
Espirais - linhas curvas especiais 

Ao dar um passeio numa rua perto de casa, 

observei num pequeno quadrado de jardim, um tubo 

enrolado em torno de uma jovem árvore para a rega 

automática. A linha descrita pelo tubo de borracha 

ilustrado ao lado tem o nome de espiral.  

Na matemática, espiral é uma curva plana que 

gira em torno de um ponto central (chamado polo), 

dele se afastando ou se aproximando segundo uma 

determinada lei. Quando se volta para a direita é 

chamada de dextrogira e para a esquerda de 

sinistrogira ou levogira (ver mais informações em https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiral).  

 É comum nas escolas do primeiro ciclo encontrar 

no pátio, o desenho de uma curva para apoio ao jogo do 

caracol (ver figura 1). A espiral do caracol tem o seu 

enrolamento feito para a direita ou no sentido dos 

ponteiros dos relógios e por isso é uma espiral 

dextrogira. O tubo de água em volta da árvore descreve 

também uma espiral dextrogira. 

   

Para representar uma espiral plana é preferível usar um referencial com 

coordenadas polares cujos pontos do plano são idendificados por ( , )r  onde   

representa a amplitude de rotação em torno do polo e r a distância do ponto ao polo. 

Na figura 2 está representada a espiral de Arquimedes (287 – 212 a.C.) (linha de cor azul) 

e a espiral logarímtica (linha de cor vermelha) estudada por Jacob Bernoulli (1654-1705).  
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Quando observamos um atleta a preparar o lançamento do martelo, a bola de 

metal descreve uma espiral tridimensional até ser libertada pelo atleta, sendo esta linha 

crucial no resultado do arremesso do martelo (ver https://youtu.be/79qk-CYUfnQ).  

Podemos observar espirais tridimensionais na Natureza, por exemplo, na planta do 

maracujá, no alegra-campo, no feijoeiro (ver figuras 3, 4 e 5).  Numa conversa com o meu 

amigo Rafael Luís, professor na Universidade da Madeira (Uma), este tentou inverter o 

sentido de rotação do feijoeiro na fixação à cana vieira, mas as características genéticas 

reverteram o sentido da espiral do feijoeiro (sentido positivo). 
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O corrimão das escadas em caracol é uma espiral 

tridimensional em torno do eixo de suporte da escada. Se 

desenharmos uma diagonal num retângulo e enrolarmos sem 

sobreposição segundo um lado do retângulo, surge uma espiral 

tridimensional a simular o comprimento do corrimão da escada em 

caracol. O comprimento do corrimão da escada em caracol 

depende do seu raio r  e da sua altura a , dado pela expressão 
2 2 24a r+ (ver figura  6). 

 

Desde criança aprendi a apanhar caramujos 

escondidos sobre as pedras nas praias da ilha da Madeira, 

e procurava apanhar os maiores exemplares para 

preservar a espécie. O caramujo é uma concha em espiral 

onde contém um molusco e para retirá-lo de dentro da 

sua casa, precisamos de usar uma agulha ou palito em 

rotação do eixo da espiral da concha (ver figura 7).  

Podem saber mais informações sobre o crescimento de certo tipo de conchas em 

http://www.mat.uc.pt/~picado/conchas/introd.html. Saudações matemáticas! 
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