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Apresentação

Nesta aula, e nas duas seguintes, serão apresentadas as curvas denominadas cônicas. 
Elas possuem esse nome por serem obtidas pela interseção de um cone com um 
plano que não passa pelo seu vértice. A curva que será estudada aqui é a elipse. Ela 

será analisada inicialmente por meio de uma abordagem geométrica, para, em seguida, ser 
apresentada uma definição utilizando coordenadas, sua equação e propriedades. 

Essas propriedades são usadas na construção de aparelhos médicos de emissão de 
raios, luminárias odontológicas e nas salas de sussurros (construções em forma de elipse 
em que duas pessoas colocadas em dois pontos preestabelecidos podem se comunicar em 
voz baixa, inaudível ao restante da sala).

Assim como nas aulas anteriores, teremos atividades e exercícios para fixar os 
conceitos apresentados.

Objetivo

Ao final desta aula, esperamos que você saiba construir 
elipses utilizando material concreto e seja capaz de resolver 
problemas envolvendo essa curva, com o uso de sua equação 
e de suas propriedades.
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Apolônio

Matemático que nasceu 
por volta de 262 a.C. 

em Perga e morreu em 
Alexandria por volta de 

150 a.C.

Figura 1 – As cônicas

Um Pouco de História

A elipse, assim como a parábola e a hipérbole, é conhecida como seção cônica 
desde a antiguidade, por ser obtida pela intersecção de um cone com um plano que não 
passa pelo vértice. 

Em geometria plana, você estudou o cone como um sólido no espaço que possui área e 
volume. Aqui, o cone é somente a superfície estendendo-se ao infinito nos dois sentidos, como 
se fosse duas casquinhas de sorvete, colocados em sentidos contrários e prolongando-se 
indefinidamente, como mostra a figura a seguir.

Essas curvas já eram estudadas por outros matemáticos como Menaecmo e Euclides, 
mas foi Apolônio, com suas seções cônicas, obra composta de oito livros, que as apresentou 
com a visão geométrica que se tem hoje (EVES, 1995). Antes de Apolônio, cada curva era 
obtida como seções de um tipo diferente de cone circular reto, dependendo se o ângulo do 
vértice da seção fosse agudo, reto ou obtuso. Ele mostrou que é possível determinar as três 
inclinações do plano na seção e que esse cone não precisava ser reto, podendo também ser 
oblíquo, pois, independentemente do tipo, as propriedades são as mesmas.

Nessa época, as cônicas foram estudadas apenas com interesse matemático sem 
pretensões de aplicações práticas. Somente no século XVII, Galileu descobriu que o 
lançamento de um projétil tem uma trajetória parabólica e Kepler, ao estudar a órbita dos 
planetas, percebeu que a órbita de Marte era elíptica, contrariando a teoria de Copérnico, 
segundo a qual os planetas giravam em torno do sol descrevendo órbitas circulares. Ele 
estendeu essa lei a todos os planetas do sistema solar, ficando conhecida como a �ª lei de 
Kepler, que afirma: “cada planeta descreve uma órbita elíptica na qual o sol ocupa um dos 
seus focos”. Outros corpos celestes também têm órbitas elípticas como os cometas e os 
asteróides periódicos. 

A elipse também pode ser obtida através de um cilindro e um plano inclinado secante 
ao mesmo. Você pode observar esse fato, colocando água em um copo de formato cilíndrico 
e inclinando-o um pouco: a superfície da água terá a forma de uma elipse. 

Parábola

Elipse
Hipérbole
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Definição e equação da elipse

A elipse é o conjunto de todos os pontos do plano, cuja soma das distâncias a dois
pontos fixos F1 e F2, chamados de focos, é constante. Na figura a seguir, se A e B

são pontos da elipse, então,

d(A,F1) + d(A,F2) = d(B,F1) + d(B,F2) = constante.

Essa constante é indicada por 2a.

Construir uma circunferência é fácil, você já viu em geometria plana. E para desenhar
uma elipse, qual seria o processo? Acompanhe a atividade 1 e veja como é simples. Para
isso, você vai precisar de papel, cordão e dois alfinetes.

