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Apresentação

Você viu na aula 2 (Estudando a reta no plano), desta disciplina, que por dois pontos 
distintos passa uma única reta. Nesta aula, vamos tratar de retas no espaço sob outro 
ponto de vista: o vetorial, o qual caracteriza uma reta ao estabelecer um ponto por onde 

ela deve passar e uma direção dada por um vetor paralelo a essa reta. Estudaremos também as 
esferas que são análogas, no espaço, ao círculo no plano. Veremos como transferir, da esfera 
para o plano, certas regiões, por meio do método da projeção estereográfica, que é muito 
usado na confecção de mapas geográficos no plano.

Objetivos

Ao final desta aula, esperamos que você saiba fazer uso das 
equações paramétricas de uma reta no espaço e da equação 
da esfera na resolução de problemas. Que seja também capaz 
de transferir, via projeção estereográfica, regiões sobre uma 
esfera para o plano.
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Equação vetorial e paramétrica 
de uma reta no espaço

Observemos inicialmente que dada uma reta no espaço coordenado, fixando-se dois 
pontos distintos P  e P sobre a mesma, e tomando-se um vetor v na origem  do 
sistema de coordenadas, paralelo ao vetor  e contido no plano determinado por 

, P  e P (conforme a Figura 1 a seguir), vê-se que de modo natural estão associados à reta 
um ponto P , sobre ela, e uma direção dada por um vetor v, paralelo a ela.

Figura 1 – Um vetor v paralelo à reta que passa por P  e P

Nota – Lembre-se de que um vetor é paralelo a uma reta quando a reta que o contém é 
paralela a essa reta, ou seja, existe um plano que contém as duas retas e as mesmas são, 
nesse plano, paralelas, conforme você estudou na aula 12 (O mundo espacial entre planos 
perpendiculares e paralelos) da disciplina Geometria Plana e Espacial.

Reciprocamente, dado um vetor v, fixemos um ponto P  fora da reta que contém v e 
mostremos que existe uma única reta passando por P  e paralela a v. Para tanto, vamos recorrer 
a argumentos de Geometria Espacial. Construamos o único plano que contém P  e v. Agora, 
tome, nesse plano, a única reta s que passa por P  e é paralela à reta que contém v. Desse modo, 
s é paralela a v e é a reta procurada. Siga esse raciocínio observando a figura a seguir.
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Figura 2 – A reta s que passa por P  e paralela a v

Faça figuras com um vetor v em várias direções.  Por um ponto P  fora da reta 
que contém v, trace a única reta paralela a v.

que é a equação vetorial da reta.

Vamos agora usar a linguagem de vetores para deduzir a equação vetorial de uma reta no 
espaço. Para isso, tomemos um vetor não nulo v na origem paralelo à reta e um ponto P  sobre 
a mesma. Se P é um ponto qualquer nessa reta, a condição de paralelismo diz que os vetores 

 e v são paralelos, ou seja, têm a mesma direção, logo existe um número real t tal que
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Figura 3 – Um vetor v com origem em  e paralelo à reta que passa por P  e P

Note que quando t varia de menos infinito  a mais infinito , o ponto P
descreve toda a reta.

Lembrando que , a equação vetorial da reta fica

.

Vamos agora traduzir a equação anterior em termos de coordenadas. Para tanto, sejam 
. Como , então, 

, se, e somente se, 

.

Decorre dessa igualdade que , ou seja,

Acompanhe o argumento anterior analisando a Figura 3.

Estas são chamadas de equações paramétricas da reta.

Compare essas equações com as equações paramétricas, encontradas na aula 10 
(Vetores no plano e no espaço tridimensional), para uma reta no plano. É conveniente 
observar que o vetor v na direção da reta não é único, pois qualquer múltiplo escalar desse 
vetor tem também a mesma direção de v.
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Isso significa que vamos ter muitas equações diferentes para a mesma reta. Uma 
explicação plausível para isso é pensar t como o tempo, P como o ponto ocupado por uma 
partícula no tempo t e  como a velocidade com que essa partícula percorre a reta. Desse 
modo, cada equação da reta descreve um movimento diferente da partícula. Correspondente 
a cada valor de ||v||. Veja que para t  obtemos o ponto P , o que significa que a partícula 
inicia o movimento a partir de P .

