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Seja f : X→X uma função. Chama-se Ponto Fixo
de f a todo o x ∈ X tal que f(x) = x.
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Miguel Moreira

Editorial

Creio que é adequado que esta primeira edição
da revista Ponto Fixo tenha como pano de fundo a
Fundação. Afinal, há momentos em que sentimos
esta urgência de trazer algo novo, em que
sentimos que temos algo para acrescentar. Esse
sentimento pode vir na forma de um papelinho
que trazemos do outro lado do oceano, no bolso,
ou nascer de uma conversa entre amigos sob as
telhas do infantário.
Penso que o início desta revista não terá
sido muito diferente destes outros inícios que
relatamos: uma ideia meio que atirada para o
ar, talvez entre amigos, que ao início parecia
quase irrealizável. Mas com os dias a ideia vai
assentando e começam a desenhar-se linhas reais.
E começamos a acreditar que talvez possa mesmo
acontecer. E, para nosso espanto, de repente
vemos mais pessoas que, como nós, acreditam
nisso e estão dispostas a dar a parte delas para que
aconteça. A todas essas, o meu muito obrigado.
São pessoas como vocês que fazem do mundo um
lugar melhor.
Por fim, resta-me desejar à pessoa que
tem esta revista na mão uma boa viagem pelas
histórias, matemáticas e não só, que ela vai contar.

Entrevista por: Pedro Silva e Ana Reis
Texto por: Pedro Silva

Ponto Fixo

À conversa com os professores que estiveram na origem da
Licenciatura em Matemática Aplicada e Computação do IST

Fundação
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“A ideia foi: vamos fazer um curso de
matemática que dê formação para o
exercício de profissões. Isso não existia.”
— LUÍS MAGALHÃES

Estamos no 5.º piso do Departamento de Matemática, no gabinete da
professora Cristina Sernadas. À volta da mesa redonda, juntam-se a ela
os professores Luís Magalhães e Manuel Ricou, os três únicos professores
que, tendo começado a dar aulas na Licenciatura em Matemática Aplicada
e Computação (LMAC) no seu primeiro ano de funcionamento, 1986, ainda
estão hoje no departamento. Nestes 33 anos, a licenciatura foi remodelada,
o Departamento foi renovado e várias gerações de alunos conheceram e
tiveram o seu percurso académico marcado por estes três professores. “E
quando éramos estudantes, éramos monitores, portanto já em 1972 dávamos
aulas de matemática no IST!” observa o professor Ricou, sobre o tempo em
que ele e o professor Magalhães eram alunos de Engenharia Eletrotécnica,
antes de existir no IST qualquer curso de matemática.
A história desta licenciatura só pode ser contada em conjunto com a
destas personagens. Podemos, à falta de melhor marca, iniciá-la em 1983,
quando os professores Ricou e Magalhães voltaram dos EUA, onde se doutoraram em matemática. “Este senhor desembarcou do avião em que veio
da América com um papelinho onde dizia que era fundamental criar uma
licenciatura e um mestrado em Matemática. Entre múltiplas outras coisas!”
conta o professor Ricou, falando entre risos dos planos com que o professor
Magalhães regressou a Portugal: “Na verdade, era um plano estratégico.
Tínhamos a ideia clara de que havia muita coisa de diferente para fazer no
futuro.”. O professor Magalhães esclarece: “Então, quando a gente vai ao
supermercado costuma levar uma checklist para não se esquecer de nada.
E é difícil vocês imaginarem exatamente qual era a situação” do ensino da
matemática no Técnico. Durante décadas, foram apenas engenheiros, com
5
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carreiras profissionais fora da universidade e que vinham
ao IST dar algumas aulas, a ensinar matemática a alunos
de engenharia. Foi uma espécie de “Idade Média” que,
conta o professor Magalhães, começou a mudar com a
chegada do professor Jaime Campos Ferreira, em 1967.
“Ele pensou assim, «Como é que eu vou fazer um departamento a partir desta coisa toda? Tenho aqui uns sujeitos
que dão aulas mas pouca matemática sabem…», e teve
a única ideia possível, parece uma ideia genial, que foi
aproveitar os alunos.”. Selecionando os melhores alunos
para dar aulas práticas, como os próprios Magalhães e
Ricou, o professor Campos Ferreira conseguiu atrair
para a matemática alguns estudantes de engenharia e
ajudou-os a ir estudar para o estrangeiro, com esperança
de que acabassem por voltar para o ajudar a refundar
o departamento.
E assim aconteceu. Logo em 1983, o Mestrado em
Matemática e Aplicações (MMA) entrou em funcionamento, tendo sido planeado em colaboração pelo professor António Ferreira dos Santos do IST e pelo professor
Jack Hale da Universidade Brown, onde estava o então
aluno de doutoramento Luís Magalhães. No mesmo ano,
com o regresso deste e do professor Ricou, começou o
planeamento de uma nova licenciatura em matemática
aplicada. “A ideia de fazer uma licenciatura é simples”,
explica o professor Magalhães, na mesma linha da tal
ideia genial do professor Campos Ferreira, “é impossível
constituir um departamento forte se não tiver alunos.”.
Para além disso, decidiu-se imprimir um cunho que viria
a distinguir a LMAC das licenciaturas em matemática que
então existiam nas faculdades de ciências em Portugal:
“A ideia foi: vamos fazer um curso de matemática que
tire partido de estarmos numa escola de engenharia e
que dê formação para o exercício de profissões. Isso
não existia, não havia nenhum curso orientado dessa
maneira.”. O modelo foi a academia americana, que
conheciam bem. “Nós na América vimos como é que
os tipos faziam as coisas e queríamos fazer parecido.”,
lembra o professor Ricou. “Queríamos um curso que
deixasse claro que a matemática não é cultivada apenas
por si, mas porque é útil em mil e uma circunstâncias. E
sobretudo em Portugal, a matemática aplicada tinha uma
conotação de matemática de segunda, quer dizer, havia
a matemática séria, pura – que é um nome horrível! – e
havia a aplicada.”, afirma, com a anuência da professora
Sernadas. “Eu diria que a Faculdade de Ciências no meu
tempo não tinha matemática aplicada”, acrescenta a
antiga aluna e professora da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa.
Portanto, surgiu a vontade de criar um departamento
e uma oferta educativa que conciliasse uma base técnica
de matemática com as áreas da matemática aplicada.
Chegava a altura de preparar os currículos e, num departamento em que trabalhavam cerca de 80 pessoas mas
apenas 6 professores doutorados, coube ao professor

Magalhães coordenar a tarefa. Na área da estatística, pôde colaborar com dois professores doutorados
no Reino Unido, João Branco e Fernanda Ramalhoto.
O problema surgiu na computação, que o professor
Magalhães queria incluir no curso “para alargar a margem
de empregabilidade e de interação da matemática com
outras áreas”. “Era um objetivo ideológico”, explica, que
“alguns professores do departamento não entendiam
como uma coisa particularmente razoável...”. “Pois,
trazer os inimigos cá para dentro!” intervém o professor Ricou, com uma gargalhada irónica. Mas faltava
“input intelectual de gente da área”, continua o professor
Magalhães, pois só contava no departamento com um
engenheiro que dava aulas de programação mas não tinha
à-vontade na área da teoria de computação. Até que,
“quando estávamos com aquilo já praticamente fechado,
deu-se a oportunidade de os professores Amílcar e Cristina Sernadas virem para o Técnico, precisamente para
essa área. Portanto, rabiscámos os programas e os nomes
das disciplinas e preparámos um currículo mais ajustado.
Foi uma sorte!”. Uma transição como a que fez da FCUL
para o Técnico, conta a professora Sernadas, não era
de todo comum no mundo académico na altura. Mais,
antes do doutoramento no Reino Unido tinha feito o seu
percurso académico na FCUL (ao contrário do professor
Amílcar Sernadas, que fora colega dos professores Ricou
e Magalhães em Engenharia Eletrotécnica) e, diz, “não
tenho formação tecnológica e acho que não sou uma
pessoa com mentalidade tecnológica”. Apesar de tudo,
“nunca tive receio e hoje considero que o Técnico é a
minha casa.”.
Depois de todos estes preparativos, a LMAC arrancou finalmente em 1986, com 15 alunos de 1.º ano
e 3 alunos de 3.º ano, que noutros cursos do Técnico
tinham sido “contaminados com o vírus da matemática”,
nas palavras do professor Magalhães. Entre eles estavam
vários conhecidos dos alunos que hoje fazem parte
da LMAC, como o atual presidente do Departamento
de Matemática, o professor Miguel Abreu. Nos anos
seguintes, dezenas de alumni viriam a juntar-se a eles,
passando de alunos a professores do departamento.
“É natural que aqueles primeiros tivessem maiores
chances de ficar no departamento”, esclarece o professor
Magalhães, porque “estávamos num esforço tremendo
de renovação do corpo docente.”. Por exemplo, num
período de 6 anos não só a secção de álgebra e análise
(que incluía todos os professores exceto os das áreas de
computação e estatística) cresceu de aproximadamente
40 para 80 pessoas como passaram por ela mais de
200 docentes. “Havia muita entrada e saída, isto estava
tudo em agitação para configurar um departamento” e
isso foi uma oportunidade para os primeiros alunos da
LMAC, conclui.
Era, portanto, um departamento muito diferente do
atual, num Técnico muito diferente do atual – até do

“Em Portugal, a matemática aplicada tinha
uma conotação de matemática de segunda,
quer dizer, havia a matemática séria, pura que é um nome horrível - e havia a aplicada.”
— MANUEL RICOU
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ponto de vista físico. Em 1980, só existiam os pavilhões
originais do Técnico (Central, Química, Eletrotecnia,
Mecânica, Oficinas e AE) e o Complexo Interdisciplinar;
o espaço do Departamento de Matemática consistia
unicamente no gabinete do professor Campos Ferreira,
no Pavilhão Central. “Ele facultava o seu gabinete para o
resto do departamento: era lá que se recebia o correio,
que os professores se encontravam à espera do começo
da aula, que recebiam os alunos para esclarecimento de
dúvidas, tudo!” descreve o professor Magalhães. Nos
anos 80, para responder ao acelerado crescimento do
número de alunos e professores no Técnico, “foram
feitos uns barracões de madeira onde está agora o
Pavilhão de Civil e o departamento conseguiu lá ter
uns gabinetezinhos”. Ao mesmo tempo, “tiveram uma
ideia, pega-se num edifício com um pé direito muito
alto”, como é o Central, “e divide-se ao meio! Portanto,
dividiram o gabinete do professor Campos Ferreira ao
meio em altura, e nós ficámos com a parte de cima.”.
Também a professora Sernadas conseguiu alojamento
semelhante: “Era chamado o «ninho das águias», no Pavilhão Central, subia-se umas escadas a pique e havia um
espaço dividido… Mas não havia um edifício identidade
da Matemática.”.
A grande mudança foi só nos anos 90, quando foi
construído o atual Pavilhão de Matemática. “Fizeram
este edifício com o objetivo de ser o edifício da escola
de pós-graduação do Técnico” conta rindo o professor
Magalhães “e depois houve uma manobra razoavelmente
complicada para arranjar maneira de não ser o edifício
de pós-graduação e sim o de Matemática.”. Graças a
alianças com outros departamentos, trocas de espaços
e à ajuda do então diretor do Técnico que, segundo o
professor Magalhães, “era uma pessoa bastante habilidosa
nestas coisas”, em 1993 o departamento mudou-se de

armas e bagagens. “Foi graças a ti!” afirma a professora
Sernadas. “No princípio até acho que era só dizer que
nós ocuparíamos cá em cima umas coisas e tal, os outros
ficavam lá em baixo. E quando se chegou cá era uma
vastidão, uma coisa magnífica…”. Ainda assim, o edifício
continuou durante muitos anos a ser oficialmente o
pavilhão de pós-graduação, “até que apareceu uma
tabuletazinha que diz Pavilhão de Matemática, o que foi
inesperado do nosso ponto de vista.”, diz a professora.
Logo nesta altura, estabeleceram-se no novo edifício
os espaços mais importantes que ainda hoje usamos,
como uma sala de dúvidas, que continuou a tradição que
começara no gabinete do professor Campos Ferreira, e
uma sala de estudo. “Arranjámos a melhor sala do piso 1
para sala de alunos. Isso é que foi totalmente inovador!”,
conta o professor Magalhães.
Três décadas depois, muitas coisas mudaram em
Portugal, no Técnico e na Licenciatura. Muitas outras
continuam iguais – afinal, 30 anos não é assim tanto
tempo, e temos o privilégio de poder continuar a contar
com alguns dos protagonistas da fundação da LMAC. A
professora Sernadas faz um balanço: “Se não se tivesse
feito o esforço para criar a licenciatura e o mestrado em
matemática, a matemática no Técnico teria um panorama
totalmente diferente e, na minha opinião, sem o sucesso
que hoje pode ser reconhecido. Fez bem, houve um
pequeno solavanco, e o solavanco é bom. Se isto for
sempre uma coisa sem descontinuidades, não funciona.”.
Depois de duas horas no seu gabinete, esgotámos
as perguntas, o que não quer dizer que tenhamos esgotado a conversa, que dava para mais duas horas e
para escrever outra entrevista. Pelo menos, “já ficaram
com um panorama do tempo dos dinossauros”, brinca a
professora. “E fotografia e tudo!” acrescenta o professor
Ricou, com mais uma sonora gargalhada.
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Os professores falam...
...sobre Bolonha.
A conversa muda de tom quando chegamos à primeira
grande mudança na estrutura do curso: Bolonha. O currículo dos primeiros 3 anos foi reforçado e a flexibilidade
do curso muito diminuída, para permitir aos alunos saírem
ao fim desse tempo. O balanço é negativo.

