como o seno do ∠ABG está para 

o seno do ∠AGB. Daí, devido três destes serem conhecidos, a quarta quantidade é conhecida. 

Dessa forma o ∠AGB será identificado, e então o terceiro ∠BAG pode ser determinado. 

Finalmente, cada um dos lados AB e AG é estabelecido para que se tenha uma razão da base 

BG conhecida, se você for deduzir como anteriormente, você pode desejar juntar como um 

corolário. 

 

Teorema 19: Se dois segmentos forem dados juntamente com a diferença dos lados, cada um 

deles pode ser determinado.  

Demonstração 

O produto da diferença dos segmentos vezes a própria base é igual ao produto da diferença 

dos lados vezes sua soma. Então, devido isto ser conhecido e devido à diferença dos lados ser 

dada, pelo Teorema 17 do Primeiro Livro dos Triângulos a soma dos lados será medida. 

Conseqüentemente, cada um deles será determinado.  

 

Teorema 20: Se a diferença dos lados e a diferença dos segmentos forem dadas juntamente 

com o ângulo subtendido pela base, todos os lados podem ser determinados.  
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Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo no qual a perpendicular AD divide [a base em] dois segmentos BD e 

DG cuja diferença EG é determinada, e se a diferença do lado, HG, for dada juntamente com 

∠BAG, então todos os lados e todos os ângulos podem ser encontrados.  

Demonstração 

Deixe AK descer do vértice A do triângulo, 

bissectando o ∠BAD176. Então, a razão de 

AG está para GK assim como soma de BA 

mais AG está para a base BG, da mesma 

maneira que previamente argumentamos no 

Teorema 7. Além disso, a razão de BA mais 

AG está para a base BG assim como EG 

está para HG pelo Teorema 45 do Primeiro Livro dos Triângulos e a segunda parte do Livro 

VI dos Elementos de Euclides. Como esta [a razão] é conhecida, devido suas condições serem 

determinadas pela hipótese, a razão de AG para GK também será conhecida. E como a 

hipótese determinou o ∠BAG, a metade GAK será dada. Então, pelo corolário do Teorema 18, 

faremos ∠AGK, ou AGB, conhecido. Assim, o terceiro ângulo, BAG177, do triângulo dado 

será revelado. Então, pelo Teorema 6 a razão do lado AG para o lado AB será conhecida, e 

através da divisão da razão conhecida a diferença dos lados dados para o menor lado AB será 

determinada. Conseqüentemente, o lado AB e, finalmente, todos os outros serão encontrados 

como foi dito.  

 

Teorema 21: Se quaisquer dois lados de um triângulo forem dados juntamente com a razão 

dos segmentos, o comprimento da base pode ser encontrado.  

Esquematizando... 

Se dois lados AB e AG do ∆ABG são conhecidos e a razão dos segmentos BD e DG é dada, 

então a própria base pode ser determinada.  

                                                
176 Para BAD leia BAG. 
177 Para BAG leia ABG. 
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Demonstração 

A diferença dos quadrados de AB e AG, 

conhecido por meio da hipótese, é igual à 

diferença dos quadrados de BD e DG, da 

mesma maneira que mostramos no Teorema 

44 do Primeiro Livro dos Triângulos. E como 

a razão dos segmentos é dada, a razão dos seus 

quadrados também será determinada. Através 

da divisão da diferença destes quadrados será conhecida a razão do quadrado do menor 

segmento BD. E como a própria diferença é conhecida o quadrado do segmento menor 

também será conhecido. Conseqüentemente, o próprio segmento menor e subseqüentemente o 

outro segmento serão encontrados. Então, a base total será determinada.  

Se você não desejar fazer isso para este ponto, a maioria das perpendiculares [dos triângulos] 

tem sido assumida traçado-a dentro do triângulo embora às vezes isso possa ocorrer fora 

desse, para todo triângulo que tem esta característica infalível: que [pelo menos] uma 

perpendicular traçada de um de seus vértices para o lado oposto [vértice] cairá dentro do 

[tri]ângulo. Mas se uma perpendicular for traçada fora do triângulo, sofrerá algumas pequenas 

mudanças e você as reconhecerá [assim] mais facilmente, obtendo tudo o que foi proposto. De 

minha parte estou pouco disposto a me cansar ingenuamente com tais resultados 

insignificantes.  

 

Teorema 22: Se dois segmentos forem dados juntamente com a razão dos lados, cada um 

deles pode ser medido.  

Demonstração 

Isto pode ser aceito como uma combinação do [Teorema] anterior. Além disso, tem uma prova 

direta, como [fez] o Teorema anterior. Daí eu deixo isto a você como lição de casa.  
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Teorema 23: Se a diferença de dois lados é determinada e a diferença dos dois segmentos é 

conhecida juntamente com sua própria perpendicular, todos os lados podem ser encontrados.  

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo cujos dois lados AB e AG têm uma diferença conhecida HG, e se, 

quando a perpendicular AD é traçada a diferença dos dois segmentos BD e DG é EG, e se 

estas duas diferenças são determinadas e a perpendicular AD é dada, então podem ser 

determinados todos os lados do triângulo. Este problema  provaremos por álgebra. 

Demonstração 

Então, deixe que a diferença dos lados seja 

dada como 3, a diferença dos segmentos como 

12, e a perpendicular como 10. Pegue a base 

como x, e a soma dos lados como 4x, a razão da 

base está para a soma dos lados assim como 

HG está para GE, ou como a unidade está para 

4. Então, BD será 62
1 −x , enquanto AB será 

2
32 −x . O quadrado de AB, produzindo xx 624 4

12 −+ . De forma similar, o quadrado de BD 

é dito xx 6362
4

1 −+ . Para isto a soma do quadrado de 10, que é 100, dando xx 61362
4

1 −+  

que é igual a xx 624 4
12 −+ . Daí, restabelecendo os déficits e subtraindo em ambos os lados 

da igualdade, como foi determinado, temos x2 igual a um número. Conseqüentemente, x será 

encontrado, e daí os três lados [cada] do triângulo serão conhecidos, por meio de sua função.  

 

Teorema 24: Se três lados de um triângulo retilíneo forem dados, o diâmetro do círculo 

circunscrito pode ser encontrado.  

Esquematizando... 

Embora essa proposição não obtenha os ângulos de um triângulo, sua utilidade ainda será 

vista dentro dos [Teoremas] subseqüente. Se os três lados AB, BG, e GA do ∆ABG são 

conhecidos, buscaremos o diâmetro do círculo circunscrito ao seu redor. 
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Demonstração 

Deixe que este círculo seja ABGD. Além disso, 

qualquer dois ângulos - A e G, por exemplo - isso 

pertence ao ∆ABG que deve ser agudo. Estes são 

reconhecidos facilmente se você considerou o 

Primeiro Livro dos Triângulos. Deixe a 

perpendicular BZ ser traçada do ponto B, e deixe o 

diâmetro do círculo mencionado ser BED cujo 

[ponto] final D é unido ao ponto G por meio da 

linha DG. Assim você tem dois triângulos 

semelhantes ABZ e BDG, pois cada um dos ângulos BAG e BDG, traçados na circunferência, 

determinam o arco BG; além disso, cada um dos ângulos AZB e BGD é um ângulo reto, AZB 

da construção da figura e BGD pela Proposição 30 do Livro III dos Elementos de Euclides178. 

Então, o terceiro [ângulo do ∆ABZ] é igualmente provado para o terceiro [ângulo do ∆BDG]. 

Disso, e pela Proposição 4 do Livro VI dos Elementos de Euclides179 a razão de ZB está para 

BG assim como a razão  de AB está para BD. Daí, três destes são conhecidos - isto é, as duas 

[linhas], AB para BG [são conhecidas] pela hipótese enquanto a perpendicular BZ é 

encontrado pelo Teorema 29 do Livro Primeiro dos Triângulos. Assim, o quarto, que é o 

diâmetro do círculo, será conhecido.  

C.Q.D. 

Escolhemos os dois ângulos agudos de forma que na prova a perpendicular cairia facilmente 

dentro do triângulo, pois se tivesse caído fora, o procedimento teria sido mudado [só] um 

pouco. 

Mas caso acontecesse que o quadrado de um dos três lados fosse igual a soma do quadrado 

dos dois outros lados - por exemplo, se o quadrado de AG fosse igual [a soma dos] quadrados 

de linhas AB e BG - então AG seria o diâmetro do círculo circunscrito ao redor do triângulo, e 

sem procurar mais, o trabalho estaria completo. Isto é assim, pois, pela última Proposição do 

                                                
178 Proposição 30.III: Cortar a circunferência dada em duas. (EUCLIDES, p. 176, 2009) 
179 Ver nota de rodapé 116, p. 130. 
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Livro I dos Elementos de Euclides180, o ∠ABG é um ângulo reto, e então, pela convenção da 

Proposição 30 do Livro III dos Elementos de Euclides181, ABG será um semicírculo e AG será 

o diâmetro do círculo.  

C.Q.D. 

 

Teorema 25: Se temos a base de um triângulo conhecido juntamente com a perpendicular que 

é a área do triângulo, e se também temos o ângulo subtendido pela base, cada lado será 

identificado.  

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo que tem base BG conhecida juntamente com a perpendicular AD, 

quer dizer, com a área de um dependendo da área do outro, e se o ∠BAG é também dado, 

então cada um dos lados podem ser encontrados. 

Demonstração 

Deixe o ∠BAG ser obtuso e deixe GA ser estendido 

até a perpendicular BK, que será traçado do vértice 

[B], interceptado na extensão da linha GA. Então, 

devido o ∠BAK ser conhecido, a razão de AB para 

BK será conhecida pelo Teorema 1. Daí, a razão de 

AB está para BK assim como o produto de AB vezes 

AG está para o produto de BK vezes AG. Então, 

posteriormente esta razão será conhecida. Daí, o 

produto de BK vezes AG é conhecido, pois é duas 

vezes a área do triângulo; e conseqüentemente o produto retangular de AB vezes AG será 

conhecido.  

                                                
180 Refere-se à Proposição 48.I: Caso o quadrado sobre um dos lados de um triângulo seja igual aos quadrados 
sobre os dois lados restantes do triângulo, o ângulo contido pelos dois lados restantes do triângulo é reto. 
(EUCLIDES, p. 134, 2009) 
181 Ver nota de Rodapé 179. 
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Agora, uma vez que o círculo que circunscreve o ∆ABG foi traçado, seu diâmetro será 

descoberto pelo [Teorema] anterior devido à perpendicular AD ser conhecida [e devido] o 

produto de AB e AG é conhecido. Deixe este 

diâmetro ser PQ, bifurcando corda BG 

perpendicularmente no ponto o M. Do centro E três 

raios, EG, EA, e EL, são traçados, o último [sendo] 

paralelo a corda BG e [sendo] interceptado [pela] 

perpendicular AD, suficientemente estendida, no 

ponto N. Então devido o raio EG e a metade da base, 

MG, serem conhecidas juntamente com o ∠EMG 

reto, a linha [EM] será encontrada; o próprio DN é 

igual a [EM]. Conseqüentemente, a [linha] total AN 

será conhecida, que, em troca, revela a linha NE devido o raio EA ser conhecido e o ângulo N 

ser um ângulo reto. A linha DM é igual a [linha NE]. Quando [DM] é subtraído da metade da 

base, BM, o menor segmento, é deixado, [e quando DM é] adicionado [a metade da base], 

resultará no maior segmento. Conseqüentemente, dos segmentos conhecidos e da 

perpendicular a AD, os dois lados podem ser encontrados.  

Estas afirmações [verdadeiras] asseguram que um dos dois lados AB e AG é maior que o 

outro. O critério para essa situação será se a linha DN182, consistindo na perpendicular AD 

mais a linha ME, for menor que o raio. Se [AN] for igual ao raio, os dois lados AB e AG são 

necessariamente iguais e conseqüentemente perpendiculares a AD tendo bissectado a base. 

Naquele caso, a partir da perpendicular conhecia juntamente com a metade da base, cada lado 

é conhecido. Nas condições mostradas, eu não estou apresentando [todos] os seus passos 

então [todos eles] pode ser determinado com completa facilidade. Se o ∠BAG fosse um 

ângulo reto, BG necessariamente seria o diâmetro do círculo que circunscreve o ∆BAG. E se a 

perpendicular dada AD fosse igual a metade desse [diâmetro, ou base BG], os dois lados do 

triângulo [retângulo] será igual, e claramente cada corda do quadrante e conseqüentemente 

seria facilmente conhecida. Porém, se a perpendicular é menor que a metade a base, os dois 

lados serão desiguais. Assim, quando o raio EA, que é igual a metade da base, que é traçada, 

DE será conhecido. Conseqüentemente, cada um dos segmentos com cada um dos lados pode 

ser encontrado.  

                                                
182 Para DN leia AN. 
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Mas se o ∠BAG fosse dado como agudo, então a parte BAG [do círculo] seria maior que um 

semicírculo, e então o raio EL interceptaria a perpendicular. Daí, devido a todas as outras 

[partes da prova] procederem, a menos que a perpendicular BK caiasse dentro do triângulo, 

subtraímos a linha DN, igual a EN183, da conhecida perpendicular AD. E  subtraímos a linha 

DM que é encontrada ao final, da metade a base de forma que o segmento menor é deixado. 

Em todo caso, isto acontece se a perpendicular AD cai dentro [do triângulo ou] contanto que 

linha DM seja menor que metade da base. Por outro lado, se as perpendiculares caem fora do 

triângulo, quer dizer, se DM é maior que a metade da base, então  subtraímos a metade da 

base da linha DM. Se os dois [DM e metade da base] são iguais, é estabelecido que a 

perpendicular AD coincida com o menor lado. O restante desta prova, se tiver um pouco de 

simplicidade, você pode encontrar.  

 

Teorema 26: Se a área de um triângulo é dada juntamente com o produto retangular dos dois 

lados, então ou o ângulo oposto à base é conhecido ou aquele ângulo juntamente com seu 

ângulo externo é igual a dois ângulos retos. 

Esquematizando...  

Quando as construções anteriores são recordadas, se a 

perpendicular BK, interceptar o lado AG, for traçada 

fora do triângulo, então, como foi mencionado no 

Teorema anterior, a razão de BK para BA será 

conhecida, e então, pelo Teorema 28 do Primeiro 

Livro dos Triângulos, o ∠BAK é determinado. 

Assim, o ∠BAG juntamente com o conhecido ∠BAK 

será igual a dois ângulos retos.  

Demonstração  

Porém, se a perpendicular BK for traçada dentro do triângulo, da mesma maneira que era 

notável na terceira construção do Teorema anterior, então, como antes, a razão de AB para BK 

é uma razão conhecida. Conseqüentemente, o ∠BAK, ou o BAG, é conhecido. 

                                                
183 Para EN leia EM. 
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E se a perpendicular BK coincidir com lado AB, o ∠BAG é necessariamente um ângulo reto e 

então conhecido. Isto acontecerá quando a área do dado triângulo for igual ao produto 

retangular dos dois lados. 

 

Teorema 27: Se a diferença de dois lados que contém uma área retangular conhecida, é dada, 

então cada um deles pode ser medido.  

Esquematizando... 

Se duas linhas AB e BC são desiguais e contém uma área retangular conhecida AC, e se a sua 

diferença DC é conhecida, então cada uma delas pode ser determinada. 

Demonstração 

O paralelogramo retangular que é o produto de DB e 

BC será conhecido devido BD ser igual a AD184. 

Depois a diferença DC é dividida pela metade no 

ponto H, o quadrado da linha DH será conhecido. 

Isto, acrescentado ao retângulo AC conhecido, faz o 

quadrado BH conhecido pela Proposição 6 do Livro II dos Elementos de Euc1ides185. Daí, seu 

lado BH, pode ser determinado. Disto, se subtrairmos a linha DH conhecida, BD é 

determinado, e então o próprio AB é conhecido. Daí, somamos metade a diferença, isto é, a 

linha HC conhecida, com a mesma BH conhecida, teremos o total [linha] BC conhecido. 

C.Q.D.  

 

 

 

                                                
184 Para AD leia AB. 
185 Ver nota de Rodapé 145, p. 147. 
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Teorema 28: Se a área de um triângulo é dada e o ângulo oposto a base é conhecido 

juntamente com a diferença dos lados, cada lado pode ser encontrado.  

Demonstração 

Pelo método explicado no Teorema 25, podemos encontrar o produto dos dois lados. E como 

a hipótese nos deu sua diferença, então cada um dos lados pode ser encontrado pelo Teorema 

anterior. A facilidade disto nos enfada. 

 

Teorema 29: Se, de um ângulo conhecido de um triângulo, uma linha conhecida é traçada e 

bissecta a base dada, cada lado e os ângulos restantes podem ser encontrados.  

Esquematizando... 

Se o ∆ABC tem um ∠BAC conhecido do qual o vértice A a linha AD, conhecida nas mesmas 

condições da base BC, é traçado [tal que] bissecta [a base] no ponto D, então cada um dos 

lados AB e AC é conhecido juntamente com os outros dois ângulos.  

Demonstração 

Ao redor deste triângulo circunscreva o círculo ABHC 

tendo E como centro. Deixe o diâmetro PQ disto 

[círculo] atravessa o ponto D, interceptando 

perpendicularmente a linha BC dada. Deixe que a linha 

AD seja estendida até que encontre a circunferência do 

círculo em H. Finalmente, deixe que os dois raios sejam 

traçados, com EC [para o ponto de interseção] dos dois 

lados do triângulo dado e EL interceptando a corda AH, 

se possível, igualmente e perpendicularmente. Então, o 

∠CED é igual ao ∠BAC dado, e assim, devido o ângulo D ser um ângulo reto, pelo Teorema 

30 do Primeiro Livro dos Triângulos a razão da conhecida linha DC para a linha DE será 

conhecida. Conseqüentemente, a linha DE será encontrada. Daí, o quadrado da linha BD, 

conhecido devido à hipótese, é igual ao produto de AD e DH pela Proposição [não dada] do 

Livro III dos Elementos de Euclides. E como AD é conhecido, então ambos DH e AH serão 
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conhecidos, juntamente com a metade [de AH], AK. Conseqüentemente, o resto [da linha], 

KD, será encontrada. Assim, das duas linhas DE e DK com o ∠K um ângulo reto, o ∠DEK é 

encontrado pelo Teorema 27 do Primeiro Livro dos Triângulos, e assim o arco LQ é 

conhecido. Pois, ∆DEC teve os ângulos conhecidos, a linha DC, e então seu dobro BC, terá 

uma razão conhecida para o raio EC do círculo. Conseqüentemente, corda AH que foi 

previamente conhecida em termos da linha BC, será agora conhecido em termos do diâmetro 

do círculo. Daí pela tabela dos senos, ou cordas, o arco ABH será encontrado. Daí, o arco 

BQC é necessariamente conhecido devido o ∠BAC dado. Assim, quando o arco LQ, 

previamente conhecido, é subtraído do arco BQ - isto é, a metade do arco BQC – o arco BL 

conhecido. [O arco BL] subtraído do arco AL - isto é, metade do arco ALH deixará o arco AB 

conhecido. Se você somar todo arco BQC conhecido ao [arco AB], resultará o arco ABC.  

encontramos as cordas para esses dois arcos na tabela. Assim, foram conhecidos os dois lados 

do triângulo dado em termos do diâmetro do círculo. Daí, a base BC foi conhecida em termos 

do mesmo [diâmetro]. Conseqüentemente, seus lados terão comprimentos medidos em termos 

da base. Daí, os dois arcos AB e AC, que são determinados na circunferência do círculo pelos 

seus [ângulos ACB e ABC], revelará esses outros ângulos [ACB e ABC] do triângulo dado. 

Quando isso acontece à linha AH é o diâmetro do círculo, como mencionamos nos [Teoremas] 

anteriores mostrados suficientemente,  podemos concluir que ambos AH e o diâmetro do 

círculo têm um comprimento conhecido em termos da base BC. Ainda algumas [outras 

propostas] poderiam dar o ∠BAC como um ângulo reto; então base BC seria o diâmetro do 

círculo e AD o raio. Realmente, em cada problema a situação variará um pouco, em outro a 

mesma condição particular será aproximada. Nesta construção fizemos o ∠BAC agudo; se ele 

tivesse sido determinado obtuso, embora a construção fosse ligeiramente mudada, o 

procedimento ainda seria esse ou ainda ficaria muito próximo a esse. 

 

Teorema 30: Se qualquer triângulo tem dois lados desiguais cujo ponto de interseção, o 

ângulo bissetor é traçado dividindo a base desigualmente, e se este bissetor for conhecido 

juntamente com os segmentos da base dividida, cada lado pode ser encontrado.  
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Esquematizando... 

Se ABG186 é um triângulo cujo lado AB é menor que lado AC e o ∠A uma linha conhecida 

AD é traçada, dividindo o ∠BAC pela metade e dividindo a base em duas partes conhecidas 

AD e DC, então cada um dos lados AB e AC podem ser encontrados.  

Demonstração 

Deixe um círculo ABHC, tendo E como centro, ser 

circunscrito ao redor deste triângulo, e quando a 

[linha] AH for toda estendida de modo a encontrar a 

circunferência no ponto H, deixe as duas cordas BH 

e CH ser traçadas. É estabelecido que elas são 

iguais devido ao ∠BAC ser dividido igualmente. 

Agora, deixe o diâmetro do círculo, LH, seja 

traçado; esse [diâmetro], como bissecta o arco BC, 

este bissectará a corda BC pela Proposição [não 

dada] do Livro III dos Elementos de Euclides, e 

então pela Proposição [não dada] do Livro III dos Elementos de Euclides interceptará 

perpendicularmente [corda BC]. Daí, cada uma das linhas BD e a DC é conhecida, então pela 

Proposição [não dada] do Livro III dos Elementos de Euclides, pela Proposição [não dada] do 

Livro VI dos Elementos de Euclides, e Teorema 52 do Primeiro Livro dos Triângulos, a linha 

DH será conhecida. Daí, DK - isto é, a diferença entre metade da base e o menor segmento - é 

conhecida. Então, devido o ∠K ser um ângulo reto, a linha que KH será claramente conhecida 

pelo Teorema 26 do Primeiro Livro dos Triângulos. A partir disso e devido a metade da base 

ser conhecida, a menos que o Teorema 26 do Primeiro Livro dos Triângulos seja falso, cada 

uma das cordas iguais BH e HC podem ser encontradas. Então, o quadrilátero ABHC, inscrito 

dentro do círculo, terá duas diagonais conhecidas AH e BC. Daí, seu produto é igual a dois 

produtos retangulares dos quais esses é o produto de BH e AC e o outro é o produto de HC e 

AB. Isso foi provado anteriormente. Além disso, estes dois paralelogramos retangulares são 

iguais ao produto de BH vezes a soma dos dois lados devida a igualdade das linhas BH e HC. 

Daí o produto de BH vezes a soma dos lados AB e AC será conhecido. Por essa razão e 

devido a linha BH ser conhecida, então pelo argumentado no Teorema 17 do Primeiro Livro 

                                                
186 Para ABG leia ABC. 
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dos Triângulos a soma dos dois lados será encontrada. Daí a razão de BD está para DC, assim 

como AB está para AC pela Proposição 3 do Livro VI dos Elementos de Euclides187, e por 

adição BC está para CD assim como soma dos dois lados está para o próprio AC. E como três 

destas quantidades são conhecidas, a quarta - isto é, a linha AC - será encontrada. 

Conseqüentemente, o outro lado AB não pode ser ocultado. Sendo estes lados conhecidos, 

você preparou o caminho para encontrar os ângulos, caso você adapte o Teorema 9 a sua 

tentativa.  

 Podemos provar o Teorema 30 de forma diferente. Se o 

∆ABC tem [sua] área conhecida juntamente com base 

BC e o ∠BAC, então cada um dos lados AB e AC 

podem ser encontrados. É compreendido que o círculo 

ABDC seja circunscrito ao redor deste triângulo, e 

nesse [círculo] a corda AL é traçado paralela a BC. O 

diâmetro DK [é compreendido] para se conhecer cada 

uma das mencionadas cordas perpendicularmente, um 

desses no ponto Z e o outro no ponto H. Deixe AE ser 

perpendicular a BC, estendida se necessário. Daí, 

devido à área do triângulo foi conhecida juntamente com a base BC, perpendicular a AE será 

conhecida, pois quando a [perpendicular] é multiplicada pela metade da base, ela dará área de 

um triângulo. Conseqüentemente ZH, igual [a perpendicular], será conhecida. Daí, devido o 

∠BAC, e então o arco BC, é conhecido, corda BC será conhecida pela taboa dos senos, ou das 

cordas, em termos do diâmetro do círculo. Conseqüentemente, a linha ZD se faz conhecida 

nas mesmas condições. Daí, como a perpendicular AE é conhecida em termos da corda BC, 

também será conhecida em termos do diâmetro do círculo e [em termos] igual o seu ZH. 

Então, a linha total DH é conhecida em termos do diâmetro do círculo. Assim, arco AD será 

encontrado, e se o arco BD - isto é, a metade do arco BC, previamente conhecido - é subtraído 

de [AD], o arco AB é sabidamente conhecida. Conseqüentemente, corda AB é conhecida em 

termos do diâmetro do círculo e, por conseguinte em termos da linha BG188. Logo, o arco AB, 

agora conhecido, adicionado ao arco BC, dá o arco total ADC, e então sua corda será 

encontrada em termos do diâmetro do círculo e, finalmente, em termos da linha BC. Daí, não 

ignoraremos os ângulos ABC e ACB porque os arcos AB e AC já serem conhecidos.  

                                                
187 Ver nota de Rodapé 170, p. 175. 
188 Para BG leia BC. 
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Teorema 31: Se dois triângulos estão construídos sobre uma base conhecida, e cada um deles 

tem dois lados respectivamente conhecidos desiguais, a distância entre seus vértices pode ser 

encontrada. 

Esquematizando... 

Deixe que os dois triângulos ABC e DBC, cada um com os lados conhecidos, sejam 

construídos na base conhecida BC. Deixe a linha AD ser traçada conectando seus vértices. O 

presente problema [é] encontrá-las [linhas].  

Demonstração 

Dos vértices A e D deixe duas perpendiculares traçadas à base, estenda se o trabalho exigir 

isso, estas [perpendiculares] são AE e DG. 

Você encontrará estas perpendiculares da 

forma como foi explicada acima. Então, 

se elas são iguais, pela Proposição [não 

dada] do Livro I dos Elementos de 

Euclides, a distância entre os dois vértices 

será igual a linha EG, que é a soma de 

dois segmentos EC e CG nessa 

construção. A medida desses [segmentos] foi mostrada anteriormente. Conseqüentemente, a 

distância entre os vértices será conhecida.  

Entretanto, se as perpendiculares não são iguais, então do topo da menor [perpendicular] - por 

exemplo, AE - deixe que AH seja traçada paralelamente à base, encontrando-se a outra 

perpendicular no ponto H. [AH] será conhecido porque é igual a linha EG, a soma dos dois 

segmentos. Geometricamente também se determinará a linha DH desde que HG seja igual a 

perpendicular AE conhecida. Conseqüentemente, devido o ∠AHD ser um ângulo reto, então, 

pelo argumentado no Teorema 26 do Primeiro Livro dos Triângulos, a linha AD pode ser 

encontrada, como foi proposto neste ponto.  

Para obter a linha AH, nem sempre é necessário somar os dois segmentos, como sugerido 

nesta apresentação. Mas algumas vezes quando um desses é subtraído do outro, a linha EG, ou 

AH, fica conhecida. E com isto adicionamos o menor segmento de um desses triângulos ao 

menor segmento do outro, algumas vezes é necessário acrescentar um desses segmentos 
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menores ao maior segmento do outro. Como isso pode ser feito, eu deixo que você 

ingenuamente averigúe essa afirmação. 

 

Teorema 32: Se dois triângulos são estabelecidos sobre uma base dada [e] um deles é 

isósceles e o outro escaleno, e se os ângulos subtendidos pela base forem dados juntamente 

com a distância entre seus dois vértices, então os dois lados de cada um deles podem ser 

encontrados.  

Esquematizando...  

Se dois triângulos, ABC tem dois lados AB e AC iguais e DBC tem dois lados desiguais, e são 

estabelecidos na base BC dada, e se cada um dos ângulos BAC e BDC é dado, e se, quando 

traçada, a linha AD - isto é, a distância entre os dois vértices - é dada, então os seus lados 

serão encontrados. 

Demonstração 

Deixe que arbitrariamente o ∠BAC seja maior que o 

∠BDC, e do ponto A trace uma perpendicular comum 

a base. [A perpendicular] necessariamente bissecta a 

base no ponto K. Esta perpendicular é entendida como 

o comprimento não limitado dos dois lados. Então, a 

circunferência do círculo circunscrito em volta do 

∆DBC intercepta [a perpendicular] no ponto G e 

abaixo do ponto H.  

Assim, será estabelecido pelo Corolário 1 do Livro III dos Elementos de Euclides189 que a 

linha GH é o diâmetro deste círculo, [e] esta [linha] é o centro, E, do círculo. Quando o raio 

ED e duas cordas GB e GC são traçadas, o ∠BGC será igual ao ∠BDC. Então, como cada um 

dos triângulos isósceles ABC e GBC tem um ângulo conhecido com uma base dada, pelo 

Teorema 38 do Primeiro Livro dos Triângulos ambos os lados de cada deles serão conhecidos 

juntamente com a perpendicular [de cada]. Conseqüentemente, o diâmetro total GH será 

                                                
189Corolário 1.III: Achar o centro do círculo dado. (EUCLIDES, p. 152, 2009) 
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conhecido, para o quadrado da metade da base conhecida, KC, é igual ao produto de GK, 

agora conhecido, vezes KH. Conseqüentemente, KH, e, por conseguinte o diâmetro total GH, 

é conhecido. Além disso, quando a diferença das perpendiculares, GA, conhecido devido a 

suas perpendiculares, é subtraído do raio conhecido GE, a linha AE será conhecida. Então, o 

∆AED, tendo três lados conhecidos, tem seu ângulo EAD conhecido. E quando o ∠EAC, 

conhecido devido ser a metade do que foi dado [∠]BAC, é subtraído de [∠EAD], o ∠CAD 

reto é medido. Esse [ângulo] juntamente com as duas linhas conhecidas a CA e AD revela a 

terceira [linha] também CD. De forma similar, quando a metade do ∠BAC, que é BAK, é 

somado ao já conhecido ∠EAD, será encontrado todo o ∠BAD. Devido a isso [o ângulo] é 

agora conhecido juntamente com os dois lados AB e AD, a linha BD será encontrada. Assim, 

os dois lados do ∆DAC são medidos. 

C.Q.D. 

Discutiremos ligeiramente diferentemente a circunferência do círculo BGDC que corta a 

perpendicular abaixo do ponto A; isso poderia acontecer, na verdade, contanto que o ∠BDC 

dado seja maior que o ∠BAC. Mas se os dois ângulos dados são iguais, então a circunferência 

do círculo BCDG necessariamente atravessa o ponto A. Daí, desde que, como antes, o 

diâmetro do círculo seja conhecido como também as duas linhas AB e AD, que serão as 

cordas inscritas dentro do mencionado círculo, não será difícil de medir cada uma das cordas 

BD e CD, se você trabalhar enquanto encontra as cordas do círculo. Daí os restos deste 

problema deixamos por sua conta.  

 

Teorema 33: Se em qualquer triângulo o ângulo bissetor desce para uma base conhecida, e se 

as seções da base são desiguais e conhecidas, e semelhantemente se o ângulo agudo, que a 

linha divisória forma com a base, é dado, então cada lado do triângulo pode ser encontrado. 
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Esquematizando... 

Se no ∆ABG190 a linha AD é traçada, dividindo ∠BAC igualmente e dividindo a base 

conhecida BC desigual no ponto D, e se cada um dos segmentos, BD o menor e DC o maior, é 

dado juntamente com ∠ADB agudo, então cada lado pode ser determinado.  

Demonstração 

O ∠ADB, como mencionamos, deve ser agudo porque se situa no menor segmento BD. 

Então, pelo argumento da Proposição 3 do Livro VI dos Elementos de Euclides191 AB é menor 

que AC e dessa forma é provado que o ∠ ABC é maior que ∠ACB. O ângulo ADC é igual aos 

dois ângulos BAD e ABD. De modo similar o ∠ADB é igual aos dois ângulos ACD e DAC. E 

como o ∠ BAD é igual ao ∠CAD, o ∠ADC será maior que o ∠ADB, e, portanto o anterior 

será obtuso enquanto o posterior será agudo. Então, deixe que o círculo ABHC seja 

circunscrito ao redor do ∆ABC, e o resto [do Teorema] será manuseado da mesma maneira 

que no Teorema 30. Logo, devido o ∠ADB ou HDK ser conhecido juntamente com o ∠K reto 

e devido a linha DK ser a diferença entre a metade da base dada e o segmento menor, cada 

uma das linhas DH e HK serão encontradas, juntamente com o ∠DHK. Finalmente, cada uma 

das linhas BH e HC são conhecidas porque metade da base [e] a linha HK [são] conhecidas. 

Como o produto de BD e DC é igual ao produto de AD e DH e três destes [quantidades] são 

conhecidos pelo Teorema 17 e 19 do Primeiro Livro dos Triângulos a linha AD será 

conhecida. Assim, temos duas diagonais conhecidas, AH e BC, do quadrilátero ABHC inscrito 

no círculo. Conseqüentemente, o resto pode ser provado da mesma maneira que no Teorema 

30. 

 

Final [do Livro Dois] 

 

 

 

                                                
190 Para ABG leia ABC. 
191 Ver nota de Rodapé 170, p. 175. 
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ANEXO 03 

O LIVRO TRÊS DOS TRIÂNGULOS  

 

Teorema 1: Se uma esfera é interceptada por um plano, a linha de interseção da superfície 

esférica e o corte plano será a circunferência de um círculo. Conseqüentemente, será 

estabelecido que a base da perpendicular que desce do centro da esfera à superfície cortada é 

o centro deste círculo.  

Esquematizando... 

Se a linha de interseção da superfície esférica e o plano de intersecção é a linha ABG, então 

[aquela linha] é a circunferência de um círculo. 

Demonstração 

A intersecção do plano pode ou não atravessar o centro da 

esfera. Se [as passagens planas] atravessa seu centro, então, 

devido todas as linhas retas traçadas neste plano do centro da 

esfera para a linha de interseção são iguais pela confirmação 

da definição de uma esfera, é aparente que o plano incluído 

dentro da linha ABG é um círculo, e linha ABG é sua 

circunferência.  

Porém, se o plano contorna o centro da esfera, deixe ZH retilínea e perpendicular ser traçada 

do centro da esfera que é Z para aquele plano. Da base desta [perpendicular] - isto é, do ponto 

H - deixe qualquer número de linhas retas serem traçadas para à mencionada linha de 

interseção, e deixe três destas [linhas] ser HA, HB, e HG, [conhecendo três] trace o raio da 

esfera, ZA, ZB, e ZG. Então, cada um dos três triângulos, AHZ, BHZ, e GHZ, têm um ângulo 

reto a Z porque linha ZH é conhecida perpendicular ao plano. Além disso, os lados que 

subtendem aos ângulos retos são iguais aos raios da esfera. Então, quando o quadrado da 

perpendicular é subtraída dos quadrados dos raios, um de cada vez, então, pela Penúltima 
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Proposição do Livro I dos Elementos de Euclides192 e os axiomas, os quadrados das três 

linhas HA, HB, e HG serão iguais. Conseqüentemente, as linhas devem ser iguais. Você 

provará isto não diferentemente, não importa quantas outras linhas são traçadas do ponto H 

para a linha de interseção, [para] eles também serão iguais às três linhas já mencionadas. 

Então, a definição de um círculo conclui a verdade deste Teorema. 

Destas [declarações] e a definição de um centro, é compreendido que a base da perpendicular 

que foi traçada é o centro do círculo mencionado que foi dado como um corolário.  

 

Teorema 2: Toda linha reta traçada do centro de uma esfera ao centro de um círculo pequeno 

dentro dessa esfera é perpendicular à superfície do próprio círculo.  

Esquematizando... 

Esta é a conversação do corolário anterior [Teorema]. Se o círculo pequeno ABGD cujo 

centro é H, se inscreve na esfera e [H] é unido ao centro, Z, a esfera através da linha ZH, 

então linha ZH é perpendicular à superfície daquele círculo.  

Demonstração 

Quando dois raios AG e BD do círculo pequeno são traçados, 

suas terminações são unidas ao centro da esfera através dos 

raios AZ, BZ, GZ, e DZ da esfera. Então, pela definição de um 

círculo e de uma esfera, devido a linha ZH ser compartilhada, e 

pela Proposição 8 do Livro I dos Elemento de Euclides193 todos 

os ângulos que a linha ZH faz com a reunião das linhas da 

superfície do círculo menor são ângulos retos. Então, a linha 

ZH encontra os dois diâmetros AG e B194 perpendicularmente, e então pela Proposição 4 do 

Livro XI dos Elementos de Euclides195 [ZH] é perpendicular à superfície de círculo ABGD. 

                                                
192 Refere-se à Proposição 47.I: Nos triângulos, o quadrado sobre o lado que se estende sob o ângulo reto é igual 
aos quadrados sobre os lados que contêm o ângulo reto (EUCLIDES,  p. 132, 2009). 
193 Proposição 8.I: Caso dois triângulos tenham os dois lados iguais [aos] dois lados, cada um  a cada um, e 
tenham também a base igual à base, terão também o ângulo igual ao ângulo, o contido pelas retas iguais 
(EUCLIDES,  p. 104, 2009). 
194Para B leia BD. 
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C.Q.D. Aprendemos suficientemente, pelo Teorema 1, que a linha do centro de uma esfera, 

encontrando com a superfície de uma perpendicular do círculo menor, termina no centro 

daquele círculo menor. 

 

Teorema 3: Uma linha reta que passa perpendicularmente pelo centro de um determinado 

círculo em uma esfera necessariamente incluirá o centro da esfera.  

Esquematizando... 

Deixe que o círculo na esfera seja ABDG, do qual centro H emerge uma linha perpendicular 

HK, ilimitado qualquer lado; então o centro da esfera será encontrado nessa [linha]. 

Demonstração 

Se o círculo é um grande círculo, então, seu centro do 

qual a perpendicular surgiu, também é o centro da esfera, 

assim o que propusemos é óbvio. Porém, se o círculo é 

um círculo pequeno, deixe o centro da esfera, X, não ser 

perpendicular, realmente uma afirmação do contrário. 

Então, quando a linha XH é traçada, pelo Teorema 

anterior será perpendicular à superfície de círculo ABGD. 

Assim, as duas perpendiculares emergiriam do ponto H 

na superfície ABGD que é impossível e contrário a 

Proposição [não dada] do Livro XI [Elementos de Euclides]. Com esta [possibilidade] 

eliminada, o restante da nossa conclusão, torna-se verdadeira. 

 

Teorema 4: Toda linha reta traçada de um pólo de um círculo a seu centro é perpendicular à 

superfície do círculo, e quando está estendida além do centro do círculo até encontrar a 

superfície da esfera, atingi o outro pólo do círculo. 

 

                                                                                                                                                   
195 Proposição 4.XI: Caso uma reta seja alçada em ângulos retos, na seção comum, com duas retas que se cortam, 
também estará em ângulos retos com o plano por elas (EUCLIDES,  p. 485, 2009). 
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Esquematizando... 

Se DEBG é um círculo cujo pólo é o ponto A e cujo centro é Z, e se linha AZ é traçada do 

pólo A ao centro Z, então [esta linha] é perpendicular à superfície do círculo.  

Demonstração 

As extremidades dos dois diâmetros DB e EG são unidas 

com ponto A pelas linhas AD, AE, AB, e AG. Assim, os 

dois lados respectivamente de cada um dos triângulos ABZ 

e ADZ são iguais, pois AZ é comum a ambos [triângulos] 

e ZB e ZD são raios do mesmo círculo. A definição de um 

pólo mostra que as duas bases AD e AB são iguais. Então, 

o ∠AZD é igual ao ∠AZB, e então AZ é perpendicular a 

DB. Podemos provar semelhantemente que a mesma 

[linha] AZ é perpendicular a linha ZG. Então, como uma 

das três linhas adjacentes encontra as outras 

perpendicularmente, está [linha] será perpendicular à 

superfície [formada] pela outras duas pelo raciocínio da 

Proposição 4 do Livro XI dos Elementos de Euclides196. 

