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CAPÍTULO I

PRIMEIRAS

PROPRIEDADES

l: — Preliminares: — A ideia de construir uma geometria na
qual o elemento gerador das figuras fosse a rcta, em lugar do ponto
ou do plano como na geometria habitual deve-se a PLÚCKER (18681869). Deu ele o nome de complexos de retas às totalidades que
então obteve.
Este trabalho particularmente se destina ao estudo dos complexos de retas chamados lineares, e dos elementos comuns a dois,
ou mais, complexos lineares.
2: — Grau de um complexo: —• Ofc complexos de retas classificarn-se de acordo com o número de sua,s retas que pertencem a um
feixe de raios genérico do espaço. A este número se dá o nome de
grau do complexo. Qs que constituirão objeto de nosso estudo denominam-se lineares porque, como veremos, possuem em comum com
aquela figura, uma reta (e uma só).
3: — Dejinição: — Um complexo linear é constituído pela totalidade das retas que se apoiam aos pares de retas de uma série
regrada A, entre cujos elementos foi definida uma involução /A4: — Restrição: — Os raios duplos de /A, dt e dg, dão lugar a
uma exceção: as retas apoiadas a um ou outro desses raios duplos,
em rigor, deveriam ser, todas, do complexo, pois se apoiam a duas
retas conjugadas (coincidentes) de /A; entretanto, com o objetivo
de conseguir uniformidade de propriedades para os pontos e planos
do espaço, consideraremos como sendo do complexo, dentre essas,
somente as que forem tangentes à quádrica Q, definida por A, isto
é, dentre as retas apoiadas a di ou a dg, somente aquelas que possuírem
duas interacções reunidas com a quádrica.
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5: — Grau do complexo linear: — Um feixe de raios genérico do
espaço, de centro F, está situado em um plano <p que encontra A
segundo uma cónica C, entre cujos pontos a /A subordina uma
involução de polo P. A única reta do feixe que se apoia em pares
de retas conjugadas de /A é a reta FP, de modo que ao feixe de
raios pertence uma única reta do complexo: de onde o seu nome
de linear.
6: —'• Complexo linear especial: — Se /A for reduzida, seja d
sua (única) reta dupla: esta é conjugada a uma qualquer das demais
retas de A; o complexo é evidentemente constituído, neste caso,
por todas (e somente) as retas do espaço que se apoiam, em d; diz-se,
então, que se trata de um complexo linear especial, de eixo d.
7: — Teorema: — As retas de um complexo linear existentes
em um plano pertencem a urn ponto, e dualmente: com efeito,
seja /A = (aã1) (W) a involução definida entre as retas da série
regrada A da quádrica Q\ examinemos várias casos:
I) um plano genérico, v, corta Q segundo uma cónica,
C, entre cujos pontos /A subordina uma involução Ic, por
cujo polo, P, passam todas as retas que ligam pontos correspondentes de C (isío é, retas de ir que se apoiam em relas
correspondentes em ZA) ', reciprocamente, uma reta qualquer
de P cortará C segundo dois pontos «correspondentes em
I c e, portanto, por esses pontos passarão duas geratrizes
correspondentes de A; logo, as retas do complexo que pertencem ao plano ir são todas (e somente) as retas de P;
dualmente;
II) se um plano a pertencer a uma reta o de A (distinta
de sua correspondente, a', em /A), a seção de Q por a será
a reta a e uma segunda reta, c; chamemos A ao ponto
comum a a' e a a ; todas (e somente) as retas de A serão
do complexo, no plano a, pois nenhuma outra pode apoiar-se a retas conjugadas de /A;
III) se 5 é um plano pertencente a uma reta dupla
de /A, dj (por exemplo), seja GI a outra reta de Q que lhe
\
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pertence, e D o ponto comum a di e e/; pelo n.° 4, serão
do complexo, em 6, somente as retas do feixe de centro
D, e nenhuma outra; logo, o teorema se verifica em
qualquer hipótese.
8: — Observação: — Já no teorema anterior se verificam as
vantagens da restrição do n.° 4, pois se ela não existisse, nos casos
I) e II) teríamos três feixes de retas do complexo, ao passo que
no caso III) o plano ô seria todo de retas desse tipo: não existiria
uniformidade para os planos (e os pontos) do espaço.
9: — Dejinição: — Dado um complexo linear, existe, portanto,
em cada plano do espaço um bem determinado ponto, centro do
feixe de retas do complexo linear pertencentes ao plano; dualmente,
a cada ponto do espaço pertence um bem determinado plano, suporte do feixe das retas do complexo que por ele passam. Dizemos
que um ponto é polo do plano que lhe corresponde, e que um plano
é plano polar do ponto que lhe fica associado.
10: — Temos, como consequências imediatas:
I) o ponto comum a duas retas do complexo linear
é o polo do plano que essas retas determinam; dualmente;
II) todo plano pertencente a uma reta do complexo
tem seu polo sobre essa reta; dualmente;
III) toda reta que pertencer simultaneamente a um
ponto e a seu plano polar, pertence ao complexo.
11: — Suponhamos dado um complexo linear mediante, a série
regrada A = (a, a', b) e a involução /A ^ (a a') (b b'); se um plano
ir girar em torno de uma de suas retas, p, o seu polo, P, descreverá
uma reta, p'.
Se p pertencer ao complexo, a propriedade é evidente, pois o
polo P pertencerá à própria reta em apreço, e teremos p = p'; o
teorema igualmente se verifica se v girar em torno de uma das retas
da série regrada que define o complexo, pois já vimos que, neste
caso, o polo de ir é o seu ponto comum com a reta conjugada em /A ',
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suponhamos, então, que ir seja qualquer, e gire em torno de p, reta
genérica de seu plano; chamemos A e B aos pontos em que p corta
C, cónica seção de Q por ir; a e b, às retas de A que passam por
A, B; a' e b', às suas conjugadas em /A; A' e B', aos pontos em que
a' e b' cortam x. O poJo P de x é o ponto comum a AÃ' e BB',
(n.° 10). Quando TT gira em torno de p, P continua sempre sendo o
ponto comum às retas análogas a AÃ' e BB'; ao mover-se ir, AÃ'
descreve o plano Aã', BB' descreve o plano Bb'', de modo que P
descreve a reta comum a esses planos, q. e. d.
Este raciocínio não se aplica se p for tangente a C, mas o teorema continua manifestamente a ser verdadeiro, como se demonstra
(por exemplo), considerando o ponto R de contato, as retas ror'
conjugadas em 7 A (das quais a primeira passa por R) e procurando
a interseção do plano Rr' e da quádrica determinada pela série
regrada (a, a', p).
12: — Definição: — Diremos que a reta p', descrita pelo polo
do plano TT ao girar este em torno de p, é a conjugada desta última;
se uma reta coincidir com sua conjugada, será dita autoconjugada
(representaremos duas retas conjugadas pelas mesmas letras minúsculas
sem e com acento).
13: — Se uma reta é conjugada a outra, esta é conjugada à
primeira; com efeito, empreguemos a notação do n.° 11; um plano
v' de p' corta dois planos w e x/ de p segundo duas retas do complexo,
apoiadas, ambas, em p; sobre p, portanto, está o polo de ir (n.° 10),
q. e. d.
14: — Observações:
I) As retas conjugadas em 7 A são conjugadas em relação ao complexo linear;
II) as retas do complexo linear (e somente elas) são
autoconjugadas;
III) duas retas conjugadas (não coincidentes) são sempreVreversas, pois são retas pelas quais passam séries regradas;
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IV) sejam a e a' duas retas conjugadas em /A.' se o,
a', p, são reversas, a, a', p, p', pertencem a uma mesma
série regrada.;
V) se r e p são incidentes, r' e p' também o são, mas
os planos (r p), (r' p'), cortam-se ao longo da reta que liga
os pontos (rp), (r'pr).
15: — Toda a reta que se apoia a duas retas conjugadas quaisquer, p e p', pertence ao complexo: com efeito, seja q uma reta apoiada a p e p'; o plano pq pertencendo a p terá seu polo sobre p', logo,
q pertence simultaneamente a um plano e a seu polo e será do complexo (n.° 10).
16: — Toda reta c do complexo linear que encontra uma reta, p,
encontra sua conjugada, p': com efeito, chamemos e, e', ao par de
retas conjugadas em /A f sobre as quais se apoia c; as quatro retas
£> e'> Pi P' pertencem a uma mesma série regrada (n.° 14-7 F), sendo c da série aderente, o que demonstra a propriedade.
Se e e p forem incidentes, e' e p' também o serão (n.° 14-F) e c
necessariamente coincidirá com a reta que liga os pontos (ep), (e'pr),
de modo que o teorema se verifica em qualquer hipótese.
17: — Observação: — A propriedade do n.° 14-7 F é verdadeira
para dois pares quaisquer de retas conjugadas, p e p', q e q', e não
apenas para o caso em que um dos pares pertença à série regrada A
que define o complexo, como ali se exigia: com efeito, por um ponto
de q tracemos a reta r que se apoia & p e p'; pelo n.° 15 tal reta
será do complexo e pelo n.° 16 deverá apoiar-se em q', q. e. d.
Uma quádrica associada às séries regradas determinadas por
dois pares de retas conjugadas, como se acaba de ver, denomnia-se
quádrica do complexo linear.
18: — Se o complexo dado for especial, a reta conjugada a
uma reta r do espaço é o eixo d do complexo; se r e d forem incidentes, r será autoconjugada; um plano p que pertença a r terá seu
polo constantemente no ponto (rd), salvo quando p coincidir com
(rd), caso em que qualquer ponto de p será polo.
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Neste caso, portanto, acontece que retas antoconjugadas encontram o eixo, d, sem encontrar todas, as retas do espaço que são conjugadas desse eixo, o que não se verifica no caso do complexo linear
não especial (n.° 16).

