
Caṕıtulo 4

Geometria Projetiva

Vimos que na Geometria Euclidiana as retas num plano podem se cruzar
ou não num ponto. Elas são, então chamadas, respectivamente, concor-
rentes e paralelas. Todas as transformações que preservam os ângulos de
incidência e o paralelismo são consideradas transformações euclidianas.
Na Geometria Afim, por sua vez, todas as transformações que preservam
o paralelismo e a razão entre os segmentos paralelos são chamadas trans-
formações afins. Muitas vezes, dizemos ainda que as transformações afins
preservam as propriedades que são mantidas numa projeção paralela de um
plano sobre o outro.

Por um longo tempo, a Geometria Euclidiana, que de certa forma en-
globa a Geometria Afim, tem sido suficiente para atender as necessidades
humanas no sentido de prover mecanismos para descrever e medir as formas
“como elas são”. Dáı o nome Geo-metria – medições sobre a Terra. Embora
no tempo de Alexandria (400 a.C.), Pappus já tinha descoberto algumas
proposições não-métricas, como o famoso Teorema de Pappus, a história da
Geometria Projetiva começou, de fato, com a introdução de percepção de
profundidade em pinturas e nos desenhos durante o Renascimento, como
uma resposta à busca por maior realismo nas obras, procurando reprodu-
zir fielmente a “imagem” capturada pela visão humana, ou seja as formas
“como elas são vistas”. Quando olhamos para as pistas de uma estrada, elas
parecem se encontrar num ponto. As medidas são distorcidas a tal ponto
que retas paralelas podem se encontrar num ponto finito, conhecido como
ponto de fuga, ao “projetarmos” os raios luminosos sobre o “plano reti-
nal” do olho. Isso levou Alberti a formular, em 1435, no seu livro intitulado
“Della Pittura” a seguinte pergunta: quais propriedades são preservadas
entre dois distintos desenhos “perspectivos” de um mesmo objeto?

77
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http://www.wordiq.com/definition/Desargues%27_theorem
Os trabalhos do arquiteto Girard Desárgues (1591 – 1661), do filósofo

Blaise Pascal (1623 – 1662) e do matemático Gaspard Monge (1746–1818)
impulsionaram o desenvolvimento da Geometria Projetiva. No entanto, so-
mente em 1895, Mario Pieri (1860–1913) estabeleceu um sistema de axio-
mas para a Geometria Projetiva. Uma diferença fundamental da Geometria
Projetiva para Geometria Euclidiana/Afim é que não é mais necessário dis-
tinguir as seções cÃ´nicas entre ćırculos, elipses, parábolas e hipérboles ou
diferenciar as retas paralelas das não-paralelas. Com isso , ela permite sim-
plificar a formulação e a explicação de certas idéias, como o Teorema de
Desárgues, que relaciona os lados e os vértices de dois triângulos cujos lados
não são necessariamente paralelos, e o Teorema de Pascal, que relaciona os
vértices de um hexágono uma cônica em que ele está inscrito.

Desprovida totalmente de medidas, a Geometria Projetiva Plana se
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ocupa essencialmente com as incidências entre duas primitivas geométricas:
pontos e retas. Nesta Geometria, qualquer par de retas distintas é incidente
em um ponto e por qualquer par de pontos distintos passa-se somente uma
reta. Esta dualidade é uma das suas caracteŕısticas fundamentais, permi-
tindo associar a ela uma estrutura simétrica caracterizada pelo prinćıpio
de dualidade. Isso significa que, como veremos neste Caṕıtulo, qualquer
definição ou teorema se mantêm verdadeiros, se permutarmos os termos
“pontos” e “retas” e, consequentemente, “sobre” e “passam”, “ligam” e “in-
tersectam”, “colineares” e “concorrentes”, etc.

Na seção 4.1 apresentamos um sistema de axiomas para Geometria Pro-
jetiva. Este sistema é ligeiramente diferente do sistema originalmente pro-
posto por Mario Pieri. Em seguida, apresentamos na seção 4.2 um modelo
mais utilizado para representar um plano na Geometria Projetiva – plano
projetivo. Na seção 4.3 apresentaremos vários tipos de transformações
projetivas. Veremos ainda na seção 4.4 como se pode modelar de forma
uniforme todas as classes de cônicas com uso da Geometria Projetiva.

