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1 Resumo
Neste trabalho apresentamos uma breve discussão sobre o Quadrilátero de Saccheri,

que tem importância histórica no surgimento das Geometrias Não-Euclidianas, tal como
a Geometria Elíptica Dupla. Vamos interpretar e explorar algumas propriedades desse
quadrilátero nessa Geometria.

2 O quadrilátero de Saccheri
O matemático italiano Giovanni Gerolamo Saccheri (1667-1733) tentou provar que o

postulado das retas paralelas de Euclides era derivado dos 4 primeiros postulados (EVES,
2004). Para sua tentativa de prova relacionou o seguinte quadrilátero:

Definição 1. Seja um quadrilátero ABCD isósceles em BC e DA com dois ângulos
consecutivos de medida π/2 rad em ∠ABC e ∠DAC. A esse quadrilátero denominamos
ser de Saccheri.

Sendo os ângulos ∠BCD e ∠CDA chamados de ângulos superiores ou "do topo".
Supondo que os ângulos do topo são obtusos ou agudos, Saccheri tenta obter alguma
contradição e concluir que ∠BCD e ∠CDA são retos. E assim a única possibilidade é
que as retas AB e CD sejam paralelas. Primeiramente, Saccheri concluiu que ∠BCD e
∠CDA são côngruos, o que pode ser visto pela seguinte proposição (BRITO, 1998):

Proposição 1. Os ∠BCD e ∠CDA, superiores de um quadrilátero de Saccheri são
côngruos.

Demonstração. Seja ABCD o quadrilátero de Saccheri. Do ponto M , ponto médio de
AB, estabelecemos os segmentos MC e MD côngruos, pelo caso de congruência LAL,
então ∠AMD ≡ ∠BMC. Traçando um segmento deM até um ponto N de CD de modo
que bisseccione o ∠DMC, temos novamente por LAL que 4CNM ≡ 4MND, assim
∠MCN ≡ ∠NDM . Como

∠BCM + ∠MCN = ∠BCD

∠MDA + ∠NDM = ∠CDA

E como visto ∠BCM +∠MCN = ∠MDA+∠NDM , concluimos que ∠BCD ≡ ∠CDA.

Pela possibilidade de decomposição dos quadriláteros em triângulos, analisar os ân-
gulos internos de um quadrilátero resulta em analisar a soma de ângulos internos de
triângulos, assim podemos verificar a soma das medidas dos ângulos internos sendo igual,
maior ou menor que π rad, ao supor que os ângulos superiores do quadrilátero de Saccheri
são retos, obtusos ou agudos. Portanto temos o seguinte resultado (BRITO, 1998):
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Proposição 2. Segundo se verifique a hipótese do ângulo reto, agudo ou obtuso, a soma
dos ângulos internos de um triângulo será igual, menor ou maior que π rad, respectiva-
mente.

Demonstração: Seja o 4ABC e a reta D e E, sendo os pontos médios dos segmentos
AB e AC. Traçando segmentos FB e CG perpendiculares a DE. Sendo também traçado
uma perperdicular à DE por um ponto H ∈ DE, que passa por A. Temos a possibilidade
de DE ser exterior, interior, ou estar sobre um lado do 4ABC, em qualquer caso temos o
mesmo resultado, portanto nos restringiremos no caso em que é interior. Por construção
temos que 4BFD ≡ 4AHD ⇒ FB = AH e 4CGE ≡ 4AHE ⇒ GC = AH ⇒
FB = GC, temos que GFBC é de Saccheri, com topo BC. Analisando os ângulos pelas
congruências estabelecidas temos que ∠DBF = ∠DAH e ∠ECG = ∠EAH, como

∠DBF + ∠ABC = ∠DAH + ∠ABC = ∠FBC (1)
∠ECG + ∠ACB = ∠EAH + ∠ACB = ∠GCB (2)

