
Caṕıtulo 3

Geometria Afim

Vimos que um critério para caracterizar uma Geometria é o conjunto de
transformações sob as quais todas as suas proposições se mantêm verda-
deiras. No caso da Geometria Euclidiana os cinco postulados listados no
Caṕıtulo 2 devem ser satisfeitos. Na Geometria Afim os conceitos de circun-
ferências (Postulado 3) e de ângulos (Postulado 4) são irrelevantes. Somente
valem os três outros postualdos:

Postulado 1 : Pode ser desenhada uma linha reta conectando qualquer
par de pontos.

Postulado 2 : Qualquer segmento reto pode ser estendido indefinidamente
pela linha reta.

Postulado 5 (Postulado de Paralelismo): Se duas linhas intersectam uma
terceira linha de tal forma que a soma dos ângulos internos em um
lado é menor que dois ângulos retos, então as duas linhas devem se
intersectar neste lado se forem estendidas indefinidamente.

A Geometria Afim inclui ainda mais dois axiomas:

Unicidade : Dado um ponto p e uma reta r que não passa pelo p. Existe
uma e somenta uma única reta no plano pr paralela a r passando por
p.
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Teorema de Desargue : Dados sete pontos distintos, A, A′, B, B′, C, C ′

e O, de forma que as retas AA′, BB′ e CC ′ se intersectam em O. Se
AB for paralela a A′B′ e BC a B′C ′, então CA será paralela a C ′A′.

A

A’ C’

C

O

B

B’

Podemos dizer, por um lado, que a Geometria Afim está contida na Geo-
metria Euclidiana, uma vez que as proposições afins constituem um subcon-
junto das proposições da Geometria Euclidiana. Por outro lado, podemos
dizer que a Geometria Afim é mais abrangente e menos restritiva do que a
Geometria Euclidiana, pois ela se ocupa só com as relações de paralelismo
das figuras geométricas, não se preocupando com os ângulos, distâncias
e ćırcuferências. Comentamos no Caṕıtulo 2 que a Geometria Euclidiana
é constrúıda com régua e compasso. Na Geometria Afim, somente réguas
paralelas não-graduadas são suficientes

A partir do axioma de unicidade é fácil verificar que o paralelismo é uma
relação de equivalência, pois ele é

reflexivo: cada reta é paralela a ela mesma;

simétrico: se uma reta p é paralela à reta r, então r é paralela a p; e

transitivo: se p e q são paralelas a r, então p e q são paralelas.

É interessante observar que a Geometria Euclidiana, na sua forma primi-
tiva, centrava nas medidas das figuras geométricas; enquanto a Geometria
Afim se ocupa com as relações entre segmentos paralelos. No Caṕıtulo 2
vimos que translações e homotetias preservam paralelismos: em translações,
os vértices dos segmentos paralelos estão sobre retas paralelas (AA′, BB′ e
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CC ′); e em homotetias, eles estão sobre retas concorrentes. Portanto, elas
são também transformações afins.
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C C’

B’

O
A B

C
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(a) Translação (b) Homotetia
Na Geometria Afim só faz sentido computar as relações de distâncias

numa mesma direção, numa linha ou num feixe de retas paralelas. Ela não
provê mecanismos diretos para comparar as distâncias nas direções distintas,
uma vez que não há nenhuma imposição sobre a relação entre elas. Lem-
brando que a área de um triângulo depende somente da base e da altura,
podemos relacionar os tamanhos de dois segmentos colineares com as áreas
de dois triângulos que tem um vértice comum, fora da reta suporte dos dois
segmentos.

Exerćıcio 3.1 Mostre OPQ
OPQ′ = PQ

PQ′

X

Y

O

P

Q’

Q

Observação 3.1 Para estabelecer uma correspondência biuńıvoca entre os
números reais e a razão que um ponto divide um segmento, é importante
introduzir a noção de segmentos orientados (que deu origem aos vetores).
Conveciona-se como uma razão positiva quando dois segmentos tem a mesma
orientação; senão, atribuimos o sinal negativo a ela. No Exerćıcio 3.1, se o
ponto P e stiver entre Q e Q′, os dois triângulos OQQ′ e OQP tem a mesma
orientação; caso contrário, eles são orientados opostamente. No primeiro
caso, o valor da razão das áreas dos 2 triângulos é positivo e no segundo
caso, negativo.

Relacionados com a Geometria Afim temos dois teoremas que permi-
tem demonstrar uma variedade de algoritmos construtivos da Modelagem
Geométrica:
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Teorema 3.1 (Teorema de Menelau): Se os lados de um triângulo ABC
são divididos em L, M , e N nas razões 1:λ, 1:µ e 1:ν, então L, M e N são
colineares se, e somente se, λµν=-1.
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Pensando em termos da razão entre as áreas dos triângulos, o teorema
nos diz que os três pontos L, M e N só podem ser colineares, se um destes
pontos estiver “fora” do triângulo de forma a dividi-lo em dois triângulos
orientados opostamente.