“Eu debatia com a malta das
consultoras e um tipo dizia-me
«Ah, eu só vou ver as notas que
eles tiveram a Análise I, II, III e IV!»”
— MANUEL RICOU

Magalhães: É muito desagradável que se tenham
passado a chamar licenciaturas a cursos de 3 anos.
Ricou: É uma coisa difícil de aceitar.
Magalhães: Este projeto foi terminado, para todos
os efeitos. Jaz morto. Basta o espartilhar em 3+2 anos
para a conceção de combinar como disciplinas básicas
matemática, física e engenharia ficar comprometida.
Usando a terminologia que devíamos usar, o bacharelato
não sofreu nada, melhorou. A licenciatura como projeto
de formação a 5 anos piorou. Não nos deixaram fazer
um mestrado integrado porque, enfim, havia umas regras
oficiais e não havia nenhum curso de matemática no país
que tivesse optado pelo mestrado integrado. Alguns
eram de 4 anos, e já tinham decidido que iam passar
para 3, porque se cai sempre para menos, para o que
é mais económico.
O que dizer, então, sobre os alunos que fazem apenas
os 3 anos da LMAC e não prosseguem para mestrado?
Ficam preparados para o mercado de trabalho?
Magalhães: Se uma pessoa adquire formação profissional para ser um matemático independente com os
3 anos, tenho fortes dúvidas. Mas provavelmente conseguem estar por cima quando entram no mercado das
pessoas que entram ao fim de 3 anos.
Sernadas: Ficam com uma formação meio inacabada, mas acho que arranjam emprego, porque há muita
empresa nossa que não é muito exigente. É um facto.
...sobre as vantagens da LMAC.
A visão da sociedade e do mercado em relação aos alunos
de matemática é cada vez mais positiva, asseguram os
três professores, contando histórias dos seus contactos
com o mundo fora da academia.
Sernadas: Eu acho que uma coisa muito importante
no curso de matemática é exatamente a maneira como
ensinamos as pessoas a raciocinar. Não é só aprender
bem, é também o que a pessoa é capaz de fazer sozinha.
Ficou com bases sólidas e ficou com a cabeça aberta,
por assim dizer, e isso é muito valorizado.
Ricou: Claro, há muitos sítios onde a malta percebe
isso. No tempo em que eu estava na indústria, eu debatia
com a malta das consultoras, por curiosidade minha,
«Então, espera aí, quando chegam lá os miúdos com as
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notas e não sei quê, que é que vocês fazem daquilo?» e
lembro-me perfeitamente de um tipo que me dizia «Ah,
eu só vou ver as notas que os gajos tiveram a Análise I,
II, III e IV»! Que era simplesmente um indício de se os
gajos sabiam pensar ou não.
Magalhães: Há várias histórias curiosas sobre esse
ponto de vista da empregabilidade. Uma vez recebi um
telefonema de uma senhora que era diretora de recursos
humanos de uma multinacional que queria recrutar
alunos para especialistas de marketing. Eu disse-lhe:
«Mas a gente não ensina marketing aos nossos alunos»,
e ela disse-me pura e simplesmente: «Não me interessa.
Nós recebemos os alunos, fazemos os nossos testes e
os vossos são os melhores, de maneira que eu quero
recrutar os vossos!». E isso aconteceu-nos várias vezes.
Ainda há pouco tempo o Departamento de Eletrotecnia
convidou-me para uma mesa redonda e perguntaram a
uma pessoa que era especialista de recursos humanos
de uma grande empresa, «Então, dentro destas áreas de
formação aqui do Técnico, quais são aquelas em que acha
mais importante nós insistirmos neste momento, com
estas tecnologias todas modernas que existem?» e ela
responde «Olhe, para ser franca, matemática.». Ficou a
sala toda… E ela explicou porquê, era exatamente aquilo
que a professora Sernadas estava a dizer, a capacidade
de equacionar problemas, de analisar, etc.
Sernadas: A capacidade de usar a cabeça!
Ricou: Usar a cabeça! E a capacidade de fazer abstrações...

e o pai diz «Eh pá, mas o que é que vais fazer com
isso?», este género de coisas desaparece porque ele
diz «Desculpa lá, está aqui nos 5 primeiros do país, de
maneira que alguma coisa deve ser». Isto faz com que
venham alunos de qualquer ponto do país para fazer aqui
a licenciatura e com que haja mais alunos de um nível de
topo – daqueles que vão às orais – do que antigamente.
Isso aumentou de forma visível.
Sernadas: E a qualidade atrai a qualidade.
Magalhães: Mas se é verdade que há um grupo
maior de alunos excecionais, também é verdade que a
distribuição de notas continua a ser basicamente a mesma
e a dispersão continua a ser gigantesca.
Ricou: Eu pessoalmente estou convencido que o
facto de haver mais alunos excecionais não tem nada a
ver com as médias terem subido, tem a ver com isso
de termos uma rede de pesca mais larga.
Magalhães: E nós sabemos que há alunos com notas
que não são suficientes para entrar neste curso e que
poderiam ter muito bom desempenho, precisamente
porque não há uma ligação direta entre as notas de
entrada e as potencialidades das pessoas. O departamento quer aumentar um pouco as vagas, mas vai ser muito
difícil vir a aumentar seja o que for face às restrições
burocráticas atuais.

...sobre o acesso ao curso e o ensino secundário.

Sernadas: Há muita gente a quem no secundário não
ensinaram o que é a matemática. Existem professores
excecionais que passam essa ideia a alguns, os outros
chegam aqui e isto é tudo uma surpresa, não era nada
do que estavam habituados, não têm os conceitos na
cabeça, nunca precisaram de ter… Deviam ter uma
ideia de que a matemática não é aquele ramerrame que
muitas vezes acontece, aquelas contas…
Ricou: Que são uma coisa chatíssima! E há outro
inconveniente péssimo para os bons alunos: chegam aqui
e estão habituados a não fazer um boi! E isso é péssimo,
têm de se criar desafios. ■

Depois de uma subida vertiginosa no número de candidaturas e nas médias dos candidatos, nos últimos anos a
LMAC entrou na lista das licenciaturas com maior média
de acesso em todo o país. Os professores discutem os
efeitos desta situação.
Magalhães: “A partir de um certo limiar, os cursos
passam a ter visibilidade nacional. Portanto, aquelas
coisas em que às vezes os filhos têm alguma dificuldade
em convencer os pais, «Eu quero ir para matemática»

Se todos entram com notas excelentes, o facto de
nem todos terem o mesmo sucesso na LMAC pode
dever-se ao modo como os alunos são preparados no
secundário.

“Há muita gente a quem no secundário não
ensinaram o que é a matemática. Deviam ter
uma ideia de que não é aquele ramerrame,
aquelas contas...”
— CRISTINA SERNADAS
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Figura 1: Georg Cantor (1854-1918)
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Por: Pedro Silva

O método axiomático e o infinito nos dois primeiros milénios
Em ciência e filosofia procuramos um conhecimento
com uma justificação mais forte do que o senso comum,
e é usual dedicarmo-nos a discutir quais são os métodos
apropriados para construir uma tal justificação. Já em
matemática, não estamos habituados a duvidar da solidez
dos nossos métodos, que essencialmente consistem em
definir rigorosamente cada termo a partir de outros que
já conhecemos e justificar cada teorema com uma prova
que mostre que ele se segue necessariamente de uma
definição ou de um facto já conhecido. Claro que, se
cada conceito e cada prova dependem dos anteriores,
devemos questionar-nos sobre onde começar as nossas
construções. Para isso, adotamos o método axiomático: baseamos as nossas teorias em alguns conceitos
primitivos indefiníveis e algumas proposições que não
são justificadas, ditas axiomas. Ao longo da história,
considerou-se que estes axiomas deveriam ser verdades
absolutas que fossem suficientemente evidentes para
a intuição.
Uma das primeiras tentativas, e uma das mais emblemáticas, de fundar a matemática numa construção
axiomática foi a obra Os Elementos, de Euclides. Euclides
parte de definições intuitivas de conceitos como ponto e
reta e de 5 postulados, supostas verdades autoevidentes,
para formular definições e demonstrar teoremas da
geometria e da aritmética, desde o teorema de Pitágoras
à infinitude dos números primos, de forma mais rigorosa

e sistemática do que qualquer matemático até então
(embora, ainda assim, muitas vezes não rigorosa pelos
padrões atuais). Os Elementos foram tomados durante
milénios como uma obra de referência, e a teoria de Euclides como a verdade absoluta sobre toda a geometria,
mesmo que a sua construção pudesse ser melhorada.
Os primeiros 4 postulados de Euclides têm enunciados bastante simples (por exemplo, existe uma reta que
atravessa quaisquer dois pontos) e foram geralmente
aceites como evidentes. O 5.º postulado, por outro
lado, destaca-se por não parecer tão básico e imediato
e ter uma formulação bastante mais complicada que,
na presença dos restantes, é equivalente a: dada uma
reta e um ponto, existe exatamente uma reta paralela
à primeira que contém o ponto. Insatisfeitos com o
postulado, durante quase 2000 anos vários matemáticos
tentaram prová-lo a partir dos anteriores (e muitos
convenceram-se do seu sucesso). Alguns matemáticos
setecentistas até se dedicaram a explorar as possibilidades
alternativas – não existirem paralelas ou existir mais
do que uma paralela em cada ponto – para procurar
uma contradição que comprovasse a verdade do postulado, mas não questionaram a intuição natural em
relação à geometria no plano de que este continha uma
verdade absoluta.
Outro conceito em relação ao qual a opinião da
comunidade matemática se manteve quase inalterada
durante milénios foi o tratamento do infinito. Aristóteles
terá sido dos primeiros a introduzir a distinção entre
infinito potencial e infinito atual e a colocar a questão:
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será que podemos realizar objetos infinitos? Para ele, a
resposta é negativa. A existência do infinito é sempre
potencial, no sentido em que permite gerar indefinidamente novas partes, tal como começando em 0 podemos
sempre tomar o sucessor para obter um novo número
natural. Na verdade, podemos tomar tantos números
naturais como quisermos, mas a repetição deste processo
nunca permitirá obter todos os naturais – o infinito não
se completa. Considerar o conjunto de todos os naturais,
ou outro objeto verdadeiramente infinito, implica aceitar
uma visão diferente. Considerado na sua totalidade, fixo,
completo e definido, um conjunto infinito toma a forma
de um infinito atual, que para Aristóteles não pode existir.
Embora hoje estejamos habituados a aceitar tacitamente a existência de objetos infinitos propriamente
ditos, a verdade é que a visão aristotélica foi quase
totalmente dominante entre filósofos e matemáticos até
ao século XIX. Uma das raras exceções foi Leibniz, que
(ao contrário de Newton) se preocupou em construir
um fundamento rigoroso para o seu cálculo diferencial e
integral. Para isso, baseou-se num sistema com números
infinitamente pequenos (infinitésimos), sobre os quais
postulou que seguem as mesmas leis que as grandezas
finitas. A crença de Leibniz no rigor dos infinitos atuais
e dos infinitésimos e o postulado no qual baseou o seu
trabalho (que o desenvolvimento da análise não-standard
na segunda metade do século XX veio confirmar) foram
muito criticados por matemáticos e filósofos e motivaram
vários esforços na procura de uma nova abordagem.
Revolução: a nova geometria e a nova lógica
O século XIX trouxe novos sucessos e desafios
aos que pretendiam manter o status quo na filosofia
da matemática. Por um lado, autores como Cauchy,
Weierstrass e Riemann conseguiram por fim erradicar os
infinitésimos das definições e métodos da análise, graças
à definição ε-δ de limite. Por outro lado, matemáticos
como Gauss, Bolyai, Lobachevsky e o mesmo Riemann
publicaram os primeiros tratados sobre geometrias não
euclidianas, nas quais o 5.º postulado de Euclides não
é verdadeiro. Em vez de procurar contradições, estes
autores mostraram como sistemas que adotam uma das
formas de negar o postulado produzem geometrias tão
válidas e interessantes como a “tradicional”. Mais, foram
exibidos modelos simples para estas geometrias, por
exemplo sobre a esfera bidimensional.
A descoberta de geometrias não euclidianas comprometeu completamente a visão filosófica tradicional da
matemática. Sempre se tinha considerado que os factos

matemáticos eram verdades absolutas e que a intuição
nos podia dar uma base de factos autoevidentes a partir
dos quais os procurar; mais ainda, a teoria euclidiana era
vista como uma descrição correta da geometria do mundo
físico. Face a vários sistemas alternativos de geometria,
igualmente válidos do ponto de vista matemático, será
algum mais verdadeiro que os restantes? E se for, como
podemos sabê-lo?
No meio destas discussões e angústias, dois alemães
vieram, no final do século XIX, propor novas teorias
que revolucionaram completamente a área. Quase em
simultâneo, Cantor e Frege fundaram a teoria dos conjuntos e a lógica clássica, que atualmente formam a base
mais comummente aceite tanto para os fundamentos
como para o trabalho regular em matemática.
Embora a ideia de conjunto fosse utilizada informalmente desde a Antiguidade, Cantor foi o primeiro
a formalizá-la e estudá-la metodicamente. Sobretudo,
Cantor passou do tratamento de conjuntos finitos ao
de conjuntos infinitos, desafiando a rejeição de objetos
infinitos atuais, e introduziu o conceito de cardinalidade.
A primeira definição, implícita no trabalho de Cantor, para
cardinalidade é a seguinte: introduzamos uma relação de
equivalência entre conjuntos tal que dois conjuntos são
equivalentes se e só se existe uma bijeção entre os dois
e chamemos cardinalidade de um conjunto à sua classe
de equivalência. É claro que existe uma bijeção entre dois
conjuntos finitos se e só se os dois têm o mesmo número
de elementos, pelo que podemos representar a cardinalidade por esse número. Cantor introduziu uma nova
classe de números, ditos cardinais transfinitos e escritos
ℵ0, ℵ1, ... para representar as cardinalidades dos conjuntos
infinitos. Claro que tudo isto seria desnecessário se todos
os conjuntos infinitos tivessem a mesma cardinalidade – foi
precisamente essa uma das descobertas mais radicais (e
perturbadoras!) de Cantor, que não só provou que os reais
têm uma cardinalidade maior do que a dos naturais, como
que o conjunto das partes de um conjunto tem sempre
uma cardinalidade estritamente superior a este (a este
resultado chamamos hoje teorema de Cantor). Cantor
revolucionou completamente a ideia de infinito vigente
durante milénios: não só a sua construção considera
infinitos atuais como produz uma hierarquia de infinitos
arbitrariamente grandes.
Como seria de esperar, as ideias de Cantor incendiaram a comunidade matemática e filosófica. Poincaré
chamou à teoria de conjuntos “uma doença”; Kronecker
chamou-lhe um “charlatão”, “renegado” e “corruptor da
juventude” e alguns teólogos acusaram-no de defender
o panteísmo por desafiar a unicidade do infinito associado a Deus.
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Reação bastante diferente recebeu o trabalho de
Frege, hoje considerado fundador da lógica clássica.
Na sua obra Begriffsschrift, foi dos primeiros a desafiar
a teoria do silogismo categórico aristotélico e introduziu
pela primeira vez a ideia de quantificação sobre uma
variável. Frege estabeleceu as fundações da lógica de
predicados que hoje usamos em matemática, mas as
suas ideias eram de tal maneira novas e a sua notação
intricada que o seu trabalho foi largamente ignorado
pelos seus contemporâneos.
Graças às contribuições de alguns matemáticos, que
se aperceberam do poder das teorias de Cantor e Frege,
parte da comunidade matemática começou a explorar
as suas potencialidades. Percebeu-se como a linguagem
de conjuntos e a lógica de predicados permitiam definir
conceitos matemáticos transversais até aí considerados
quase primitivos, como relação e par ordenado e, a
partir destes, função e produto cartesiano. Peano, por
exemplo, contribuiu com uma simplificação da notação
e uma construção axiomática dos números naturais
para mostrar o poder expressivo das novas linguagens.
Mas, como sempre, juntamente com os resultados
promissores começaram a surgir novos problemas.
Cantor tinha mostrado que conjuntos como ℤ e ℚ têm
a cardinalidade dos naturais, enquanto outros, como
os irracionais e ℝ, têm a cardinalidade do conjunto das
partes de ℕ. Também postulou que nenhum conjunto
poderia ter cardinalidade estritamente entre a de ℕ e
a das partes de ℕ, mas nunca conseguiu prová-lo. Este
problema, chamado Hipótese do Contínuo, manteve-se
em aberto durante várias décadas.
Por outro lado, a abordagem de Cantor começou a
produzir alguns problemas graves. O próprio reparou
que a sua teoria continha uma contradição: se o conjunto
das partes tem sempre uma cardinalidade estritamente
maior que o conjunto inicial, o que dizer do conjunto
de todos os conjuntos? Por um lado, o conjunto das
suas partes deve ter cardinalidade superior; por outro
lado, este ainda é membro do primeiro, pelo que a sua
cardinalidade não pode ser maior. Esta contradição podia
dever-se à construção do conceito de cardinalidade, ou
a algum erro no teorema de Cantor, mas Russell veio
reformular o problema em termos mais fundamentais: tomemos o conjunto X de todos os conjuntos que
não são membros de si próprios. Facilmente se vê que
X ∈ X se e só se X ∉ X. Chegamos, então, a um paradoxo
utilizando apenas as ideias de conjunto e pertença e a
suposição de que, dado um predicado P(x) (neste caso,
P(x) é x ∉ x), existe o conjunto {x | P(x)}.
A crise propriamente dita

Figura 2: Bertrand Russell (1872-1970)