Além disso, esta superfície é o próprio círculo DEBG. Assim, vimos que isto foi provado na 

primeira parte do Teorema. 

Você aceitará a segunda parte se, quando a linha AZ é de toda maneira traçada ao ponto H na 

superfície da esfera, você une o ponto H à extremidade de todos os diâmetros. Todos os 

triângulos [assim] formados no qual o centro, Z, do círculo é o vértice comum, tenha dois 

lados respectivamente iguais cada, HZ é comum enquanto os outros [lados] são raios do 

mesmo círculo. Além disso, seus ângulos do ponto Z são iguais porque eles são ângulos retos. 

Então, as bases dos triângulos mencionados são todos iguais. Por definição, o ponto H será o 

pólo do círculo mencionado.  

C.Q.D. 

 

                                                
196 Ver nota de Rodapé 195, p. 198. 
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Teorema 5: Toda linha reta perpendicular passando pelo centro de um círculo dentro de uma 

esfera vai, quando estendido, atravessar os pólos desse círculo.  

Esquematizando... 

Se na construção é compreendido que a linha ZA passa pelo centro do círculo, Z, 

perpendicularmente quando o resto é mantido, então os dois pontos A e H são pólos do 

círculo DEBG. 

Demonstração 

Devido a linha AZ ser perpendicular a superfície do círculo, enquanto atravessa seu centro, 

então, pela definição, será perpendicular a todo raio do círculo. Devido o quadrado de ZA ser 

comum, e como todos os quadrados dos raios são iguais, então pela Penúltima Proposição do 

Livro I dos Elementos de Euclides197 e os axiomas, os quadrados de todas as linhas traçadas 

do ponto A para a circunferência do círculo serão iguais. Então, essas linhas serão iguais. 

Assim, a verdade da proposição é estabelecida pela definição de um pólo. O mesmo pode ser 

concluído de modo semelhante sobre o ponto H.  

 

Teorema 6: Na linha reta que conecta o centro da esfera com o centro de um círculo pequeno 

inscrito neste, se a linha está estendida até onde é necessário em ambos os lados, são 

encontrados os pólos do próprio círculo.  

Esquematizando... 

Se o centro de um círculo pequeno ABGD estabelecido dentro de uma esfera é H juntamente 

com o centro da esfera Z, através da linha HZ, então a linha HZ, estendida suficiente, conterá 

os dois pólos do círculo ABGD.  

Demonstração 

Pelo Teorema 2 a linha HZ será perpendicular à superfície do círculo mencionado. Então, 

pelo Teorema 3, quando for estendida em ambos os lados até que encontre a superfície da 

esfera, encontrará os dois pólos do círculo mencionado. Assim, estes quatro pontos - isto é, o 

                                                
197 Ver nota de Rodapé 192, p. 197. 
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centro do círculo pequeno entendido dentro da esfera, o centro da esfera, e os dois pólos do 

círculo pequeno – são necessariamente encontrados sempre em uma linha reta. 

C.Q.D. 

 

Teorema 7: Se qualquer linha reta atravessar os pólos de um círculo inscritos dentro de uma 

esfera, também atravessará o centro desse círculo e encontrará o círculo perpendicularmente. 

Esquematizando... 

Se a linha KL, passando através dos dois pólos K e L do círculo ABGD, cruza [o círculo] no 

ponto Z, então ponto Z é o centro do círculo ABGD e linha KL encontra o círculo ABGD 

perpendicularmente.  

Demonstração 

Deixe que mais duas linhas retas passem pelo ponto Z na 

circunferência do círculo mencionado. Estas [linhas] são ZA, 

ZB, ZG, e ZD cujas extremidades conectaremos a cada um 

dos pólos [a partir] de duas linhas polares para formar quatro 

triângulos que têm pólo K como um vértice comum e [que 

têm] quatro linhas polares traçadas do pólo L como [suas] 

bases. É por esta [razão] que os seus ângulos ao pólo K são 

iguais pela Proposição 8 do Livro I dos Elementos de 

Euclides198; quer dizer, o ∠AKL é igual ao ∠BKL, e assim 

por diante. Agora nos deixe voltar aos quatro triângulos nos 

quais KZ é o lado comum; realmente [estes triângulos] tenha 

seus outros lados iguais - isto é, as quatro linhas polares que 

descem do pólo K. E como [os triângulos] tenha seus ângulos 

em K iguais, então, como mostra a Proposição 4 do Livro I dos Elementos de Euclides199, as 

bases são iguais - isto é, as linhas ZA, ZB, ZG, e ZD. Então, pela Proposição 9 do Livro III 

                                                
198 Ver nota de Rodapé 193 p. 197. 
199 Ver nota de Rodapé 108, p. 121. 
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dos Elementos de Euclides200 o ponto Z será o centro de círculo ABGD. Assim, a primeira 

parte do Teorema é provada. 

Disto e [do] Teorema 4 somos forçados a aceitar a segunda parte porque a linha KL, quando 

atravessa o pólo, é o centro do círculo mencionado. 

C.Q.D.  

 

Teorema 8: Uma linha reta que atravessa dois dos quatro pontos mencionados não intercepta 

os outros dois. 

Esquematizando... 

Reconhecemos que esses quatro pontos [sejam] o centro de uma esfera, o centro de um 

círculo pequeno dentro [da esfera], e os dois pólos [daquele círculo]. Assim, se o círculo 

pequeno dentro da esfera é representado pelas quatro letras ABGD, com seu centro como H, 

os dois pólos, K e L, e o centro da esfera, Z, então uma linha reta ligada a qualquer destes dois 

incluirá os outros dois, se [a linha] estiver suficientemente estendida.  

Demonstração 

Agora, de forma que podemos começar do topo, nos deixe colocar o pólo K e o centro da 

esfera, Z, na linha KZ. Deixe KZ estender encontrando o círculo ABGD no ponto H que ainda 

não podemos chamar de um centro. Então, deixe as linhas polares KA, KB, KG, e KD serem 

traçadas; semelhantemente, [deixe] o raio da esfera, ZA, ZB, ZG, e ZD, assim como as linhas 

AH, BH, GH, e DH [serem traçadas]. Porém, era suficiente traçar três de cada uma destas em 

vez de quatro. Então, como os quatro triângulos que compartilham o vértice K [e] cujas bases 

são os quatro raios da esfera, [tenha] lados [respectivamente] iguais [para cada um deles], pela 

definição de uma esfera e de um pólo, e, devido a linha KZ ser comum [aos quatro 

triângulos], eles são semelhantes pela Proposição 8 do Livro I dos Elementos de Euclides201. 

Depois que entendermos que seus ângulos em K são iguais, o [argumento] se direcionará aos 

quatro triângulos do qual os ângulos mencionados [em K] são também comuns, mas [cujas] 

                                                
200 Proposição 9.III: caso algum ponto seja tomado no interior de um círculo, e, a partir do ponto, mais do que 
duas retas iguais caiam sobre o círculo, o ponto tomado é centro do círculo (EUCLIDES, p. 160, 2009)  
201 Ver nota de Rodapé 193, p. 197. 



Anexo 03 – O Livro Três dos Triângulos 

 204

quatro bases se encontram no ponto H. Como os dois lados de cada [triângulo], incluindo os 

quatro ângulos iguais mencionados respectivamente, são iguais pela definição de um pólo, e 

como a linha KH é comum [aos quatro triângulos], então pela Proposição 4 do Livro I dos 

Elementos de Euclides202, os triângulos terão bases iguais. Então, como mais de duas linhas 

iguais passam do ponto H para a circunferência do círculo ABGD, então, pela Proposição 9 

do Livro III dos Elementos de Euclides203, H será o centro do círculo mencionado, e esse está 

na linha KH, [o qual] não tem nenhum limite fixo. Como o centro da esfera está nesta [linha], 

concluímos do [Teorema] anterior que o outro dos quatro pontos - isto é, o pólo L - será 

encontrado. 

Logo, deixe dois pontos, o pólo K e o centro H do círculo pequeno, ser colocado na linha KH. 

Então, pelo Teorema 4, a linha KH será perpendicular à superfície do círculo ABGD. Assim, 

pelos Teoremas 3 e 5, os outros dois pontos - isto é, o centro da esfera e pólo L - será 

encontrado na linha ilimitada KH.  

Mas se fôssemos colocar os dois pólos K e L na linha KL para provar nossa conclusão 

conectaremos os quatro pontos A, B, G, e D com pólo L pelas linhas [polares] como mostra 

na figura. Como estes são iguais devido à definição de um pólo, e semelhantemente, como as 

quatro linhas polares traçadas do pólo K também são iguais entre si, e como a linha KL é 

comum aos quatro triângulos AKL, BKL, GKL, e DKL, então seus quatro ângulos no pólo K 

serão iguais. Novamente, devido estes ângulos e as linhas polares superiores serem iguais, e a 

linha KH ter [sido] deixada comum, pela Proposição 4 do Livro I dos Elementos de 

Euclides204 provamos que as quatro bases AH, BH, GH, e DH são iguais. Então, pela 

Proposição 9 do Livro III dos Elementos de Euclides205, H será o centro do círculo ABGD. 

Disto e do que foi mencionado acima, o centro da esfera necessariamente será encontrado na 

linha KL.  

Finalmente, a linha ZH, concluída pelo anterior [Teorema], os dois pólos do círculo ABG[D] 

são necessariamente encontrados. Além disso, o centro do círculo, H, como também seu pólo 

K, será incluído na linha ZL, devido ter siso provado que não é diferente da linha KZ. 

Semelhantemente, o que mencionamos sobre a linha KH também se pode aplicar a linha LH. 

                                                
202 Ver nota de Rodapé 104, p. 119. 
203 Ver nota de Rodapé 200, p. 201. 
204 Ver nota de Rodapé 104, p. 119. 
205 Ver nota de Rodapé 200, p. 202. 
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Agora, destes quatro pontos freqüentemente mencionados, não menos que seis combinações 

são produzidas, nas quais temos enumeradas. Então, o que propusemos é verdade.  

 

Teorema 9: É impossível para um círculo ter dois pólos na mesma direção.  

Esquematizando... 

Se qualquer círculo divide a esfera em duas partes contendo-a, do qual uma está acima [do 

círculo] e a outra está abaixo, então em nenhum destas [partes] é possível encontrar os dois 

pólos desse círculo.  

Demonstração 

Você supõe ser verdade essa conjetura. Deixe-nos conectar esses [dois pólos no mesmo lado] 

com o centro do círculo, através de duas linhas retas. Então, cada uma destas [linhas] será 

perpendicular à superfície do círculo pelo Teorema 4. E como eles emergem de um ponto - 

isto é, o centro do círculo, então pela Proposição [não dada] do Livro XI dos Elementos de 

Euclides é falso e não nos prova nada. Então, o que você considerou não é verdade.  

Além disso, esta conclusão interessa a pólos dos quais são marcado na superfície [somente] 

de uma esfera, para isto é aparente para mim que o mesmo círculo possa conter muitas esferas 

interceptando com outra, no qual uma superfície pode designar muitos pólos ainda com o 

mesmo lado do círculo. Entretanto, muitos pólos foram marcados, [somente] nesta linha reta 

que passa perpendicularmente pelo centro do círculo inclui então tudo.  

 

Teorema 10: Se algum círculo tem uma linha polar do qual a segunda potência é metade da 

[segunda] potência do diâmetro da esfera, o círculo será um grande círculo. 

Esquematizando... 

Se A é um pólo de um círculo inscrito em uma esfera [e se] o quadrado de sua linha polar AD 

é metade o quadrado do diâmetro da esfera, então este círculo será um grande círculo.  
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Demonstração 

Deixe a linha AZ ser traçada do pólo A pelo centro, Z, do 

círculo mencionado, e, quando [AZ] é estendida, deixe-a 

encontrar a superfície da esfera no ponto G. Então, AG 

será o diâmetro da esfera, pelos Teoremas 4 e 3 essa [linha 

AG] atravessa o centro da esfera. Então, a superfície planar 

passando pelas linhas AD e AG são conhecidas 

interceptando a esfera. Além disso, pelo Teorema 1, a 

linha de interseção será a circunferência de um círculo - 

realmente, por definição, um grande [círculo], será o 

centro e o diâmetro da esfera. Além disso, deixe o 

diâmetro do círculo inscrito na esfera ser a linha DZB e deixe uma segunda linha polar ser 

GD. Então, devido o quadrado de AG ser o dobro do quadrado de AD pela hipótese, e o 

quadrado de AG ser igual a [soma do] quadrados das linhas AD e DG pela Penúltima 

Proposição do Livro I dos Elementos de Euclides206, e como o ∠ADG no semicírculo é um 

ângulo reto, então o quadrado de AD será igual ao quadrado de DG. Assim, a linha AD é 

igual a linha a DG. Além disso, cada um dos ângulos AZD e GZD é um ângulo reto pelo 

Teorema 4 e a definição de uma linha perpendicular a uma superfície. Então, como a linha DZ 

é comum [aos dois triângulos retângulos AZD e GZD], o quadrado de AZ será igual ao 

quadrado de ZG pela Penúltima Proposição do Livro I dos Elementos de Euclides207 e os 

axiomas; e assim o lado AZ é igual ao lado ZD. Além disso, AG é o diâmetro da esfera, como 

declaramos acima, e assim o centro do círculo inscrito, Z, é necessariamente o centro da 

esfera. Assim, por definição, este círculo é um grande [círculo]. Então, sempre que a 

[segunda] potência de uma linha polar de qualquer círculo é metade da [segunda] potência do 

diâmetro da esfera, ou [sempre que a linha polar] é igual ao lado de um quadrado em que a 

potência se inscrever dentro de um grande círculo de uma esfera, esse círculo é um grande 

círculo. 

C.Q.D.  

 

                                                
206 Ver nota de rodapé 193, p. 197. 
207 Ver nota de rodapé 193, p. 197. 
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Teorema 11: Todo grande círculo em uma esfera tem a [segunda] potência de cada linha 

polar [igual a] metade da segunda potência do diâmetro da esfera, e a linha polar é igual ao 

lado do quadrado que se inscreve dentro do grande círculo. Conseqüentemente, um arco de 

um grande círculo traçado do pólo à circunferência de outro, que inscreve no grande círculo é 

um quadrante de sua circunferência. 

Esquematizando... 

Na figura anterior, some as duas linhas AB e BG, com Z sendo o centro e a linha BZD o 

diâmetro do círculo inscrito na esfera. Então, a [segunda] potência de cada linha polar AB e 

BG é metade da [segunda] potência do diâmetro da esfera, e [cada linha polar] é igual ao lado 

do quadrado que pode ser inscrito no grande círculo daquela esfera.  

Demonstração 

Pelo Teorema 4, todo e qualquer um dos quatro ângulos em Z será um ângulo reto. Assim, os 

quatro triângulos para qual o vértice no ponto Z é comum tem dois lados respectivamente 

iguais - isto é, os raios da esfera - terão bases iguais pela Proposição 4 do Livro I dos 

Elementos de Euclides208. Além disso, toda e qualquer [combinação] de ângulos que estão nos 

pontos A, B, G, e D, são declarados ângulo reto pela Proposição 30 do Livro III dos 

Elementos de Euclides209. Assim, por definição, ABGD é um quadrado inscrito dentro do 

grande círculo ABGD. E assim, a segunda parte do Teorema é mostrada. Disto e da Penúltima 

Proposição do Livro I dos Elementos de Euclides210, podemos provar a primeira parte. Além 

disso, ninguém duvidará do corolário depois que declaramos isso pela Proposição [não dada] 

do Livro III dos Elementos de Euclides, as quatro cordas iguais - isto é, os lados dos 

quadrados anteriormente mencionados - cortados por quatro arcos iguais.  

 

Teorema 12: Se dois quadrantes de dois grandes círculos emergem de algum ponto na 

superfície de uma esfera, são terminados pelo mesmo arco de outro grande círculo, esse ponto 

do qual eles emergiram, será o pólo do círculo cujos arcos dos quadrantes mencionados são 

terminados. 

                                                
208 Ver nota de Rodapé 104, p. 119. 
209 Ver nota de Rodapé 209. 
210 Ver nota de Rodapé 193, p. 197. 
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Esquematizando... 

Deixe o ponto A ser marcado na superfície de uma esfera, e deixe dois quadrantes AB e AC 

de grandes círculos, unidos a um ângulo, emergem deste [ponto] e seja terminado pelo arco 

BC de [outro] grande círculo; então A é o pólo do grande círculo cujo arco é BC.  

Demonstração 

Deixe o diâmetro AZG ser traçada por meio 

do centro, Z, de uma esfera a formar dois 

grandes semicírculos ABG e ACG. 

Semelhantemente, deixe dois pares de cordas 

serem traçados, [um par] para os dois 

quadrantes [AB e AC] e [o outro par] para os 

outros dois quadrantes que são GB e GC. Finalmente, deixe dois raios ZB e ZC de círculo BC 

ser traçado. Então, devido cada um dos dois triângulos AZC e CZG terem dois lados 

respectivamente iguais, e como suas bases AC e CG são iguais pelo [Teorema] anterior, então 

pela Proposição 8 do Livro I dos Elementos de Euclides211 seus dois ângulos em Z serão 

iguais. Então, as duas linhas AZ e ZC descansam perpendicularmente uma na outra. Pode ser 

explicado da mesma forma que a linha AZ descansa perpendicularmente na linha ZB. Assim, 

pela Proposição 4 do Livro XI dos Elementos de Euclides212 a linha AZ encontra a superfície 

que cerca as duas linhas ZB e ZC perpendicularmente. Esta [superfície] realmente é o grande 

círculo que mencionamos acima. Então, pelo Teorema 5, o ponto A será o pólo de círculo BC. 

C.Q.D.  

 

Teorema 13: Se mais de duas linhas retas descem iguais de um ponto na superfície de uma 

esfera para a circunferência de qualquer círculo inscrito na esfera, esse ponto será o pólo do 

círculo dado.  

 

                                                
211 Ver nota de Rodapé 193, p. 197.  
212 Ver nota de Rodapé 195, p. 198. 
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Esquematizando... 

Se o ponto A é marcado na superfície de uma esfera, e se deste ponto mais de duas linhas 

retas iguais - por exemplo, AB, AG, e AD - desça à circunferência do círculo BGD, então A é 

o pólo do círculo BGD.  

Demonstração 

Deixe a perpendicular AZ ser traçada, pela Proposição 11 do 

Livro XI dos Elementos de Euclides213, do ponto A para a 

superfície do círculo BGD. Uniremos três pontos B, G e D 

ao pé da perpendicular, isto é, no ponto Z, pelas três linhas 

ZB, ZG, e ZD para formar três [tri]ângulo AZB, AZG, e 

AZD. 

Seus ângulos no ponto Z devem ser ângulos retos pelo dito na definição de uma linha 

perpendicular a uma superfície. Então, como as três linhas iguais que descem à circunferência 

do círculo subtendem esses ângulos retos, e devido, a Penúltima Proposição do Livro I dos 

Elementos de Euclides214 e os axiomas, a linha AZ é comum aos três triângulos mencionados, 

então as três linhas ZB, ZG, e ZD são iguais. Então, pela Proposição 9 do Livro III dos 

Elementos de Euclides215, Z será o centro do círculo BGD, e assim pelo Teorema 5 o ponto A 

será o pólo do círculo BGD. 

C.Q.D.  

Agora assumimos, neste procedimento, que o ponto Z está 

dentro o círculo. Você provará a validade desta [suposição] 

como segue. O ponto Z não pode estar na circunferência do 

círculo. Se fosse assim o centro, H, do círculo, não passaria 

nenhum das linhas ZB, ZG, e ZD. Deixe três raios HZ, HG, e 

HD serem traçados. Então, pela Proposição 8 do Livro I dos 

Elementos de Euclides216 o ∠ZHD será igual ao ∠ZHG, [ou] 

                                                
213 Proposição 11.XI: Do ponto elevado dado até o plano dado traçar uma linha reta perpendicular (EUCLIDES, 
p. 491, 2009). 
214 Ver nota de rodapé 193, p. 197. 
215 Ver nota de Rodapé 200, p. 202. 
216 Ver nota de Rodapé 193, p. 197. 
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uma parte [será] igual ao todo que é impossível. De um modo semelhante podemos provar a 

impropriedade da contenção do corolário que o ponto Z cai fora do círculo. Com estas 

impossibilidades eliminadas, permanece que o ponto Z é encontrado na superfície do círculo 

BGD.  

 

Teorema 14: Todas duas superfícies planar que têm um ponto em comum também terá uma 

linha reta passando por aquele ponto, se elas são estendidas num tamanho ilimitado. Além 

disso, esta linha é a sua linha de intersecção.  

Esquematizando... 

Se o ponto A é comum a duas superfícies planares, então estas superfícies, se estendidas 

indefinidamente, terão a linha passando pelo ponto A em comum e interceptará uma ao outra 

nesta linha.  

Demonstração 

Deixe uma terceira superfície planar ser entendida, 

interceptando duas outras, comum ao ponto A, 

acima mencionado, e deixe a linha de interseção 

da terceira superfície com uma dada [superfícies] 

ser uma linha reta BAG pela Proposição 3 do 

Livro XI dos Elementos de Euclides217. Se esta 

[linha] também é a [linha de interseção] da outra [superfície], a primeira parte do Teorema 

será estabelecida. Porém, se não, deixe a linha DAH ser a linha de interseção da terceira 

superfície e a outra das duas [superfícies] dadas. Deixe a linha AK ser traçada do ponto A na 

terceira superfície. Então, pelo raciocínio da Proposição 13 do Livro I dos Elementos de 

Euclides218, os dois ângulos DAK e KAH são equivalentes a dois ângulos retos. 

Semelhantemente os dois ângulos BAK e KAG igualam aos dois ângulos retos. Então, os dois 

ângulos retos serão menores que dois ângulos retos que é impossível. Com isso eliminado, 

afirmamos a primeira parte da proposição.  

                                                
217 Proposição 3.XI: Caso dois planos cortem-se, a seção comum deles é uma reta (EUCLIDES, p. 484, 2009). 
218 Ver nota de Rodapé 152, p. 151. 
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Semelhantemente, podemos provar que estas duas superfícies interceptarão um ao outra na 

linha comum acima mencionado. Se eles não se interceptam nessa [linha], deixe uma terceira 

superfície ser entendida, interceptando as duas [superfícies] anteriormente mencionadas, não a 

linha comum há pouco notável, mas a outra linha. Além disso, também deixe esta terceira 

superfície interceptar a linha que as duas superfícies dadas têm em comum, a ponto o A. Do 

[ponto A] deixe a linha AK ser traçada na terceira superfície. Quando isto for terminado, 

concluiremos que dois ângulos retos são menores que dois ângulos retos o que é impossível. 

Então, as duas superfícies dadas têm que ter a linha reta [BAG] em comum e tem que 

interceptar um ao outro nisto.  

C.Q.D.  

 

Teorema 15: Um grande círculo é dado por dois pontos marcados na superfície de uma 

esfera.  

Demonstração 

Na superfície de uma esfera há dois pontos A e B pelo qual, 

[nos deixe supor], você deseja traçar um grande círculo no 

ponto A como um pólo com o comprimento de lado AD do 

quadrado que pode se inscrever no grande círculo da esfera 

[como linha polar]; trace o círculo EDG. Com o mesmo 

comprimento - isto é, linha DBK219, igual a AD - no pólo K220 

você pode traçar o círculo EGK. Está claro, do [Teorema] 

anterior, que estes dois círculos se interceptam devidos eles 

terem o centro da esfera em comum. Então, suas 

circunferências se interceptam nos pontos E e G um dos quais - isto é, G é unido a dois pontos 

A e B através das linhas AG e BG. Estas [linhas] são necessariamente iguais, e cada uma 

delas é necessariamente igual a linha AD, ou BK - isto é, o lado do quadrado maior [isto é, o 

quadrado que pode se inscrever no grande círculo]. Para as duas linhas polares AD e AG são 

iguais. Além disso, BK foi traçado igual a AD. E então AG será igual a linha BK, para o qual 

                                                
219 Para DBK leia BK. 
220 Para K leia B. 
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BK221 é igual, onde BG e BK são linhas polares, enquanto descendo do mesmo pólo de um 

círculo. Então, o círculo traçado ao redor de ponto G como pólo atravessará cada um dos 

pontos A e B. Pelo Teorema 8 isto será um grande círculo porque sua linha polar GA é igual 

ao lado do quadrado maior. Então, mostrado suficientemente como se deveria provar esta 

proposição.  

 

Teorema 16: Um grande círculo que passa por um pólo de outro círculo também atravessará 

o outro pólo desse círculo. 

Esquematizando... 

Se um grande círculo ABGD atravessa o pólo A de um círculo BED, então também 

atravessará seu outro pólo.  

Demonstração 

Uniremos pólo A com o centro, Z, do grande círculo 

previamente mencionado onde o [centro] também é comum à 

esfera, através da linha AZ. Quando essa [linha] estiver mais 

adiante estendida até que encontre a superfície da esfera, 

então, pelo Teorema 4 ou Teorema 7, encontra o outro pólo do 

círculo BED que é H. Assim, se a linha ZH - isto é, uma parte 

da linha AH - está na superfície de um grande círculo ABGD, 

a proposição é declarada verdadeira. Porém, se não, parte da 

linha reta AH estará no plano e parte [estará] sobre, o que é 

impossível pela Proposição 1 do Livro XI dos Elementos de 

Euclides222. Então, o círculo ABGD que atravessa o pólo A do círculo BEG223 não passar pelo 

o outro pólo deste [círculo]. 

C.Q.D.  

                                                
221 Para BK leia BG. 
222 Proposição 1.XI: Não há parte de uma linha reta no plano suposto e uma outra parte, em um mais elevado 
EUCLIDES, p. 483, 2009) 
223Para BEG leia BED. 
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Teorema 17: Um grande círculo em uma esfera, que atravessa o pólo de outro círculo, 

bissectará o outro ortogonalmente.  

Esquematizando... 

Se um grande círculo ABGD cujo centro é Z, atravessa pólo A do círculo BED, então o 

círculo ABGD bissectará o círculo de BED ortogonalmente.  

Demonstração 

Deixe a linha AZ ser traçada do pólo A ao centro, Z, do círculo 

ABGD cujo [centro] é também comum à esfera. Como a [linha 

AZ] está na superfície do círculo ABGD, e como ela atravessa 

o centro do círculo BED, da definição de um grande círculo, se 

BED é um grande círculo ou pelo Teorema 7 se [BED] é um 

[círculo] pequeno, então será necessário que o círculo ABGD 

também atravesse o centro do círculo BED. Então, [ABGD] 

bifurca [BED].  

Além disso, como a linha AZ desce do pólo A para o centro do círculo BED (não faz 

diferença de pararmos lá ou estendermos além), pelo Teorema 4 serão perpendiculares à 

superfície do círculo BED. Então, pela Proposição 8 do Livro XI dos Elementos de 

Euclides224, a superfície do círculo ABGD que atravessa linha AZ será ortogonal à superfície 

do círculo BED. 

C.Q.D.  

 

Teorema 18: Se qualquer círculo em uma esfera bifurca outro ortogonalmente, será um 

grande círculo e passará pelos pólos daquele círculo o qual intercepta. 

Esquematizando... 

Esta é uma conversação do [Teorema] anterior. Se o círculo ABGD bifurca ortogonalmente o 

círculo BED, então o círculo ABGD é um grande círculo.  

                                                
224 Ver nota de rodapé 193, p. 197. 
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Demonstração 

Deixe a linha de interseção deste, ser a linha BD que deve ser 

o diâmetro do círculo BED como é concluído da hipótese. 

Deixe o ponto H [da linha BD] ser o centro do círculo BED. 

Além disso, do ponto H na superfície do círculo ABGD, deixe 

um [linha] perpendicular ao diâmetro BD ser traçado. Essa 

[linha] também será perpendicular à superfície do círculo 

BED, da definição de uma superfície perpendicular erguida 

acima de uma [outro] superfície e pela Proposição 4 do Livro 

XI dos Elementos de Euclides225. Então, pelo Teorema 5, esta 

perpendicular atravessará os pólos do círculo BED e 

conseqüentemente do círculo ABGD, contendo a perpendicular previamente mencionada, 

atravessa estes pólos. Semelhantemente, pelo Teorema 3, a própria perpendicular atravessará 

o centro da esfera. Então, se [essa perpendicular] é estendida em ambos os lados para a 

superfície da esfera ou para a circunferência do círculo ABGD, será [ambos] diâmetros da 

esfera, por definição, e do círculo ABGD devido este atravessar o centro [de ABGD] ou por 

causa do Corolário 1 do Livro III, bissecta a corda BD perpendicularmente. Então, pela 

definição o círculo ABGD é um grande círculo. 

C.Q.D. 

 

Teorema 19: Todos os grandes círculos em uma esfera bissectam-se entre si.  

Demonstração 

Está definido que o centro da esfera é comum a todos os grandes círculos na esfera. Então, 

qualquer dois círculos têm, aqui, um ponto em comum, que também terá em comum, como a 

linha de interseção, a linha reta que tem este ponto, pela confirmação do Teorema 2. Além 

disso, esta linha de interseção será o diâmetro de cada um dos círculos, [conseqüentemente] 

bifurcando cada um deles. Então, eles se bifurcam como declarado em nossa conclusão. 

 

                                                
225 Ver nota de Rodapé 195, p. 198. 
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Teorema 20: Todo grande círculo passará pelos pólos de outro grande círculo do qual o 

anterior é erguido perpendicularmente na esfera.  

Demonstração 

Uma linha com seu centro comum (para todos grandes círculos tenha o centro da esfera em 

comum), passando juntamente [a superfície de] um destes [círculos] perpendicular a linha de 

interseção, será perpendicular a outra [superfície] pela definição de uma superfície 

perpendicular erguida em [outra] superfície e pela Proposição 4 do Livro XI dos Elementos de 

Euclides226. Então, pelo Teorema 5, [a linha] obtemos os pólos [dos outros]. E como [a linha] 

não deixa a superfície do círculo erguido, o círculo erguido necessariamente cerca os pólos do 

círculo subjacente. 

C.Q.D.  

 

Teorema 21: Todo grande círculo que intercepta ortogonalmente um círculo pequeno em 

uma esfera também bissectará [esse círculo pequeno], e se [um grande círculo] bissecta [um 

círculo pequeno], intercepta [o círculo pequeno] ortogonalmente. Conseqüentemente, o 

grande círculo não passa nos pólos do círculo pequeno. 

Esquematizando... 

Se um grande círculo ABGD, com centro Z, intercepta ortogonalmente BED do círculo 

pequeno ao longo da linha BD, então bissecta [o círculo pequeno]; se bissecta [o círculo 

pequeno], pode-se, como afirmado anteriormente, que também terá interceptado [esse] 

ortogonalmente.  

Demonstração 

Quando a linha de interseção, BD, é bissectada no ponto H, deixe a linha ZH ser traçada do 

centro, Z, da esfera do grande círculo ABGD para o ponto H. Da definição de uma esfera e 

pela Proposição 8 do Livro I dos Elementos de Euclides227, quando dois raios ZB e ZD são 

traçados, [a linha ZH], será perpendicular à linha de interseção BD. Então, pela definição de 

                                                
226 Ver nota de Rodapé 195, p. 198. 
227 Ver nota de Rodapé 193, p. 197. 
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uma superfície traçada perpendicularmente a [outra] superfície e pela Proposição 4 do Livro 

XI dos Elementos de Euclides228, a linha ZH será perpendicular à superfície BED do círculo, 

e então, pelo corolário do Teorema 1, o ponto H será o centro BED do círculo e a linha BD 

seu diâmetro. Desde então [a linha ZH] bissecta o círculo BED, o círculo ABGD também 

bissectará o mesmo círculo que a primeira parte do Teorema reivindicou.  

Finalmente, deixe a linha BD, como o diâmetro do círculo 

pequeno; bissectar [o círculo pequeno]. Na [linha BD] é 

compreendido que o ponto H é seu centro, que uniremos com 

o centro, Z, [ambos] do grande círculo e de sua esfera através 

da linha ZH. Do Teorema 2 [a linha ZH] deve ser 

perpendicular à superfície BED do círculo. Então, pela 

Proposição 8 do Livro XI dos Elementos de Euclides229 a 

superfície do círculo ABGD será ortogonal [a superfície BED 

do círculo]. Assim, o círculo ABGD interceptará 

ortogonalmente BED do círculo. 

C.Q.D.  

Além disso, é necessário, cada hipótese [declarada acima] e desses [Teoremas] os quais 

citamos no presente procedimento, para a linha ZH, encontrando a superfície da esfera em 

ambos os lados, encontrar os pólos do círculo BED. E como [a linha ZH] não pode deixar 

ABGD para a superfície do círculo, o grande círculo ABGD não passa nos pólos do círculo 

pequeno, cujo corolário foi prometido. 

  

Teorema 22: Todo círculo em uma esfera que tem os mesmos pólos paralelos a outro; e se 

um número qualquer de círculos for paralelo, eles terão os mesmos dois pólos. 

Conseqüentemente, está claro que os centros, como também os pólos, de qualquer número de 

círculos paralelos em uma esfera são dados por uma linha reta.  

 

                                                
228 Ver nota de Rodapé 195, p. 198. 
229 Proposição 8.XI: caso duas retas sejam paralelas, e uma delas esteja em ângulos retos com algum plano, 
também a restante estará em ângulos retoscom o mesmo plano (EUCLIDES, p. 488, 2009). 
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Esquematizando... 

Se três, ou um número qualquer a mais, os círculos AB, GD, e EH estão em uma esfera [e] os 

dois pólos K e L são comuns a [todos] eles, então eles serão paralelos entre si; [ou] se eles 

forem dados paralelos, eles compartilharão os dois pólos.  

Demonstração 

Os dois pólos K e L são unidos através da linha KL que, pelo Teorema 7, atravessará o centro 

da esfera e os centros de todos os círculos paralelos. Então, pelo Teorema 4, KL cortará todos 

os círculos perpendicularmente, e assim pela Proposição [não dada] do Livro XI dos 

Elementos de Euclides os círculos mencionados serão paralelos entre si, o qual a primeira 

parte de nosso Teorema declarou. 

Deixe os círculos serem paralelos e o centro da esfera para o 

centro de um destes [círculos] deixe traçar uma linha reta que, 

pelo Teorema 2, será perpendicular à superfície do círculo de 

cujo seu centro é traçado. Esta linha, estendida em ambos os 

lados para a superfície da esfera, cortará perpendicularmente 

todos os outros círculos paralelos, por hipótese e pela 

Proposição [não dada] do Livro XI dos Elementos de 

Euclides. Então, pelo Corolário do Teorema 1, atravessará os 

centros deles individualmente, e pelo Teorema 5 isto 

acontecerá por todos os pólos. Assim, somos acostumados a 

marcar somente os pólos na superfície de uma esfera, isto 

freqüentemente se refere que a linha nos dá somente dois 

pontos com a superfície da esfera. É estabelecido que estes pontos são pólos comuns a todos 

os círculos paralelos, que a segunda parte da proposição declarou.  

Além disso, o corolário deste [Teorema] pode ser confirmado pelo corolário do Teorema 1 e 

do Teorema 7.  

 

Teorema 23: Em uma esfera qualquer, dois grandes círculos interceptam arcos semelhantes 

de círculos paralelos pelo qual passam seus pólos.  
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Esquematizando... 

Em uma esfera deixe AB e GD ser dois círculos paralelos, compartilhando o pólo Z pelo 

Teorema anterior. Pelo [pólo Z] e pelo pólo oposto deixe dois grandes círculos passarem, de 

forma que seja suficiente para ter somente pontos nos arcos que são ZA e ZG nesta figura, 

[estes grandes círculos] interceptando as circunferências dos círculos paralelos - círculo AB 

nos pontos A e B e círculo DG nos pontos D e G. Então, os dois arcos AB e GD são 

semelhantes.  

Demonstração 

Deixe uma linha reta ser traçada do pólo Z para o pólo 

oposto. Esta [linha reta] é formada para ser a linha de 

interseção dos dois grandes círculos, [e] nesta [linha] os 

dois centros dos círculos que necessariamente são 

encontrados AB e GD, pelo corolário do Teorema 

anterior. Então, deixe H ser o centro do círculo AB e E o 

centro do círculo GD. Destes [centros] de cada dois raios 

dados, é atraído aos quatro pontos das interseções [i.e., 

cada circunferência pequena com cada circunferência grande], cujos [raios] são HA e HB do 

círculo AB, enquanto EG e ED [são raios] do círculo GD. Além disso, estes raios devem estar 

nas linhas de interseção dos dois grandes círculos [com] os [círculos] paralelos porque os 

pontos finais existem em ambos os [círculos de interseção]. Então, desde que círculo AGZ 

intercepte os dois círculos paralelos AB e GD, então pela Proposição [não dada] do Livro XI 

dos Elementos de Euclides as duas linhas AH e GE da[s] linha[s] de interseção serão 

paralelas. Semelhantemente, as duas linhas BH e DE serão paralelas. Então, as duas linhas 

AH e BH, unidos a um ângulo, são paralelas a duas linhas GE e DE, também unidos a um 

ângulo, e assim pela Proposição [não dada] do Livro XI dos Elementos de Euclides o ∠AHB 

será igual ao ∠GED. Conseqüentemente, há uma razão de cada um deles para quatro ângulos 

retos. Realmente, esta [razão], como é compreendida pela Última Proposição do Livro VI dos 

Elementos de Euclides230, está para cada um dos dois arcos AB e GD assim como para sua 

[respectiva] circunferência. Então, a razão do arco AB para sua [respectiva] circunferência 

                                                
230 Proposição 33.I: Nos círculos iguais, os ângulos têm a mesma razão que as circunferências, sobre as quais 
estão situados, caso estejam situados tanto nos centros quanto nas circunferências (EUCLIDES, p. 266, 2009). 
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está para o arco GD da sua [respectiva circunferência]. Assim, por definição, os dois arcos 

AB e GD, interceptados pelos dois grandes círculos, são semelhantes. 

C.Q.D.  

Não procedemos diferentemente se mais de dois círculos paralelos nos são dados, a não ser se 

repetimos o método pelo qual argumentamos tantas vezes quanto esta situação requerer.  

 

Teorema 24: Se, em dois diâmetros de dois círculos iguais, duas partes iguais de um círculo 

ou de dois círculos iguais são perpendicularmente erguidas, e se destas partes dois arcos 

iguais são dados dos quais cada um é menor que a metade de sua parte, e semelhantemente, se 

as circunferências dos arcos de círculos são dados, igual e, realmente, adjacente aos arcos 

interceptados das partes, então as linhas retas que conectam os extremos dos arcos 

interceptados serão iguais. E se estas linhas são iguais e os arcos interceptados das partes, são 

iguais, ainda menores que a metade dos arcos de suas respectivas partes, os arcos dos círculos 

também serão iguais. 

Demonstração 

Deixe os dois círculos ABG e DEH serem iguais, e 

nos seus diâmetros AG e DH deixe duas partes 

iguais, AKG e DLH, de um círculo ou de dois 

círculos iguais, serem erguidos, ortogonal aos 

círculos [ABG e DEH] da sessão abaixo. Os pontos 

M e N são ápices dessas partes, bissectando os arcos 

das mesmas. Deixe o arco AK, menor que o arco 

AM, ser interceptado por uma destas [partes] 

enquanto DL, menor que o arco DN, seja [interceptado] pelo outro. Além disso, deixe os dois 

arcos AB e DE dos círculos subjacentes serem constituídos iguais. Então, eu posso concluir 

que as linhas BK e EL, que foram traçadas, são iguais pelo [seguindo] raciocínio.  

Dos dois pontos K e L, duas perpendiculares KR e LS são traçadas às linhas de interseção dos 

círculos e as partes, e os pontos B e E são unidos às bases das perpendiculares que foram 
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traçadas para os centros dos círculos - B através das linhas BR e BZ, E através das linhas ES e 

EX. Deixe as duas cordas KG e LH serem colocadas nas partes.  