Sendo ∠DBF + ∠ECG = ∠CAB e somando (1) com (2) concluímos que

∠CAB + ∠BCA+ ∠ABC = ∠FBC + ∠GCB

Com esse fato, Saccheri supos que em seu quadrilátero os ∠BCD e ∠CDA são obtu-
sos, encontrando contradições pelo fato de que o maior ângulo se opõem ao maior lado,
assim há a impossibilidade de termos retas paralelas quando os ângulos ∠BCD e ∠CDA
são obtusos. Saccheri concluiu o mesmo para ângulos agudos, entretanto houve uma con-
tradição lógica em seu argumento, o que possibilitou novos olhares para uma possível
geometria com retas paralelas onde se possui triângulos com soma das medidas internos
de seus ângulos interiores menor que π rad. Uma outra Geometria também foi proposta
pelo alemão Bertrand Riemann (1826-1866) onde não temos retas paralelas e temos que
todos triângulos possuem soma superior a π rad. É o caso da Geometria Elíptica Dupla,
objeto de estudo desse trabalho.

3 Introdução à Geometria do Espaço Elíptico Duplo
A Geometria do Espaço Elíptico Duplo de dim 2 pode ser entendida como a geometria

na superfície de uma esfera de dim 2 (GANS, 1973). Denotaremos esse espaço por S e
utilizaremos os conceitos de arcos simples e curvas fechadas provindos de estudo sobre
espaços métricos para estruturar essa geometria.

O espaço S é um espaço métrico, temos pontos e retas como entes indefinidos, assim
dados pontos quaisquer em S são válidas as seguintes propriedades para uma aplicação
d : S X S → R, onde d é chamada de métrica em S. Onde temos um arco simples de
tamanho, segundo d, finito entre quaisquer A, B ∈ S, tendo esses pontos como pontos
finais do arco AB. Interpretamos a reta como uma circunferência máxima, que é uma
curva simples fechada de comprimento finito, a qual se interceptam em dois pontos com
qualquer outra reta distinta, chamamos esses pontos de pontos opostos. Um segmento de
reta qualquer AB é interpretado como o menor arco simples entre dois pontos, que é a
distância também. No caso de dois pontos que são a interseção de duas retas distintas,
os arcos simples são congruentes e também considerados segmentos e pode-se diferenciar
um do outro escolhendo um ponto interior ao segmento desejado.
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Temos que dois pontos definem uma única reta se, e somente se, esses pontos não são
opostos, caso contrário teremos infinitas retas contendo esses pontos caso sejam opostos.
E também toda a estrutura angular da Geometria Euclidiana é preservada. Assim uma
reta perpendicular a uma outra reta tem o mesmo sentido, o fato curioso é que quando
dois pontos opostos têm infinitas retas passando por eles, se temos uma reta r que é
perpendicular a uma reta definida por esses pontos, r é também perpendicular a infinitas
retas contendo os pontos opostos e o interceptam em dois pontos opostos em r. Pode
ser provado que todos os pontos de r são equidistantes dos pontos opostos que definem
as retas perpendiculares. Essa reta é chamada de reta polar e os pontos opostos que
pertencem a todas as perpendiculares são os polos de r. Esses polos e sua reta polar são
determinados de maneira única. Com relação a triângulos, temos o triângulo retângulo,
uma figura convexa trilátera que possui um dos três ângulos agudos. Pode ser provado
que em um triângulo retângulo um outro ângulo interno é obtuso, agudo ou reto se seu
lado oposto ao ângulo tem medida de comprimento maior, menor ou igual ao tamanho de
um quarto do comprimento da reta, respectivamente.

4 Quadrilátero
Para os quadriláteros de Saccheri nessa Geometria, utilizando-se da mesma definição

1, temos a seguinte proposição:

Proposição 3. Os ângulos do topo de um quadrilátero de Saccheri ABCD são congru-
entes e obtusos.

Demonstração. Com efeito, pelos pontos polares a um reta temos que P é polo de AB,
no semiplano que contém o quadrilátero e sendo PM , onde M ponto médio de CD e
CP ≡ DP , temos os 4CPM ≡ 4MPD, por LLL, logo ∠PMC e ∠DMP são retos,
como AM é menor que um quarto de reta então ∠DCP e ∠PDC são agudos e assim seus
suplementares ∠BCD e ∠CDA são obtusos.

5 Conclusão
Na Geometria Elíptica Dupla, podemos concluir que a hipótese dos ângulos superiores

de um quadrilátero de Saccheri serem côngruos e obtusos é válida.
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