Foi no início do século XX que a polémica no interior
da comunidade matemática atingiu um auge, a que hoje
chamamos a crise dos fundamentos da matemática.
Várias correntes de pensamento tentaram resolver os
paradoxos levantados por Cantor e Russell, e três grandes
escolas de filósofos e matemáticos com visões completamente antagónicas digladiaram-se em congressos,
artigos e debates acesos.
A primeira tentativa significativa de resolver o problema partiu de Frege e Russell, que adotaram uma perspetiva que dizemos logicista. Para eles, as leis matemáticas
são apenas resultados lógicos e, tendo Frege construído a
lógica apropriada, deveria agora ser possível demonstrar
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os princípios básicos da geometria e da aritmética, antes tido como axiomas, a partir dos teoremas
da lógica. Frege fez grandes esforços para conseguir uma tal construção, mas Russell descobriu
que também o trabalho de Frege se baseava num princípio que incorria em paradoxos. Mais
tarde, Russell introduziu a teoria dos tipos, que distingue conjuntos de classes próprias (coleções
de objetos que não podem formar conjuntos, como a classe de todos os conjuntos) para evitar
o seu paradoxo. No entanto, as tentativas de Russell para demonstrar os princípios básicos
da aritmética a partir da sua teoria de tipos esbarraram sempre na necessidade de introduzir
postulados que não parecem de todo ser puramente lógicos – por exemplo, existe um conjunto
infinito. Portanto, também a sua tentativa de reduzir a matemática à lógica acabou frustrada.
Apesar disso, o trabalho de Russell foi absolutamente fundamental para as gerações seguintes:
juntamente com Whitehead, escreveu o maior tratado em fundamentos de matemática de
todos os tempos, Principia Mathematica, e deixou nas classes próprias a solução mais aceite
para a resolução do paradoxo que tinha descoberto.
Uma outra escola inspirou-se nas críticas de Poincaré e Kronecker, reforçadas por Brouwer
numa posição a que o próprio chamou intuicionismo. No extremo oposto aos logicistas, Brouwer
recuperou de certa forma o modo clássico de entender a matemática, defendendo o papel
fundamental da intuição na busca de princípios fundamentais, independentes da linguagem e da
lógica. Para além disso, recuperou críticas ao tratamento de conjuntos infinitos pelos matemáticos do seu tempo; em particular, Brouwer considerava que devemos duvidar da existência de
um objeto até que ele tenha sido explicitamente construído, ou pelo menos até que saibamos
teoricamente como construí-lo. Isto significa que, se queremos provar a existência de um
objeto com determinada propriedade dentro de um conjunto infinito, a prova só é aceitável
se for construtiva, apontando explicitamente como encontrar um tal objeto. Outros métodos
de prova, como demonstrações por contradição, devem ser rejeitados e os princípios lógicos
que as sustentam, como a lei do terceiro excluído (para qualquer proposição A, é o caso que
A∨¬A), devem ser questionados.
Uma questão que se coloca é se pôr em causa a lei do terceiro excluído e adotar o construtivismo é apenas uma reforma dos métodos da matemática ou exige uma reforma significativa do
suposto conhecimento da matemática moderna. Brouwer e os seus seguidores, como Heyting e
Weyl desenvolveram sistemas lógicos e aritméticos mais fracos do que os seus correspondentes
clássicos, e observaram que as diferenças nas teorias resultantes, embora presentes, não eram
muito significativas. Deste modo, a construção intuicionista apareceu a muitos matemáticos
como um apelo a mais rigor e exigência que dava uma resposta interessante aos problemas
fundamentais. No entanto, as décadas seguintes revelaram que noutras áreas, como na análise,
a proposta intuicionista é não só muito complicada como muito diferente da matemática clássica
(por exemplo, é impossível “construir”, no sentindo intuicionista, uma função descontínua).
Estas descobertas reduziram bastante o entusiasmo da comunidade matemática em relação
ao intuicionismo.
O maior opositor à escola intuicionista foi Hilbert. Influente na comunidade matemática já
desde o final do século XIX, em 1900 apresentou no Congresso Internacional de Matemáticos uma
lista de 23 problemas em aberto, que considerou os mais importantes para o desenvolvimento

Figura 3: Kurt Gödel (1906-1978)
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da matemática no século XX. O primeiro problema da
lista era a Hipótese do Contínuo; o segundo, uma prova
da coerência dos axiomas da aritmética (entenda-se, uma
prova de que não é possível extrair deles conclusões
contraditórias). Nessa altura, Hilbert estava próximo
dos logicistas; na década de 1920, viria a reformular o
seu programa para os fundamentos da matemática com
uma nova abordagem, conhecida como formalismo e
que pretendia fazer frente à posição intuicionista, que
abominava (declarou que “Retirar ao matemático a Lei
do Terceiro Excluído é como proibir o pugilista de usar
os punhos” e envolveu-se numa disputa pessoal com
Brouwer).
Em sentido estrito, chamamos formalismo à visão de
que a matemática é apenas um “jogo” formal, partindo de
axiomas e regras que determinam a correta manipulação
de símbolos para extrair fórmulas que têm significado e
valor de verdade apenas dentro do sistema. Sobretudo
no que toca à aritmética e aos números naturais, Hilbert
não defendeu exatamente esta perspetiva, que apresenta
as bases da matemática como arbitrárias. No entanto,
propôs um método puramente sintático na sua tentativa
de resolução do problema da coerência. Hilbert percebeu
que, quando adequadamente expressa numa linguagem
formal, podemos tratar uma fórmula matemática como
uma sequência finita de caracteres, e uma demonstração
como uma sequência finita de fórmulas. Assim, teoremas
e provas são vistos como objetos combinatórios. Esta
abordagem permite codificá-los através de números
naturais, traduzindo-os para a linguagem da própria
aritmética, e exprimir neste domínio afirmações sobre
a coerência da teoria. Finalmente, um fragmento da
aritmética de Peano que Hilbert considerava ser absolutamente inquestionável, e que está de acordo mesmo com
os princípios intuicionistas (primitive recursive arithmetic),
pode ser utilizado para extrair resultados significativos.
Hilbert e os seus discípulos pretendiam utilizar
esta abordagem para demonstrar a coerência e até a
completude (se uma fórmula não pode ser provada
na teoria, então a sua negação pode) de teorias cada
vez mais fortes, até chegar à teoria de conjuntos, que
entretanto fora axiomatizada por Zermelo, Fraenkel,
Skolem e outros. Rapidamente conseguiram fazê-lo para
a lógica proposicional, e Gödel, em 1929, para a lógica
de predicados de primeira ordem.
No entanto, pouco tempo depois Gödel viria a comprometer o programa de Hilbert com uma das descobertas mais extraordinárias da história da matemática:

os teoremas da incompletude. Recorrendo às mesmas
técnicas de codificação, Gödel mostrou que nenhuma
teoria suficientemente forte para conter a aritmética dos
naturais (como a axiomática de Peano ou a teoria de conjuntos de Zermelo-Fraenkel) pode ser simultaneamente
coerente e completa, isto é: assumindo que não permite
derivar contradições, então existe alguma proposição P,
formulada na linguagem da teoria, tal que nem P nem
a sua negação podem ser demonstradas a partir dos
axiomas. Mais ainda, concluiu que uma proposição que
afirme a coerência da teoria estará sempre nesta situação.
Deste modo, nunca será possível demostrar a coerência
da aritmética de Peano como Hilbert pretendia.

E depois
Podemos talvez concluir que no final dos anos 30
as três principais propostas filosóficas para entender os
fundamentos da matemática – logicismo, intuicionismo e
formalismo – tinham sido severamente comprometidas.
Mas embora nenhuma delas pareça ter sobrevivido
intacta, cada uma deixou contributos essenciais para o
nosso entendimento da matemática e a sua relação com
a intuição e a lógica. Seguidores das três continuaram e
continuam a trabalhar em interpretações de cada uma
das teorias que respondam aos problemas levantados.
Entretanto, as décadas seguintes trouxeram novas
áreas de estudo nos fundamentos da matemática, como
a teoria da computação, a teoria da prova, a teoria de
categorias e as provas feitas por computadores. Caberá
aos matemáticos de hoje analisar o modo como estes
desenvolvimentos desafiam o nosso entendimento da
área e continuar a refletir sobre as questões que continuam abertas, quase um século depois da grande crise.
Afinal, ninguém terá maior interesse em esclarecer nem
maior capacidade para entender o que está em causa:
a solidez e os limites do conhecimento matemático. ■
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Pouco tempo depois Gödel viria a comprometer
o programa de Hilbert com uma das descobertas
mais extraordinárias da história da matemática:
os teoremas da incompletude
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“Dentro de sistemas
complexos caóticos
há na verdade padrões”

2:22

2:22 – Hora Fatídica é um filme
sobre a história de Dylan, um controlador de tráfego aéreo que tem
capacidades extraordinárias para
o cálculo rápido mental e a visualização de padrões. No dia em que
se ouve nas notícias que chegou
à terra a luz da supernova Hamlin, que morreu há 30 anos, Dylan
começa a reparar numa série de
eventos que se repetem, exatamente à mesma hora, todos os dias.
Intrigado, começa a registá-los e
tenta perceber o significado deste
padrão.
As previsões de Dylan podem
ser vistas como aplicações da
Teoria do caos.
Teoria do Caos é um ramo da
matemática que estuda sistemas
dinâmicos muito sensíveis às suas
condições iniciais. São sistemas determinísticos onde é possível fazer
previsões se se conhecer as variáveis
necessárias. O problema é que
variações mínimas nestas condições
alteram muito o sistema tornando-o, na prática, não previsível a
longo prazo. No entanto, é incrível
pensar que dentro de sistemas complexos caóticos, onde tudo parece
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aleatório, há na verdade padrões,
ciclos, repetições, autossimilaridade
ou fratais.
Quando Dylan notou que o
padrão de eventos que observou
se repetia exatamente todos os
dias, estava na verdade a reparar
num destes ciclos que podem acontecer no sistema caótico que é o
nosso dia a dia. Para poder prever
o futuro, Dylan foi investigar se esta
sequência repetida de eventos já
teria acontecido no passado e que
desfecho teve. Acontece que o
simples facto de ele ter notado o
padrão, e percebido que de facto já
tinha acontecido, foi suficiente para
alterar as condições do sistema e o
desfecho já não foi o mesmo.
Da próxima vez que pensar que
a vida está uma confusão, mesmo
que ela assim seja por definição,
lembre-se que nem o caos é assim
tão caótico e esteja atento aos
padrões. ■
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]INTERVALO[
Semáforo
Em cada jogada, um jogador tem três possibilidades:
colocar uma peça verde no tabuleiro, trocar uma peça
verde por uma amarela ou trocar uma peça amarela por
uma vermelha. O objetivo é realizar uma jogada que
resulte numa linha de três peças da mesma cor na vertical,
horizontal ou diagonal, momento em que o jogo acaba.
O próximo jogador ganha (não necessariamente na
próxima jogada). Como?

Palavras cruzadas
1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15

Verticais
1. Sub-área da álgebra com um lema da cobra.
2. Segundo matemático no milagre de multiplicação das esferas; somente o necessário (sigla português).
3. Vetor de variáveis aleatórias i.i.d. a uma população (sigla português); menor natural diferente de zero que pode ser escrito como
combinação linear inteira dos números dados.
4. Função mensurável de um espaço de acontecimentos para um espaço de medida (sigla português); aberto que contém uma secção do
produto de dois espaços topológicos, como visto no lema homónimo; teorema.
5. O matemático viajante mais prolífico.

Horizontais
1. Espaço localmente euclidiano.
2. Aplicação; matemático conhecido pelo seu algoritmo de
fatorização.
3. Classe de complexidade dos problemas resolúveis em paralelo, em tempo polinomial; uma axiomática para os números naturais.
4. Problema de satisfatibilidade booleana (abreviatura); núcleo de algum homomorfismo de anéis; {∅}.
5. Matemático com uma esfera e a mais famosa conjetura de
TN.
6. Matemático responsável por direcionar quase toda a investigação matemática no início do século XX.
7. Propriedade agradável de ter nos vetores de uma base.
8. Mestrado ou arte marcial (sigla); quociente de um anel por
um ideal maximal; o namorado da Alice.
9. O que uma função que precisa de informação extra para se
calcular a inversa tem.
10. Não é o caso que um seja combinação linear dos outros
(sigla português); diz-se de um algoritmo que amplifica erros
numéricos de truncatura e aproximação.
11. Um grupo que também é uma variedade; fuso horário de
Lisbon, TX.
12. Matemático de Perga com uma circunferência.
13. Generalização de espaço vetorial; espaço normado (sigla).
14. ■ (sigla português); que se chama a si próprio.
15. Valor no eixo dos x’s (substantivo feminino).
6. Contra-contra-recíproca.
7. Geometria com nome de clima.
8. Refletir uma matriz na diagonal.
9. Múltiplo de dois; contrário.
10. Grupo cujo comutador é trivial; caminho fechado.
12. Considerado pelos leigos como o objeto de estudo da
matemática.
13. Operação comutativa; circunferência achatada.
14. Matemático norueguês que sabe não resolver equações de
quinto grau.
15. Igual a zero; a má da fita (cripto).
16. Algo a minimizar; teorema do valor intermédio.
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Texto por:

O que sabemos que
não sabemos.
Nas primeiras décadas do sec. XVII, Galileu Galilei foi julgado por heresia
pelo seu suporte à teoria heliocêntrica de Nicolai Copernicus que retirava o
papel de centro do universo ao planeta que servia de casa ao povo de Deus.
Julgado pelos doutores das duas leis, a posição de Galileu era complicada,
quer em termos políticos, quer em termos de número de argumentos. A
verdade é que Galileu tinha acesso a uma tecnologia inovadora na altura
que lhe permitia observar as fases de Vénus e os hoje chamados satélites
galileanos de Júpiter que mostrava que de todos os milhões de corpos
celestes passíveis de serem observados a olho nu - e cujo movimento
relativo servia de argumento às teses geocêntricas – havia duas pistas que
mostravam que Copernicus tinha razão. Duas, em milhões, aquilo a que se
chamaria de ‘outliers’.
A uma escala completamente diferente, temos o átomo de Hidrogénio. Em contas de merceeiro, o átomo de hidrogénio é composto por
99.9999999999996% de espaço vazio. Na verdade, será o que mais próximo
nós conseguimos percecionar como “nada”. Por outro lado, também
sabemos que as estrelas se forma de hidrogénio que, por reações de fusão
se vai transformando nos outros elementos químicos, o que quer dizer que
também será o mais próximo que conseguimos percecionar como “tudo”.
Hoje o desafio da matemática vista da vertente da interpretação dos
dados passa fundamentalmente pela compreensão “analógica” dos mecanismos que produzem os dados e só depois pelo seu tratamento que
conduza a informação. Estes exemplos extremos mostram que a aplicação
de algoritmos a dados, de acordo com as suas características computacionais,
pode resultar em “tudo”, “nada” e “mais alguma coisa”, dependendo das
circunstâncias em que tal é feito.
Na verdade, hoje temos tecnologia que o permite fazer quase sem
intervenção humana, onde um par de dezenas de algoritmos é aplicado
sobre um conjunto de dados, fazendo correr cada um fazendo variar os
parâmetros de entrada selecionando os melhor deles pelas medidas de rigor
que se entender, incluindo balanceamento de amostras e determinação de
conjuntos de treino e de teste. Se o mundo funcionasse segundo os axiomas
de Kolmogorov, a verdade é que não precisaríamos de matemáticos.
Felizmente, o mundo é muito mais complexo que isso. É repleto de
sistemas inflacionários, com espaços de probabilidade a mudarem todos
os segundos e de geometrias complexas que impedem medidas absolutas.
De distribuições de variâncias infinitas que violam as condições do Teorema
do Limite Central e que geram medidas de erro divergentes. Mais que a
produção de novas ferramentas digitais para o futuro do Data Science, este
depende, fundamentalmente, das ferramentas analógicas que conseguiremos
construir daqui para a frente.
Depende da Matemática e dos Matemáticos.
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Uma Segmentação de Clientes
apoiada em Dados
Artigo por: Manuel Loureiro,
Professor Universitário e Data Scientist na Closer