Exemplo 1

Ache as equações paramétricas da reta que passa pelos pontos e .

Solução

Observe que um vetor v na direção da reta é o vetor , enquanto 
um ponto por onde ela deve passar é . Substituindo esses dados na equação 
destacada anteriormente, encontramos para essa reta as equações:

Na figura a seguir, ilustramos esse exemplo.

Figura 4 – A reta que passa por P  e P

Veja que, no exemplo 1, se ao invés do ponto P  tivéssemos escolhido o ponto P  por 
onde a reta deve passar, suas equações paramétricas seriam
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As quais são diferentes das anteriores. Ocorre que esses dois sistemas de equações 
paramétricas descrevem a mesma reta; só que com o mesmo valor de t, obtemos pontos 
diferentes sobre a mesma reta. Por exemplo, para  no primeiro sistema de equações, 
obtemos o ponto P  e no segundo, o ponto P ; enquanto para , obtemos no primeiro 
sistema o ponto  e no segundo, o ponto .

Exemplo 2

Encontre a equação da reta que passa pelo ponto  na direção de um vetor v
que faz com os eixos x, y, z ângulos e , respectivamente.

Solução

A fim de encontrar as coordenadas  de um tal vetor v (que para simplificar, terá 
comprimento 1), nos basearemos na Figura 5.

Figura 5 – em que os ângulos e são  ângulos que v faz com os eixos 

x, y e z, respectivamente.

Usando a definição de coseno em cada um dos triângulos retângulos assinalados na 
figura anterior, obtemos

Como , conclui-se que e .
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Resumindo, temos que a reta deve passar pelo ponto  na direção do vetor 
 . Logo, suas equações paramétricas são:

.

Nota – Os ângulos que um vetor qualquer no espaço forma com os eixos de um sistema de 
coordenadas são ditos os ângulos diretores e seus cosenos os cosenos diretores.

Observação 1 – Na solução do exemplo 2, vimos que se  é um 
vetor qualquer, seus cosenos diretores são dados por

.

Logo,

Mas,

,

então,

.

Entre outras coisas, isso diz que o vetor  é um vetor 
unitário na direção de v.



Aula 13  Geometria Analítica e Números Complexos8

Exemplo 3

Dado o cubo cuja face da base é o quadrado de vértices: , e

, encontre as equações paramétricas da reta que contém sua diagonal que parte da 
origem.

Solução

Como estamos diante de  um  cubo,  a  outra  extremidade  da referida diagonal tem 
coordenadas . Logo, um vetor na direção da reta é o vetor . Portanto, 
as equações solicitadas são:

Ou seja,

Observação 2 – Dadas as equações paramétricas de uma reta ,
sese ee  são não nulos,

então,

donde

ou seja,

.

Essas são ditas equações simétricas da reta.
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A equação da esfera

Na aula 3 (Estudando o círculo), você viu que a equação de um círculo no plano de 
centro  e raio r é dada por

.

O análogo ao círculo no espaço é a esfera que é descrita como o conjunto dos pontos 
do espaço cujas distâncias a um ponto fixo, chamado centro, é uma constante chamada 
raio. Desse modo, se o centro é o ponto  e o raio r, então, um ponto P x  y z
qualquer sobre a esfera satisfaz a equação

.

Lembre-se de que

, donde

.

Desenhe e determine as equações paramétricas de três retas distintas 
passando pelo ponto .

Encontre  as  equações paramétricas da reta que passa pelos pontos 
  e  e represente-a numa figura.

Faça uma figura de três retas distintas na direção do vetor  
 e escreva suas equações paramétricas. O que essas 

retas têm em comum?