Observação 4.1 Vimos que os instrumentos básicos para construir a Ge-
ometria Euclidiana são réguas e compassos e para a Geometria Afim são
réguas paralelas graduadas. Para a Geometria Projetiva, bastam as réguas
não graduadas.

4.1 Um Sistema de Axiomas

A Geometria Projetiva Plana tem como os conceitos primitivos pontos,
retas. A partir deles, são definidas três outras primitivas geométricas que
são utilizadas no enunciado dos axiomas:

triângulos: constitúıdos por três pontos não colineares por cada par dos
quais passa-se uma reta;

quadrângulos completos: constitúıdos por quatro pontos não colineares,
A, B, C e D, por cada par dos quais passa-se uma reta. Dois lados
são ditos opostos, se eles não tem nenhum vértice comum. O ponto
de interseção, E, F e G, de dois lados opostos é denominado ponto
diagonal.
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hexágonos: constitúıdos por 6 vértices, A1, B1, C1, A2, B2, C2, sendo o
triplo {A1, B1, C1} colinear e o triplo {A2, B2, C2} também colinear, e
três pares de retas opostas, ou seja, pares de retas que se intersectam
e tem os vértices com mesmas letras (por exemplo, A1B2 e A2B1 são
retas opostas).

A

B

C

D

E F

G

Exerćıcio 4.1 Construa a partir do quadrângulo (0, 0, 1), (0, 1, 0), (1, 0, 0)
e (1, 1, 1) o ponto (1, 2, 3).

Todos os outros conceitos como relações entre estes primitivos podem
ser fundamentados nos seguintes 5 axiomas:

1. Dois pontos distintos são incidentes com exatamente uma reta.

2. Duas retas são incidentes com, no mı́nimo, um ponto.

3. Existem quatro pontos tais que três quaisquer deles são não colineares.

4. (Teorema de Fano) Os três pontos de interseção de um quadrângulo
completo – dois das retas de lados “opostos” e um dos dois diagonais
– nunca são colineares.
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5. (Teorema de Pappus) Se os seis vértices de um hexágono pertencerem
alternadamente a duas retas, então os três pontos de interseção dos
pares de lados oposots são colineares.

Observação 4.2 No site http: // www. cut-the-knot.org/ pythagoras/
Pappus.shtml encontra-se um applet que ilustra o Teorema de Pappus e o
seu dual.

Observação 4.3 Um quadrilátero completo é uma figura dual do quadrângulo
completo, formada por quatro retas coplanares, p, q, r e s, sendo três quais-
quer delas não concorrentes, e os seis pontos, A, B, P , Q, R e S, comuns
a estas retas.

Q R

S

P

B
A

r

s

p

q

4.2 Plano Projetivo

Além de invenções como binóculos, o astrônomo Johannes Kepler (1571–
1630) introduziu o termo de ponto no infinito para designar o ponto de
concorrência de um feixe de retas paralelas. Como dois pontos distintos são
incidentes com exatamente uma reta pelo axioma 1, dois pontos no infinito
estão sobre uma reta denominada reta no infinito. De fato, todos os
pontos no infinito estão sobre esta reta no infinito. Com isso, foi posśıvel
definir um plano apropriado para a Geometria Projetiva, o qual inclui os
pontos de concorrência de todas as retas do espaço, sejam elas paralelas ou
concorrentes. Este plano, denominado plano projetivo, é a união do plano
afim, que contém pontos de interseção de todas as retas concorrentes, e a
reta no infinito, que contém pontos de interseção de todos os feixes de retas
paralelas.

Observação 4.4 Na literatura de Visão Computacional os pontos e a reta
no infinito são conhecidos, respectivamente, como pontos ideais e reta
ideal.
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Veremos nesta seção como podemos representar analiticamente as figuras
geométricas sobre um plano projetivo.

4.2.1 Representação de Pontos

Vimos na seção 3.1.2 que os números reais t1, t2 e t3 podem servir como
coordenadas baricêntricas (homogêneas) de um ponto

(t1 + t2 + t3)P = t1P1 + t2P2 + t3P3 (4.1)

sobre o plano afim, definidas em termos de um triângulo de referência
P1P2P3, se e somente se,

t1 + t2 + t3 6= 0.