Existe a ideia de que não se pode agradar a gregos e a
troianos. Nas escolas ensina-se que uma estratégia deve
ter um foco, que somos forçados a fazer compromissos.
Contudo, tenho visto que com o recurso à analítica é
possível apresentar propostas de valor diferenciadas.
Assim, neste artigo gostaria de expor algumas ideias
sobre a segmentação de clientes nos dias de hoje e
como não será tão inesperado alargar a base de clientes.
O ponto de partida para a customização da oferta
de um produto ou serviço começa com a segmentação
de clientes. Utilizando uma grande dose de intuição e
recorrendo ao conhecimento existente do negócio em
que se opera, a segmentação de clientes tem como
objetivo agrupá-los com base nas suas semelhanças.
Numa segunda fase, e para cada um dos segmentos,
desenham-se estratégias onde se inclui a identificação da
próxima melhor oferta (no jargão NBO, Next Best Offer)
assim como a forma como esta deve ser apresentada
(NBA, Next Best Action).
Não desvalorizando todo o trabalho feito nesta área,
é relevante salientar que a segmentação tradicional se
realiza maioritariamente pelo meio de inquéritos, focus
groups e da própria análise de vendas, descurando as
potencialidades das fontes de dados que muitas vezes
já existem. E estes dados podem estar a ser recolhidos
para outros fins, de forma não sistemática e sem práticas
que garantam a sua qualidade. As diferentes aplicações
que temos em funcionamento terão a sua forma de
funcionamento e a sua integração é uma tarefa nada
trivial. Assim, sendo o trabalho de integração altamente
especializado, muitas vezes estes acabam dispersos e
desaproveitados.
É natural que os sistemas de informação não tenham
como seu principal objetivo a criação de uma inteligência
quando a prioridade é providenciar serviços estáveis
e seguros, sem os quais um negócio não consegue
desenvolver-se. É comum que várias fontes de dados
coexistam, embora segregadas, e muitas vezes ainda
por digitalizar. A entropia vai crescendo com o número

crescente de ferramentas informáticas em uso e por
vezes a única forma de mitigá-las implica recorrer a
ajuda externa competente que crie um fluxo contínuo
de dados com qualidade.
O uso de técnicas como a segmentação não termina
com a capacidade de personalizar sugestões ou identificar
a melhor forma de se comunicar essa informação. A
forma como se comunica com um mesmo cliente pode
variar no tempo consoante este se encontre numa fase
de prospeção de mercado ou de aquisição. Se numa
primeira fase devemos focar-nos em informá-lo, numa
segunda devemos apresentar propostas concretas que
o incentivem a adquirir um produto ou serviço. Com a
análise de segmentos, podemos entender esse percurso
que o cliente faz e prever onde estará amanhã. É possível
entender o que falta a um cliente para que pertença a um
segmento mais rentável e, usando métodos prescritivos,
identificar as ações a realizar. Com a customização da
experiência, é expectável aumentar a taxa de retenção.
O objetivo último será desenvolver-se uma ferramenta matemática que permita conhecer a pessoa desde a
primeira interação, ainda como potencial cliente. Por isso,
a cada novo dado recolhido melhora-se a segmentação,
refazem-se clusters e desenvolvem-se respostas que
guiam a interação. Com a recolha de mais e mais dados,
podemos recorrer a outros métodos de aprendizagem
mecânica para melhorar o serviço prestado.
A segmentação de clientes é apenas um primeiro
caminho a percorrer para que a experiência dos clientes
possa ser tão única quantas as suas necessidades. Melhores empresas precisam de criar melhores clientes.
É importante dar-se este primeiro passo, formalizar
a recolha e gestão de informação e transformar as
empresas para que criem a sua própria inteligência,
diferenciando-as da concorrência. Pode ser um caminho
complexo que, com imaginação, conhecimento e trabalho
desafiamos, mas deixemos a dicotomia gregos e troianos,
diversifiquemos as abordagens e façamos de cada cliente
um indivíduo.

Pronto para Desafiar a Complexidade com a Closer?
Embarca no nosso fantástico mundo de Data Science!
Sabe mais em www.closer.pt
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Teleperformance Portugal:
a melhor empresa para trabalhar
em Portugal

Uma empresa em rápido crescimento, com um ambiente
multicultural e onde a progressão de
carreira é uma realidade? Sim, ela existe e chama-se
Teleperformance Portugal.
Inserida no grupo Teleperformance, líder mundial em
Customer Experience Management e shared services, a
Teleperformance Portugal afirma-se, hoje, como uma das
melhores empresas para trabalhar em Portugal. Quem
o diz são os seus mais de 10.000 colaboradores, de
84 nacionalidades e outros tantos objetivos pessoais e
profissionais, e que juntos formam uma equipa multicultural. Uma equipa altamente qualificada e profundamente
capacitada, que consegue criar interações memoráveis
em 35 idiomas, a partir dos 11 centros de serviços
da empresa.
Quem o afirma são também as mais de 100 melhores e maiores marcas mundiais, com quem a
Teleperformance Portugal trabalha. Exemplo disso
mesmo são marcas como a Netflix, a Ebay ou a Asos!
Já o prestigiado Great Place to Work® Institute não
só o afirma como também premeia a empresa! É que a
Teleperformance Portugal foi considerada, pela 9ª vez,
a melhor empresa para trabalhar em Portugal, e
foi ainda a vencedora do prémio “Young Talents
Attraction” em 2019. Além disso, foi a empresa
com maior crescimento em Portugal nos últimos

três anos, prémio atribuído pelo Jornal Expresso, em
parceria com a Informa D &amp; B e Deloitte.
E porque é que esta é a empresa certa para construir
a tua carreira internacional? Porque oferece formação
gratuita em diversas áreas para todos os colaboradores,
para que possam adquirir novas competências profissionais. O JUMP! é um programa de desenvolvimento feito
para identificar e preparar colaboradores com grande
potencial para
assumir cargos de liderança na empresa. O objetivo é
preparar os seus colaboradores para que se tornem
líderes e para que construam uma carreira sólida
.
80% dos cargos de gestão e liderança da
Teleperformance Portugal são preenchidos por
promoções internas!
Tudo isto porque esta é uma empresa feita de pessoas,
e para pessoas! Acima de tudo, a Teleperformance Portugal acredita na importância do equilíbrio entre a vida
profissional e pessoal de todos os seus colaboradores. Foi
com esse objetivo que foi criado o TP CLUB, um clube
que proporciona experiências exclusivas e memoráveis
aos colaboradores Teleperformance.

Sabe mais sobre a Teleperformance Portugal no blog da empresa
jobs.teleperformance.pt/work-in-portugal/ e consulta as vagas disponíveis para todas as
áreas em jobs.teleperformance.pt
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O programa Novos Talentos em Matemática foi uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian
no âmbito da celebração do Ano Internacional da Matemática que teve lugar no ano 2000. Este
programa tinha como objetivo inicial enriquecer a formação de alunos dos primeiros anos de
um curso universitário de Matemática em Portugal que se tivessem destacado academicamente,
proporcionando o contacto regular ao longo de todo um ano letivo com um tutor ou tutora
com vista à elaboração de um projeto sobre temas que fossem além do currículo habitual dos
cursos de licenciatura em Matemática.
O programa foi evoluindo com o tempo, alargando-se a alunos de licenciaturas com uma
forte componente em Matemática e transformando-se desde 2010 num programa de iniciação à
investigação em Matemática. Desde essa altura o programa tem tentado aproximar os bolseiros
da investigação em Matemática com um sucesso assinalável, ao ponto de uma percentagem
significativa dos projetos levados a cabo em anos recentes terem resultado em publicações
científicas em revistas internacionais com arbitragem.
Desde o início do programa que se realizam no Verão encontros anuais nos quais os bolseiros apresentam os seus projetos e estes encontros incluíram desde sempre palestras por
matemáticos portugueses e estrangeiros convidados.
Estas palestras evoluíram para mini-cursos sobre temas variados ministrados por matemáticos de grande prestígio internacional e, desde 2011, transformaram-se em escolas temáticas
que pretendem expôr os bolseiros e outros interessados a áreas importantes da Matemática,
muitas das quais ainda sem grande representação na comunidade matemática portuguesa. Até
ao presente os temas das escolas foram a Teoria dos Números, a Combinatória, a Teoria das
Representações, a Geometria Algébrica, os Sistemas Dinâmicos, as Equações às Derivadas
Parciais, a Topologia Algébrica e a Geometria Diferencial. A escola do próximo Verão versará
sobre a Teoria das Probabilidades.
As escolas de Verão transformaram-se numa componente essencial do programa ao proporcionar o contacto dos bolseiros e outros alunos de Matemática portugueses com investigadores
de renome mundial assim como com um número crescente de pares estrangeiros (alguns dos
quais recebem o apoio da Fundação Gulbenkian para participar nas escolas).
É consensual na comunidade matemática portuguesa que este programa tem tido um
enorme impacto positivo no desenvolvimento da Matemática em Portugal pelo seu efeito nas
cerca de três centenas de bolseiros e centena de tutores que participaram no programa até
ao momento assim como nas muitas mais centenas de estudantes portugueses e estrangeiros
que participaram até agora nas Escolas de Verão. ◼

Por: Gustavo Granja
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Em julho de 2018, decorreu a Escola de Verão de
Geometria Diferencial com cursos dados pelos
professores André Neves (Universidade de Chicago),
Robert Bryant (Universidade de Duke) e Danny
Calegari (Universidade de Chicago).
Apresentamos agora uma breve exposição dos cinco
dias de palestras.
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André
Neves
Por: Ana Reis

Superfícies são algo tão familiar que desde criança
estamos habituados a lidar com elas. Assim, qualquer
pessoa consegue dizer que uma bola é diferente de uma
folha de papel e reconhecer a semelhança entre uma bola
de futebol e uma bola de ténis. Ambas são superfícies
esféricas e são diferentes da folha de papel, que é uma
porção de um plano.
O mini-curso dado pelo Professor André Neves
na Escola de Verão focou-se em dar a conhecer como
é que se pode transformar estas ideias intuitivas em
algo rigoroso e quantitativo. Para o fazer, o Professor
introduziu o conceito de curvatura de Gauss. Iremos ver
que o plano tem curvatura 0 e a superfície esférica de
raio 1 tem curvatura 1 e isso torna-os muito diferentes.
Antes de mais, é necessário definir o que é uma
superfície. Uma superfície é um conjunto S ⊂ ℝ³ tal que,
para qualquer ponto p ∈ S, existe uma vizinhança de p que
se assemelha a ℝ². Tal como já referimos, dois exemplos
de superfícies são o plano {z = 0} e a superfície esférica
S² = {(x,y,z) ∈ ℝ³ : x2+y2+z2 = 1}.

Agora que sabemos o que é uma superfície, para
podermos definir curvatura falta ainda definir o espaço
tangente a um ponto na superfície. Tomando p ∈ S, o
espaço tangente a S em p define-se como o conjunto:
TpS = {w ∈ ℝ³: ∃α curva diferenciável, α(0) = p e α’(0) = w}.

Consideremos agora a função N : S → S², que faz
associar a cada ponto p ∈ S um vetor normal unitário a
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S em p, ou seja, tal que N(p) tem norma um e é perpendicular ao plano TpS. Esta é uma função importante
a que se dá o nome de mapa de Gauss. Quando S é
uma superfície orientável, N é uma função diferenciável
definida em toda a superfície, pelo que a sua derivada é
uma transformação linear dNp : TpS → TN(p)S2.
Reparemos que TN(p)S² = {w ∈ ℝ³: N(p) · w = 0} =
TpS e como tal, podemos escrever a nossa tranformação
linear como dNp : TpS → TpS. Esta transformação tem a
importante propriedade de ter dois vetores próprios
linearmente independentes, pelo que existe uma base
de TpS na qual dNp é representada por uma matriz
A=�

k1(p) 0 �
.
0 k2(p)

A k1 e k2 damos o nome de curvaturas principais e é
através delas que podemos definir a curvatura de Gauss.
A curvatura de Gauss, K(p), é definida como o determinante da matriz A, ou seja, K(p) = k1(p)k2(p).Tal como
mencionámos no início, a curvatura do plano é 0; agora
podemos perceber porquê. Se a nossa superfície S for
um plano, temos que o mapa de Gauss é constante, pelo
que a transformação que induz nos espaços tangentes
é a tranformação nula. Assim, os seus valores próprios
são 0, pelo que K(p) = 0 · 0= 0.
No caso da superfície esférica de raio 1, o mapa de
Gauss é tal que N(p) = p, pelo que dNp é a transformação
identidade e como tal k1(p) = k2(p) = 1, logo K(p) = 1.
Assim, verificamos que o plano e a superfície esférica
são de facto superfícies bem diferentes! ■
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Robert
Bryant
Por: Miguel Barata

Uma das equações mais importantes da mecânica clássica
é a equação que rege o movimento de uma partícula
numa campo de forças conservativo
ẍ = −grad(V)(x)

onde V: ℝm → ℝ e ẍ representa a segunda derivada temporal de x. Embora resolver esta equação seja, para um
V genérico, uma tarefa impossível, certas coisas podem
ser ditas para alguns casos particulares.
Suponhamos que V é um campo em ℝ3 que só
depende da distância à origem (i.e., V(x)= V(||x||)). Então
facilmente deduzimos que para além da conservação da
energia do sistema
E(x, ẋ) =

1
||ẋ||2 + V(x)
2

(que já é verdade para qualquer campo de forças
conservativo), é também conservada uma outra
quantidade, μ(x, ẋ) = x × ẋ, usualmente conhecida por
momento angular. Estas observações levam a questões
naturais: existe alguma relação entre a simetria que
introduzimos à nossa equação diferencial ordinária
(simetria rotacional de V) e o aparecimento de uma
quantidade que é conservada pelas suas soluções (o
momento angular)? Será que este fenómeno é geral
para outras EDOs e outras simetrias? Como podemos
responder a estas perguntas?
Foram estas as perguntas que se tentaram esclarecer
nas palestras de Robert Bryant dadas durante a escola
de Verão. De maneira a estudar as simetrias das EDOs,
as palestras começaram por explorar a teoria de Lie.
Introduzida por Sophus Lie, esta teve como motivação
estabelecer uma espécie de teoria de Galois para EDOs,
em que a resolução por radicais passa a ser substituída
pela resolução por quadratura, ou seja, resolução por
integração. Desta maneira, os principais objetos de
estudo da teoria de Lie são os grupos de Lie, que podem

ser brevemente descritos como variedades diferenciáveis
com uma estrutura de grupo compatível.
Desenvolvendo os básicos sobre a geometria e
a álgebra dos grupos de Lie, foi possível construir as
ferramentas elementares para um começo de resposta
à questão inicial. Por exemplo, a teoria de Lie permite
arranjar uma condição suficiente para que uma EDO
tenha solução obtida por quadratura, nomeadamente
o grupo de simetrias da EDO ser resolúvel (note-se
o paralelo com a teoria de Galois). Isto explica que a
equação de Riccati
ẋ = a0(t) + 2a1(t)x + a2(t)x2

não possa ser resolvida por quadratura (embora, sabendo
uma solução particular, seja possível determinar a
solução geral).
Dada esta perspetiva na interpretação das simetrias
na matemática, foi oferecido também um ponto de vista
variacional sobre este assunto. Tomando como ponto
de partida a noção de Lagrangeano L de uma variedade
M (que não é mais que uma função suave em TM) e as
conhecidas equações de Euler-Lagrange
∂L
d ∂L
(x(t), ẋ(t)) − ( k (x(t), ẋ(t))) = 0 ,
∂xk
dt ∂ẋ

podemos reinterpretar muitas questões de geometria
como problemas de cálculo variacional. Em particular,
conseguimos deste modo ter as ferramentas para
perceber o teorema de Noether, que sucintamente
encerra o seguinte princípio:
Dado um sistema mecânico, a existência de uma
simetria implica a existência de uma lei de conservação.
O teorema de Noether diz-nos então que a relação
entre simetria e quantidades conservadas conjeturada
no início não é assim uma ideia tão descabida como
poderia parecer! ■
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Danny
Calegari
Por: Frederico Toulson