l 21: — Se o complexo linear for especial, três retas genéricas do
complexo determinam uma série regrada, cuja quádrica associada
é 'do complexo; na série aderente fica definida a involução reduzida /AÍ, das retas conjugadas, sendo d a única reta dupla dessa
inyolução.
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19: — Um complexo linear pode ser definido com o auxílio de
séries regradas em número infinito: com efeito, é suficiente tomar
dois pares quaisquer, p e p', q e q', de retas reversas conjugadas
em relação ao complexo linear; pelo n.° 17 esses dois pares pertencem a uma série regrada, Aj; elas definem, entre os elementos de A/,
uma involução /A/; o complexo linear, por sua vez, define uma involução /'AI entre as retas de A/, pois se uma reta varia em A/, sua
conjugada deverá apoiar-se constantemente às retas do complexo
que constituem a série regrada aderente de A; (n.° 16); essas duas
involuções coincidem, pois possuem dois pares de elementos cm
comum. Logo, as retas conjugadas em /AJ, são conjugadas em relação ao complexo; reciprocamente, se duas retas são conjugadas
em relação ao complexo e se uma delas pertence a AÍ, ambas pertencem a Aj, e são conjugadas em /AJPara definir o complext» linear é, portanto, indiferente partir
de /A== (aã1) (bb'), ou de uma qualquer das suas séries regradas:
o resultado é sempre o mesmo complexo linear, q. e. d.
20:— Uma reta do complexo linear corta uma quádrica Qt
do complexo em dois pontos pelos quais passa um par de retas conjugadas associadas na involução /AÍSe uma reta do complexo linear é tangente a uma das quádricas desse complexo, o ponto de contato pertence a uma das duas
retas duplas da involução /AI- Reciprocamente, se uma reta do complexo* linear passa por um ponto de uma reta dupladaiftvolução/A/i
de uma quádrica Qi do complexo, essa reta é tangente (principal
ou não) à quádrica; concluímos, então, que as duas retas duplas
da involução /A/ (e somente elas, em cada quádrica do complexo)
gozam da propriedade de que seus pontos têm o mesmo plano polar
tanto emArelação à quádrica, quanto em relação ao complexo linear
a que pertencem as retas.
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22: — A correspondência que um complexo linear define entre
os pontos e os planos do espaço, quando associamos a cada plano
o seu polo, é involutória; alem disso, é projetiva, pois não só conserva as formas de primeira espécie subordinadas, como, ainda,
estabelece entre essas formas uma projetividade. Tal correspondência é, portanto, um sistema nulo, uma vez que cada ponto pertence ao seu próprio plano polar.
Sabemos que, dado um sistema nulo, obtem-se, em cada plano
do espaço, um feixe de retas autoconj ligadas (em relação ao sistema
nulo) com centro no polo do plano, retas essas que constituem um
complexo linear, uma vez que as retas autoconjugadas do sistema
nulo se apoiam sempre a pares de retas (de séries regradas) conjugadas em uma involução subordinada pelo sistema nulo.
Acabamos de demonstrar a reciproca dessa propriedade. Ê, portanto, indiferente dar um complexo linear ou o sistema nulo que
lhe é associado: conhecido um, o outro fica plenamente determinado.
Transportaremos aos complexos lineares, sem maiores considerações, todas as habituais denominações e propriedades do sistema
nulo.
23: — Complexo linear especial: - - O sistema nulo relativo a
um complexo linear especial é reduzido: se chamamos correspondentes a um ponto e um plano quando forem centro e suporte de
um feixe de retas do complexo, verificamos que a um ponto gené^rico X do espaço, fica associado o bem determinado plano £ pertencente a esse ponto e ao eixo do complexo; a correspondência não
é mais biunivoca, uma vez que o mesmo plano £ é ainda o correspondente de qualquer um de seus pontos, pois todas as retas de £
pertencem agora ao complexo. Dualmente, a um plano £ genérico,
corresponde o bem determinado ponto X, comum a £ e ao eixo do
complexo; mas tal ponto é ainda o correspondente de todos os planos
que pertencem a X.
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24: — Um complexo linear é transformado em si próprio pe/a
polaridade determinada por uma qualquer de suas quádricas: seja
Q uma quádrica do complexo; as retas deste podem pertencer a tjês
categorias em relação a Q:
7) retas c que pertencem a Q: constituem um dos
sistemas de geratrizes da quádrica (ou retas duplas da
involução 7A, n.° S) e são, evidentemente, transformadas
em si próprias na polaridade definida pela quádrica;
77) retas l que são tangentes a Q, nos pontos que
pertencem às retas duplas de 7A (n.a 3): a polaridade definida pela quádrica transforma uma tal reta em outra análoga, tangente no mesmo ponto de Q, de modo que, ainda
neste caso, o teorema se verifica;
777) retas s que são secantes a Q: taes retas apoiam-se
a um par de retas conjugadas na involução I&, a e a'; a
conjugada de s na polaridade definida pela quádrica é a
reta s', comum aos dois planos tangentes a Q, nos pontos
em que s corta Q; tal reta, portanto, apoia-se em a e a' e,
assim sendo, também pertence ao complexo.
Logo, em qualquer dos casos, uma reta do complexo é sempre
transformada em uma reta do mesmo complexo, q. e. d.
25: — A propriedade continua manifestamente a ser verdadeira
no caso de um complexo linear especial.

CAPÍTULO II

DETERMINAÇÃO DE UM COMPLEXO LINEAR
26: — Um complexo linear é plenamente determinado por uma
de suas retas, d, e um par de retas conjugadas a e a' (não apoiadas
à primeira): com efeito, consideremos a série regrada A= (a, a', d) e,
sobre ela, a involução 7A que tem a G a' como retas conjugadas,
d como reta dupla; esses elementos (n.° 3) determinam completamente o complexo, q. e. d.
27: — Aplicação: — Dado um complexo linear pelos elementos
mencionados no n.° anterior, construir: 7) o polo de um plano; 77) o
plano polar de um ponto; 777) a conjugada de uma reta.
7) Se o plano dado, ir, pertence a a (ou a') o seu polo
será seu ponto comum com a reta conjugada; expontânea
é, também, a solução quando ir pertence a d, pois, neste
caso, chamando A e A 'aos pontos em que a e a' cortam ir,
a reta A A', será do complexo e o ponto comum a AÃ' e d
será o polo procurado (n.° 10—7); examinemos, então, o
caso de um plano ir não pertencente a nenhuma das três
retas dadas; seja D o ponto comum a d e v; a reta que
de D se apoia em a e a', di, será do complexo, portanto D
será o polo do plano (ddt) e todas as retas pertencentes
a D e ao plano (ddi) serão do complexo; determinando o
ponto em que o plano (ddj) corta AÃ', teremos resolvido
a questão (n.° 10—7).
77) A lei de dualidade, aplicada ao n.° anterior permite resolver este problema.
777) Será suficiente determinar os planos polares de
dois pontos da reta em apreço; tais retas cortam-se ao lon-
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go da reta procurada; é evidente que também poderemos
proceder dualmente.
28: — Complexo linear especial: — Ainda é bem determinado o
complexo linear que possue duas retas conjugadas reversas e uma
reta autoconjugada apoiada em uma (e não na outra) das anteriores,
mas trata-se evidentemente (n.° 18) do complexo linear especial que
tem como eixo a reta sobre a qual se apoia a reta autoconjugada.
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se os pontos forem coincidentes existirão complexos lineares especiais em número infinito aos quais pertencerão as
cinco retas.

7/7) se três das retas pertencem a um feixe, o complexo linear pode ser determinado se uma das retas do
feixe e as duas demais retas pertencerem a uma série regrada, T; a reta da série aderente que passa pelo centro
do feixe será o eixo de um complexo linear especial, ao
qual pertencem as cinco retas;

31: — Construção de MOEBIUS: — Excluindo as hipóteses de que
as cinco retas sejam genéricas, que três delas pertençam a um ponto,
a um plano, ou a uma série regrada, só nos resta examinar o caso
em que essas retas formam um pentalatero ordenado reverso; o complexo linear é, então, geral e bem determinado, como passamos a
mostrar: sejam A,, AH, As, A4, A5, os pontos comuns às retas 12,
23, 84, 45, 61; chamemos «,- ao plano AÍ—t AÍ AÍ+J; vemos imediatamente que os cinco plano «i são independentes, pois suponhamos (por absurdo) que quatro deles pertençam a um ponto P; poderemos numerar os vértices de tal modo que esses planos sejam os
de índices consecutivos at, ag, as, a4; como dois planos consecutivos cortam-se segundo a reta que liga os vértices que têm mesmos
índices, deveriam pertencer a P as retas AI AZ, AH A3, As A4, o
que está em contradição com a hipótese de que três das retas não
passem por um ponto. É, então, única e bem determinada a reciprocidade que associa, a cada vértice AÍ, o plano a» que liga esse
vértice ao anterior e ao seguinte.
Chamemos At P M à interseção dos planos AÍ AB As e Aj
A5 A4, (por exemplo); P e M aos pontos em que os lados As A4
e AsAs se apoiam nessa reta; Ai M, Ag AB e As .4.$ são reversas
duas a duas e determinam um complexo linear, quando consideramos as duas primeiras como conjugadas e a última como autoconjugada; no sistema nulo associado a esse complexo, o polo de At
Aã A5 é A I ; o de A, Ae A4 é As; o de At AZ As é Ae; observando
que AB P e Ag M são autoconjugadas, vemos que o polo de AS
A4 As ê A4 e o do AH, As A4 é As; logo, a reciprocidade coincide
com o sistema nulo que acaba de ser construído, este é bem determinado, e egualmente o é o complexo linear associado, q. e. d.

IV) se três das retas pertencem a um plano, mas não
a um ponto, o complexo linear poderá ser determinado,
ou não, mas será especial; se as duas retas restantes cortarem o plano em pontos distintos, o complexo linear será
determinado, tendo como eixo a reta que liga taes pontos;

32: — Suponhamos dado um complexo linear pela involução/A
definida entre as retas da série regrada A da quádrica Q; podemos
pensar Q como gerada pelas retas comuns aos planos homólogos
de dois feixes de planos projetivos com eixos nas duas retas duplas,
di e de, de I&; verificamos, então, que as retas do complexo são

