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Resumo

Este projeto aborda a construção das álgebras de divisão normada e sua relação com o produto

vetorial binário em dimensões arbitrárias e com as estruturas quase complexas em esferas unitárias,

sendo desenvolvido no período de 01/08/2021 a 31/07/2022 sob o número de processo FAPESP

2021/05051-9.

1 INTRODUÇÃO:

Os números complexos são uma extensão de extrema importância dos números naturais. Há, no

entanto, mais dois conjuntos que merecem destaque: o dos quatérnios (H) e o dos octônios (O). De

fato, os conjuntos R,C,H e O compartilham uma série propriedades de interesse para áreas como

a álgebra, a topologia e a geometria.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO:

2.1 Teorema de Hurwitz

Definição 1. Um espaço vetorial A é dito uma álgebra quando é munido de uma aplicação bilinear

· : A2 → A. Neste caso, tal aplicação é chamada de produto.

Dada uma norma qualquer em A, se o produto ainda satisfizer a condição ‖a · b‖ = ‖a‖‖b‖, para

todo a, b ∈ A, então a álgebra é dita de divisão normada.

Tais álgebras são, na realidade, muito mais escassas do que aparentam. De fato, realizando

algumas manipulações algébricas e utilizando a teoria de grupos e representações (demonstração
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creditada a Adolf Hurwitz e Beno Eckmann e apresentada em Noncommutative Rings, de Israel N.

Herstein [1]), é possível mostrar o seguinte teorema:

Teorema 1 (Hurwitz). Toda álgebra de divisão normada possui dimensão igual a 1, 2, 4 ou 8.

2.2 Construção das Álgebras de Divisão Normada

Definição 2. Seja A0 = R a álgebra dos reais e seja ∗ : A0 → A0 a operação de conjugação dada

pela identidade. Segundo John Baez, em seu artigo The octonions [2], o processo de construção de

Cayley-Dickson é definido indutivamente por

An+1 = An ×An n ∈ Z≥0

(a, b)∗ = (a∗,−b), ∀a, b ∈ An

(a, b) · (c, d) = (ac− d∗b, da+ bc∗), ∀a, b, c, d ∈ An,

em que a operação ∗ : An+1 → An+1 é a conjugação e a operação · : A2
n+1 → An+1 é o produto de

An+1.

Utilizando a construção de Cayley-Dickson, é possível verificar que A0, A1, A2 e A3 são álgebras

de divisão normada de dimensões 1, 2, 4 e 8, respectivamente, o que mostra que não é possível

reduzir a lista de valores presentes no teorema de Hurwitz. Estas quatro álgebras são, por definição,

as álgebras dos reais (R), dos complexos (C), dos quatérnios (H) e dos octônios (O). Embora não

seja mostrado no projeto, é verdade que estas são, a menos de isomorfismo, as únicas álgebras de

divisão normada existentes.

Uma vez obtidos os produtos dessas álgebras, é possível sintetizá-los em tabelas multiplicati-

vas entre os elementos da base do espaço vetorial que, junto a bilinearidade dos produtos, permite

recuperá-los por inteiro. Como a construção de Cayley-Dickson faz com que An seja subálgebra

(ou, mais precisamente, isomorfo à uma subálgebra) de An+1, as tabelas multiplicativas de todas as

álgebras de divisão normada estão contidas na tabela dos octônios.
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· 1 i j k l il jl kl

1 1 i j k l il jl kl

i i −1 k −j il −l −kl jl

j j −k −1 i jl kl −l −il

k k j −i −1 kl −jl il −l

l l −il −ij −ik −1 i j k

il il l −kl jl −i −1 −k j

jl jl kl l −il −j k −1 −i

kl kl −jl il l −k −j i −1

1 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) = (1, 0)

i = (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0) = (i, 0)

j = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0) = (j, 0)

k = (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0) = (k, 0)

l = (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0) = (0, 1)

il = (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0) = (0, i)

jl = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0) = (0, j)

kl= (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1) = (0, k)

Tabela 1: Tabela multiplicativa dos octônios. Note que afirmar que i = (i, 0) é um abuso de notação:

aqui, subentende-se que o elemento i da tupla é um elemento de A2 = H, e assim recursivamente.

A tabela multiplicativa, por sua vez, pode ser obtida através de um simples diagrama chamado

plano de Fano, apresentado na figura 1. O produto entre duas unidades imaginárias é dado pelo

terceiro elemento contido na única linha determinada por essas unidades, com sinal dependente

do sentido dessa linha. Por exemplo, ji = −k, pois k é o terceiro elemento na linha que contém

i e j e o sentido da linha é contrário ao do produto. É possível mostrar que este diagrama está

relacionado com a geometria projetiva do espaço Z3
2 que, por sua vez, está intimamente conectado

com a construção de Cayley-Dickson, o que explica seu uso.