Observação 4.5 As coordenadas cartesianas (x, y, z) de qualquer ponto so-
bre o plano x + y + z = 1 são iguais às coordenadas baricêntricas deste
ponto definidas em termos do triângulo definido pelos vértices P1 = (1, 0, 0),
P2 = (0, 1, 0) e P3 = (0, 0, 1).

Por outro lado, a reta

(T1 +d)t1 +(T2 +d)t2 +(T3 +d)t3 = (T1t1 +T2t2 +T3t3)+d(t1 + t2 + t3) = 0

e a sua paralela
T1t1 + T2t2 + T3t3 = 0 (4.2)

se intersectam num ponto (t1, t2, t3) no infinito que está sobre a reta no
infinito dada por

t1 + t2 + t3 = 0, (4.3)

No espaço 3D as coordenadas cartesianas de qualquer ponto sobre o plano
afim x + y + z = 1 coincidem com as coordenadas baricêntricas (t1, t2, t3)
definidas em relação ao triângulo dado pelos vértices A1 = (1, 0, 0), A2 =
(0, 1, 0) e A3 = (0, 0, 1). Os pontos (x, y, z) sobre a reta que passa pela
origem (0, 0, 0) e por qualquer ponto (x, y, z) sobre o plano x + y + z = 1
satisfaz

x

t1
=

y

t2
=

z

t3
= µ 6= 0,

ou seja,
x = µt1 y = µt2 z = µt3.

As coordenadas (x, y, z) dos pontos sobre a reta são, portanto, homogêneas
às coordenadas baricêntricas (t1, t2, t3). Somente os pontos sobre o plano
x + y + z = 0 não tem correspondências ou imagens (projetivas) no plano.
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Imaginemos agora um plano afim arbitrário passando pelos pontos (µ1A1, µ2A2, µ3A3),
definimos como coordenadas projetivas as coordenadas (x, y, z), tais que
elas são homogêneas às coordenadas bariêntricas ( x

x+y+z , y
x+y+z , z

x+y+z ) so-
bre o plano afim π definido em termos do triângulo (µ1A1, µ2A2, µ3A3)

(x + y + z)P = x(µ1A1) + y(µ2A2) + z(µ3A3).

Neste caso, somente os pontos sobre o plano paralelo a π

µ1x + µ2y + µ3z = 0

não tem correspondências. Estes pontos representam os pontos ideais. As-
sim, para definir um plano projetivo, necessitamos, além dos 3 pontos
não colineares A1, A2 e A3, cujas coordenadas baricêntricas são (1, 0, 0),
(0, 1, 0), (0, 0, 1) no plano afim definido em termos deles, um quarto ponto,
não coliner aos três pontos imultâneamente, para indicar a “posição” deste
plano em relação ao centro de projeção (origem). É comum considerar que
este quarto ponto seja (µ1, µ2, µ3) e atribuimos a ele as coordenadas pro-
jetivas (1, 1, 1). Observe que os quatro pontos, A1, A2, A3 e (µ1, µ2, µ3)
consituem um quadrângulo. Portanto, dizemos que as coordenadas (x, y, z)
da Geometria Projetiva Plana são sempre referentes a um quadrângulo.
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Observação 4.6 As cordenadas baricêntricas são referentes a qualquer triângulo
na Geometria Afim Plana e as coordenadas projetivas são referentes a qual-
quer quadrângulo na Geometria Projetiva Plana. Na Geometria Afim Plana,
todos os triângulos são “similares” e na Geometria Projetiva Plana, dizemos
que todos os quadrângulos são “similares”.

Exerćıcio 4.2 Dado um triângulo definido por (1, 1, 1), (4, 2, 1) e (3, 4, 1).
Considere que o plano projetivo seja definido por este triângulo e mais um
quarto ponto (µ1, µ2, µ3), que pode ser

1. (1, 1, 1);

2. (1, 2, 1) ou

3. (4, 1, 1
2).

Determine o centróide (1, 1, 1) de cada plano projetivo. Qual é a “imagem”
projetiva deste centróide sobre o plano definido pelos pontos µ1A1 , µ2A2 e
µ3A3.

4.2.2 Retas

Na Geometria Projetiva, a reta (x, y, z) que passa por dois pontos (p1x, p1y, p1z)
e (p2x, p2y, p2z) deve estar contida no mesmo plano que contém os pontos
(p1x, p1y, p1z) e (p2x, p2y, p2z), ou seja,
∣
∣
∣
∣
∣
∣

x y z
p1x p1y p1z

p2x p2y p2z

∣
∣
∣
∣
∣
∣

= (p1yp2z−p1zp2y)x+(p1xp2z−p1zp2x)y+(p1xp2z−p1yp2x)z = 0.