Encontre os pontos dos planos  onde a reta de equações 
paramétricas, , os intercepta.
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Exemplo 4

Ache a equação da esfera unitária que é a esfera de centro na origem e raio 1.

Solução

Como o centro é a origem  e o raio é , uma aplicação direta da fórmula da 
equação de esfera fornece

,

ou seja,

.

Observe que qualquer ponto com duas coordenadas iguais a zero e a restante igual 
a  ou  está sobre a esfera unitária, uma vez que satisfaz a equação da mesma. E, 
esses são os pontos onde a esfera corta os eixos coordenados. Mais explicitamente, 

e  são os pontos onde ela corta o eixo e  são os 
pontos onde ela corta o eixo y, enquanto e  são os pontos onde ela 
corta o eixo z assinalados na figura a seguir.

Elevando os membros ao quadrado, obtemos a chamada equação da esfera, a saber:

Figura  6 – A esfera unitária 
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Exemplo 5

Encontre a equação da esfera de centro  e raio .

Solução

Aplicando a fórmula que descreve a equação de uma esfera obtemos, 

,

ou seja,

.

Observação 3 – Muitas vezes, a equação de uma esfera não é dada de forma a 
explicitar seu centro e raio, como mostra o exemplo seguinte.

Exemplo 6

Ache o centro e o raio da esfera dada pela equação 

.

Solução

Para que os coeficientes de  fiquem iguais a , devemos dividir ambos os 
membros dessa equação por 2, obtendo

.

Para transformar o termo  (que aparece na expressão) num quadrado, devemos 
somar mais 1, obtendo-se .

E para o termo

,

devemos somar

, obtendo-se .
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Enquanto para o termo , devemos somar , obtendo-se

.

Para que a equação original não se altere, devemos somar  ao segundo 
membro, transformando-a em

.

Passando  para o segundo membro, vamos ter

.

Desse modo, obtém-se a equação completa da esfera, que é

.

Obviamente, seu centro é o ponto  e seu raio é .

Determine a equação da esfera de centro  e raio 3 e 
encontre os pontos onde a mesma corta os eixos coordenados.

Ache o centro e o raio da esfera dada pela equação 
.

Encontre a equação da esfera com centro na origem e que fure o eixo 
y no ponto .

Escreva a equação da esfera que passa pelo ponto  com 
centro no ponto .
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Em  cada  item  a seguir, desenhe e encontre a equação da esfera com 
centro  e que:

a) intercepte o plano xy em mais de um ponto;

b) intercepte o plano xy em apenas um ponto;

c) não intercepte o plano xy.

Encontre o centro e o raio de uma esfera tangente aos três planos 
coordenados e represente-a em uma figura. Verifique  que existe uma 
infinidade de tais esferas.

A projeção estereográfica

Sabemos que o globo terrestre é uma esfera que representa a superfície da Terra. 
Sabemos também que, no dia-a-dia, todos os mapas que usamos, como os rodoviários, 
os mapas nos livros escolares etc. representam partes da Terra como uma superfície 

plana. Como, então, proceder para transferir fidedignamente um mapa representando no 
globo terrestre para sua versão plana? Pode-se provar (mas, isso foge dos objetivos da 
presente disciplina) que uma representação plana fidedigna, isto é, mantendo as distâncias 
inalteradas, não existe. Mas, podemos procurar uma representação que deixe os ângulos 
inalterados, como, por exemplo, o ângulo entre dois rios, o ângulo entres duas estradas etc. 
Isso é o que faremos a seguir, através da projeção estereográfica. 

Para tanto, tomaremos um sistema de coordenadas cartesianas no espaço no qual a 
unidade em cada eixo é o raio da Terra.