Figura 2 – A elipse

Definição e equação da elipse

A elipse é o conjunto de todos os pontos do plano, cuja soma das distâncias a dois 
pontos fixos F1e F2 , chamados de focos, é constante. Na figura a seguir, se A e B são 
pontos da elipse, então,

A

B

F F
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Comece usando os dois alfinetes para fixar o papel. Pegue um pedaço
de cordão, amarre cada extremidade em um dos alfinetes e use a
ponta de um lápis para manter o fio esticado. Para desenhar a elipse,
faça o lápis correr sobre o papel mantendo a linha tensionada. Agora
que a curva está desenhada, responda.

a) O que os dois alfinetes representam na elipse? E o cordão?
b) Afastando ou aproximando os alfinetes, o que acontece com a forma da
elipse?

Agora que a elipse está desenhada, vamos determinar sua equação. Para tanto, escolha
um sistema de eixos cartesianos, de modo que os focos F1 e F2 pertençam ao eixo x, e o
eixo y seja a mediatriz do segmento F1, F2, como mostra a figura seguinte.

Figura 3 – Construção da elipse

Figura 4 – Uma elipse com focos no eixo x

Comece usando os dois alfinetes para fixar o papel. Pegue um pedaço de cordão, 
amarre cada extremidade em um dos alfinetes e use a ponta de um lápis para 
manter o fio esticado. Para desenhar a elipse, faça o lápis correr sobre o papel 
mantendo a linha tensionada. Agora que a curva está desenhada, responda.

F F

c

x

y

P(x,y)

a) O que os dois alfinetes representam na elipse? E o cordão?

b)  Afastando ou aproximando os alfinetes, o que acontece com a forma 
da elipse?

Atividade 1
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Chamando a distância entre os focos de 2c, temos que as coordenadas dos focos são
F1F1F (−c, 0) e F2F2F (c, 0). Considere P (x, y) um ponto qualquer sobre a curva. Pela definição
de elipse, tem-se: d(F1F1F , P ) + d(P, F2P, F2P, F ) = 2a. Usando a fórmula de distância entre dois
pontos, ficamos com:


(x+ c)2 + y2 +


(x− c)2 + y2 = 2a. Que pode ser escrita

como:

(x+ c)2 + y2 = 2a −


(x− c)2 + y2. Elevando os dois membros ao quadrado

e fazendo as simplificações pertinentes, obteremos: a2 − xc = a

(x− c)2 + y2. Elevando

mais uma vez ao quadrado e colocando em evidência os termos que dependem de x e
de y no primeiro membro e o restante dos termos no segundo membro, ficamos com:
(a2 − c2)x2 + a2y2 = a2(a2 − c2).

Como num triângulo, a soma de dois lados é maior que o terceiro lado. Olhando para o
∆F1F1F PF2PF2PF , vemos que 2a > 2c, pois 2a = F1F1F P +F2F2F P e 2c = F1F1F F2F2F . Logo, a > c e a2−c2 é
positivo. Existe, então, um número real positivo, que chamaremos de b, tal que b2 = a2−c2.

A equação passa a ter a forma: b2x2 + a2y2 = a2b2. Ou simplesmente
x2

a2
+

y2

b2
= 1, que é

chamada de equação reduzida ou padrão da elipse.

Observando a Figura 5 que representa uma elipse de equaçãoObservando a Figura 5 que representa uma elipse de equação
xx22

aa22
++

yy22

bb22
= 1= 1,,

podemos concluir que:podemos concluir que:

o gráfico é simétrico em relação aos eixoso gráfico é simétrico em relação aos eixos xx ee yy;;

o ponto médio entre os focos coincide com a origem do sistema. Esse pontoo ponto médio entre os focos coincide com a origem do sistema. Esse ponto
é chamado de centro da elipse.é chamado de centro da elipse.

Figura 5 – Uma elipse de equação
x2

a2
+

y2

b2
= 1

B

B

VV

F F

x

y
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Atividade 2

Note que na Figura 5 V1 e V2 são pontos do eixo x, o que faz com que tenham ordenada
zero. Da equação

x2

a2
+

y2

b2
= 1,

pode-se concluir que as coordenadas de V1 e V2 são, respectivamente, (−a, 0), (a, 0) e o
comprimento do eixo maior V1V2 = 2a, o valor da constante apresentada na definição.