Vamos começar com uma noção básica da geometria,
que é um empacotamento de círculos. Um empacotamento não é mais do que um conjunto de círculos no
plano dispostos de tal forma que os seus interiores sejam
disjuntos, mas que possam ser tangentes na fronteira.
Para cada empacotamento podemos definir um grafo
associado (figura 1), neste grafo os vértices são os centros
dos círculos e dois vértices estão ligados por uma aresta
se e só se os círculos com centro nesses vértices são
tangentes. É fácil ver que este grafo vai ser planar.
O nosso objectivo agora é, dado um grafo com as
propriedades desejadas, encontrar (se possível) um
empacotamento que produza esse grafo como associado.
Vamos dizer que um grafo planar é composto por
triângulos se todas as suas faces têm contacto com exactamente 3 arestas, incluindo a face exterior do grafo.
Dado um grafo planar simples (sem lacetes e com no
máximo 1 aresta a ligar 2 vértices), podemos incluir este
grafo como subgrafo induzido de um grafo composto por
triângulos. Isto significa que basta resolver o problema
para grafos compostos por triângulos porque podemos
retirar do empacotamento correspondente os círculos
que dizem respeito aos vértices acrescentados e ter um
empacotamento para o grafo original.
Na verdade, este é um problema de natureza topológica, portanto vários empacotamentos diferentes
podem originar um mesmo grafo associado. Ainda assim,
no caso de grafos compostos por triângulos a solução
é única a menos de transformações que mantêm os
ângulos entre as circunferências.
É fácil ver que qualquer simetria do plano envia
círculos em círculos e cumpre esta restrição. Estas simetrias podem ser dadas por translacções, rotações,
reflexões, e composições das três anteriores. Apesar
de estas transformações manterem os círculos e suas
tangências, não podemos garantir que sejam as únicas;
para isso, vamos ter de pensar que mais transformações
vão ser injectivas, para não aparecerem novas tangências,
e preservam ângulos, para enviar círculos em círculos.
Com alguns resultados de análise complexa podemos
concluir que a nossa restrição vai ser simplesmente a
função ser holomorfa (ou anti-holomorfa).
Agora surge a questão de se estas funções são as
únicas funções contínuas e injectivas do plano complexo
para o próprio, para ver se encontramos mais simetrias
e ter melhores ideias de como resolver o problema. Para
isto vamos ter de usar ferramentas de análise complexa
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que não vão ser aqui explicadas com detalhe, um leitor
mais interessado poderá consultar o site da escola para
ver uma prova mais completa.
Para encontrar o empacotamento, usa-se um algoritmo indutivo, que começa por um triângulo e faz indução
no número de triângulos. De notar que adicionar um
triângulo a uma mesma componente conexa equivale a
adicionar um novo círculo. Da prova do passo de indução
surge a necessidade de recorrer ao plano hiperbólico,
onde conseguimos colocar um novo círculo tangente
aos círculos desejados. ■

Figura 1: Um empacotamento com 6 círculos e o seu grafo associado.
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O Método das
Soluções Fundamentais

aplicado à modelação de fluidos
pelas equações de Stokes
Por: Rodrigo Girão Serrão

O método das soluções fundamentais
As equações diferenciais são utilizadas frequentemente para modelar situações reais tais
como ondas eletromagnéticas ou dinâmicas populacionais. Algumas (poucas) equações diferenciais são simples mas outras são tão pouco entendidas que valem $ 1 000 000 e são um dos
problemas do milénio.
Vejamos como se podem usar métodos numéricos para obter soluções aproximadas de
equações diferenciais que regem o mundo em que vivemos: consideremos um operador
diferencial ℒ que define uma equação diferencial
ℒ u = 0 em Ω

(1)

a ser resolvida num domínio aberto não-vazio Ω ⊂ ℝd. Assumamos que existe uma função Φ
(que depende do operador ℒ em questão e a que chamamos solução fundamental) tal que
ℒ Φ = δ, o delta de Dirac. Na prática, Φ é uma solução fundamental se ∀v ∈ Cc∞(Ω) tivermos
⟨ℒ Φ, v⟩ =

∫ℝ (ℒ Φ)(x) v(x) dx = v(0)
d

(2)

Assumindo a existência desta função Φ, defina-se Φy(x) = Φ(x−y). Se y ∉ Ω, Φy é uma
solução da nossa equação diferencial. De facto, ∀x ∈ Ω temos x−y ≠ 0 e
(ℒ Φy)(x) = (ℒ Φ)(x−y) = δ(x−y) = 0

De certa forma, estando na posse de Φ temos acesso a uma “fábrica” de soluções da
equação ℒ u = 0 em Ω, basta-nos considerar Φy para qualquer y ∉ Ω.
Geralmente as equações diferenciais incluem também uma restrição que se impõe sobre
u na fronteira Γ = ∂Ω:
ℬu = g sobre Γ

onde ℬ é um operador diferencial e g é uma função conhecida.

(3)
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Dada uma equação diferencial como em (1) e a condição na fronteira na forma (3), obtemos
um problema de valores na fronteira que queremos resolver numericamente, i.e. para o qual
procuramos uma função ũ que seja uma solução aproximada do problema.
Estando na posse de uma família infinita de funções Φy que satisfazem a equação diferencial
(1) podemos considerar que a solução aproximada ũ vai ser da forma
ũ(x) =

Σ 𝛼 Φ (x) =Σ 𝛼 Φ(x−y )
j

j

y

j

j

^

j

j

K
onde {yj}j=1
é um conjunto de pontos sobre Γ, a que chamamos fronteira artificial, e que satis^
faz Γ ∩ Ω = ∅, i.e. é uma fronteira exterior ao domínio. Para que as condições da fronteira se
verifiquem temos de ter

ℬũ(x) =

Σ 𝛼 ℬΦ(x−y ) = g(x) ∀x ∈ Γ
j

j

j

(4)

Na prática calculamos os valores 𝛼j com uma estimativa de mínimos quadrados, onde
impomos (4) num conjunto {xi}Ni=1 de pontos da fronteira.
Sistema de Stokes

Para o sistema de Stokes (que modela alguns fluidos) a duas dimensões considere-se o
problema de valores na fronteira

{

νΔu − ∇p = 0
∇·u=0
u = gD
𝕋(u,p) · n = gN

em Ω
em Ω
sobre ΓD
sobre ΓN

(5)

onde Ω ⊂ ℝ2 é um domínio conexo com fronteira suficientemente regular e onde u : Ω → ℝ2,
p : Ω → ℝ são respetivamente a velocidade e a pressão de um fluido. Os conjuntos ΓD e ΓN
formam uma partição de Γ = ∂Ω e 𝕋(u, p) é o tensor de stress (cf. [2]). Para Stokes a solução
fundamental é dada por um par (U, P) onde U é uma função matricial e P é uma função vetorial.
Um resultado de densidade semelhante ao encontrado em [1] mostra que a solução de (5)
pode ser aproximada arbitrariamente bem por combinações lineares das funções Φy , o que
valida que procuremos soluções aproximadas ũ dessa forma.
Como exemplo de aplicação tentaremos localizar um círculo de tamanho conhecido
que está a obstruir a circulação de um fluido num tubo retangular. Definimos Ω como sendo
o retângulo ]0, 3[ ⨉ ]−1, 1[ que vai estar obstruído por um círculo C de raio 0,2. Dentro
do domínio está um fluido que entra no tubo pelo lado esquerdo com uma velocidade
gD(0, y) = 1−y2. Temos ainda gD(x, ±1) = gD|C = 0 e gN (x, y) = (2x, −2y). Apresentamos de
seguida duas representações desse domínio com duas obstruções diferentes (figura 1) e os
campos de velocidades nesses domínios que calculámos (figura 2):

Figura 1: Domínio Ω com a representação da discretização de Γ, bem como as discretizações da fronteira artificial exterior ao tubo e interior
ao obstáculo.
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Figura 2: Movimentação do fluido dentro dos dois domínios.

Definimos uma grelha de pontos (a preto na figura 3) e, para cada ponto, supomos que
o obstáculo se encontra aí. De seguida, calculamos a velocidade hipotética e comparamos o
seu fluxo à saída do tubo com os fluxos conhecidos.Tomamos como localização aproximada (a
amarelo) o ponto cuja diferença nos fluxos seja menor:

Figura 3: Localizações aproximadas (a amarelo) dos obstáculos nas posições vermelhas.

Como podemos ver, com este método podemos obter uma boa aproximação para a posição
da obstrução.
Concluímos assim que a matemática não é apenas uma busca incessante por conhecimento
teórico, já que a podemos usar para encontrar obstruções nas canalizações lá de casa. ■
Referências:
[1] C. J. S. Alves, A. L. Silvestre: Density results using Stokeslets and a method of fundamental solutions for the Stokes
equations, Engineering Analysis with Boundary Elements, Volume 28, Issue 10 (2004).
[2] M. Braack, P. B. Mucha: Directional do-nothing condition for the Navier-Stokes equations, Journal of Computational
Mathematics, 32, No.5 (2014).
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Por: João P. Nunes

Geometria

Ponto Fixo

em

Tempo
Imaginário
Um conceito estrutural em geometria diferencial é o de fluxo de um campo
vectorial. De modo figurativo, ele corresponde ao fluxo de um fluido num
conjunto, por exemplo sobre uma superfície S ⊂ ℝ3. Assumindo que as
propriedades do escoamento não variam no tempo, a cada a ∊ S corresponde
a velocidade do fluido nesse ponto, X(a), que é um vector tangente a S em
a. Obtém-se, deste modo, um campo vectorial X sobre S. Por cada a ∊ S
passa uma única curva integral γa com velocidade X(a). Se o fluxo ocorre
durante um intervalo de tempo I ⊂ ℝ, temos definida para t ∊ I a aplicação
φt : S → S, com φt(a) = γa (t); ou seja, se uma partícula de fluido se encontra
no ponto a ∊ S num dado instante, passadas t unidades de tempo estará no
ponto φt (a). Os conceitos de campo vectorial, de curva integral e de fluxo
generalizam-se a qualquer variedade diferencial. Ora, em certas circunstâncias felizes [3], faz sentido tomar o parâmetro t como tendo valores
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complexos, t ∊ ℂ. Fala-se então em “fluxo em tempo
imaginário”. Esta ideia tem aplicações muito interessantes
à geometria das variedades Kähler, que se encontram na
confluência de três grandes áreas da geometria moderna:
a geometria Riemanniana, a geometria simpléctica e a
geometria complexa.
Uma estrutura Riemanniana numa variedade diferencial corresponde à escolha de uma métrica γ, ou seja,
um produto interno definido positivo em cada espaço
tangente, e variando suavemente sobre a variedade.
A métrica permite definir o comprimento de curvas,
o transporte paralelo de vectores ao longo de curvas,
geodésicas, curvatura, etc. No caso, provavelmente familiar aos leitores, de variedades mergulhadas em ℝn,
o produto interno Euclidiano no espaço ambiente induz uma métrica na variedade de forma automática. (E
por essa razão, sem ter ainda ouvido falar de métricas
Riemannianas, o leitor terá aprendido a calcular comprimentos de curvas nalguma disciplina de Cálculo!).
Uma estrutura simpléctica numa superfície orientável corresponde à escolha de uma forma de área.
Mais geralmente, uma forma simpléctica ω, numa variedade M, de dimensão par, permite-nos apartir de
uma função h : M → ℝ definir o seu campo vectorial
Hamiltoniano Xh e o fluxo em tempo t correspondente,
φth . Podemos pensar em M como sendo o espaço de
fases de um sistema mecânico e na função h como uma
função de energia, o “Hamiltoniano”, sendo a dinâmica
associada descrita pelas aplicações φth.
Equipar uma variedade diferencial M, de dimensão
par, com uma estrutura complexa, J , corresponde a
definir em cada espaço tangente uma multiplicação por
i = √-1 de forma apropriada a permitir descrever M localmente através de coordenadas holomorfas. Quando
uma variedade diferencial admite uma estrutura complexa pode (ou não) admitir várias não-equivalentes.
Ou seja, pode admitir “promoções” não-equivalentes
à categoria de variedade complexa. É o caso das superfícies compactas orientáveis de género positivo (toro,
bitoro, etc).
Numa variedade Kähler, está definido um triplo
(ω , J , γ) de modo a que as três estruturas se encontram em simbiose perfeita. Por exemplo, entre outras
condições naturais que omitimos, J define em cada
ponto de M uma transformação ortogonal relativamente a γ.
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Evolução em tempo imaginário
Um exemplo paradigmático
Três estruturas geométricas no plano
Consideremos o plano ℝ2 com coordenadas cartesianas (x , p). A métrica que vamos considerar é dada
pelo produto interno Euclidiano ⟨· , ·⟩ que, na base
canónica, é representado pela matriz

[ ]

γ= 1 0
01

A identificação usual de ℝ2 com ℂ faz-se definindo a
coordenada holomorfa z(x , p) = x + ip. Dada a coordenada z fica definida a multiplicação por i = √-1, que na
base canónica é representada pela matriz

[ ]

J= 0 1
1 0
que satisfaz, naturalmente, J2 = −Id. As matrizes γ e J,
associadas à métrica e à identificação ℝ2 ≅ ℂ, permitem
definir uma terceira matriz, a forma simpléctica

[ ]

ω = J T . γ = -01 10 .

J define uma transformação ortogonal de ℝ2
e ω define uma aplicação bilinear anti-simétrica
ℝ2 × ℝ2 → ℝ dada por
ω(v1, v2) = ⟨J ∙ v1 , v2⟩ para v1,v2 ∊ ℝ .
2

De forma equivalente, temos

⟨v1, v2⟩ = ω(v1, J ∙ v2) para v1,v2 ∊ ℝ2.

(1)

O triplo (ω , J , γ) define a estrutura Kähler standard
em ℝ2.
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Seja h = p2/2 e consideremos o campo vectorial
Xh no plano dado por Xh (x , p) = (p , 0). Notemos que
∇h(x , p) = (0, p) = J ∙ Xh (x , p). Por esta razão chama-se a Xh o campo Hamiltoniano associado à função
h. A curva integral de Xh que passa em a = (x , p) é
γa (t) = (x + tp , p) pelo que o fluxo em tempo t de Xh é
dado por: φth (x , p) = (x + tp , p). Escrevendo o fluxo na
coordenada holomorfa, obtemos zt (x , p) := z(φth (x,p))
= x + tp + ip. Observamos que na definição de zt , como
antecipámos na introdução, faz sentido tomar-se t ∊ ℂ!
Seja então τ = is, s ≥ 0, e defina-se uma nova coordenada holomorfa em ℝ2 (que fornece uma nova identificação ℝ2 ≅ ℂ), zτ (x , p) = x + i(s + 1)p.
Nesta nova coordenada holomorfa a multiplicação
por i é representada pela matriz
Jτ =

0
− (1+s)
[ 1/(1+s)
0 ]

Naturalmente, tem-se ainda Jτ2 = −Id. Tal como
em (1), Jτ e a forma simpléctica ω definem um (novo)
produto interno em ℝ2: ⟨v1, v2⟩τ = ω(v1 , Jτ v2), v1 , v2 ∊
ℝ2.

