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Resumo

As curvas planas tem sido objeto de estudo desde os gregos, porém com o advento
do Cálculo Diferencial e Integral no século XVII novas técnicas foram introduzidas nesta
teoria dando origem à Geometria Diferencial de Curvas Planas.

Recentemente a Geometria Afim teve um crescente interesse por seus prinćıpios fun-
damentais, isto decorre de sua conexão com sistemas visuais e tratamento de imagens. O
primeiro tratado sistemático da teoria da Geometria Diferencial Afim foi realizado por
Blaschke (W. Blaschke, Vorlesungen über Differentialgeometrie II. Affine Differentialge-
ometrie, Springer, 1923),

Neste poster nos propomos a apresentar os prinćıpios básicos da Geometria Diferencial
Afim de Curvas Planas, iniciamos com as transformações planas afins:

Definição 1. Uma transformação afim plana é uma aplicação T dada por:

T : IR2 −→ IR2

(x, y) 7−→ T (x, y) = A

[
x
y

]
+ b⃗,

com b⃗ vetor de IR2 e A ∈ GL2(IR).

Notação: T = (A, b⃗).

Apresentamos o teorema:

Teorema 2. (Teorema Fundamental da Geometria Afim)
Dadas P , Q e R e P ′, Q′ e R′ duas ternas de pontos não colineares existe uma única

transformação afim T tal que

T (P ) = P ′, T (Q) = Q′ e T (R) = R′

Em seguida apresentamos exemplos de transformações afins planas: reflexão afim,
cisalhamento e dilatação e a noção de congruência afim e como consequência o teorema:

Teorema 3. (i) Todos os triângulos são congruentes afins.

(ii) Qualquer elipse é congruente afim ao ćırculo unitário x2 + y2 = 1.

(iii) Qualquer hipérbole é congruente afim à hipérbole retangular xy = 1.
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(iv) Qualquer parábola é congruente afim à parábola y2 = x.

Finalizamos esta parte introdutória com as transformações equi-afins:

Definição 4. Uma transformação afim T = (A, b⃗) é chamada transformação equi-
afim se, e somente se, detA = 1.

Na segunda parte do trabalho passamos ao estudo da Geometria Diferencial Afim das
curvas planas:

Definição 5. Seja γ : I −→ IR2

t 7−→ γ(t)
uma curva diferenciável parametrizada por um parâmetro

arbitrário t. Dizemos que γ tem uma inflexão em t ou que γ(t) é um ponto de inflexão
de γ se γ′(t) e γ′′(t) são linearmente dependentes, ou seja,

[
γ′(t), γ′′(t)

]
= 0.

Dizemos que γ é uma curva não-degenerada se, e somente se, γ não tem pontos de in-
flexão.

Em seguida mostramos que essa parametrização é invariante por reparametrização:

Proposição 6. A definição de inflexão não depende da parametrização.

Apresentamos também as parametrizações pelo parâmetro comprimento de arco afim:

Definição 7. Uma curva γ : I −→ IR2

s 7−→ γ(s)
está parametrizada pelo comprimento de

arco afim (p.p.c.a.a.) se, e somente se,
[
γ′(s), γ′′(s)

]
= 1 para todo s ∈ I.

Mostramos que toda curva plana não-degenerada tem uma parametrização deste tipo:

Proposição 8. Toda curva parametrizada não-degenerada admite uma parametrização
pelo comprimento de arco afim.

Definimos os vetores tangente afim e normal afim:

Definição 9. Seja γ : I −→ IR2

s 7−→ γ(s)
uma curva parametrizada pelo comprimento de arco

afim, o vetor γ′(s) é o tangente afim a γ em s e o γ′′(s) é o normal afim a γ em s.

Também apresentamos a interpretação geométrica destes vetores:

Figura 1: Interpretação geométrica do tangente e do normal afins.

Finalizamos introduzindo o conceito de curvatura afim:

Definição 10. A curvatura afim de γ em s, com s parâmetro pelo comprimento de
arco afim, é dada por:

µ(s) =
[
γ′′(s), γ′′′(s)

]
.



E as fórmulas de Frenet-Serret para o caso afim:
d

ds

(
γ′(s)

)
= γ′′(s)

d

ds

(
γ′′(s)

)
= −µ(s)γ′(s).

Apresentamos a curvatura afim para uma parametrização não-degenerada qualquer:

Teorema 11. Seja γ : I −→ IR2

t 7−→ γ(t)
uma curva parametrizada não-degenerada, com t um

parâmetro qualquer, então:

µ(t) = −
5
[
γ̇(t),

...
γ (t)

]2
9
[
γ̇(t), γ̈(t)

]8/3 +
4
[
γ̈(t),

...
γ (t)

]
+
[
γ̇(t),

....
γ (t)

]
3
[
γ̇(t), γ̈(t)

]5/3 .

Também apresentamos o resultado que caracteriza as curvas com curvatura afim con-
stante:

Teorema 12. Seja γ : I −→ IR2 uma curva parametrizada não-degenerada, então a
curvatura afim µ é constante se, e somente se γ é uma cônica.

Além disso:

µ > 0 se, e somente se, γ é uma elipse
µ = 0 se, e somente se, γ é uma parábola
µ < 0 se , e somente se, γ é uma hipérbole

Finalizamos com uma interpretação geométrica do vetor normal afim:
“Dada uma curva plana convexa, sua curva central em um ponto é o conjunto dos

pontos médios dos segmentos con extremos na curva e paralelos à reta tangente no ponto.
A direção dos normais afins da curva são dadas pelos vetores tangentes a suas curvas
centrais.”

Teorema 13. Se todas as curvas centrais de uma curva plana e convexa são retas, então
a curva está em uma cônica.
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