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INTRODUÇÃO: 

O estudo da Geometria Algébrica é de grande importância, pois mostra como duas grandes áreas 

como a Álgebra e a Geometria se relacionam, podendo assim, resolver problemas de geometria através 

de ferramentas da álgebra e vice-versa. 

Uma grande área da Geometria Algébrica é o estudo de curvas algébricas planas, que é uma 

classe de equivalência de polinômios não constantes 𝑓 ∈ 𝐾[𝑥, 𝑦], com K sendo um corpo qualquer, ou, 

que em outras palavras pode ser visto como sendo o conjunto dos pontos coordenados que satisfazem a 

uma equação polinomial quando igualada a zero. Dentro destas curvas algébricas, existem as cônicas, 

que são objetos com aplicações em diversas áreas, principalmente na física, como por exemplo, na 

trajetória parabólica de objetos em queda, ou na órbita elíptica dos planetas em volta do sol.  

 As cônicas podem ser vista algebricamente como as raízes de um polinômio de segundo grau em 

duas variáveis, ou seja, dado um polinômio de segundo grau não constante 𝑓(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐾[𝑥, 𝑦], com K 

sendo um corpo, temos que uma cônica C será dada por 𝐶 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐾2: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 0}, ou ainda, 

podemos escreve-lá como:  

𝐴𝑥² + 𝐵𝑥𝑦 + 𝐶𝑦² + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 

com A, B e C não sendo todos simultaneamente iguais a zero.  

Assim, a partir dessas definições iniciais e de outras, foi estudado o comportamento das cônicas 

no corpo dos reais através das curvas algébricas afins, e depois elas foram analisadas e classificadas no 

corpo dos complexos e no plano projetivo, onde foi necessário também o estudo das curvas algébricas 

projetivas. 

 

METODOLOGIA: 

 O estudo foi feito a base da leitura de livros indicados pelo professor orientador, pesquisas na 

internet em artigos científicos, visualização de vídeos sobre o assunto, e posteriormente com reuniões 

com o professor orientador, onde eram levados as evoluções e feitos do aluno para que fossem 

discutidos e corrigidos caso fosse necessário. 

O primeiro livro a ser discutido foi o Elementos de Álgebra do Arnaldo Garcia e Yves Lequain, 

onde foram estudados alguns tópicos sobre a definição de grupos, anéis comutativos e anéis de 
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polinômios. Além disso, foram utilizados também os livros Matrizes, Vetores e Geometria Analítica do 

Reginaldo J. Santos e Álgebra Linear e suas aplicações do Petronio Pulino para que fosse feita uma 

revisão de alguns conteúdos como matrizes de rotação e transformações lineares. 

  Após essa primeira etapa de introdução a alguns conceitos mais básicos, o estudo foi direcionado 

para o livro Introdução as Curvas Algébricas Planas do Israel Vainsencher, começando assim o estudo 

sobre Geometria Algébrica especificamente, onde foi estudado principalmente os capítulos 1,2 e 4  do 

livro, que introduz alguns conceitos iniciais como o de curvas algébricas planas afins/projetivas e 

afinidades/projetividades, mas posteriormente foi feita também a demonstração de algumas proposições 

e a resolução de alguns exercícios do próprio livro sugeridos pelo professor orientador. 

 Além destes livros, foram estudados também, mas em menor peso, alguns outros livros, como o 

de geometria Projetiva, de Topologia, entre outros. E ainda, foram estudados também alguns artigos 

científicos da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e dissertações de mestrado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Neste projeto de iniciação científica, o objetivo principal foi introduzir a área da Geometria 

Algébrica, uma área de grande importância que mostra como duas grandes áreas da matemática, a 

Álgebra e a Geometria se relacionam, podendo fazer a resolução de problemas da geometria através de 

ferramentas da álgebra e vice-versa.  

Mais especificamente, o projeto consistiu inicialmente em revisar alguns conceitos de Geometria 

Analítica/Álgebra Linear e estudar alguns conceitos básicos de Teoria dos Grupos/Anéis, para assim, 

posteriormente ter um maior aprofundamento na área de Geometria Algébrica especificamente, 

começando com um estudo sobre as curvas algébricas planas, que são as soluções de um polinômio 

quando igualados a zero. E, em particular, o estudo foi focado nas cônicas (soluções de um polinômio de 

segundo grau), que são objetos com aplicações em diversas áreas, principalmente na física. 

Após isso, com o inicio do estudo em geometria algébrica, foi feito a demonstração de alguns 

teoremas e a resolução de alguns exercícios, para que fosse posto em prática o conteúdo teórico estudado 

durante os meses. Mas, principalmente querendo resolver dois exercícios do livro texto base, que são os 

exercícios que trabalham com a classificação das cônicas no plano complexo e no plano projetivo. 

 Com estes exercícios, foi possível observar primeiramente que, no corpo dos números reais, dado 

cinco pontos, com três destes sendo não-colineares, sempre é possível encontrar uma cônica que é 

determinada por estes 5 pontos. 

Conseguimos observar também que as cônicas quando analisadas estando no corpo dos 

complexos, podem ser reduzidas a apenas 5 classificações diferentes, o que difere do corpo dos reais 

onde essa classificação é dividida em 9. Esta classificação se dá através de afinidades, que são 

aplicações compostas de uma translação e um isomorfismo linear, da forma: 

𝑇:𝐾² → 𝐾² 

𝑇(𝑥, 𝑦) → (𝑥′, 𝑦′) = (𝑜1 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑦, 𝑜2 + 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑦) 

Ou seja, ao observarmos a equação irredutível das cônicas, podemos aplicar transformações em certas 

equações de cônicas que nos resultam em outras, mostrando assim que elas são congruentes a menos 

dessa linearidade, o que nos permitiu fazer estas classificações.  
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Além disso, ao observarmos estas mesmas cônicas, mas trabalhando com o plano projetivo, 

temos que as cônicas se reduzem a apenas 3 tipos diferentes, que são classificadas de acordo com as 

projetividades, que são aplicações similares as afinidades mas agora no plano projetivo, e também pela 

posição relativa dos pontos no infinito. 

Com isso, percebemos que, dependendo do corpo ou do plano em que se está sendo trabalhadas, 

as cônicas que já são bem padronizadas usualmente com os números reais, podem ter comportamentos 

completamente diferentes do que se é conhecido ou esperado, como por exemplo, onde uma elipse pode 

acabar sendo vista como uma hipérbole dependendo de qual ponto está sendo analisando, quando se está 

trabalhando com os números complexos. 

 

CONCLUSÕES: 

Como foi visto, as curvas algébricas planas afins e projetivas têm aplicações em diversas áreas 

do conhecimento, principalmente na física e computação, com isso, o projeto teve como objetivo estudar 

estas curvas, mas mais especificamente as curvas algébricas de segundo grau (ou cônicas), e a partir 

disso fazer uma classificação das mesmas. 

 

Estas classificações foram feitas com base em transformações aplicadas a estas curvas, como por 

exemplo, as conhecidas transformações de rotação e translação, que nos mostra quais curvas são 

congruentes naquele espaço em que se está sendo trabalhado. 

 

Além disso, foram estudados diversos conteúdos de outros livros, o que acarretou em uma base 

muito maior para que o aluno conseguisse compreender melhor os conteúdos que seriam vistos na 

pesquisa, por se tratar de um conteúdo que não se é estudado na graduação e que possui um teor mais 

rigoroso e abstrato. 
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