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Arcos e ângulos
Arco geométrico
É uma das partes da circunferência delimitada por dois pontos, incluindo-os. Se os dois pontos
coincidirem, teremos arco nulo ou arco de uma volta.

Medida angular e comprimento de um arco
Considere um ponto A sobre uma circunferência de raio r e centro O. Deslocando-se o ponto A
sobre a circunferência, ele percorre uma distância, ao mesmo tempo que gira um ângulo a em torno
do centro O. Esse movimento do ponto A descreve um arco de circunferência de medida angular α e
medida de comprimento l.

Unidades
Para a medida angular a usam-se geralmente unidades como o “grau” e o “radiano”.

Arco e ângulo central
Todo arco de circunferência tem a mesma medida do ângulo central que o subtende.

Comprimento de uma circunferência de raio r
Em qualquer circunferência, a medida do seu comprimento (C) dividida pela medida do seu
diâmetro (d) é igual a π (pi), ou seja:

π =

C
onde d é o diâmetro da circunferência (d = 2R).
d

Assim:

Para a medida do comprimento, usam-se em geral unidades como “metro”, “centímetro”,
“quilômetro”, etc.
Observação: A medida de comprimento l, depende do raio da circunferência, mas a medida angular
α não.

Medida de uma circunferência
Medida em graus: 360º
Medida em radianos: 2π

Exemplo:
Se o comprimento de uma circunferência for 2π cm, qual será o comprimento de um arco dessa
circunferência de:
a) 180º
b) 90º
c) 60º
d) 30º

e) 120º
f) 240º
g) 270º

Unidades para medir ângulos e arcos
Os arcos de circunferência têm comprimento e medida angular. A medida do comprimento de um
arco pode ser expressa em metros, centímetros, etc. A medida angular de um arco é, em geral,
expressa em graus ou radianos.
Por definição, a medida angular de um arco é a medida do ângulo central subtendido por ele.
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arco de um grau da circunferência. (1º) é o arco que subtende um ângulo central de 1º, de
1
modo que corresponde a
da circunferência.
360
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Considere o arco AB, que vai de A para B no sentido anti-horário:
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Radiano: Considere uma circunferência cujo raio tem medida de comprimento igual a r, em
uma determinada unidade. Nessa circunferência, um arco de um radiano (1 rad) é um arco
cujo comprimento também é igual a r, na mesma unidade.

Assim, se retificássemos o arco, transformando-o em um segmento de reta, poderíamos verificar
que ele teria o mesmo comprimento do raio dessa circunferência. Um ângulo de um radiano (1 rad)
é um ângulo congruente a um ângulo central subtendido por um arco de um radiano.

A medida do comprimento de arco e a medida do ângulo central são proporcionais; então, a medida
do comprimento do arco e a medida angular do arco também são proporcionais.

Considerando-se a circunferência cujo raio tem medida igual a r, se por definição um arco de
medida 1 rad tem comprimento de medida r, um arco de 2 rad tem medida de comprimento igual a
2r, e, generalizando, um arco de α rad tem medida de comprimento:

Sendo α o ângulo central em radianos.

Correspondência entre grau e radianos
Meia volta numa circunferência corresponde a 180º e a π rad.

Exemplo:
Faça as conversões pedidas abaixo, usando a correspondência entre graus e radianos:
a) 30º em radianos;

b)

3π
rad em graus;
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c) 1 rad em graus;

d) 1 grau em radiano.

Exercícios propostos
Questão 01
Determine a medida, em radianos, de um arco de 20 centímetros de comprimento contido em uma
circunferência de raio 8 centímetros.

Questão 02
Calcule, em radianos, a medida do ângulo central correspondente a um arco de comprimento 15 cm
contido em uma circunferência de raio 3 cm.

Questão 03
Qual é o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 458 contido em uma
circunferência de raio 2 cm?

Questão 04
Determine o ângulo, em radianos, em cada item.

a)

b)

Questão 05
Um pêndulo tem 15 cm de comprimento e, no seu movimento, suas posições extremas formam um
ângulo de 60º. Qual é o comprimento do arco que a extremidade do pêndulo descreve?

Gabarito
Questão 01
2,5 radianos

Questão 02
5 radianos

Questão 03
Aproximadamente 1,57 cm

Questão 04
a) 1,2 radianos
b)

2π
radianos
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Questão 05
15,7 cm
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