
Autovalores e Autovetores 

 

INTRODUÇÃO 

Essa apostila vai explicar um pouco de Auto Valores e Auto Vetores. A primeira coisa que é 

importante ressaltar é que essa matéria normalmente cai de forma bem simples nas provas em 

algumas questões de conta. Mas, é importante, também, entender bem o conceito por trás 

desse tema. 

1 AUTOVETOR/AUTOVALOR 

Definição: Seja T: V    transformação linear. Dizemos que o v não nulo que satisfaz a equação 

Tv=  v é o autovetor associado ao autovalor  .  

Essa a definição é a do livro, mas o que ela quer dizer? Ela mostra que o v é um vetor, que 

multiplicado por um número (  , terá a mesma aplicação da multiplicação pela matriz que 

serve como transformação linear. 

Um exemplo:  

Seja a matriz T= 
   

   
 .   

Concorda que podemos dizer que   
 
 
  é o autovetor associado ao auto valor 0? Como 

assim? 

Basta ver da definição. Se você multiplicar T por    
 
 
 , o resultado será 0. Assim como se 

você multiplicar v por 0 (auto valor) o resultado será 0 também. 

Concorda também que podemos dizer que (1, -1) é um autovetor associado ao auto valor 2? 

Por que? 

Basta ver da definição. Se você multiplicar T por (1,-1) o resultado será (2, -2). Assim como, se 

você multiplicar (1, -1) por 2 (auto valor), o resultado será também ( 2, -2). 

Essa é a definição de autovalores e auto vetores. 

Algumas coisas que não podemos confundir: 

 O v é sempre um vetor (AH VÁ), que terá a mesma quantidade de linhas que a matriz T 

tem de colunas. Isso é óbvio, pois T x v é uma multiplicação possível. 



 O autovalor pode ser 0, mas v não. Isso é da definição. Caso contrário, v= (0,0) seria 

sempre autovetor certo? Pois qualquer matriz T multiplicada por v seria 0, assim como, 

qualquer autovalor multiplicado por T. 

 Se v pertence ao núcleo de T e é não nulo, então, ele é associado ao autovalor 0. Tipo, 

não aprendemos que os vetores pertencentes ao núcleo de uma matriz T são aqueles 

que levam T ao vetor 0? Logo, Tv= 0 e como v é não nulo e v =0. Chegamos a conclusão 

que   só pode ser 0. 

 O autovetor associado a um autovalor não é único. Já que, se você multiplicar por um k 

diferente de 0, ele continuará sendo autovetor. 

 

Calculando Autovalor e Autovetor: 

A gente já sabe que Tv= v. Então, Tv- v=0.   

Até aí ok... Agora, vem a parte mais complicadinha:  v = ( I)v. Cara, quando você multiplica   

por I, você ta multiplicando por uma matriz identidade. Então, só vai ter valor não nulo nas 

diagonais, certo? E aí, quando você for multiplicar com v novamente, você vai multiplicar a 

primeira linha de v pelo primeiro número da diagonal e a segunda linha pelo segundo número 

da diagonal.  

Whaaat? 

Um exemplo básico. Vamos multiplicar (1, -1) por 2. Na fórmula  v o resultador seria 

obviamente (2, -2). Agora se multiplicarmos 2 por I, obteríamos a matriz:    
  
  

  e ao 

multiplicarmos pelo vetor (1, -1), também obteríamos (2, -2). Ou seja, dá no mesmo. 

E aí fica simples: Tv- v=0. Então Tv- ( I) v= 0 e, colocando v em evidência (T- I) v=0.  

Agora, vem a grande sacada.  

A gente viu ali em cima que v (auto vetor) é seeeempre diferente de 0. E a gente quer um v que 

leve o resultado da operação dessa matriz (T- I) com v a 0, ou seja, é o núcleo dessa matriz que 

queremos. E o núcleo, só é diferente de 0, se o determinante da matriz é igual a 0. Então, 

obviamente, o autovalor é calculado igualando o determinante 1- (T-  I)=0 e o auto vetor é 

determinado resolvendo o sistema 2- (T –  I) v= 0. 