29: — Um complexo linear é plenamente determinado por cinco
retas genéricas: com efeito, com três delas construímos ,uma série
regrada, T; as duas retas restantes cortarão a quádrica associada
a F em dois pares de pontos, pelos quais passarão dois pares de
retas da série aderente, A, pares estes que permitirão construir a
involução 7 A e, portanto, o complexo linear (n.° 3).
30: — Se as cinco retas não forem genéricas, poderão (ou não)
pertencer a um só complexo linear:
7) se quatro das cinco retas pertencem a um ponto,
ou (dualmente) a um plano, o complexo linear é evidentemente indeterminado;
//) se quatro das cinco retas pertencem a uma série
regrada, o complexo linear é indeterminado, pois a quinta
reta não é suficiente para determinar a involução /A;
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todas (e somente) as retas do espaço que cortam os planos homólogos dos dois feixes projetivos em pontilhadas em involução; examinemos os vários casos que se podem apresentar:
/) em um plano genérico, T, os dois feixes projetivos
de planos determinam dois feixes projetivos de raios, os
quais, pelo teorema de STEINER, determinam uma cónica,
seção de Q por T; os dois feixes de raios determinam ainda,
sobre C, uma involução de pontos, quando associamos os
pontos dessa curva alinhados com o centro de colineação
dos dois feixes, centro este que é, justamente, o polo do
plano ir em relação ao complexo linear; como sabemos,
porém, as únicas retas do plano ir que são cortadas em involução pelos raios homólogos dos dois feixes, são as que
pertencem ao centro de colineação, isto é, as retas do complexo existentes em v,
II) se um plano a pertencer a uma diretriz a da quádrica, a cónica seção será constituída por a e por uma reta
sobre a qual se apoiam dj e dg, em pontos que chamaremos DI e D^, os dois feixes de raios (Dj) e (Dg) serão
perspectives e os seus raios homólogos cortar-se-ão sobre a;
o centro A de colineação dos dois feixes de raios, polo de a,
será o conjugado harmónico do ponto duplo de C em relação a Dt e Ds; todas as retas que por ele passam (e somente elas no plano ir) serão cortadas em pontilhadas em
involução pelos raios homólogos dos feixes (Dt) e (D®);
III) se 5 pertencer a uma das retas duplas, as retas
do complexo nele existentes serão cortadas pelos planos
homólogos em pontilhadas em involução reduzida, com
o mesmo ponto excepcional para todas.
33: — Construção de CHASLES: — Reciprocamente, suponhamos
dada uma projetividade entre dois feixes de planos com eixos reversos, dt e dg; as retas que são cortadas pelos planos homólogos
em pontilhadas em involução pertencem a um complexo linear: para
o demonstrar, é suficiente observar que os dois feixes projetivos ge-
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ram uma quádrica, Q, e que entre as diretrizes dessa quádrica fica
definida a involução que tem dt e dg como retas duplas, etc.; poderia surgir alguma dificuldade apenas na procura das retas do complexo existentes nos planos por dt ou dg, em virtude de serem cortadas em involução reduzida: seria necessário introduzir uma restrição, análoga à do n.° 4, que excluísse todas as retas de tais planos
não pertencentes aos respectivos pontos de contato com a quádrica Q.
34: — Se os eixos dos dois feixes de planos forem incidentes,
as retas comuns, aos planos homólogos gerarão um cone, entre cujas
geratrizes ficará definida a involução /A. que tem aqueles eixos como
retas duplas; as retas do espaço que são cortadas em involução pelos
planos homólogos são todas (e somente) as que se apoiam no eixo
de colineação dos dois feixes projetivos; o complexo linear, neste
caso, é especial e tem como eixo o já citado eixo de colineação.
35: — A lei de dualidade aplicada aos últimos três números,
fornece-nos as propriedades seguintes:
7) imaginemos a quádrica Q gerada como a totalidade
das retas que ligam os pontos homólogos de duas pontilhadas projetivas reversas, dt e d®; as retas do complexo
linear determinado pela quádrica Q, quando entre suas geratrizes tomamos dj e dg como retas duplas da involução /A, são todas (e somente) as retas do espaço de onde
essas pontilhadas são projetadas segundo feixes de planos
projetivos em involução;
II) reciprocamente, a totalidade das retas do espaço
de onde duas pontilhadas projetivas são projetadas segundo feixes de planos em involução, é um complexo linear;
///) se as duas pontilhadas forem complanares, o complexo linear será especial e terá como eixo o eixo de colineação da projetividade definida entre as pontilhadas.
36: — Suponhamos dado um complexo linear e seja c uma de
suas retas; chamemos a e a' a dois planos de c, cujos poios repre-
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sentaremos por A e A'; um raio a, pertencente a A e a', tem como
conjugado um raio a', pertencente a a e A', e a correspondência
que se estabelece entre os dois feixes, quando associamos as retas
conjugadas, é projetiva (subordinada pelo sistema nulo determinado
pelo complexo)', observando que esses dois feixes de raios tem a reta
comum às sedes unido, vemos que um plano genérico, ir, corta et
e a' segundo duas pontilhadas entre as quais os feixes (A) e (A1)
subordinam uma perspectividade; pelo centro de perspectiva passam
todas as retas do complexo pertencentes a ir e poderemos dizer:
as retas do complexo linear são todas (e somente) as retas que se
apoiam em raios homólogos de dois feixes projetivos de raios, com
planos e centros diversos, mas pertencentes a uma mesma reta do
complexo, unida na projetividade subordinada entre os feixes.
Da totalidade de retas que se apoiam na reta unida c, porém,
devem ser excluídas todas as que não pertencerem aos respectivos
planos polares de cada um dos pontos dessa reta.
37: — Construção de SYLVESTER—-Reciprocamente, suponhamos
definida uma projetividade w entre dois feixes de raios de centros
A, A', planos a, a', mas tais que a reta A A' coincida com aã' e seja
unida em w; as retas que se apoiam nos pares de raios homólogos
de w constituem um complexo linear (devendo ser feita uma restrição quanto às retas que se apoiam na reta AÃ' = c). Com efeito,
seja co definida por
c a' b'\
c a b
onde a, b, representam retas do ponto A, plano a', e a', b', retas
do ponto A', plano «; chamemos di a uma reta pertencente a A
e a, d^ & uma reta pertencente a A' e a'; d t e dg são reversas e são
eixos de dois feixes projetivos de planos, quando associamos os
planos que desses eixos projetam raios homólogos em ia; todas as
retas do espaço que se apoiam a raios homólogos em co (e somente
essas) são cortadas pelos planos homólogos em pontilhadas em involução: com efeito, consideremos uma reta apoiada nos raios correspondentes a e a' nos pontos N e N', respectivamente; os planos
dta e dga' cortam essa reta em N e N' e os planos também correspondentes dtA A' e dg A'A cortam essa mesma pontilhada nos
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l pontos N' e N, isto é, dois elementos distintos de NN' apresentam
|a dupla correspondência; o mesmo fato não pode suceder para uma
ireta que não se apoie em retas homólogas em w, como é evidente;
logo, aquelas retas constituem um complexo linear (n.° 33), q.e.d.

ê _
58: — Definido um complexo linear pela projetividade co entre
os feixes (A) e (A1) sujeitos às condições acima, vemos ser necessário
introduzir uma restrição análoga às que já se apresentaram nas
outras definições sintéticas do complexo linear, para excluir as retas
das estrelas de centro nos pontos do raio unido, conservando apenas
aquelas que existem nos respectivos planos polares de tais pontos.

CAPÍTULO III

RETAS COMUNS A DOIS OU MAIS COMPLEXOS
LINEARES
§ l: — CONGRUÊNCIAS LINEARES

39: — Procuremos a interacção de dois complexos lineares, isto
é, a totalidade das retas comuns a esses complexos, figura a que
se chama congruência linear.
Dados os complexos K' e K", seja a um plano genérico, A"
e A" seus poios em relação a K' e K"; tomemos uma reta genérica
c de a; suas conjugadas, c' em K' e c" em K", serão reversa entre
si e com c; todas as retas da série regrada F aderente a A = (c,
c', c") pertencerão a ambos os complexos.
Entre as retas de A os dois complexos subordinam involuções
diferentes, /'A e /"A; sendo c conjugada a c' em uma delas, e a c"
na outra.
Duas involuções distintas, definidas sobre a mesma sede,
possuem sempre um par em comum, e poderemos distinguir dois
casos:
I) o par comum a /'A e /"A é constituído por elementos distintos, a e a': determinamos, então, um par de
retas reversas, conjugadas em relação a ambos os complexos;
este par comum é único, uma vez que dois pares de retas
conjugadas determinam um complexo e, portanto, não
podem pertencer a dois, como ora supomos;
II) o par comum a /'A e /"A é constituído por um
elemento duplo, d; nesta hipótese, achamos uma série
regrada de retas autoconjugadas, tendo na série aderente
uma única reta também autoconjugada em relação a
ambos os complexos.
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Concluímos, que dois complexos lineares podem apresentar
dois tipos de interseção: no primeiro caso, eles tem em comum
todas (e somente) as retas que se apoiam em duas retas reversas,
conjugadas em relação a ambos os complexos; diremos, então, que
a congruência linear comum a K' e K" é geral (BERTINI) ou de,
tipo hiperbólico (VEBLEN) e que a e a' são as suas direirizes; no segundo caso, K' e K" tem em comum todas (e somente) as retas
que se apoiam em uma reta fixa, d, e existem nos respectivos planos
polares dos pontos dessa reta (planos polares que, evidentemente,
são os mesmos em um ou outro complexo); diremos, então, que a
a congruência linear comum & K' e K" é especial (BERTINI) ou de
tipo parabólico (VEBLEN), e que d é a sua (única) diretriz.
Fora das retas aqui consideradas, em um e outro caso, K' e
K" não podem possuir reta alguma em comum, como é evidente.
40: — Se supuzermos que K' e K" sejam especiais e tenham
os eixos a' e a" incidentes, a totalidade das retas comuns é constituída pelas retas do plano regrado (a'a") e pelos raios da estrela
de centro (a'a"). A congruência linear diz-se, então, reduzida.
Este constitue um terceiro caso a acrescentar aos dois já encontrados no número anterior.
41: — As retas de um complexo linear, K, que se apoiam a
uma reta fixa, d, não do complexo, formam uma congruência linear
hiperbólica: com efeito, d é o eixo de um complexo linear especial,
K', e as retas procuradas são as da congruência linear comum a
K e K'; esta congruência linear terá uma série linear T (a/a«as)
de retas autoconjugadas e, na série aderente, K determinará /A
com duas retas duplas distintas, dj e dg, ao passo que /£' determinará /'A com uma só reta dupla, d; para que a congruência fosse
parabólica, seria necessário que d coincidisse com dj ou dg, o que
não pode se dar, uma vez que d não é do complexo.
Logo, a congruência linear é hiperbólica, q. e. d.
42: — As retas de um complexo linear, K, que se apoiam a
uma reta fixa, d, de próprio complexo, formam uma congruência
linear parabólica: para o demonstrar, é suficiente repetir o raciocínio do número anterior, observando que as únicas retas de K
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pertencentes à série A são dt e d$. Logo, d coincide com uma delas
c a congruência é parabólica, q. e. d.
43: — Os dois teoremas que acabamos de estabelecer nos permitem construir congruências de qualquer um dos tipos encontrados
no n.° 39 e provam, portanto, a efetiva existência daqueles tipos
de interseção de complexos lineares. Quanto ao terceiro tipo de
congruência linear, encontrado no n.° 40, a própria exposição ali
feita demonstra a possibilidade de sua existência.

§

2: — CONGRUÊNCIAS LINEARES HIPERBÓLICAS

44: — Consideremos o primeiro caso do n.° 39, em que K' e
K" possuíam em comum a série regrada T = (at ag as) e, sobre a
série aderente, A, como conjugadas, as retas a e a', diretrizes da
congruência interseção. Fixemos arbitrariamente uma outra reta,
6, da série A. A determinação completa de K', (ou de K") exige
que conheçamos qual das retas de A deve ser associada a 6; se,
fizermos esta conjugada, b', descrever toda a série regrada A, obteremos, para cada uma de suas posições, um complexo perfeitamente
determinado e que possue, em comum com K', ou K", todos (e
somente) os elementos que estes dois possuem entre si.
A totalidade de complexos que então obtemos tem seus elementos em correspondência biunivoca sem excepção com as retas de
A, ente linear, que, por sua vez, pode ter seus elementos postos em
análoga correspondência com os pontos de uma reta, motivo pelo
qual diz-se que os complexos em apreço constituem um jeixe de
complexos lineares e que a congruência linear é a congruência base
do feixe.
45. •— Observação: — O fato de fixarmos ò e fazermos variar 6'
em A corresponde, em essência, a considerar todas as retas do espaço
que juntamente com os elementos anteriormente conhecidos, determinam complexos lineares diferentes. Para individualizar cada um
desses complexos, era suficiente tomar uma reta arbitrária, externa
à congruência base. O papel desta reta consistia, justamente, em
determinar /A, da qual já conhecíamos o par a e a', o que era sufi-
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ciente para conhecimento do complexo linear.
foi atingido ao fixar a correspondente b' de b.