Figura 1: Diagrama do produto entre octônios. Adaptado do artigo The octonions [2], de John C.

Baez.

2.3 Teorema de Eckmann

Definição 3. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre o corpo dos reais e seja 〈·, ·〉 uma

forma bilinear positiva definida em V . Segundo Alfred Gray, em seu artigo Vector Cross Products on

Manifolds [3], um produto vetorial em V é uma transformação multilinear P : V r → V , com r ∈ N,

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP - 2022 3



satisfazendo para todos v1, . . . , vr ∈ V

1. 〈P (v1, . . . , vr), vi〉 = 0, para todo 1 ≤ i ≤ r

2. ‖P (v1, . . . , vr)‖2 = det(〈vi, vj〉)|ri,j=1,

em que (〈vi, vj〉)|ri,j=1 é a matriz r × r tal que a (i, j)-ésima entrada é 〈vi, vj〉, para 1 ≤ i, j ≤ r. Em

particular, se r = 2 o produto vetorial é dito binário e denotado por ×(u, v) = u× v, para u, v ∈ V .

Se Rn possui um produto vetorial binário × : (Rn)2 → Rn, então é possível definir a operação

· : (R×Rn)2 → R×Rn por (α, u) · (β, v) = (αβ−〈u, v〉, αv+βu+u×v) e mostrar que Rn+1 ∼= R×Rn

é uma álgebra de divisão normada (demonstração encontrada no oitavo ensaio, From Continuous

to Linear, da coleção Mathematical Miniatures [4], de Beno Eckmann). Com mais alguns detalhes e

aplicando o teorema de Hurwitz, mostra-se que:

Teorema 2 (Eckmann). Todo espaço vetorial de dimensão finita sobre os reais e com produto vetorial

binário não-nulo possui dimensão igual a 3 ou 7.

Por outro lado, utilizando a mesma expressão que relaciona o produto de uma álgebra de divisão

normada com um produto vetorial binário é possível mostrar que a álgebra dos octônios induz um

produto vetorial binário em R7 e a álgebra dos complexos induz um produto vetorial binário em R3.

2.4 Teorema de Gray

Se a condição sobre o produto da álgebra for enfraquecido para apenas continuidade ao invés de

bilinearidade, tem-se uma álgebra contínua. Com essa nova definição, é possível estender também a

noção de produto vetorial para produto vetorial contínuo de forma semelhante. O análogo do teorema

de Hurwitz ainda é válido e foi demonstrado pela primeira vez por Jonh F. Adams em seu artigo On

the Non-Existence of Elements of Hopf Invariant One [5].

Teorema 3 (Adams). Toda álgebra contínua de divisão normada possui dimensão igual a 1, 2, 4 ou

8.

Note que, mais que um análogo, o teorema de Adams é uma generalização do teorema de

Hurwitz. Uma vez que sua demonstração exige um conhecimento avançado em topologia, sua de-

monstração não foi estudada.

Uma vez assumido o teorema de Adams, com poucas modificações na demonstração do teo-

rema de Eckmann tem-se que seu análogo contínuo também se mantém válido. Tal resultado é,

na verdade, o teorema original obtido por Beno Eckmann em seu artigo Stetige Lösungen linearer

Gleichungssysteme [6].

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP - 2022 4



Teorema 4 (Eckmann contínuo). Todo espaço vetorial de dimensão finita sobre os reais e com pro-

duto vetorial contínuo binário não-nulo possui dimensão igual a 3 ou 7.

Definição 4. Seja M uma variedade diferenciável. Uma estrutura quase complexa em M é uma

operação suave J tal que J(p) = Jp ∈ Aut(TpM) e J2
p = −Id.

Se a esfera unitária Sn ⊂ Rn+1 possui estrutura quase complexa, dado um um ponto a ∈ Sn e

um vetor unitário b ∈ TaS
n, é possível definir a × b como a componente de Ja(b) perpendicular a b

normalizada e estender esta definição para todo elemento de Rn+1 de maneira que a operação seja

um produto vetorial contínuo binário. Portanto, usando o teorema de Eckmann contínuo, as únicas

esferas unitárias que podem possuir estrutura quase complexa são S2 e S6. De fato, é possível

construir explicitamente uma estrutura quase complexa induzida pela álgebra dos octônios, em S6,

e induzida pela álgebra dos quatérnios, em S2, isto é:

Teorema 5 (Gray). As únicas esferas unitárias que possuem estrutura quase complexa são S2 e S6.

3 CONCLUSÕES:

As álgebras de divisão normada estão intimamente conectadas com os produtos vetoriais biná-

rios e com as estruturas quase complexas nas esferas unitárias. Isso mostra como um assunto, a

priori algébrico, se conecta com outros da topologia e da geometria de maneira indissociável.
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