O leitor pode verificar que este produto interno se
pode representar na base canónica pela matriz

[

0
γτ = 1/(1+s) (1+s)
0

]

(2)

Note-se que J0 = J, γ0 = γ. Os triplos (ω, Jτ , γτ),
com τ = is, s ≥ 0, descrevem uma família de estruturas Kähler em ℝ2 obtida da estrutura standard (em
τ = 0) através do fluxo em tempo imaginário de Xh. Esta
família, na verdade, tem uma propriedade notável: ela
descreve uma geodésica no espaço (de dimensão infinita!) das métricas de Kähler, como descreveremos
brevemente abaixo.
No limite s → +∞ algo de interessante acontece,
como se observa de (2): os comprimentos colapsam
para 0 ao longo do eixo da coordenada x e divergem
para +∞ ao longo do eixo da coordenada p. Ou seja,
dá-se um colapso métrico de ℝ2 no eixo vertical.
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Geometria de variedades Kähler e tempo imaginário
O exemplo anterior generaliza-se substancialmente
[2, 3]. Dada uma variedade Kähler compacta (M, ω, J,
γ) e uma função Hamiltoniana h : M →ℝ, no caso em
que todos estes dados são analíticos reais (ou seja, em
certas coordenadas locais, são dados por séries de
potências), pode mostrar-se, usando o facto de que
uma série de potências tem um raio de convergência no plano complexo, que o fluxo em tempo imaginário ϕhτ, τ = is, s ∊ ℝ, existe para |τ| suficientemente
pequeno. Forma-se então uma família de estruturas
Kähler (M , ω , Jτ , γτ ). Esta família a 1-parâmetro de estruturas Kähler, associada à função Hamiltoniana h, tem
uma propriedade muito interessante: é uma geodésica
relativamente a uma métrica natural definida no espaço das formas Kähler, a métrica de Mabuchi. Este
facto torna as famílias de estruturas Kähler obtidas por
fluxos Hamiltonianos em tempo imaginário relevantes
no estudo da existência e unicicidade de métricas de
curvatura escalar constante ou de Kähler-Einstein [2].
Em famílias muito interessantes de variedades Kähler,
pode observar-se o colapso métrico para metade das
dimensões no limite s → +∞, como no exemplo acima,
assim como se encontram relações com a geometria
tropical e aplicações ao problema matemático da quantização [1]. ■
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A passagem
do microscópico
ao macroscópico:
Por: Patrícia Gonçalves

Existem sistemas físicos muito diferentes
que, quando são analisados de um ponto de
vista matemático, apresentam características muito semelhantes. Esta tendência misteriosa de sistemas, aparentemente nada
relacionados, se comportarem de forma
muito similar é a essência da universalidade.
Neste artigo pretendemos apresentar uma
área de investigação em matemática que
reside dentro da área da teoria da probabilidade e que consiste em relacionar o
mundo microscópico das partículas com o
mundo macroscópico de sistemas físicos e
que permite obter, rigorosamente, as leis
macroscópicas universais desses sistemas,
a partir da análise microscópica da dinâmica
de partículas subjacente.
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do movimento aleatório de partículas
às equações diferenciais parciais

Ponto Fixo
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Figura 1: Flocos de neve a depositarem-se aleatoriamente
numa janela.

Figura 2: Deposição dos flocos correspondente às duas possibilidades de colagem.

É uma situação recorrente, em vários episódios
da vida real, sermos confrontados com situações onde
temos a sensação que já vivemos aquele acontecimento
antes, algures no passado, uma vez que existem várias
semelhanças com algo que já experimentámos. Estas
sensações podem estar relacionadas com emoções ou
com reações físicas mas, em qualquer dos casos, temos
a sensação de que algo ali nos é familiar. Esta realidade
misteriosa, e que de certa forma nos conecta a todos,
pode ser exemplificada através da situação que descrevemos na figura 1, onde vemos um padrão de crescimento
criado por partículas de gelo que se depositam de forma
aleatória na janela de um carro, num dia de inverno.
As partículas de gelo, cuja geometria é muito especial,
ao atingirem o vidro do carro, deslizam sobre a superfície
do vidro encaixando-se em cima das partículas que já
lá existem. Esta deposição, que vai criando um padrão
de crescimento que apresenta espaços, está presente
em variadas situações, tais como os conhecidos anéis
de café, o crescimento de bactérias do tipo E. coli, a
propagação de fogos, o crescimento de tumores, etc.
Quando fazemos uma modelação matemática deste
tipo de sistemas físicos, verificamos que estes exibem
comportamentos muito semelhantes. Há variados tipos
de padrões de crescimento presentes em diferentes
sistemas físicos e o seu estudo é parte de uma área muito
intensa de investigação, tanto na matemática como na
física, conhecida por universalidade.
Uma maneira de modelar matematicamente a deposição aleatória de partículas de gelo descrita acima
consiste em considerar que cada partícula é como um
bloco que cai aleatoriamente, e de forma independente
da queda dos outros, de acordo com uma certa lei
probabilística. Ou seja, existe um tempo aleatório que
nos diz quando é que vemos uma partícula/bloco a
cair no vidro do carro, tal que os tempos entre quedas
de blocos diferentes são independentes. Modelando
esta situação do ponto de vista probabilístico, podemos
assumir que a distribuição destes tempos aleatórios
é exponencial e que as partículas, quando caem, se
colam imediatamente às primeiras partículas em que
tocam. Desta forma podemos dividir a região do vidro
do carro em colunas nas quais, ao fim de um tempo
aleatório com distribuição exponencial, cairá um bloco.
Este colar-se-á imediatamente à primeira partícula que
encontrar nas colunas adjacentes. Um outro tipo de
modelo que poderíamos ter em conta é aquele em que
os blocos caem empilhando-se uns em cima dos outros na
respetiva coluna. Neste último caso, a queda dos blocos
ignora a ocupação das colunas vizinhas. Assim, não há
nem colagem de blocos nem espaço criado entre blocos.
Neste momento podemos pensar se a descrição
que acabámos de fazer nos faz lembrar de algo que já
vivemos no nosso passado. E agora sim, isto soa-nos a
algo familiar e lembramo-nos do famoso jogo de Tetris,
bem conhecido por todo o público. O jogo de Tetris
usual corresponde ao segundo tipo de deposição de
blocos: aquele em que não há colagem. O tipo de padrão
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de crescimento quando jogamos este tipo de jogo é o
que podemos ver na parte de cima da figura 2. Nessa
figura vemos que há uma região a branco, formada pelos
blocos que foram caindo, que não apresenta espaços,
e uma a preto que é a região livre onde mais blocos
podem ser depositados. Há um outro tipo de jogo de
Tetris, chamado de Tetris pegajoso, em que há colagem
dos blocos adjacentes. Nesta versão, uma vez que os
blocos se colam ao bloco mais alto numa das colunas
vizinhas, há espaços criados dentro da região onde estes
se depositam. Neste jogo, veríamos, tipicamente, um
padrão de crescimento análogo ao que está na parte
debaixo da figura 2. Neste padrão temos vários espaços
entre os blocos que existem devido à colagem e, por
isso, um jogador perderia muito mais rapidamente um
jogo de Tetris pegajoso do que de Tetris usual.
Acabámos de ver a descrição de dois tipos diferentes
de deposição aleatória de partículas: uma com colagem
e outra sem colagem. Este é o mundo microscópico
que estamos a modelar matematicamente e de forma
probabilística - o tempo entre quedas de blocos é dado
por uma distribuição exponencial - além disso, a queda
dos blocos é também feita de forma aleatória. Aqui
escolhemos a queda na coluna correspondente, com
ou sem colagem. Mas poderíamos ter escolhido muitos
outros mecanismos de queda.
Se agora nos pudéssemos afastar bastante das
imagens que vemos na figura acima e nos perguntássemos sobre a geometria da linha que separa a região a
branco da região a preto, a chamada interface, qual será a
função que melhor aproxima essa linha? Como é que ela
se comporta? Será que é solução de alguma equação que
evolui no espaço e tempo? Os dois tipos de deposição
de partículas descritos dão origem a duas classes de
universalidade diferentes. As classes de universalidade
são como conjuntos onde colocamos todos os sistemas
que se comportam de forma semelhante. Acima vimos
exemplos de duas classes de universalidade, a deposição
de partículas sem colagem pertence à chamada classe
de universalidade de Edward-Wilkinson (EW) e a da deposição de partículas com colagem faz parte da classe de
universalidade de Kardar-Parisi-Zhang. Estes nomes, bem
conhecidos na física, propuseram equações diferenciais
parciais (EDPs) para cada uma destas classes como a lei
universal que rege a evolução da interface do respetivo
tipo de deposição de partículas.
Abaixo explicaremos de forma simples uma metodologia que permite provar rigorosamente a obtenção
destas leis universais usando dinâmicas microscópicas
subjacentes. Estas leis podem ser obtidas de duas maneiras diferentes: no contexto da lei dos grandes números,
o chamado limite hidrodinâmico; ou no contexto do
teorema central do limite, as chamadas flutuações em
torno da média.
Os sistemas microscópicos que modelam o comportamento das partículas são os chamados Sistemas
de partículas em interação. Este é um ramo de estudo
recente em teoria da probabilidade que faz parte de uma
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teoria bem conhecida chamada “cadeias de Markov”. Os
sistemas de partículas [2] foram introduzidos na comunidade matemática por Frank Spitzer [3], mas já eram
bem conhecidos pela comunidade física como sistemas
aleatórios microscópicos cuja dinâmica (aleatória) conserva um certo número de quantidades termodinâmicas
de interesse.
A metodologia consiste em definir uma dinâmica
aleatória para as partículas e, a partir desta, deduzir
as leis de evolução espaço-tempo para as quantidades
termodinâmicas de interesse. Estas leis podem ser EDPs,
quando analisamos o limite hidrodinâmico, ou EDPs
estocásticas, quando analisamos as flutuações do sistema
em torno da média.
A motivação física para o estudo de sistemas de
partículas é a seguinte: suponhamos, por exemplo, que
queremos analisar a evolução de um gás. Devido ao
elevado número de moléculas, é muito difícil analisar a
evolução microscópica do sistema e é, de facto, mais
relevante estudar a evolução macroscópica das quantidades que estamos a analisar: pressão, temperatura,
viscosidade, etc. De acordo com Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1906) deveríamos primeiro encontrar os
estados de equilíbrio do sistema, caracterizá-los através
das quantidades macroscópicas de interesse e só depois
entender a evolução do sistema fora do equilíbrio.
A caracterização de sistemas físicos fora do equilíbrio
é um dos grandes desafios da física estatística e, apesar

Figura 3: Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1906)
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da sua longa história, ainda não se obteve uma resposta
satisfatória para este tipo de problemas [4].
Através desta abordagem, e analisando o sistema no
contexto da lei dos grandes números, surgem EDPs que
nos dão informação sobre a evolução espaço-tempo das
quantidades conservadas do sistema. Devido à grande
complexidade na análise destes sistemas assume-se, tipicamente, que a dinâmica entre moléculas é estocástica e,
dessa forma, consegue-se fazer uma análise probabilística
do sistema. Os sistemas de partículas são considerados
cadeias de Markov e, portanto, os tempos entre os
saltos das partículas são dados por variáveis aleatórias
com distribuição exponencial. Esta distribuição tem a
chamada propriedade de perda de memória, ou seja, se
queremos prever onde o sistema vai estar num tempo t,
sabendo todo o passado até um tempo s < t, podemos
esquecer o passado bastando saber o estado do sistema
no tempo s para deduzir o seu futuro no tempo t.
A dedução destas leis universais consiste em discretizar um espaço contínuo, o espaço macroscópico.
Consideremos, por exemplo, o intervalo [0,1], dividindo-o em n subintervalos de tamanho 1/n, de tal modo
que cada elemento x ∈ [0,1] com x ∈ [j/ n, (j +1)/ n[ é
identificado com j, ou seja, com o inteiro mais próximo
menor ou igual do que nx. Assim, o espaço discreto,
microscópico, onde se colocam as partículas é o espaço
{0, 1, ..., n−1}. A passagem do espaço microscópico
para o macroscópico consegue-se fazendo o parâmetro
de escala n tender para +∞. Para definirmos o estado
inicial do sistema podemos, por exemplo, lançar uma
moeda ao ar e decidir colocar uma partícula no sítio
x se sair coroa e deixá-lo vazio se sair cara. Podemos
repetir este procedimento para cada sítio x e assim
definir o estado inicial do sistema. A cada par de sítios x,
y associamos um processo de Poisson cujo papel consiste
em ditar o tempo em que partículas se movem entre os

sítios x e y. A cada par (x, y) associamos processos de
Poisson independentes de tal forma que a cada instante
de tempo só uma partícula pode saltar. A pergunta a que
queremos responder é a seguinte: se denotarmos por
ρt(x) a densidade de particulas no sítio x no tempo t,
como é descrita a evolução de ρt(x)? A obtenção destas
leis – EDPs ou EDPs estocásticas – usando sistemas de
partículas subjacentes permite obter resultados numa
outra área da matemática: a análise. Com a metodologia
descrita acima não só é possivel provar a existência de
soluções para os dois tipos de equações mencionadas,
como também se consegue obter novas informações
sobre as suas soluções e novas equações, que ainda
não foram estudadas pela comunidade matemática [1].
Esta área de investigação está a ser desenvolvida em
Portugal por uma equipa de investigadores e alunos de
doutoramento sediada no Instituto Superior Técnico,
mas que conta com a colaboração de vários investigadores de várias partes do mundo que trabalham neste
tipo de problemas. Em 2014, uma das medalhas Fields
foi atríbuida a Martin Hairer (Imperial College), como
reconhecimento pela teoria que desenvolveu em torno
da análise de soluções destas EDPs estocásticas não
lineares, e que podem ser obtidas a partir de sistemas
de partículas. Para mais informações visite o website:
http://patriciamath.wixsite.com/patricia/hylef. ■
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DO TEOREMA DE PICK
À HOMOLOGIA
DE CONTACTO.
Por: Miguel Moreira

O Teorema de Pick é um resultado elementar que
permite calcular a área de uma figura com vértices
num quadriculado, ao estilo daqueles problemas dados a
alunos da primária. O Teorema de Pick diz que esta área
é determinada pelo número de pontos com coordenadas
inteiras no interior e na fronteira do polígono. Sejamos
mais precisos: dado um polígono convexo (na verdade
a condição de convexidade pode ser substituída por P
“não ter buracos”) P ⊆ ℝ2 com vértices em ℤ2, sejam
a e b os números de pontos em P e no interior de P,
respetivamente, com coordenadas inteiras (chamamos
a estes pontos integrais). Então
Área(P) =

1
(a+b)−1.
2

Pode ver-se um exemplo na figura 1. Mas então o
que acontece em dimensões superiores, se substituirmos
polígonos em ℝ2 por polítopos em ℝn ? Neste caso, saber
o número de pontos integrais no interior e na fronteira
não é suficiente. É, portanto, precisa informação mais
refinada, e a maneira de obter essa informação mais
refinada é em vez de considerar pontos integrais considerar pontos no reticulado mais fino 1k ℤn, isto é, pontos
em que as suas coordenadas são da forma j/k com
j ∈ ℤ. Assim, definimos para k ∈ ℤ+
LP(k) = #(P ∩ 1k ℤn).

Uma forma de enunciar uma generalização do
Teorema de Pick (embora à partida não seja evidente
que é de facto uma generalização) é a seguinte:
LP é um polinómio de grau n.