Então, devido os dois arcos o AK e DL serem iguais, os dois ângulos KGR e LHS serão 

iguais. Além disso, cada um dos ângulos nos pontos R e 

S são ângulos retos, e, o lado KG do ∆KGR é igual ao 

lado LH do ∆LHS devido os dois arco KG e LH serem 

iguais. Então, pela Proposição 26 do Livro I dos 

Elementos de Euclides231, os outros dois lados do ∆KGR 

serão iguais aos dois outros lados do ∆LHS - RG [igual] 

a SH e KR [igual] ao lado LS. Assim, quando os raios 

iguais dos círculos são subtraídos, RZ é deixado igual SX 

e BZ igual a EX. Da hipótese os dois círculos dos quais estes são raio, são iguais. Além disso, 

o ∠BZR é igual ao ∠EXD por causa dos arcos AB e DE, que a hipótese são iguais, e pela 

ajuda da Última Proposição do Livro VI dos Elementos de Euclides232. Então, pela 

Proposição 4 do Livro I dos Elementos de Euclides233, as base BR do ∆BZR será igual a base 

ES do ∆EXS. Além disso, cada uma das linhas KR e LS foram traçadas perpendicularmente à 

linha de interseção das superfícies, então, pela definição de uma superfície erguidas 

perpendicularmente em [outra] superfície e [pela Proposição 4 do Livro XI dos Elementos de 

Euclides234] cada um destas [linhas KR e LS] serão perpendicular à superfície do círculo, e 

assim por definição cada uma será perpendicular a toda linha adjacente como na superfície 

subjacente. Então, os dois ângulos BRK e ESL são ângulos retos. Assim, como foi deduzido, 

os lados iguais ao redor destes [ângulos retos], pela Proposição 4 do Livro I dos Elementos de 

Euclides 235os dois lados BK e EL oposto aos ângulos retos serão iguais, como a primeira 

parte de nosso Teorema afirmou.  

Mas quando é dado que estas linhas são iguais em outras [condições], permanerá como antes, 

desejamos mostrar  para a igualdade dos arcos AB e DE, e argumentaremos isto [seguindo] 

este modo. Porque as duas linhas BK e KR são iguais as duas [linhas] EL e LS, e devido os 

                                                
231 Proposição 26.I: Caso dois triângulos tenham os dois ângulos iguais aos dois ângulos, cada uma cada um, e 
um lado igual a um lado, ou o junto aos ângulos iguais ou o que se estende sob um dos ângulos iguais, também 
terão os lados restantes iguais aos ângulo restante, [cada um a cada um,] e o ângulo restante ao ângulo restante 
(EUCLIDES, p. 117, 2009). 
232 Ver nota de Rodapé 230, p. 218. 
233 Ver nota de Rodapé 104, p. 119. 
234 Ver nota de Rodapé 195, p. 198. 
235 Ver nota de Rodapé 104, p. 119. 
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ângulos R e S são ângulos retos pela Penúltima Proposição do Livro I dos Elementos de 

Euclides236, e pela confirmação dos axiomas, então a linha BR será igual a linha ES - isto é, a 

base do ∆BRZ para a base do ∆ESX. Cada dois lados [destes triângulos] são 

[respectivamente] iguais, como explicamos no procedimento anterior. Então, pelo Teorema 8 

do Livro I dos Elementos de Euclides237, seus dois ângulos BZR e EXS, permanecem nos 

centros de seus [respectivos] círculos, serão iguais, e assim pela Proposição [não dada] do 

Livro III dos Elementos de Euclides os dois arco AB e DE devem ser iguais, o qual a segunda 

parte da proposição afirma. 

Porém, deveria ser notado que se, das partes erguidas, tínhamos interceptado arcos iguais, não 

menores que, mas maior que metade os arcos de suas partes, enquanto o resto permaneceu 

como antes, mostraríamos a mesma, devido o silogismo ainda não ter mudado. Além disso, se 

tivesse erguido semicírculos iguais, o mesmo acontece; realmente, quando semicírculos ou 

partes menores que um semicírculo é erguido, as perpendiculares que são traçadas conhecerão 

os diâmetros dos círculos subjacentes. Então, a forma do argumento abordado anteriormente 

não será mudada em nada. Porém, se fôssemos fixar as partes maiores que um semicírculo, 

seria possível interceptar destes arcos [partes] iguais tão pequenas que as perpendiculares não 

encontram os diâmetros dos círculos subjacentes, mas encontram [os diâmetros] estendidos 

fora de seus [respectivos] círculos ou talvez [encontre] os diâmetros [ao seu final no ponto da 

circunferência].  

Finalmente, o que dissemos relativo aos dois círculos subjacentes pode ser aplicado a cada um 

se tivéssemos erguido uma parte do diâmetro [do círculo] ou várias [partes]. Então, mudará 

um pouco a construção, o procedimento e a prova conforme estas [situações]; se você 

entendeu o acima mencionado suficientemente, você proverá [qualquer mudança] com 

facilidade.  

 

Teorema 25: Se de uma parte erguida [de um círculo] no diâmetro de [outro] círculo, você 

intercepta um arco que é menor que a metade do arco da parte, então, de todas as linhas retas 

traçadas do fim do ponto deste [arco] à circunferência do círculo subjacente, a corda do arco 

interceptado será a menor e a corda do arco restante da parte será a maior de todas, enquanto o 

                                                
236 Ver nota de rodapé 192, p. 197. 
237 Ver nota de Rodapé 193, p.197. 
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[resto dessas] cordas mais próxima da menor é menor que, [esses] mais distante [do menor], 

esses igualmente distantes do menor serão iguais [entre si].  

Demonstração 

Deixe ABGD ser um círculo, em centro Z, cujo diâmetro AZD é a corda da parte [circular] 

AHD que descansa perpendicularmente no círculo mencionado [ABGD], e deixe AH ser um 

arco interceptado, menor que a metade do arco da parte. Do ponto H deste [arco] a 

circunferência do círculo ABGD, deixe [duas] linhas retas serem traçadas - HA, a corda do 

arco HA, e HD, a corda do outro arco, como bem qualquer número de outras linhas retas dos 

quais as duas, HB e HG, [isso é] distâncias desiguais da menor e os dois, HB e HK, [isso é] 

igualmente distante da [menor] são suficiente para conclusão da prova. Então, de todas [estas] 

linhas traçadas, a corda AH é a menor e a corda DH é maior de todas, e a linha HB é menor 

que a linha HG que você considerará como segue.  

Do ponto H ao diâmetro AD, deixe uma perpendicular 

HL ser traçada, para a base - isto é, o ponto L - deixe os 

dois pontos B e G serem unido pelas linhas BL e GL. 

Além disso, o ponto L deve estar longe do centro Z na 

direção do ponto A porque, pela Proposição [44] do 

Livro I dos Elementos de Euclides238, o segmento AL é 

menor que segmento LD, como o lado AH do ∆AHD é 

menor que o lado HD que segue da hipótese. Como o 

ponto L é marcado a um lado do centro do círculo 

ABGD, então pela Proposição [não dada] do Livro III dos Elementos de Euclides, a linha LA 

será a menor de todas as linhas passando naquele ponto [L] da circunferência do círculo, 

enquanto LD será o maior de todas, e igualmente LB será menor que a linha LG. Além disso, 

como HL, na superfície de uma das duas superfícies que se interceptam ortogonalmente, sua 

linha de interseção fica perpendicularmente, [HL] será perpendicular a outra [superfície] pela 

definição de uma superfície perpendicularmente erguida em [outra] superfície e pela 

Proposição 4 do Livro XI dos Elementos de Euclides239. E então, pela definição de uma linha 

perpendicularmente erguida em uma superfície, [HL] será perpendicular a toda linha 

                                                
238 Proposição 44.I: Aplicar à reta dada, no ângulo retilíneo dado, um paralelogramo igual ao triângulo dado 
(EUCLIDES, p. 130, 2009). 
239 Ver nota de Rodapé 195, p. 198. 
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adjacente a si, mesmo naquela outra superfície. Então, todos os ângulos que, as linhas 

passando pelo ponto L, formam com linha HL, serão ângulos retos. Assim, se você notou que 

os quatro triângulos têm a linha HL em comum, mas cujo outros lados são as linhas traçadas 

do ponto H e as linhas que emergem de ponto L, então, da Penúltima Proposição do Livro I 

dos Elementos de Euclides240 e os axiomas, você reconhecerá a linha HA como a menor de 

todas as linhas traçadas e HD é a maior, enquanto HB será menor que a linha HG e a linha 

HK será igual a HB que prometemos que seria provado.  

Também mostraremos a prova relativa a um semicírculo erguido da mesma maneira do 

diâmetro do círculo como [mostramos] relativo à parte que consideramos menor que um 

semicírculo. Além disso, acontece de uma maneira semelhante para uma parte maior que um 

semicírculo; porém, a perpendicular HL nem sempre permanecerá no diâmetro do círculo 

subjacente, para isto é possível interceptar esta parte de um arco tão pequeno que a 

perpendicular mencionada não encontrará o diâmetro a menos que [o diâmetro] seja estendido 

fora do círculo; ou talvez a [perpendicular] se encontra com [o diâmetro] no final ponto [do 

diâmetro]. Quando isto acontecer, usamos a Proposição [não dada] do Livro III dos 

Elementos de Euclides no procedimento provando de onde antes trouxéssemos da Proposição 

[não dada] Livro III dos Elementos de Euclides; porém, podemos recordar todo o resto 

diretamente.  

 

Teorema 26: Um grande círculo em uma esfera que atravessa os pólos de dois círculos que 

cruzam um ao outro bissecta seus arcos cortados; e se o grande círculo bissecta os seus arcos 

cortados, atravessará os pólos. Mas se o arco de um deles é bissectado pelo grande círculo, e 

passa pelos pólos do outro, o grande círculo bissectará os arcos cortados do outro e 

atravessará os pólos de ambos. 

Demonstração 

Deixe que dois círculos em uma esfera sejam ABG e EBG que se interceptam um ao outro de 

qualquer forma nos pontos B e G e pelo qual os pólos passam num grande círculo AEZD, 

enquanto intercepta ambos os arcos cortados de cada um dos círculos ABG e EBG dos pontos 

                                                
240 Ver nota de rodapé 192, p. 197. 
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A, E, Z, e D. Então, o arco AB é igual ao arco AG e BZ é igual a GZ. Semelhantemente, os 

dois arcos BE e EG e os dois arcos BD e DG serão iguais entre si. 

Deixe que o pólo do círculo ABG seja K, e o pólo do círculo EDG ser o ponto H. Disto [do 

ponto H] para os dois pontos B e G, deixe que as duas [linhas] retas HB e HG sejam 

estendidas e devem ser iguais, pois H é um pólo do 

círculo EDG. Então, devido o círculo AEZD passar pelos 

pólos em ambos os círculos, bissectará cada um deles 

perpendicularmente pelo Teorema 17. Assim, a parte 

AEZ é perpendicularmente traçada no diâmetro do 

círculo ABG, [e] desta [parte], o arco ZH que é menor 

que a metade do arco da parte é interceptada. Do final do 

ponto H [do arco ZH], duas [linhas] retas iguais descem 

à circunferência do círculo ABG. Assim, pelo [Teorema 

24], o arco BZ é igual ao arco ZG. E como cada um dos 

arcos ABZ e AGZ é metade da circunferência do círculo devido o círculo AED, enquanto 

atravessando o pólo de círculo ABG, bissectar o círculo, então, quando os arcos iguais [BZ e 

ZG] são subtraídos em ambos os lados [isto é, de cada meia-circunferência], o arco AB é 

igual ao arco AG. Não mostramos diferentemente que o arco EB é igual ao arco EG, se 

entendemos que aquela parte EHD é perpendicularmente erguida no diâmetro de círculo EBG. 

O arco EK será menor que a metade do arco de sua parte, e as linhas traçadas do ponto K para 

os dois pontos B e G, serão provadas iguais devido K ser o pólo do círculo ABG. 

Conseqüentemente, os outros dois arcos BD e DG também serão mostrados iguais. Então, 

somos forçados a aceitar a primeira parte do Teorema.  

Agora leve o círculo AEZD a bissectar os arcos cortados do [círculos] nos pontos A, E, Z, e 

D. Então, [o grande círculo] atravessará os pólos [dos círculos]. Pois se não, deixe o outro 

grande círculo atravessar os pólos [dos círculos] que é possível pelos Teoremas [15 e 17]. 

Este [outro grande círculo], já provado, atravessará os quatro pontos A, E, Z, e D, e então os 

dois grandes círculos na esfera cruzarão um ao outro nestes quatro pontos. Então, pelo 

Teorema [19], cada um dos arcos AE, AZ, EZ, e ED serão uma semi-circunferência; além 

disso, são asseguradas todas as semi-circunferências de um círculo serão iguais. Então, a parte 

será igual ao todo o que é impossível. Assim, o outro círculo não pode atravessar estes pólos a 

não ser que um traspassa os quatro pontos mencionados. Então, desde que um grande círculo 
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possa atravessar [qualquer] dois pontos marcados na superfície de uma esfera, como 

aprendemos no Teorema [15], e desde que nenhum outro círculo possa atravessar os dois 

pólos K e H, além do que atravessa os quatro pontos A, E, Z, e D, então, é óbvio que o grande 

círculo que atravessa os quatro pontos mencionados não atravessará os dois pólos. 

Finalmente, pelo Teorema [16] este [grande círculo] é conhecido atravessando os outros dois 

pólos, e que [é isso que] a segunda parte propôs.  

Finalmente, se o círculo AEZD bissecta o arco BAG, por exemplo, o ponto A e atravessa os 

pólos dos outros círculos que se interceptam, bissectará também o outro [círculo] por sua 

passagem pelos pólos de ambos. Se não, deixe algum outro [grande círculo] bissecta-los ou 

atravesse seus pólos. Então, aquele que atravessa os pólos de ambos, bissectará os arcos 

cortados dos [círculos]. As duas circunferências dos grandes círculos terão três pontos em 

comum - isto é, os dois pólos do outro [círculos] e o ponto A - e cada um dos arcos será 

incluído entre quaisquer outros dois [destes] pontos e [também] será semi-circunferências 

pelo Teorema [19]. Conseqüentemente, segue que a parte é igual ao seu todo que é 

impossível. Então, esta hipótese não estará, a menos que [um grande] círculo cruze os pólos 

de ambos e bissecte os arcos cortados de ambos [círculos]. 

C.Q.D.  

 

Teorema 27: Todo círculo traçado em uma esfera ou em diferentes, mas iguais esferas de 

acordo com as linhas polares são iguais. E se os círculos são iguais, as suas linhas polares são 

necessariamente iguais. 

Demonstração 

Se as linhas polares são iguais ao lado do grande quadrado 

[que pode se inscrever em um grande círculo], então, pelo 

Teorema 8 e por definição, será estabelecido que todos os 

círculos são grandes círculos e igualam  um ao outro.  

Mas agora nos deixe levar [as linhas polares] a serem 

menores ou maiores que o lado de um grande quadrado, e 

deixe que [as linhas] sejam AG e DH, em que os dois 
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círculos BMG e ENH sejam descritos em uma esfera ou em diferentes, mas iguais [esferas]; 

então estes [dois círculos] são iguais.  

Deixe que dois grandes círculos, ABG com centro Z e DEH ao redor do centro S, atravessem 

os seus pólos que são A e D. Então, pelo Teorema 15, estes [grandes círculos] bissectam os 

círculos ortogonais descritos, e as linhas de interseção são BG 

e EH. Logo, dos pólos A e D deixe que duas outras linhas 

polares AB e DE, iguais aos dois acima mencionados, sejam 

traçadas. Além disso, dos centros dos círculos deixe dois raios 

emergir de cada, ZB e GZ do círculo ABG e SE e SH de 

círculo DEH. Então, da hipótese e pela Proposição [não dada] 

do Livro III dos Elementos de Euclides, o arco AG será igual 

ao arco DH, e semelhantemente o arco AB será igual ao arco 

DE. Conseqüentemente através de axioma, o arco total BG 

será igual ao arco total EH, e assim pela Proposição [não dada] do Livro III dos Elementos de 

Euclides, a corda BG que também é o diâmetro de círculo BGM será igual à corda EH, que é 

o diâmetro do círculo EH. Então, pela definição de círculos iguais, a primeira parte do 

Teorema será esclarecida.  

Por uma reversão deste procedimento há pouco recitado, concluiremos com facilidade a 

igualdade das linhas polares. Se primeiro submetemos que os círculos deles são iguais, 

certamente seus dois diâmetros, BG e EH, serão iguais pela conversação da definição da 

igualdade de círculos. Disto e da Proposição [não dada] do Livro III dos Elementos de 

Euclides, os arcos BG e EH dos quais [os diâmetros] são as cordas, serão encontrados iguais. 

Conseqüentemente, através do axioma os seus meios-arcos - isto é, AG e DH - não serão 

desiguais, e assim suas cordas AG e D241, que são linhas polares, serão provadas iguais. 

Assim, mostramos cada parte do Teorema que, é claro que, o estudante ansioso estava 

esperando.  

 

Teorema 28: Todos os círculos pequenos iguais são igualmente distantes do centro da esfera 

que os contém. E se qualquer número de círculos pequenos for igualmente distante daquele 

centro, provaremos que eles são iguais. 

                                                
241 Para D leia DH. 
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Esquematizando... 

Se dois, ou qualquer número a mais, de círculos pequenos, AB e GD, dentro de uma esfera 

são iguais, então eles são igualmente distantes do centro da esfera; e se eles são eqüidistantes 

do centro de uma esfera, eles são necessariamente iguais.  

Demonstração 

Provaremos a primeira parte assim. Do centro da esfera, que é Z, para os 

centros, H e K, dos dois círculos, deixe que duas linhas ZH e ZK sejam 

traçadas, como também dois raios da esfera, ZB e ZG, cujos dois fins 

uniremos [a H e K] através das linhas HB e KG. Pelo Teorema [2] cada 

uma das linhas ZH e ZK serão perpendiculares à superfície do círculo 

que as contém, e assim pela definição [cada uma das linhas] é 

perpendicular ao raio adjacente. Conseqüentemente, cada um dos 

ângulos ZHB e ZKG é um ângulo reto. Além disso, ambos os raios HB e 

KG devem ser iguais por causa dos seus círculos que a hipótese 

determinou iguais. Então, pela Penúltima Proposição do Livro I dos 

Elementos de Euclides242 e os axiomas, a linha ZH será igual a linha ZK. Disto e por 

definição, os círculos mencionados serão igualmente distantes ao centro da esfera que a 

primeira parte da proposição manteve.  

Mas agora deixe que os dois círculos acima mencionados sejam colocados igualmente 

distantes do centro da esfera; as duas linhas ZK e ZH devem ser iguais. Conseqüentemente, 

pelos métodos previamente aplicados, será estabelecido que os dois raios HB e KG são iguais. 

Então, como os diâmetros dos círculos são iguais, os seus círculos serão iguais pela definição 

dos círculos iguais, que a segunda parte do Teorema declara.  

Também podemos mostrar as provas correspondentes relativas a círculos diferentes, mas de 

esferas iguais não diferentemente daquelas relativas aos círculos de uma esfera. 

 

 

                                                
242 Ver nota de rodapé 192, p. 197. 
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Teorema 29: Se um grande círculo particular, que não atravessa seus pólos, intercepta dois 

círculos pequenos iguais e paralelos em uma esfera, intercepta seus arcos que são 

reciprocamente iguais. Além disso, um grande círculo paralelo aos dois mencionados acima, 

círculos pequenos, bissectará os arcos do círculo inclinado, que será interceptado pelos dois 

círculos pequenos paralelos. 

Demonstração 

Dos dois círculos pequenos iguais e paralelos ALP e GNQ em uma esfera, deixe que um 

grande círculo LBOD, não atravessando os seus pólos, corte os arcos recíprocos LAM e 

NGO. Deixe que um grande círculo BXD, interceptando os dois arcos LN e MO do círculo 

LBOD nos dois pontos B e D, seja paralelo a esses [dois círculos pequenos]. Então, o arco 

LAM é igual ao arco NGO, e o arco LPM é igual ao arco NQO; [além disso,] o grande círculo 

BXD, paralelos aos dois círculos pequenos, bifurca os dois arcos LN e MO nos pontos B e D.  

Os dois pólos devem ser compartilhados pelos três 

círculos paralelos mencionados pelo Teorema [22]. 

Deixe estes ser H e K. Além disso, o pólo do círculo 

LBOD é o ponto Z. Então, pela instrução do Teorema 

[15], deixe o círculo AHZK atravessar os dois pólos H e 

Z, [e] pelo Teorema [16] este [círculo] também 

atravessará o ponto K. Então, como o arco RS é uma 

semi-circunferência pelo Teorema 19, e como o arco HK 

é [também] a metade da circunferência porque os dois 

pólos H e K terminam o diâmetro da esfera como é 

concluído nos Teoremas [9 e 18 e a definição de pólos - 

veja Teorema 22], então, quando o arco comum HS é 

subtraído [de ambos], o arco HR será partido igual ao arco KS. Além disso, do Teorema [23] 

os dois arcos KG e HA são iguais. Então, o [arco] restante AR será igual ao [outro] [arco] 

restante GS. Agora no diâmetro do círculo LBOD são erguidas duas partes, dos quais os arcos 

iguais RH e SK são levados, cada um dos quais é menor que a metade do arco de sua parte. 

As linhas traçadas dos pontos H e K aos dois pontos M e O são iguais pelo Teorema [24]. 

Então, pelo Teorema 25, o arco AM será igual ao arco SO. Além disso, o arco RM é igual ao 

arco LR. Semelhantemente o arco SO é igual ao arco SN desde que o círculo AHZK passe 

pelos pólos desses [dois] círculos que cruzam um ao outro.  
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Novamente, porque nos diâmetros dos dois círculos ALP e GNQ foram erguidos em duas 

partes iguais AP e GQ, dos quais os arcos iguais AR e GS foram interceptados cada um é 

menor que a metade do arco de sua porção, então as linhas estendidas dos pontos R e S aos 

pontos M e O nos círculos subjacentes são iguais por causa dos arcos RM e SO, o qual já 

concluímos não ser igual a bastante tempo. Pelo Teorema [11] o arco AM será igual ao arco 

GO. Além disso, o arco AM igual ao arco AL e o arco GO igual ao arco GN porque o grande 

círculo AHZH243 passa pelos pólos dos círculos interceptados. Então, o arco total é LAM 

igual ao arco total NGO, e o [arco] restante LPM não será desigual ao outro arco NQO. Então, 

a primeira parte de nossa proposição é estabelecida.  

Finalmente, cada um dos quatro arcos RB, BS, SD, e DR são um quadrante da circunferência, 

desde que o círculo AHZK passe pelos pólos dos dois grandes círculos BLOD e BXD. Se 

você subtrair os quatro arcos iguais LR, RM, NS, e SO dos quadrantes, um de cada vez, os 

quatro arcos LB, BN, OD, e DM serão deixados iguais uns aos outros. Então, o grande círculo 

BXD, paralelo aos dois [círculos] pequenos, bissecta cada um dos arcos LN e MO que seriam 

mostrados na segunda parte [do Teorema]. 

 

Teorema 30: A razão de todo ângulo esférico de quatro ângulos retos está para sua base, [isto 

é, o arco subtendido ao ângulo] está para sua circunferência.  

Demonstração 

Se você observou a Última Proposição do Livro VI dos Elementos de Euclides244 

suficientemente, a prova do nosso Teorema não ficará oculto, você será ajudado pelas 

condições do silogismo habitual de eqüimúltiplos [porque eles são múltiplos integrantes do 

mesmo número]. 

 

 

                                                
243 Para AHZH leia AHZK. 
244 Ver nota de Rodapé 230, p. 218. 
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Teorema 31: Todos os ângulos esféricos, se em uma esfera ou em diferentes esferas, cujas 

bases são semelhantes, serão iguais um ao outro.  

Demonstração 

Haverá [somente] uma razão para as bases semelhantes [relativas] as suas circunferências, por 

uma reversão da definição de arcos semelhantes, e o [Teorema] anterior concluem que a razão 

dos ângulos está para os quatro ângulos retos assim como essas bases estão para as suas 

circunferências. Então, haverá [somente] uma razão de todos os ângulos para quatro ângulos 

retos. Assim, pela Proposição 7 do Livro V dos Elementos de Euclides245 estes ângulos serão 

iguais. 

C.Q.D. 

 

Teorema 32: As bases de todos os ângulos iguais são semelhantes.  

Demonstração 

É estabelecido que a razão é [conhecida] pelo Teorema 30, os ângulos iguais para os quatro 

ângulos retos é igual [a razão] das bases para as suas circunferências. Então, a razão das bases 

destes ângulos para as suas circunferências será a mesma [e conhecida]. Conseqüentemente, 

pela definição de arcos semelhantes, estas bases são provadas semelhantemente como foi 

proposto. 

 

Teorema 33: Os ângulos cujas bases dissimilares são desiguais, e bases dissimilares 

determinam ângulos desiguais. 

Esquematizando... 

Esse [Teorema], devido o oposto do conteúdo dos [dois] Teoremas anteriores, introduz o 

contrário de suas provas para conduzir à impossibilidade [destas sugestões contrárias].  

                                                
245 Proposição 7.V: As iguais têm para a mesma razão que a mesma, para as iguais (EUCLIDES, p. 213, 2009). 
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Demonstração 

Se for afirmado que as bases são dissimilares enquanto os ângulos são iguais, então do 

[Teorema] anterior, as bases serão semelhantes. Então é reconhecido que as mesmas bases são 

semelhantes e dissimilares que é contraditório. Mas se fosse considerado que as bases são 

semelhantes quando os ângulos forem desiguais, segue do Teorema anterior que os ângulos 

são iguais. Então, se afirmará que os mesmos ângulos são iguais e desiguais, o qual, devido 

concordância da incompatibilidade, não pode existir. Com estas impossibilidades eliminadas, 

deduzimos a verdade da proposição.  

 

Teorema 34: A qualquer ponto indicado na superfície de uma esfera, um ângulo igual a um 

dado ângulo pode ser construído.  

Demonstração 

Deixe o ∠BAG ser dado. Se desejar construir um [ângulo] igual a esse 

[no] ponto D em uma esfera qualquer.  

Debaixo do ∠BAG trace sua base BG. Então, ao redor de ponto D com 

qualquer comprimento como raio, descreva um círculo, cuja 

circunferência intercepta o arco EZ semelhante ao arco BG. Pela 

Proposição 23 do Livro I dos Elementos de Euclides246 e pela Última 

[Proposição] do Livro VI dos Elementos de Euclides247, você 

organizará isto com facilidade. Una seus dois pontos E e Z ao ponto D 

por dois arcos, DE e DZ, de grandes círculos. Estes, então, incluem um 

ângulo do ponto D igual ao ∠BAG. A razão disso é óbvia pelo Teorema 31 devido às duas 

bases BG e EZ serem semelhantes. 

Você pode realizar isto facilmente da mesma maneira em uma esfera ou em diferente, mas 

[esferas] igual. Para o ponto D acima, com o comprimento AB [como linha polar], você 

circunscreverá um círculo do qual intercepta um arco EZ, igual ao arco BG, organize o resto 

                                                
246 Proposição 23.I: Sobre a reta dada e no ponto sobre ela, construir um ângulo retilíneo igual ao ângulo 
retilíneo dado (EUCLIDES, p. 115, 2009).  
247 Ver nota de Rodapé 230, p. 218. 
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como antes. Para os dois círculos cujas circunferências as bases estão cortadas, serão iguais 

pelo Teorema 27. E como estas bases são iguais, elas também serão semelhantes. Então, pelo 

Teorema 31 você completará o silogismo. 

 

Teorema 35: Para todo par de triângulos esféricos nos quais todos os lados de um são 

respectivamente iguais a todos os lados do outro, todos os ângulos oposto aos lados iguais são 

iguais.  

Demonstração 

Entenderemos que todos os triângulos, a respeito dos quais discutiremos no futuro, são 

estabelecidos na superfície de uma esfera ou de duas ou mais [esferas] iguais de arcos de 

grandes círculos. Então, deixe ABG e DEZ ser dois triângulos cujos três lados são 

[respectivamente] iguais - realmente, o lado BG de um está para o lado EZ do outro e os 

outros [de um] está para os outros [do segundo]. Então, os ângulos oposto os lados iguais são 

iguais - isto é, o ∠A é igual ao ∠D e os outros [ângulos são iguais] para seus respectivos 

ângulos.  

Se ambos os arcos que incluem ângulos A e D são quadrantes, os dois pontos A e D serão 

pólos dos círculos BG e EZ pelo Teorema 12. Assim, pelo Teorema 31 os dois ângulos A e D 

serão iguais, devido suas bases serem semelhantes - realmente, são iguais. 

Porém, se os dois arcos de cada [triângulo] que incluem os ângulos 

mencionados são iguais, contanto que menores que uma divisão de 

quadrante, então, quando dois círculos são traçados em pólos A e D 

com os comprimentos iguais a AG e EZ248 [como linhas polares], estes 

círculos serão iguais pelo Teorema 27. Além disso, seus arcos terminam 

aos pares de pontos B, G [em um] e E, Z [no outro] (porque eles devem ser terminados nos 

pontos mencionados por causa da [respectiva] igualdade dos dois arcos de cada [triângulo] 

que descem dos pontos A e D) – muitos desses arcos - serão iguais, desde que eles tenham 

cordas iguais porque formam os arcos BG e EZ que por hipótese são dados para ser iguais, 

                                                
248 Para EZ leia DZ. 
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são adjacentes a esses [arcos no círculo descrito]. Então, pelo Teorema 21249, os ângulos A e 

D serão iguais. 

Mas se os dois pares de arcos que [respectivamente] inclua os dois 

ângulos A e D sejam desiguais, deixe os dois arcos AG e DZ ser 

menores que eles, e deixe os círculos GH e ZK ser descrito ao redor dos 

pontos A e D como pólos de comprimentos iguais a AG e DZ [como 

linhas polares]. É estabelecido que estes [círculos] são iguais, pelo 

Teorema 27. Seus diâmetros são erguidos em duas partes iguais. Destas partes, dois arcos 

iguais HB e KE são interceptados, cada um menor que a metade do arco de sua parte. Além 

disso, a linha reta BG, se for traçada, é igual a EZ porque os arcos BG e EZ são iguais. Então, 

através do Teorema 24, o arco GH será igual ao arco ZK. Além disso, estes dois arcos, como 

eles são as bases dos dois ângulos A e D, têm seus ângulos iguais a do Teorema 31. 

Da mesma maneira que procedemos a respeito dos ângulos relativos A e D, então também 

podemos realizar isso com os outros e temos [então] estabelecidos essas declarações.  

 

Teorema 36: De qualquer dois triângulos no qual dois lados de um são iguais a dois lados do 

outro e que o ângulo contido pelos lados mencionados de um é igual ao ângulo 

correspondente do outro, então a base de um será igual à base do outro e, finalmente, os 

outros ângulos de um serão iguais aos outros ângulos do outro, quer dizer, cada um para seu 

ângulo correspondente.  

Esquematizando... 

Se o lado AB do ∆ABG for igual ao lado DE do ∆DEZ, o lado AG é igual ao lado DZ, e o 

∠A é igual ao ∠D, então o lado BG será igual ao lado EZ, o ∠B também será igual ao ∠E, e 

o ∠G será igual ao ∠Z.  

 

 

                                                
249 Para 21 leia 31. 
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Demonstração 

Se cada um dos lados AB e AG, como também cada um dos lados DE 

e DZ, é um quadrante de uma circunferência, então os dois pontos A e 

D será pólos dos círculos BG e EZ através do Teorema 12. E como os 

ângulos A e D são dados iguais, através de Teorema 32, suas bases 

serão semelhantes - isto é, os arcos BG e EZ - e então [BG] e EZ serão 

iguais, devido seus círculos serem iguais. Porém, se os dois pares de arcos que 

respectivamente incluem os dois ângulos A e D são iguais a um ao outro, mas não são quartos 

de círculos, então é necessário que os círculos descrevam ao redor dos pólos A e D, com os 

comprimentos AG e DZ [como linhas polares], atravesse os pontos B e 

E. Da hipótese e do Teorema 32, os arcos destes círculos que os lados 

dos triângulos interceptam [arcos], serão semelhante, e então [esses arcos 

serão] iguais porque seus círculos são iguais pela confirmação de 

Teorema 27. Conseqüentemente, suas cordas também devem ser iguais. 

Estas cordas são compartilhadas pelos arcos BG e EZ - isto é, os lados dos determinados 

triângulos - e então esses arcos [BG e EZ] serão iguais. 

Finalmente, dos dois arcos AB e AG, deixe um ser maior que o outro - por exemplo, deixe o 

arco AB ser maior que o arco AG, e semelhantemente deixe DE ser maior que DZ, então 

deixe os círculos GH e ZK ser traçados ao redor dos dois pólos A e D, com comprimentos 

iguais a AG e DZ [como linhas polares], e estes [círculos] pelo Teorema 27 conclui que são 

iguais. Assim, das partes iguais que são erguidas nos diâmetros destes [círculos], dois arcos 

iguais HB e KE são construídos cada um deles são menores que a metade do arco de suas 

partes. Além disso, o arco GH é semelhante ao arco ZK da hipótese e do Teorema 32, e então 

[GH] é igual ao mesmo [ZK] porque seus círculos são iguais. Assim, através do Teorema 24, 

a linha BG, se for traçada, será igual a linha EZ. Conseqüentemente, os arcos BG e EZ dos 

quais as [linhas BG e EZ] são cordas, será encontradas iguais. Então, os três arcos que 

incluem o ∆ABG serão iguais aos três [arcos] incluindo o ∆DEZ, e o ∠A será igual ao ∠D do 

outro. Conseqüentemente, pelo anterior, os restos dos ângulos necessariamente aparecem 

iguais aos dois ângulos restantes do outro. E isto foi bem cansativo.  
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Teorema 37: Qualquer dois lados de todo triângulo é maior que o terceiro lado.  

Esquematizando... 

Se forem somados dois lados AG e GB do ∆ABG então eles são maiores que o lado AB.  

Demonstração 

Se o lado AG fosse igual ao lado AB ou muito maior que este, é óbvio que a soma [dos] dois 

lados AG e GB excede o lado AB. 

Porém, se o lado AG fosse menor que [AB], deixe um círculo ser 

descrito ao redor do pólo A com o comprimento AG [como linha polar]. 

O arco GD deste [círculo] bate no lado AB do triângulo no ponto D. 

Então, o diâmetro do círculo, GD é uma parte de um círculo erguido 

cujo arco DB é menor que metade do arco de sua parte. Então, pelo 

Teorema 25, a linha reta BD, se for traçada, é menor que linha BG. Conseqüentemente, o arco 

BD é menor que o arco BG. Então, quando os arcos AG e AD são somados em cada lado, 

através do axioma, a soma dos dois arcos AG mais GB será maior que a soma dos dois arcos 

AD mais DB - isto é, o arco AD250, o qual desejou provar. Não procederemos diferentemente 

a respeito de quais quer duas outras combinações para uma terceira.  

 

Teorema 38: Se de dois pontos (vértices) de um lado de um triângulo emergem dois arcos, se 

encontrando dentro do triângulo, a sua soma será menor que os outros dois lados do triângulo.  

Esquematizando... 

Se, dos dois pontos B e G do lado BG do ∆ABG, dois arco BD e GD emergem, se 

encontrando com o ponto D dentro do triângulo, então a soma dos dois arcos BD mais DG é 

menor que a soma dos dois arcos AB e AG. 

 

 

                                                
250 Para AD leia AB. 
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Demonstração 

Deixe o arco GD ser estendido ao ponto E no lado AB. O [Teorema] 

anterior, os dois arcos GA mais AE será maior que o arco GE. Então, 

quando EB é acrescentado a ambos, os dois arcos GA mais AB é 

construídos maiores que os dois GE mais EB. Semelhantemente, os 

dois arcos DE mais EB são maiores que o arco DB. Então, quando DG 

é construído comum [isto é, acrescentado a ambos], os dois arcos GE mais EB será maior que 

os dois arcos GD mais DB. Porém, se os dois arcos GA mais AB forem maiores que os dois 

arcos GE mais EB; então [GA mais AB] será muito maior que a soma dos dois arcos GD mais 

DB. Em qualquer destas combinações [são construídos arcos] menores que esses 

[determinado triângulo], o qual quisemos provar.  

Além disso, é estabelecido [disso] mencionado que se, de algum ponto (vértice) dos lados de 

um triângulo, um arco é traçado intersectando o lado oposto, os dois arcos - isto é, um traçado 

e o outro cortado do lado menor do triângulo - serão menores que os dois lados do triângulo.  

 

Teorema 39: Os três lados de qualquer triângulo esférico são menores que dois semicírculos.  

Demonstração 

Deixe que os dois lados AB e AC sejam traçados encotrando D. 

Então, BC será menor que os dois arcos BD e CD. Daí, quando os 

[arcos] comuns AB e AC são somados [a BC], os três arcos AB, 

AC e B251 serão menores que os dois semicírculos ABD e ACD.  

 

Teorema 40: Em um triângulo qualquer que tem dois ângulos iguais, os dois lados opostos a 

esses [ângulos] são necessariamente iguais.  

Esquematizando... 

Se o ∆ABG tem dois ângulos iguais B e G, então o lado AB será igual ao lado AG.  
                                                
251 Para B leia BC. 
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Demonstração 

Se não, um [lado] será maior que o outro. Deixe AG ser maior que AB. 

De [AB] deixe o arco GD, igual ao arco AB, ser interceptado para 

produzir o arco BD. Então, os dois triângulos ABG e BGD têm dois 

lados [respectivamente] iguais [AB = GD, GB = GB] e, pela a hipótese, 

dois ângulos iguais incluem todos esses lados - isto é, o ∠ABG igual ao 

∠BGD. Daí, pelo Teorema 31, o ∠DBG será igual ao ∠AGB que a hipótese determinou igual 

a ∠ABG. Conseqüentemente, o ∠DBG252 será igual ao mesmo ABG253, isto é, a parte será 

igual ao todo o que é impossível. Então, o um [lado] não será maior que o outro, e assim eles 

serão iguais um ao outro. 

C.Q.D.  

 

Teorema 41: Dois lados iguais de um triângulo qualquer subtendem ângulos iguais.  

Esquematizando... 

Este [Teorema] promete discutir esse assunto por uma prova invertida do Teorema anterior, 

assim, se o ∆ABG tem dois lados iguais AB e AG, então o ∠G será igual ao ∠B. 

Demonstração 

Se não, um deles deve ser maior que o outro. Mas se por acaso você fosse considerar o outro 

modo, então deixe o ∠G ser maior que o ∠B. Pelo Teorema 34, quando o arco GD é traçado 

até o ponto G do arco BG, o ∠BGD é construído igual ao ∠ABG. Então, os dois ângulos 

DBG e DGB de um ∆DBG são iguais. Então, pelo [Teorema] anterior, seus dois lados DB e 

DG serão iguais. Quando o arco comum AD é somado, a soma dos dois arcos AD mais DG 

será igual ao arco AB que foi dado igual ao arco AG. Conseqüentemente, a soma dos dois 

arcos AD mais DG será igual ao arco AG que é impossível, oposto ao Teorema 37. Assim, 

você provou que essa [possibilidade] de um ser maior que o outro é falso; conseqüentemente 

você concordará com o outro Teorema. Além disso, esse e o anterior foram provados 

                                                
252 Para DBG leia DGB. 
253 Para ABG leia AGB. 
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declaradamente; como é aconselhável para selecionar as maneiras mais curtas em todo o 

trabalho.  

 

Teorema 42: Em todo triângulo esférico, o lado subtendendo ao maior ângulo é o maior 

[lado]. 

Esquematizando... 

Se o ∠B do ∆ABG for maior que o ∠G, então o lado AG é maior que o lado AB.  

Demonstração 

No ponto B do arco BG deixe um ∠DBG ser construído igual ao 

∠AGB. Então, pelo Teorema 32, o arco DB será igual ao arco DG. 

Quando dividido o arco AD é somado, o arco AG será igual à soma dos 

dois arcos AD mais DB. Pelo Teorema 37 essa soma [AD + DB = AG] 

é maior que o lado AB. Conseqüentemente, o lado AG será maior que o 

lado AB. 

C.Q.D.  

 

Teorema 43: O maior ângulo de um triângulo qualquer é oposto ao maior lado.  

Esquematizando... 

Se o ∆ABG tem lado AG maior que o lado AB, então o ∠ABG será maior que o ∠AGB.  

Demonstração 

O [ângulo ABG] não pode ser igual ao [∠AGB], então, pelo 

Teorema 32, os lados AB e AG serão provados iguais. Nem pode o 

[∠ABG] ser menos que o outro, então o ∠AGB seria maior que o 

∠ABG, e do [Teorema] anterior, o lado AB será maior que o lado 
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AG. Devido cada um destas [possibilidades] ser contrária a hipótese, então, como elas foram 

eliminadas, o restante do nosso Teorema é verdade. 

