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TRIÂNGULOS COM
ÂNGULOS MÚLTIPLOS

йA é equivalente a uma relação simples
Num triângulo plano йABC, a igualdade entre os ângulos йB
entre os dois lados opostos a esses ângulos, |AC|=|BC|. E se йB Qй йA para algum natural n?
Figura 2

E

sta foi a questão que Euler considerou em 1765 no artigo [2]. Euler começa por tratar alguns casos particulares,

de n = 1 a n = 5, apercebendo-se de que há um padrão nas equações que vai obtendo, mas resume a apresentação aos valores de
n DWpHDOJXPDVDÀUPDo}HVTXHID]UHTXHUHPXPDMXVWLÀFDção. Por isso, vale a pena regressar a este problema.
Dado um triângulo

йABC, com vértices A, B, C, designe-

mos por a, b e c os comprimentos dos lados opostos a A, B e
C, respetivamente. Comecemos por supor que йB = йA e tracemos o segmento CP perpendicular à reta que contém o lado
AB, construindo desse modo dois triângulos,

йAPC e

йBPC,

йABC e

tão os triângulos

йBQC são semelhantes. Pelo TeoRXVHMD

rema de Tales,
e

. Além disso, por

que são rectângulos e semelhantes. Além disso, têm em comum

consequentemente,

o lado CP , que se corresponde pela semelhança. E, portanto,

construção,

são triângulos congruentes, com a = b. Reciprocamente, se a = b,

triângulo й$%4 tem-se йB = йA, logo

consideremos o ponto médio M do lado AB ÀJXUD HRVHJ-

do nesta igualdade os valores anteriores, obtemos

mento que o une a C. Os triângulos

йAMC e

йBMC são con-

gruentes, logo, em particular, йB = йA.

й LVWR p

RX VHMD
triângulo

. E, no
й6XEVWLWXLQ,

. Reciprocamente, suponhamos que no
йABC, de lados correspondentes a, b e c, vale a iguale, portanto, no lado AC pode-

. Então

dade

Figura 1

e,

PRVÀ[DUXPSRQWRQ tal que o ângulo йQBC é igual a й$. Desse
modo, criamos um triângulo
como vimos,

BQC semelhante a

, й

e

. Além
, isto é,

,

йAQB é isósceles, com

.

disso, como por hipótese
sabemos que o triângulo

йABC, logo,

Daqui resulta que, no triângulo

йABC, se tem й% = 2 й$. Com

йABC ÀJXUD   WDLV TXH

HVWDFDUDFWHUL]DomRGRVWULkQJXORVHPTXHXPkQJXORpRGREUR

йA 6H ELVVHFWDUPRV R kQJXOR йB e considerarmos

GHRXWURSRGHPRVSRUH[HPSORSURYDUTXHH[LVWHH[DWDPHQWH

o ponto QGHLQWHUVHFomRGHVVDELVVHFWUL]FRPRODGRAC, en-

XPGHVWHVWULkQJXORVFXMRVFRPSULPHQWRVGRVODGRVVmRLQWHLURV

Analisemos agora os triângulos
йB = 2
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ABQ, o ângulo йABQ é igual a 2 й4$%.

consecutivos1pRTXHYHULÀFDa = 4, b = 6 e c = 5. Ou determinar

no triângulo original

H[SUHVV}HVJHUDLVSDUDRVHQRHRFRVVHQRGHXPkQJXORGXSOR

Daqui resulta que, no triângulo

3RUSURFHVVRDQiORJRXVDQGRRTXHMiVDEHPRVSDUDn = 2,

ABC, se tem йB = 3 йA.

O argumento geométrico anterior pode repetir-se para os

SRGHPRVH[SOLFLWDUXPDUHODomRHQWUHRVFRPSULPHQWRVGRVOD-

outros valores de n. Designemos por

dos de um triângulo em que um dos ângulos é triplo de outro.

entre os lados, com comprimentos a, b e c, de um triângulo

a relação

ABC em que B = n A(QWmRXPDYH]REWLGDVDVH[SUHVV}HV
Figura 3

de Fj para

, a fórmula de recorrência que resulta deste
, dada por

processo indutivo é, para todo o natural

e

Reciprocamente, se
)L[DGR
6HMD йABC ÀJXUD XPWDOWULkQJXORFRP й% = 3 й$6HWULV-

rímetro

, então

, na família de todos os triângulos com pe-

, há um que se destaca: o equilátero com esse perí-

setarmos o ângulo йB e considerarmos o ponto Q do lado AC tal

metro, por ser aquele que engloba maior área. Para

que o ângulo й4%& é igual a й$, então, de novo, os triângulos

designemos por

йABC e

й%  Q й$. Quando

йBQC são semelhantes, sendo
йABQ, tem-se

. Por construção, no triângulo

e

й% = 2 й$, e portanto

RXVHMD

tence a

,

RFRQMXQWRGHWULkQJXORV ABC tais que
, o triângulo equilátero não per-

, e até só há dois triângulos isósceles neste con-

MXQWR XP FRP kQJXORV

e outro de ângulos

4XDOpDVROXomRVHH[LVWHGRSUREOHPDLVRperimétrico em
o que é equivalente a

e, cancelando
й

, o mesmo que

"3HOD/HLGRV6HQRVHP

triângulo com perímetro

a área de um

é dada por

.