Exemplo 3.1 Os lados AB, BC e CA do triângulo ABC são divididos
pelos pontos N , L e M nas proporções 5:7, 4.2:1 e 1:3, respectivamente.
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Vale observar aqui que o ponto L divide o lado BC numa proporação
negativa, porque os segmentos BL e LC tem orientação oposta. Na figura
os pontos N , L e M são colineares, condizendo com o Teorema de Menelau

5
7
−4.2

1
1
3

= −1.

Exemplo 3.2 O ponto c é o ponto de interseção entre dois segmentos b(0, s)b(1, s)
e b(0, t)b(1, t).
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:

(1-t)-(1-s)c=b(s,t)
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O ponto b(0, t) divide o segmento b0b1 na proporção (1-t):t; enquanto
o ponto b(0, s) o divide na razão (1-s):s. Dáı pode-se derivar que a razão
do segmento b(0, s)b(0, t) em relação ao segmento b0b1 é (1-t)-(1-s):1. De
forma análoga, podemos ver que o lado b1b(1, t) é dividido pelo ponto b(1, s)
na razão (1-s):(1-t)-(1-s). Lavando em conta ainda que os segmentos do lado
b1b(0, t) são orientados opostamente, a proporção ν dos segmentos b(0, t)c
e cb(1, t) deve satisfazer o Teorema de Menelau já que os pontos b(0, t), c e
b(1, t) são colineares.

−((1− t)− (1− s))
s

1− s

(1− t)− (1− s)
ν = −1.

Ou seja,

ν =
b(0, t)c
cb(1, t)

=
s

1− s
.

Exerćıcio 3.2 Mostre que o ponto de interseção c do Exemplo 3.2 satisfaz
a igualdade

b(0, s)c
cb(1, s)

=
t

1− t
.

Teorema 3.2 (Teorema de Ceva): Se s lados de um triângulo P1P2P3

são divididos em L, M , e N nas razões 1:λ, 1:µ e 1:ν, então P1L, P2M e
P3N são concorrentes se, e somente se, λµν=1.
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Pensando em termos da razão entre as áreas do triângulo, se as retas
AL, BM e CN cortarem os lados do triângulo ABC por “dentro”, elas serão
sempre concorrentes num ponto.

Exerćıcio 3.3 Mostre com o uso do Teorema de Ceva que as medianas de
um triângulo se encontram num ponto. Este ponto é chamado baricentro
do triângulo.

Enquanto o teorema de Ceva, publicado em 1678 pelo Giovanni Ceva,
fornece uma condição necessária e suficiente para a concorrência de três re-
tas, cada uma passando pelo vértice de um triângulo, o teorema de Menelau,
do tempo de Alexandria, diz respeito à colinearidade de três pontos, cada
um sobre um dos lados de um triângulo. Em ambos os teoremas a única
coisa que importa é o produto das razões dos segmentos em que os lados do
triângulo são divididos.

Exerćıcio 3.4 Seja um triângulo ABC e sejam L, M e N os pontos sobre
os lados BC, AC e AB. Dê as posśıveis configurações dos pontos L, M e N
sobre os respectivos lados, de forma que

1. as retas AL, BM e CN sejam concorrentes.

2. os pontos L, M e N sejam colineares.

3.1 Coordenadas

Como em Geometria Afim não há mecanismos para comparar distâncias de
direções distintas, as coordenadas cartesianas não são mais apropriadas para
designar os pontos das figuras geométricas. É natural se perguntar como se
pode representar os pontos na Geometria Afim.

3.1.1 Coordenadas Afins

Seja S:OX → OλXλ uma homotetia e T :A → B uma translação que des-
loca o extremo A do segmento AB ao extremo B. Então S−1TS:Oλ → Xλ

é uma concatenação constitúıda por n vezes a tanslação T . Esta trans-
formação nos permite obter todos os pontos (igualmente espaçados) sobre
uma semi-reta a partir de um ponto invariante 1 e uma dada translação B.
De forma análoga, podemos obter os pontos (também igualmente espaçados)
sobre a outra metada da reta, do lado oposto.



IA841 — notas de aula — FEEC — 2o SEM/2006 (Ting) 36

O=(0,0) B BλB−1

É conveniente representar estes pontos em termos das “potências” da
translação B em relação à origem 1. O expoente λ indica o múltiplo de
segmentos B a que Bλ correponde, ou seja

λ =
Bλ

B
.