C.Q.D.  

 

Teorema 44: De um ponto marcado no arco de um grande círculo, um arco ortogonal de 

outro grande círculo pode ser traçado.  

Demonstração 

Deixe este arco ser AB, do qual o ponto G se deseja 

traçar uma ortogonal. Acima do ponto G, como um pólo 

de qualquer comprimento menor que o diâmetro da esfera 

[como linha polar], deixe o círculo EDZ ser descrito. 

Além disso, o arco ED mais [o arco] EZ254 deve ser uma semi-circunferência, um grande 

círculo AB também atravessa os pólos do círculo EDZ, apenas descrito. Então, o arco EDZ é 

bissectado no ponto D. Pelos dois pontos D e G deixe um arco, DG, de um grande círculo ser 

traçado pelas direções do Teorema 15. Este [arco], então, é ortogonal ao arco BG, pelo 

Teorema 31 o ∠AGD será igual ao ∠BGD. Então, por definição o arco DG cai 

ortogonalmente no arco AB. 

C.Q.D. 

Mas se o pólo do círculo AB é dado, trabalharemos mais facilmente, porque uniremos o 

[pólo] ao ponto G pelo arco do grande círculo que será ortogonal ao arco AB devido o círculo 

de um deles passará pelo pólo do outro.  

 

 

 

 

                                                
254 Para EZ leia DZ. 
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Teorema 45: Encontrar o pólo de um círculo, determinado por, em uma esfera.  

Demonstração 

Deixe o círculo ABGD, inscrito em uma esfera, ser um grande círculo ou um círculo pequeno 

cujo pólo desejasse encontrar. Trace qualquer círculo desejado, interceptando o círculo dado 

ABGD. Isto parecerá fácil se você circunscrevesse o círculo, AGK, ao redor de algum ponto 

na circunferência ABGD, com um comprimento menor que o diâmetro do círculo ABGD 

[como raio]. Além disso, bissecte cada um dos arcos ABG e AHG, no ponto B, o outro no 

ponto H. Pela instrução do Teorema [15], através dos dois pontos B e H, trace um grande 

círculo BHZD cujo arco BHD que determina o círculo ABGD 

intercepta, bissectando a ponto o Z. Esse [ponto Z] 

necessariamente é o pólo do círculo determinado. Então, pela 

[terceira] parte do Teorema [21], o círculo BHZD intercepta os 

pólos do círculo ABGD. Além disso, o pólo deve ser igualmente 

distante dos pontos B e D marcados na circunferência do círculo 

ABGD. Realmente, esta [descrição] não ajusta o ponto do arco 

BHD, exceto no próprio ponto Z que é muito facilmente 

mostrado. Assim, o ponto Z é o pólo desejado do círculo ABGD. 

Além disso, o outro pólo pode ser encontrado se o outro arco do 

círculo BHZD for bissectado, o ponto de bissecção será aquele pólo. Podemos formular a 

prova disto como acima.  

 

Teorema 46: Traçar uma perpendicular de um ponto marcado na superfície de uma esfera ao 

arco de um grande círculo que não incorpora aquele ponto.  

Demonstração 

Deixe A, fora do arco BG, ser o ponto indicado do qual foi 

traçado uma perpendicular desejada a este arco [BG]. Pelo 

[Teorema] anterior o pólo do círculo para qual o arco BG 

pertence pode ser determinado. Deixe que o [pólo] seja o Z. 

Pelos dois pontos Z e A, como Teorema [15] ensinou, deixe 

que um grande círculo seja traçado, onde o arco ZD se encontra com o arco BG, se possível, 
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ou estenda seu comprimento, se necessário, ao ponto D. Então, o arco ZD é perpendicular ao 

arco BG.  

O círculo ZAD, atravessando o pólo Z do círculo BG, é ortogonal ao [BG] pelo Teorema [17]. 

Isto necessariamente também acontece [ortogonalmente] com os arcos destes círculos, para 

tudo que é dito relativo à inclinação ou criação de perpendiculares de arcos, só é 

compreendido na condição dos seus círculos respectivos. 

Talvez isto não o satisfaça; então pegue o arco HD de qualquer tamanho [isso é] igual ao arco 

DK, e conecte os dois pontos H e K ao ponto Z - isto é, o pólo do círculo BG – formando dois 

arcos ZH e ZK do grande círculo, como Teorema 15 ensina. Então, cada um dos dois 

triângulos ZDH e ZDK têm três lados respectivamente iguais. Então, pelo Teorema 35, o 

∠ZDH será igual ao ∠ZDK; e conseqüentemente o arco ZD, e devido isso [o arco] AD, é 

perpendicular ao arco BG. 

C.Q.D.  

Você pode fazer a mesma coisa de outro modo. Ao redor do 

ponto A como um pólo, descreva um círculo cuja 

circunferência intersecta o arco BG, se possível, ou [BG] 

estendido tanto quanto necessário, aos dois pontos D e E. 

Deixe o arco DE ser bissectado ao ponto H que é unido com 

o ponto A pelo arco AH do grande círculo. [O arco AH] é necessariamente perpendicular ao 

arco BG. Deixe os dois arcos AD e AE do grande círculo serem traçados. Então, os dois 

triângulos AHD e AHE têm cada um, três lados respectivamente iguais, desde que o lado AH 

seja comum. Assim, pelo Teorema 35, o ∠AHD é igual ao ∠AHE, e o arco AH, por 

definição, é perpendicular ao arco BG. 

C.Q.D. 
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Teorema 47: Nos triângulos esféricos, quando um lado estiver estendido, o ângulo exterior é 

às vezes igual a um dos ângulos interiores, algumas vezes maiores, e algumas vezes até 

menor.  

Demonstração 

Deixe as semi-circunferências de dois círculos [que são] 

inclinadas uma em relação a outra se encontrar nos pontos A 

e B, e de um deles deixe o arco AG, menor que um 

quadrante, ser interceptado. Do final do [ponto] G desse [arco 

AG] deixe um arco perpendicular GD de um grande círculo 

descer ao arco AB adjacente. Então, o ∠ADG do ∆AGD será 

um ângulo reto, maior que o ∠DAG agudo - isto é, o ângulo de inclinação. Além disso, ∠A é 

igual ao ∠B, [um fato] que será estabelecido pelo Teorema [31?] quando um círculo é 

descrito ao redor do pólo A com qualquer comprimento menor que o diâmetro da esfera 

[como linha polar]. Então, o ∠ADG, exterior ao ∆BGD, é maior que o ∠B interior oposto a 

ele.  

Novamente, quando o arco AG é menor que um quadrante, mas maior que o arco AD pelo 

Teorema [42], o arco AD também será menor que um quadrante e então menor que o arco 

DG255, do qual o arco DE é interceptado igual a [AD]. Então, o arco GE, [quando é] traçado, 

será igual ao arco AG pelo Teorema [24]; então, pelo Teorema [35], o ∠AEG será igual ao 

∠EAG. Este poderia ser deduzido somente pelo Teorema [36]. Além disso, o ∠EAG é igual 

ao ∠B. Então, o ∠AEG exterino será igual ao ∠B interior, oposto a ele.  

Finalmente, deixe qualquer ponto ser marcado no arco EB; deixe este ser Z, [que é] unido ao 

ponto G através do arco ZG. Este [arco ZG] excederá ao arco EG, e então [excederá] o arco 

AG igual a [EG]. Então, pelo Teorema 43, o ∠ZAG, igual ao ∠B, será maior que o ∠AZG, e 

reciprocamente ao ∠AZG, exterior ao ∆BZG, será menos que o ∠B interior, oposto a ele. 

C.Q.D.  

 

                                                
255 Para DG leia DB. 
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Teorema 48: Se um ângulo externo fosse igual a um dos ângulos internos oposto a ele, então 

a soma dos lados que incluem o outro ângulo interior oposto [ângulo externo] que será igual à 

semi-circunferência. Porém, se o ângulo externo for maior que o ângulo interior oposto a ele, 

esta soma será menor que a semi-circunferência; e se o ângulo externo for menor que um dos 

ângulos interiores opostos a ele, esta soma será maior que a semi-circunferência.  

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo cujo ângulo externo, quando o lado GB estiver estendido além do 

ponto B, é igual ao ∠AGB interno oposto a ele, então a soma dos dois lados GA e AB serão 

iguais à semi-circunferência. Porém, se [o ângulo externo] é maior que o ∠G, a [soma dos] 

dois lados serão menores que a semi-circunferência; e se [o ângulo externo] é menor, então [a 

soma dos dois lados será] maior [que a semi-circunferência].  

Demonstração 

Deixe os dois arcos a GA e GB serem estendido até que eles se 

encontram no ponto D. Então, quando o ∠ABD for igual ao ∠G, 

também será igual ao ∠D. Então, pelo Teorema 40 o arco AB será 

igual ao arco AD, e quando o termo em comum ao arco AG é somado, a soma dos dois arcos 

BA e AG serão iguais ao arco GD que é a semi-circunferência. E essa foi a primeira [parte].  

Mas se o ∠AGD256 for maior que o ∠G, será maior que o ∠D. Então, pelo Teorema 42, o 

arco AD excederá ao arco AB. Quando o termo comum [ao arco] AG é somado, a soma dos 

dois arcos BA e AG será menor que O arco GD que foi estabelecido para ser a 

semicircunferência. Então, a segunda parte é revelada.  

Finalmente, se o ∠ABD é menor que o ∠G, também será menor que o ∠D. Então, o arco AB, 

pelo Teorema 42 citado, é encontrado [sendo] maior que arco AD. E quando o termo comum 

ao arco AG é somado, a soma dos dois arcos BA mais AG será maior que arco GD que é 

metade da circunferência. Então, declaramos verdadeiro este Teorema. Além disso, pelo uso 

contrário deste método, não parecerá difícil provar a proposição.  

 

                                                
256 Para AGD leia ABD. 
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Teorema 49: Todo triângulo esférico tem três ângulos cuja soma é maior que dois ângulos 

retos. 

Demonstração 

Normalmente costumamos mostrar mais provas relativas a 

triângulos em geral, ambos planar e esférico, mas várias [deve 

ser mostradas] especificamente. Para que isso aconteça nos 

[triângulos] esféricos, os três ângulos não são iguais a dois 

ângulos retos, como nos [triângulos] planares, isso significa 

que o conhecimento do terceiro ângulo de um triângulo esférico não segue quando dois 

ângulos são conhecidos. Então, ninguém deveria ter a chance de errar sobre este fato, que 

poderia ser desejável oferecer [uma palavra de] precaução pela lembrança escrita deste 

Teorema.  

Assim, se ABG é um triângulo esférico, então seus três ângulos, A, B e G, são maiores que 

dois ângulos retos.  

Quando os arcos GA e GB estão estendidos até que eles se encontram o ponto D, exterior ao 

∠ABD será igual ou maior que ou menor que o ∠BAG interior oposto a ele pelo Teorema 47. 

Se [é] igual, então, quando o ∠ABG comum é somado, os dois ângulos ABG e BAG serão 

iguais aos dois [ângulo] ABD e ABG que são obviamente iguais a dois retos [ângulo]. Então, 

os dois ângulos ABG e GAB também serão também iguais a dois retos [ângulos]. Assim, os 

três ângulos A, B e G excederão a dois retos [ângulos].  

Porém, se o ∠ABD é menor que o ∠BAG, então, desde que isto, mais o ∠ABG, iguais a dois 

retos [ângulos], os dois ângulos ABG e BAG serão maiores que dois retos [ângulos]. Então, 

os três ângulos de ∆ABG serão maiores que dois retos [ângulos]. 

Mas se o ∠ABD é maior que o ∠BAG, então deixe o ∠ABE, próximo ao ponto B do arco 

AB, ser feito igual ao ∠BAG quando o arco BE é estendido à semi-circunferência DAG, se 

encontrando [no] ponto E. Então, como o ∠BAG externo é igual ao ∠ABE interno do ∆ABE, 

os dois arco AE e EB combinados serão iguais a semi-circunferência GAD do [Teorema] 

anterior. E quando o arco comum AE é tomado, o arco BE será deixado igual à dois arcos AG 

e ED. Assim, o arco BE é maior que o arco ED. Então, pelo Teorema [43], o ∠BDE é maior 
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que o ∠EBD. Além disso, o ∠BDE é igual ao ∠AGB; então o ∠AGB é maior que o ∠DBE. 

Assim, quando os ângulos iguais ABG e BAG são somados, [e] semelhantemente [quando] 

ABG e ABE [é somado], os três ângulos do determinado triângulo serão maiores que os três 

ângulos ABG, ABE e EBD que são estabelecidos para ser igual a dois retos [ângulos]. 

Conseqüentemente, os três ângulos mencionados serão maiores que dois retos [ângulos]. 

C.Q.D. 

 

Teorema 50: Se dois lados de um triângulo são iguais a dois outros lados, mas um dos 

ângulos contidos por estes lados iguais é maior que o outro, então a base subtendida ao maior 

ângulo também será maior que a base do outro.  

Esquematizando... 

Se cada um dois triângulos ABG e EDZ tem dois lados respectivamente iguais - AB igual à 

DE e AG igual à DZ - mas se o ∠A é maior que o ∠D, então a base BG é maior que a base 

EZ.  

Demonstração 

A Proposição 24 do Livro I dos Elementos de Euclides257 discute a 

mesma prova relativa a triângulos planares. Além disso, o método de 

provar este [Teorema] e aquele não é diferente.  

 

Teorema 51: Se dois lados de um triângulo são iguais a dois lados de outro, mas uma de suas 

bases é maior que a base do outro, então o ângulo oposto a base maior será maior que o 

ângulo oposto a base menor. 

 

 

                                                
257 Proposição 24.I: Caso dois triângulos tenham os dois lados iguais [aos] dois lados, cada um a cada um, mas 
tenham o ângulo maior do que o ângulo, o contido pelas retas iguais, também terão a base maior do que a base 
(EUCLIDES, p. 115, 2009). 
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Demonstração 

Esta é a inversão do [Teorema] anterior e corresponde a Proposição 25 

do Livro I dos Elementos de Euclides258. Além disso, a mesma maneira 

que é mostrada posteriormente nas Proposições 4 e 24 do Livro I dos 

Elementos de Euclides259, por [eliminação] do impossível, é provado 

que isto é a verdade necessária de Teorema 36 e do anterior, por 

considerar contrário a [declaração].  

 

Teorema 52: Em todo par de triângulos tendo dois pares de ângulos respectivamente iguais e 

tendo o par dos lados correspondentes incluídos com ângulos iguais, os outros lados também 

são opostos aos ângulos iguais correspondentes e respectivamente iguais. O ângulo restante 

de um é igual ao ângulo restante do outro. 

Esquematizando... 

Se ABG e DEZ são dois triângulos, cujos dois ângulos B e G são iguais 

aos dois ângulos E e Z e o lado BG é igual ao lado EZ, então o lado AB 

será igual ao lado ED, o lado AG [será igual] ao lado DZ, [e] 

semelhantemente o ∠A será igual ao ∠D.  

Demonstração 

Se os dois lados AB e DE não fossem iguais, um deles seria maior que 

o outro. Então, do maior deles – DE, por exemplo – deixe o arco EH, 

igual ao AB, ser interceptado para formar o arco ZH. Então, segue, 

pelo Teorema [31], que o ∠EZH é igual ao ∠AGB que foi determinado 

igual ao ∠DZE. Assim, o ∠EZH será igual ao ∠DZE - a parte [será 

igual] ao todo, o que é impossível. Conseqüentemente, um dos dois lados AB e DE não pode 

ser maior que o outro, e então eles serão iguais. Semelhantemente você pode provar que os 

                                                
258 Proposição 25.I: Caso dois triângulos tenham os dois lados iguais aos dois lados, cada um a cada um, mas 
tenham o ângulo a base maior do que a base, também terão o ângulo maior do que o ângulo, o contido pelas retas 
iguais (EUCLIDES, p. 116, 2009). 
259 Ver notas de Rodapés 104, p. 119 e 198. 
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dois lados AG e DZ são iguais. Finalmente, o Teorema [31] ou o Teorema [35] prova que o 

∠A é igual ao ∠D, que foi apropriadamente estabelecido.  

 

Teorema 53: Em todo par de triângulos tendo dois pares de ângulos respectivamente iguais e 

tendo o par de lados correspondentes opostos dos pares de ângulos iguais, mas a soma dos 

lados correspondentes defronte o outro par de ângulos iguais não iguala a semi-circunferência, 

os dois outros pares de lados serão respectivamente iguais e o ângulo restante será igual ao 

restante dos ângulos.  

Demonstração 

Se os dois ângulos B e G do ∆ABG são iguais aos dois 

ângulos E e Z do ∆DEZ, e se o lado AB é igual ao lado DE, 

mas se os dois lados AG e DZ combinados não são iguais a 

uma semicircunferência, então o lado AG será igual ao lado 

DZ, e o lado BG [será igual] ao lado EZ, e o ∠A [será] 

igual ao ∠D.  

Deixe os dois arcos GB e GA ser estendido até que eles se encontram 

no ponto H260 deixe o arco HL, igual ao arco EZ, ser interceptado pelo 

semicírculo HBG, e [deixe] o arco HK, igual ao arco DZ, [sido] do 

semicírculo HAG. Além disso, o ponto K deve ser diferente do ponto A 

porque os dois arcos AG e DZ não são iguais a uma semicircunferência. 

Os dois arcos AB e KL estão estendidos até que eles se encontram a 

ponto o N. O arco BL261 será igual ao arco DE pelo Teorema [36], e, o ∠HLK será igual ao 

∠DEZ. Semelhantemente, o ∠HKL será igual ao ∠EDZ. Além disso, o ∠DEZ foi 

determinado igual ao ∠ABG. Então, o ∠HLK será igual ao ∠ABG, e conseqüentemente os 

seus opostos [ângulos verticais] - isto é, NBL e NLB - serão iguais. Então, pelo Teorema [32], 

os dois arcos BN e NL serão iguais. E como os dois arcos AB e KL são iguais porque cada 

um deles é igual ao arco DE, então o arco total AN será igual ao arco total KN. Assim, pelo 

Teorema [41] o ∠NAK será igual ao ∠NKA, e os ângulos BAG e HKL, [que são] dois retos 

                                                
260 Na figura para o arco gah leia gakh. 
261 Para BL leia KL. 
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[ângulos], serão iguais entre si. Além disso, o ∠ HKL foi igual ao ∠EDZ; então, o ∠BAG 

será igual ao ∠EDZ. Assim, os dois triângulos ABG e DEZ têm dois lados iguais AB e DE e 

dois pares de ângulos [respectivamente] iguais que descansam nesses lados iguais. Então, 

podemos provar o que é dito no [Teorema] anterior.  

 

Teorema 54: Qualquer dois triângulos que têm três ângulos respectivamente iguais, também 

terão os três lados respectivamente iguais. 

Esquematizando... 

Se ABG e DEZ, na mesma esfera ou diferente, mas iguais [esferas], são dois triângulos dos 

quais os três ângulos de um são respectivamente iguais aos três ângulos do outro, então os três 

lados de um deles serão iguais aos três lados do outro - realmente, os lados opostos o 

correspondem a ângulos iguais.  

Demonstração 

Deixe os dois arcos AB e GB serem estendido além do ponto 

B, e deixe que o arco BH seja igual ao arco DE e ao arco BK 

igual a EZ. E, pelos dois pontos H [e] K, deixe um arco de um 

grande círculo ser traçado o qual será continuado em ambos os 

lados até que se encontre com o arco AG, estendido em ambos 

os lados, aos dois pontos L e M. Então, como os dois lados do ∆HBK são iguais aos dois 

lados do ∆DEZ, e como os ângulos contidos por estes lados iguais são igual - isto é, o ∠HBK 

[é] igual ao ∠DEZ - então pelo Teorema [36] a base HK de um também será igual a base DZ 

do outro. O ∠BKH será igual ao ∠DZE, e, o ∠ BHK será igual ao ∠EDZ. Além disso, os 

dois ângulos D e Z foram determinados iguais aos dois [ângulos] A e G. Então, o ∠BKH, 

exterior ao ∆GLK, será igual ao interior ∠AGB, e assim pelo Teorema [48] a soma dos dois 

arcos GL e LK serão iguais à semicircunferência. Semelhantemente o ∠GAB, exterior ao 

∆ALH, será igual ao interior ∠BHK, ou AHL; pode-se provar conclusivamente que os dois 

arcos que AL e LH combinados são iguais à semicircunferência. Então, quando os arcos 

comuns AL e LK são subtraídos, o arco AG é igual ao arco HK. Assim, os dois triângulos 

ABG e BHK têm dois lados iguais AG e HK e os dois pares respectivamente iguais de 
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ângulos, enquanto descansando nestes lados; Assim, pelo Teorema [52], o ∆ABG terá o lado 

e o ângulo iguais ao ∆HBK que já foi mostrado para ser igual ao lado e o ângulo iguais ao 

∆DEZ. Conseqüentemente, os dois triângulos ABG e DEZ terão três lados respectivamente 

iguais. 

C.Q.D.  

Para que você não possa suspeitar que o arco AG estendido em ambos 

os lados encontre o arco HK nos pontos H e K - para aquele caso, a 

forma do nosso raciocínio está vaga - mostraremos que não pode 

acontecer. Se fosse para acontecer daquela maneira, o arco HGAK seria 

uma semicircunferência pelo Teorema [19], porque as duas 

circunferências dos grandes círculos se interceptariam nos dois pontos H e K. 

Semelhantemente o arco GAK deve ser uma semicircunferência. E como todas as 

semicircunferências de um círculo são iguais, então uma parte seria igual ao todo que é 

impossível. O mesmo seguiria se o arco AG fosse estendido para encontrar um dos dois 

pontos H e K. Então, os dois pontos L e M devem ser diferentes dos pontos K e H.  

 

Teorema 55: Todo par de triângulos, dos quais dois lados de um são iguais a dois lados do 

outro e do qual os dois ângulos opostos correspondentes de um dos pares de lados iguais são 

iguais enquanto os outros dois ângulos opostos correspondentes aos outros dois de seus lados 

iguais ou são ambos agudo ou ambos obtuso, necessariamente tem lado-igual e ângulo-igual.  

Esquematizando... 

Se os dois lados AB e AG do ∆ABG são iguais aos dois lados DE e DZ do ∆DEZ - isto é, o 

direito [lado igual] à direita e o esquerdo à esquerda - e se o ∠G é igual ao ∠Z e, além disso, 

se cada um dos outros ângulos - isto é, B e E - é agudo ou obtuso, então o ∠A será igual ao 

∠D, e o ∠B também será igual ao ∠ E, e o lado AB [será] igual ao lado DE.  
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Demonstração 

Primeiro, deixe que cada um dos ângulos B e E seja agudo; então, se o 

lado do BG é igual ao lado EZ, podemos concluir pelo Teorema [35]. 

Mas se um [lado] fosse maior que o outro, deixe BG, por exemplo, ser 

maior que EZ. Deixe o arco ZE ser estendido a H de forma que o arco 

ZH seja feito igual à BG, e deixe o arco DH ser traçado. Então, pelo 

Teorema [36], o arco DH será igual ao arco AB e ∠DHZ será igual ao ∠ABG. Além disso, o 

arco AB foi determinado igual ao arco DE. Então, os dois arcos DH e DE serão iguais um ao 

outro, e assim, pelo Teorema [41], o ∠DHE será igual ao ∠ DEH. Como o ∠DHE é agudo 

devido o ∠ABG, igual a isto, ser agudo, então o ∠DEH também será agudo; 

conseqüentemente o ∠DEZ será obtuso ao contrário daquilo [o que foi] determinado. [Então, 

BG deve ser igual a EZ.] Procederíamos não diferentemente se o contrário o arco EZ maior 

que o arco BG fosse assumido.  

Mas se tivéssemos levado cada um dos ângulos B e E [a ser] 

obtuso, concluiríamos através de raciocínio semelhante que o ∠E é 

agudo. Então, devido nossa proposição diria oposto, é concluído 

que o mesmo ângulo é agudo e obtuso, mas, como isto não pode 

ser, a verdade do Teorema é revelada.  

 

Teorema 56: Todo triângulo retângulo que têm dois lados respectivamente iguais e têm 

ambos os lados que incluem o ângulo reto menor que uma divisão de quadrante têm ângulo-

igual e lado-igual.   

Esquematizando... 

Se ABG e DEZ são dois triângulos cujos ângulos B e E são retos [ângulos], e se cada um dos 

lados AB e BG do ∆ABG, como também cada um dos lados DE e EZ, é menor que um 

quadrante, e se dois lados de um são iguais a qualquer dois lados do outro, então o lado 

restante de um será igual ao lado restante do outro, e os ângulos restantes de um serão iguais 

aos ângulos restantes do outro; quer dizer, estes dois triângulos terão ângulos-iguais e lados-

iguais. 
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Demonstração 

Se os dois lados que cercam seus os ângulos retos [de cada] um deles 

são respectivamente iguais, tudo será estabelecido pelo Teorema [36]. 

Mas se estes lados iguais cercam outros ângulos [que os ângulos 

retos], deixe que os dois lados BA e AG, por exemplo, sejam iguais 

aos dois ED e DZ, em um emparelhamento do direito com o direito e 

o da esquerda com a esquerda. E deixou os arcos BA e ED serem estendidos até que ser um 

quadrante - realmente, BA [está estendido] para H e ED para K. Então, os pontos H e K serão 

pólos dos círculos BG e EZ do qual dois quadrantes HG e KZ são traçados. É estabelecido 

que estes [quadrantes] são iguais desde que normalmente os representamos em uma esfera ou 

em duas iguais [esferas]. Além disso, o arco AH é igual ao arco DK, estes 

dois [arcos] são os complementos dos dois arcos AB e DE, que a hipótese 

determinou iguais. Então, pelo Teorema [35], como os dois arcos AG e 

DZ são iguais, o ∠HAG será iqual ao ∠KDZ. Conseqüentemente, os 

ângulos restantes dos dois [ângulos] retos – isto é, BAG e EDZ - não 

serão iguais. Além disso, os dois arcos BA e AG foram dados iguais aos 

dois [arcos] ED e DZ. Então, pelo Teorema [36] podemos provar que os triângulos dados têm 

ângulos-iguais e lados-iguais. 

C.Q.D. 

O fim do terceiro [Livro] dos triângulos. 
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ANEXO 04 

O QUARTO LIVRO DOS TRIÂNGULOS 

 

Teorema 1: Se você fosse traçar um grande arco do pólo de um grande círculo em uma esfera 

para sua circunferência ou para um arco [da circunferência], então arco traçado será um 

quadrante perpendicular à circunferência, formando dois ângulos retos no arco. 

Esquematizando... 

Se ABG, em uma esfera, é um grande círculo, cujo pólo Z no arco ZB de [outro] grande 

círculo é traçado, então o arco ZB será um quadrante da grande circunferência e cada um dos 

ângulos ABZ e ZBG serão [ângulos] retos.  

Demonstração 

Deixe que uma linha polar ZB do círculo ABG seja estendida. 

Pelo Teorema 11 do Livro Três, este deve ser um lado do 

quadrado inscrito no grande círculo. Além disso, os quatro 

lados deste quadrado, devido eles serem iguais, interceptam 

quatro arcos iguais da circunferência do círculo pela 

Proposição [não dada] do Livro III dos Elementos de Euclides. 

Um destes [arcos iguais] é o arco ZB; então o arco ZB é um 

quadrante do círculo. Além disso, o círculo do qual ZB é um arco atravessa o pólo Z do 

círculo ABG; então é perpendicular ao [ABG] pelo Teorema 17 do Livro Três. Isto não pode 

ser menor que cada um dos ângulos ABZ e ZBG que são [ângulos] retos. 

Mas talvez você suspeite que este argumento seja fraco. Então, na esfera descreva um círculo 

no pólo B com o comprimento BZ [como linha polar]. A semicircunferência deste [círculo] é 

o arco AZG. Então, desses [teoremas] que mencionamos primeiro, sobre isso, no teorema 

presente, cada um dos arcos AZ e ZG será um quadrante da circunferência. Então, pelo 

Teorema 31 do Livro Três, os dois ângulos ABZ e ZBG são declarados iguais. Logo, por 

definição, o arco ZB é perpendicular à circunferência de círculo ABG.   C.Q.D.  
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Teorema 2: Se, de algum ponto no arco de um grande círculo, um grande quadrante emerge 

ortogonalmente, seu [ponto] final será o pólo do círculo do qual o quadrante emergiu; com 

este [fato], pode ser declarado que o ponto de reunião de dois arcos que emergem 

ortogonalmente de um terceiro arco é o pólo do círculo que contém o [terceiro] arco.  

Esquematizando... 

Se, do ponto B do arco ABG de um grande círculo, um quadrante BZ de [outro] grande 

círculo emerge ortogonalmente, então o ponto Z - isto é, o [ponto] final do quadrante de 

partida será o pólo do círculo ABG.  

Demonstração 

Como sua corda BZ, que é estabelecida para ser o lado de um grande quadrado, é subtendido 

pelo quadrante, deixe um grande círculo ser descrito com o comprimento dessa [corda BZ 

como linha polar]. A semicircunferência deste [círculo] é AZG. E devido os dois ângulos 

ABZ e ZBG serem iguais como demanda a hipótese, então, pelo Teorema 32 do Livro Três, 

os dois arcos o AZ e ZG são semelhantes e, conseqüentemente, são iguais, pois eles estão na 

mesma circunferência. Além disso, o arco AZG é uma semicircunferência de um grande 

círculo, como é concluído do Teorema 18 do Livro Três. Então, cada um dos arcos o AZ e ZG 

é a metade de uma semicircunferência e conseqüentemente é um quadrante da circunferência 

total de um grande círculo. Assim, os três arcos iguais AZ, BZ, e GZ são quadrantes de 

grandes circunferências iguais. Assim, pela Proposição [não dada] do Livro III dos Elementos 

de Euclides, suas cordas são declaradas iguais. Então, como as três linhas retas iguais descem 

do ponto Z para a circunferência do círculo ABG, o Teorema 13 do Livro Três declarará que 

o ponto Z é o pólo do círculo ABG. C.Q.D. 

Então, pode-se estabelecer o corolário desta maneira. Em cada um dos arcos ortogonais, 

estendido tanto quanto suficiente, o pólo deste círculo é necessariamente encontrado, como é 

concluído do presente [teorema]. Então, ou o ponto de coincidência dos dois arcos ortogonais 

é o pólo ou haverá dois pólos de um círculo no mesmo lado. Mas nenhum círculo tem os dois 

pólos no mesmo lado, pela Proposição [não dada] do Livro III dos Elementos de Euclides, 

mas veja o Teorema 9 do Livro Três. Então, o ponto à qual os arcos ortogonais mencionados 

se encontram será o pólo do círculo de cujos [dois arcos] emergiram. 
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Teorema 3: Em todo triângulo retângulo [o comprimento dos] lados, inclusive o ângulo reto 

comparado com [o comprimento de] um quadrante da circunferência e [o tamanho] dos 

ângulos opostos a estes [lados] comparado com [o tamanho de] um ângulo reto terá razões 

semelhantes. 

Esquematizando... 

[Isso que] eu quero dizer. Se um ângulo é oposto a um dos lados inclusive ao ângulo reto 

então aquele lado será igual a um quadrante. Se [aquele ângulo] é maior que um [ângulo] reto, 

o lado será maior que um quadrante. Se [o ângulo] é menor [que um ângulo reto], o [lado] 

será menor que um quarto de circunferência. Finalmente, a afirmação [é verdadeira]. Se um 

desses lados que cercam o [ângulo] reto é um quadrante, o ângulo oposto ao [lado] será um 

reto [ângulo]. Se [um desses lados] é maior que um quadrante, o ângulo [oposto] será maior 

que um [ângulo] reto, e se [o lado] é menor [que um quadrante], [o ângulo oposto] será menor 

[que um ângulo reto].  

Demonstração 

Então, como um exemplo, deixe ABG ser um triângulo esférico, 

formado pelos arcos dos grandes círculos e tendo um o ∠B. Então, se 

o ∠G é um [ângulo] reto, o lado AB será um quadrante. Porém, se o 

[∠G] é maior que um [ângulo] reto, o arco AB excederá um 

quadrante, e se o [∠G] é menor que um [ângulo] reto, o arco AB será 

menor que um quadrante. Semelhantemente, se o arco AB é igual a 

um quadrante, o ∠G será um [ângulo] reto. Mas, se [AB] é maior que um quadrante, o ∠G 

excederá um [ângulo] reto; e se [AB] é menor que um quadrante, dizemos que o ∠G [é] 

menor que um [ângulo] reto. Você encontrará deste modo.  

Primeiro, deixe o ∠G ser um [ângulo] reto. Então, cada um dos círculos nos quais os dois 

arcos AG e AB são [encontrados] estando perpendicular à superfície do círculo do qual o 

terceiro lado BG é [um arco], e [cada um dos círculos] atravessará o pólo do círculo BG. 

Além disso, como estes dois arcos se encontram no ponto A, A será o pólo do grande círculo 

BG. Então, pelo corolário do Teorema 11 do Livro Três, o arco AB, oposto ao ∠G será um 

quadrante da circunferência.  
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Logo, deixe o ∠AGB ser maior que um [ângulo] reto, e, próximo ao ponto G do arco BG, 

deixe um ∠BGE ser reto, pelo ensinado no Teorema 34 ou 44 do Livro Três, produzindo o 

arco GE. Então, E será o pólo do círculo BG, e assim o arco EB será um quarto do círculo. 

Então, o arco AB que subtende ao ∠AGB excederá um quadrante.  

Mas se o ∠AGB é menor que um [ângulo] reto, deixe o ∠DBG reto ser traçado. Então, como 

foi concluído antes, D será o pólo do círculo BG, e o arco DB será um quadrante da 

circunferência. Então, o arco AB que subtende ao ∠AGB será menor que um quadrante.  

Além disso, nos deixe tomar o arco AB como sendo um quarto da circunferência. Por causa 

disso, A será o pólo do círculo BG, e assim o arco AG é perpendicular ao arco BG. Então, o 

∠AGB será um [ângulo] reto.  

Mas deixe o arco AB ser entendido sendo maior que um quadrante. Então, deixe o arco EB 

ser um quarto do círculo. Então, E será um pólo do círculo BG. O arco EG será então 

perpendicular ao arco BG, e o ∠EGB será um ângulo reto. Conseqüentemente, o ∠AGB será 

maior que um reto [ângulo].  

Mas se tomarmos o arco AB como sendo menor que um quadrante, deixe que [o arco AB] 

seja estendido ao ponto D, até que BD seja um quarto de um círculo, e então D é o pólo de 

círculo BG. Então, quando o arco DG é traçado, o ∠DGB será um ângulo reto e o ∠AGB será 

menor que um ângulo reto. Assim, teremos feito a verdade de nosso teorema.  

 

Teorema 4: Em todo triângulo retângulo, se um dos lados que cercam o ângulo reto é um 

quarto de um círculo, o lado que subtende o ângulo reto também será um quarto de um 

círculo. Mas se os lados incluindo o ângulo reto são quaisquer ambos maiores que ou ambos 

menores que um quadrante, o lado que subtende o ângulo reto será menor que um quarto de 

um círculo. Mas se um [destes lados circunvizinhos] é maior que um quadrante e o outro é 

menor [que um quadrante], o lado oposto ao ângulo reto será declarado maior que um 

quadrante.  
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Esquematizando... 

Se o ∆ABG tem um ∠B reto, e o lado AB é um quadrante da circunferência, então o lado AG 

que subtende o ângulo reto será um quarto do círculo. A será o pólo do círculo BG; então, 

pelo Teorema [1], o arco AG será um quarto do círculo.  

Demonstração 

Porém, se cada um dos arcos AB e BG é menor que um 

quarto [de um círculo], então o arco AG será menor que um 

quadrante. Deixe o arco GE, como também é o arco BD, ser 

um quarto de um círculo, e deixe o arco DE um grande 

círculo passar pelos dois pontos D e E. Além disso, deixe o 

arco GA ser estendido até encontrar o arco DE no ponto Z. 

Então, devido os ângulos em B serem [ângulos] retos, e 

[devido] o arco BD ser um quarto de um círculo, D será o 

pólo do círculo GE. Então, o ∠E será um ângulo reto. Além 

disso, EG é um quarto do círculo. Assim, o ponto G é o pólo do círculo DE, e 

conseqüentemente o arco GZ é um quadrante da circunferência. Então, a parte do arco AG é 

menor que um quadrante.  

Novamente, se cada um dos arcos AB e BG é maior que um quadrante, então o arco AG será 

menor que um quarto da circunferência. Deixe cada um dos arcos GT e BH ser interceptado 

[como um] quadrante, e pelos dois pontos T e H deixe um arco de um grande círculo ser 

estendido, encontrando o arco GA estendido em N. Então, devido o ∠B ser um [ângulo] reto e 

o arco BH ser um quarto do círculo, H será o pólo do círculo BG e o ângulo em T será um 

ângulo reto. E como o arco TG é um quarto [do círculo], G será o pólo do círculo TN. Então, 

o arco GN é um quarto [do círculo], e assim o arco AG é menor que um quadrante.  

Finalmente, se o arco AB é maior que um quarto [de um círculo] e o arco BG é menor [que 

um quadrante], então o arco AG será maior que um quadrante. Deixe cada um dos arcos GE e 

BH ser um quarto de um círculo de modo que estendendo todo o arco GB a E e cortando o 

arco BH do arco AB. Deixe o arco de um grande círculo passar pelos dois pontos H e E para 

encontrar o arco AG no ponto K. Então, como o arco BH é um quarto [de um círculo] e 

[como] o ∠B é um [ângulo] reto, H será o pólo do círculo GBE, e então o ângulo em E será 
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um [ângulo] reto. Além disso, o arco EG é um quadrante; então, G é o pólo do círculo EK. 

Assim, o arco GK será um quarto de um círculo, e conseqüentemente o arco AG é 

determinado para exceder um quadrante. 

C.Q.D. 

 

Teorema 5: Em todo triângulo retângulo, se o lado que subtende ao ângulo reto é um quarto 

de um círculo, um lado dos dois que cercam o ângulo reto serão um quarto desse círculo. 

Porém, se o lado subtendendo ao ângulo reto é menor que um quadrante, cada um dos lados 

ou será maior ou menor que um quadrante. Mas se o lado que subtende ao ângulo reto é maior 

que um quadrante, um dos dois lados que cercam o ângulo reto serão maiores que um 

quadrante, e o outro será menor que um quadrante.  

Esquematizando... 

Esta é a conversação do [teorema] anterior. Assim, se em um ∆ABG, tendo o ∠B reto, o lado 

AG é um quadrante da circunferência, então, os dois lados AB e BG serão um quarto do 

círculo. 

Demonstração 

Deixe um círculo ser descrito ao redor do ponto A como pólo com a 

quantidade AG [como linha polar]. Este [círculo] deve ser um grande 

círculo porque o arco AG é um quarto de uma grande circunferência. 

Então, se sua circunferência atravessa o ponto B, é evidente que o 

arco AB é um quadrante. Mas se [a circunferência] desviar no [ponto 

B], ou irá acima ou debaixo desses [ponto]. O arco AB cortará o 

ponto D. Então, pelo Teorema [1], os dois arcos AD e DG 

permanecem entre si ortogonalmente. Além disso, o arco GB é 

ortogonal ao arco AB devido o ∠B ser um [ângulo] reto da hipótese. Assim, pelo Teorema 

[2], G é o pólo de círculo AB, e assim, pelo Teorema [1], o arco GB, o lado do determinado 

triângulo - será um quarto da circunferência. Você pode concluir uma [situação] similar pelos 

meios precedentes, se a circunferência do círculo descreveu em torno das passagens do pólo A 
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abaixo do ponto B, encontrando-se com o arco AB estendido no ponto E.  