(4.4)
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Vale observar que a representação de uma reta no plano projetivo é similar à
representação de um plano no espaço euclidiano 3D. Neste caso, as coorde-
nadas homogênas (x, y, z) são coordenadas dos pontos do plano, cujo vetor
normal é (p1yp2z − p1zp2y,−p1xp2z + p1zp2x, p1xp2z − p1yp2x).

O ponto de interseção das duas retas n1xx + n1yy + n1zy = 0 e n2xx +
n2yy + n2zz = 0 seria um ponto incidente sobre a reta que é perpendicular
aos planos que contém as coordenadas homogêneas destas duas retas. A
direção desta reta é, portanto,
∣
∣
∣
∣
∣
∣

i j k
n1x n1y n1z

n2x n2y n2z

∣
∣
∣
∣
∣
∣

= (n1yn2z−n1zn2y)i+(−n1xn2z+n1zn2x)j+(n1xn2y−n1yn2x)k.

(4.5)
Os pontos sobre a reta são homogêneos ao ponto (n1yn2z−n1zn2y,−n1xn2z+
n1zn2x, n1xn2y − n1yn2x).

Observe que a determinação de uma reta que passa por dois pontos é
dual ao problema de determinação de um ponto que duas retas intersectam.

Exemplo 4.1 Considerando que o triângulo de referência possui, em coor-
denadas baricêntricas, os seguintes vértices: A1 = (1, 0, 0), A2 = (0, 1, 0) e
A3 = (0, 0, 1). É dado ainda um quarto vértice (1, 1, 1), não colinear com
nenhum dos pares destes vértices. A partir deste quadrângulo, construa os
pontos (0, 1, 1), (1, 0, 1), (−1, 1, 0) e (0, 2, 1).

(1,1,1)

(1,1,0)

(1,0,0)

(0,1,1)

(0,0,1)

(-1,1,0)

(0,2,1)
(1,0,1)

(0,1,0)

4.3 Transformações Projetivas

Nas transformações afins é preservado o paralelismo, enquanto nas projeti-
vas, somente a linearidade é assegurada. Portanto, os pontos (x, y, z), em
coordenadas homogêneas, devem ser transformados em (µx′, µy′, µz′) por
transformações lineares
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µx′ = a11x + a12y + a13z

µy′ = a21x + a22y + a23z

µz′ = a31x + a32y + a33z (4.6)

O coeficiente µ é para enfatizar o fato de que as coordenadas transfor-
madas são homogêneas.

Definição 4.1 Dados um ponto P e uma reta r. Chamamos uma fileira
(de pontos) o conjunto de todos os pontos sobre r e um feixe de retas, o
conjunto de todas as retas que passam por P . Se as retas de um feixe que
passa por P ligam os pontos de uma fileira com um outro ponto, dizemos
que a fileira é uma seção do feixe.

Nesta seção estudamos as correspondências entre uma feliera de pontos
e um feixe de retas.

4.3.1 Perspectividade

Definição 4.2 Perspectividade é a correspondência entre duas fileiras
que são seções de um mesmo feixe. O feixe passa por um ponto fixo O,
denominado centro de perspectividade. Utilizamos a notação [ para
designar as correspondências.

B

A

A’

B’

O

H
B [ B′

r1

r2

Dizemos que duas figuras são perspectivas, se

• os seus vértices correspondentes definem retas concorrentes num ponto
chamado centro de perspectividade (perspectividade por um
ponto) ou



IA841 — notas de aula — FEEC — 2o SEM/2006 (Ting) 87

• se as suas retas correspondentes se cruzam sobre uma mesma reta
denominada eixo de perspectividade (perspectividade por uma
reta).

Essa dualidade é enunciada no Teorema de Desargues:

Definição 4.3 (Teorema de Desargues de Triângulos Homólogos):
Dois triângulos são perspectivos por um ponto se, e somente se, eles são
perspectivos por uma reta.

A

A’

B

B’

C’

C

Centro de Perspectividade

Eixo de Perspectividade

Exemplo 4.2 Em Computação Gráfica utiliza-se a perspectividade para ma-
pear uma reta contida em uma cena numa reta (imagem) sobre o plano de
projeção. O centro de perspectividade é a posição da câmera e o eixo de
perspectividade, a direção de projeção.