Refaça a atividade 1, respondendo ao que segue.

a) O que você observa quando a ponta do lápis ocupa um dos vértices da elipse?

b) Conclua a partir do item (a) desta atividade que o comprimento do eixo maior
é igual ao tamanho do cordão usado para desenhar a elipse.

De modo semelhante, é possível concluir que B1(0,−b), B2(0, b) e que B1B2 = 2b,
representados na Figura 5. Pela figura a seguir, o triângulo F1B2F2 é isósceles de lados de
comprimento F1B2 = F2B2 = a e F1F2 = 2c, o que permite concluir que a2 = b2 + c2.

Você sabia que a planta baixa do Coliseu, em Roma, tida como uma das
maravilhas do mundo atual, possui forma elíptica, com eixo maior de 188m
e eixo menor de 156m? (VENTURI, 2003, p. 76)

Figura 6 – Uma elipse de eixos B1B2 e V1V2

B

B

a
b

a

c VV

F F

x

y

Refaça a atividade 1, respondendo ao que segue.

a) O que você observa quando a ponta do lápis ocupa um dos vértices da elipse?

b)  Conclua a partir do item (a) desta atividade que o comprimento do eixo 
maior é igual ao tamanho do cordão usado para desenhar a elipse. 
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Atividade 3

O que foi visto até agora pode ser resumido do seguinte modo:

Se uma elipse tem focos no eixoSe uma elipse tem focos no eixo xx, centro na origem, e, centro na origem, e PP é um ponto qualqueré um ponto qualquer
da curva, então:da curva, então:

a)a) dd((FF11FF1FF , P, P ) +) + dd((FF22FF2FF , P, P ) = 2) = 2aa == dd((VV11VV1VV , V, V22, V, V2, V, V )) (eixo maior);(eixo maior);

b)b) dd((BB11, B,B22) = 2) = 2bb (eixo menor);(eixo menor);

c)c) dd((FF11FF1FF , F, F22, F, F2, F, F ) = 2) = 2cc (distância focal);(distância focal);

d)d) aa22 == bb22 ++ cc22;;

e)e)
xx22

aa22
++

yy22

bb22
= 1= 1..

Você já viu como se comporta a elipse que tem os focos no eixoVocê já viu como se comporta a elipse que tem os focos no eixo xx

e centro na origem. Seguindo um raciocínio análogo, desenhe umae centro na origem. Seguindo um raciocínio análogo, desenhe uma
elipse com focos no eixoelipse com focos no eixo yy e centro na origem, determine sua equaçãoe centro na origem, determine sua equação
e pontos de interseção com os eixos coordenados.e pontos de interseção com os eixos coordenados.

Exemplo 1
Dada a elipse de equação 25x2 +9y2 = 225. Encontre os pontos de interseção com os

eixos coordenados, os focos, os comprimentos dos eixos maior e menor, a distância focal e
faça um esboço do seu gráfico.

Solução

Simplificando a equação por 225, ficamos com
x2

9
+

y2

25
= 1. Quando

x = 0, y2 = 25 ⇒ y = ±5 e quando y = 0, x = ±3. Assim, os pontos de interseção com
os eixos são (±3, 0) e (0,±5). Isso indica que o eixo maior está no eixo y. E, portanto,
2a = 10; 2b = 6, V1, V1, V (0,−5), V2, V2, V (0, 5), B1(−3, 0), B2(3, 0). Como a2 = b2 + c2, tem-se que
c = ±4. Logo, F1F1F (0,−4), F2, F2, F (0, 4) e 2c = 8.

a)

b)

c)

d)

e)

Você já viu como se comporta a elipse que tem os focos no eixo x e centro na 
origem. Seguindo um raciocínio análogo, desenhe uma elipse com focos no eixo 
y, determine sua equação e pontos de interseção com os eixos coordenados.
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O esboço gráfico é:

Exemplo 2
Encontre as equações das retas tangentes à elipse

x2

4
+

y2

3
= 1 que são paralelas à

reta y = −2x + 1.

Solução

Vejamos primeiro um esboço gráfico do que está sendo solicitado, em que r e s são as
retas procuradas.