 

Cara, é isso... A parte de definição é essa. É legal entender, porque ajuda nas questões mais 

conceituais, mas vamos praticar um pouco as questões de cálculo mesmo.  

O que você vai fazer para resolver as questões de cálculo é substituir na fórmula 1 e calcular os 

autovalores e depois substituir na fórmula 2 e calcula o auto vetor.  

Só um exemplo pra entender, e depois vamos trabalhar com questões de provas. 



Ex: 

Vou usar a matriz que usei acima. Seja    
   

   
  : Calcule os autovalores e autovetores.  

Aplicando na fórmula: det  
       

       
 =0. Então, (1- )² - 1=0. Resolvendo essa equação, 

chegamos nos autovalores: 0 e 2.  

Agora, aplicamos a Fórmula 2: (T –  I) v= 0.   

Para cada autovalor, vamos ter um autovetor.  

Para o autovalor 0: 

 
       

       
 v=0. E aí chegamos no vetor (1,1). Ou, k(1,1), já que como foi explicado 

anteriormente, o autovetor multiplicado por um k diferente de 0, continua sendo um autovetor 

associado ao mesmo autovalor. 

2 CONCEITOS FINAIS 

 AutoValores de reflexão no eixo x: Quando você reflete uma reta no eixo x, os valores 

nesse eixo são preservados e no eixo y são refletidos. Assim, os auto valores são 1 e -1. É 

só calcular os auto valores da matriz que faz essa transformação, ou seja,    
  
   

 . 

Quer testar? Lança qualquer vetor nessa matriz que o resultado será uma reflexão desse 

vetor no eixo x. 

 

 Autovalores de projeção no eixo x: Vetores no eixo x são preservados e no eixo x 

levados a 0. Assim, os auto valores são 1 e 0. É só lancar na matriz que faz essa 

transformação, ou seja,    
  
  

 . Quer testar? Lança qualquer vetor nessa matriz 

que o resultado será a projeção desse vetor no eixo x. 

 

 O determinante de uma matriz é sempre o produto dos seus autovalores. Decora isso! 

Ajuda bastante! Principalmente quando um dos autovalores é 0, e aí, você pode tirar 

diversas coisas. Se um dos autovalores é 0, o determinante é 0, então a matriz tem 

linhas LD, então não é inversível, e blá blá blá. 

 

 Autovetores associados a autovalores distintos são sempre linearmente independentes. 

 

  Cada autovetor está associado a apenas um autovalor, ou seja, cada autovetor gera um 

único autovalor. Entretanto, cada autovalor pode gerar infinitos autovetores. 



3 DIAGONALIZAÇÃO 

Essa parte da matéria é mais chatinha, mas é só aplicação de fórmula.  

Dizemos que uma matriz quadrada A é diagonalizável se existe P invertível tal que P-¹AP=D, ou 

A= PDP-¹. Dá no mesmo.  

D é uma matriz diagonal composta pelos autovalores de A. 

P é uma matriz formada com os autovatores associados aos autovalores de A em suas colunas. 

Disso, podemos tirar alguns conceitos importante:  

A matriz só vai poder ser diagonalizável se for possível essa multiplicação, certo? Então, uma 

matriz nxn tem que ter n autovetores LI. Ou seja, não seria possível uma inversão da matriz P 

formada por seus autovetores, pois não seria uma matriz quadrada, por exemplo. 

 

É bem simples né? Vou trabalhar com questões de provas antigas, agora.  

É o melhor jeito de estudar, e em cada questão vou tentar explicar um pouco do conceito. 

Então, se não quiser fazer, vale a pena só ler, pra ver se ta entendendo bem a matéria. 