Quanto à implicação recíproca, voltemos à referência
>@ (XOHU DÀUPD TXH VH QXP WULkQJXOR йABC, de lados correspondentes a, b, c, vale a igualdade

onde

. Observe-se que os pontos críticos de

não dependem do valor de

então йB = 3 йA $ ÀJXUD FRP TXH (XOHU SUHWHQ-

é positivo em

GH LOXVWUDU HVWD DÀUPDomR Vy p SRVVtYHO VH b > a. Esta é uma

e que o denominador de

. Além disso,
, e portanto a função

0 e
estende-se continu-

VHGHÀQLUPRV

condição necessária para que o ângulo no vértice B VHMD

amente a

triplo do do vértice A, mas não é consequência da hipóte-

HVWHVFDVRVH[WUHPRVFRUUHVSRQGDPDWULkQJXORVGHJHQHUDGRV

6HSRUH[HPSORa = 3, c = 2 e

6HQGR FRQWtQXDHYDOHQGRQRVH[WUHPRVGRGRPtQLRWHP

se
b é a solução da equação

em

, então

Pi[LPRJOREDODWLQJLGRQRLQWHULRUGRLQWHUYDOR

, embora

. Com a

йABC,

página de webMathematica>@SRGHPRVGHVHQKDURVJUiÀFRVGD

opostos aos vértices A, B, CUHVSHWLYDPHQWHTXHYHULÀFDDFRQ-

função área e da respetiva derivada para algumas escolhas de

a, b e c são os comprimentos dos lados de um triângulo
mas em que

dição

.

n3RUH[HPSORSDUDn = 2, eles permitem-nos prever que só um

6HFRQWXGRDGPLWLUPRVTXHQRWULkQJXOR йABC, de lados a, b, c,
e

se tem

, então podemos

À[DUQRODGRAC um ponto Q tal que o ângulo й4%&é igual a
й$'HVVHPRGRRWULkQJXOR йBQC é semelhante a й$%&, com
e, portanto,

lados

. Além
 RX VHMD

disso, como por hipótese

йFRQFOXtPRVSHORFDVRn = 2, que,
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Figura 4

WULkQJXORPD[LPL]DDiUHDHTXHQmRpLVyVFHOHVWHPkQJXOR
graus, valor que, em radianos, se situa estritamente
entre

e 3DUDRFRQÀUPDUpPDLVVLPSOHVXVDUDIyUPXOD

GH+pURQ>@TXHH[SULPH em função dos comprimentos dos
ODGRV H GR SHUtPHWUR À[DGR  H XWLOL]DU PXOWLSOLFDGRUHV GH
/DJUDQJH EHQHÀFLDQGR GD FDUDFWHUL]DomR

descrita an-

teriormente.

Figura 6
 QmR

(correspondente a
pertence a

. Logo nenhuma das alternativas
, que descrevem, em separado, os triângu-

ou

Figura 5

los isósceles de

VHUYHSDUDPD[LPL]DUDiUHD2VLVWHPDWHP

uma única solução, sendo

e (a, b) o par que

VDWLVID]DVHTXDo}HV
)L[DGR



TXHUHPRV

PD[LPL]DU

D

IXQomR

onde

,

QRFRQMXQWR

.

e

Como as duas componentes do gradiente de g, isto é
não se anulam em
trar os elementos

No endereço http://www.atractor.pt/mat/triang_multis estão

, basta encone de g são

onde os gradientes de

vários applets que permitem, variando

ou nFRQMHFWXUDUVREUH

FROLQHDUHV(VWDGHSHQGrQFLDOLQHDUGRVJUDGLHQWHVVLJQLÀFDTXH

a resposta no caso geral, além de uma versão mais detalhada

RWULkQJXORGHiUHDPi[LPDTXHSURFXUDPRVFRUUHVSRQGHDXP

GHVWHWH[WR

ponto de tangência de uma curva de nível de f com a curva de
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Analisemos o sistema de equações
cógnitas, a, b e րVXMHLWRjUHVWULomR
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Como,

pela

desigualdade

triangular,

e, analogamente,

temos
, das

GXDV SULPHLUDV HTXDo}HV SRGHPRV GHVGH Mi FRQFOXLU TXH
se e só se
FRHÀFLHQWHV GH
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  XPD YH] TXH RV

não se anulam. Mas o triângulo equilátero

1

Problema proposto, em 1968, nas Olimpíadas Internacionais de Matemática.
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