Figura 8 – Retas paralelas a y = −2x+ 1 e tangentes à elipse
x2

4
+

y2

3
= 1

Como as retas r e s são paralelas a y = −2x + 1, elas possuem o mesmo coeficiente

angular−2. E a equação é do tipo y = −2x+n. Substituindo essa equação em
x2

4
+

y2

3
= 1

e fazendo as simplificações necessárias, ficamos com 19x2 − 16x + 4n2 − 12 = 0. Você
já viu que, se uma reta e uma curva são tangentes, elas possuem apenas um ponto comum.
Isso significa dizer que a equação do 2o grau anterior tem discriminante igual a zero. Assim,
162 − 4.19(4n2 − 12) = 0, que quando simplificada fica com n2 = 19 ou n = ±

√
19. E,

portanto, y = −2x±
√

19, são as retas procuradas.

Figura 7 –  Uma elipse com 
focos no eixo y

F

V

V

B B

F

y

x

x

r

s

y
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Eixo focal

Reta que passa pelos 
focos.

Mostre que a equação 
(x− x0)

2

a2
+

(y − y0)2

b2
= 1 representa uma elipse  

com centro C(x0, y0) e eixo focal paralelo ao eixo x, e que, quando o 
eixo focal for paralelo ao eixo y, a equação é do tipo.

(x− x0)
2

b2
+

(y − y0)2

a2
= 1.

Encontre as coordenadas do vértice, os focos, os comprimentos do 
eixo maior, do eixo menor e faça um esboço da elipse de equação 
16x2 + 4y2 =64.

Encontre as coordenadas do centro, dos focos e dos vértices, os 
comprimentos do eixo maior, do eixo menor e faça um esboço da elipse 
que tem 9x2 +16y2 –18x – 64y –71= 0 como equação.

Mostre que a reta y = x+1 é secante à elipse de equação 
x2

4
+
y2

9
= 1 e 

e encontre o comprimento do segmento compreendido entre os 
pontos de interseção. Comprove graficamente essa afirmação.

O quadrilátero formado pela união dos pontos de interseção de uma 
elipse de equação

x2

a2
+

y2

b2
= 1

 e as bissetrizes dos quadrantes é um quadrado de lado.

l =
2ab√

a2 + b2
. Justifique essa afirmação.

Encontre a equação da elipse com focos F1(-5, 0) e F2(5, 0), e eixo 
menor de comprimento 6.

Mostre que se y=mx+n é tangente à elipse de equação 

x2

a2
+

y2

b2
= 1,

então a2m2 =n2–b2. 

�

�

Exercícios

�

4

5

�

7
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Quando os focos se aproximam, a forma fica mais arredondada e apresenta-se cada vez
mais achatada quando eles se afastam. Como o tamanho da linha é 2a e a distância focal
é 2c, isso quer dizer que quanto mais 2c se aproxima do valor de 2a, isto, é c ≈ a, mais
achatada é a elipse. Se, por outro lado, 2c é muito pequeno em relação a 2a, então, a curva
é mais arredondada. A razão ε =

c

a
é um número chamado de excentricidade de elipse.

Observe que como a e c são números positivos e a > c, então 0 < ε < 1.

O que acontece quando F1 coincide com F2? Nesse caso, temos um círculo de raio
igual ao valor de a e focos coincidindo com o centro, como mostra a Figura 10.

Figura 9 – Elipses com várias excentricidades

Figura 10 – Uma elipse com focos iguais

Quando você fez a atividade 1, deve ter percebido que algumas elipses eram mais 
arredondadas e outras mais achatadas. Concluiu, assim, que isso acontecia em função de 
quão próximos ou afastados estivessem os alfinetes, que representavam os focos, uma vez 
que o tamanho da linha estava fixo. Isso pode ser visto na Figura 9.

F1

F1

F1 F1 F1

F2

F2

F2

F2

F2

P

F =F

a
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Atividade 4

�

�

Justifique as afirmações seguintes.

A excentricidade de uma elipse informa quão achatada ou
arredondada ela é.

Quanto mais próximo de 1 for o valor de ε mais alongada é a elipse;
e quanto mais a excentricidade se aproxima de zero mais a curva se
aproxima de um círculo.