Representaremos, nesse sistema, o globo terrestre como a esfera unitária, isto é, a esfera 
de centro na origem e raio 1. Desse modo, o pólo norte é representado pelo ponto 
e, conseqüentemente, o pólo sul é representado pelo ponto . Em conseqüência, o 
equador terrestre é representado pelo círculo unitário no plano xy, resultante da interseção da 
esfera com esse plano, conforme ilustrado na Figura 7.
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Figura 7 – Destaque dos pólos e do equador da esfera unitária

Figura 8 – A projeção estereográfica

Nota – Faz parte da tradição representarmos o ponto P da esfera com as coordenadas 
e  que são as letras do alfabeto grego, com as respectivas pronúncias em português 

dadas por “csi”, “eta” e “zeta”.

Para encontrar uma expressão para  em função de e , basta observar que 
a reta que passa pelo ponto  na direção do vetor tem como 
equações paramétricas:

.

O ponto onde essa reta intercepta o plano xy é obtido fazendo z , ou seja, 
, o que dá , que substituído nas duas primeiras equações 

anteriores, obtém-se
.

A projeção estereográfica é descrita, geometricamente, como uma transformação 
da esfera unitária no plano xy, que associa a cada ponto  dessa esfera o ponto 

 do plano xy, resultante da interseção da reta que passa pelo pólo norte 
 e pelo ponto  com o plano xy, representado na figura a seguir.
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Em resumo,  em termos de coordenadas, fica .

Por razões que não cabem ser aqui discutidas, o que se faz normalmente é tomar o plano 
xy com a estrutura complexa , de modo que  se escreve como

  ou seja, .

Exemplo 7

Encontrar a imagem pela projeção estereográfica do 

a) equador da esfera

b) hemisfério norte

c) hemisfério sul

Solução

a) Como o equador é o círculo unitário no plano xy determinado pela interseção da esfera 
unitária com o mesmo, é claro que a imagem estereográfica do equador é o próprio 
equador, uma vez que a reta que passa pelo pólo norte N e por um ponto do equador 
intercepta o plano xy nesse mesmo ponto do equador. Veja isso na Figura 9.

Figura 9 – Imagem estereográfica do equador

Outro modo de ver é que o equador corresponde aos pontos  sobre a esfera com 
. Como a imagem da projeção estereográfica de  é dada por , quando 
, fica , ou seja, a projeção estereográfica leva o ponto 

do equador da esfera nele próprio.
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b) De acordo com a figura que se segue, é geometricamente evidente que a imagem do 
hemisfério norte pela projeção estereográfica é a região no plano xy exterior ao círculo 
unitário (o equador da esfera).

Figura 10 – A imagem esterográfica do pólo norte

Figura 11 – A imagem do hemisfério sul pela projeção estereográfica

Observe que na Figura 10 a reta que liga o pólo norte a qualquer ponto do hemisfério 
norte intercepta o plano xy num ponto exterior ao círculo unitário e, vice-versa, a reta que 
liga qualquer ponto fora do círculo unitário do plano xy com o pólo norte intercepta a esfera 
num ponto do hemisfério norte.

c) De acordo com a figura que segue, observa-se que a reta que passa pelo pólo norte e por 
qualquer ponto do hemisfério sul intercepta o plano xy num ponto interior ao círculo unitário 
(equador) e que, vice-versa, a reta que liga qualquer ponto interior ao círculo unitário pelo 
pólo norte (equador) intercepta a esfera num ponto do hemisfério sul. Isso diz que a imagem 
estereográfica do hemisfério sul é o interior do círculo unitário (equador).

Exemplo 8
Ache a imagem pela projeção estereográfica

a) dos paralelos da esfera unitária
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b) dos meridianos da esfera unitária

Nota – Os paralelos da esfera são os círculos obtidos pela interseção da esfera com um 
plano paralelo ao plano xy. Enquanto os meridianos são os grandes círculos obtidos pela 
interseção com a esfera dos planos que passam pelo pólo norte e pelo centro da esfera e, 
conseqüentemente, pelo pólo sul. Veja a ilustração na Figura 12.