 

[UFRJ-P2-2012.2] 

1- Os autovalores da matriz  
   
   

  são: 

Resposta:  

 

Mamatinha né. Iguala o determinante de M- I a 0. E fica 

 (3 –  ) x(-3-    +8= 0.  Resolvendo esse sistema: a resposta é 1 e -1. 

 

Terceira Prova 2014.2 

2- Seja T: R² R² uma transformação linear que multiplica os vetores 

 (-1,1) e (1,2) por 4. Seja A a matriz de T é uma base qualquer. Calcule a soma dos 

elementos da diagonal de A. 

Resposta: 

 Bora lá. O conceito principal de autovalor e autovetor é Tv=  v. 

Vamos aplicar nessa questão. Ele diz que essa T representada por A, multiplica os vetores (-

1, 1) e (1,2) por 4.  



Ou seja: 

T(-1,1)= 4(-1,1) 

T(1,2)= 4(1,2) 

Isso quer dizer que o vetor (-1, 1) é um autoespaço associado ao autovalor 4 e que o vetor 

(1, 2) é o autoespaço associado ao autovalor 4. Logo a matriz 2x2 tem seus autovalores = 4. 

 E, seus elementos da diagonal serão 4 e 4. Portanto, a matriz que faz essa transformação é 

exatamente:  

 
  
  

  

       Logo, a soma é dos elementos da diagonal é 8. 

 

[UFRJ-P3-2014.2] 

As matrizes dos enunciados abaixo têm todos os autovalores reais. 

(I) Seja A   M 7x7 uma matriz não diagonalizável. Suponha que dois dos autovalores 

de A tenham autoespaços de dimensão 3 e 2 respectivamente. Então A tem 

exatamente 2 autovalores distintos. 

(II) Se A   M 5x5 possui exatamente 4 autovalores distintos, então A não é 

diagonalizável.  

Resposta: 

Ok...  

Vamos analisar a primeira alternativa. Para ser diagonalizável, a matriz 7x7 tem que ter 

autovetores de dimensão 7. Para não ser diagonalizável, ela tem que ter autovetores de 

dimensão menor que 7. 

O enunciado diz que ela tem no mínimo dimensão 5 com dois autovalores. Entretanto, não 

podemos afirmar que ela tem exatamente dois autovalores distintos. Poderíamos ter mais um 

autovalor que gerasse um autovetor de dimensão 1, e a matriz continuaria não diagonalizável. 

Vamos analisar a segunda alternativa. Um autovalor pode gerar autovetores de infinitas 

soluções. Ou seja, podemos ter uma matriz A com 4 autovalores distintos, e um desses 

autovalores gerar dois autovetores. Nesse caso, a matriz seria diagonalizável. 

 

 

Autovalores para Projeção, Reflexão e Rotação. 

#Fikadik 

 



Projeção: Os autovalores associados a uma projeção serão sempre 0 e 1, pois projeções anulam 

algumas componentes e mantém outras. Por exemplo, a projeção de um vetor no   em um 

plano no    terá dois autovalores 1 e um autovalor zero, pois ele anulará apenas uma 

dimensão. Já de um vetor no    projetado no   terá apenas um autovalor 1 e dois autovalores 

0, pois anulam duas dimensões mantendo apenas uma. 

Reflexão: Os autovalores associados a uma reflexão serão sempre 1 e -1. Reflexões mantém as 

dimensões, porém sempre invertem a posição de alguns dos vetores. 

Rotação: Os autovalores associados serão complexos e variarão com o ângulo que o vetor 

rotacionará. Por exemplo, o autovalor       pode ser escrito na forma trigonométrica por 

                       . Esse autovalor aumentará o tamanho em do vetor em    e 

rotacionará o vetor em 45°. 

Showww? 

Agora é só dar o gás na prova e correr pro abraço!! :P 

Bons Estudos!! 

 

Dúvidas?  

Acesse o Solucionador na página www.engenhariafacil.net ou mande email para 

contato@engenhariafacil@.net . 

 