Exerćıcio 4.3 Supondo que o triângulo (p, 1, 1), (1, q, 1) e (1, 1, r) seja pers-
pectivo do triângulo (1, 0, 0), (0, 1, 0) e (0, 0, 1) em relação ao ponto (1, 1, 1).
Mostre que os pares de lados correspondentes se intersectam em três pontos
colineares (0, q − 1, 1 − r), (1− p, 0, r − 1) e (p− 1, 1 − q, 0).

Definição 4.4 Dados quatro pontos colineares A, B, C e D. A “razão
dupla” entre AB

BC
e AC

CD
é a razão cruzada dos quatro pontos. Denotamos

esta razão por cr(A,B,C,D).
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D’
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B
C

B’
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Numa perspectividade, a razão cruzada entre os pontos correspondentes
só depende dos ângulos entre as retas a, b, c e d do feixe que passa por O:

AB
BC

AC
CD

=
absenα
bcsenβ

adsen(α+β+γ
cdsenγ

=
senαsenγ

senβsen(α + β + γ)

Portanto, os pontos colineares A′, B′, C ′ e D′ guardam a mesma razão
cruzada dos pontos A, B, C e D.

O Teorema de Desargues nos permite provar a propriedade harmônica
de um conjunto harmônico formado por dois pontos diagonais A′, B′ dois
pontos C ′ e F ′ perspectivos pelo terceiro ponto diagonal de um quadrângulo.

Definição 4.5 Um conjunto quadrangular é uma seção dos seis la-
dos de um quadrângulo completo que não cruza com nenhum vértice do
quadrângulo. As seções A, B e C dos seis lados PS, QS, RS, QR, RP ,
PQ do quadrângulo completo PQRS são conjuntos quadrangulares. Cda
ponto do conjunto quadrangular é univocamente determinado pelos outros
cinco pontos.

A D

R

P

Q

S

A’

C’ B’
F’ Seção A

Seção CC E B F

Seção B

Quando o ponto perspectivo A coincidir com o D e B com E, conforme
a seção A da figura, dizemos que os quatro pontos A′, B′, C ′ e F ′ formam
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um conjunto harmônico e denotamos este conjunto por H(A′B′, C ′F ′).
Dizemos ainda que F ′ é o conjugado harmônico de C ′ com relação a A′ e
B′. Neste caso, F ′ é sempre distinto de C ′, exceto no caso degenerado em
que eles coincidem com A ou B, e pode ser determinado em termos de A′,
B′ e C ′, independentemente do quadrângulo de referência.

Exerćıcio 4.4 Mostre que o conjugado harmônico de (0, 1, λ) com relação
a (0, 1, 0) e (0, 0, 1) é (0, 1,−λ).

4.3.2 Projetividade

Definição 4.6 Projetividade é o produto de duas ou mais perspectivida-
des. Utilizamos a notação Z para designar o resultado deste produto.

B

A

A’

B’

O O’’

B’’

A’’

H
B′ [O B [O′ B′′ → B′ Z B′′

r1

r2

A reta AB contém as interseções das retas de dois feixes, um passa
pelo ponto O e o outro, pelo ponto O′. Observe que se O = O′ (ponto de
interseção dos dois feixes for invariante), então A′B′ZA′′B′′ ≡ A′B′[A′′B′′.

É posśıvel mostrar que o produto de qualquer projetividade que relaciona
2 fileiras sobre duas retas distintas pode ser expressa como o produto de
duas perspectividades cujos centros são pontos correspondentes dessas duas
fileiras. Ou seja, com uma sequência de até 3 perspectividades, podemos
determinar a projetividade entre dois conjuntos de três pontos colineares
distintos. Isso constitui a base da prova do Teorema Fundamental de
Geometria Projetiva:

Teorema 4.1 Uma projetividade é determinada quando três pontos coline-
ares (de uma fileira) e seus correpondentes (numa outra fileira) são conhe-
cidos.