Idêntico resuítado

46: — Entre os complexos do feixe convém notar particularmente aquele que é obtido quando b' coincide com a: esta reta
passa a ter duas conjugadas, a' e b, de modo que o complexo obtido
é especial, de eixo a; repetindo o raciocínio para a', vemos que a
congruência base do feixe não é senão a totalidade das retas comuns
a esses dois complexos especiais, ou, por outras palavras, a totalidade das retas do espaço que se apoiam em duas retas reversas.
Vemos, também, que o feixe de complexos é perfeitamente determinado por dois quaesquer de seus elementos, mesmo que estes
sejam os especiais.
47: — Reciprocamente, dadas duas retas reversas, a e a', fica
plenamente determinado um feixe de complexos lineares cuja congruência base é constituída pela totalidade das retas do espaço que
se apoiam em a e a'. Uma reta (não pertencente â congruência base)
destaca do feixe um (e um só) complexo linear ao mesmo pertencente.
48: — Dada uma congruência linear hiperbólica, a um ponto
genérico do espaço pertence uma (e uma só) reta da congruência:
é a reta do ponto que se apoia nas diretrizes da congruência. Dualmente, em cada plano genérico existe uma (e uma só) reta da congruência: é a reta que liga os pontos comuns ao plano e às diretrizes
a e a'.
A cada ponto de qualquer das diretrizes corresponde todo um
feixe de raios, tendo como plano suporte o plano determinado pelo
ponto em apreço e pela outra diretriz. Dualmente.
49: — Fixado um ponto genérico do espaço, P, todos os planos
polares de P em relação aos diferentes complexos lineares do feixe
pertencem à reta p, que de P se apoia nas diretrizes a e a', e a
correspondência que se obtém entre o feixe de planos de eixo em
p, e o feixe de complexos, é projetiva: com efeito, cada plano polar
de P é determinado pela reta p e pela reta p' que de P se apoia
em b e b' (n.° 44); ao variar b' em A, p' descreve projetivamente
o feixe de raios de centro P e plano Pb, o que demonstra o teorema.
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•Dualmente, fixado um plano genérico, ir, todos os poios de ir
em relação aos diferentes complexos do feixe pertencem à reta p
de ir que se apoia nas duas diretrizes a e a', a correspondência que
liga cada polo ao complexo que lhe é associado sendo projetiva.
50: — Fixada uma reta p do espaço, as suas conjugadas em
relação aos complexos lineares de um feixe descrevem uma série
regrada projetiva aos complexos do feixe: com efeito, uma vez que
a e a' são conjugadas em relação a todos os complexos do feixe,
segue-se que a, a', p, e uma qualquer de suas conjugadas pertencem
à série regrada determinada por a, a', p, sendo evidente que a correspondência entre essas conjugadas p'i e os complexos que lhes são
associados é projetiva.
51: — As retas de uma congruência hiperbólica que se apoiam
em uma reta
I) genérica: formam uma série regrada;
II) apoiada em uma das diretrizes, mas não em ambas:
formam dois feixes de raios, de centros e planos diversos,
tendo um raio comum;
III) da própria congruência: formam dois feixes de
raios de centros e planos distintos, tendo um raio comum.

§

3: — CONGRUÊNCIAS

LINEARES

PARABÓLICAS

52: — Passemos a considerar o segundo caso do número 39,
em que os complexos lineares K' e K" possuíam em comum a série
regrada T = (at a^ as) e, sobre a série aderente A, a reta d, também
comum.
Igualmente comuns eram, então, todas as retas do espaço que
se apoiassem em cada ponto de d e existissem nos respectivos planos
polares daqueles pontos, uma vez que, evidentemente, os sistemas
nulos associados a K' ou K" determinam os mesmos planos polares
para os pontos dessa reta; como a correspondência que associa a
cada ponto de uma reta autoconjugada o seu próprio plano polar
é projetiva, poderemos dizer que a congruência linear especial é
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constituída pela totalidade das retas pertencentes simultaneamente
aos poios e seus planos polares em uma projetividade definida sobre
uma reta.

V) o mesmo feixe é determinado por dois quaesquer
de seus complexos, mesmo que um deles seja o complexo
linear especial.

53: -— Reciprocamente, a totalidade das retas que pertencem
simultaneamente aos pontos e planos correspondentes em uma projetividade definida entre os pontos e planos de uma reta, constituem
uma congruência linear parabólica: com efeito, seja d a reta pontilhada e eixo do feixe de planos, AI, Ag, As, três de seus pontos,
o-i, OLH, ots, os respectivos planos correspondentes em uma projetividade w entre os pontos e planos de d, ai, ag, a$, três retas genéricas
pertencentes a AI e at, As e ag, As e as, respectivamente. Tomadas
duas retas genéricas, 6 e b', apoiadas em a/, aa> as, fica perfeitamente
determinado um complexo linear K', passando pela série regrada
T = (aí ag ai) e determinando, entre as retas da série aderente,
a involução /A = (dd) (bbr).
Este complexo e o complexo especial K", de eixo d, possuem
em comum justamente as retas dos diferentes feixes de raios com
centro e plano em pontos e planos correspondentes em o>, o que
nos mostra que essa totalidade de retas constitue uma congruência
linear parabólica, q.e.d.

Analogamente ao que fizemos no n.° 44, diremos que a congruência linear especial é a congruência base do feixe de complexos
que por ela passam e observaremos que uma reta genérica (externa
à congruência base) determina um (e um só) complexo do feixe.

54: — Voltando as notações do n.° 52 e empregando um raciocínio análogo ao do n.° 44, concluímos que:
I) os elementos comuns & K' Q K" também são
comuns a um número infinito de complexos;
II) a totalidade de complexos que assim obtemos,
tem seus elementos em correspondência biunivoca sem
excepção com as retas da série regrada A e constiuem o
que se chama um feixe de complexos lineares;
III) esse feixe de complexos contém todos (e somente)
os complexos lineares do espaço que passam por T = (at,
a<e, as) e têm d, sobre A, como reta comum;
IV) este tipo de feixe de complexos possue apenas
um complexo linear especial;

55: — A s propriedades dos n.°s 48, 49, 50 e 51, permanecem,
de um modo geral, para as congruências lineares especiais, pois:
I) a um ponto P, genérico, pertence uma (e uma
só) reta da congruência: é a reta do ponto que se apoia
à diretriz d, no ponto que é polo do plano dP; dualmente;
II) a cada ponto D da diretriz corresponde todo o
feixe de raios de centro D e plano no plano polar de D
(em relação a um qualquer dos complexos lineares não especiais do jeixe); dualmente;
III) fixado um ponto genérico P, todos os planos polares de P em relação aos complexos do feixe pertencem
à reta p de P que se apoia em d, no polo do plano dp, e
a correspondência que se obtém entre o feixe de planos
de eixo p e o feixe de complexos é projetiva; dualmente;
IV) fixada uma reta p, suas conjugadas em relação
aos complexos lineares do feixe descrevem uma série regrada projetiva aos complexos do feixe.
56: — As retas de uma congruência parabólica que se apoiam
a uma reta
I) genérica: formam uma série regrada;
II) não da congruência, mas apoiada ao eixo da
mesma: formam dois feixes de raios, com centros e planos
distintos, mas com um raio comum;
III) da própria congruência: formam um feixe de raios'
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§ 4: — CONGEUÊNCIAS LINEARES REDUZIDAS
í

b) do plano (a'a"): formam o plano regrado
:

57: — Consideremos, finalmente, o caso em que os dois com- /
plexos lineares, K' e K", são especiais e possuem eixos a' e a" in-/
cidentes; já vimos (n.° 40) que a congruência linear interseção ^
reduzida às retas do plano (a'a") e aos raios da estrela (a'a").
A congruência ainda é base de um jeixe de complexos Unearesi
mas é evidente que todos estes são especiais e têm seus eixos comicidindo com os raios do feixe de centro e plano (a'a").
58: — As propriedades dos n.°s 48, 49, 50 e 51, permanecem,
em parte, e de um modo geral, para as congruências lineares reduzidas, pois:
I) a um ponto P, genérico, pertence uma (e uma
só) reta da congruência: é a reta de P que passa pelo ponto
(a1 a"); dualmente, a um plano genérico ?r, pertence uma
reta da congruência (e uma só): é a reta comum a ir e ao
plano (a'a");
II) a cada ponto do plano (a'a") corresponde todo
um feixe de retas da congruência; dualmente, a cada plano
do ponto (a'a") corresponde todo um feixe de raios da
congruência;
III) fixado um ponto genérico, P, todos os planos
polares de P em relação aos complexos do feixe pertencem
à reta p de P que passa pelo ponto (a'a") e a correspondência que se obtém entre o feixe de planos de eixo p e
o feixe de complexos é evidentemente projetiva; dualmente;
IV) fixada uma reta p, suas conjugadas em relação
aos complexos lineares do feixe descrevem um feixe de
raios projetivo aos complexos do feixe;
V) as retas da congruência que se apoiam a uma
reta:
a) genérica: formam dois feixes de raios, de
centros e planos distintos, mas com um
raio comum;
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c) da estrela de vértice (a'a"): formam a
própria estrela de vértice (a'a").
§ 5:

COMPLEXOS CONJUGADOS DE UM FEIXE
DE COMPLEXOS LINEARES

59: — Suponhamos dado um feixe hiperbólico de complexos
lineares, de diretrizes a e a'. Os poios de um plano genérico TT em
relação aos complexos do feixe são os pontos da reta AÃ', que liga
os pontos A e A' em que a e a' cortam -K, a correspondência entre
esses poios e os complexos sendo projetiva (n.° 49). Logo, um
qualquer dos complexos ficará plenamente determinado se fixarmos
o ponto de AÃ' que. deve ser tomado como polo de ir.
60: — Definição: — Dois complexos. K' e K" do feixe serão
ditos conjugados quando os poios P' e P" de um plano genérico ir
em relação a eles separarem harmonicamente o par de pontos A
e A' em que as diretrizes a e a' cortam ir.
61: — A relação de conjugamento entre dois complexos de um
feixe é independente do plano que serviu para defini-la, ou, em
outras palavras, se A, A', P', P", são harmónicos no plano ir, serão
harmónicos os elementos análogos em outro plano qualquer, u-j:
com efeito, seja q a reta comum a ir e ir f, quando ir gira em torno
de q, P' e P" descrevem duas retas, q' e q" (n.° 11), que são as
conjugadas de q em relação a K' e K"; as retas q, a, a', q', q" pertencem a uma mesma série regrada (n.° 50) sobre a qual as últimas
quatro formam grupo harmónico: logo, toda reta que se apoiar a
essas quatro retas será cortada em grupo harmónico de pontos,
q. é. d.
62: — Enunciemos explicitamente a propriedade obtida durante
a demonstração do número anterior: as duas diretrizes da congruência base e as duas conjugadas de uma reta q em relação a
dois complexos conjugados do feixe, formam grupo harmónico sobre
a série regrada a que pertencem.
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63: — Reciprocamente, se as duas conjugadas de uma reta em
relação a dois complexos de um feixe (hiperbólico) de complexos
lineares separarem harmonicamente as duas diretrizes da congruência
base, os dois complexos serão conjugados, como é evidente.

vidade, de modo que as retas comuns a
KÍ, Ks, Ks, ligando pontos homólogos de
uma projetividade entre duas pontilhadas
reversas, constituem uma série regrada;
b) as (ou a'g) é autoconjugada em relação a
KS; as retas de K s que se apoiam em a$
formam uma congruência linear parabólica,
de eixo as; logo, as que pertencem a K Í ,
Kg e Ks, ligam pontos homólogos de duas
pontilhadas projetivas, reversas, e constituem uma série regrada;
c) nem as, nem a's, são autoconjugadas em
relação a Ks', neste caso, as retas de Ks
que se apoiam em a$ formam uma congruência linear hiperbólica, a cujas diretrizes chamaremos as e b; logo, as retas
de Kg que se apoiam em as, b,a's, pertencem
ainda, a uma série regrada, como nos casos
anteriores.