Figura 12 – Destaque de um paralelo e um meridiano da esfera unitária

Solução
a) Veja nas Figuras 13 que as retas que ligam os pontos de um paralelo ao pólo norte 

formam um cone que intercepta o plano xy num círculo com centro na origem. Esse 
círculo é exterior ao círculo unitário, se o paralelo está no hemisfério norte (Figura 13 
– a)); é interior ao círculo unitário, se o paralelo se situa no hemisfério sul (Figura 13 
– b)); e é o próprio círculo unitário, se o paralelo é o equador da esfera (Figura 13 – c)). 
Esses círculos são, portanto, as três possibilidades de imagem de um paralelo.

Figura 13 

b)  Imagem esteográfica do equador. c)  Imagem esteográfica de um 
paralelo no hemisfério sul.

a) Imagem esteográfica de um paralelo no 

hemisfério norte.
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Figura 14 – Imagem estereográfica de um meridiano

b) Olhe atentamente para a figura seguinte e veja que as retas que ligam quaisquer pontos do 
meridiano ao pólo norte estão todos no plano que contém o meridiano e, à medida que os 
pontos estão cada vez mais próximos do pólo norte, suas imagens de afastam cada vez 
mais da origem. Dessa análise, conclui-se que a imagem esferográfica de um meridiano é 
a reta resultante da interseção do plano que contém o meridiano com o plano xy.

Dadas duas curvas e  sobre a esfera que se cruzem em um ponto P, definimos 
o ângulo entre e  como sendo o ângulo  entre suas retas tangentes, conforme 
ilustrado na Figura 15.

Figura 15 – Ângulo entre duas curvas na esfera



Observação 4 – Mostramos no exemplo 8 que a imagem estereográfica dos 
paralelos são círculos concêntricos no plano xy com centros na origem, 
enquanto a imagem estereográfica dos meridianos são retas que passam 
pela origem do plano xy. Sendo essas retas perpendiculares aos círculos 
concêntricos no ponto de interseção, segue-se que a projeção estereográfica 
preserva os ângulos entre meridianos e paralelos. Observe isso na Figura 17.

Figura 17 – Imagem de um paralelo e de um meridiano pela projeção estereográfica

Imagem estereográfica
de um meridiano

Imagem estereográfica
de um paralelo
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Exemplo 9

O ângulo entre um meridiano e um paralelo é 90º.

Solução

Decorre do fato de que o plano horizontal que contém um paralelo é perpendicular ao 
plano vertical que contém um meridiano. Pois, a reta tangente ao paralelo está no primeiro 
plano e a reta tangente ao meridiano está contida no segundo plano, sendo portanto retas 
perpendiculares. Veja a figura a seguir.

Figura 16 – Ângulo entre um meridiano e um paralelo



De um modo geral, a projeção estereográfica preserva o ângulo entre duas 
curvas quaisquer que se cruzem em um ponto. A comprovação desse fato está 
além dos objetivos desta disciplina.
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A projeção estereográfica foi introduzida tendo por motivação transferir configurações 
sobre a esfera unitária para o plano, do modo mais fiel possível. E se quisermos o contrário, 
isto é, transferir configurações sobre o plano para a esfera unitária?

Faremos isso de forma semelhante ao que fizemos para a projeção estereográfica. 
A saber, consideramos a esfera unitária com o seu equador no plano xy. Agora, dado um 
ponto  no plano xy, consideremos a reta que passa por P' e pelo pólo norte  

. O ponto P obtido pela interseção dessa reta com a esfera é a imagem  inversa 
de P' pela projeção estereográfica, denotado por . Esse procedimento está 
descrito geometricamente na Figura 18.

Figura 18 – A inversa da projeção estereográfica

A fim de determinar uma expressão para , observamos que as equações 
paramétricas da reta que passa por e  são dadas por

Se P  é o ponto interseção dessa reta com a esfera unitária, então, ele deve 
satisfazer as equações da esfera, ou seja, 

   satisfaz a equação



Aula 13  Geometria Analítica e Números Complexos 21

Substituindo os valores dados na primeira dessas equações, na segunda equação, obtemos

.