Observação 4.7 Pela dualidade, podemos trocar “três pontos colineares”
por “três retas concorrentes”.
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Exemplo 4.3 Uma aplicação da projetividade é em Visão Estéreo a fim
de determinar um ponto P em R3 a partir das suas duas imagens p1 e p2

obtidas com distintas perspectividades, cujos centros de perspectividade estão
em O1 e O2, respectivamente, O triângulo dado pelos três vértices O1, O2

e P define o plano epipolar. A interseção deste plano com cada plano de
imagem πi é denominada a reta epipolar ri, e a interseção da reta O1O2

com o plano de imagem é chamada epipolo ei. Neste caso, dois pontos
p1 e p2 quaisquer sobre as retas epipolares r1 e r2, respectivamente, estão
relacionadas pela projetividade p1 Z p2 → p1 [O1 P [O2 p2. A Geometria
Epipolar se ocupa com o estudo da relação entre estes elementos.

Q

P

p1 p2r1 r2

O1 O2e1 e2

Em decorrência do que foi exposto até agora, a menos que seja uma
transformação de identidade, na qual todos os pontos são invariantes, uma
projetividade pode ter até 2 pontos invariantes. Podemos, então, classificar
uma projetividade em eĺıptica, parabólica e hiperbólica quando esta
possuir, respectivamente, zero, um ou dois pontos invariantes.

Exemplo 4.4 Neste exemplo o ponto C é invariante na projetividade ECAZ
DCB → ECA[P RCS [Q DCB. Portanto, é uma projetividade parabólica.

P

C AE

S

R

Q

DB

Exemplo 4.5 Neste exemplo os pontos E e C permanecem invariantes na
projetividade ECA Z ECB → ECA [P EGS [R ECB. Portanto, é uma
projetividade hiperbólica.
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CE A

G

R

B

S

P

4.3.3 Colineação

Uma colineação transforma pontos colineares em pontos colineares, pre-
servando a relação de incidência. Ela pode transformar retas em retas,
fileiras de pontos em fileiras de pontos, feixes de retas em feixes de retas,
quadrângulos em quadrângulos, etc.

Quando uma colineação transforma uma fileira de pontos numa outra
fileira de pontos projetivamente relacionada, ela é uma colineação proje-
tiva. Particularmente, uma colineação que preserva as retas que passam
pelo centro de perspectividade e todos os pontos sobre o eixo de projeção é
uma colineação perspectiva.

Exemplo 4.6 Dados o centro O e o eixo da colineação perspectiva e um par
de pontos correspondentes AA′. Este exemplo ilustra a construção do ponto
X ′ correspondente a qualquer ponto X dado. De acordo com o Teorema de
Desargue, duas seções perspectivas em relação a um ponto (AX [O A′X ′)
devem intersectar com o eixo de perspectividade num ponto C. A reta A′X ′

deve, portanto, intersectar a reta OX e passar pelo ponto C.

X

O

A

A’

X’
eixo de perspectividade

C

Exerćıcio 4.5 Mostre que os dois triângulos abaixo são relacionados por
uma colineação perspectiva.
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P

P’ 

Q

Q’

R

R’ 

Exemplo 4.7 A projetividade apresentada no Exemplo 4.3 é uma colineação
projetiva. Os pontos colineares sobre a reta r1 são transformados em pontos
colineares numa outra reta r2, ou seja, os pontos p1 e p2 são relacionados por
uma transformação linear F definida por 9 parâmetros. Se representarmos
algebricamente a perspectividade P [O1 p1 pela matriz T e P [O2 p2 por S,
a projetividade será dada pela matriz 3×3, F = ST−1, com 9 componentes.
A transformação F é conhecida por matriz fundamental e é o principal
resultado da Geometria Epipolar.

Em termos de coordenadas, uma colineação projetiva pode ser expressa
pela Eq. 4.6.

4.3.4 Correlação

Uma correlação transforma uma fileira de pontos num feixe de retas proje-
tivamente relacionado, ou vice-versa, preservando projetivamente a relação
de incidência.

Exemplo 4.8 Uma correlação projetiva transforma um quadrilátero, p, q,
r, s, A, B, P , Q, R e S, num quadrângulo, P , Q, R, S, a, b, p, q, r e s,
como ilustra a figura. Por exemplo, os três pontos colineares S, B e Q sobre
a reta q são transformados em três retas s, q, b concorrentes em Q.

Q R

S

q

p
P

B

C

A

a

b

s

r

O produto de duas correlações é uma colineação.
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4.3.5 Polaridade

Um tipo de correlação que merece destaque é a polaridade, que relaciona
um ponto A e uma reta a biunivocamente. Neste caso, chamamos a reta a
de polar de A e o ponto A de pólo de a.

