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Nestas notas apresentaremos as fórmulas da geometria plana para o

cálculo da área de um triângulo e de um quadrilátero cíclico (inscrito numa
circunferência) em função do comprimento de seus lados e de seu semi-
perímetro. Para o triângulo esta é conhecida como a fórmula de Heron de
Alexandria, embora escritores árabes afirmem que esta foi descoberta por
Arquimedes. Para os quadriláteros cíclicos há uma generalização natural da
fórmula de Heron, tão importante, que é considerada como a mais notável
descoberta da geometria hindu, feita por BRAHMAGUPTA. Originalmente a
prova de Brahmagupta faz uso do conhecido Teorema de Ptolomeu para
quadriláteros cíclicos. Aqui, estas duas fórmulas são deduzidas, elementarmente,
da Lei dos co-senos para um triângulo.
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Seja ABC∆ um triângulo cujos lados medem a, b e c indicados na figura abaixo,
então a medida da área deste triângulo é dada pela fórmula:

))()(( cpbpappS −−−=

onde )(
2

1
cbap ++= é o semi-perimetro do ABC∆ .
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Todos sabem que a área de um triângulo é calculada pela fórmula

.
2

1
bhS = Nas condições aqui tratadas sabemos que a altura relativa ao lado CA  é

dada por ,Ĉsenah ⋅=  donde podemos escrever para a área:

(*)  ˆ  
2

1
CsenabS =

É também muito conhecida a Lei dos co-senos para um triângulo. E, pela figura
acima, esta pode ser escrita como:

(**)  ˆcos2222 Cabbac ⋅−+=

Com efeito, elevando ao quadrado S na expressão (*) temos que:

)ˆcos)(ˆcos(       

)ˆcos1()ˆcos1()ˆcos1(  ˆ4 2222222

CababCabab

CabCabCbaCsenbaS

+−=

=+⋅−=−==

Multiplicando este último resultado por 4, obtemos:

 )ˆcos22)(ˆcos22(16 2 CababCababS +−=

no qual podemos completar quadrados e adequar os fatores para o uso da Lei dos
co-senos (**) temos:

])][()([])][()([        

]ˆcos22][ˆcos22[16
22222222

222222222

cbabaccbacba

CabbaabbaCabbaabbaS

−+−−=−++−−=

=⋅+−−++⋅−+++−−=

fatorando as diferenças de quadrados, podemos escrever:

))()()((        

))()()((16 2

cbacbacbacba

cbacbabacbacS

−++−++−++=
−++++−−+=

Aonde, dividindo por 16:

)2(
2
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1
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12 ccbabcbaacbacbaS −++−++−++++=



Portanto:
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substituindo o semi-perímetro ),(
2

1
cbap ++=  concluímos que:

))()(( cpbpappS −−−= , a conhecida fórmula de Heron.

De uma certa analogia da fórmula acima demonstrada deduzimos, a seguir, o
resultado principal destas notas.
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A medida da área de um quadrilátero cícli co de lados a, b, c, d cujo semi-
perímetro denotado por p é a seguinte:

))()()(( dpcpbpapK −−−−=
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onde )(
2

1
dcbap +++=

)(
2

1
)( dcbaap +++−=−

)(
2

1
)( dcbabp ++−=−

)(
2

1
)( dcbacp +−+=−

)(
2

1
)( dcbadp −++=−

Os seguintes fatos elementares são considerados na prova:

I. Seja um quadrilátero tal que seus ângulos opostos internos sejam

suplementares: na figura temos °=+ 180ˆˆ DB (esta relação vale para os
quadriláteros cíclicos).

II . As áreas dos triângulos 1S e 2S são dadas pelas relações:

BsenabS ˆ
2

1
1 ⋅=  e DsencdS ˆ

2

1
2 ⋅=



III . A diagonal x, indicada na figura anterior, pela Lei dos co-senos aplicada
aos triângulos 1S e 2S verifica a relação:

DcddcxBabba ˆcos2ˆcos2 22222 ⋅−+==⋅−+
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De I. obtemos que ,1)ˆˆcos( −=+ DB  que implica a igualdade

DBDsenBsen ˆcosˆcos1ˆˆ ⋅+=⋅  (* ). Com efeito, seja K a medida da área do
quadrilátero cíclico dada por: 21 SSK += , Substituindo II. Obtemos a igualdade

DsencdBsenabK ˆˆ2 ⋅+⋅= . Elevando ao quadrado obtemos:

DsendcDsenBsenabcdBsenbaK ˆˆˆ2ˆ4 2222222 ⋅+⋅⋅⋅+⋅=

substituindo (*) no produto de senos temos:

)ˆcos1()ˆcosˆcos1(2)ˆcos1(4 2222222 DdcDBabcdBbaK −+⋅++−=

ou melhor,

)ˆ2cos1(22)ˆcosˆcos1()ˆcosˆcos1()ˆ2cos1(2224 DdcDBabcdDBabcdBbaK −+⋅++⋅++−=

)ˆcos1)(ˆcos1(22)ˆcos1()ˆcos1()ˆcos1)(ˆcos1(2224 DDdcBcdDabBBbaK +−+++++−=

Multiplicando, adequadamente, por 4 os dois membros,

)]ˆcos1()ˆcos1([2)]ˆcos1()ˆcos1([2216 DcdBabDcdBabK −⋅++⋅⋅⋅+⋅+−⋅=

]ˆcos2ˆcos22ˆcos2][2ˆcos22ˆcos2[216 DcdDcdabBabcdDcdabBabK ⋅−⋅++⋅−⋅−−⋅−=

Substituindo a relação II I. obtemos:

]2)(2][2)(2[16 222222222 cddcabbacddcabbaK ++−++−+−−+−=

])()][()()[(16 22222 dcbadcbaK −−++−−−=

)]())][(())][(())][(()[(16 2 dcbadcbadcbadcbaK −++−−+++−+−−−=

por tanto temos que:

)(
2

1
)(

2

1
)(

2

1
)(

2

12 dcbadcbadcbadcbaK −+++−+++−+++−=

daí, é imediato ver que:



))()()((2 dpcpbpapK −−−−=
permitindo concluir que,

))()()(( dpcpbpapK −−−−=
concluindo a prova.

Como observação final, a fórmula acima demonstrada não pode ser mais geral do
que foi provado por BRAHMAGUPTA. De fato, a fórmula vale exatamente para
os quadriláteros cíclicos. Em geral, se o quadrilátero não for cíclico, sua área é

estritamente menor que ))()()(( dpcpbpap −−−− , pois nesse caso

DBDsenBsen ˆcos ˆcos1ˆ ˆ +< , o que pode ser usado como na prova acima para
provar nossa afirmação.
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