Logo, se o arco AG é menor que um quadrante, então cada um dos 

arcos AB e BG ou serão maiores que um quarto [do círculo] ou 

menor. Deixe o arco AG aumentar em uma direção até o arco AD ser 

um quadrante. Deixe um grande círculo ser circunscrito com a corda 

de [AD como linha polar]. Este [círculo] não intercepta o ponto B, 

para caso contrário, pelo Teorema [3] e a hipótese, seguiria que um 

ângulo reto é menor que um ângulo reto. Então, interceptando o arco 

AB, prolongado se necessário, [o círculo] ou passará acima ou 

debaixo de ponto B. Primeiro, deixe passar acima do [ponto B], 

necessariamente cortando o arco BG no ponto Z. Assim, pelo Teorema [1] o ∠ZEB será um 

ângulo reto. E como o ∠EBZ também é um [ângulo] reto da hipótese, pelo corolário de 

Teorema 2, Z é o pólo do círculo AB, e então, pelo Teorema 1, o arco ZB é um quarto da 

circunferência. Assim, o lado BG excederá um quadrante, e finalmente ninguém duvidará que 

o lado AB exceda um quadrante - por menos quando um reconhece que o arco AE, igual ao 

arco AD, é um quarto da circunferência. Mas deixe o círculo mencionado passar embaixo do 

ponto B, interceptando o arco AB, estendido se necessário, o ponto H e o arco BG estendido 

no ponto K. Então, pelo método há pouco mencionado, para que freqüentemente os primeiro e 

segundos teoremas [seja] mais razoável, o ângulo H será um [ângulo] reto. Além disso, o 

ângulo B é um [ângulo] reto da hipótese. Então, o ponto K será o pólo do círculo AB. Assim, 

o arco KB é um quadrante, e o lado GB do nosso triângulo é menor que um quadrante. Além 

disso, ninguém duvidará que o lado AB seja menor que um quadrante.  

Afinal, se arco AG que subtende o ângulo reto é tomado para exceder um quarto [de um 

círculo], então um dos dois lados AB e BG serão maiores que um quadrante, enquanto o outro 

[será] menor. Quando um quadrante AD é cortado [de AG], então, se movemos a corda de 

[AD] ao redor do pólo A, produziremos um grande círculo cuja circunferência realmente vai 

atravessara o ponto B, caso contrário seria uma anomalia matemática - na realidade, uma 

verdadeira impossibilidade surgiria: isto é, um ângulo reto maior que um ângulo reto. Então, 

primeiro, deixe [o círculo] passar sobre o ponto B, interceptando o arco AB no ponto E e o 

arco BG, estendido por necessidade, no ponto Z. Este [ponto Z] será estabelecido como sendo 

o pólo do círculo AB porque os ângulos B e E são [ângulos] retos. Conseqüentemente, o arco 

ZB será uma parte do quarto da circunferência. Então, o lado BG do ∆ABG é menor que um 
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quadrante; além disso, o outro lado, AB, excederá um 

quadrante sem dúvida. Mas se a circunferência mencionada 

desce abaixo do ponto B para interceptar o arco AB, 

suficientemente estendido, o ponto H e o arco BG (para isto 

necessariamente acontece aquele modo) no ponto K, então, 

confiando na dedução anterior, declararemos K como sendo 

o pólo do círculo AB e o arco BK como sendo um quadrante 

da circunferência. Conseqüentemente, segue que o lado BG 

de nosso triângulo é maior que um quadrante, quando o outro lado AB aproxima de nenhuma 

maneira o comprimento do quadrante AH. Então, provamos as três partes do teorema.  

Poderíamos estabelecer nosso teorema ainda mais provando, através pelo contrário, o oposto é 

impossível pelo Teorema [4]. Quando o lado AG é tomado como sendo um quadrante, então, 

se fosse dito que nenhum dos outros lados é um quadrante, cada um 

deles necessariamente será maior ou menor que um quadrante, ou um 

[será] maior e menor que outro. Além disso, se qualquer um dessas 

[possibilidades] existem, segue do Teorema [4] que o arco AG não é 

um quadrante. Assim, o mesmo arco será um quadrante e não será um 

quadrante quando o contrário é introduzido o que é impossível. Mas, 

se o lado AG é menor que um quadrante, e [se] nenhum dos outros 

lados é maior ou menor que um quadrante pela opinião contrária. Então, um dos [lados] 

necessariamente será um quadrante ou um deles [necessariamente será] maior que um 

quadrante e o outro menor. Se isso for assim, segue pelo Teorema [4] que o arco AG é um 

quadrante ou é maior que [um quadrante]; [mas] este [arco] já é determinado para ser menor 

que [um quadrante]. Mas, se o lado AG é determinado maior que um quadrante e o contrário 

[de nosso teorema] é acreditado, então um dos dois lados AB e BG é um quadrante ou cada 

um deles é maior ou menor que um quadrante; para isso argumentamos, pelo Teorema [4], 

que o arco AG é um quadrante ou menor que um quadrante. [Mas] já era de acordo que este 

[arco AG] fosse maior que um quadrante. Assim, com [estas] impossibilidades eliminaram 

sobre qual declaramos o contrário, a verdade de nosso teorema será afirmada.  
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Teorema 6: Em todo triângulo retângulo, se um dos dois ângulos com o lado oposto suporta 

o ângulo reto é um ângulo reto, aquele lado será um quadrante do círculo. Se cada um desses 

[dois ângulos] é obtuso ou agudo, o lado mencionado será menor que um quadrante. Mas se 

um deles é obtuso enquanto o outro é agudo, este lado é aprontado para ser maior [que um 

quadrante].  

Demonstração 

Deixe o ∆ABG ter um ∠G262 reto. Então, se um dos dois ângulos A e 

G é um [ângulo] reto, o lado AG será um quarto da circunferência. 

Mas, se cada um deles é obtuso ou agudo, o lado AG será menor que 

um quadrante. E se o ∠A é obtuso enquanto o ∠G é agudo, ou a 

conversação, então o arco AG excederá um quadrante.  

Se um dos ângulos A e G é um [ângulo] reto, pelo Teorema [3] um dos dois lados AB e BG 

será um quarto de um círculo. Então, pelo Teorema [4] o arco AG será um quarto de um 

círculo.  

Mas se cada um dos ângulos A e G é obtuso ou agudo, então, pelo Teorema [3], cada um dos 

dois lados AB e BG é maior que um quadrante ou menor que um. Conseqüentemente pelo 

Teorema [4] o lado AG é provado menor que um quadrante.  

Mas se um dos ângulos A e G é obtuso, enquanto o outro é agudo, então, pelo Teorema [3], 

um dos dois arcos AB e BG será maior que um quadrante e o outro menor que [um 

quadrante]. Então, pelo Teorema [4], o lado AG excederá um quadrante. 

C.Q.D.  

 

Teorema 7: Se o lado oposto a um ângulo reto de um triângulo esférico é um quadrante da 

circunferência, um dos ângulos que resta [do lado] será declarado [um ângulo] reto. Mas se [o 

lado] é menor que um quadrante, cada um dos ângulos mencionados será obtuso ou agudo. E 

se este lado é dado maior que um quadrante, um dos ângulos mencionados será obtuso 

enquanto o outro é agudo.  

                                                
262 Para G leia B. 
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Demonstração 

Esta é a conversação do [teorema] anterior. Deixe o ∆ABG ser um 

triângulo retângulo, quer dizer, tendo o ∠B reto. Então, se o lado AG é 

um quadrante da circunferência, um dos ângulos A e G será um 

[ângulo] reto. Mas, se o arco AG é menor que um quadrante, cada um 

dos ângulos A e G será obtuso ou agudo. E se o arco AG excede um 

quadrante, um dos ângulos A e G será obtuso enquanto o outro é 

agudo.  

Quando o arco AG é um quadrante, um dos dois arcos AB e BG será um quarto da 

circunferência pelo Teorema [5]. Então, pelo Teorema [3], um dos ângulos A e G é um 

[ângulo] reto. Mas, se o arco AG é menor que um quadrante, então, pelo mesmo Teorema [5], 

cada um dos arcos AB e BG será maior que um quadrante ou menor que [um quadrante]. 

Então, pelo Teorema [3] cada um dos ângulos A e G será obtuso ou agudo. Mas, se o arco AG 

é maior que um quarto da circunferência, um dos dois arcos AB e BG será maior que um 

quadrante e o outro menor que um [quadrante]. Então, pelo Teorema [3], um dos ângulos A e 

G será obtuso e o outro agudo.  

C.Q.D.  

 

Teorema 8: Se qualquer triângulo esférico tem dois [ângulos] agudos ou dois obtusos, o arco 

que passa no vértice do terceiro ângulo encontra o lado oposto ao [terceiro ângulo] 

perpendicularmente será encontrado dentro do triângulo. Mas, se um destes ângulos é agudo e 

o outro obtuso, [o arco] necessariamente cai fora do triângulo.  

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo, tendo dois ângulos B e G [ambos] agudo ou 

ambos obtuso, então o arco [que é traçado] do ponto A encontra o 

lado BG perpendicularmente - [BG] sendo completamente ilimitado 

em ambos os lados - é encontrado dentro do ∆ABG.  
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Demonstração 

[O arco perpendicular] não pode partir este triângulo. Mas se você fosse julgar [esta] 

possibilidade, deixe que [hipoteticamente] o arco seja AD, encontrando o arco GB, estendido 

a um comprimento suficiente à direita, no ponto D. Então, o arco AD seria um lado comum 

aos dois triângulos retângulos ADB e ADG. Assim, se os dois ângulos B e G do ∆ABG 

fossem agudos, o ∠ABD seria obtuso. Então, pelo Teorema [3] o arco AD seria menor que 

um quadrante porque o ∠AGD do ∆AGD é agudo, e, pelo mesmo teorema, [o arco AD] seria 

maior que um quadrante porque o ∠ABD do ∆ABD é obtuso. Assim, o mesmo arco seria 

menor que um quadrante da mesma circunferência e maior que [um quadrante] que é 

impossível. Então, este arco perpendicular não cai fora do triângulo. Além disso, a hipótese 

também proíbe que o arco atravesse um dos pontos B e G, então um ângulo agudo ou obtuso 

seria um ângulo reto que é impossível. Além disso, com estas incongruências eliminadas, o 

que a primeira parte do teorema prometeu permanece, porque [o arco perpendicular não pode 

ser feito] exceto permanecendo dentro do triângulo.  

Finalmente, se um dos ângulos acima mencionado - B, por exemplo 

- é obtuso e o outro, G, é agudo, então a perpendicular cairá fora do 

triângulo. [A perpendicular] não pode coincidir com um dos dois 

lados AB e AG, assim um ângulo obtuso ou agudo seria um reto 

[ângulo]. Nem pode [a perpendicular] estar dentro do triângulo. Se 

você fosse considerar isto daquele modo, então deixe arco AE263 ser 

perpendicular ao arco BG para qual é unido através do ponto E. Assim, o lado AE seria 

comum aos dois triângulos retângulos ABE e AGE dos quais tem o ∠ABE obtuso enquanto o 

outro tem o ∠AGE agudo. Então, pelo Teorema [3], aplicado duas vezes, o arco AE seria 

maior que um quarto da circunferência e menor que um o que é contraditório. Então, como 

este arco perpendicular não possa coincidir com um dos dois lados AB e AG nem [possa] cai 

dentro do triângulo, permanece que isto necessariamente será encontrado fora do triângulo. 

C.Q.D.  

 

                                                
263 Na figura, para arco bdb leia geb. 



Anexo 04 – O Quarto Livro dos Triângulos 
 

 263

Teorema 9: Em qualquer triângulo que tem três ângulos agudos, todos os três lados serão 

declarados menores que um quadrante.  

Esquematizando... 

Se os três ângulos do ∆ABG são agudos, então todo lado deste será menor que um quadrante.  

Demonstração 

Deixe dois ângulos retos ser formado pelos dois pontos B e G quando 

dois arcos, BE e GE, dos grandes círculos são traçados, encontrado no 

ponto E. Pelo Teorema [2], [E] deve ser o pólo do círculo BG. Então, 

do pólo E pelo ponto A, deixe um grande círculo resultar que 

necessariamente interceptará o arco BG; para que não intercepte o 

[arco BG], teria que ser um dos dois arcos AB e AG, e parte de um 

quadrante será uma semicircunferência que é contraditório. Assim, [o círculo] interceptará o 

[arco BG] no ponto D264. Além disso, cada um dos ângulos em D será um [ângulo] reto pelo 

Teorema [1], e assim cada um dos triângulos ABD e AGD serão um [triângulo] retângulo. E 

como os dois ângulos ABD e BAD são agudos, devido à hipótese deu o [ângulo] total BAG 

como agudo, então pelo Teorema [6], o arco AB será menor que um quadrante. Provaremos 

similarmente que o arco AG é menor que um quadrante. Assim, permanece para mostrarmos 

que aquele arco BG é menor que um quadrante; isto realmente seria feito se fôssemos montar 

dois [ângulos] retos aos dois pontos A e B, como recentemente [fizemos] aos dois pontos B e 

G.  

C.Q.D.  

 

 

 

 

                                                
264 Na figura, para o arco gb leia gdb. 
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Teorema 10: Se qualquer triângulo tem dois ângulos agudos iguais, cada um dos lados 

opostos a um desses ângulos será menor que um quadrante.  

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo que tem dois ângulos agudo iguais B e G, então cada um dos lados 

AB e AG serão menor que um quarto de um círculo.  

Demonstração 

Formaremos dois ângulos retos, apoiados no arco BG, os dois pontos B e 

G quando os dois arcos, BD e DG, são traçados, encontrando o ponto D. 

Pelo Teorema [2], [D pode] não ser outro pólo diferente do círculo BG. E 

então, pelo Teorema [1], cada um dos arcos BD e GD serão um 

quadrante. Então, como os dois arcos BA e GA, emergindo dos pontos 

finais do lado BG do ∆DBG, se encontram dentro do ∆DBG, então, pelo 

Teorema 38 do Livro Três, os dois arcos BA e AG combinados serão menores que os dois 

arcos BD e DG. Conseqüentemente, a metade dos [dois arcos] formados - isto é, o arco BA - 

será menor que a metade dos [dois arcos] posteriores, isto é, BD. Semelhantemente, será 

estabelecido que o arco GA é menor que o quadrante GD. Então, os dois arcos BA e AG 

devem ser iguais, pela declaração do Teorema 40 do Livro Três. 

C.Q.D.  

 

Teorema 11: Em um triângulo que tem dois ângulos obtusos iguais, cada um dos lados 

opostos a estes ângulos será maior que um quadrante.  

Esquematizando... 

Se num ∆ABG há dois ângulos iguais obtusos B e G, então cada um dos lados AB e AG 

excederão um quadrante.  

Demonstração 

Quando dois ângulos retos são traçados aos dois pontos B e G do arco BG pela construção de 
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dois arco BD e GD, o qual estabelece para se encontrar dentro do 

∆ABG no ponto D, então, como foi mostrado anteriormente [teorema], 

os dois arcos BD e BG265 que devem ser quadrantes, serão menores que 

os dois arcos BA e AG, dos lados de nosso triângulo. E então, como os 

dois arcos BA e AG, [que são] iguais, devido a igualdade dos ângulos 

ABG e AGB, excedem os dois quadrantes BD e DG, assim cada um 

dos arcos BA e AG serão estendidos maior que [um] quadrante. 

C.Q.D.  

 

Teorema 12: Se qualquer triângulo tem dois ângulos agudos desiguais, o lado oposto ao 

menor destes ângulos será menor que um quadrante.  

Esquematizando... 

Se dois ângulos B e G do ∆ABG são agudos e o ∠G é menor que o ∠B, então o lado AB é 

menor que um quadrante.  

Demonstração 

Com a formação [de] dois ângulos retos aos dois pontos B e G quando o 

arco BD e GD, se encontra com o ponto D, são traçados, os dois arcos BA e 

AG serão menores que os dois [arcos] BD e DG. [BD e DG juntos] compõe 

uma semicircunferência, devido cada um deles ser um quadrante da 

circunferência, desde que D seja o pólo do círculo BG. Então, os dois arcos 

BA e AG são menores que uma semicircunferência. Logo, o arco BA é 

menor que arco AG pelo Teorema 42 do Livro Três, pois o ∠G é menor que o ∠B, então o 

arco BA será menor que um quadrante da circunferência. 

C.Q.D.  

 

                                                
265 Para BG leia DG. 
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Teorema 13: Em um triângulo que tem dois ângulos obtusos desiguais, o lado oposto ao 

maior destes ângulos será maior que um quadrante. 

Esquematizando... 

Se o ∆ABG tem dois ângulos obtusos desiguais B e G tal que o ∠G é maior que o ∠B, então 

o lado AB é maior que um quadrante.  

Demonstração 

Os arcos erguidos perpendicularmente aos pontos B e G se encontrarão 

dentro do ∆ABG no ponto D - isto é, o pólo do círculo BG. Os dois 

arcos BA e AG serão maiores que os dois arcos BD e DG que [juntos] 

igualarão a uma semicircunferência. Então, os dois arcos BA e AG 

[junto] excederão uma semicircunferência. Conseqüentemente, o maior 

deles - isto é, arco AB - será maior que um quadrante. 

C.Q.D.  

 

Teorema 14: Se qualquer triângulo tem dois ângulos agudos e o lado oposto a um deles não é 

menor que um quadrante, o outro ângulo do triângulo será obtuso e o lado oposto será maior 

que um quadrante. 

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo que tem dois ângulos agudos B e G, cujo 

lado AB, oposto ao [ângulos] agudo, não é menor que um 

quadrante, então o ∠A [do triângulo] BG será obtuso e lado será 

maior que um quadrante.  

Demonstração 

Deixe dois ângulos retos serem formados pelos dois pontos B e G quando os dois arcos forem 

traçados fora do ∆ABG encontrando o ponto D. [O Ponto D] necessariamente é o pólo do 

círculo BG. E deixe um quadrante DAE ser traçado do pólo D pelo ponto A, caindo no arco 
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BG do ponto E. Então, o arco AG266 não é menor que um quadrante, ou será um quadrante ou 

maior que [um quadrante]. Se ele é um quadrante, pelo Teorema anterior [5] um dos dois 

lados AE e EB do ∆AEB retângulo serão um quarto da circunferência. Mas, o arco AE é 

menor que um quadrante; então, o outro [arco] EB, necessariamente será um quadrante. Logo, 

o arco total BG será maior que um quadrante. Semelhantemente, pelo Teorema [7], podemos 

provar que o ∠BAE é um [ângulo] reto, desde que o ∠ABE seja agudo pela hipótese; assim o 

∠BAG total é maior que um [ângulo] reto. Mas, se o lado AB é maior que um quadrante, pelo 

Teorema [5] o arco BE será maior que um quadrante, desde que o outro [arco], AE, seja 

menor que um quadrante. Então, o arco BG será muito maior que um quadrante. 

Semelhantemente, pelo Teorema [7], o ∠BAE deve ser obtuso desde que o ∠ABE seja agudo 

pela hipótese. Assim, o ∠BAG será considerado obtuso. 

C.Q.D.  

 

Teorema 15: Se, em uma esfera, dois grandes círculos são inclinados um ao outro, e se dois 

pontos são marcados na circunferência de um deles ou um ponto [é marcado] em cada 

circunferência, e se uma perpendicular é traçada de qualquer um dos dois pontos para a 

circunferência do outro círculo, então a razão do seno do arco que está entre um desses pontos 

e o ponto de interseção dos círculos para seno do arco perpendicular estendido no mesmo 

ponto marcado para o outro círculo está para a razão do seno encontrado entre o outro ponto 

[marcado] o ponto de interseção para o seno do arco traçado para o segundo ponto marcado.  

Esquematizando... 

Eu rezo que o presente verboso e intrigante teorema não lhe deveria amedrontar a primeira 

vista, em entes matemáticos você quase não usa uma linguagem bastante clara, muito menos 

graciosa. Verdadeiramente, você arrancará a mais doce fruta desta árvore, entretanto não 

dando; e quando você saborear esta [fruta], você entenderá quase o livro inteiro presente.  

Assim, se dois grandes círculos ABGD e AED em uma esfera é inclinada entre si [e] as suas 

circunferências interceptam em outros pontos A e D, e se na circunferência do círculo ABGD, 

dois pontos B e G são marcados de modo que dois arcos perpendiculares BR e GS descem à 
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circunferência do círculo AED, então a razão do seno do arco AB para o seno do arco BR está 

para a razão do seno do arco AG para o seno do arco GS.  

Demonstração 

Dos pontos B e G deixe duas perpendiculares retilíneas 

serem traçadas, um [par], BM e GN, para a linha de 

interseção dos círculos - isto é, linha AD - e o outro [par], 

BK e GL, para a superfície do círculo AED. Quando as 

linhas KM e LN são traçadas, e como as duas linhas MB 

e BK, [que são] unidas a um ângulo, são paralelas a duas 

[linhas] NG e GL, [que são] unidas a um ângulo, devido 

BM ser paralela linha GN pela Proposição [não dada] do 

Livro I dos Elementos de Euclides, e BK para GL pela 

Proposição [não dada] do Livro XI dos Elementos de 

Euclides, então o ∠MBK será igual ao ∠NGL. Além disso, cada um dos ângulos BKM e 

GLN é um [ângulo] reto pela definição de uma linha perpendicular a uma superfície. Então, 

pela Proposição 32 do Livro I dos Elementos de Euclides267, os dois triângulos MBK e NGL 

são semelhantes, e assim, pela Proposição 4 do Livro VI dos Elementos de Euclides268, com 

[seu] raciocínio rearranjado, a razão de MB para BK está para a razão de NG para GL. Além 

disso, MB é o seno reto do arco AB pela Proposição (não dada) do Livro III dos Elementos de 

Euclides e [pela] definição, NG é o seno do arco AG. Semelhantemente, BK é o seno do arco 

BR e GL é o seno do arco GS. Assim, a razão do seno do arco AB para o seno do arco BR 

está para o seno do arco AG para o seno do arco GS. Então, temos parte da proposição 

verdadeira quando os dois pontos forem marcados em uma circunferência.  

Finalmente, se marcamos estes [pontos] nas duas circunferências dos círculos mencionados, e 

se B é o um na circunferência do círculo ABGD e T é o outro na circunferência do círculo 

AED, [e] se um arco perpendicular TX desce do ponto T para a circunferência do círculo 

ABGD, então a razão do seno do arco AB para o seno do arco BR está para a razão do seno 

do arco DT para seno do arco TX.  

                                                
267 Ver nota de Rodapé 100, p. 118. 
268 Ver nota de Rodapé 116, p. 130. 
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Deixe que os pólos dos dois círculos sejam H e Z pelo qual um grande círculo HZPE passa, 

cruzando as circunferências dos mencionados círculos nos pontos P e E. Então, na 

circunferência do círculo ABGD dois pontos B e P são marcado dos quais duas 

perpendiculares BR e PE descem. Então, a razão do seno do arco AB para seno do arco BR 

está para o seno do arco AP para o seno do arco PE. Novamente, como, na circunferência do 

círculo AED, os dois pontos E e T são marcados dos quais duas perpendiculares EP e TX 

originam, então a razão do seno do arco DT para o seno do arco TX está para o seno do arco 

DE para o seno do arco EP. Além disso, esta razão do seno do arco DE para seno do arco EP 

está para o seno do arco AP para o seno deste mesmo arco PE, para cada um dos arcos AP e 

DE é um quarto de uma circunferência. Então, a razão do seno do arco AB para seno do arco 

BR está para o seno do arco DE269 para o seno do arco TX. 

C.Q.D.  

Mas, talvez agora esta idéia seja incerta; então qualquer ponto marcado na superfície da 

esfera, além do pólo de um círculo [selecionado], [sua] circunferência externa, pode ser 

traçada um par de arcos perpendiculares à circunferência deste círculo, devido ser possível 

outro grande círculo passar pelo ponto designado e o pólo do círculo pelo ensino do Teorema 

[15] do Livro Terceiro. Assim, o círculo desta maneira descrita, os dois arcos interceptados 

entre o ponto designado e a circunferência do círculo subjacente serão perpendiculares à 

circunferência e ao círculo subjacente pelo Teorema [1]. Além do mais, na construção 

presente, uma perpendicular procederá do ponto B, um [arco deste perpendicular procedente] 

na direção da inclinação e o outro na direção oposta. O mesmo também ocorre com os outros 

pontos marcados em cada um das circunferências. Porém, isto não confundirá nossa dedução, 

pois, como estas duas perpendiculares são iguais a uma semicircunferência pelo Teorema [l9] 

do Livro Três, um axioma lhes dará um seno comum. Conseqüentemente, qualquer que nosso 

teorema prevê a respeito de um dos arcos será provado igualmente para o outro.  

 

Teorema 16: Em todo triângulo retângulo a razão dos senos de todos os lados para os senos 

dos ângulos que os lados subtendam é o mesmo.  

 

                                                
269 Para DE leia DT. 
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Esquematizando... 

Se ABG for um triângulo com o ∠B reto, então a razão do seno do lado AB para o seno do 

∠AGB é a mesma razão do seno do lado BG para o seno do ∠BAG e como a razão do seno 

do lado AG está para o seno do ∠ABG, do qual provaremos assim.  

Demonstração 

É necessário que cada um dos ângulos A e G seja um ângulo reto ou 

somente um deles [seja um ângulo reto] ou que nenhum [deles seja um 

ângulo reto]. Se cada um deles é um ângulo reto, então, pela hipótese e 

pelo Teorema [2], o ponto A será o pólo do círculo BG, B será o pólo 

do círculo AG, e G será o pólo do círculo AB. Então, através da 

definição, cada um dos três arcos mencionados determinará o tamanho 

do ângulo oposto a ele. Então, o seno de qualquer um dos três lados e 

[o seno] do ângulo oposto ao [lado] será o mesmo, e assim os senos de todos os lados para os 

senos dos ângulos oposto a eles terão a mesma razão - isto é, [esta] igualdade.  

Mas, se somente um dos ângulos A e G é um [ângulo] reto, deixe 

que o [ângulo] seja ∠G, por exemplo. Além disso, a hipótese deu 

que B [é] um [ângulo] reto. Então, pelo Teorema [2], A é o pólo do 

círculo BG, e, pelo Teorema [1], cada um dos arcos BA e AG é um 

quadrante da grande circunferência. Então, por definição cada um 

dos arcos AB, BG, e GA determinarão o tamanho do próprio 

ângulo oposto, e, pela conversação da definição do seno de um 

ângulo, o seno de qualquer lado e o ângulo oposto será o mesmo. 

Conseqüentemente, será estabelecido que os senos de todos os lados para os senos dos 

ângulos opostos a eles têm a mesma razão - isto é, [essa] igualdade.  

Mas se nenhum dos ângulos A e G são dados [como sendo] um 

[ângulo] reto, algum dos três arcos [incluindo] os lados não podem ser 

um quadrante da circunferência, como foi concluído do Teorema [3]; 

realmente, eles podem estar dentro uma [combinações] tripla. Se cada 

um dos ângulos A e G é agudo, pelo Teorema [3] cada um dos arcos 

AB e BG serão menores que um quadrante, e assim pelo Teorema [6] 
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o arco AG será menor que um quarto da circunferência. Então, deixe o arco GA estender além 

de A até que torna-se o quadrante AD270, [e] como sua corda [GD] que é o lado do grande 

quadrado [como linha polar], deixe um grande círculo ser descrito ao redor de ponto G como 

pólo, interceptando o arco GB estendido ao ponto E. Finalmente, deixe o arco AG ser 

estendido além do ponto G até se tornar o quadrante AZ271 cuja corda [como linha polar], 

girou ao redor de pólo A, produzindo um círculo que encontra o arco AB estendido no ponto 

H. E deste modo traçamos esta construção.  

Mas se cada um dos ângulos A e G forem obtusos, então, pelo método há pouco mencionado, 

cada um dos arcos AB e BG excederá um quadrante, enquanto o arco AG será encontrado 

menor que um quadrante. Então, quando o arco AG é prolongado em ambos os lados, como 

antes, até o arco GD, como também o arco AZ, se torna um quarto [de um círculo], deixe dois 

grandes círculos serem traçados ao redor dos pólos G e A. A circunferência de um destes 

[círculos] - isto é, [que] descreve ao redor de G - necessariamente interceptará o arco GB, 

[que é] maior que um quadrante, no ponto E; e [a circunferência] do outro [círculo] descrito 

ao redor de ponto A interceptará o arco AB no ponto H. Assim, a [segunda] construção surge.  

Mas se um dos ângulos A e G é obtuso e o outro agudo, deixe que A seja obtuso e G agudo; 

então, do teorema citado anteriormente, cada um dos arcos BG e GA serão maiores que um 

quadrante e o arco AB será menor que [um quadrante]. Então, deixe dois quadrantes GD e 

AZ, compartilhando com o arco DZ, ser interceptado do arco AG. Quando um círculo é 

descrito, como antes, ao redor de G como pólo, sua circunferência interceptará o arco BG, 

maior que um quadrante, no ponto E; além disso, a circunferência do círculo descrita ao redor 

de A não interceptará o arco AB, desde que [AB] seja menor que um quadrante, mas [o 

círculo] encontrará [o arco AB], estendido tanto quanto necessário, no ponto o H.  

Assim, quando nenhum dos ângulos A e G é um reto [ângulo], embora usássemos um triplo 

de construções, as deduções todavia serão a mesma [para todas as três]. Como os dois círculos 

GD e GE são inclinados entre si, e como na circunferência do círculo GD dois pontos são 

marcados dos quais duas perpendiculares AB e DE descem, então, pelo [Teorema] anterior, a 

razão do seno do arco GA para seno do arco AB está para a razão do seno de GD para o seno 

do arco DE, e através de recombinação, o seno de GA está para o seno de GD assim como o 

seno de AB está para seno de DE. Semelhantemente, os dois círculos AZ e AH são inclinados 

                                                
270 Para AD leia GD. 
271 Na figura, na p. 269, para o arco hh leia zh. 
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entre si, e na circunferência do círculo AZ, dois pontos G e Z são marcados dos quais dois 

arcos perpendiculares GB e ZB descem. Então, pelo [Teorema] anterior, a razão do seno de 

AG para o seno de GB está para a razão do seno de AZ para o seno de ZH, e através de 

recombinação, o seno de AG está para o seno de AZ assim como o seno de GB está para o 

seno de ZH. Além disso, o seno de AG está para o seno de AZ como o seno de GA está para o 

seno de GD porque cada um dos arcos AZ e GD é um quadrante. Assim, o seno do lado AB 

está para o seno de DE e o seno do lado BG está para o seno de ZH, terão [ambos] a mesma 

razão - isto é, o seno do lado AG para o seno de um quadrante. Além disso, o seno de DE é o 

seno do ∠AGB, o arco DE determina o tamanho do ∠AGB desde que o ponto G seja o pólo 

do círculo DE. Semelhantemente, o seno de ZH é o seno do ∠BAG. Além disso, o seno do 

quadrante é o seno do ângulo reto. Então, o seno do lado AB para o seno do ∠AGB, e o seno 

do lado BG para o seno do ∠BAG, e também o seno do lado AG para o seno do ∠ABG reto 

[todos] tenha um e a mesma razão. 

C.Q.D.  

 

Teorema 17: Em todo triângulo não-retângulo os senos dos lados para os senos dos ângulos 

opostos a esses lados terão a mesma razão.  

Esquematizando... 

O que prova do [Teorema] anterior indicou relativo a triângulos retângulos, o presente 

[Teorema] também declara relativo a triângulos não-retângulos. Assim, se ABG é um 

triângulo que não tem nenhum ângulo reto, então o seno do lado AB para o seno do ∠G, e o 

seno do lado AB272 para o seno do ∠B, e o seno do lado BG para o seno do ângulo [A, tudo] 

terá a mesma razão.  

Demonstração 

Do ponto A deixe a perpendicular AD ser traçada, caindo no arco BG, se [AD] é encontrado 

dentro do triângulo, ou encontrando o arco BG, necessariamente estenda, se [AD] cair fora do 

triângulo. [AD] não pode coincidir com qualquer um dos arcos AB e AG adjacente a ele, 
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naquele caso um dos ângulos B e G seria um reto [ângulo], o qual nossa hipótese nos dá como 

[sendo] um [ângulo] não-retângulo. 

Assim, primeiro, deixe [isto] cair dentro do triângulo, determinando 

dois triângulos retângulos ABD e AGD. Então, do [Teorema] anterior, 

com as condições mudadas, a razão do seno de AB para o seno de AD 

está para a razão do seno do ∠ADB reto para o seno do ∠ABD. Além 

disso, pelo mesmo [teorema] anterior, a razão do seno de AD para o 

seno de AG está para a razão do seno do ∠AGD para o seno do 

∠ADG reto. E como o seno do ∠ADG é o mesmo [seno] do ∠ADB devido cada um desses 

[ângulos] ser um [ângulo] reto, então, através da igual proporcionalidade indireta, o seno de 

AB está para o seno de AG assim como o seno do ∠AGB está para o seno do ∠ABG; e, por 

um rearranjamento, o seno do lado AB está para o seno do ∠AGB assim como o seno do lado 

AG está para o seno do ∠ABG. Finalmente, você pode deduzir que a mesma razão do seno do 

lado BG está para o seno do ∠BAG se primeiro você traçasse um arco perpendicular a um dos 

vértices B e G para o seu lado oposto.  

Mas se a perpendicular AD cair fora do triângulo, voltaremos a 

dedução do anterior, com uma mudança leve na definição. Para, a 

prova anterior por uma permutação [de termos], o seno de AB está 

para o seno de AD assim como o seno do ∠ADB reto estará para o 

seno do ∠ABD. E semelhantemente, o seno de AD está para o seno 

de AG assim como o seno do ∠AGB está para seno do ∠ADG reto. 

Além disso, por igual [proporcionalidade] indireta, o seno do lado AB 

está para o seno do lado AG assim como o seno do ∠AGB estará para seno do ∠ABD. Além 

disso, o seno do ∠ABD também é o seno do ∠ABG através do axioma. Então, o seno de AB 

está para o seno de AG assim como o seno do ∠AGB está para seno do ∠AGB273, e assim, 

por permutação de termos, o seno do lado AB está para o seno do ∠AGB assim como o seno 

do lado AG está para seno do ∠ABG. Finalmente, podemos provar que esta é a razão do seno 

de lado BG para o seno do ∠BAG, da mesma maneira que procedemos até este ponto.  

                                                
273 Para AGB leia ABG. 
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Assim, a prova relativa a triângulos retângulos e [triângulos] não-retângulos que foi mostrado 

individualmente nestes teoremas pode ser deduzida relativa a todos os triângulos, não importa 

de que tipo eles são. Este fato vai gradualmente trazer frutos muito maiores e suculentos 

considerados por nós.  

 

Teorema 18: Em todo triângulo que tem somente um ângulo reto, a razão do seno de um 

ângulo não-reto para o seno do ângulo reto está para a razão do seno do complemento do 

ângulo restante para seno do complemento do lado que subtende ao ângulo. 

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo cujo ∠B é um [ângulo] reto, mas nenhum [dos outros] dois, A e G, é 

um [ângulo] reto, então a razão do seno do ∠BAG para o seno do ∠B reto está para a razão 

do seno do complemento do ∠AGB para o seno do complemento do lado AB. 

Semelhantemente, o seno do ∠AGB está para o seno do ∠B reto assim como o seno do 

complemento do ∠BAG estará para o seno do complemento do arco BG, o qual provaremos 

desta maneira.  

Demonstração 

Devido nenhum dos ângulos A e G ser um [ângulo] reto, cada um 

deles será agudo ou obtuso, ou um deles será agudo e o outro obtuso. 

Primeiro, deixe cada um ser agudo; que pelo Teorema [3] cada um 

dos lados AB e BG serão menores que um quadrante, e assim pelo 

Teorema [6] o arco AG será também menor que um quadrante. 

Então, deixe o GA ser estendido além do ponto A até que se torna o 

quadrante GD. Com esta corda [GD como linha polar] ao redor de G 

como o pólo, deixe um círculo ser traçado, interceptando o arco GB, 

suficientemente estendido, ao ponto E. Logo, deixe o arco BA, estendido além do ponto A, 

encontrar a circunferência do círculo que foi traçado ao redor do pólo G ao ponto Z. Do 

Teorema [2], este [ponto Z] é estabelecido para ser o pólo do círculo GBE. Além disso, pelo 

Teorema [1], cada um dos arcos ZB e ZE serão um quadrante e o ∠ZEG será um [ângulo] 

reto. Então, por definição, arco o AZ será o complemento do lado AB e o arco DZ será o 



Anexo 04 – O Quarto Livro dos Triângulos 
 

 275

complemento do arco DE. E como o arco DE determina o tamanho do ∠AGB devido o ponto 

G ser o pólo do círculo ZDE, o arco ZD vai determinar o tamanho do complemento do ∠AGB 

que você pode mostrar facilmente quando o arco GZ é traçado. Além disso, a razão do seno 

do ∠BAG para o seno do ∠ABG reto está para a razão do seno de BG para o seno de GA 

pelo raciocínio do Teorema [16]. Logo, o seno de BG está para o seno de GA assim como o 

seno de DZ está para seno de ZA. Pelo Teorema [15], devido, nas circunferências dos dois 

círculos GAD e ZAB, os dois pontos G e Z serem marcados do qual, em troca, dois arcos 

perpendiculares descem às circunferências destes círculos - GB [sendo perpendicular], o 

∠ABG é um [ângulo] reto pela hipótese em que ZD [sendo perpendicular], o ∠ZDG é um 

[ângulo] reto e G é o pólo do círculo ZD. Além disso, o seno de ZD é o seno do complemento 

do ∠AGB e do arco AZ é o complemento do lado AB. Assim, a razão 

do seno do ∠BAG para o seno do ∠ABG reto assim como o seno do 

complemento do ∠AGB para o seno do complemento do lado que 

subtende.  

Mas, se cada um dos ângulos A e G forem obtusos, pelo Teorema [3] 

cada um dos lados AB e BG excederão um quadrante. 

Conseqüentemente, o lado AG será declarado menor que um quarto [de 

um círculo]. Então, deixe que o arco GA aumente até arco GD, passando pelo ponto A, sendo 

um quadrante. Com sua corda [GD como linha polar], deixe um grande círculo ser descrito, 

necessariamente interceptando o arco GB no ponto E. Além disso, aquele círculo 

necessariamente interceptará [também] o arco AB no ponto Z. Então, pelo Teorema [1], os 

dois arcos GE e EZ ficam entre si perpendicularmente. Assim, pela hipótese, o arco AB é 

perpendicular ao arco BG devido o ∠B ser um [ângulo] reto, então, 

pelo Teorema [2], Z será o pólo do círculo BG, e, pelo corolário do 

mesmo [Teorema], cada um dos arcos ZB e ZE serão um quadrante 

da circunferência. Então, por definição, o arco AZ será o 

complemento de arco AB. O arco ZD também determinará o 

complemento do ∠AGB; isto pareceria evidente se formos traçar o 

arco GZ, ao ∠HGZ274 será um [ângulo] reto desde que o arco ZB 

seja um quadrante. Então, o seno do arco ZD será o seno do 

complemento do ∠AGB. Assim, nas circunferências os dois círculos AG e AB, que são 
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inclinados entre si, marcados por dois pontos G e Z dos quais duas perpendiculares descem 

em GB [sendo perpendicular] ao arco AB devido o ∠B ser um [ângulo] reto pela hipótese e 

ZD [sendo perpendicular] ao arco GD devido G ser o pólo de círculo DZ - então, pelo 

Teorema [15] e com os termos invertidos, a razão do seno do arco BG para o seno do arco GA 

será o seno de DZ para o seno de arco ZA - isto é, como o seno do complemento do ∠AGB 

para o seno do complemento do lado AB. Além disso, o seno do arco BG para o seno do arco 

GA está , pelo Teorema [16] com a posição dos termos mudados, como o seno do ∠BAG para 

o seno do ∠ABG reto. Então, o seno do ∠BAG para o seno do ∠ABG reto está para o seno 

do complemento do ∠AGB para o seno do complemento do lado AB que subtende o 

[∠AGB].  