Exemplo 4.9 Um exemplo simples de polaridade é a correlação entre uma
reta r

n1xx + n1yy + n1zz = 0

e o ponto (n1x, n1y, n1z) que é homogêneo a todos dos pontos ao longo da
direção do vetor normal do plano que contém todos os pontos homogêneos à
reta r.

Como a polaridade dualiza incidências, se A estiver sobre b, o polar a
de A passa pelo pólo B de b. Neste caso, dizemos que A e B são pontos
conjugados e as retas a e b são retas conjugadas.

Exemplo 4.10 A reta polar de um ponto A = (x1
1, x

1
2, x

1
3) com relação a

uma seção cônica F (x1, x2, x3) = 0 é dada por

x1
1F

′
x1

(x1, x2, x3) + x1
2F

′
x2

(x1, x2, x3) + x1
3F

′
x3

(x1, x2, x3) =
x1F

′
x1

(x1
1, x

1
2, x

1
3) + x2F

′
x2

(x1
1, x

1
2, x

1
3) + x3Fx3q(x

1
1, x

1
2, x

1
3) = 0

A B

b

a

P1

P1

P1 P2

P2

P2

Se o ponto A estiver sobre a seção cônica, a reta polar é a própria
tangente F ′(x1

1, x
1
2, x

1
3)

Exerćıcio 4.6 Mostre que se A estiver sobre a reta polar b de B, então B
está sobre a reta polar a de A.
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A B

b

a

Quando os polares de todos os pontos de uma reta p forem concorrentes
num ponto P e este mesmo ponto é o pólo da reta p, dizemos então que a
reta p e o ponto P são auto-conjugados.

Exemplo 4.11 Num triângulo ABC cada vértice pode ser o pólo do seu
lado oposto, como ilustra a seguinte figura. Neste caso, quaisquer dois
vértices são pontos conjugados e quaisquer dois lados são retas conjugadas.
Quando os polares dos vértices de um triângulo são seus lados opostos, o
triângulo é dito auto-polar.

A

B

C

Se os polares dos vértices de um triângulo forem distintos dos respectivos
lados opostos, estes polares cruzam os três lados em pontos colineares.

Exemplo 4.12 Dados uma reta p, o seu pólo P e uma seção cônica. A
partir de cada ponto Q sobre p traça-se duas retas tangentes à cônica e
definimos como polar de Q a reta que liga os dois pontos de tangência.
Os polares de todos os pontos de p cruzam no ponto P que é o pólo de p.
Portanto, os elementos p e P são auto-polares.
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P

p

Dadas a polaridade de um triângulo ABC e a polaridade de um ponto P
distinto. O polar X1X2 de um ponto X qualquer, não sobre BP , AP e p,
pode ser determinado construtivamente pelo seguinte procedimento:

1. A1 = a · PX

2. B2 = b · PX

3. P1 = p ·AX

4. P2 = p ·BX

5. X1 = AP ·A1P1

6. X2 = BP · B2P2

Exerćıcio 4.7 Determine, construtivamente, o polar do ponto X.

A

B

C

a

b

c

X

P

p

4.3.6 Comparações entre as três Geometrias

Sintetizamos nesta seção as principais prorpiedades invariantes das três Ge-
ometrias estudadas.
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Euclidiana Afim Projetiva
Transformações
Rotação X X X
Translação X X X
Homotetia X X X
Mudança de escala não-uniforme X X
Cisalhamento X X
Projeções perspectivas X
Propriedades invariantes
Comprimento X
ângulo X
Paralelismo X X
Incidência X X X
Proporção cruzada X X X

4.4 Cônicas

Na Geometria Afim, as curvas quadráticas se distinguem em três classes:
hipérboles, parábolas e elipses. Para a Geometria Projetiva, existe somente
um único tipo de seções cônicas. Estas seções não tem foco, diretriz nem ex-
centricidade. Dependendo da direção do raio perpendicular à circunferência
ser secante, tangente ou não-secante em relação à ela, a sua imagem no plano
de projeção π pode ser hipérbole, parábola ou elipse.

Nós nos ocuparemos agora então em definir uma seção cônica no contexto
da Geometria Projetiva.