A figura a seguir representa a órbita dos planetas, do sistema solar.
Olhando para ela e considerando o que foi dito, qual deveria ser um
valor aproximado para a excentricidade dos planetas? Encontre os
valores verdadeiros da excentricidade de cada planeta e monte uma
tabela. Para isso, você pode pesquisar na Internet, usando algum site
de busca. A figura é coerente com os valores pesquisados? Desenhe
uma representação mais condizente do sistema solar.

Atividade 5

Figura 11 – O sistema solar

Sol
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A sua pesquisa mostrou que a órbita da maioria dos planetas é praticamente um
círculo, pois os valores das excentricidades estão muito próximos de zero. Alguns corpos
celestes, entretanto, têm órbita bastante excêntrica, como é o caso do cometa Halley, que
tem excentricidade ε = 0, 98 e leva cerca de 76 anos para dar uma volta completa em torno
do sol. A última vez em que ele apareceu foi na década de 1980.

Você saberia determinar a data em que isso ocorreu e quando isso acontecerá
novamente?

Exemplo 3
Desenhe uma elipse de excentricidade

1
2

e eixo maior de comprimento 8 cm.

Solução

Como 2a = 8 e ε =
c

a
=

1
2

, então
1
2

=
c

4
e c = 2. De a2 = b2 + c2, temos que

b = 2
√

3 e, portanto:

Figura 12 – Elipses de excentricidade
1

2

Continuando os Exercícios

8) Escreva a equação padrão da elipse que tem o ponto (0,−2) como um dos seus vértices

e excentricidade igual a
1
4

.

9) A órbita da Terra é elíptica com o sol em um dos seus focos. O eixo menor mede
306.908.000Km e a excentricidade é de 0.0167. Encontre o valor aproximado da maior e
da menor distância da Terra ao sol. Como são chamados esses períodos e em que meses
eles ocorrem? O que aconteceria com a temperatura da Terra, se a excentricidade fosse mais
próxima de 1?

Continuando os exercícios

�

�

Escreva a equação da elipse que tem o ponto (0, –2) como um dos 
seus vértices e excentricidade igual a 

11
Escreva a equação da elipse que tem o ponto 

1
Escreva a equação da elipse que tem o ponto Escreva a equação da elipse que tem o ponto 

44
..  

A órbita da Terra é elíptica com o sol em um dos seus focos. O eixo 
menor mede 306.908.000Km e a excentricidade é de 0.0167. Encontre 
o valor aproximado da maior e da menor distância da Terra ao sol. 
Como são chamados esses períodos e em que meses eles ocorrem? 
O que aconteceria com a temperatura da Terra, se a excentricidade 
fosse mais próxima de 1?

A sua pesquisa mostrou que a órbita da maioria dos planetas é praticamente um
círculo, pois os valores das excentricidades estão muito próximos de zero. Alguns corpos
celestes, entretanto, têm órbita bastante excêntrica, como é o caso do cometa Halley, que
tem excentricidade ε = 0, 98 e leva cerca de 76 anos para dar uma volta completa em torno
do sol. A última vez em que ele apareceu foi na década de 1980.

Você saberia determinar a data em que isso ocorreu e quando isso acontecerá
novamente?

Exemplo 3
Desenhe uma elipse de excentricidade

1
2

e eixo maior de comprimento 8 cm.

Solução

Como 2a = 8 e ε =
c

a
=

1
2

, então
1
2

=
c

4
e c = 2. De a2 = b2 + c2, temos que

b = 2
√

3 e, portanto:

Figura 12 – Elipses de excentricidade
1

2

Continuando os Exercícios

8) Escreva a equação padrão da elipse que tem o ponto (0,−2) como um dos seus vértices

e excentricidade igual a
1
4

.

9) A órbita da Terra é elíptica com o sol em um dos seus focos. O eixo menor mede
306.908.000Km e a excentricidade é de 0.0167. Encontre o valor aproximado da maior e
da menor distância da Terra ao sol. Como são chamados esses períodos e em que meses
eles ocorrem? O que aconteceria com a temperatura da Terra, se a excentricidade fosse mais
próxima de 1?
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10) Mostre que numa elipse a distância de um foco a um ponto P (x, y) da mesma, chamado
de raio focal, é dada por: d(F1, P ) = a + εx e d(F2, P ) = a− εx.