Finalmente, deixe um dos ângulos A ou G ser obtuso - por exemplo, o ∠A - e o outro, G, ser 

agudo. Então, pelo supracitado método, arco AB será menor que um quadrante, enquanto 

cada um dos arcos AG e GB excederão um quadrante. Então, do arco AG, o quadrante GD é 

interceptado; e quando um círculo é descrito ao redor de G como o pólo de comprimento GD 

[como linha polar], a circunferência deste [círculo], necessariamente se encontrar com o arco 

GB que excede um quadrante, interceptando o arco AB no ponto Z. [O Ponto Z] deve ser o 

pólo do círculo BG pelo Teorema [2], porque os dois ângulos B e E são cada um [ângulos] 

retos. Conseqüentemente, do corolário do mesmo [teorema], cada um dos arcos ZB e ZE é 

provado como [sendo] um quadrante. Agora, como o arco DE determina o tamanho do 

∠AGE, assim o arco ZE é um quadrante, o arco DZ determinará o tamanho do complemento 

do ∠AGB. Você pode provar isto certamente se traçasse o arco GZ. Semelhantemente, AZ 

será o complemento do lado AG. Além disso, na circunferência os dois círculos AG e AB que 

são inclinadas entre si (de acordo com nosso costume, representamos agora o arco e seu 

círculo pelas mesmas características), dois pontos G e Z são marcados do qual, em troca, as 

perpendiculares GB e ZD emergem. Só podemos mostrar isso pelos teoremas [já] 

mencionados. Afinal, confiando na dedução inicial, concluiremos que o seno do ∠BAG está 

para o seno do ∠ABG reto assim como o seno do complemento do ∠AGB está para o seno do 

complemento do arco que o subtende. Esta [conclusão] desejada foi alcançada. Pegando o 

∠AGB no lugar do ∠BAG, não procederemos diferentemente se o resto [dos lados e dos 

ângulos] é mudado como esta situação exige.  
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Teorema 19: Em todo triângulo no qual somente um ângulo é reto, o seno do complemento 

do lado que subtende o ângulo reto está para o seno do complemento de um dos lados 

inclusive o reto e a razão do seno do complemento do terceiro lado estar para o seno de um 

quadrante.  

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo esférico tendo o ∠B reto e tendo cada dos 

outros ângulos não-retos, então a razão do seno do complemento do 

lado AG para o seno do complemento do lado AB está para a razão 

do seno do complemento do lado BG para o seno inteiro - isto é, o 

seno de um quadrante. Semelhantemente, o seno do complemento do 

mesmo lado AG para o seno do complemento do lado BG está para o 

seno do complemento do lado AB para o seno de um quadrante. 

Podemos apresentar uma prova simples disto, embora a construção 

normalmente seja trivial. 

Demonstração 

Se cada um dos ângulos A e G é agudo, então, pelo método repetidamente invocado do 

[Teoremas] anterior, todos os lados de nosso triângulo é menor que um quadrante. Deixe o 

lado GA ser estendido além do ponto A até que o arco GD se torna um quarto da 

circunferência. O círculo que é descrito com a corda [GD como linha polar], ao redor de G 

como o pólo, interceptará o arco GB, suficientemente estendido, no ponto E. Além disso, 

interceptará o arco BA, estendido, no ponto Z.  

Logo, se cada um dos ângulos A e G é obtuso, cada um dos arcos AB e 

BG serão maiores que um quadrante enquanto o arco AG será menor que 

um quadrante. Quando [o arco AG] é dobrado até que se torna um 

quadrante AD, então com a corda deste [quadrante] deixe um grande 

círculo ser descrito, necessariamente intercepta o arco GB, [que é] maior 

que um quadrante, no ponto E e [interceptando] o arco AG no ponto que 

chamaremos Z.  

E finalmente, se um dos ângulos A e G for obtuso – o ∠A, por exemplo - e o outro agudo, 
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então cada uma dos arcos AG e GB serão maiores que um quadrante, do [mesmo] teorema 

citado [anteriormente], o arco AB será menor que um quadrante. Então, do arco GA, deixe o 

quadrante GD ser interceptado, com a corda [como linha polar] um grande círculo é descrito 

ao redor do pólo G. Este [círculo] intercepta o arco BG no ponto E e no arco BA, estendido, 

no ponto Z.  

Assim, com estas [construções] organizadas, será estabelecido pelo Teorema [2] que Z é o 

pólo do círculo BG porque os dois ângulos B e E são cada um [ângulos] retos, e pelo 

corolário do mesmo [teorema] cada um dos arcos ZB e ZE é um quadrante. Então, por 

definição, o arco AZ é o complemento do lado AB, o arco AD é o complemento do lado AG, 

e o arco BE é o complemento do lado BG. Como os dois círculos ZB e ZE são inclinados 

entre si, [assim] na circunferência de um [deles], isto é, ZB - dois pontos A e B são marcados 

do qual os [dois] arcos perpendiculares AD e BE - [sendo 

perpendicular], porque os dois ângulos D e E são cada um [ângulos] 

retos, desde que G seja pólo do círculo ZE - descendo à 

circunferência do outro [círculo ZE], então pelo Teorema [15], a 

razão do seno de ZA para o seno de AD está para a razão do seno do 

quadrante ZB para o seno de BE. Por recombinação, o seno do 

complemento de ZA - isto é, [o seno] do arco AB – está para o seno 

do quadrante ZB assim como o seno do complemento de AD, [que é 

o seno] do lado AG que subtende ao ângulo reto, está para o seno do complemento de BE - 

isto é, [o seno] do lado BG que inclui o [ângulo] reto. 

C.Q.D. 

 

Teorema 20: Em todo triângulo não-retângulo, a perpendicular traçada do vértice de qualquer 

ângulo para o lado oposto do ângulo, formará dois ângulos com os dois lados adjacentes entre 

si, e a razão do seno a direita de um destes ângulos para o seno a esquerda está para o seno do 

complemento do ângulo do lado reto deste triângulo para seno do complemento do ângulo à 

esquerda.  
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Esquematizando... 

Eu chamo o ângulo direito aquele [ângulo] que a perpendicular faz com o lado direito do 

triângulo; o esquerdo aquele [ângulo] [que é feito] com o lado esquerdo. Deixe ABG ser um 

triângulo, não tendo nenhum ângulo reto, de cujo vértice [A] para o arco BG, o arco 

perpendicular AD desce, formando, com os dois lados do triângulo adjacente [AD], dois 

ângulos - um [formado] com o lado direito AB [sendo] o ∠BAD, enquanto este [formado] 

pelo lado esquerdo AG [é] o ∠AGD. Então, a razão do seno do ∠BAD para o seno do ∠GAD 

está para a razão do seno do complemento do ∠ABG para o seno do complemento do ∠AGB.  

O arco perpendicular ou cairá dentro ou fora do triângulo desde que possa coincidir com 

nenhum dos arcos adjacente entre si, pois, naquele caso, um dos ângulos B e G que a hipótese 

deu para ser não-reto, seria um [ângulo] reto. Conseqüentemente, eu posso repetir que a 

perpendicular formará dois ângulos com os dois lados.  

Demonstração 

Primeiro, deixe [a perpendicular] cair dentro e ser menor que um 

quadrante, isso acontece quando cada um dos ângulos A e G forem 

agudos, da mesma maneira que foi concluído do Teorema [8]. Além 

disso, não pode ser um quadrante porque o ∠ABG não é um [ângulo] 

reto. Então, deixe DA ser todo estendido de modo que de E até arco DE 

seja um quadrante. Pelo Teorema [2], E será o pólo de círculo BG. 

Deste [pólo] para os dois pontos B e G, dois arcos, EB e EG, de 

grandes círculos ficam fora, o qual os [arcos] deve ser quadrantes que 

permanecem perpendicularmente no arco BG. Por definição, o ∠ABE será o complemento do 

∠ABG e o ∠AGE será o complemento do ∠AGB. Além do mais, pelo Teorema [17], quando 

os termos são invertidos, a razão do seno do ∠ABE para o seno do arco AE está para o seno 

do ∠EAB para o seno do quadrante EB. E pelo mesmo [Teorema], o seno do arco AE está 

para seno do ∠AGE assim como o seno do quadrante EG está para o seno do ∠EAG. Além 

disso, o seno do quadrante EG também é o seno do quadrante EB. Então, através de solução 

simultânea, o seno do ∠ABE para o seno do ∠AGE tem a mesma proporção que o seno do 

∠EAB [tem] para o seno do ∠EAG. Agora, como o seno do ∠EAB também é o seno do 

∠BAD, e, semelhantemente, como o seno do ∠EAG está para o seno do ∠DAG, e como os 
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dois pares são iguais a dois ângulos retos, então a razão do seno do ∠BAD para seno do 

∠GAD estará para o seno do ∠ABE - isto é, [o seno] do complemento do ∠ABG - para o 

seno do ∠AGE - isto é, [o seno] do complemento do ∠AGB. 

C.Q.D.  

Se o arco AD é maior que um quadrante, que acontece quando cada um 

dos ângulos B e G é obtuso, então deixe o quadrante ZD ser cortado, e do 

ponto Z que o Teorema [2] contemplou para ser o pólo do círculo BG, 

deixe dois arcos procederem encontrado os dois pontos B e G. Estes 

[arcos] são claramente quadrantes pelo Teorema [1], permanecendo 

perpendicularmente no arco BG. Então, o ∠ABZ é o complemento do 

∠ABG, por definição, e semelhantemente o ∠AGZ está definido como 

[sendo] o complemento do ∠AGB. Além disso, pelo Teorema [17], com 

o raciocínio invertido, a razão do seno do ∠BAZ, ou BAD, para o seno do quadrante ZB está 

para a razão do seno do ∠ABZ para o seno de arco AZ. E pelo mesmo [teorema] o seno do 

quadrante ZG está para o seno do ∠GAZ ou do GAD, assim como o seno do arco AZ está 

para o seno do ∠AGZ. Por solução simultânea, então, o seno do ∠BAD estará para o seno do 

∠GAD assim como o seno do ∠ABZ, [o seno] do complemento do ∠ABG – está para o seno 

do ∠AGZ - isto é, [o seno] do complemento do ∠AGB.  

Logo, deixe à perpendicular cair fora do triângulo, com um dos ângulos B e G obtuso e o 

outro agudo, como foi concluído do Teorema [8]. Além disso, a perpendicular encontrará o 

arco GB estendido, por exemplo, no lado do ângulo obtuso que pode ser B. [A perpendicular] 

será menor que um quadrante porque o ∠ABD é agudo. Então, podemos estender este [arco 

AD] até se tornar um quadrante que é finalizado no ponto H275 que deve ser o pólo do círculo 

BG pelo raciocínio de Teorema [2]. Daquele pólo, deixe os dois arcos HB e HG emergirem 

no qual serão quadrantes caindo ortogonalmente no arco BG pelo Teorema [1]. Disto ocorre 

que o ∠ABH é o complemento do ∠ABG e o ∠AGH é o complemento do ∠AGB. Além 

disso, pelo Teorema [17] com os termos invertidos, a razão do seno do ∠BAH para o seno do 

quadrante HB está para o seno do ∠ABH para o seno do arco AH, e pelo mesmo [Teorema], 

o seno do quadrante HG para o seno do ∠HAG está para o seno do arco AH para o seno do 

                                                
275 Na figura, para ∆ged leia ghd. 
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∠AGH. Então, através de solução simultânea, a razão do seno do ∠ABH para o seno do 

∠AGH é igual à razão do seno do ∠BAH para o seno do ∠HAG. Além disso, o seno do 

∠BAH também é o seno do ∠BAD. E semelhantemente, o seno do ∠GAH é o seno do 

∠GAD. Então, a razão do seno do ∠BAD para o seno do ∠GAD está para o seno do ∠ABH, 

isto é, o complemento do ∠ABG - para o seno do ∠AGH - isto é, o complemento do ∠AGB. 

Assim, completamos a determinação que foi proposta.  

 

Teorema 21: Se qualquer arco conhecido, menor que uma semicircunferência é dividida em 

dois arcos, cujos senos têm uma razão dada, cada um deles será conhecido. 

Esquematizando... 

Se o arco AGB, dado menor que uma semicircunferência, é dividido em dois arcos AG e GB, 

e se a razão do seno do arco AG para o seno de arco GB é dado, então cada um das partes dos 

arcos AG e GB podem ser encontrados.  

Demonstração 

Deixe a corda AB subtender [seu] arco AGB, e deixe o 

diâmetro do círculo ser traçado do ponto G e o centro, Z, do 

círculo, cortando a corda AB no ponto D. Além disso, os 

pontos A e B que determinam o arco AB, descerem ao 

diâmetro duas perpendiculares retilíneas AE e BH. É 

estabelecido que cada uma destas [perpendiculares] é o seno 

reto do próprio arco adjacente - AE do arco AG e BH do 

arco BG. Também deixe raio ZL ser traçado interceptando a 

corda AB perpendicularmente no ponto K.  

Então, se a razão dada dos senos é a igualdade da razão, os dois arcos AG e GB serão iguais 

pelo axioma, devido seus os senos serem iguais. Como o arco total AGB é conhecido, cada 

um dos arcos AG e GB serão conhecidos pelo Teorema [19] do Livro Primeiro.  

Porém, se a razão dos senos dados não for a igualdade da razão, um deles será maior que o 

outro. Então, deixe [o seno de] AE ser maior que o seno de BH, e conseqüentemente o arco 
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AG será maior que o arco GB. Além disso, como a razão de AE para BH é conhecida, então 

pela definição de uma dada razão, deve ser encontrado em termos conhecidos e então, pelo 

Teorema 5 do Livro Primeiro, em números conhecidos, que podem ser R e S - R o maior e S o 

menor - de forma que a razão do seno de AE para o seno de BH está como a de R para S. 

Além disso, como os dois triângulos retângulos AED e BHD têm dois ângulos igual 

[verticais] em lugar de opostos, eles serão eqüiângulos pela Proposição 32 do Livro I dos 

Elementos de Euclides276, e então pela Proposição 4 do Livro VI dos Elementos de 

Euclides277, a razão de AE para BH está como que AD para DB. Além do mais, a razão de AE 

para BH está como a de R para S, e então a razão de AD para DB está como a de R para S, e 

por adição AB para BD está como R [+] S para S. Agora três destas quantidades são 

conhecidas - R [+] S porque os dois números R e S são conhecidos, o número S que são 

mencionados acima, e finalmente a corda AB com a ajuda da tábua de senos ou as cordas 

porque o arco AGB é conhecido. Então, a quarta [quantidade] encontrada, isto é, a linha BD - 

é conhecida pelo Teorema [19] do Livro Primeiro. Além disso, BK, [que é] a metade da corda 

AB, é conhecida pela Proposição [não dada] do Livro III dos Elementos de Euclides; assim o 

resto, DK, será conhecido. Além disso, se a raio ZA é traçado, o ∆ZAK será um [triângulo] 

retângulo cujos dois lados ZA e AK são conhecidos. Conseqüentemente, pelo Teorema [26] 

do Livro Primeiro, a linha ZK também será conhecida. Assim, o ∆ZDK, tendo dois lados ZK 

e KD conhecido, renderá o ∠DZK conhecido pelo Teorema [27] do Livro Primeiro. O 

[ângulo DZK] tem a [mesma] razão para os quatros [ângulos] retos, como o arco GL tem à 

circunferência total, como foi concluído da Última Proposição do Livro dos VI Elementos de 

Euclides278. Então, o arco GL será conhecido. Se você soma [GL] com o arco AL - isto é, a 

metade do arco AGB - originará o arco AG conhecido. Finalmente [GL], subtraído do mesmo 

arco-metade [AL], ou o arco BL, deixa o arco GB conhecido. Então, cada uma das partes do 

arco será conhecida, o qual o teorema nos prometeu.  

Além disso, podemos aplicar o que demonstramos a um arco maior que uma 

semicircunferência - por exemplo, suponha que o arco ATB conhecido é dividido em dois 

arcos AT e TB cujos senos têm uma razão conhecida - contanto, porém, que cada uma das 

partes do arco é menor que uma semicircunferência. Então, o diâmetro do círculo TG que 

passa pelo ponto T que necessariamente interceptará a corda AB do arco ATB, [esta corda] 

                                                
276 Ver nota de Rodapé 100, p. 118. 
277 Ver nota de Rodapé 116, p. 130. 
278 Ver a nota de Rodapé 230, p. 218. 
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também é comum ao arco AGB. Conseqüentemente, interceptará o arco AGB, [que é] menor 

que a semicircunferência, e [dividirá AGB em] duas partes de arcos, isto é, AG e B279 cujos 

senos terão uma razão dada. Devido estes senos serem comuns aos dois arcos AT e TB, então 

subtraímos cada dos arcos AG e GB, conhecido do anterior, da semi-circunferência, e [cada 

um] associado ao [arco] deixado - isto é, o arco que compartilha o [mesmo] seno.  

Mas, se o arco AGB é uma semicircunferência e é dividido em dois arcos AG e GB, então, 

como acontece, mesmo que a razão do seno do anterior para o seno do posterior seja dada, 

[uma razão] deveria ser a igualdade da razão pelo axioma, e nenhum destes [arcos] 

necessariamente será encontrado; assim, o arco é uma semicircunferência pode ser dividida de 

modos incontável sem a razão dos senos, que as parte dos arcos tem, sendo mudada. 

Você pode realizar os mecanismos deste modo. Se a razão dos senos é dada [como sendo] a 

igualdade, você tomaria metade do arco dado, e teria as duas partes dos arcos conhecidas. 

Porém, se [a razão] é [que] a igualdade, você somará os seus dois termos e tomaria a soma 

para o primeiro número, do menor termo da razão dada para o segundo, e o número de cordas 

do arco dado para o terceiro. Então, multiplique o segundo pelo terceiro e divida o produto 

pelo primeiro. Subtraía o que resulta da metade da corda do arco dado e deixe de lado o resto. 

Logo, depois que o raio do círculo é elevado ao quadrado, subtraía [deste] o quadrado à 

metade da corda do arco dado. Agora some o que é deixado, ao quadrado disso, que 

prevenimos que deveria ser deixado de lado, e desta soma pegue a raiz quadrada. Logo, 

multiplique o que foi deixado de lado pelo seno inteiro e divida o produto pela raiz quadrada 

[previamente] obtida, para o seno da diferença entre a metade do arco dado e cada um dos 

arcos desejados resultará. Subtraia [o arco] que foi encontrado [para este seno] na taboa de 

senos da metade do arco dado, e o menor arco desejado é encontrado; ou adicione as mesmas 

[duas partes dos arcos] de forma que resultará o maior arco. 

Por exemplo, deixe um arco de 40º ser dado, e deixe a razão do seno do arco maior AG para o 

seno do arco menor GB seja 7 para 4. Quando são somados 7 e 4, eles resultam 11, [que é 

tomado] como o primeiro número. Além do mais, 4 é tomado para o segundo número e 41042 

- isto é, a corda do arco dado – para o terceiro. Então, 41042 multiplicado por 4 dá 164168. 

Isto, dividido por 11, deixa 14924 - isto é, a linha DB. Subtraía isto da metade da corda, 

resultando 5597, para ser deixado de lado como a linha DK. Agora, o raio, ou o seno inteiro, é 

                                                
279 Para B leia GB. 
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60000 que elevado ao quadrado dá 3600000000. Disto subtraia o quadrado da meia-corda que 

é 421111441 resultando 3178888559. Para isto, some o quadrado da linha DK - isto é, 

31326409 - dando 3210214968. A raiz quadrada disto é aproximadamente 56659 que 

deveriam ser postos de lado. Logo, o valor da linha DK é multiplicado pelo seno inteiro, 

dando 335820000. Isto é dividido pela raiz quadrada que foi posta de lado, resultando 5927. 

Este arco é aproximadamente 5º 40 que é subtraído da metade do arco dado - isto é, 20º - 

deixando 14º 20 - isto é, o arco GB. Semelhantemente, os mesmos [arcos] somados dão 25º 

40, e este é total aproximado do arco AG.  

 

Teorema 22: Se a diferença de dois arcos é dada, juntamente com a razão dos seus senos, 

então cada um deles pode ser encontrado.  

Esquematizando... 

Deixe dois arcos adjacentes AG e GB ser compreendido [tal que] o menor, GB, é uma parte 

do maior AG, [e] deixe sua diferença ser dada - isto é, o arco AB; também deixe seus senos 

ter uma razão dada. Então, cada um deles pode ser encontrado.  

Demonstração 

Deixe uma linha reta, ilimitada em qualquer 

extremidade, mas incluindo o diâmetro GT do 

círculo, que atravessa G, na extremidade comum 

dos arcos dados, e o centro Z do círculo. E deixe 

o raio ZM ser traçado cortando a corda AB 

perpendicularmente no ponto L. Além disso, dos 

pontos finais A e B da corda AB, deixe duas 

perpendiculares AD e BE descer ao diâmetro. É estabelecido que estas [perpendiculares] são 

os dois senos dos arcos AG e GB.  

Então, se estes [senos] são iguais - quer dizer, a razão dada dos senos é a razão da igualdade - 

então, através do axioma, o arco GB será igual ao arco AT. Então, quando AB, conhecido 

pela hipótese, é subtraído da semicircunferência conhecida, a metade do resto, isto é, o arco 

menor BG - será conhecido. Se você acrescenta o conhecido arco AB a este, o arco AG maior 
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será conhecido.  

Porém, se um dos senos é maior que o outro, então deixe o seno do arco maior AG, por 

exemplo, ser maior que o seno do arco menor BG. E do seno AD deixe a linha reta KD ser 

dada igual a BE. Quando a linha BK é traçada, que pela Proposição [não dada] do Livro I dos 

Elementos de Euclides, será paralela a linha ED, então pela Proposição [não dada] do Livro I 

dos Elementos de Euclides, o ∠EBK será um [ângulo] reto porque o ∠EDK é um [ângulo] 

reto. Então, o ∠ABE excederá um [ângulo] reto. Além disso, quando uma linha ilimitada de 

A para B é estendida além do ponto B, o outro ângulo em B será agudo. E como o ∠GBEG280 

é um [ângulo] reto, então quando a linha mencionada AB está estendida suficientemente, se 

encontrará com linha TG281, necessariamente estendida, no ponto H. Então, devido a razão de 

AD para BE ser dada, podemos representar isto em números pelo corolário do Teorema 5 do 

Livro Primeiro. Estes [números] são R e S, R é maior que número S, [e] sua diferença é X. 

Além disso, pela Proposição [não dada] do Livro I dos Elementos de Euclides e a Proposição 

4 do Livro VI dos Elementos de Euclides282 a razão de AD para BE, portanto R para S, está 

para AH para HB. Então, através de subtração, AB para BH, é isto, está para a diferença dos 

números R e S, - isto é, X - para o número S. Agora, como três destas quantidades 

proporcionais são dadas – os arcos [AB’s] identificados na corda AB da taboa de senos ou 

cordas – a linha BH será encontrada, e então a [linha] total AH será conhecida. 

Semelhantemente, BL, que é a metade da linha AB conhecida, não será desconhecida; e 

conseqüentemente a linha HL será encontrada. Então, o produto de AH por HB será 

conhecido pelo Teorema 16 do Livro Primeiro. Além disso, este [produto] será igual ao 

produto de TH vezes HG pela Proposição [não dada] do Livro III dos Elementos de Euclides, 

o produto de TH vezes HG será conhecido. Se para esse [produto] admitindo o quadrado do 

raio conhecido ZG, pela Proposição 6 do Livro II dos Elementos de Euclides283, o quadrado 

da linha HZ será conhecida. Conseqüentemente, a própria linha HZ será encontrada. Além 

disso, os dois lados ZH e HL do ∆ZHL retângulo são conhecidos. Assim, pelo Teorema 27 do 

Livro Primeiro, seu ∠HZL pode ser encontrado. O valor deste [ângulo] faz o arco GM 

conhecido; se para isto você somasse o arco MA - isto é, a metade do arco AB dado - você 

terá o arco AG conhecido. E semelhantemente, se você subtrai a metade do arco dado do 

mesmo arco GM, o arco BG é conhecido.  

                                                
280 Para GBEG leia BEG. 
281 Na figura, para a linha hgezd leia hgezdt. 
282 Ver nota de Rodapé 116, p. 130. 
283 Ver nota de Rodapé 145, p. 146. 
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Mas se o maior dos dois senos é [que] o menor 

arco - por exemplo, é dado pela a razão do seno 

do arco BT para o seno do arco AT, com arco 

conhecido AB - então o procedimento não será 

diferente, do anterior, até o arco BG ser 

encontrado.  

Quando este [arco BG] é subtraído da semicircunferência, o arco BT é conhecido. Se, deste 

[arco], você subtrairia o arco AB, conhecido da hipótese, partirá o menor arco A284.  

Os mecanismos: Se a razão dada dos senos fosse [essa] da igualdade, subtraia o arco dado da 

semicircunferência, e a metade do resto será o menor arco desejado. Se você somar o arco 

dado, resultará o maior arco. 

Mas, se a razão fosse [essa] da desigualdade, o seno do maior arco será maior que o seno do 

menor arco, então estabeleça a diferença dos termos da razão dada como o primeiro número, o 

menor termo para o segundo, e a corda do arco dado é a diferença dos arcos desejados para 

terceiro. Então, multiplique o segundo pelo terceiro e divida o produto pelo primeiro. Some o 

que resulta [BH] pela metade da corda do arco dado, e deixe de lado a soma [HL]. Some o 

mesmo [o quarto termo, BH] com a corda total do arco dado, e multiplique a soma pelo 

[mesmo termo BH] o qual [anteriormente] somado a corda total e [antes disso] a sua metade 

[conseqüentemente, AH vezes BH]. Para isso, o [produto] adicionado ao quadrado do raio - 

isto é, [o quadrado] do seno inteiro. Logo, esta soma [HZ ao quadrado] pegue a raiz quadrada. 

Finalmente, multiplique o que ordenamos acima ser deixado de lado, [HL] pelo seno inteiro, e 

divide o produto pela raiz quadrada de [HZ]. [Esta é a corda do arco do ponto central da 

diferença para a extremidade do arco maior não compartilhado; conseqüentemente o arco 

pode ser obtido da taboa dos senos ou cordas]. Do arco resultante subtraia metade do arco 

dado, e o menor arco desejado é encontrado. E se você somar este mesmo [meio-arco], você 

vai computará o arco maior desejado.  

Por exemplo, deixe a razão do seno do arco AG para seno do arco BG ser dado de 20 para 13. 

E deixe a diferença dos arcos ser 40. A corda deste é 41042. A diferença de 20 [e] 13 é 7. 

Então, 41042 multiplicado por 13 dá 533546 que é dividido por 7 resultando 76221 – isto é, a 

linha BH. Para isto é adicionado a metade da corda AB, 20521, dando 96742, isto é, a linha 

                                                
284 Para A leia AT. 
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LH. Semelhantemente, adicione 76221 por 41042, obtendo 117263 que são multiplicados por 

76221 dando 8937903123. Para isso é adicionado o quadrado do seno inteiro, que é 

3600000000, totalizando 12537903123. A raiz quadrada disto é 111973 que é deixada de 

lado. Logo, multiplique 96742 por 60000, dando 5804520000 que é dividido por 111973 

dando 51839 - isto é, o seno do arco MG que será 59º 4[6]. Disto, 20 é subtraído [e] o arco 

BG é admitido como 39[º] 46. Semelhantemente, some 20º obtendo 79º 46, e isto será 

considerado o arco AG.  

 

Teorema 23: Se você fosse cortar um ângulo conhecido em duas partes angulares cujos senos 

têm uma razão dada, cada um dos ângulos pode ser encontrado.  

Esquematizando... 

Isto aplicará a ambos retilíneos planar e ângulos superficiais esféricos. Se este ∠AZG 

conhecido é dividido em dois [ângulos] AZB e BZG, e se a razão do seno do ∠AZB para o 

seno do ∠BZG for dada, então geometricamente encontraríamos cada um deles.  

Demonstração 

Ao redor do vértice do ângulo - isto é, ao redor de ponto Z - como centro, se [o ângulo] é 

planar e retilínea, com qualquer comprimento [como raio] deixe um círculo ABG ser descrito; 

ou ao redor de ponto Z como pólo [se o ângulo é esférico] com a corda do grande quadrante 

[como linha polar], deixe o círculo ABG ser traçado. E deixe os três lados que incluem as 

partes de um ângulo ser estendido até que eles encontrem a circunferência do círculo descrito 

a pontos A, B e G. Então, todo e qualquer dos três arcos determinarão o tamanho do ângulo 

oposto a ele - AG [determinará o tamanho do total] [ângulo] e AB e BG [o tamanho] das duas 

partes. Conseqüentemente, podemos considerar os senos destes arcos como os senos dos seus 

ângulos. Além disso, o arco AG deve ser conhecido pelo Teorema 19[20] do Livro Primeiro. 

Além do mais, os senos dos dois arcos AB e BG que também são [os senos] dos seus ângulos, 

terão uma razão conhecida. Então, pelo Teorema [21], cada um destes arcos serão conhecidos, 

e assim, pelo Corolário do Teorema [21] do Livro Primeiro, cada um dos ângulos serão 

conhecidos AZB e BZG. C.Q.D. 
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Os mecanismos disto, não diferem da maneira dos mecanismos do Teorema 21, exceto que, 

em vez dos ângulos, pegue os arcos que determinam esses [ângulos].  

 

Teorema 24: Quando a diferença de dois ângulos é dada e a razão dos seus senos também é 

dada, averiguaremos o tamanho de cada um deles.  

Esquematizando... 

Isto é estabelecido como uma derivação do Teorema [22], do [mesmo] modo que o [teorema] 

anterior derivado do Teorema [21]. Nenhuma novidade é adicionada que impediria a soma os 

ângulos e dos arcos que determinam esses [ângulos].  

Demonstração 

Deixe o que fizemos até este ponto seja uma introdução à arte de triângulos esféricos; agora 

começaremos a nossa própria arte. Além disso, um triângulo esférico que tem três lados e três 

ângulos; quando qualquer um destes três for conhecido, o modo é preparado para que os 

outros três sejam encontrados. Demonstraremos que, em todo triângulo esférico é 

estabelecido que os arcos de grandes círculos [e] no qual não há dois ângulos retos, se 

tivéssemos dois lados com um ângulo ou dois ângulos com um lado, ou em três lados, ou em 

três ângulos, os outros três não estarão ocultados. E desde que não possa existir quaisquer 

combinações a mais deste tipo, podemos provar toda arte dos triângulos esféricos desta 

maneira certamente, do modo mais claro. Esta arte é tão útil e agradável a astronomia que não 

pode ser dito suficientemente. Além disso, de modo que esta arte pode ser conhecida mais 

facilmente, será útil misturar exemplos numéricos, para, certamente, uma aplicação de 

números que removerá freqüentemente uma obscuridade da proposição. 

Você pode prover mecanismos deste [presente teorema] facilmente se, no lugar de todos os 

ângulos, você tomar os arcos que determinam esses [ângulos], como [foi feito] o [teorema] 

anterior.  
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Teorema 25: Todo triângulo que tem um e somente um ângulo reto juntamente com dois 

lados conhecidos permite o outro lado e os outros ângulos ser [encontrado].  

Esquematizando... 

Se no ∆ABG tendo o ∠B reto, qualquer dois lado são conhecidos, então seu outro lado 

[terceiro] será conhecido juntamente com os outros dois ângulos.  

Demonstração 

A razão do seno do complemento do arco AG para seno do 

complemento de AB está para o seno do complemento de BG para o 

seno do quadrante. Então, das quatro quantidades proporcionais, três 

são conhecidos porque dois lados são conhecidos através de hipótese 

[e] porque um quadrante é conhecido. Conseqüentemente, pelo 

Teorema 19[20] do Livro Primeiro, a quarta pode ser encontrada - 

isto é, o seno do complemento do terceiro lado AG. Então, este 

complemento nunca é maior que um quadrante será conhecido. Realmente, este complemento 

subtraído de um quadrante, deixa o terceiro lado conhecido se [o terceiro lado] é menor que 

um quadrante; ou este complemento, acrescentado a um quadrante, faz o [terceiro] lado 

conhecido se [aquele lado] excede um quadrante. Além disso, pelas direções do Teorema [4], 

os tamanhos dos lados dados dirão se [AG] é menor ou maior que um quadrante. Então, os 

três lados do triângulo são conhecidos, e como os senos dos [lados] para os senos dos ângulos 

opostos têm uma razão conhecida - isto é, o seno de AG para o seno do ∠ABG reto – como o 

Teorema [16] declarou, os senos dos outros [dois] ângulos também serão conhecidos. Além 

disso, eu deveria comentar que esses tipos ângulos são: Se [eles são] maiores que um [ângulo] 

reto ou menor que [um ângulo reto] os tamanhos dos dois lados opostos a eles dirão, com a 

ajuda do Teorema [3]. Conseqüentemente, todos os ângulos serão conhecidos.  

Os mecanismos: Se os dois lados inclusive o reto [ângulo] é dado, multiplique o seno do 

complemento de um destes [lados] pelo seno do complemento do outro lado, e divida o que é 

obtido pelo seno inteiro - isto é, [o seno] do quadrante. Assim, o seno do complemento do 

lado que subtende ao [ângulo] reto resultante. Seu arco, isto é, o próprio complemento - você 

subtrai do quadrante se cada um dos lados dados é maior ou menor que um quadrante, e o 

comprimento do lado oposto ao ângulo reto é admitido. Mas, se um dos lados dados é maior 
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que um quadrante enquanto o outro é menor, você acrescenta o próprio complemento ao 

quadrante e resultará lado desejado. Porém, se um dos lados dados é oposto ao [ângulo], você 

multiplicará o seno do complemento ao lado que subtende o reto [ângulo] pelo seno do 

quadrante; para, quando o produto for dividido pelo seno do outro lado dado, o seno do 

complemento do lado desejado emerge. Seu arco - isto é, o próprio complemento - você 

subtrai do quadrante se cada um dos lados dado maior ou menor que um quadrante. Mas, se 

um deles é maior e o outro menor que um quadrante, o próprio complemento, acrescentado ao 

quadrante, revelará o terceiro lado. Isto é [suficiente] no que diz respeito à verificação do 

terceiro lado.  

Você medirá os dois ângulos não-retos (para que qualquer [ângulo] reto seja conhecido) neste 

modo. Multiplique o seno do lado oposto ao ângulo desejado pelo seno do quadrante e divida 

o produto pelo seno do lado que subtende o [ângulo] reto. Assim, o seno do ângulo desejado 

resultará, cujo arco você toma da taboa dos senos - o maior [dos dois arcos complementares 

dados na taboa] se o arco oposto ao próprio ângulo é maior que um quadrante, mas menor se 

[este arco for] menor [que um quadrante]. Certamente está claro que todo seno corresponde a 

dois arcos.  

Por exemplo, deixe o arco AB ser dado como 20º e BG como 36; é desejado encontrar o arco 

AG. O complemento do arco AB é 70, cujo seno é 56382. O complemento do arco BG é 54, 

cujo seno é 48541, enquanto o seno inteiro - isto é, [o seno] do quadrante - é 60000, como 

estabelecemos em nossa taboa. Então, multiplique 56382 por 48543, produzindo 2736838662. 

Isto, dividido pelo seno total 60000, dá 45614 - isto é, o seno do complemento do arco AG. O 

arco deste é 49º 29 - isto é, o complemento do arco AG. Isto, subtraído de 90º deixará 40º 31, 

e este valor serão arco AG. Mas [agora] deixe o lado AB ser dado como 160º e o lado BG 

como 144º. Os senos dos complementos são esses que há pouco usamos, e o tamanho do lado 

AG é aquele determinado anteriormente, o arco AG deve ser menor que um discurso 

quadrante. Porém, se o lado AB é 20º e BG 144º, então, embora o retorno dos senos anteriores 

e o complemento do arco AG sejam o mesmo que antes, este [complemento] agora será 

acrescentado ao quadrante a fim de que o arco AG possa ser obtido, devido um dos arcos AB 

e BG serem menor que um quadrante, nesta situação na outra [desses dois arcos] seja maior 

que [um quadrante]. Logo, deixe o lado AB ser 20º, enquanto AG é 50º. O complemento de 

AB é 70, cujo seno é 56382. O complemento de AG é 40, cujo seno é 38567. Então, 38567 é 

multiplicado por 60000, dando 2314020000, o qual, dividido por 56382, deixa 41042 (como é 



Anexo 04 – O Quarto Livro dos Triângulos 
 

 291

próximo da verdade [isto é, finalizado isto] usamos em lugar de [exato] verdade). Isso é o 

seno do complemento do arco BG cujo arco tem quase 43º 10. Este [arco] é subtraído de 90º 

deixando 46º 50 para o arco BG. Então, este é o tamanho [que] o arco BG seria se o arco AB 

fosse 160 e o arco AG 130º porque com ambos [AB e AG são maiores que um quadrante] o 

arco BG deve ser menor que um quadrante. Mas se o arco AB fosse 20 e o arco AG 130, o 

arco BG seria maior que um quadrante; e quando o trabalho é adiantado consultamos 

novamente devido os valores serem os mesmos, o complemento do arco BG novamente é 43º 

10, [mas este multiplicado é] acrescentado ao quadrante. Quando isto for terminado, a soma 

será 133º 10, e aquela quantidade será considerada o arco AG285 desejado. Isto se refere aos 

lados.  

Finalmente, deixe ser desejado encontrar o ∠AGB quando o arco AB é 20 e BG 50. O seno 

de 20º é 20521. O seno de 50º é 45963. Então, 20521 é multiplicado pelo seno inteiro, dando 

1231260000, o qual, dividido por 45963, resulta 26788 - isto é, o seno do ∠AGB. O menor 

arco deste [seno] é 26º 31 que determinam o tamanho do ∠AGB porque o arco AB é menor 

que um quadrante. Então, aquele valor também será considerado [o tamanho do] ∠AGB. Mas 

se o arco AB fosse exceder [um quadrante], o ∠AGB seria maior que um reto [ângulo]. 

Conseqüentemente, o maior arco correspondente deveria tomar o seno acima mencionado que 

é 153º 29 e declararíamos o ∠AGB para ser daquele tamanho. Trouxemos da mesma maneira 

à identidade do ∠BAG.  

 

Teorema 26: Quando três ângulos de um triângulo retângulo forem conhecidos, todos seus 

lados podem ser encontrados.  

Esquematizando... 

Se ABG for um triângulo cujos três ângulos são conhecidos, então todos seus lados podem ser 

encontrados. 

 

 

                                                
285 Para AG leia BG. 
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Demonstração 

Qualquer dois destes [ângulos] é um [ângulo] reto. Se dois são, os 

deixe ser B e G, por exemplo. Então, pelo Teorema [2], o ponto A 

será o pólo do círculo BG, e pelo Teorema [1], cada um dos arcos AB 

e AG serão conhecidos [sendo] um quadrante. Além disso, o arco BG 

determina o tamanho do ∠BAG conhecido, e conseqüentemente [BG] 

será conhecido. Assim, encontramos os três lados do triângulo. 

Mas se só um ângulo, por exemplo, B, é um reto [ângulo], consultamos o Teorema [18]. A 

razão do seno do ∠BAG para o seno do ∠ABG reto estará para o seno do complemento do 

∠AGB para o seno do complemento do lado AB. Além disso, três destes senos são 

conhecidos, os ângulos que foram dados pela hipótese. Então, o seno do complemento do arco 

AB será conhecido. E seu arco - isto é, o próprio complemento subtraído de um quarto da 

circunferência, deixará o arco AB conhecido, se o arco AB é menor que um quadrante; ou [o 

arco], adicionado ao quadrante, fará o arco AB conhecido, se o arco AB excede um quadrante. 

Além disso, com as direções do Teorema [3], o ∠AGB indicará qual tipo do arco AB está 

relacionado com um quadrante. Semelhantemente, por todos [os mesmos processos 

anteriores] podemos encontrar o lado BG, e finalmente, pelo [Teorema] anterior, o terceiro 

lado AG será conhecido. 

Porém, quando o arco AB é encontrado, poder-se-ia continuar deste modo. A razão do seno 

do ∠AGB para o seno do arco AB está para do seno do ∠BAG para o seno do lado BG pelo 

Teorema [16]. Além disso, três destes senos são conhecidos e então o quarto, e assim o arco 

BG, será conhecido. Semelhantemente, podemos encontrar o arco AG pela ajuda [do] ∠ABG 

reto. Eu gostaria que você fosse cauteloso selecionando os arcos dos senos dados, para que 

[seus] pergaminhos não sejam deteriorados, por repetir uma mesma [coisa] cem vezes. Para 

isto foi mencionado freqüentemente que todo seno é menor que o seno inteiro correspondente 

a dois arcos, do qual é maior que um quadrante e o outro é menor que [um quadrante]. Além 

disso, quando, de um dado seno, deseja-se encontrar seu arco, é decidido que seu arco é maior 

ou menor que um quadrante; mas está claro que a certeza das conclusões anteriores nos 

ensinou bastante [sobre isto]. Além disso, os mesmos [cuidado] devem ser observados a 

respeito dos complementos dos arcos e dos ângulos, para apenas como todo complemento 

atende os dois arcos, o qual um é maior que um quadrante enquanto o outro for menor, assim 
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todo complemento angular correspondem a dois ângulos - um maior que [um ângulo reto] e o 

outro menor que um [ângulo] reto. Conseqüentemente, se, de um complemento, você esforça-

se para encontrar seu arco, você determinará, [como] antes, se esse arco é maior ou menos do 

que um quadrante. Se maior, seu complemento acrescentado a um quadrante constituirá no 

arco desejado. Entretanto, se for menor [que um quadrante], o complemento subtraído de um 

quadrante admitirá o tamanho do arco procurado. Podemos proceder da mesma maneira 

relativos a ângulos, a não ser que o arco anterior; compreendemos o ângulo agora [dado].  