64: — Se, no n.° 62, a reta q for autoconjugada em relação a
um dos dois complexos conjugados, sua conjugada em relação ao
outro complexo será sua conjugada harmónica em relação às diretrizes d^ congruência, base. Reciprocamente.
65: — A propriedade do número anterior pode ser enunciada
sob a forma: se dois complexos de um feixe (hiperbólico) de complexos
lineares são conjugados, um deles é transformado em si mesmo
pelo outro. Reciprocamente.
66: — A noção de complexos conjugados de um feixe de complexos lineares pode ser extendida aos feixes cuja congruência base
seja parabólica, ou, mesmo, reduzida. As propriedades acima continuam a ser verdadeiras, embora se tornem banais, pois as involuções
consideradas passam a ser reduzidas ou indeterminadas.
§

II) Suponhamos que as três congruências base sejam
parabólicas e chamemos as ao eixo da que é comum a
K i e Kg (por exemplo); teremos dois casos:

6: — SÉRIES REGRADAS

67: — Procuremos as retas comuns a três complexos lineares
Ki, Kg, Ks, (não de um jeixe) retas essas evidentemente comuns a
um deles, e à congruência linear base do feixe dos outros dois ou,
o que é a mesma coisa, comuns às congruências lineares obtidas
combinando os complexos dois a dois.
I) Suponhamos que uma das congruências base (de
KÍ e Ke, por exemplo) seja hiperbólica e chamemos Oj,
a's, às suas diretrizes. Vamos distinguir três casos:

3'5

•A,

a) as e a's são autoconjugadas em relação a
Ks', cada uma delas destaca de Ks uma
congruência parabólica (n.° 42); associando
a cada ponto de uma das retas o ponto
em que seu plano correspondente corta a
outra, obtemos entre as e a'3 uma projeti-

't

í l i

a) as é autoconjugada em relação a KS', as
retas de KS que se apoiam em as formam
uma congruência linear parabólica, de eixo
a3; associando os planos de as que correspondem a um mesmo ponto dessa reta nas
duas congruências parabólicas, teremos
uma projetividade involutória que possuirá
dois elementos unidos; as retas comuns a
KÍ, K$, Ks, formarão, então, dois feixes de
raios, de planos e centros distintos, mas
tendo um raio comum;
b) as é não autoconjugada em relação a K3;
as retas de KS que se apoiam em as formam
uma congruência hiperbólica cujas dire-
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trizes chamaremos as e b; logo, as retas
que pertencem simultaneamente a K I , K s,
Kg, formam uma série regrada.
III) Suponhamos que Kt e K$ (por exemplo) sejam
especiais e tenham seus eixos a/ e a« incidentes; sua congruência interseção reduz-se às retas do plano (ata^) e aos
raios da estrela (a^), (n.° 57). Poderemos formular várias
hipóteses:
a) a i e dg são autoconjugadas em Kg', cada
uma destas retas destaca de Kg uma congruência linear parabólica, mas sucede
que para ambas, o plano associado ao
x
ponto (a/a^) é o plano (aja^)jlogo, as retas
comuns aos três complexos são as do feixe
de centro e plano (a}ag);
b) di (ou dg) é autoconjugada em relação a
Kg', as retas de Kg que se apoiam em a/
formam uma congruência linear parabólica, de eixo at e a interseção comum a
KI, K%, Ks, será constituída por dois feixes
de raios de planos e centros distintos, mas
tendo um raio comum;
c) nem alt nem dg, são autoconjugadas em
relação a K3; as retas de Ks que se apoiam
em di (por exemplo) formam uma congruência linear hiperbólica cujos eixos chamaremos di e ò; as retas desta congruência
que se apoiam a as formam dois feixes de
raios, de planos e centros distintos, com
um raio comum.
7F) Suponhamos, finalmente, que KI, Kg, KS, sejam
especiais e tenham os eixos ai, 0,%, a$, incidentes dois a
dois; teremos:
a) se o/, dg, as, pertencerem a um plano,
mas não a um ponto, as retas comuns aos
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três complexos recobrem o plano regrado
(a/, ag, as);
b) se 0,1, dg, as, pertencerem a um ponto,
mas não a um plano, as retas comuns recobrem a estrela (a/, ag, 0,3).
Em resumo: as retas comuns a três complexos lineares formam
uma série regrada, não reduzida ou reduzida; se os complexos estiverem em posição genérica, a série regrada comum será certamente
não reduzida.
68: — Todos os complexos lineares que passam pelas retas de
uma série regrada T, formam uma totalidade que se denomina rede
de complexos lineares; diz-se que T constitue a base dessa rede.
Se entre as retas da série aderente de F, A, fixarmos um par,
a-s a's (por exemplo) destacaremos da rede uma congruência linear
que será base de um feixe de complexos lineares, todos eles passando por T e, portanto, pertencentes à rede. Obteremos todas as possíveis congruências que passam por T fixando cada uma das retas
de A e associando-lhe, uma a uma, todas as retas da mesma série.
69: — Uma reta externa à série regrada T determina uma
(e uma só) congruência linear passando por r como é evidente.
70: — Observações: — São consequências imediatas das definições e propriedades acima:
/) em uma rede de complexos lineares são especiais
todos (e somente) os que têm como eixo as retas da série
regrada aderente à série regrada base da rede;
//) uma rede de complexos lineares é plenamente
determinada por três quaisquer de seus complexos (não
de um feixe) mesmo que estes sejam especiais;
///) três retas genéricas do espaço determinam uma
(e uma só) rede de complexos lineares, pois podemos considerá-las como eixos de três complexos especiais da rede;
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IV) dada uma rede de complexos lineares, duas retas
genéricas do espaço determinam um (e um só) complexo
linear à mesma pertencente.

§

7:

PARES DE RETAS

71: — Procuremos as retas comuns a quatro complexos lineares
(não de uma rede). Examinemos vários casos:
/) dois complexos cortam-se em uma congruência linear hiperbólica, o mesmo se dando para o outro par; as
retas comuns serão, portanto, somente as duas retas que
se apoiam a quatro retas reversas duas a duas;
II) dois complexos cortam-se em uma congruência linear hiperbólica de diretrizes a/ e ag, ao passo que os outros dois cortam-se segundo uma congruência linear parabólica de eixo a; sobre a, teremos uma projetividade que
associa a cada ponto A dessa reta, um dos planos, a, da
própria reta; este plano cortará a/ em um ponto A'; associando A e A', obtemos uma projetividade entre a e a,,
o que nos mostra que as retas análogas a A A' recobrem
uma série regrada; .esta é cortada por a g em dois pontos
pelos quais passam duas retas da série regrada que são
comuns aos quatro complexos;
777) dois complexos cortam-se em uma congruência
linear parabólica, o mesmo se dando para o outro par: sejam a e a' os eixos das duas congruências, co e w' as
projetividade definidas entre os pontos e os planos de a
e a', respectivamente; a um ponto A de a corresponde «
da mesma reta, que corta a' em um ponto A', ao qual,
por sua vez, corresponderá em o>' um plano a', que corta a no ponto AI] associando A e At, sobre a, obtemos
uma projetividade que terá dois elementos duplos, M e N;
as retas M M' e N N' serão as retas procuradas;
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IV) mesmo que um, ou os dois pares de complexos
tenham, cada um por seu lado, como congruência interseção, um plano regrado mais uma estrela de raios (cujo
centro pertença ao plano), verifica-se facilmente que os quatro complexos possuem em comum duas retas.
Em resumo: quatro complexos lineares possuem em comum
duas retas (eventualmente coincidentes).

CAPÍTULO IV

COORDENADAS DE GRASSMANN
72: — No estudo das figuras constituídas por totalidades de
retas, há grande vantagem em introduzir um novo tipo de coordenadas, capazes de representar diretamente as retas do espaço, em
lugar das habituais coordenadas cartesianas, próprias para a representação dos pontos ou dos planos. Tais coordenadas foram imaginadas por GRASSMANN (para casos mais gerais que os aqui considerados) motivo pelo qual receberam o nome de "coordenadas de
GRASSMANN".
Ao seu estudo, para o caso particular das retas do espaço a
três dimensões, dedicaremos o presente capítulo.
73: — O espaço, considerado como totalidade de suas retas,
é uma forma a quatro dimensões, pois a representação analítica de
uma reta pelas equações reduzidas (por exemplo)

x = mz + a
y = nz + j3
mostra que essa reta depende de quatro parâmetros. Não é possível atribuir a esses parâmetros a denominação de coordenadas da
reta, pois entre a totalidade das retas do espaço e os grupos ordenados de quatro números não existe correspondência biunívoca, dado,
(por exemplo) que nem todas as retas do espaço poderão ser representadas por equações do tipo acima.
74: — Com o objetivo de construir um sistema de coordenadas
para as retas, procederemos da maneira seguinte: seja p uma reta,
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determinada por dois de seus pontos, X (x i), Y (y i); isto quer dizer
que a matriz
Xj x g xs x4

Assim, seis números tomados arbitrariamente podem não ser as
coordenadas radiais de uma reta. Ê necessário, e, como veremos,
também suficiente, que seja entre eles verificada a relação (2) para
que se possam considerar como coordenadas de p.

tem caraterística dois; será então possível extrair dessa matriz doze
determinantes, não todos nulos, determinantes estes que representaremos pela letra p tendo como índices os números de ordem das
duas colunas que entram em sua composição; assim

76: — Afim de podermos chamar coordenadas de p aos seis BÚmeros pík, é indispensável mostrar que eles (ou melhor, as suas razões
a um deles, não nulo) não dependem dos pontos x, y, tomados para
defini-los, mas exclusivamente da posição da reta p em apreço. Ora,
se sobre p, em vez dos pontos x e y, considerarmos o par Z (2,-),
T (ti), teremos
2,- = X x{ + M y{
ti = Xj X{ + tu y(

(D

Pík =

xi
Vi

Xk

Os pik são definidos a menos de um fator de proporcionalidade, não só porque são assim definidas as coordenadas x i, y i, dos
dois pontos, como, também, em virtude da arbitrariedade da ordem
em que estes devem ser considerados.
Observemos, ainda, que as razões desses determinantes a um
deles dependem, na realidade, apenas, de seis dentre os doze, convenientemente escolhidos, uma vez que os demais, a menos do sinal,
são iguais aos anteriores

de modo que a coordenada radial p'ík de p correspondente aos pontos
Z, T, será
Zi

ti

A
Aí

i

i

M2/í

Ci

+

V-lVi

M
^í;

Pik = - - Pki
Fixemos, portanto, de uma vez por todas, os seis pn, seguintes
Pia , Pis , Pu , Ps4 > Pw i Pés
a que se dá o nome de coordenadas radiais da reta p.
75: — As seis coordenadas radiais de p não são independentes,
pois entre elas existe a relação quadrática
(2)

pia ps4 -f Pis P4H + Pi4 Pés = O

que se obtém desenvolvendo o determinante nulo

a;s
ys
Xl

ys

V4

= O

X

M

Aj

MJ

Pik

Concluímos, então, que o fato de mudarmos os pontos que definem a reta fixa, apenas multiplica todas as coordenadas radiais de p
por um mesmo fator, isto é: dada uma reta por dois quaisquer de
seus pontos, são univocamente determinadas as razões das suas seis
coordenadas radiais, das quais pelo menos uma é diferente de zero.
77: — Seja dada a reta p pelos dois pontos X (xi), Y (yt). Se
tivermos (por exemplo) pm ^ O, será possível tomar, na matriz que
define as coordenadas radiais de p, para Xj, xg, yt, y%, quatro números arbitrários (não nulos), aít ae, blt bg, respectivamente: com efeito,
determinemos dois parâmetros, A /*, de modo que
+
+

Vi =

44
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o que é possível, já que

45

OU

xi (ys -- y's) -- y i (xs — x's) = o
xg (ys — y's) -- ys (x$ — x's) = O

Pie determinemos, em seguida, dois parâmetros Xj e ni, de modo que

sistema homogéneo a duas equações e duas incógnitas; como, porém,
^O

x/ Zn + v-i y& = b-g

tal sistema só admite soluções nulas,

nestas condições, a matriz que define os pik da reta p poderá ser
posta sob a forma

ys — y's = O

; xs — x's = O ;

isto é
xs = x's

; ys = y's .