É posśıvel mostrar que potências reais permitem obter todos os pontos da
reta real de forma não amb́ıgua. Ainda mas, para um segmento BµBλ, o
comprimento do segmento pode ser expresso como

Bλ −Bµ

B
= λ− µ

vezes o segmento de referência, B.
Com isso, podemos escolher arbitrariamente um ponto inicial (origem)

de uma reta X e uma unidade inicial 1X ao longo dela e representar todos
os pontos Xx em termos do múltiplo x do segmento 1X. Se tomarmos uma
outra reta não colinear passando pela mesma origem e uma unidade 1Y
independente, podemos designar univocamente cada ponto sobre o plano
como o resultado da concatenação da transformação T x ao longo da direção
X com a transformação T y ao longo da direção Y sobre a origem. Assim,
cada ponto pode ser representado pelo par de valores (x, y) que denominamos
coordenadas afins do sistema constitúıdo pelas retas, não paralelas, X e
Y . Em particular, podemos atribuir as coordenadas (0, 0) para a origem,
(x, 0) para os pontos Xx sobre a reta X e (0, y) para os pontos Y y sobre a
reta Y .

É útil introduzir o conceito de vetores para designar os segmentos
unitários, X e Y , em direções independentes. Dados dois pontos A e B
quaisquer, existe um e somente um vetor −−→AB de A para B

−−→
AB = B −A.

Podemos considerar os segmentos X e Y como vetores que “saem” de origem
O e vai até o ponto X1 e Y 1, respecitvamente. Estes vetores são represen-
tados, respectivamente, por

−−−→
OX1 e

−−→
OY 1. Neste modelo, cada ponto P é,
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então, representado por um vetor-posição, da origem O até o ponto P ,
−−→
OP = x

−−−→
OX1 + y

−−→
OY 1.

É comum considerar
−−−→
OX1 e

−−→
OY 1 como vetores unitários e designar os pontos

O, X e Y por (0, 0), (1, 0) e (0, 1), respectivamente.

Observação 3.2 Quando as direções das retas X e Y coincidem com os
eixos do sistema cartesiano e o ponto O com a sua origem, as coordenadas
afins de um ponto coincidem com as coordenadas cartesianas.

Exerćıcio 3.5 Dado um sistema de coordenadas cartesianas retangular.
Defina um sistema de coordenadas afins de forma que as coordenadas afins
de um ponto coincidam com as cartesianas.

3.1.2 Coordenadas Baricêntricas

Quando as coordenadas afins x e y de um ponto P são tais que satisfazem

(x + y)−−→OP = x
−−−→
OX1 + y

−−→
OY 1,

dizemos que as coordenadas x e y são as massas nos respectivos pontos X1

e Y 1 e P é o centróide, ou baricêntro, destas massas, desde que x + y 6=
0. Observe que neste caso todos os múltiplos das coordenadas (µx,µx),
µ 6= 0, representam o mesmo centróide; portanto, dizemos que (µx,µx) são
homogêneas a (x, y). As coordenadas x e y são também conhecidas como
coordenadas baricêntricas.

1

P

X

Y

X1

Y 1

xX1 yY 1

(x + y)1P

Se normalizarmos as massas de cada vetor-posição, dividindo-as por (x+
y), teremos

~OP = t1
−−−→
OX1 + t2

−−→
OY 1.

Como t1 + t2 = 1, podemos escrever o centróide P como uma combinação
convexa dos pontos X1 e Y 1, independentemente da origem do sis-
tema afim, isto é,

P = t1X
1 + t2Y

1
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e especificá-lo em termos das coordenadas baricêntricas (t1, t2) que corres-
pondem, respectivamente, às razões das distâncias PY 1 e PX1 em relação
à distância total X1Y 1.

Exerćıcio 3.6 Construa, com o uso de uma régua, os centróides de massas
(t1, t2)=(0, 1.0), (0.25, 0.75), (0.5, 0.5), (0.75, 0.25), (1.0, 0) nos dois pontos
P1 e P2, P = t1P1 + t2P2 com t1,t2 ∈ [0, 1] e t1 + t2 = 1. Qual é a
“figura geométrica” obtida se variarmos t1 continuamente entre 0 e 1.0? Se
multiplicarmos todas as massas por 3, qual será o efeito sobre a figura? E
por 5?

De forma análoga, podemos definir o centróide de n massas nos n pontos.
Em especial, para três pontos não colineares P1P2P3, o centróide P para as
massas t1, t2 e t3, com t1 + t2 + t3 = 1, nos respectivos pontos é

P = t1P1 + t2P2 + t3P3,

que pode ser representado por coordenadas baricêntricas (t1, t2, t3). Neste
caso, pode-se mostrar que a coordenada baricêntrica ti corresponde à razão
entre as áreas dos triângulos PPiPmod3(i+1) e P1P2P3; portanto, ela é também
conhecida como coordenada arial.

P

P1 P2

P3

t1

t2t3

Exerćıcio 3.7 Mostre que as áreas dos três triângulos decompostos pelo
centróide P são proporcionais às coordenadas baricêntricas de P .

P

A

B

C

Exerćıcio 3.8 Mostre, para pontos interiores de um triângulo ABC, que
eles satisfazem o teorema de Ceva.