De acordo com von Staudt, uma seção cônica é o lugar geométrico dos
pontos auto-conjugados e também do “envelope” das retas auto-conjugadas.
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Isso equivale ao Teorema de Steiner

Teorema 4.2 (Teorema de Steiner): Sejam P e Q dois pontos sobre uma
cônica. Se Ri é um ponto variando sobre a cônica, então para x = RiP e
y=RiQ temos que todos os pontos de x são projetivamente relacionados com
os pontos y; portanto, Ri são auto-conjugados.

A3

B3

A1

R1

B1

A2

R2

B2

Q

P

R3

D

A correlação entre x e y é garantida pelo Teorema de Seydewitz:

Teorema 4.3 (Teorema de Seydewitz): Se um triângulo está inscrito
em uma cônica, qualquer reta conjugada a um dos lados intersecta os outros
dois lados em pontos conjugados.

R

P

S

C2

C Q C1

A

B

Com isso, pode-se mostrar que com três pontos não colineares e duas
tangentes em dois destes pontos determina-se precisamente uma cônica.

Exerćıcio 4.8 Quando o ponto conjugado Ai ou Bi coincide com o ponto
D?
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A3

B3

A1

R1

B1

A2

R2

B2

Q

P

R3

D

O Teorema de Pascal nos garante ainda que com cinco pontos, constrói-se
uma cônica.

Teorema 4.4 (Teorema de Pascal): Os três pontos de interseção dos
lados opostos de um hexágono A1B2C1A2B1C2 inscrito em uma cônica são
colineares.

B1

C1

A1

A2
B2

C2

z

Para isso, basta obter o lugar geométrico dos pontos

C2 = A1(z · C1A2) · B1(z · C1B2)

ao variar continuamente a reta z.

Exerćıcio 4.9 Utilize o método de construção de Braikenridge e Maclaurin
para determinar a cônica a partir de cinco pontos:
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4.4.1 Curvas de Bézier Racionais

Sabemos que na Geometria Afim uma curva de grau 2 na base de Bernstein
é

P (t) = P0B
2
0(t) + P1B

2
1(t) + P2B

2
2(t),

onde B2
i (t) podem ser interpretadas como coordenadas baricêntricas dos

pontos sobre a curva. Com o uso de coordenadas projetivas, podemos trans-
crevê-la como uma famı́lia de seções ao longo do feixe “cônico” de retas que
passam pela origem

(µ0B
2
0(x)+µ1B

2
1(x)+µ2B

2
2(x)) ~OP (x) = ~OP0µ0B

2
0(x)+ ~OP1µ1B

2
1(x)+ ~OP2µ2B

2
2(x).

Definindo µ(x) = µ0B
2
0(x) + µ1B

2
1(x) + µ2B

2
2(x), obtemos

P (x) =
P0µ0B

2
0(x) + P1µ1B

2
1(x) + P2µ2B

2
2(x)

µ(x)
,

onde µiB
2
i (x)

µ(x) são as massas nos pontos Pi e µi é conhecido por peso do ponto
de controle Pi.

Exerćıcio 4.10 Dados um ponto P = (3, 3, 1) sobre uma cônica e o poĺıgono
de controle P0 = (1, 0, 0), P1 = (3, 7, 1) e P2 = (7, 1, 3). Determine o valor
de µ1 da cônica

P (x) =
P0B

2
0(x) + P1µ1B

2
1(x) + P2B

2
2(x)

B2
0(x) + µ1B

2
1(x) + B2

2(x)
,

Observe que se µ0 = µ1 = µ2, então a curva se reduz à sua forma afim
(não racional). Se µ0 = µ2 = 1, P (x) é uma cônica na sua forma padrão e
S = P (1

2) é denominado o ponto de ombro (shoulder point), cuja tangente
é paralela à reta P0P2. Se definirmos o ponto M = (P0 + P2)/2, então a
razão dos três pontos colineares P1, S, M é µ1. Ainda mais, se µ1 < 1, a
cônica é uma elipse; µ1 = 1 parábola e µ1 > 1, uma hipérbole.

Exerćıcio 4.11 Qual deve ser o valor de w1 para que

P (x) =
µ0P0B

2
0(x) + µ1P1B

2
1(x) + µ2P2B

2
2(x)

µ0B2
0(x) + µ1B2

1(x) + µ2B2
2(x)

,

represente um arco circular?