De modo análogo, demonstraríamos também que
ou
a,

x4 = x'4

\xs

;

y4 = y'4

ou seja: os pontos X e X' coincidem, o mesmo se dando para F e F';
logo, p e p' também coincidem, q. e. d.

como se desejava.
78: — A propriedade estabelecida no número anterior permite
demonstrar que as mesmas razões das coordenadas radiais não podem corresponder a duas retas distintas: com efeito, escrevamos as
matrizes que definem as coordenadas radiais das duas retas de modo
que (suposto, por exemplo, píe ^ 0) os quatro elementos das duas
primeiras colunas sejam os mesmos, o que é sempre possível, como
se viu; as duas matrizes serão

79; — Dadas (a menos de um jator não nulo} as seis coordenadas
radiais de uma reta, determinar as coordenadas projetivas homogéneas de dois de seus pontos. Procederemos da maneira seguinte:
supondo que pi% (por exemplo) seja diferente de zero, tomemos arbitrariamente quatro números xlt x%, yi, yg, tais que

determinemos, em seguida, dois outros números, xs, ys, tais que
XS

X4

ys 2/4

Xl

X®

X's

x'4

yj 2/« y'a yr4

como pm é comum às duas retas, as pik de ambas serão iguais e teremos (por exemplo)
Pis ~ p'ts

PM = P'as

logo

x i ys — xs y i = x t y's — x's y t
Xg ys — xs ysi = xg y's — x's ye

xi ys — xs yi = pis

determinemos, em seguida, dois outros números, x4, y4, tais que
xi y4 —- x4 y i = p 14
x4 j/s — Xf 2/4 = p42

A reta determinada pelos pontos X e F tem coordenadas radiais iguais aos números dados, como se queria. t
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80: — Se uma das coordenadas radiais é nula, a reta p apoia-se
à aresta do tetraedro que liga os vértices de índices diversos dos
que comparecem na coordenada nula: com efeito, se (por exemplo)
Pie = O, o determinante

82: — Em lugar de considerarmos uma reta p do espaço como
determinada por dois pontos, poderemos também considerá-la como
interseção de dois planos. Chamando £ (£,-), r? (77,-), a dois planos
distintos pertencentes a p, a matriz.

46

Xg

0
0

XS

47

X4

ye 2/3 V4
0 1 0
0 0 1

é certamente nulo, o que indica que os quatro pontos X, Y, As>
A 4, são complanares, isto é, que p apoia-se à aresta AS A 4 do tetraedro, q. e. d.
Portanto, se uma reta não encontra alguma aresta do tetraedro
fundamental, todas as suas coordenadas radiais são diferentes de
zero.
81: — Sejam X, Y, e Z, T, os pontos que determinam duas
retas, p e p'; a condição necessária e suficiente para que essas retas
sejam incidentes, é que
Xj

Xg

XS

X4

Vi

2/2

2/3

V4

ti

tg

i?s

114

terá característica dois e poderemos dela extrair doze determinantes
que, não todos nulos, e cujas razões a um deles dependem apenas
dos valores de seis dentre eles, convenientemente escolhidos.
Para estes números, qik> repetem-se, por dualidade, todas as
considerações já feitas para as coordenadas radiais, motivo pelo
qual não nos estenderemos e apenas faremos as seguintes observações:
I) ao grupo ordenado de seis #,-&, (convenientemente
escolhido) denomina-se coordenadas axiais da reta p;
II) as coordenadas axiais são ligadas pela relação
quadrática
(6)

+ QÍS

+

= O

ÍJ

ou, desenvolvendo pelos menores da matriz formada pelas duas
primeiras linhas

III) a condição necessária e suficiente afim de que as
duas retas p e p', de coordenadas axiais <?,•&, ç',fc, sejam
incidentes, é que

(4) pus p's4 + Pis P' 42 + Pi4 P'M + Ps4 P'm + P4a P' is + PM p'i4 = O

esquação que escreveremos abreviadamente
(5)

(p p') = O

Tal é, portanto, a condição analítica necessária e sufiente para
que as duas retas dadas pelas suas coordenadas radiais, sejam incidentes. Se as duas retas coincidirem, pnc = p'ik, e a (5) se transforma em
(P P) = O
que, a menos de um fator, é a própria condição (2).

(7) (qq') = qm q'S4+ÇLis q' 42+114 Çt'ss+qs4

q'is+qiis q' 14 =

83: — A condição necessária e suficiente afim de que uma reta
p de coordenadas radiais p^ seja incidente a uma reta p', de coordenadas axiais q'ik poderá ser obtida do seguinte modo: sejam
X e Y dois pontos tomados sobre p, Ç e 77 dois planos passando
por p'; se p e p' são incidentes, é evidente que os planos £ e ri conterão, ambos, o ponto obtido para convenientes valores de X e n,
de coordenadas
X Xi + M Vi,

i
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mesma reta são proporcionais. Afim de estabelecer essa propriedade, chamemos p'^ às coordenadas radiais de uma qualquer das
retas que são incidentes a p. Teremos então, escrevendo as condições por extenso

isto é, teremos
íi (tot +* Wi) +

+ W*) -f- is (tos +

Pi2 P'$4 + Pis P'4a + Pi4 P'as + PS4 P'i^ + P4e P'is + Pés P'14 = O

-n g (\Xa + nyg) + ij3 (\xs

P'n lie + P'is Cia + p'14 qi4 + p's4 1s4 + p'w q4n + P'HS Qes = O

114 (to 4 + fiy4) = O

Como estas equações devem ser satisfeitas para valores
quaesquer das coordenadas p'ik (que representem uma reta incidente
a p) concluímos que os coeficientes dos termos análogos devem ser
proporcionais, isto é

equações que também podem ser escritas sob a forma
X (£1X1 + to + Çsxs + £4X4) +

X (ijixi +

+

M (myi +

+

Pis

+ 114X4') +
+ i\&4í = o

Afim de que este sistema admita soluções não simultaneamente
nulas para X e n, é necessário e suficiente que

,

=O

isto é
Xt

yi

111

y4

= o

q. è. d.

85: — Uma transformação projetiva do espaço transforma as
coordenadas grassmannianas de uma reta p nas coordenadas grassmannianas da reta correspondente, como é evidente.
86: — Feixe de raios: — Sejam p' (p'ik}, p" (p"ik), duas retas
incidentes, mas distintas, de modo que a matriz

Sabemos que o produto de duas matrizes semelhantes pode
ser obtido fazendo a soma dos produtos dos menores homólogos
de ordem máxima, o que nos permite chegar a
Pis q'm + pis q'is + Pi4 9'14 + Ps4 <l's4 + P4ií Q'42 + Pzs q'ns = O

equação que escrevemos abreviadamente sob a forma
(9)

S pik q'ik = O

e que constitue a condição procurada.

PS4

ou, abreviadamente
P Pik = Qlm

(8)
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P1 ik
p"ik
tenha característica dois; chamemos T ao seu ponto comun, X e
Y aos pontos em que p e p', respectivamente, são cortados por
uma reta r, não pertencente a T. Um ponto qualquer, M, de f,
tem coordenadas
m; = toi + M?/»
de modo que as coordenadas da reta TM são dadas por
ti

84: — Em fina do século passado demonstrou LÚROTH que as
coordenadas radiais e as cordenadas axiais correspondentes a uma

\xk

ti
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isto é
(10)

Pík

=

X p'ik + M P"ik

logo: as coordenadas grassmannianas de uma reta pertencente ao
feixe determinado por duas retas fixas, são combinação lineares
das coordenadas homónimas dessas duas retas.

87: — Estrela de raios: — Sejam p'ik, p"ik, p'"ík, as coordenadas de três retas de uma estrela, não pertencentes a um feixe,
de modo que a matriz

P' ifc
p" ik
p'"ík
tenha característica três; chamemos T ao centro da estrela, X, Y,
Z, aos pontos em que as três retas dadas cortam um plano arbitrário,
não pertencente à estrela; um ponto qualquer, M, deste plano, tem
coordenadas

m,- = \Xi + nyí + vzi
de modo que as coordenadas da reta TM serão dadas por
vp'"ik

logo: as coordenadas grassmannianas de uma reta pertencente a uma
estrela de raios a que pertencem três retas fixas, não de um feixe,
são combinações lineares das coordenadas homónimas destas três
retas.
Reciprocamente, como é evidente.
88: — Plano regrado: — aplicando a lei de dualidade no espaço
às considerações acima desenvolvidas, teremos: as coordenadas grassmannianas de uma reta pertencente a um plano regrado a que
pertencem três retas fixas, não de um feixe, são combinações
lineares das coordenadas homónimas destas três retas
Pík

= X p'ik +

89: — Sejam p', p", p'", três retas reversas duas a duas: uma
reta p (qualquer) que se apoie às três, deverá ter coordenadas que
satisfaçam às condições
(PP') = O ; (pp") = O ; (pp"f) = O ;

(13) p*ik = X, p'ik + Wik + \sp"'ik ;
as equações acima sendo satisfeitas, também o será a equação
(PP*) ^ IP (X,p' + \zp" + Xsp'")]

Pik - ^P'ik + »p

M
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consideremos a reta cujas coordenadas são

Reciprocamente, como é evidente.

(12)
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p"ik + v p'"ik

= O

o que demonstra que a nova reta p* pertence à série regrada T determinada por p', p", p'"; logo: as retas pertencentes à série regrada
determinada por três retas fixas, reversas duas a duas, têm coordenadas grassmannianas que são combinações lineares das coordenadas homónimas das retas fixas.
90: — Reciprocamente, como é evidente, se as coordenadas de
uma reta p são combinações lineares das coordenadas homónimas
de três retas fixas, reversas duas a duas, a reta p, ao variarem suas
coordenadas, descreve a série regrada a que pertencem as três retas
fixas.