Os mecanismos; Se o triângulo tem dois [ângulos] retos, tudo já está declarado, para cada um 

dos lados que subtendem esses [ângulos] será conhecido um quadrante. Além disso, o terceiro 

lado que oposto ângulo a este [lado] determina, será o valor [daquele ângulo]. Mas se somente 

um [ângulo] é um [ângulo] reto, multiplique o seno do complemento do ângulo não-reto que o 

lado desejado subtende [vezes] o seno inteiro e divida o produto pelo seno do outro ângulo 

não-reto. Assim, o seno do complemento resultará o arco desejado. Você trabalhará com este 

[seno] como aconselhamos acima. Finalmente, para encontrar os outros lados, 

multiplicaremos o seno do arco encontrado pelo seno do ângulo oposto ao outro lado 

desejado, se [aquele ângulo] é reto ou não-reto. Então, você dividirá o produto pelo seno do 

ângulo que o lado subtendido, encontrado há pouco. Assim, o seno do lado desejado emergirá, 

[e] com isto, como instruímos antes, você extrairá o próprio lado. 

Por exemplo, deixe cada um dos ângulos B e G ser 90º e o ∠A 40º. Cada um dos arcos AB e 

BG286 serão 90º e o arco BG será 40º. Mas [agora] deixe o ∠B ser um [ângulo] reto enquanto 

o ∠A é 50º e o ∠G é 70º. Era desejado encontrar o arco BG287. O seno de 50º é 45963. O seno 

do complemento de 70º é 20521 que multiplicado pelo seno inteiro dando 1231260000. Isso é 

dividido por 45963, deixando 26788 - isto é, o seno do complemento do arco AB. Seu arco, 

isto é, o próprio complemento - é 26º 31. Isto é subtraído de um quadrante, porque o arco AB 

deve ser menor que um quadrante desde que o ∠G seja agudo, e 63º 29 são admitidos. O arco 

BG288 será considerado [sendo] este valor. Por outro lado, para o lado BG ser medido, o seno 

do ∠G de 70º é 56382. O seno do lado BG289, no qual encontramos como [sendo] 63º 29, é 

53688. Este [seno] é multiplicado pelo seno do ∠A que era 45963, dando 2467661544. Este 

[produto] divido por 56382, deixa 43767 - isto é, o seno do lado BG. O menor arco deste 

                                                
286 Para BG leia AG. 
287 Para BG leia AB. 
288 Para BG leia AB. 
289 Para BG leia AB. 
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[seno] é 46º 50, e este valor é o arco BG porque o ∠BAG foi dado agudo. Semelhantemente, 

podemos encontrar o arco AG, sem nenhuma variação, exceto que tomamos o ∠ABG reto em 

lugar do ∠BAG.  

 

Teorema 27: Quando um lado de um triângulo retângulo é conhecido juntamente com um 

dos dois ângulos não-retos, encontra-se o outro ângulo como também os outros lados.  

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo que tem o ∠B reto e dois [ângulos] não-retos A e G, do qual - G, por 

exemplo - é dado juntamente com qualquer lado, então o ∠A como também os outros dois 

lados serão conhecidos. 

Demonstração 

Se o lado dado for oposto a um ângulo dado, como o lado AB está na 

figura, então podemos consultar o Teorema [16], porque, por uma 

reversão dos termos, a razão do seno do ∠AGB para o seno do lado 

AB estará para o seno do ∠ABG reto para o seno do lado AG. Além 

disso, três destas quantidades já são conhecidas, a quarta será 

conhecida, e assim o arco AG pode ser encontrado. Logo, como os 

dois lados AB e AG são agora conhecidos, então, com a intervenção do Teorema [25], ambos 

o lado BG e o ∠BAG será calculado. 

Argumentaremos da mesma maneira quando o lado dado subtender o ângulo reto. Pelo já 

citado Teorema [16], a razão do seno do ∠ABG reto para o seno do lado dado AG estará para 

do seno do ∠AGB dado para o seno do lado AB. Assim, novamente, são conhecidos os dois 

lados AG e AB, e o resto segue como antes.  

Mas se o lado dado, que é BG na figura, é à base do ângulo reto, e se o ângulo não-reto [G] é 

dado [como antes], você deveria recorrer ao Teorema [18], por esse [Teorema] a razão do 

seno do ∠AGB para o seno do ∠ABG reto está para a razão do seno do complemento do 

∠BAG para seno do complemento do arco BG. Além disso, três destas quantidades são 
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conhecidos - ninguém duvidará sobre a primeira e segunda, enquanto a quarta será conhecida 

porque o arco BG foi dado. Conseqüentemente, o seno do complemento do ∠BAG será 

conhecido e assim o próprio ângulo não será ocultado. Então, teremos três ângulos 

conhecidos do triângulo, ao que, com ajuda do [Teorema] anterior, os outros dois lados 

podem ser encontrados. 

Os mecanismos: se o lado dado é oposto ao ângulo não-reto dado, multiplica o seno deste 

lado pelo seno do quadrante, e divida o que for produzido pelo seno do ângulo dado, para o 

seno do lado que subtende o [ângulo] reto emergirá. Além disso, quando este lado for 

conhecido por seu seno, você deveria recorrer ao [Teorema 25]. Entretanto, se o lado dado é 

oposto ao ângulo reto, multiplique seu seno pelo seno do ângulo dado e divida o produto pelo 

seno inteiro, para o arco [do seno que] dos resultados é o próprio lado procurado. Então, 

pode-se retornar aos mecanismos do Teorema [25].  

Mas se o ângulo reto e o resto do outro ângulo dado no lado dado, multiplique o seno do lado 

dado pelo seno do complemento do ângulo dado e divida o produto pelo seno inteiro, resultará 

o seno do complemento do ∠BAG. Pelo auxilio deste [complemento], o próprio ângulo será 

conhecido, e finalmente podemos recorrer ao [Teorema] anterior.  

Em exemplos numéricos pode-se [trabalhar] assim. Deixe o ∠G ser 36º e lado AB 20º. O seno 

de 36º é 35267. O seno de 20º é 20521 que são multiplicados pelo seno inteiro, dando 

1231260000. Isto é dividido por 35267, deixando 34912 - isto é, o seno do lado AG. Então, o 

lado AG é encontrado na tábua [como sendo] 35º 35. Finalmente, para o outro lado e ângulo, 

você tem o recurso dos cálculos do Teorema [25]. Mas, deixe o ∠G ficar [do mesmo] 

tamanho, e deixe o lado AG ser 20º. Multiplique o seno de 36° que é 35267 pelo seno de 20º - 

isto é, 20521 - dando 723714107. Isto é, dividido pelo seno inteiro, enquanto deixando 12062 

- isto é, o seno de arco AB. Então, o próprio arco AB será o 11º 36. Os outros [desconhecidos] 

podemos calcular pelo Teorema [25]. Finalmente, deixe o ∠AGB ser dado, como antes, [ser] 

36º e o arco BG [ser] 20. O seno de 36 é 35267. O seno do complemento de 20º é 56382, o 

qual, multiplicados por 35267, dá 1988423994. Isto, dividido pelo seno inteiro, deixa 33140 - 

isto é, o seno do complemento do ∠BAG cujo arco é 33º 32. Isto, subtraído de 90º, deixará 

56º 28, e este valor será o ∠BAG. Para arco BG, dado como menor que um quadrante, torna 

claro que [o ângulo] é menor que um quarto da circunferência. Finalmente, podemos 
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encontrar os outros [desconhecidos] pelos mecanismos do [Teorema] anterior.  

Não fique incomodado se parecermos mais extensos que habitual nestes três teoremas, para o 

curso exige este procedimento. A orientação em exemplos numéricos tem ocasionado um 

atraso. Se você fosse usar bastante esta [orientação], você perceberia facilmente quase a arte 

inteira de triângulos esféricos.  

 

Teorema 28: Quando os dois lados que cerca um dado ângulo de um triângulo não-retângulo 

forem conhecidos, podem ser encontrados o lado restante e os outros ângulos.  

Esquematizando... 

Se, do ∆ABG não-retângulo, dois lados AB e BG são dados juntamente com o ∠B, então o 

lado AG e os dois ângulos A e G serão conhecido.  

Demonstração 

Deixe uma perpendicular traçada do final de um dos lados dados ao outro 

[lado]. Esta [perpendicular] necessariamente estará dentro do triângulo ou 

cai fora dele. Não coincidiria com qualquer um dos lados adjacente a este, 

para então um ângulo seria ambos reto e não-retângulo. Além disso, os 

meios de saber quais destes não foram explorados, porque ele não vem 

imediatamente da hipótese. Mas encontraremos [este] após uma pequena 

investigação. Agora desde que, de qualquer ponto superior marcado fora da circunferência do 

círculo, podemos traçar duas perpendiculares, nesta premissa escolheremos somente [uma] 

que subtende o dado ângulo. Então, deixe esta perpendicular ser AD. Assim, o ∆ABD, não-

retângulo, terá o ∠B conhecido, juntamente com o lado AB. Então, pelo [Teorema] anterior, 

cada um dos arcos AD e DB será conhecido. Então, se o arco BD, agora encontrado, é menor 

que o arco BG dado, será estabelecido que a perpendicular cai dentro do ∆ABG. Se o [arco 

BD é] maior [que arco BG], [a perpendicular cai] fora. Além disso, a diferença [DG] dos dois 

arcos BG e BD é necessariamente conhecida. Então, pelo Teorema [25], o ∆AGD retângulo, 

tendo dois lados AD e DG conhecidos, identificará seu lado AG que é comum ao ∆ABG e os 

dois ângulos DAG e DGA. Assim [no] ∆ABG dado, três lados são conhecidos juntamente 
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com dois ângulos – ABG, por hipótese e AGB pelo raciocínio. Além do mais, cada um dos 

ângulos BAD e DAG eram conhecidos. Quando estes são somados, se a perpendicular cai 

dentro do triângulo, ou quando o menor deles é subtraído do maior [se o perpendicular cai 

fora do triângulo], também obteremos o ∠BAG que seria declarado.  

Talvez você pudesse dizer que a razão do seno de arco AG, conhecido pelo raciocínio, para o 

seno do ∠ABG que a hipótese deu, está para o seno de arco BG, conhecido pela hipótese, 

para o seno do ∠BAG pela prova do Teorema [17]. E desde que três destas quantidades sejam 

conhecidas, então o seno do ∠BAG também deve ser conhecido. Não encontraremos 

facilmente o ∠BAG desta maneira por uma única operação como podemos determinar o 

∠BAG através do crescimento do trabalho por uma divisão [do triângulo] quando os dois 

ângulos BAD e DAG são conhecidos? Eu respondo a você que para o seno do ∠BAG ser 

encontrado desta maneira é muito mais longo por este [método], como [o seno] corresponde a 

dois ângulos, ainda é incerto que esses [dois ângulos] deveriam ser escolhidos. Além disso, 

este [problema] não alterará nosso método em nada porque determinamos que cada um dos 

tipos de ângulos BAD e DAG está a respeito a um ângulo reto.  

 

Teorema 29: Conhecendo dois lados e um ângulo oposto de um triângulo não-retângulo é 

suficiente para a determinação do outro lado e dos outros ângulos.  

Esquematizando... 

Demonstramos uma prova similar a respeito dos triângulos planares 

retilíneos no primeiro livro quando o ângulo dado era agudo [veja 

Teorema 51 do Livro Primeiro]. Discutiremos agora esta [prova] a 

respeito do esférico [triângulos], se o ângulo dado for agudo ou 

obtuso. 

Demonstração 

Deixe BAG ser um ângulo esférico contido pelos dois arcos iguais a BA e AG dos quais cada 

um é menor que um quadrante, e deixe os dois pontos B e G ser unidos por um arco do grande 

círculo BG por qual é bissectado no ponto D, pelo arco AD descendente. Além disso, em 
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qualquer lugar no arco GB estendido, deixe o ponto H ser marcado tal que o arco GH, quando 

o arco AH é traçado, é uma semicircunferência. Então, como os dois triângulos ABD e AGD 

têm lados iguais, eles terão ângulos iguais pelo Teorema [35] do Livro Três, e assim os dois 

ângulos em D são retos [ângulos] e o ∠BAD é agudo. Pelo Teorema [3], o arco BD será 

menor que um quarto da circunferência. Além disso, AB é menor que um quarto [da 

circunferência]; então pelo Teorema [5] o arco AD será declarado menor que um quadrante, e 

conseqüentemente pelo Teorema [3] o ∠AHC será agudo. Assim, isto nos dá dois lados 

conhecidos GA e AH, ou dois igual [lados] BA e AH, como também o ∠AHG, não podemos 

encontrar o terceiro lado nem os outros ângulos, para os dois triângulos GAHG290 e BAH, 

embora eles compartilhem toda quantidade dada, todavia foram destinados os terceiros lados 

diferentes, como é óbvio na figura.  

O mesmo pode ser dito se o ∠H é obtuso.  

Podemos nomear a [mesma] situação para a primeira construção que é novamente usada com 

uma variação - que cada um dos arcos iguais AB e AG excedem um quadrante. Para, como há 

pouco, o ∠BAD será agudo, e assim pelo Teorema [3] o arco BD será menor que um quarto 

de uma circunferência. E como o arco AB é maior que um quadrante, o arco AD será maior 

que um quadrante, e assim pelo Teorema [3] o ∠AHG será obtuso. O resto segue como antes.  

 

Teorema 30: Quando dois lados de um triângulo não-retângulo são conhecidos juntamente 

com o seu ângulo oposto, e se fosse estabelecido qual a lei que a perpendicular oposta ao 

ângulo dado cai, então o lado restante e os outros ângulos podem ser encontrados.  

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo não-retângulo que tem dois lados AB e AG, como também o ∠B 

oposto a esses [lados], conhecidos, e se essa maneira fosse absolutamente certa, a 

perpendicular AD, do ponto de interseção dos lados dados, cai para a base - isto é, dentro ou 

fora do lado do triângulo - então B291 e os dois ângulos A e G pode ser encontrado292.  

                                                
290 Para GAHG leia GAH. 
291 Para B leia BG. 
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Demonstração 

Deixe à perpendicular AD cair dentro do triângulo. Então, o ∆AD293 

retângulo, terá o lado AB conhecido juntamente com o ∠ABD. 

Então, pelo Teorema [27], seus dois lados AD e DB, como também o 

∠BAD, é conhecido. Finalmente, o ∆AGD terá dois lados 

conhecidos, AG pela hipótese e AD pelo raciocino; assim pelo 

Teorema [25] seu lado GD e cada um dos dois ângulos AGD e GAD 

serão conhecidos. Além disso, da mesma maneira que o arco BG é 

conhecido, dos dois arcos BD e DG, conhecidos individualmente, então também os dois 

ângulos BAD e DAG combinados fazem o total o ∠BAG conhecido.  

Mas se a perpendicular caísse fora do triângulo, usamos a [mesma] 

dedução com praticamente nenhuma mudança exceto que subtraímos o 

arco DG do arco DB de forma que o lado BG do triângulo dado é 

conhecido. Finalmente, subtraímos o ∠GAD do ∠BAD e o ∠AGD dos 

dois [ângulos] retos, para os dois ângulos BAG e AGB são conhecido. 

C.Q.D.  

 

Teorema 31: Se qualquer triângulo não-retângulo tivesse dois ângulos dados juntamente com 

o seu lado, o ângulo restante e os outros lados podem ser encontrados.  

Esquematizando... 

Se o ∆ABG não-retângulo tem dois ângulos conhecidos A e B e se o lado AB, subjacentes a 

esses [ângulos], é conhecido, então o ∠AGB e os dois lados AG e GB podem ser 

encontrados.294 

                                                                                                                                                   
292 Regiomontanus devia ter trabalhando suas provas nos Teoremas 30, 31 e 32, novamente figuras com suas 
letras invertidas foram feitas por impressores para este livro. É importante para o sentido dos três teoremas 
seguintes que bg sejam invertidos: b deveria ser traçado da esquerda do vértice do triângulo dado, e g deveria ser 
traçado a direita do vértice do triângulo dado. Assim, a linha d e as letras dadas nas declarações e provas podem 
permanecer como impresso. 
293 Para AD leia ABD. 
294 Novamente, recordamos que b e g nas figuras devem ser investidos.  
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Demonstração 

Deixe uma perpendicular – AD, por exemplo, descer do vértice de um 

dos dados ângulos para um lado que não é dado, [a perpendicular] 

subtendendo o outro ângulo conhecido. Se [a perpendicular] cai dentro 

ou fora do triângulo ainda não pode ser conhecida, para isto não siga 

imediatamente a hipótese. Mas, realmente vamos investigar isso um 

pouco mais. Assim, como o ∠ABD é conhecido como também o lado AB do ∆ABD 

retângulo, pelo Teorema [27] o ∠BAD e cada um dos lados AD e DB podem ser 

reconhecidos. Então, se o ∠BAD, conhecido por dedução, é menor que o ∠BAG, dado pela 

hipótese, certamente a perpendicular caiu dentro do triângulo. E o ∠BAD, subtraído do 

∠BAG, deixa conhecido o ∠GAD. Além disso, pela orientação do Teorema [27], o ∆GAD 

retângulo, no qual declaramos o arco AD do ∠GAD conhecido, revelará [seu] ∠AGD que é 

também um termo do ∆ABG, juntamente com cada um dos lados AG e GD. Além disso, se os 

dois arcos BD e DG são combinados, conhecidos por dedução, obteremos o arco total BG.  

Porém, se o ∠BAD, encontrado pelo raciocínio, é maior que o ∠BAG que a hipótese nos deu, 

será evidente que a perpendicular AD caiu fora do triângulo. Pelo processo anterior, 

atingiremos a meta desejada com nenhuma mudança exceto que o arco GD que previamente 

adicionamos ao arco DB, agora subtrairemos deste, de forma que o outro arco GD295 pode ser 

conhecido. Além disso, quando o ∠AGD é subtraído de dois [ângulos] retos, podemos medir 

o outro arco BG.296 

C.Q.D.  

Além disso, a perpendicular AD não pode coincidir com um dos dois lados adjacentes, desde 

que a hipótese proíba isso. Para este caso, um dos dois ângulos BG297 e G teria sido um 

[ângulo] reto; porém, a hipótese deu [cada um deles] não-reto.  

 

 

                                                
295 Para GD leia GB. 
296 Para “arco BG” (arcum bg) leia “∠ABG” (angulum agb). 
297 Para BG leia B. 
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Teorema 32: Quando dois ângulos de um triângulo não-retângulo são conhecidos juntamente 

com o lado que subtender um deles, o ângulo restante e o outro lado podem ser encontrados.  

Esquematizando... 

Se dois ângulos ABG e AGB de um ∆ABG não-retângulo são dados juntamente com o lado 

AB, por exemplo, que subtende a um desses [ângulos dados] - isto é, o ∠G - então podemos 

determinar a identidade do ∠A e de ambos os lados AG e GB298. 

Demonstração 

Deixe à perpendicular AD, ser traçada do vértice do ∠A, não dado, 

para o lado que apóia os dois ângulos dados. Se estas 

perpendiculares caírem dentro ou fora do ∆ABG os dois ângulos B e 

G conhecidos serão mostrados com a orientação do Teorema [8].  

Primeiro deixe cair dentro. Então, o ∆ABD retângulo o qual o lado 

AB é dado, como também o ∠ABD não-reto, proverá a identidade 

do seu ∠BAD e os dois arcos AD e DB pelo Teorema [27]. Logo, 

pelo mesmo [Teorema 27], como o lado AD e o ∠AGD são 

conhecidos, o ∠GAD e os dois lados AG e GD serão conhecidos. 

Além disso, AG também é comum ao triângulo dado. Finalmente, o 

lado BG será determinado, como os dois arcos BD e DG são 

conhecidos individualmente, da mesma maneira que o ∠BAG será 

determinado como os dois ângulos BAD e DAG [tem sido] 

encontrado.  

Mas se a perpendicular caísse fora do triângulo, argumentaríamos da mesma maneira, mas 

agora subtrairemos o ∠DAG, que previamente acrescentamos ao ∠BAD, do [BAD] de forma 

que o ∠BAG é conhecido. Semelhantemente, o arco GD, subtraído do arco DB, deixará o 

lado BG de nosso triângulo conhecido. Finalmente, quando o ∠AGD dos dois [ângulos] retos, 

para o conhecimento dois dos ângulos o planejado permanecerá. 

C.Q.D.  

                                                
298As letras b e g devem ser novamente invertidas em ambas as figuras deste teorema. 
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Teorema 33: Quando três ângulos de um triângulo esférico não-retângulo são dados, seus três 

lados podem ser medidos.  

Esquematizando... 

Se ABG for um triângulo deste tipo, tendo três ângulos não-retos conhecidos, então seus três 

lados podem ser encontrados.  

Demonstração 

Do vértice de qualquer ângulo - A, por exemplo - para o arco oposto a 

ele, deixe uma perpendicular AD resultar. Se cair dentro ou fora do 

triângulo saberemos com a orientação do Teorema [8]. Desde que cada 

um dos ângulos B e G é conhecido pela hipótese, [a perpendicular] não 

pode coincidir com os dois lados AB e AG, pois os ângulos B e G 

seriam um [ângulo] reto, que hipótese proíbe. Assim, primeiro, deixe [a 

perpendicular] cair dentro do triângulo. Então, pelo Teorema [20], a 

razão do seno do ∠BAD para o seno do ∠DAG está para o seno do 

complemento do ∠ABG para o seno complemento do ∠AGB. Além disso, a razão do seno do 

complemento do ∠ABG para o seno do complemento do ∠AGB é conhecida porque cada um 

dos ângulos B e G é conhecido. Conseqüentemente, você não negaria que a razão do seno do 

∠BAD para o seno do ∠DAG seja dada. E como a hipótese deu o ∠BAG total, então, pelo 

Teorema [23], cada uma das partes dos ângulos A não seria desconhecido. Então, o ∆BAD 

retângulo, tendo todos seus ângulos conhecidos, 

renderá seus dois lados AB e BD para nosso 

conhecimento pelo raciocínio do Teorema [26]. 

Podemos medir os dois lados AG e GD do ∆AGD 

retângulo, tendo três ângulos dados, da mesma 

maneira. Assim, encontramos os dois lados AB e 

AG do triângulo dado por [estes] processos 

duplo. Além do mais, quando os dois arcos BD e 

DG são adicionados (devido os medimos 

individualmente), resultará o terceiro lado BG do ∆ABG. 
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Porém, se a perpendicular o triângulo fosse deixada, então, pelo Teorema [20] previamente 

citado, a razão do seno do ∠BAD para o seno do ∠GAD será conhecida porque a razão do 

seno do complemento do ∠ABG para o seno do complemento do ∠AGB é dada. E como a 

diferença dos dois ângulos BAD e GAD é conhecida – isto é o ∠BAG - então pelo Teorema 

[24] cada um dos ângulos BAD e GAD será conhecido. Então, o ∆ABD retângulo tem todos 

seus ângulos conhecidos, para o ∠ABG que a hipótese determinou, deixe o ∠ABD 

conhecido, depois [ABG] é subtraído de dois [ângulos] retos. Então, pelo Teorema [26], seu 

lado AB que é também comum ao ∆ABG pode ser encontrado juntamente com o arco BD. Da 

mesma maneira chegaremos à identidade dos dois lados AG e GD do ∆AGD retângulo que 

tem três ângulos conhecidos. Assim, encontramos dois lados AB e AG do triângulo proposto. 

Além do mais, quando o arco BD é subtraído do arco DG do qual [dois arcos] a dupla 

dedução resultou, obteremos a identidade do terceiro lado BG. 

C.Q.D.  

Agora nestes últimos teoremas não era o plano unir um curso de operação e exemplos 

numéricos, porque trabalhamos muito com este tipo de problemas nas conclusões anteriores. 

Eu recomendo que eles sejam recordados. 

Do ∆ABG deixe três lados ser dado; deixe A e G ser pólos dos círculos EK e DZ; e deixe um 

[círculo] HK, paralelo [a DZ], ser entendido para ser descrito ao redor de pólo G com o 

comprimento do arco GB [como linha polar]. Quando isto for terminado, os mecanismos 

serão completamente semelhantes a esses, de uma determinada altitude do sol, é buscada sua 

distância do meridiano. Assim, você terá quatro métodos de resolver um problema quando 

três lados de um triângulo esférico são dados. 

 

Teorema 34: Em qualquer triângulo que tem três lados conhecidos, os três ângulos podem ser 

encontrados.  

Esquematizando... 

Se ABG é um triângulo cujos três lados, AB, AG e BG, são conhecidos, então seus três 
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ângulos serão conhecidos.  

Demonstração 

Para encontrar o desejado, pegue primeiro o ∠BAG. 

Então, se cada um dos arcos AB e AG são menores 

que um quadrante, deixe cada um ser estendido além 

do lado BG até que eles se tornem dois quadrantes AD 

e AE. E ao redor do pólo A com a corda do quadrante 

AD [como linha polar], deixe um círculo DE ser 

descrito que é estabelecido para atravessar o ponto E. 

Então, o arco DE determinará o tamanho do ∠BAG 

que buscamos. Para que este [ângulo] seja encontrado, 

deixe três raios, que são ZA, ZD e ZE proceder do 

centro, Z, da esfera para os três pontos A, D, e E. Além disso, dos pontos B e D299 

determinando a corda BG, deixe duas perpendiculares, cada uma, serem traçadas - GH e BK 

aos dois raios ZE e ZD, e aos dois outros GL e BM para o raio ZA. Realmente, é estabelecido 

que estas perpendiculares serão os senos dos arcos. E finalmente, deixe os pontos H e K 

serem unidos pela linha HK. Então, se os dois arcos AB e AG são iguais, as duas linhas GL e 

BM serão iguais e adjacentes. Semelhantemente, a linha GH será igual à linha BK, porque os 

arcos BD e GE são iguais, e [serão] paralelos a [linha BK] pela definição de uma superfície 

erguida [perpendicularmente] em [outra] superfície e pela Proposição 4 do Livro XI dos 

Elementos de Euclides300. Conseqüentemente, pela Proposição [não dada] do Livro I dos 

Elementos de Euclides, as duas linhas retas BG e KH são iguais. Além do mais, GB é 

conhecida - isto é, a corda do arco dado GB - e assim a linha HK será conhecida. 

Semelhantemente, as duas superfícies LH e MK [tem] lados paralelos [GH e BK]; então, pela 

proposição [não dada] do Livro I dos Elementos de Euclides, conhecida a [Linha] GL será 

igual a HZ e conhecida a [Linha] BM será [igual] a KZ. Então, pela Proposição 47 do Livro I 

dos Elementos de Euclides301, o ∆HZK planar e retilíneo, tendo três lados conhecidos, 

revelará [seu] ∠HZK, cujo tamanho determinou o arco DE. Assim, o arco que DE que é 

definido do tamanho do ∠BAG é concluído conhecido. Então, o ∆ABG esférico tem dois 

                                                
299 Para D leia G. 
300 Ver nota de Rodapé 195, p. 198. 
301 Ver nota de rodapé 192, p. 197. 
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lados BA e AG conhecidos juntamente com o ∠BAG, e conseqüentemente pelo Teorema [30] 

seus outros ângulos não serão ocultados.  

Podemos proceder diferentemente e mais facilmente, se os dois arcos AB 

e AG fossem iguais, desta maneira: Do ponto A deixem o arco 

perpendicular AD descer, que, estendido suficientemente, 

necessariamente interceptará o lado BG deste triângulo no ponto D. BD 

será igual à GD pelo [Teorema 56 do Livro Três, mas mais provavelmente 

as Proposições 4 ou 5 do Livro I dos Elementos de Euclides302 são 

delineadas]. Então, como o arco total BG é conhecido, BD será encontrado. Além disso, pelo 

Teorema [19], o seno do complemento de BA para o seno do complemento de AD está para o 

seno do complemento de BD para o seno inteiro. Assim, AD será conhecido. 

Conseqüentemente, também o ∠ABD e seu igual AGB [será conhecido]. Finalmente, ∠BAG, 

etc., semelhantemente [será encontrado].  

Porém, se um dos dois arcos BA e AG é maior que o outro, 

contudo cada arco é menor que um quadrante, então deixe o arco 

AB, por exemplo, ser maior que o arco AG; para que, um de cada 

vez, o arco GE será maior que o arco BD, e quando a construção 

anterior é consultada, a linha GH será maior que a linha BK. 

Então, deixe uma parte de HN, igual a linha BK, ser cortado pela 

linha BN que, quando traçada, deve igualar a linha HK como acima. Semelhantemente, como 

GL será igual para a linha HZ, assim BM [será igual] a KZ. Além disso, o ∠BNG será um 

[ângulo] reto; como os dois lados BG e GN do ∆GBN retângulo são conhecidos, a corda BG 

do arco BG é conhecido pela hipótese, enquanto GN é a diferença dos dois senos conhecido 

BK e GH, então o lado BN [do ∆GBN] será conhecido pelo Teorema [26] do Livro Primeiro. 

Assim, HK será declarado conhecido. Além disso, podemos declarar os dois lados HZ e ZK 

[sendo] conhecido como antes. Então, os três lados do ∆HZK são conhecidos. 

Conseqüentemente, podemos medir o ∠HZK e os outros como previamente.  

Mas se cada um dos arcos AB e AG é maior que um quadrante, deixe-os ser estendido até que 

eles se encontram no ponto S303, por meio do que foi dito anteriormente os dois arcos BS e 

                                                
302 Ver notas de Rodapés 104, p. 119 e 102, p. 119. 
303Na figura, para d leia s. 



Anexo 04 – O Quarto Livro dos Triângulos 
 

 306

SG são conhecidos. Pelo Teorema [39] do Livro Três ou por um dos Teoremas do Livro I dos 

Elementos de Euclides, cada um dos arcos ABS e AGS é uma semicircunferência conhecida. 

Então, o ∆BSG, [formados] dos três lados [isso é] que são conhecidos das provas já 

mencionadas, terá um ∠BSG conhecido, igual ao ∠BAG. Além do mais, orientada pelo 

método anterior, como os dois lados AB e AG são conhecidas juntamente com o ∠BAG, 

encontraremos os outros dois ângulos pelas direções de Teorema [28].  

Finalmente, deixe um desses dois arcos AB e AG ser maior que um quarto da circunferência 

enquanto o outro é menor. Por exemplo, deixe AB ser 

maior que um quadrante e AG ser menor. Quando a 

[primeira] construção é resumida, não mudaremos nada, a 

não ser que estenderemos a linha GH além de ponto H até 

que HN fique igual ao seno BK do arco BD. 

Semelhantemente, deixe o raio AZ ser estendido de forma 

que BM possa permanecer perpendicularmente. Com estes 

assim organizados, argumentaremos desta maneira. A 

corda BG é conhecida porque seu arco é conhecido. A 

linha G304 inclui o seno do arco conhecido GE, e a linha 

HN é igual ao seno BK do arco conhecido BD. Então, a 

[linha] total GN é conhecida.  

Além disso, ∠BNG é um [ângulo] reto para a superfície HNBK incluso pelas linhas paralelas, 

e seu ângulo K é um [ângulo] reto. Além disso, do Teorema [26] do Livro Primeiro, o lado 

NB do ∆BNG retângulo será conhecido, [e] a linha HK é igual a [NB]. Assim, como os três 

lados do ∆HZK planar são conhecidos, mediremos o ∠HZK e os outros como antes.  

Agora, daremos um pequeno espaço para os mecanismos, não ensinaremos nada exceto como 

podem ser encontrados os três lados do triângulo planar cujo ângulo, permanece no centro de 

uma esfera, correspondendo ao ângulo esférico desejado. HZK, na figura, é um triângulo 

deste tipo. Parece-nos ter explicado as outras coisas suficientemente em seus lugares 

[apropriado]. Assim, se os dois arcos AB e AG são iguais ou não, usaremos seus senos como 

os dois lados do triângulo planar que contém o ângulo que permanece no centro da esfera. 

Este [ângulo] corresponde ao ângulo esférico desejado. Além disso, para o terceiro lado do 

                                                
304 Para G leia GH. 
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triângulo planar levaremos a corda do terceiro arco, se os dois arcos que contêm o ângulo 

desejado forem iguais. [Mas] se [os dois arcos] são desiguais, qualquer um é menor que um 

quarto [de uma circunferência] ou maior, então encontre os senos dos complementos dos 

arcos que incluem o ângulo desejado; subtraia seu quadrado da diferença do quadrado da 

corda do terceiro arco; e o resto, leve a raiz quadrada do terceiro lado do triângulo planar. 

Mas, se um [dos dois arcos mencionados] é maior que um quadrante enquanto outro é menor, 

adicione os senos destes complementos e subtraia seus quadrados da soma do quadrado da 

corda do terceiro arco, a raiz quadrada do resto será considerada o terceiro lado do triângulo 

planar.  

Por exemplo, deixe cada um dos arcos AB e AG ser 20° e o arco BG 36°. O seno de 20° é 

20521, e este valor será considerado [como sendo] cada um dos lados KZ e ZH. O seno de 

36° é 35267. Este valor é o lado HK. Pode-se fazer [isto] semelhantemente se cada um dos 

arcos AB e AG têm 160° e o arco BG, 36°, formarão os números anteriores.  

Mas se alguém me der o lado AB como 35º305, o lado AG como 16°, e lado BG como 46. O 

seno de 25° é 25357, o qual eu nomearei como lado KZ. O seno de 16° é 16538, considerado 

como o lado ZH, enquanto a corda BG é 46888. O seno do complemento de 16° é 57676. O 

seno do complemento de 25° é 54378, que é subtraído de 57676, deixa 3298. Este [valor] ao 

quadrado será 10876804, que, subtraído do quadrado da corda BG – isto é, 2198484544 - 

deixa 2187607740. A raiz quadrada disto, 46772, que eu estabeleço como linha HK.  

Finalmente, deixe o lado AB ser 130°, o lado AG 75º, e o lado BG 65°. O seno de 130° é 

45963, para o lado KZ. O seno de 75° é 57956. O valor do lado HZ, e a corda de 65° é 64476. 

O seno do complemento de 130° é 38567. O seno do complemento do arco AG é 15529, que é 

adicionado a 38567, dando 54096. Este [valor] ao quadrado dá 2926377216, que é subtraído 

do quadrado da corda BG, [ou] 4157154576, dando 1230777360. A raiz quadrada disso, 

35082, é designada o lado HK. 

Assim, [em todos estes exemplos], [somos] guiados pela hipótese do Teorema [47] do Livro 

Primeiro, que fará o ∠HZK conhecido, e conseqüentemente o arco DE será computado. Isto 

não é ambíguo, você lembrará desses problemas que relacionamos no procedimento do 

Teorema [20] do Livro Primeiro. Além disso, o arco DE determina o lado do ∠BAG, e 

conseqüentemente BAG e os outros ângulos não serão desconhecidos. 
                                                
305 Para 35º leia 25º. 
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Poderíamos chegar à mesma coisa por um caminho diferente. Deixe o ∆ABG proposto ter 

dois lados AB e AG que são desiguais, cada um menor que um quadrante, encontrando o 

tamanho do ∠BAG. Ao redor do ponto A como um pólo, deixe um grande círculo DH ser 

descrito na esfera; a circunferência desse [círculo] encontrar o arco GB, estendido, no ponto 

H. Deixe os dois arco AB e AG também ser estendido aos pontos E e D [respectivamente]. 

Cada um dos arcos AE e AD serão um quadrante erguido ortogonalmente para o arco DH. 

Além disso, pelo Teorema [15], a razão do seno do arco GD para o seno do arco BE está para 

o seno de GH para o seno do arco BH. Além disso, cada um dos dois arcos GD e BE são 

conhecidos, pois seus complementos AG e AB são conhecidos pela hipótese. Então, a razão 

do seno de GH para o seno de BH será conhecida; e como a diferença dos dois arcos GH e 

BH são conhecidas - isto é, o arco GB - então pelo Teorema [22], cada um destes arcos será 

conhecido. Conseqüentemente, devido o arco BH e [o arco] BE ser conhecido, [e] devido o 

∠E ser um ângulo reto, o complemento do arco EH, e então o próprio arco EH, será 

conhecido pelo Teorema [25]. Semelhantemente, dos dois arcos GD e GH, o arco DH será 

encontrado. Então, a diferença dos dois arcos DH e EH, isto é, o arco DE - não será 

desconhecido. Além disso, [o arco DE] determina o tamanho do ∠BAG. Então, aquele ângulo 

será conhecido, e conseqüentemente os restos dos ângulos podem ser encontrados como antes.  

Porém, se um dos dois arcos AB e AG é maior que um quadrante, enquanto o outro é menor, 

deixe AB ser maior que um quadrante. E quando, como antes, o grande círculo [DE] é 

descrito ao redor de A como pólo, sua circunferência intercepta o arco GB306 no ponto E. 

Também vai interceptar o arco BG no ponto H, enquanto o arco AG estendido encontra-o no 

ponto D. Agora, cada um dos dois arcos EB e GD serão conhecidos, porque eles são os 

complementos dos arcos dados. Além disso, a razão conhecida do seno de BE para seno de 

GD está para a razão do seno de BH para o seno de HD307 pelo Teorema [15]. Então, a razão 

do seno de BH para o seno de HG será conhecida, e como o arco total BG é determinado pela 

hipótese, cada um dos arcos BH e HG serão conhecidos pelo Teorema [21]. Além disso, 

devido os dois arcos BH e BE ser conhecidos e devido o ∠E ser um [ângulo] reto, então, pelo 

Teorema [25], o arco EH será conhecido. Semelhantemente, os dois arcos HG e GD 

identificarão o arco DH, devido o ∠D ser um [ângulo] reto. Assim, o arco total DE que 

determina o tamanho do ∠BAG não será ocultado. Conseqüentemente, o ∠BAG será 

declarada um ângulo conhecido juntamente com os outros [ângulos] do triângulo proposto.  

                                                
306 Para GB leia AB. 
307 Para HD leia HG. 
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Porém, se cada um dos arcos AB e AG excedem um quadrante, os deixe ser estendido até que 

eles se encontrem. A conjuntura de seus ângulos será igual ao ∠A. E um novo triângulo será 

formado pela base BG cujo dois lados [serão] conhecidos, menores que um quadrante. Disto, 

o outro [desconhecido] pode ser encontrado como acima.  

Eu estou aperfeiçoando o curso da operação, para isto é discernido seguir dos procedimentos 

dos Teoremas [15, 21 ou 22, e 25].  

O fim do Quarto Livro dos Triângulos. 
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ANEXO 05 

O QUINTO LIVRO DOS TRIÂNGULOS 

 

Teorema 1: Se existe dois triângulos retângulos que têm dois ângulos agudos iguais, mas 

lados desiguais que subtendem aos ângulos retos então a razão do seno da diferença destes 

lados para o seno da diferença dos dois lados que estão subjacentes aos ângulos retos e os 

ângulos agudos iguais será como a razão do produto dos senos dos complementos dos lados 

que subtendem aos ângulos agudos ao produto do seno total vezes o seno do complemento do 

ângulo agudo. 

Esquematizando... 

É compreendido que estes triângulos são construídos 

com arcos de grandes círculos de uma esfera ou de 

duas esferas iguais, porque estamos discutindo nada, 

além disso, neste [Teorema]. Admita ABC e DEF ser 

dois triângulos, tendo dois ângulos retos AGB308 e DFE 

e dois [ângulos] agudos iguais ABC e DEF, e admita o 

lado AB do ∆ABC ser maior que o lado DE do ∆DEF, 

de fato isso também explica que o lado BC de um 

triângulo é maior que o lado EF do outro, se você 

entende de forma clara o Terceiro Livro dos Triângulos. Então, o seno reto da diferença dos 

dois lados AB e DE para o seno da diferença dos dois lados BC e EF tem a [mesma] razão 

assim como a do produto do seno vezes o seno do complemento do ∠ABC, ou DEF, para o 

produto dos senos dos complementos dos dois arcos AC e DF.  