11) Observando a arquitetura das pontes, percebe-se que muitos arcos têm forma elíptica.

Se uma ponte tem um arco em forma de elipse de excentricidade ε =
√

5
3

e o eixo maior
corresponde à abertura do vão que é de 60m, determine:

a) a altura do arco no foco da elipse;

b) a altura do arco no meio da ponte.

Propriedades da elipse

F oi dito inicialmente que a forma elíptica é utilizada em aparelhos que precisam
concentrar os raios emitidos em um único ponto. Os aparelhos de radioterapia, por
exemplo, usam esse princípio para permitir atingir apenas os tecidos afetados pela

doença, preservando os sadios. Outro setor que também se vale dessa propriedade é o de
odontologia, que usa luminárias com espelhos elípticos, de modo que quando ajustados
concentram a luz, iluminando apenas o dente tratado.

A chamada propriedade refletora da elipse afirma que raios emitidos em um foco, ao
refletir na elipse, chegam ao segundo foco ao mesmo tempo. Já a propriedade bissetora diz
que todos esses raios se dirigirão exatamente para o outro foco. Ela pode ser enunciada da
seguinte maneira: “Seja P um ponto pertencente a uma elipse de focos F1 e F2 e seja t a
reta tangente em P . Então, t forma ângulos iguais com os raios focais F1P e F2P ”.

Figura 13 – A refl exividade da elipse

Mostre que numa elipse a distância de um foco a um ponto P(x, y) 
da mesma, chamado de raio focal, é dada por:

d ((FF11FF1FF , P, P ) =) = aa ++ εxεx ee dd((FF22FF2FF , P, P ) =) = aa−− εx.εx.

Observando a arquitetura das pontes, percebe-se que muitos arcos 
têm forma elíptica. Se uma ponte tem um arco em forma de elipse de 

excentricidade εε ==
√√
55
44

e o eixo maior corresponde à abertura do 

vão que é de 60m, determine:

a) a altura do arco no foco da elipse;

b) a altura do arco no meio da ponte.
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Propriedades da elipse
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A junção dessas duas propriedades permite explicar as salas de sussurros existentes
em certos museus de ciências e castelos. Imagine uma sala em que as paredes e o teto
foram construídos tendo a forma da parte superior de uma superfície obtida por meio da
rotação de uma elipse em torno do eixo maior, em que os focos foram considerados mais ou
menos na altura do ombro. Assim, duas pessoas colocadas nos focos conseguem conversar
por mais baixo que uma fale, já que todas as ondas sonoras chegarão ao mesmo tempo no
outro foco. E o que é interessante é que as pessoas que estão em outros pontos da sala não
conseguirão escutar o que eles estão conversando. É uma boa sala para se contar segredos,
pois nela as paredes não têm ouvidos.

Abordagemgeométricadaelipse

F oi dito nesta aula que a visão geométrica que se tem hoje das cônicas já havia sido
apresentada por Apolônio por volta de 255 a.C. Como seção cônica, a elipse é a curva
obtida pela interseção de um cone com um plano inclinado que corta apenas um ramo

e não é paralelo à geratriz. Foi dito também que a elipse é o conjunto de todos os pontos do
plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, chamados de focos, é constante.

Os focos de uma elipse podem ser obtidos, geometricamente, a partir da definição como
seção cônica através do seguinte procedimento: construa duas esferas, uma abaixo e outra
acima do plano que definiu a curva, tangentes ao cone e ao plano, ao mesmo tempo. A
interseção das esferas com o plano são os focos da elipse. Essas esferas são denominadas
esferas de Dandelin, em homenagem a Germinal Pierre Dandelin, matemático francês que
nasceu em 1794 e morreu em 1847. Foi ele quem demonstrou o teorema: “Os pontos onde
as esferas tocam o plano são focos da seção cônica”. No caso aqui abordado, a figura a
seguir ilustra esse teorema.