Como

, ficamos com 

cancelando 1 em ambos os membros, obtemos ;

dividindo ambos os membros por t  , vem que

;

colocando t em evidência e transferindo 2 para o segundo membro, obtemos 

, ou seja, .

Lembremos que a representação complexa do ponto é  e que 
. Desse modo, o valor de t passa a ser

Como , substituindo o valor encontrado para t, temos

Sendo , seu complexo conjugado é , logo, ,  
enquanto , o que dá  ou, ainda, . Substituindo 
esses valores nas equações anteriores, obtemos

.

Em resumo, o ponto  do plano xy é levado ao ponto  anterior pela 
inversa da projeção estereográfica.
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Resumo

Auto-avaliação

1

2
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Encontre, usando argumentos geométricos, as imagens 
estereográficas do

a) hemisfério leste da esfera unitária

b) hemisfério oeste da esfera unitária

Nesta aula, deduzimos as equações vetorial, paramétricas e simétricas de uma 
reta no espaço, bem como, as equações de uma esfera com centro e raio dados. 
Usamos a projeção estereográfica para transferir, da maneira mais fidedigna 
possível, configurações geométricas sobre a esfera para o plano e vice-versa.

Escreva as equações paramétricas das retas que contêm as diagonais do paralelepípedo 
determinado pelos vetores e .

Dada a esfera de centro  e raio , determine

a) a equação de uma esfera de centro  que tangencia exteriormente a 
esfera dada;

b) a equação de uma esfera de centro  que tangencia interiormente a 
esfera dada.
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Sugestões para resolução dos exercícios

1. Já que o ponto por onde as retas devem passar é dado, basta escolher vetores de sua  
preferência, dois a dois, não colineares, para serem os vetores na direção das retas.

2. Um vetor na direção dessa reta é .

3. Essas três retas  são  evidentemente  paralelas.  Basta  escolher  três  pontos distintos, 
não em uma mesma reta, por onde as retas devem passar.

4. Para o ponto no plano xy, devemos fazer z  para determinar o valor de t e  substituí-lo 
nas outras duas equações para encontrar as coordenadas desse ponto. Proceda de forma  
análoga para o plano xz, fazendo y  e para o plano yz, fazendo x .

5. Para os pontos onde a esfera corta o eixo x, você deve fazer    na equação para 
obter o valor de x.  De  modo  semelhante , faça  para descobrir  o  ponto onde 
ela corta o eixo y e , para descobrir o ponto onde ela corto o eixo z.

6. Divida ambos os membros por 3 e complete os quadrados.

7. Como a esfera tem centro na origem O e passa pelo ponto P , então seu raio é .

8. Faça como no exercício anterior, com centro  ao invés da origem O.

9. Para o item a), o raio da esfera deve ser tomado maior do que , que é a coordenada 
z do seu centro; enquanto para b), o raio deve ser tomado igual a ; e para c), o raio 
deve ser tomado menor que .

10. Existe uma infinidade de exemplos. Para estabelecer um exemplo particular, você deve  
observar que a condição de tangência impõe que as três coordenadas do centro devem 
ser   iguais, uma vez que o valor absoluto dessas coordenadas é o valor do raio.

11. Observe  que  o  hemisfério  leste  é o hemisfério da direita da esfera unitária, descrito pelos 
pontos , com . Enquanto o hemisfério  oeste é  o hemisfério à esquerda, 
descrito por , com . Para o item a), veja que a imagem estereográfica de 
um semi-meridiano nesse hemisfério ligando o pólo norte ao pólo  sul é uma semi-reta 
partindo da origem, contida no plano x y , sendo .
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Enquanto para o item b), um semi-meridiano nesse hemisfério tem como imagem estereográfica 
uma semi-reta partindo da  origem,  contida  no  plano x y , sendo  . Em ambos 
os itens, faça uma figura com vários semi-meridianos e descreva, geometricamente,  suas 
imagens estereográficas de acordo com a sugestão dada anteriormente.
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