CAPÍTULO V
ALGUMAS VERIFICAÇÕES ANALÍTICAS

91: — Seja K um complexo linear, Q o sistema nulo que lhe
é associado, de equações
(14)

p íi =
— dS4 XB — a4Sl xs — ans x4
P ia = d$4 xt
- aí4 xs + ats x4
P %S = &4H

x

l + d14 Xg

— dm X4

P Í4 = d^s Xj -- aís Xg + ai® xs

onde os coeficientes têm uma notação pouco habitual, mas cuja
utilidade em breve se tornará patente.
Um ponto qualquer do plano £, Y (yi), ligado a X (x{), deverá
dar-nos uma reta do complexo; teremos, então,

ou

+ ís y s +

yi +

xs + als

) yí

(15)
+ (a>4ií xi + 0-14 xá — aia x4~) ys + (a^s xt — ajs xe +
ou
«34 (xi 2/2 -- x2 j/0 + a42 (xi y B — x3 yj + a23 (%i 2/4 — x4 2/1) +

(16)
+ aiz (xs U4 — X4 y s} + aís (x 4 y % —xá y4) + d14 (xg ys — xs y è) = O

isto é
a

S4 Pl2 + d4g pÍS + dêS'Pí4 +

a

lH PS4 + 0/3 P4Z + dí4 PílS = O

ou, pela convenção do n.° 81

(17)

(op) = O
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equação do complexo linear em coordenadas grassmannianas. Verificamos, portanto, que um complexo linear possue uma equação
algébrica e linear nas coordenadas grassmannianas de retas.
92: — A equação (17) depende das razões de cinco de seus
coeficientes ao sexto, de modo que os complexos lineares formam
uma totalidade XB: cinco retas genéricas do espaço determinam
um (e um só) complexo linear ao qual pertencem (n.° 29).
93: — Suponhamos que os coeficientes de (17) sejam tais que
se verifique a condição

(18)

(aã) '= O
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98: — Equação canónica de um complexo linear: — sejam a e
a' duas retas conjugadas no sistema nulo associado a um complexo
linear; tomemos os vértices Aí; e AZ do tetraedo fundamental sobre
o e os vértices As e A4 sobre a'; as outras quatro arestas AtAs,
AiA4, Ag As, AjiA4, apoiando-se em a e a'serão retas do complexo;
ora, AÍ As tem nulas todas as coordenadas, exceto pis; logo, se tal
reta deve pertencer ao complexo, a equação (17) nos dá

de modo análogo, verificamos que as outras três arestas nos dão as
condições
ags = au — 0,13 = O

Os dim são, então, os coeficientes de uma reta fixa, a, à qual
se apoiam, pela equação (17), todas as retas do complexo linear.
Trata-se, pois, do complexo linear especial de eixo a (n.° 6).

de modo que a equação do complexo reduz-se a

94: — Reciprocamente, é evidente que todos os complexos lineares especiais têm uma equação do tipo (17), com os coeficientes
sujeitos à condição (18).

forma canónica procurada.

95: — Os complexos especiais são &>*, pois tantas são as retas
do espaço que lhes podem servir de eixo.
96: — Dado um complexo linear de equação (17), para achar
as equações do sistema nulo que lhe é associado, é suficiente escrever
essa equação sob a forma (16), depois, sob a forma (15), de onde
tiramos diretamente os valores dos coeficientes £;, coordenadas do
plano associado ao ponto X (z,-), que figuram nas fórmulas (14).
97: — Se o complexo linear dado for não especial,

(aã) * O
e o relativo sistema nulo é não reduzido; se for especial,

(aã) = O
e o relativo sistema nulo é reduzido (n°. 23).
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(19) a/2 pS4 + aS4 Pm = O

99: — A equação (19) nos mostra que o conhecimento de uma
reta do complexo e de um par de retas conjugadas em relação ao
mesmo, são elementos suficientes para completa determinação desse
complexo (n.° 26); com efeito, as coordenadas da reta substituídas
«m (19) permitem determinar a razão as4: a/« que nela figura.
100: — Se a reta autoconjugada que acabamos de considerar
no n.° anterior, for apoiada a uma das retas conjugadas (Aj Ag,
por exemplo) mas não à outra, deverá ser ainda
aS4 = O
de modo que a equação do complexo reduz-se a

(20) pS4 = O
e trata-se do complexo especial que tem At As como eixo.
101: — Demonstremos analiticamente o teorema de SYLVESTER
<n.° 37): as retas que se apoiam aos pares de raios homólogos em
uma projetividade entre dois feixes de raios não complanares nem

concêntricos, mas tendo um raio comum e unido, constituem um
complexo linear.
Para simplificar a demonstração, escolhamos o tetraedro de
referência de modo especial: tomemos AI e At nos centros dos dois
feixes e, supondo a eu definida por
As At

b'

c'

Á -t

f)

(*

A /n

escolhamos As sobre b, A4 sobre b'; quanto ao ponto unitário, fixemo-lo de modo que suas projeções, Us e U4, feitas de As e A4sobre
as faces respectivamente opostas, venham a cair sobre c e c', respectivamente. A w será, então, definida por
/ Ag Ai
A, A,

Ag A4
A! As

As Ui
A, U4

As coordenadas de At AZ e AI As serão

A projetividade entre os dois feixes será dada por
X = M

que faz corresponder
>.
a reta At At, paTa X = p. - 0;
a reta At A4, para X = n = <»;
a reta Ag Us, para X = n = 1;

à reta At As
à reta AI As
à reta At U4

como se desejava.
Portanto, duas retas correspondentes em u> terão coordenadas
(l X O O O 0) e (l O O O X 0)

Uma reta p será incidente a ambas se forem satisfeitas as
condições
Ps4 + X p4S = O

Ps4 + X pis = O

de onde tiramos

(100000)
(010000)
de modo que as coordenadas de uma reta qualquer do feixe AI serão
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(21)

pS4 (p13 — p4S) = O

ou, suprimindo o fator pu,
(22)

pts — p4, = O

(1X0000)
equação de um complexo linear, q. e. d.
Em particular, as coordenadas de Aj U4 serão
(110000)

102: — Juntamente com o complexo linear (21), no número
anterior, achamos também o complexo linear especial

Analogamente, as coordenadas de Ag At e Ae A4 serão

Ps4 = O

(100000)
(000010)

constituído pela totalidade das retas que se apoiam à aresta AI Aã
(n.° 38).

de modo que as coordenadas de uma reta qualquer do feixe Aê serão

103: — Uma congruência linear sendo constituída pela totalidade das retas comuns a dois complexos lineares, terá como representação analítica um sistema de duas equações lineares nas coordenadas de retas

(l O O O ju 0)

Em particular, para A2 Us, teremos
(100010)

0-12 PS4 +

a

lS P4S + 0-14 PUS + dS4 PllS + Ct4S PlS +

O-2S Pl4 — O
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a''is Ps4 + a'is P4® + a'14 Pus + a's4 Pia + a'4g Pis + o!gs p,4 — O

(25). Vimos (n.° 59) que a cada ponto de AÃ' corresponde projetivamente um bem determinado complexo do feixe, e, pela nossa construção, um determinado valor de X : p.
Os complexos (ap) = o c (a'p) = o serão conjugados se os
pontos que lhes são associados sobre A A' forem harmonicamente
separados pelo par AÃ' (n.° 59), isto é, se a equação (25) fornecer
para X : n valores iguais e de sinais contrários. Ora, isso só se
dará se tivermos
(26)
(aã') = O

ou, simbolicamente

(op) = O
(23)
(o'p) = O
Um qualquer dos complexos lineares obtidos fixando os valores
de X : p. na equações

(24)

X (op) + M (o'p) = O

também passa pela congruência em apreço. Ora, ao variar a razão
X : n, a (24) representa uma totalidade oo1 denominada jeixe de
complexos lineares (n.° 44) constituída por todos (e somente) os complexos lineares que passam pela congruência (23).
104: — Os complexos lineares especiais do feixe (24) serão
aqueles para os quais

(X a + p a', X a + AI a') = O
ou, desenvolvendo
(25)
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X 2 (aã) + 2X M (aã'} + ^ (a'a') = O

105: — As raízes da equação (25) podem ser distintas, ou coincidentes, o que dá os dois casos considerados no n.° 39. Pode igualmente suceder que (25) seja identicamente satisfeita, isto é, que os
dois complexos sejam especiais, (aã) = O, (a'a') = O, e tenham
eixos incidentes, (aã') = O, o que dará o caso estudado no n.° 40.
106: — Consideremos um feixe hiperbólico de complexos lineares, representado pela equação (24). Os complexos especiais do
feixe são determinados pelos valores de X : p que são raízes de (25).
Sejam (como no n.° 59): ir um plano genérico, a e a' os eixos
dos complexos especiais do feixe, A c A' os pontos em que tais
retas cortam ir. Representemos o parâmetro X : M sobre a reta AÃ',
atribuindo aos pontos A e A' os valores de X : p que são raízes de

Tal é, portanto, a condição analítica para que dois complexos
lineares sejam conjugados.

CAPITULO IV
QUÁDRICA DE KLEIN

107: — Terminaremos este trabalho com a exposição de algumas
das ideias de FELIX KLEIN sobre a interpretação das coordenadas
de retas de Es* (nosso espaço habitual, a três dimensões) como coordenadas de pontos de um espaço mais amplo.
Na impossibilidade de obter os trabalhos originais desse autor
somente nos valeremos das páginas a eles dedicados nos livros de
BEETINI e VEBLEN que constam da bibliografia, no primeiro dos
quais também se encontram as demonstrações dos teoremas de
geometria hiperespacial que forem empregados.
108: — As seis coordenadas grassmannianas, pik, de uma reta
de Eg* podem ser interpretadas como representando um ponto no
espaço EB, a cinco dimensões. Tomaremos essas coordenadas na
ordem fixa, píg, pls, p14, pS4, p4S!, pw
Uma vez que tais coordenadas, para que representem uma reta,
devem estar ligadas pela relação quadrática.
(27)

pls pS4 + Pis P43 + Pi4 Pus = O

isto significa que, em Es, somente representam retas de E3* os pontos
pertencentes à quádrica de equação (27), quádrica esta que será
representada por V/ pois trata-se de uma variedade algébrica de
segunda ordem, a quatro dimensões.
V f determina em EB uma polaridade

(28)

P
p
P
P
P
P

í
£2
ts
Í4
««
?s

P34

P4*
Pus
Pm
Pis
Pi4
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(29)

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
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de modo que os
de raios de ES*.

cujo determinante
0
0
0
1
0
0

L

0
0
1
0
0
0
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de F/ serão ,Xls, exatamente como os feixes de

111: — V/ sendo uma quádrica não reduzida pertencente a um
espaço com um número impar de dimensões (r = 2 q + l = 5, q = 2)
seus pontos poderão ser distribuídos segundo dois sistemas de espaços lineares de dimensão q = 2, isto é, dois sistemas distintos
de espaços EZ, cada sistema tendo por ordem de infinidade

é diferente de zero, o que nos assegura que V/ é não reduzida.
109: — Tomemos dois pontos P' (p'ífc) e P" (p"ifc) sobre a quádrica: afim de que todos os pontos do E! que os liga representem
retas em Es*, é preciso que E! pertença a F/, isto é, que os dois
pontos P' e P" que são autoconjugados, sejam também conjugados;
a condição para que isso aconteça é que P" (por exemplo) pertença
ao hiperplano polar de P', isto é:
P

' s P" 14

í i P i» + É' * P is

ou, pelas formulas (28)

(2 + 1) (10-6- 2)

tais espaços são, portanto,

s
x

.

