
 

Matemática - 4º Bimestre - 2ª Série - Ensino Médio 

Diedros, triedros e poliedros 

1. Diedros 

Dois planos secantes a e b determinam, no espaço, quatro semi-espaços. 

Chama-se diedro à intersecção de dois desses semi-espaços. 

Na figura, os semiplanos a e b são as faces e a reta a é a aresta do diedro 

determinado pela intersecção dos semi-espaços I e I’. 

 

2. Secção reta de um diedro 



 

A região angular determinada pela intersecção de um diedro com  um plano 

perpendicular a sua aresta é asecção reta (ou secção normal) do diedro. 

Na figura, o plano p perpendicular à aresta a determina a secção reta definida pelo 

ângulo . 

Observações: 

a) Todas as secções retas do mesmo diedro são congruentes. 

b) A medida de um diedro é a medida da sua secção reta. 

c) Dois diedros são congruentes quando suas secções retas são congruentes. 

d) Se o plano p não for perpendicular à aresta a, teremos simplesmente uma 

secção ou secção inclinada. 

3. Triedros 

Dadas três semi-retas ,  e , de mesma origem V e não coplanares, 

consideremos os semi-espaçosI, II e III como segue: 

I  com origem no plano (bc) e contendo ; 

II  com origem no plano (ac) e contendo ; 

III com origem no plano (ab) e contendo ; 



 

Chama-se triedro determinado por ,  e  à intersecção dos semi-espaços 

I, II e III. 

 V (a; b; c) = I  II  III 

 

O ponto V é denominado vértice do triedro, as semi-retas ,  e  são 

as arestas, os ângulos ,  e  (ou  ,  e ), são as faces, 

e d1, d2 e d3 são os diedros do triedro. 

4. Relações entre as faces de um triedro 

a) Em todo triedro, qualquer face é menor que a soma das outras duas. 

Assim, sendo f1, f2 e f3 as faces de um triedro, temos: 



 

b) A soma das medidas (em graus) das faces de um triedro qualquer é menor que 

360°. Assim: 

f1 + f2 + f3 < 360° 

5. Relações entre os diedros de um triedro 

a) Em qualquer triedro, a medida (em graus) de um diedro aumentada de 180° 

supera a soma das medidas dos outros dois. 

Assim, sendo d1, d2 e d3 as medidas (em graus) dos diedros de um triedro, temos: 

 

b)  A soma dos diedros de um triedro está compreendida entre 2 retos (180°) e 6 

retos (540°). 

Assim: 

180º < d1 + d2 + d3 < 540° 

6. Superfície poliédrica 

Superfície poliédrica é a união de um número finito n (n *) de polígonos 

planos, tais que: 

a) Dois polígonos que têm um lado em comum nunca são coplanares. 

b) Cada lado de polígono está no máximo em dois polígonos. 

c) Todo polígono tem pelo menos um lado comum com um dos demais polígonos. 

7. Elementos 

Numa superfície poliédrica, temos: 

a) as faces, que são os polígonos planos; 



b) as arestas, que são os lados dos polígonos; 

c) os vértices, que são os vértices dos polígonos. 

 

Chama-se aresta livre a aresta que é lado de um único polígono. Se a aresta é 

lado de dois polígonos, ela é chamada aresta dupla. 

 

Superfície poliédrica aberta 

8. Classificação 

Chama-se superfície poliédrica aberta a superfície poliédrica que tem aresta 

livre. Se a superfície poliédrica não tem aresta livre, ela é chamada superfície 

poliédrica fechada. 



 

Superfície poliédrica fechada 

9. Superfície poliédrica convexa 

Uma superfície poliédrica é convexa quando o plano de cada polígono deixa todos 

os demais polígonos num mesmo semi-espaço. 

 

Superfície poliédrica não convexa 

10. Poliedro 

Poliedro é a região do espaço delimitado por uma superfície poliédrica fechada. 

Se a superfície poliédrica fechada é convexa, o poliedro por ela delimitado, é 

chamado poliedro convexo. 



 

Poliedro convexo 

11. Relações de Euler 

a) Numa superfície poliédrica convexa aberta com V vértices, A arestas 

e F faces, vale a relação: 

V – A + F = 1 

b) Numa superfície poliédrica convexa fechada ou um poliedro 

convexo com V vértices, A arestas e Ffaces, vale a relação: 

V – A + F = 2 

Todo poliedro que satisfaz essa relação é chamado poliedro Euleriano. 

É importante saber que: 

“Todo poliedro convexo é Euleriano mas nem todo poliedro Euleriano é 

convexo". 

Observe que o poliedro da figura abaixo não  é  convexo,  mas obedece  à  relação 

V – A + F = 2 

 



12. Soma dos ângulos das faces 

Em todo poliedro convexo de V vértices, a soma dos ângulos de todas as suas faces 

é dada por: 

S = (V – 2) . 360° 

 