Figura 1: O polígono desta figura tem 11 pontos no interior (a preto) e
19 pontos no total (a vermelho os da fronteira e preto os interiores).
Pelo Teorema de Pick a sua área é (11+19)/2−1 = 14.
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Este polinómio é conhecido como o polinómio de
Ehrhart de P e tem algumas propriedades interessantes
(ver [1]):
1. O coeficiente de maior grau (grau n) é o
volume de P.
2. LP(0)=1.
3. (−1)nLP(−k) é o número de pontos em
1 ℤn no interior de P.
k
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Note-se que a primeira propriedade é bastante
expectável, pois ao escolher k muito grande é geometricamente intuitivo que LP(k)/k n aproxima o volume de
P. A propriedade 3 é conhecida como reciprocidade
de Ehrhart. De que forma este teorema generaliza o
Teorema de Pick então? Sabendo o valor de LP(k) para n
valores de k ≠ 0 distintos podemos interpolar os valores
e determinar o polinómio LP, e em particular o seu
termo de maior grau que nos dá o volume de P. Para
um polinómio de grau 2 o seu termo de maior grau
é dado por
LP(−1) + LP(1)− 1 LP(0)
2

e isto dá precisamente o Teorema de Pick pelas propriedades 2 e 3 acima mencionadas.

nada de p. Esta função geradora é chamada a série de
Ehrhart de P.
A observação interessante é que C admite uma
decomposição em cópias do seu domínio fundamental
Δ=

{ Σ c v : c ∈ [0,1[ }.
n+1

j j

j

j=1

De facto, qualquer ponto p ∈ P pode ser escrito de
maneira única na forma
p = q + a1 v1+ ... + an+1 vn+1.

com aj ∈ ℤ≥1 e q ∈ Δ. Um ponto desta forma tem como
última coordenada k(q) + a1 + ... + an+1. Assim a série de
Ehrhart é dada por
n+1

Σ Σ

Prova do Teorema de Ehrhart
Vamos ver a ideia (bastante elegante) de uma prova
de que LP é um polinómio. A primeira observação é
que é suficiente provar o resultado quando P é um
símplice, isto é, quando tem exactamente n+1 vértices
(um triângulo se n = 2, um tetraedro se n = 3). De facto,
qualquer polítopo admite uma triangulação em símplices,
e usando inclusão-exclusão obtemos uma expressão para
LP em termos dos polinómios de Ehrhart dos símplices
da triangulação (e das suas interseções).
Vejamos então a prova para símplices. Suponhamos
que P tem como vértices v1, ... , vn+1 e consideremos o
cone C ⊆ ℝn+1 sobre P, isto é,
C={(kx, k): x ∈ P, k ≥ 0} ⊆ ℝn+1.

Este cone é gerado pelos vetores νj = (vj , 1). Este
objeto é capaz de codificar o polinómio de Ehrhart se
notarmos que um ponto integral em C com última coordenada k corresponde a um ponto x ∈ P ∩ 1k ℤn. Assim,
a função geradora do polinómio de Ehrhart é dada por
EhrP(z) =

∞

Σ L (k)z = Σ z

k=0

P

k

p

k(p)

.

O somatório do lado direito corre todos os pontos
integrais p ∈ C ∩ ℤn+1 e k(p) denota a última coorde-

q∈Δ a1,..., an+1≥ 0

z k(q) + a1 +...+ an+1 =

z
Σ (1−z)
k(p)

q∈Δ

n+1

Denotando por δj o número de pontos p ∈ C ∩ ℤn+1
tais que k(q) = j temos então que
n

EhrP(z) =

Σ δz
j=0

j

j

(1−z)n+1

.

A partir da função geradora não é difícil recuperar uma expressão para o polinómio de Ehrhart, e
podemos ver que
LP(k) =

Σδ(
n

j=0

j

k+n−j

n

)

é de facto um polinómio. Os coeficientes δ0 , ... , δn formam
o chamado δ-vetor de P e são sempre inteiros positivos
(mesmo quando P não é um símplice). Estes são uma
maneira de codificar o polinómio de Ehrhart e em vários
sentidos portam-se melhor do que os coeficientes na
base usual dos polinómios.
Isto tudo é muito interessante e um tema de estudo
por si só para combinatóricos, mas o motivo pelo qual o
autor se interessou por estes objetos (e travou conhecimento pela primeira vez) vem da geometria simplética,
uma das áreas mais ativas e emocionantes da matemática
atual. Vamos então deambular um pouco por estes temas
antes de voltar ao polinómio de Ehrhart.

Figura 2: Cone construído a partir do intervalo [−1,3], um polítopo de dimensão 1. O domínio fundamental Δ
encontra-se a tracejado e vemos como o cone é uma união de cópias deste.
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Variedades de contacto
Uma variedade de contacto M é uma variedade suave
de dimensão ímpar 2n+1 em que, sobre cada ponto
p ∈ M, escolhemos um hiperplano (de dimensão 2n) ξp
tangente a M em p, com uma certa condição de “não
integrabilidade”. A figura que podemos ver na página
inicial representa a estrutura de contacto canónica em
ℝ3. A distribuição de hiperplanos ξ é chamada a estrutura
de contacto de M.
Para ser mais rigoroso com o que significa a condição
de “não integrabilidade”, a estrutura de contacto pode
ser descrita como o núcleo de uma 1-forma α. Uma
1-forma é uma escolha de um funcional linear αp para
cada ponto p ∈ M que está definido no espaço tangente Tp M. A condição de “não integrabilidade” é então
α ∧ dαn ≠ 0. A forma α é chamada a forma de contacto.
Notemos que diferentes formas de contacto podem dar
origem à mesma estrutura de contacto; em particular
se f : M→ℝ+ é uma função positiva então α e fα têm a
mesma estrutura de contacto.
As variedades de contacto, bem como as variedades
simpléticas, tiveram historicamente uma motivação física.
Ambas servem de abstração à mecânica clássica. Um
sistema mecânico trata-se de uma variedade simplética
que é o espaço de estados possíveis em que o corpo pode
estar (posição e velocidade). Por exemplo um pêndulo
é descrito pela variedade simplética S1 ⨉ ℝ em que S1
corresponde à posição e ℝ ao módulo da velocidade.
Quando damos uma função de energia H: M→ℝ (que
descreve a energia que um corpo num dado estado
tem), chamada Hamiltoniano, descrevemos como é que
o corpo se move ou, por outras palavras, descrevemos
uma trajetória na variedade simplética. O exemplo do
pêndulo tem como Hamiltoniano
H=

1 2
v +gh
2

onde v é a coordenada de velocidade e h a altura em S1.
Pelo princípio de conservação de energia a função
H é constante ao longo destas trajetórias Hamiltonianas. Neste contexto, as variedades de contacto são
tipicamente hipersuperfícies de energia constante, isto
é, conjuntos de nível H−1(c), c ∈ ℝ. Assim as trajetórias
Hamiltonianas restringem-se à hipersuperfície de contacto, e quando vistas nela são usualmente chamadas
órbitas de Reeb. As órbitas de Reeb são tangentes ao
campo vetorial R definido à custa das equações
α(R) = 1 e ι(R)dα = 0.

Homologia de contacto

A homologia de contacto é uma invariante1 poderosa
de variedades de contacto que pode ser definida à custa
da dinâmica de Reeb. Esta foi desenvolvida por Eliashberg,
Hofer e outros nos anos 90 e 2000 e é uma espécie de
“versão de contacto” da homologia de Floer.
Em termos muito vagos, a ideia é que a homologia
de contacto é definida a partir do complexo gerado pelas
órbitas fechadas de Reeb. Isto corresponde a quando
1
Na verdade não está ainda provado consensualmente que
esta é de facto uma invariante da variedade de contacto (M, ξ), mas
é esperado que os trabalhos em "polyfolds'' de Hofer, Zehnder, Wehrheim e Fish resolvam esse problema.
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um objeto repete o estado em que está passado algum
tempo no sistema mecânico. Cada uma destas órbitas
tem um certo grau definido a partir do índice de Conley-Zehnder. Define-se então
Cj(M) = ⊕ ℚ
γ

onde a soma direta corre as órbitas de Reeb fechadas de grau j; ou seja, temos uma cópia de ℚ para
cada órbita. Além disso é definido um diferencial
∂: Cj(M) → Cj−1(M) e a homologia de contacto é então
definida como o quociente
HCj(M) =

ker(∂: Cj(M)→Cj−1(M))
im(∂: Cj+1(M)→Cj(M))

Há muita coisa escondida nesta breve descrição e
o leitor não se preocupe se a mesma não lhe foi particularmente clara. Mas o importante a reter aqui é que
para uma variedade de contacto se atribui um grupo
abeliano HCj(M) para cada j ∈ ℤ, chamado homologia
de contacto de M em grau j, e que este é construído a
partir da dinâmica de Reeb. É ainda interessante observar
que, à partida, a definição parece depender da escolha
da forma de contacto α (e de facto a dinâmica de Reeb
depende altamente dessa escolha), mas a homologia
final só depende (ou espera-se que só dependa...) da
estrutura de contacto ξ.
Variedades tóricas de contacto

Uma classe particularmente agradável de variedades
de contacto são as variedades tóricas de contacto (que
além disso assumimos serem “boas” e Gorenstein).
Estas são variedades de contacto de dimensão 2n+1
que admitem uma ação do toro 𝕋n+1 (o maior possível)
que preserva a estrutura de contacto. Um resultado
que torna estas variedades “fáceis” de trabalhar é que
podem ser codificadas num objeto combinatórico, num
polítopo chamado diagrama tórico. Um diagrama tórico
é um polítopo em ℝn com vértices em ℤn e cujas facetas
são unimodulares (têm área normalizada 1).
Vários exemplos são apanhados por estas variedades
tóricas. Por exemplo esferas S2n+1, espaços projetivos
ℝP2n+1 ou S2⨉ S3 são alguns dos exemplos interessantes,
e podem encontrar-se na figura 3 os diagramas tóricos
a que correspondem.
Uma observação de Abreu e Macarini, em [2], é que
para formas de contacto apropriadas nestas variedades
tóricas todas as órbitas de Reeb têm grau par! Isto diz
que Cj(M) é trivial para j ímpar, e como tal o diferencial
∂: Cj(M) → Cj−1(M) é trivial para todo o j, pois ou j ou
j−1 é necessariamente ímpar. Como tal
HCj(M) = Cj(M)

é simplesmente o grupo abeliano gerado pelas órbitas
de Reeb fechadas de grau j; em particular dim HCj(M) é
apenas o número de órbitas de grau j. Além disso Abreu
e Macarini deram uma descrição de quais são as órbitas
de Reeb fechadas e uma fórmula (não muito explícita,
mas que permitia fazer contas) para calcular o seu grau.
Uma observação mais recente e muito interessante,
a aparecer em [3], é que na verdade esta homologia de
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contacto pode ser lida diretamente do polinómio de
Ehrhart de D, e é aqui que entra a relação inesperada
com a primeira parte do artigo. O enunciado preciso é
o seguinte: seja δ0 , ... , δn o δ-vetor do domínio tórico D
associado a M, e por conveniência define-se δj = 0 para
j > n ou j < 0. Então temos a relação
dim HC2j(M)−dim HC2(j−1)(M) = δn−j

Assim a informação contida na homologia de contacto
é exatamente a mesma que no polinómio de Ehrhart de
D. A partir daqui é possível tirar algumas consequências
interessantes antes não conhecidas. Por exemplo resulta
daqui que a homologia de contacto de variedades tóricas
estabiliza, isto é, dim HC2j(M) é constante para j ≥ n e
igual a n! vol(D). Outra consequência é que a sucessão
dim HC2j (M) é monótona pois δn−j ≥ 0. Ambas estas
propriedades são únicas do contexto tórico.

Um exemplo e uma aplicação
Consideremos para cada k ∈ ℤ+ o diagrama
tórico em ℝ2
D = conv((0, 0), (1, 0), (0, 1), (k, k)).

Estes podem ser vistos na figura 3; por exemplo
para k = 1 o diagrama é um quadrado. Cada um destes
diagramas corresponde a uma variedade de contacto de
dimensão 5, e é possível mostrar usando um resultado
de Smale que classifica variedades fechadas simplesmente
conexas de dimensão 5 que, para qualquer k, a variedade
é difeomorfa a S2 ⨉ S3 (sendo que para k ≥ 0 o autor não
conhece nenhum difeomorfismo explícito e ficaria muito
satisfeito caso alguém lhe mostrasse algum). No entanto
a sua estrutura de contacto, que denotamos por ξ k, não
é sempre a mesma!
Vejamos como calcular a homologia de contacto
de (S2 ⨉ S3, ξ 1), que corresponde ao caso em que D é o
quadrado unitário. É fácil observar que o polinómio de
Ehrhart do quadrado é
LD(k) = (k+1)2.

A partir daqui vemos que a sua série de Ehrhart
é dada por
n

z+1
Σ (k+1) z = (z−1)
2 k

k=0

3

logo δ0 = δ1 = 1 e δ2 = 0. A partir da relação que estabelecemos atrás temos então

{

2 se j ≥ 4 e j é par
dim HCj(M) = 1 se j =2
0 caso contrário.

Então e para (S2 ⨉ S3, ξ k)? Como a homologia de
dimensão 4 = 2n é dada pelo volume normalizado temos
dim HC4(S2 ⨉ S3, ξ k) = 2 vol(D) = k+1.

e isto é diferente para todo o k. Assim estes exemplos dão
uma família de estruturas de contacto ξk não equivalentes
na mesma variedade S2 ⨉ S3.■
Referências
[1] E. Ehrhart: Sur les polyèdres rationnels homothétiques à n dimensions,
Comptes rendus de l'Académie des Sciences (1962).
[2] M. Abreu, L. Macarini: Contact homology of good toric contact
manifolds, Compositio Mathematica, 148 (2012).
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Figura 3: Diagramas tóricos das variedades de contacto
(S2 ⨉ S3, ξ k) para k = 1, 2, 3.
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Teoria de
calibre superior
e a sua realização em superfícies
Por: Roger Picken

a
Figura I: movimento 1

a

Figura 2: movimento II
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Em geometria uma das ideias centrais é a noção de
fibrado, onde a cada ponto de uma variedade associamos
um espaço, chamado a fibra, que descreve graus de
liberdade adicionais. Quando a fibra pode ser identificada
com um grupo de Lie G, por exemplo U(1), o grupo dos
números complexos de módulo 1, ou SU(2), o grupo
das matrizes 2 por 2 unitárias com determinante 1,
falamos de um fibrado principal. A estrutura geométrica
que descreve como passar entre fibras associadas a
pontos infinitesimamente próximos chama-se conexão.
Os fibrados principais com conexão constituem o enquadramento matemático para muitos modelos físicos,
incluindo as chamadas teorias de calibre, ou teorias de
gauge, o termo inglês mais usual. A teoria de Maxwell
do eletromagnetismo e o modelo standard das partículas
elementares e as suas interações são ambos exemplos
de teorias de calibre. Na teoria de Maxwell a conexão
corresponde aos potenciais (escalar e vetorial) que dão
origem ao campo elétrico e magnético.
Uma das consequências de ter uma conexão num
fibrado principal é que um percurso seguido nas fibras
de acordo com essa conexão, que corresponde a seguir
uma curva fechada na variedade, pode não ser fechado,
ou seja pode não regressar ao ponto inicial na fibra inicial.
Desta forma temos uma função chamada holonomia
que associa a linhas fechadas na variedade um elemento
de G que mede a discrepância entre o ponto inicial e
final na fibra. A holonomia entra em jogo em diversas
aplicações físicas, desde o clássico pêndulo de Foucault,
até à famosa experiência de Aharonov-Bohm, um efeito
quântico que mostra que os potenciais têm um impacto
mensurável mesmo na ausência de qualquer campo
elétrico ou magnético.
Um dos temas principais na minha investigação
recente tem sido uma estrutura geométrica superior,
chamada gerbe (termo francês que pode ser traduzido
por gavela), ou a sua manifestação na física, que traz
o nome de teoria de calibre superior, ou HGT (higher
gauge theory). Nesta teoria a conexão leva-nos a atribuir
elementos de um grupo G a linhas, fechadas ou não, e a
atribuir elementos de um segundo grupo H a superfícies.
Os dois grupos G e H fazem parte de uma estrutura que
os une, designada por 2-grupo. No que se segue, vou
explicar alguns aspetos da HGT num caso acessível onde
os grupos G e H são ambos grupos finitos. Isto baseia-se
num projeto que orientei de Diogo Bragança, aluno do
MEFT, agora a estudar em Stanford [1,2].

