
Trigonometria e funções 
trigonométricas

Ângulos orientados, generalizados 
e rotações

O essencial



Recordar…

Dados dois pontos 𝑂 e 𝐴 e um ângulo 𝑎, um ponto 𝐴’ designa-se por 

imagem do ponto 𝑨 por uma rotação de centro 𝑶 e ângulo 𝜶

quando os segmentos [𝑂𝐴] e [𝑂𝐴’] têm o mesmo comprimento e os 

ângulos 𝛼 e 𝐴𝑂𝐴’ a mesma amplitude.



Ângulo orientado

Define-se ângulo orientado um ângulo não nulo nem giro no qual se 

fixa um dos lados para lado origem, designando-se o outro lado por 

lado extremidade.



Orientação ou sentido de um ângulo 
orientado

Diz-se que um ângulo orientado de um plano 𝜋 tem orientação 

negativa quando, imaginando os movimentos dos ponteiros de um 

relógio cujo mostrador se supõe situado no mesmo plano 𝜋, os ponteiros 

podem descrever o ângulo começando no lado origem e terminando no 

lado extremidade; e diz-se que tem orientação positiva no caso 

contrário.

Para representar que um ângulo tem orientação negativa, afeta-se à sua

amplitude o sinal «—», bem como as respetivas medidas.



Orientação ou sentido de um ângulo 
orientado

Fixada uma unidade de medida angular em que 𝑔 é a medida do ângulo 

giro, a amplitude  de um ângulo orientado ou nulo assume exatamente 

todos os valores no intervalo —𝑔, 𝑔 .



Rotações segundo ângulos orientados

Dado um ponto 𝑂 de um plano 𝜋 e um ângulo orientado 𝛼 do mesmo 

plano, designa-se por rotação de centro 𝑶 e amplitude 𝜶 a 

transformação geométrica que a cada ponto 𝑀 do plano 𝜋 faz 

corresponder o ponto 𝑀′ do mesmo plano, tal que 𝑂𝑀 = 𝑂𝑀′, e que 

 𝑂𝑀′ seja o lado extremidade do ângulo orientado de origem  𝑂𝑀 com 

a mesma amplitude de 𝛼.



Ângulo generalizado

Define-se ângulo generalizado (ou ângulo 

trigonométrico) um ângulo orientado ou nulo, 𝛼, 

a que se associa um certo «número de voltas». O 

ângulo generalizado é identificado pelo par 

ordenado (𝛼, 𝑘), em que 𝑘 é um número inteiro, 

que é positivo ou nulo, se a orientação de 𝛼 for 

positiva, e negativo ou nulo, se a orientação de 𝛼

for negativa, ou seja, o sinal de 𝑘 coincide com o 

da amplitude de 𝛼.

(𝛼, 3)

(𝛼, −2)



Lado origem e lado extremidade de um 
ângulo generalizado

O lado origem e o lado extremidade do ângulo orientado 𝛼 são 

designados também por lado origem e lado extremidade do 

ângulo generalizado (𝜶, 𝒌), respetivamente. Por sua vez, o lado 

origem e extremidade de um ângulo nulo 𝜔 designam-se por lado 

origem e extremidade do ângulo generalizado (𝝎, 𝒌).



Amplitude do ângulo generalizado

Fixado um ângulo unidade e sendo 𝑔 a medida de amplitude do ângulo 

giro, identifica-se a medida de amplitude do ângulo generalizado 

( 𝜶, 𝒌) como  𝛼 + 𝑘𝑔, em que  𝛼 é a medida de amplitude do ângulo 

orientado ou nulo.



Dois ângulos generalizados (𝛼, 𝑘) e (𝛼′, 𝑘′) têm a mesma amplitude 

se, e somente se, 𝛼 e 𝛼′ tiverem a mesma amplitude e 𝑘 = 𝑘′. Além 

disso, fixado um ângulo unidade, dado um número real 𝑥 e fixada 

uma semirreta para lado origem, existe um único ângulo 

generalizado de amplitude igual a 𝑥.

Amplitude do ângulo generalizado



Rotação segundo ângulos generalizados

Fixado um ponto 𝑂 e um ângulo generalizado 𝛼, identifica-se a rotação de 

centro 𝑶 e ângulo generalizado (𝜶, 𝒌), no caso de 𝛼 ser o ângulo nulo, 

como sendo a aplicação identidade no plano e nos restantes casos como 

sendo a rotação de centro em 𝑂 e ângulo orientado 𝛼.



Ângulos generalizados que definem a 
mesma rotação

Dado um ponto 𝑂 e ângulos generalizados (𝛼, 𝑘) e (𝛼′, 𝑘′), e ângulos 

orientados 𝛼 e 𝛼′, as rotações de centro 𝑂 e ângulos generalizados 

(𝛼, 𝑘) e (𝛼′, 𝑘′) coincidem se, e somente se, 𝛼 e 𝛼′ tiverem a mesma 

amplitude ou se tiverem sentidos contrários e se os valores absolutos 

das suas amplitudes tiverem soma igual à medida do ângulo giro.


