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Esfera

Seção da Esfera
Toda seção plana de uma esfera é um círculo.
Sendo r o raio da esfera, d a distância do plano secante ao centro e s o 
raio da seção, vale a relação R² = d² + r²

OBS: Se o plano secante passa pelo centro da esfera, temos como seção 
um círculo máximo da esfera.



Esfera

Exemplo
1) Uma esfera tem raio 15 cm. Calcule a área da secção feita a 9 cm do 

centro.



Esfera

Fuso Esférico
E a interseccao da superficie de uma esfera com um diedro (ou setor
diedral) cuja aresta contem um diametro dessa superficie esferica.
O angulo α, medida do diedro, medido na seccao equatorial, e
quem caracteriza o fuso.

A = 
º90

².r. 



Esfera

Exemplo
1) Calcular a área de um fuso esférico de 30º, contido numa superfície 

esférica de raio 4 cm.



Esfera

Cunha Esférica
E a interseccao de uma esfera com um diedro (ou setor diedral) cuja
aresta contem o diametro da esfera.
A cunha e caracterizada pelo raio da esfera e pela medida do diedro.

AC = AF + πr²
V = 

º270

³.r. 



Esfera

Exemplo
1) Calcular o volume de uma cunha esférica de raio 3 cm cujo ângulo 

diedro mede 45°.



Esfera

1) Uma esfera de raio 9cm é seccionada por um plano que dista 6cm do 
seu centro. Calcule:

a) O volume dessa esfera                                                                                   
b) A área da superfície esférica                                                                           
c) A área da secção determinada pelo mencionado plano de corte



Esfera

2) Calcule o volume e a área total de uma cunha esférica de raio 12cm e 
ângulo central de 60º.



Esfera

3) Calcule a capacidade de uma esfera cuja superfície esférica tem área 
igual a 144πm².



Esfera

4) Seccionando-se uma esfera por um plano que dista 3m do seu centro, 
obtém - se uma secção de área 72πm², determine o volume dessa 
esfera.