Demonstração 

Para que isto possa ser mostrado mais facilmente, AB intercepta o arco GB igual ao arco DE, 

e BC [intercepta] o arco BH igual ao arco EF. Quando os dois pontos G e H são unidos pelo 

arco GH, será estabelecido pelo Teorema 36 do Livro Três dos Triângulos que o ∠GHB é um 

                                                
308 Para AGB leia ACB. 
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ângulo reto. Então, pelo Teorema 20 do Livro Três dos Triângulos e o Teorema 2 do Quarto 

Livro dos Triângulos os dois círculos, o qual AC e GH são arcos, atravessará as extremidades 

do círculo BC; assim os dois arcos AC e GH, estendido um pouco, se encontrará no ponto K 

que necessariamente será a extremidade do círculo BC. E cada um dos arcos KC e KH serão 

admitidos em um quadrante da grande circunferência. Então, admita um grande círculo ser 

compreendido pela extremidade de K e pela extremidade do círculo AB. O arco KM deste 

[círculo] encontra-se com os dois [arcos] AB e BC, estendendo-se suficientemente - formando 

[AB] no ponto L e o posterior [BC] o ponto M - e, além disso, [eles] se encontram 

ortogonalmente pelo raciocínio do Teorema 17 do Livro Três. Pelo Teorema 11 do Livro Três 

dos Triângulos e o Teorema 1 do Quarto Livro dos Triângulos, cada um dos três arcos KM, 

BL, e BM será um quarto da grande circunferência. Conseqüentemente o arco LM 

determinará o tamanho do ∠ABC, cujo complemento é KL. Além disso, ninguém será 

desavisado que o arco AG é a diferença dos dois arcos AB e 

DE. Semelhantemente, CH é o excesso do arco CB em cima 

de FE. Então, admita o arco perpendicular GN ser traçado do 

ponto G para quadrante KC. Então, a razão do seno de AG 

para o seno de CH é composta de duas [razões], isto é, da 

razão do seno de AG para o seno de GN e da razão do seno de GN para o seno de CH. Além 

disso, pelo Teorema 15 do Quarto Livro dos Triângulos, o seno de AG está para o seno de GN 

assim como o seno de AK está para o seno de KL. Além disso, o seno de GN está para o seno 

de CH assim como o seno de GK está para o seno de KH do mesmo [Teorema]. Então, a 

razão do seno de AG para o seno de CH é composta de duas [razões] - isto é, da razão do seno 

de AK para o seno de KL e da razão do seno de GK para o seno total. Mas pela Proposição 

[não dada] do Livro VI dos Elementos de Euclides, devido estas [razões componente] a [razão 

do seno de AG para o seno de CH] é composta também pelo produto dos senos de AK e GK 

para o produto do seno vezes o seno de KL - isto é, [o seno] do complemento do ∠ABC. 

C.Q.D. 
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Teorema 2: Em todo triângulo esférico que é construído a partir de arcos de grandes círculos, 

a razão do seno versado de qualquer ângulo para a diferença de dois senos versados, do qual o 

seno versado do lado subtendido a este ângulo, quando o outro é o seno versado da diferença 

dos dois arcos incluindo este ângulo, assim como a razão do quadrado do seno reto total para 

o produto retangular dos senos dos arcos colocado ao redor do ângulo mencionado. 

Demonstração 

Admita ABG309 ser um triângulo deste tipo, 

tendo dois lados desiguais, AC maior que 

AB, e cada um deles menor que um 

quadrante. Ao redor dos pontos A e B como 

extremidades, admita que dois grandes 

círculos sejam descritos, de modo que as 

circunferências interceptam no ponto E; 

admita que o arco AB seja estendido em 

ambos os lados até que encontre o círculo descrito ao redor de A nos pontos D e F e [até que 

se encontre] o círculo traçado ao redor de B nos pontos G e H. É estabelecido que o arco GD é 

igual ao arco AB. Além disso, cada um dos arcos ED e EG [é estabelecido] ser um quadrante 

da circunferência grande. Logo, admita dois arcos AC e BC serem contínuos até cada um 

deles ser um quarto da circunferência, e forme o arco anterior DE no ponto L enquanto o 

posterior [encontra] o arco GE no ponto M. Novamente, como os pontos A e B são extremos, 

admita um círculo pequeno KN ser descrito na esfera ao redor da extremidade A com o 

comprimento da corda AC [como linha polar], e admita um círculo pequeno OP [ser descrito] 

ao redor de B com o comprimento de B310 [como linha polar]. Então, o arco BK será a 

diferença dos dois arcos AB e AC; o arco BO será igual ao arco BC; e, além disso, o arco DL 

determinará o tamanho do ∠BAC. Então, isto pode ser dito que a razão do seno versado de 

DL está para a diferença dos dois senos versados que formam os arcos BK e BC assim como 

o quadrado do seno reto total está para o produto dos dois senos retos dos arcos AB e AC.  

De forma que isto pode ser mostrado mais claramente, outra construção também será usada. 

Nesta, da mesma maneira que na primeira construção, admita que exista um círculo, GBH, ao 

redor do centro X que também é o centro da esfera. Admita que a linha de interseção dos 

                                                
309 Para ABG leia ABC. 
310 Para B leia BC. 



Anexo 05 – O Quinto Livro dos Triângulos 

 313

círculos GBH e GEH seja o diâmetro de GH que não era apropriado traçar na primeira figura, 

evitando confusão. Além disso, admita que a interseção dos círculos GBH e DEF seja a linha 

DF. Semelhantemente, os dois círculos GBH e KCN interceptam um outro círculo na linha 

KN. Finalmente, os dois círculos GBH e OCP são mostrados [interceptam] na linha reta OP. 

Logo, admita dois raios da esfera ser traçado - XA que intercepta a linha KN no ponto Y e XB 

interceptando OP no ponto R. Além disso, é estabelecido pelos Teoremas 7, 14 e 17 do Livro 

Três, que KN é o diâmetro do círculo KCN e a linha OP é o diâmetro do círculo OCP devido 

o círculo grande GBH passar pelas extremidades de cada um deles.  

O ponto Y será o centro do círculo KCN e 

ponto R o centro do círculo OCP. 

Novamente, do ponto K admita duas 

perpendiculares emergindo - uma, KT, para 

a linha OP e uma outra, Kq, para a linha 

BX. Semelhantemente, admita que o ponto 

A seja o topo da perpendicular AV descendo 

para a linha BX. Então, a linha AV será o 

seno reto do arco AB; além disso, BQ será o 

seno versado do arco BK, e BR será o seno 

versado do arco BO, ou BC. A diferença destes senos versados é a linha QR, igual a linha KT. 

Novamente, quando o ponto S é marcado, os dois diâmetros dos círculos KCN e OCP - isto é, 

as linhas KN e OP – se encontrarem, será entendido que a linha KS é o seno versado do arco 

KC da primeira figura. Para os senos cada um dos círculos KCN e OPC são erguidos 

ortogonalmente um círculo GBH que atravessa seus extremos como ensina o Teorema 17 do 

Livro Três dos Triângulos, então sua linha de interseção que atravessa o ponto S pela 

Proposição [não dada] do Livro XI dos Elementos de Euclides, será erguido ortogonalmente 

no círculo GBH. Então, pela discussão da definição de uma linha erguida perpendicularmente 

em uma superfície, esta linha reta intercepta a perpendicular KN - isto é, o diâmetro do 

círculo KCN. Então, o diâmetro KN bifurca esta linha de interseção, e a metade dessa [linha 

de interseção] será o seno reto do arco KC. Assim, KS é o seno versado do mesmo [arco KC]. 

Então, a reta [linha] DF é o diâmetro de círculo DEF, a linha DZ - isto é, o seno versado do 

arco DL - é usado nisso. KS será [DZ], pois o raio KY do círculo KCN está para o raio DX do 

círculo DEF. Os dois arcos KC e DL são semelhantes pelo Teorema 23 do Livro Três dos 
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Triângulos, porque os dois arcos AD e AL descem das extremidades dos dois círculos KCN e 

DEF e inclui os arcos mencionados.  

Até agora chegamos ao lugar onde podemos mostrar primeiro que os dois triângulos KTS e 

AVX [são] eqüiláteros, deste modo: os dois ângulos TKS e RqS, e então XqY, são iguais 

devido o paralelismo das linhas KT e Rq. Daí, cada um dos ângulos KTZ e XYq é um 

[ângulo] reto, e permanecendo o ∠KST será igual ao outro YXq, ou AXV. Além disso, o 

∠AVX foi disposto a [ser] um [ângulo] reto. Então, os dois triângulos KTS e AVX são 

eqüilátero, e assim, pela Proposição 4 do Livro VI dos Elementos de Euclides311, a razão de 

XA está para AV assim como SK está para KT e rearranjando. Além disso, a razão de DZ - 

isto é, o seno versado do ∠BAC – para a linha KT - isto é, a diferença dos dois senos 

versados mencionados acima - é composta das duas [razões], isto é, da razão do seno DZ para 

KS e a razão de KS para KT. Além disso, DZ para KS era DX - isto é, o seno total – para a 

linha KY que é o seno reto do arco AK ou AC. E a razão de KS para KT foi como a de AX - o 

seno reto total – da linha AV que é o seno reto de arco AB. Então, a razão do seno versado do 

arco DL, ou ∠BAC, para a diferença dos senos versados mencionada acima é composto de 

duas razões - isto é, da razão do seno reto total para seno reto do arco AC e da razão do seno 

reto total para o seno reto do arco AB. Agora a partir destas duas razões também está 

composto à razão do quadrado do seno reto total para o produto dos senos retos dos dois arcos 

AB e AC. Então, a razão do seno versado do ∠BAC está para a diferença dos dois senos 

versados dos dois arcos BO e BK assim como a razão do quadrado do seno reto total está para 

produto dos dois senos retos dos dois arcos AB e AC. 

C.Q.D. 

Você ainda não pode negligenciar [o fato] que os dois senos versados dos dois arcos BK e BO 

têm a [mesma] diferença que os dois senos de retos dos seus complementos. 

Conseqüentemente, se existir [sempre] uma necessidade deste teorema em qualquer de seu 

trabalho, você poderia encontrar diferença na citação acima, subtraindo o seno reto do 

complemento de um dos dois arcos BK e BO do outro seno reto do seu complemento. Além 

disso, levamos os dois arcos [incluindo] o ângulo, pelo qual este discurso se preocupa [ser] 

menor que um quadrante, de forma que nossa prova seria considerada mais clara. Agora se 

                                                
311 Ver nota de Rodapé 116, p. 130. 
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cada um deles for maior que um quadrante, eles são entendidos para ser estendidos até que 

eles se encontram para formar outro ângulo igual ao anterior. Então, o novo triângulo será 

desenhado no terceiro arco, [e] os dois lados deste [triângulo] será menor que um quadrante. 

Mas, se um deles é determinado pelo menor quadrante enquanto o outro é determinado pelo 

maior, então, embora a construção tivesse que ser mudada um pouco, todo o mesmo [e] da 

mesma forma a dedução será concluída como verdade do teorema. Quando a pessoa estiver 

atenta a isto, então qualquer um terá o mesmo seno reto, desde que [o arco suplementar] seja 

partido de um semicírculo. Então, parece que provamos suficientemente com certeza nossa 

proposição  

 

Teorema 3: Quando três lados dados de um triângulo esférico são construídos por arcos de 

grandes círculos, todos os ângulos de seus [triângulos] podem ser medidos.  

Esquematizando... 

Embora se possa executar esta proposição pelo Teorema 34 do Quarto Livro dos Triângulos, 

no entanto uma vez que a contemplação da verdade é mais agradável quando se chegar à 

mesma meta através de vários e diferentes modos, o Teorema anterior pode ser aplicado ao 

nosso Teorema. Então, admita ABG312 ser tal triângulo que é construído dos arcos de grandes 

círculos. O propósito é encontrar seu ∠BAC, ou qualquer outro [ângulo]. 

Demonstração 

Tomemos seus três lados desiguais, para quaisquer dois lados do [triângulo] sendo iguais, o 

procedimento seria como o ensinado no Teorema 34 do Quarto Livro dos Triângulos [o 

segundo método]. Então, uma vez que a partir do anterior a razão do quadrado de todo seno 

reto está para o produto dos senos retos dos dois arcos AB e AC assim como a razão do seno 

versado do ∠BAC desejado está para a diferença dos dois senos versados, um desses está no 

arco BC enquanto o outro está na diferença dos dois arcos AB e AC, e as três destas 

quantidades são conhecidas da hipótese, então a quarta pode ser encontrada - isto é, o seno 

versado do ∠BAC. Conseqüentemente, seu arco que determina o tamanho do ∠BAC e então 

o próprio ângulo, será medido.  

                                                
312 Para ABG leia ABC. 
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Não ensinaremos nada novo para a identificação dos outros dois ângulos, porque, [como] o 

∠BAC já é conhecido juntamente com esse lado oposto BC e como os outros lados são 

conhecidos, podemos encontrar o que está ausente pelo raciocínio do Teorema 30 do Quarto 

Livro dos Triângulos, combinado com o Teorema 8 do Quarto Livro dos Triângulos. 

 

Teorema 4: O que o {teorema} anterior ensinou, concluímos por outro silogismo. 

Esquematizando... 

Admita que o ∆ABC proposto, tem dois lados desiguais AB e AC, menor que a divisão de um 

quadrante, e deixe-o que seja encontrado o tamanho do ∠BAC desejado.  

Demonstração 

Ao redor do ponto A como pólo, deixe um grande 

círculo DH ser descrito na esfera. O arco BC estendido 

a circunferência deste [círculo] ao ponto H. Deixe os 

dois arcos AB e AC sejam estendidos continuamente 

acima do arco DH, os quais eles interceptam nos 

pontos E e D. Então, cada um dos arcos AE e AD do 

quadrante será erguido ortogonalmente sobre o arco 

DH. 

Daí os dois arcos BD e CE serão conhecidos. Na verdade eles são os complementos dos dois 

arcos AB e AC, [que são] conhecido pela hipótese. Mas a razão do seno reto de BD está para 

o seno reto de CE, pelo Teorema 15 do Quarto Livro dos Triângulos, assim como o seno reto 

do arco BH está para o seno reto de HC. Então, a razão do seno reto de BH para o seno reto 

de HC é conhecida. E como a diferença dos dois arcos BH e HC é conhecida - isto é, o arco 

BC - então pelo Teorema 22 do Quarto Livro dos Triângulos cada um deles pode ser 

encontrado. Logo, como os dois arcos HC e CE são conhecidos e como o ∠E é um reto 

[ângulo] pelo Teorema 1 do Quarto Livro dos Triângulos, então o arco HE será conhecido 

pelo Teorema 25 do Quarto Livro dos Triângulos. Similarmente, os dois arcos HB e BD 

conhecidos, juntamente com o ∠D reto, identificará o arco HD. Então, o arco HE, subtraiu do 
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arco HD, deixará o arco DE conhecido que determina ∠ABC313. Conseqüentemente, o 

[∠BAC] será conhecido. Daí, os lados opostos [aos outros ângulos] farão os outros dois 

ângulos conhecidos pelo Teorema 28 do Quarto Livro dos Triângulos.  

Entretanto, se um dos dois arcos AB e C314 é maior que um 

quadrante enquanto que o outro é menor que ele, deixe que 

AC seja o maior. Como antes, quando um grande círculo é 

descrito ao redor de A como o pólo, sua circunferência 

interceptará os dois arcos AC e BC. Então, deixe o anterior 

interceptar no ponto E e o posterior no ponto H. Deixe o 

arco AB ser estendido até encontrar a circunferência 

mencionada no ponto D. Novamente, cada um dos arcos 

BD e CE serão conhecidos, devido eles serem os 

complementos dos dois arcos AB e AC dados. Daí, pelo Teorema 15 do Quarto Livro dos 

Triângulos, a razão do seno reto de BD está para o seno reto de CE assim como o seno reto de 

BH está para seno reto de HC devido os dois ângulos D e E serem retos [ângulos]. Então, 

desta maneira a razão do seno reto de BH para o seno reto de HC será conhecida. 

Conseqüentemente, desse modo, a razão do seno total do arco BC é conhecido pela hipótese, 

então, pelo Teorema 21 do Quarto Livro dos Triângulos, cada um dos arcos BH e HC serão 

conhecidos. Além disso, como os dois arcos HB e BD são conhecidos juntamente com o ∠D 

reto, o arco DH pode ser encontrado pelo Teorema 25 do Quarto Livro dos Triângulos. 

Semelhantemente, os dois arcos HC e CE, juntamente com o ∠E reto, fazem o arco HE 

conhecido. Finalidade, os dois arcos DH e HE combinados identificarão o arco DE que 

determina o tamanho do ∠BAC. Conseqüentemente este [ângulo] é concluído conhecido; e os 

outros podem ser determinados como antes.  

Mas se cada um dos arcos AB e AC forem estendidos a um quadrante, eles podem ser 

entendidos até que eles se encontrem, formando um novo ângulo desejado igual ao ∠A. 

Então, o outro triângulo existirá acima do arco BC. Os dois lados deste [novo triângulo], [que 

são] menores que um quadrante, será conhecido. Então, pelo método anteriormente 

mencionado, o ângulo incluído por estes dois lados será conhecido, o qual [ângulo] é igual ao 

∠A. Conseqüentemente, o próprio o ∠A será claramente conhecido.  

                                                
313 Para ABC leia BAC. 
314 Para C leia AC. 
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Além disso, há outra maneira de encontrar qualquer ângulo desejado de um triângulo esférico 

quando os três lados forem dados. Três cordas desses arcos dados podem ser traçadas. 

Também deixe três raios da esfera emergir aos três vértices deste triângulo. Então, você terá 

uma pirâmide acima dos três lados da base. As seis linhas desta [pirâmide triangular] são 

conhecidas. Assim, você pode encontrar a inclinação de uma superfície lateral acima a partir 

de alguma outra direção - quer dizer, acima da superfície que é fechada pelos dois raios da 

esfera e uma das três cordas mencionadas. Agora, o resultado desta inclinação revelará o 

ângulo dos dois arcos cujas cordas eram pegos [como lados da pirâmide]. Além disso, nesta 

investigação os senos retos dos arcos dados e os senos retos dos seus complementos serão 

muito úteis. Para que [isto] não pareça ainda muito longo, depois que essas três boas maneiras 

estiverem sido relacionadas, eu decidi esta quarta maneira especialmente para que possa ser 

acoplada claramente com meus outros escritos. 

 

Teorema 5: Quando dois ângulos de um triângulo esférico são dados juntamente com a soma 

dos seus dois lados opostos, cada um desses lados pode ser encontrado.  

Esquematizando... 

Admita o ∆ABC ter dois ângulos conhecidos ABC e ACB e [admita ter] uma soma conhecida 

para os dois lados AB e AC. Buscamos cada um destes [lados] individualmente. 

Demonstração 

Pelo Teorema 17 do Quarto Livro dos Triângulos a razão do 

seno reto do arco AB está para o seno reto de AC assim como o 

seno reto do ∠ACB está para o seno reto de ∠ABC. Daí, a 

[razão] posterior é conhecida, devido os ângulos serem dados. 

Assim, o seno reto de AB para o seno reto de AC terá uma razão 

conhecida, e como a soma destes arcos é dada, então, pelo 

Teorema 21 do Quarto Livro dos Triângulos, cada um deles será conhecido separadamente. 

C.Q.D.  
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Além disso, para determinar o outro lado e o outro ângulo, eu aconselho que seja recordado o 

Teorema 32 do Quarto Livro dos Triângulos. 

 

Teorema 6: Quando dois ângulos de um triângulo esférico que é construído pelos arcos de 

grandes círculos são dados juntamente com a diferença dos seus lados opostos, cada um 

destes lados pode ser encontrado.  

Demonstração 

Isto é reconhecido seguindo o Teorema 22 do Quarto Livro dos Triângulos da mesma maneira 

que o anterior [fez] no Teorema 21 do Quarto Livro dos Triângulos. A razão do seno reto de 

um dos arcos desejados para o seno reto do outro será conhecido, pelo raciocínio do Teorema 

17 do Quarto Livro dos Triângulos porque os ângulos foram dados. E como a hipótese deu a 

diferença destes [arcos], cada um deles será encontrado, sem dúvida [pelo Teorema 22 do 

Quarto Livro dos Triângulos]. 

 

Teorema 7: Se, qualquer ângulo de um triângulo esférico está para o lado oposto a esse 

ângulo, um arco de um grande círculo desce, bifurcando o ângulo do qual é traçado, então os 

senos retos dos dois arcos colocaram em qualquer lado do ângulo dividido e os senos retos 

das porções do lado dividido terão a mesma razão. 

Esquematizando... 

Em tal ∆ABC, admita o arco AD ser traçado do ponto A, bissectando o ∠BAC e [dividindo] 

arco BC em duas partes BD e DC. Então, a razão do seno reto de AB para o seno reto de AC 

está para o seno reto de BD para o seno reto de DC.  

Demonstração 

Pelo Teorema 17 do Quarto Livro dos Triângulos, o seno reto de 

AB está para o seno reto de BD assim como o seno reto do 

∠ADB está para o seno reto do ∠BAD. De modo semelhante, a 
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razão do seno reto de AC está para o seno reto de CD assim como o seno reto do ∠ADC está 

para o seno reto do ∠CAD. Daí, o seno do ∠BAD é igual ao seno reto do ∠CAD. Então, o 

seno do ∠ADB é igual, e de fato, [é] igual ao seno reto do ∠ADC, desde que estes dois 

ângulos sejam iguais a dois retos [ângulos]. Da mesma maneira, os dois arcos que, por adição, 

são iguais numa semi-circunferência e tem o mesmo seno reto, conseqüentemente também os 

dois ângulos que, por adição, são iguais a dois retos [ângulos] têm que dividir o seno reto. 

Então, o seno reto de AB está para o seno reto de BD e o seno reto de AC está para o seno 

reto de CD tendo a [mesma] razão. Então, quando as condições são trocadas, você concordará 

que a proposição será verdadeira. 

 

Teorema 8: Se há dois triângulos retângulos dos quais, o ângulo agudo de um é dado igual ao 

ângulo agudo do outro e a diferença dos lados que subtendem os ângulos reto é igual à 

diferença dos dois arcos subjacentes aos ângulos retos e os ângulos agudos dados, e se 

qualquer um lado de um dos dois triângulos é conhecido, então todos os outros desconhecidos 

como também a diferença acima mencionado pode ser encontrada. 

Esquematizando... 

Sejam dois triângulos quaisquer ABC e DEG que têm dois retos [ângulos] ABC e DEG e dois 

ângulos agudos dados ACB e DGE, e admita o lado AC de um [triângulo] ser maior que o 

lado DG do outro. Daí, admita a diferença dos dois arcos AC e DG ser igual à diferença dos 

dois arcos BC e EG, embora [o valor da diferença] não seja conhecida. Finalmente admita que 

um destes seis arcos dos dois triângulos seja dado. Então, todos os outros arcos podem ser 

encontrados.  

Demonstração  

Por exemplo, admita que seja dado o arco BC. Desde que isto e os 

dois ângulos B e C sejam conhecidos, então, pelo raciocínio de 

Teorema 27 do Quarto Livro dos Triângulos, podem ser 

identificados os outros dois arcos deste mesmo triângulo. Daí, 

pelo mesmo Teorema 1, a razão do seno da diferença dos dois 

arcos AC e DG para o seno da diferença dos dois arcos BC e EG 



Anexo 05 – O Quinto Livro dos Triângulos 

 321

que [neste caso] é a razão da igualdade, é como isso o produto dos senos dos arcos 

complementares AB e DE para o produto de todo o seno vezes o seno do complemento do 

∠ACB, ou ∠DGE. Então, os dois produtos dos senos mencionados acima são iguais. Daí, o 

produto do seno total vezes o seno do complemento do ∠ACB é conhecido porque o seno 

total e o seno do complemento de um [dado] ∠ACB são conhecidos. Assim, o produto dos 

senos dos complementos dos arcos AB e DE serão conhecidos. Daí, o complemento do arco 

AB é conhecido porque é o próprio AB, previamente medido. Logo, o seno deste 

complemento, e conseqüentemente pelo Teorema 17 do Primeiro Livro dos Triângulos, o 

seno do complemento do arco DE, será conhecido. Finalmente 

sabemos que o complemento do arco DE, é com isso o próprio DE. 

[DE], juntamente com os dois ângulos DEG e DGE, revelará os 

outros lados desse triângulo [DEG] com ajuda do Teorema 27 do 

Quarto Livro dos Triângulos. Conseqüentemente, a diferença dos 

dois arcos AC e DG, que foi dada igual à diferença dos dois arcos BC e EG, serão claramente 

conhecidas.  

C.Q.D. 

 

Teorema 9: Se a diferença de dois arcos é dada, e se o produto retangular dos dois de seus 

senos é dada, chegaremos a identidade de cada arco.  

Esquematizando... 

Admita que a diferença AC de dois arcos AB e BC seja dada, e admita que o produto do seno, 

AE, e do arco AB vezes o seno, CZ, do arco BC seja dado. Buscamos cada um dos arcos AB 

e BC. 

Demonstração 

Agora eu entendo que o produto retangular mencionado acima, será dado em termos do 

quadrado do raio do círculo, de forma que, quando os dois senos AE e CZ estão estendidos, 

eles interceptam os dois pontos H e K na circunferência, as cordas AC, AH, KC e KH podem 

ser traçadas. Então, como o produto de AE vezes CZ é dado, e o produto de duas vezes [cada 

um] deles serão dado, de fato este último [produtos] está provado pela Proposição 18 do Livro 
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VI dos Elementos de Euclides315 [ser] o quádruplo 

[produto] anterior. Se para isto [quadruplicou o 

produto], adicionamos o quadrado da corda AC que é, 

o produto de AC vezes HK, [estas duas cordas que são] 

iguais devido as cordas AK e CH serem paralelas e 

sendo conhecida devido o arco AC ser conhecido por 

hipótese, então o quadrado de corda AH pode ser 

considerada conhecida, como AH é a diagonal do 

quadrilátero ACHK inscrito no círculo, [é] igual a 

diagonal CK do mesmo [quadrilátero]. Além disso, o produto das duas diagonais deste 

quadrilátero é igual ao produto dos dois pares de lados, [cada par] oposto a sua [diagonal 

respectiva]. Conseqüentemente, a corda AH e seu arco AH será conhecida. Se você subtrai o 

arco AC conhecido por esse [arco AH], o arco CH é deixado conhecido juntamente com sua 

metade CB. Se você soma o arco AC conhecido com o [arco CB], o arco total resultará AB. 

C.Q.D. 

 

Teorema 10: Se existem dois triângulos retângulos dos quais o ângulo agudo de um é igual 

ao ângulo agudo do outro e [do qual] os dois lados que subtendem os ângulos retos têm uma 

diferença conhecida, e similarmente se os dois lados subjacentes ao ângulo reto e o ângulos 

agudos dado tem uma diferença conhecida, todos os lados destes [dois triângulos] pode ser 

encontrados. 

Esquematizando... 

Se ABC e DEF são dois triângulos que têm dois ângulos retos ABC e DEF e dois ângulos 

agudos dados iguais ACB e DFE, e se o lado AC, por exemplo, de um é maior que o lado DF 

do outro [e] a sua diferença é dada, e se a diferença dos dois lados BC e EF também são 

conhecidas, então todos os lados destes triângulos serão conhecidos. 

 

 

                                                
315 Ver nota de Rodapé 92. 
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Demonstração  

Se as duas diferenças dadas são iguais, resolveremos pelo 

Teorema [8]. Porém, se eles são dados desiguais, então o 

corte de AC no arco GC igual ao arco DF; de modo 

semelhante, BC corta o arco HC igual ao arco EF. 

Quando o arco GH é traçado, o ∠GHC será estabelecido 

para ser um [ângulo] reto, pelo Teorema [36] do Livro 

Três dos Triângulos, os dois triângulos DEF e GHC 

devem ter lados iguais e ângulos iguais. Então, deixe os 

dois arcos BA e HG serem estendido até que eles se 

encontrem no ponto K que pelo Teorema 2 do Quarto Livro dos Triângulos será extremidade 

do círculo BC. Ao redor deste [pólo] com o comprimento de KG [como linha polar], deixe um 

círculo pequeno ser descrito na esfera. O arco GL deste [círculo] se encontra com o arco BK 

em L. Daí, pelo Teorema [1] a razão do seno de AG está para o seno de BH assim como o 

produto dos senos dos arcos AK e GK está para o produto do seno total vezes o seno do 

complemento do ∠ACB, e, além disso, devido três destas quantidades serem conhecidos, pela 

hipótese dados dois arcos AG e BH e o produto do seno total vezes o seno do complemento 

do ∠ACB é conhecido devido o ∠ACB ser dado, então o produto dos senos dos dois arcos 

AK e GK serão conhecidos. Daí, pelo Teorema [2], o quadrado do seno total está para o 

produto dos senos de arcos AK e GK assim como [a razão] do seno versado do ∠AKG, ou o 

arco BH que determinam o [ângulo], está para a diferença dos dois senos versados dos dois 

arcos AG e AL. E como três destas quantidades são conhecidas, como é evidente, então a 

diferença dos senos versados mencionados também será conhecida. Como arco AG pelo 

Teorema 42 do Livro Três dos Triângulos, é maior que o arco AL, e [como AG] é conhecido 

pela hipótese, seu seno versado será conhecido. Se a partir disso [o seno versado de AG] você 

subtrai a diferença acima mencionada dos dois senos versados, o seno versado do arco AL 

será descoberto. Conseqüentemente, o arco AL não pode ser omitido, [e] é a diferença dos 

dois arcos AK e GK. Daí, o produto dos senos AK e GK já foi 

concluído conhecido, e já encontramos a diferença destes arcos. 

Então, a partir do [Teorema] anterior cada um destes [arcos AK e 

GK] é conhecido. Conseqüentemente, os seus complementos - isto 

é, os arcos AB e GH - podem ser conhecidos. Finalmente, como o 

arco GH e os dois ângulos GHC e GCH são dados, então, pelo raciocínio de Teorema 27 do 
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Quarto Livro dos Triângulos, cada um dos arcos GC e HC que são iguais aos dois [arcos] DE 

e DF, serão encontrados. Se fôssemos acrescentar a estes [arcos] os dois arcos AG e BH, 

conhecidos a partir da hipótese, resultarão nos dois arcos AB e AC. Então, encontramos os 

três lados de cada um dos triângulos propostos. 

C.Q.D. 

 

Teorema 11: Quando o seno versado de algum arco tem uma razão conhecida do seno reto do 

mesmo arco, o próprio arco é conhecido.  

Esquematizando... 

No círculo ABGC que tem diâmetro AG, admita BC ser uma corda que o diâmetro bifurca em 

E. Assim, será estabelecido que AE é o seno versado do arco AB, e BE é o seno reto do 

mesmo [arco]. Então, se alguém nos der a razão de AE para BE, então o arco AB pode ser 

encontrado.  

Demonstração 

Quando as duas cordas AB e BG são traçadas, então, pela 

Proposição 30 do Livro III dos Elementos de Euclides316 

e a Proposição 8 do Livro VI dos Elementos de 

Euclides317, as duas partes triangular ABE e EBG serão 

semelhantes um a outra e ao ∆ABG. E pelo Corolário 8 

do mesmo Livro VI, a linha BE será a média 

proporcional entre GE e EA. Como a razão de BE para 

EA é conhecida, e de AE para EB foi dada, então a razão 

de GE para EA também será dada. Por adição a razão do diâmetro total de GA para o seno 

versado AE é [conhecida]. Daí, consideramos o diâmetro do círculo conhecido devido os 

arcos da circunferência serem mensuráveis. Então, o seno versado AE pode ser encontrado, o 

qual finalmente permitirá que seu arco AB seja conhecido.  

                                                
316 Ver nota de Rodapé 178, p. 183. 
317 Proposição 8.VI: Caso em um triângulo retângulo seja traçada um perpendicular do ângulo reto até a base, os 
triângulos junto à perpendicular são semelhantes tanto ao todo quanto entre si (EUCLIDES, p. 240, 2009). 
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Teorema 12: Se há dois triângulos retângulos dos quais um ângulo agudo de um é igual a um 

dado ângulo agudo do outro, e se a diferença dos lados opostos aos ângulos retos é dada 

juntamente com a diferença dos lados que subtendem aos ângulos agudos, então todos os 

lados dos triângulos podem ser encontrados. 

Esquematizando... 

Quando a construção do Teorema [10] é repetida, deixe-nos considerar dois arcos AG e AL 

como dado - isto é, as diferenças dos arcos que subtendem os ângulos dados. Buscamos todos 

os lados dos dois triângulos do modo seguinte. 

Demonstração 

A razão do quadrado do seno total está para o produto do seno 

total vezes o seno do complemento do ∠ACB, pela Proposição 1 

do Livro VI dos Elementos de Euclides318, assim como a razão do 

seno total está para o seno do complemento do ∠ACB, quando o 

seno total é tomado como a altura comum a ambos [produtos] retangular. Daí, isto é composto 

de duas razões - isto é, da razão do quadrado do seno inteiro para o produto dos senos AK e 

GK e da razão do produto de senos AK e CK para o produto do seno total vezes o seno do 

complemento de ∠ACB. O primeiro destes componentes [razão] é, pelo Teorema [2], como 

[a razão] do seno versado do arco BH para a diferença dos dois senos versados, dos quais é [o 

seno versado] do arco AG, enquanto o outro é do arco AL. Realmente, a segunda componente 

[razão] está para [a razão] do seno reto de AG para seno reto de BH. Então, o razão do seno 

total para o seno do complemento do ∠ACB é 

composta de duas [razões] - isto é, da razão do seno 

versado de BH para a diferença dos dois senos 

versados que mencionamos, e da razão do seno reto de 

AG para seno reto de BH. E assim, a razão do seno 

total para o seno do complemento do ∠ACB é 

composta de duas razões - isto é, da razão do seno reto 

de AG para a diferença dos dois senos versados, acima 

mencionado, e da razão do seno versado de BH para 

                                                
318 Ver nota de Rodapé 63, p. 92. 
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seno reto do mesmo é BH. Daí, esta razão composta é conhecida devido o seno total e o seno 

do complemento do dado ∠ACB ser conhecido. Então, a primeira componente é conhecida, 

porque o arco AG é dado e assim seu seno reto é conhecido, e também porque o arco AL é 

dado como a diferença dos dois arcos AK e GK, ou dos dois AB e GH.  

Então, cada um dos arcos AG e AL têm um seno versado conhecido, [e] a diferença destes 

senos versados não será omitida. Deste modo, então, a primeira razão da componente tem 

condições conhecidas. Daí, quando esta [componente] razão é subtraída da própria razão, a 

segunda razão da componente é conhecido; isto foi [a razão] do seno versado de BH para o 

seno reto do mesmo [arco] Então, pelo Teorema [11], o próprio arco BH não será 

desconhecido. Daí, como dois arcos AG e BH são conhecidos, os outros que seriam buscados 

podem ser encontrados pelo raciocínio do Teorema [10]. 

 

Teorema 13: Se a diferença de dois arcos é dada juntamente com a diferença de seus senos, 

então cada um deles pode ser encontrado.  

Esquematizando... 

Admita AB e AC seja dois arcos cuja diferença, BC, é dada, e admita seus dois senos BD e 

CE tenha uma diferença conhecida. Então, cada um deles será conhecido.  

Demonstração 

Trace a corda BK estando apoiada ortogonalmente no 

seno reto CE ao ponto H. CH será a diferença dos dois 

senos. Admita a corda BC ser subtendida pelo arco BC. 

[A corda BC] deve ser conhecida devido o arco ser dado. 

Assim, os senos das duas linhas BC e CH são conhecidos 

[e] como o ângulo H é reto [ângulo], então, pelo Teorema 

27 do Primeiro Livro dos Triângulos, mediremos o 

∠CBH, como se estivesse apoiado no centro de algum 

círculo; mas agora devido o arco ser colocado na 

circunferência acima, então o arco subtendendo - isto é, arco CK - também será conhecido. Se 

fôssemos adicionar o arco BC, conhecido da hipótese, a esse [arco CK], o arco total BK será 
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encontrado, e assim a metade do arco, BL. Conseqüentemente, seu complemento AB também 

é conhecido. Daí, como o arco AB e [arco] BC são conhecidos, o arco total AC será 

conhecido. Assim, encontramos cada um dos arcos mencionados, como foi realizado. 

 

Teorema 14: Em todo triângulo retângulo que tem dois ângulos agudos, como o seno do 

complemento de qualquer ângulo agudo está para o seno total do produto do seno do 

complemento do lado oposto que [o ângulo] vezes o seno do outro ângulo agudo está para o 

quadrado do seno total. 

Esquematizando... 

Se o ∆ABC tem um ∠A [ângulo] reto e os outros dois [ângulos] agudos, então o seno do 

complemento do ∠C agudo está para o seno total assim como o produto do seno do 

complemento de AB vezes o seno do ângulo B está para o quadrado do seno total, que 

conseqüentemente é provado319.  

Demonstração 

Deixe cada arco CA e CB ser estendido de forma que eles 

se tornem dois quadrantes CE e CD. Da mesma maneira, 

deixe BG e BH se tornarem quadrantes. E deixe os pontos 

D e E ser unido pelo arco DE, que estendido, encontra-se 

com HG, estendido, a F. Então, cada um dos arcos DF e 

HF serão um quarto do círculo porque os ângulos D e H 

são [ângulos] retos. Logo, os dois arcos ED e AB 

estendem-se e encontram K. Agora KD para DF está composto de duas [razões], KB para BG 

e GH para HF – eu estou [na verdade] falando dos senos [destes 

arcos]. Mas KD é o complemento do ∠ACB desde que K seja a 

extremidade do círculo CE porque os ângulos A e E são [ângulos] 

retos. Daí, KB é o complemento do lado oposto AB ao ∠ACB, 

oposto, e GH é o valor [em graus] do ∠ABC. Além disso, cada um 

                                                
319 As figuras dadas para este teorema estão incorretas e devem ser ignoradas. A primeira figura dada 
para o Teorema 15 da página 290 são as verdadeiras figuras para este teorema. 
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dos arcos DF, BG, e HF são um quadrante do círculo. Daí, a razão do produto retangular do 

antecedente [condições, KB vezes GH] da componente [razão] para o produto da conseqüente 

[condições] destas [razões componente] quer dizer, para o quadrado do seno total - é 

composta das mesmas razões do componente [como foram encontrado], a proposição é 

verdadeira.  

 

Teorema 15: Circunscrever um círculo ao redor de um dado triângulo esférico. 

Demonstração 

O método de circunscrever e inscrever círculos são, como no [caso 

dos] triângulos retângulos, bifurcarem os lados [por circunscrever] 

ou os ângulos [por se inscrever], e assim por diante. Mas, 

encontrar o diâmetro de um círculo circunscrito ou inscrito exige 

outros meios. 

O diâmetro de um círculo circunscrito pode ser encontrado de dois modos - isto é, ou por três 

cordas conhecidas ou pelos arcos conhecidos nos triângulos esféricos. [Isto é] não tão com 

relação a um que se inscreveu [círculo]; qualquer círculo circunscreve um triângulo esférico 

também circunscreverá o retângulo [triângulo], isso é, construído das três cordas dos três 

arcos [do triângulo esférico], [mas] isto não acontece com um círculo inscritível. 

Ao redor do ∆ABC esférico, deixe o círculo ABC ser 

circunscrito, cujos raios que queremos através do exame dos 

arcos. Deixe o arco AD ser a perpendicular a BC, e deixe BC 

ser bifurcado no ponto F. Disto, deixe a perpendicular, FE, 

emergir; a extremidade do círculo circunscrito deve ser esta 

[perpendicular FE].  

De forma semelhante, deixe AC ser bifurcado em G, e deixe 

a perpendicular, traçada [do ponto G] encontrar o arco FE em H que será a extremidade do 

círculo circunscrito. Considerando que os três lados são dados, você pode obter o ∠C. E, 

logo, porque FC é conhecido, a perpendicular FE, como também o ∠FEC e o arco EC, 

também serão conhecidos. Conseqüentemente, EG pode ser identificado. E então devido o ∠E 
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é conhecido, o arco que GH será encontrado. Considerando que GC é conhecido, HC também 

será conhecido, [e] isto é incluído entre as extremidades e o vértice do ∠C - quer dizer, [ou 

seja, entre as extremidades e] a circunferência do círculo circunscrito.  

 

O quinto e último Livro dos Triângulos terminou. 

 

 