Aos pontos de V/ distribuídos em um dos sistemas, correspondem as retas das estrelas de retas de Es*, ao passo que aos mesmos
pontos distribuídos segundo o outro sistema, correspondem as retas
dos planos regrados de Es*: com efeito, sejam P', P", P'", três pontos de um dado E'g de V/, não pertencentes a um Elt de modo
que a matriz

p" n P's4 + p" is p' 42 + P" u P'es + P"s4 P' i
P ik

+ p"4» P'IS + P"zs P'14 =

p"ík
p'"ik

ou
(30)

(p' p") = O

Logo: se dois pontos de EB são autoconjugados e conjugados,
as retas que lhes correspondem em Es* são incidentes, e reciprocamente.
110: — Um ponto qualquer do Et = P' P" terá coordenadas
X i p'ífc + X2 p"ik
e corresponder-lhe-à, em Es*, um raio do feixe determinado por
p' e p". Teremos, então: aos Et de F/ correspondem os feixes de
raios de Es*.
A ordem de infinidade de Em em V*r—i é dada pela fórmula
(31)

N

m>

r-1 =

(m + 1) (2r~ Sm
2

tenha característica três; uma vez que esses pontos são autoconjugados e conjugados dois a dois, teremos
(32)

(p' p") = O ; (p" p'") = O ; (p'" p') = O ;

as três retas que, em Es*, correspondem a P', P", P'", serão, então,
incidentes duas a duas, mas não pertencerão a um mesmo feixe;
as coordenadas de um ponto qualquer, P' de Es', serão do tipo
(33)

pik =

P'ik

p"ik

+ \s p'"ik

de modo que se as três retas p', p", p"', pertencerem a um ponto A,
mas não a um plano, a reta correspondente a P, em Eg*, pertencerá
à estrela do centro A, ao passo que se p', p", p'", pertencerem, em
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Es*, a um plano a, mas não a um ponto, ao variar P em E'g, teremos as retas do plano a.
112: — Como dois E g de um mesmo sistema de F/ só podem
se cortar em um espaço de dimensão par, isto é, se forem distintos,
só podem ter um EO comum, concluímos que se os pontos de um E'\
de um sistema de V/ corresponderem às retas de uma estrela de E$*,
os pontos dos demais Eg do mesmo sistema também corresponderão
a retas de estrelas de Es* e os pontos dos Es do sistema aderente
de V/ representarão as retas dos planos regrados de Es*, pois uma
estrela de raios e um plano regrado de Es* não podem ter uma reta
comum, o que só sucede para duas estrelas ou dois planos regrados.

pontos serão conjugados ao ponto A, de modo que as retas que lhes
correspondem em Es* serão, todas, incidentes à reta correspondente
a A.
Os pontos de V/ são & •<; outras tantas serão as Fs* de F/ situadas em hiperplanos tangentes a V f, o que nos permite tornar a achar
a dimensão da totalidade de complexos lineares especiais de Es*
(n.° 95).
116: — Dois pontos, A (a^), A' (a'it) de E e, determinam um
EI do qual um ponto genérico tem coordenadas do tipo.

(36)

Xi o,-fc + X*. a',fc

O complexo linear que corresponde a esse ponto terá equação
113: — Dois E2 de sistemas diversos de F/ não podem cortar-se
senão em um espaço de dimensão impar, isto é, segundo um E—i
ou um E t, o que significa, em Es*, que uma estrela de raios e um
plano regrado não possuem reta comum ou possuem um feixe de
retas comum.
114 — Consideremos um ponto qualquer A (aík) de Es. Pelas
fórmulas (28) corresponder-lhe-à o hiperplano polar a de equação
0-S4 Pus
ou

0-14

Pis

(34)

=O

(ap) = O

Logo: a um ponto de Es corresponde em E3*ura complexo linear. Os pontos P de E g cujas coordenadas satisfazem a equação (34)
são os pontos conjugados a A; destes, representafão retas em Es*
aqueles que pertencerem a F/, de modo que as retas do complexo
linear são as correspondentes, em Es*, dos pontos da F/ seção de F/
por a. Sendo oo5 os pontos de Es, outros tantos serão os complexos
lineares de Es* (n.° 92).
115: — Se A pertencer a F/, isto é, se

(35)

(aã) = O

o complexo linear que lhe corresponde será especial, pois neste caso
a FS* scção de V/ por a será especializada uma vez c todos os seus

-f- X*
X# aa34)
g4) pig
X^ «i
4n -j(X/ as4 +
Pie -f-+ (\i
*i aa4*
+ *«

Pia

+ (X/ a J3 + Xa a'/s) p^e + (X/ aí4 + X^, a'/4) p2S = O

isto é

(37)

X/ (ap) + X2 (a' p) = O

Logo: aos pontos de um EI de ES correspondem, em E g*, os
complexos lineares de um feixe.
Todos os complexos desse feixe terão em comum as retas correspondentes aos pontos em que o
E4-t s Es

polar de Et, cortar F/, pontos estes que constituem uma F/.
Teremos, então: aos pontos de uma V/, seção de F/ por um Es,
correspondem, em Es*, as retas de uma congruência linear, base de
um jeixe de complexos lineares.
117: — Se Et cortar F/ em dois pontos distintos, A Q A', o
feixe de complexos lineares possuirá dois complexos lineares especiais, a cujos eixos se apoiarão todas as retas da congruência linear:
com efeito, A (por exemplo) é autoconjugado e conjugado a todos
os pontos do E3 polar de Et; logo, é conjugado a todos os pontos
da F/, seção de F/ por Es, isto é: as retas correspondentes aos
pontos de V'/ apoiar-se-ão à reta correspondente ao ponto A. Analogamente para A'.
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118: — Suponhamos que Et seja tangente a F/ no ponto A;
o feixe de complexos lineares possuirá apenas um complexo linear
especial, a cujo eixo se apoiarão todas as retas da congruência base:
com efeito, as retas desta congruência correspondem aos pontos
em que o Es polar de Et corta F/; como Et é tangente a F/ em A,
por A passará Es, de modo que cortará F/ em xima F/ especializada, tendo A como ponto excepcional; F/ será constituída por
oo' E i passando por A e pertencentes, todos, à F/; cada um desses Et
corresponde a um feixe de raios em ES*, todos os feixes possuindo
em comum a reta correspondente a A. Podemos, ainda, notar que
existe correspondência projetiva entre os planos e os centros desses
feixes de raios.
119: — Consideremos o caso em que Ej está situado sobre V/:
todos os complexos do feixe de complexos lineares são especiais;
dois quaisquer dos pontos de..Z?i são autoconjugados e conjugados,
de modo que os eixos dos complexos lineares que lhes correspondem
são incidentes.
O Es polar de Et passa por este, de modo que a F/ seção de
V/ por Es será duplamente especializada, constituída que 6 por
dois E g tendo Ej em comum; a congruência base do feixe de complexos reduz-se a um estrela de raios e um plano regrado tendo um
feixe de raios comum.

aos pontos de uma cónica de F/, seção dessa quádrica por um E'g,
correspondem, em E3*, as retas de uma série regrada, base de uma
rede de complexos lineares.
Verificamos, ainda que os complexos especiais da rede são todos
(e somente) aqueles cujos eixos são retas correspondentes aos pontons de F/, isto é, as retas da série regrada base.
121: — Pode suceder que o E'g polar de Eg (n.° anterior) seja
tangente a F/ em Um ponto, T: neste caso, a F/ seção de F/
por E'g é constituída por dois E} cortando-se em T, de modo que a
série regrada base da rede reduz-se a dois feixes de raios de planos
e centros distintos, mas tendo um raio comum. Se E'g for tangente
a V/ ao longo de um Et, F/ será constituída por uma reta duplaa série regrada base passa a ser constituída por um feixe de raios
contado duas vezes.
122: — Quatro pontos, A, A', A", A'", de Ee (não pertencentes
a um EÍ) determinam um E$, do qual um ponto genérico tem coordenadas do tipo
(40)

(38)

X, (oifc) + Xa (o'ifc) + X3 (c",-fc)

O complexo linear que corresponde a esse ponto terá equação

(39)

X, (op) + X* (o'p) + Xs (a"p) = O

Logo, aos pontos de um E% de Es correspondem, em Es*, os
complexos lineares de uma rede.
Todos os complexos da rede terão em comum as retas correspondentes aos pontos em que o E4—g=E'e, polar de E g, cortar V/,
pontos estes que constituem uma F/*, uma cónica. Teremos então:

X/ (0,-fc) + X, (a'ik) + X* (o"ifc) + X^ (a'"ik)

O complexo linear que corresponde a esse ponto terá equação
(41)

120: — Três pontos, A (aik), A' (a'ík), A" (a"ik),dcEs (não
pertencentes a um Ej) determinam um Eg do qual um ponto genérico tem coordenadas do tipo
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X, (op) + X* (o'p) + \s (a"p) + \4 (a"'p) = O

Logo: aos pontos de um Es de Es, correspondem, em E3*, os
complexos lineares de uma totalidade linear ^s.
Todos os complexos dessa totalidade terão em comum as retas
correspondentes ao par de pontos em que o E^—s^Ej polar de ES
cortar V f, isto é: uma totalidade oo s de complexos lineares de ES*,
tem em comum um par de retas, eventualmente coincidentes.
123: — Cinco pontos de EB (não pertencentes a um Es) determinam um E4, cujo polar é um E4—4^E0, o que nos permite concluir que cinco complexos lineares de Es* não possuem em geral reta
alguma em comum.
124: — Se dois pontos A e A', de ES, forem conjugados em
relação a V^, isto é, se A e A' separarem harmônicamente os pontos
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em que o EI = AÃ' cortar V/, teremos como condição de conjugamento
(aã') ='O
isto é, os complexos de Es* representados por A e A' serão conjugados (n.° 106).
125: — Retornemos à equação da quádrica de KLEIN

(42)

pis pS4 + p13 p4g + pí4 pss = O

E. BEHTINI: — Introduziam alia Geometria Proiettiva degli Iperspazi
E. BERTINI: •— Complementi di Geometria Proiettiva
E. CIANI: -— // método delle coordinate Proiettive Omogenee nello studio degli enti
algebrici
O. VEBLEN and J. W. YOUNG: — Projecíive Geometry
F. AMODEO: — Origen y desarollo de Ia Geometria Proyectiva
F. ENRIQUES e O. CHISINI: — Teoria geométrica delle equazioni e delle junzioni
algebriche (Vol. I)
A. COMESSATI: — Lezioni di Geometria Analita e Proiettiva

e façamos a mudança de sistema de referência

p Pis = xj — 1x4
P Pis = Xá — ix5
P Pi4 = xs — ixe
P Ps4 = xi + i%4

(43)

P P42 = XSi + ÍXS

* P Pés = xs + ixe

cujo módulo

1 0
0 1
0 0
1 0
0 1
0 0

(44)

0 — i 0 0
0
0-—i 0
1 0 0—i
i 0 0
0
0
0 i 0
1 0 0 i

= — 6i

é diferente de zero.
A (42) torna-se
(45)
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x í» + x/ + xa'. + x/ + XB* + xe* = O

Como a pirâmide fundamental de referência é, agora, autoconjugada em relação a V/, segue-se que seus vértices são conjugados dois a dois e, portanto, representam, em ES*, complexos lineares que são conjugados dois a dois. Isso nos dá um novo sistema
de referência para as retas de Es*, sendo que os x* denominam-se
coordenadas de KLEIN.
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