Figura 14 – As esferas de Dandelin para a elipse

Abordagem geométrica da elipse

F

Q

C

C

F F

Q

P
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Observe na Figura 14 que as esferas formam dois círculos horizontais C1 e C2,
tangentes internamente ao cone. Se P é um ponto qualquer na elipse, e Q1, Q2 são os pontos
de interseção da geratriz que passa por P e as circunferências C1 e C2,
então d(Q1, Q2) = d(Q1, P ) + d(Q2, P ) é uma constante, independentemente da escolha
do ponto P , uma vez que d(Q1, Q2) é a distância entre os dois círculos paralelos ao
círculo da base do cone. Por outro lado, d(Q1, P ) = d(F1, P ), pois P é
externo à esfera e os pontos F1 e Q1 são pontos de tangências a ela. De modo análogo,
temos: d(Q2, P ) = d(F2, P ). Essas afirmações são justificadas pela propriedade: Duas
tangentes quaisquer a uma esfera, traçadas de um mesmo ponto externo, têm o mesmo
comprimento (SIMMONS, 1988, p. 148).

Como d(Q1, Q2) = d(Q1, P ) + d(Q2, P ), d(Q1, P ) = d(F1, P ) e
d(Q2, P ) = d(F2, P ), para qualquer ponto P da elipse, teremos
d(F1, P ) + d(F2, P ) = d(Q1, Q2) = constante. O que nos permite concluir que os pontos
são os focos da elipse.

Construa com material 
concreto um cone, as esferas 

de Dandelin e faça cortes 
necessários para comprovar o 

exposto anteriormente. 
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Resumo
Nesta aula, você estudou que a elipse pode ser obtida secionando-se de modo
conveniente um cone ou um cilindro. Percebeu que é possível encontrar uma
equação para essa curva a partir de sua definição e da fórmula da distância
entre pontos. Conheceu um método prático de construir elipses utilizando
material concreto. Aprendeu, também, que a forma mais achatada ou
arredondada da curva depende do valor da excentricidade. Você conheceu, por
fim, duas propriedades que justificam por que a forma elíptica é utilizada em
alguns aparelhos de emissão de raios.

Auto-avaliação

Escreva a equação de uma elipse que tenha a mesma excentricidade da Terra.

Justifique a afirmação: se na equação da elipse, o denominador de x2 é maior
que o de y2, então o eixo maior e os focos estão no eixo x. Por outro lado, se o
denominador maior for o de y2, então os focos e o eixo maior se encontrarão no
eixo y.

Elabore e responda três problemas envolvendo o conteúdo desta aula, os quais
você considera, respectivamente, fácil, médio e difícil.

Desenvolva em um mesmo sistema cartesiano a elipse e o círculo de
equações

x2

4
+

y2

9
= 1 e x2 + y2 = 9.

Escolha um valor para y entre−3 e 3 e encontre as abscissas correspondentes nas
duas equações. Se x1 é a abscissa do ponto na elipse e P (x2, y) está no círculo,
encontre a relação entre x1 e x2.

Generalize o problema anterior mostrando que x1 =
b

a
x2.

�

�

�

4

5

Auto-avaliação

x1

x1 e x2.
P(x2, y)

x1 x2.
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Sugestões para a Resolução dos Exercícios

1.  Faça um esboço do gráfico da elipse que tem eixo focal paralelo ao eixo x e use o fato 
de que os focos têm coordenadas F1(x0 – c, y0) e F1(x0 + c, y0). Siga o raciocínio 
semelhante para a outra situação.

2. Encontre a equação padrão da elipse.

3. Use a técnica de completar quadrados para encontrar a forma padrão da equação.

4.  Resolva o sistema formado pelas equações da reta e da circunferência para encontrar os 
pontos de interseção e calcule a distância entre esse pontos.

5. Perceba que retas bissetrizes dos quadrantes têm as equações y=x ou y=–x.

6. Use a equação padrão da elipse de focos no eixo x.

7. Resolva o sistema e assuma que o discriminante é igual a zero.

8. Use a equação padrão da elipse de focos no eixo y.

9.  Saiba que a maior e a menor distância da Terra ao sol encontra-se quando ela estiver 
passando pelos vértices da elipse.

10. Coloque a elipse com o centro na origem e focos no eixo x.

11.  Faça o centro da ponte coincidir com a origem do sistema cartesiano e use as fórmulas 
do raio focal.
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