Para a nossa descrição de superfícies (orientáveis),
precisamos de uma decomposição delas em células:
0-células (pontos), 1-células (linhas entre 0-células) e
2-células (superfícies isomorfas a discos cuja fronteira é
constituida por 1-células). Um exemplo simples é uma
superfície esférica, constituída por uma 0-célula (um
ponto no equador), uma 1-célula (o equador) e duas
2-células (os hemisférios norte e sul). Obviamente cada
superfície pode ser decomposta de muitas maneiras
diferentes, por isso introduzimos movimentos entre
decomposições diferentes da mesma superfície. O primeiro movimento consiste na introdução ou remoção de
uma 0-célula para dividir uma 1-célula em duas 1-células
ou para juntar duas 1-células numa só, respetivamente
(figura 1). O segundo movimento é análogo: consiste na
introdução ou remoção de uma 1-célula para dividir uma
2-célula em duas 2-células ou para juntar duas 2-células
numa só (figura 2). Quaisquer duas decomposições do
mesmo espaço podem ser obtidas uma da outra por
estes movimentos.
Um 2-grupo finito consiste em dois grupos finitos
G e H, um homomorfismo de grupos ∂: H → G (ou seja
uma função que preserva a multiplicação e a identidade)
e uma ação de G em H por automorfismos, ou seja uma
ação G × H → H, escrita (g, h) ↦ g ▷ h, que preserva a
estrutura de grupo em H: g ▷ (h1h2) = (g ▷ h1)(g ▷ h2)
para todos os g ∈ G, h1,h2 ∈ H. Para ser 2-grupo tem de
satisfazer dois axiomas. Para todos os g ∈ G, h1,h2 ∈ H:
∂(g ▷ h) = g ∂(h) g –1

∂(h1) ▷ h2 = h1h2h1–1

Um exemplo óbvio é escolher G igual a H com ∂ a
aplicação identidade, e ▷ dada por conjugação, mas há
muitos 2-grupos com G diferente de H. Aliás, é fascinante
estudar os 2-grupos algebricamente por analogia com
a vasta teoria de grupos, e neste âmbito tive o prazer
de acompanhar os projetos de dois alunos da LMAC,
Miguel Martins dos Santos e Luís Duarte.
Para introduzir conexões (discretizadas) neste contexto, escolhemos orientações nas 1- e 2-células, e um
vértice base na fronteira de cada 2-célula. Uma conexão
é então uma “coloração” das 1-células com elementos
de G e das 2-células com elementos de H satisfazendo
uma condição de compatibilidade em cada 2-célula: se
atribuirmos hA ∈ H à 2-célula A, e gi , ..., gik às k 1-células
1
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na fronteira da 2-célula, começando no vértice base e
continuando no sentido anti-horário, então ∏j=1gij ±1 =
∂(hA), onde o fator é gij ou gij–1 de acordo com a orientação da 1-célula (compatível ou não com a orientação
positiva da 2-célula). Um exemplo aparece na figura 3.
Agora o leitor provavelmente dirá: tudo bem, mas o
que se ganha com isso? Acontece que existe uma noção
de equivalência entre conexões, análoga à equivalência de
calibre entre diferentes potenciais no eletromagnetismo.
No caso de HGT, as equivalências são de vários níveis e
são governadas pela escolha de um elemento de H para
cada 1-célula e de um elemento de G para cada vértice
(equivalências do primeiro nível) e de um elemento de H
para cada vértice (para equivalências entre equivalências).
Isto leva-nos a considerar a seguinte grandeza
ZM =

|H|v
#Col
|H|e|G|v

onde |G| e |H| denotam a cardinalidade de G e H, respetivamente, e é o número de 1-células, v é o número
de 0-células e #Col é o número total de colorações
válidas das células. Assim ZM contabiliza de certo modo
o número de conexões a menos de equivalência. O que
é engraçado é que ZM é um invariante da superfície M,
ou seja não depende da nossa escolha de decomposição
de M em células, nem da escolha de orientações e dos
pontos base nas 2-células. É mais ou menos fácil ver que
os movimentos I e II entre decomposições não afetam ZM.
Considerando o movimento I (ver figura 1), o número
de colorações na decomposição do lado direito é |G|
vezes o número de colorações na decomposição do lado
esquerdo, já que o aumento simultâneo das 1-células
e 0-células do lado direito deixa as potências de |H| na
mesma, mas esse fator |G| é compensado pelo facto de
termos uma 0-célula adicional no lado direito. Quanto
ao movimento II (ver figura 2), o número de colorações
na decomposição do lado direito e do lado esquerdo é
|H| vezes o número de colorações na decomposição do
meio, mas esse fator |H| é compensado pelo facto de
termos uma 1-célula adicional no lado direito e esquerdo.
O invariante ZM chama-se o invariante de Yetter e, no

trabalho com Diogo Bragança, estudámos também esse
invariante quando a superfície M tem fronteira.
Interessa agora encontrar espaços onde estes invariantes podem entrar em jogo. Uma classe de espaços
altamente ricos é a dos complementos de nós [4], ou
seja os espaços obtidos quando retiramos o nó do
espaço 3D. O grupo fundamental [3] do complemento
é um invariante poderoso de nós, em particular, em
conjugação com dois elementos específicos que são
dois ciclos não triviais associados à superfície tórica da
fronteira do complemento. O chamado invariante de
Eisermann extrai informação do complemento usando
colorações com um grupo G finito, e num trabalho com
João Faria Martins (Univ. Nova e agora Univ. de Leeds)
generalizámos o invariante de Eisermann para 2-grupos.
Os exemplos que conseguimos construir não eram
muito convincentes, mas num projeto com Sofia Brito
da LMAC foi possível encontrar um exemplo simples
de dois nós onde o invariante de Eisermann com um
determinado grupo G não distingue os dois nós, mas
o nosso invariante com um 2-grupo que estende G
já os distingue. Os invariantes são obtidos através de
diagramas de nós em 2D e, recentemente, com Maria
Madrugo da LMAC, começámos a estudar a relação entre
a abordagem diagramática e a topologia 3D inerente a
estes invariantes. ■
Referências
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Figura 3: A compatibilidade aqui é
ga gb–1gc–1gd= ∂(hA). O ponto base é o
ponto grande.

Alfred Nobel, quando instituiu o prémio Nobel, não criou uma categoria
dedicada aos progressos na matemática. Reza a lenda que isto se deveu
a desentendimentos pessoais (podendo até envolver uma situação de
adultério) com o matemático de grande renome, seu contemporâneo
e conterrâneo, Mittag-Leffler, que teria uma elevada probabilidade de
ser o galardoado.
À falta de prémio Nobel, a medalha Fields é hoje considerada o
prémio de maior prestígio atribuído no mundo da matemática. Foi
criada pelo matemático John Fields, sendo Lars Ahlfors e Jesse Douglas
os primeiros vencedores, em 1936.
Desde 1950 a medalha foi atribuída de 4 em 4 anos, sendo usualmente distinguidos 4 matemáticos pelos seus contributos. A cerimónia
de entrega ocorre no Congresso Internacional da Matemática (ICM),
a maior conferência de matemática do mundo: apenas ser convidado
a palestrar no ICM é considerado um enorme prestígio! Ao contrário
do prémio Nobel, a Fields tem um limite de idade: apenas pode ser
obtida até aos 40 anos. Isto deve-se à vontade de John Fields de que a
sua medalha fosse não só um prémio por grandes feitos, mas também
um estímulo a continuar.

MEDALHA
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Por: Gabriel E. Pires

Alessio Figalli
e o problema do
Transporte Ótimo

O problema de transporte ótimo nasceu em 1790 quando
Gaspar Monge, ao serviço de Napoleão, pretendia encontrar a melhor forma de transportar materiais para a
construção de forticações de modo que o custo de tal
operação fosse o menor possível. A solução proposta
por Monge é a que minimiza a distância percorrida.
A primeira descrição matemática deste problema
apareceu nos anos 1940 pela mão do matemático e
economista Leonid Kantorovich. A partir dos anos 1980
o problema passou a ser do interesse de matemáticos
e não apenas de economistas Alessio Figalli ocupa um
lugar cimeiro na lista longa desses matemáticos, tendo
recebido a Medalha Fields em 2018.
O problema do transporte ótimo consiste em determinar a função que transforma uma distribuição espacial
de massa noutra, minimizando uma função custo. Chamese função transporte á respectiva solução.
O resultado fundamental da teoria do transporte
óptimo estabelece que a função transporte deriva de um
potencial que é solução da equação de Monge-Ampère.
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O estudo das propriedades das soluções desta
equação, nomeadamente a regularidade e a estabilidade, constitui o cerne das contribuições de A. Figalli e
seus colaboradores utilizando técnicas finas de Análise
para obter ou manipular desigualdades envolvendo as
soluções e respetivas derivadas.
Estes avanços teóricos permitiram entender mais
profundamente problemas colocados noutras áreas.
Analisar bolhas de sabão, cristais ou nuvens sob o mesmo
ponto de vista é verdadeiramente notável.
No caso de um cristal submetido a uma energia E e
tomando como custo o quadrado da distância percorrida
pelos pontos do cristal entre a configuração inicial e a final,
A. Figalli, F. Maggi e A. Pratelli provaram que, em média,
cada ponto move-se √E, estabelecendo a estabilidade
das configurações.
Em 2012, A. Figalli, G. De Philippis, L. Ambrosio
e M. Colombo provaram que a teoria do transporte
ótimo também se aplica à meteorologia no contexto
das equações da chamada aproximação semi-geostrófica,
obtendo a regularidade das respetivas soluções. Estas
equações, propostas por meteorologistas nos anos 1990,
descrevem a dinâmica da atmosfera e dos oceanos, não
existindo métodos expeditos para a determinação das
respetivas soluções.
Não sendo possível ser exaustivo, muito mais poderá
ser visto seguindo as referências seguintes. ■
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Caucher Birkar
e o Programa do
Modelo Minimal

Caucher Birkar, professor em Cambridge de origem curda
(e aliás refugiado político na Grã-Bretanha), recebeu em
2018 a medalha Fields pelas suas contribuições notáveis
em Geometria Algébrica, mais especificamente pelos
grandes avanços no ”Minimal model program” (MMP).
Mas afinal o que é o MMP?
Os objetos básicos de estudo em Geometria Algébrica são os conjuntos de soluções de sistemas de
equações polinomiais. A estes conjuntos dá-se o nome
de variedades algébricas. Dependendo de onde se
consideram os coeficientes e de onde se procuram as
soluções obtêm-se diversas respostas. Por exemplo
as soluções da equação x2+y2 = z2 nos inteiros são os
triplos pitagóricos, em ℝ3 formam um cone e no plano
projetivo complexo tem-se uma cónica. Outro exemplo
é a equação x2+y2 = 0, que tem no plano real apenas a
solução (0,0) enquanto no plano complexo representa
um par de retas (definidas por x = iy e x = −iy) que se
intersetam no ponto (0,0). O nome Geometria Algébrica
vem do facto de se poder associar objetos algébricos
(como anéis, ideais) às variedades algébricas definidas
em ℂ (ou mais geralmente em corpos algebricamente
fechados).
Um dos problemas fundamentais em Geometria
Algébrica é a classificação das variedades. É um aspecto
quase único da Geometria Algébrica o facto de a classificação não consistir em agrupar objectos iguais, mas
sim objectos quase iguais, ou seja, em linguagem rigorosa
de Geometria Algébrica, classificam-se as variedades a

menos de equivalência birracional e não a menos de
isomorfismo. Duas variedades dizem-se birracionalmente
equivalentes se tiverem abertos isomorfos (em que um
aberto é o complemento de uma subvariedade). Por
exemplo as projeções estereográfica de uma superfície
esférica no plano mostra que o plano e a superfície
esférica são biracionalmente equivalentes. Também por
exemplo uma superfície cilíndrica infinita é birracional
ao plano pois removendo uma directriz da superfície
temos um plano.
O objectivo da geometria birracional é encontrar
uma forma de classificar todas as variedades complexas
a menos de equivalência birracional. Para isso é fundamental conseguir encontrar de uma forma canónica
representantes particularmente simples em cada classe
de equivalência. É isto que é o MMP!
No caso de dimensão 1 (curvas algébricas) a resposta
é bastante simples - em cada classe de equivalência
birracional há uma única curva não singular - e estas
são conhecidas desde o século XIX com o trabalho de
Riemann. No caso de dimensão 2 (superfícies algébricas),
a resposta, não sendo tão simples, foi também obtida
pelo trabalho da escola italiana de geometria algébrica
no início do século XX. Como é usual em Matemática
o grau de dificuldade de um problema aumenta muito
com o aumento de dimensão e de facto só nos últimos
vinte anos do século XX houve alguns progressos para
o caso de dimensão 3, especialmente com o trabalho de
Mori que, aliás, recebeu uma medalha Fields em 1990
devido a estes progressos. A ideia principal é arranjar uma
forma de tirar ”bocadinhos” às variedades, acrescentar
outros e chegar a representantes bem definidos de cada
classe de equivalência.
As contribuições de Caucher Birkar para este programa possibilitaram (e estão a possibilitar) enormes
progressos não só no MMP para dimensão 3 mas também
para dimensões mais altas. Para uma descrição mais
detalhada destas contribuições aconselha-se a leitura
do texto da IIMU (International Mathematics Union),
que é o organismo que atribui as medalhas Fields, disponível em [1]. ■
Referências
[1] A. Jackson: The work of Caucher Birkar, disponível em
https://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Prizes/Fields/
2018/birkar-final.pdf.
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Akshay Venkatesh
e a representabilidade
de formas quadráticas
Akshay Venkatesh, nascido em Nova Deli em 1986 e
criado na Austrália, professor no Instituto de Estudos
Avançados em Princeton, recebeu a medalha Fields em
2018 por várias contribuições espetaculares para a Teoria
dos Números. Na demonstração dos resultados pelos
quais foi galardoado, recorreu a técnicas e resultados
profundos de áreas aparentemente distantes como a
Teoria Ergódica e a Topologia Algébrica, de forma tão
original que desencadeou a criação de novos domínios
de investigação nessas áreas. Vamos descrever apenas
um dos vários resultados citados aquando da atribuição
da medalha aconselhando os leitores à descrição oficial
[1] pela União Internacional de Matemáticos para mais
informação.
Um reticulado quadrático é um par (ℤn, q) onde
q: ℤn → ℤ é uma forma quadrática (ou seja, um polinómio homogéneo de grau 2 com coeficientes inteiros).
Diz-se que um reticulado quadrático (ℤm, q’) representa
(ℤn, q) se existe um homomorfismo injetivo f : ℤn → ℤm tal
que q’(f(x)) = q(x). O conhecido Teorema de Lagrange,
que declara que qualquer natural se pode escrever
como a soma de quatro quadrados de números naturais,
é equivalente à afirmação de que a forma quadrática
q’(x, y, z, w) = x2 + y2 + z2 + w2 em ℤ 4 representa qualquer
forma quadrática definida positiva em ℤ.
O problema da representabilidade pode ser enormemente simplificado substituindo ℤ pelos anéis ℤ/pn para
cada primo p e natural n (ou, equivalentemente, pelos
números p-ádicos ℤp para cada primo p), ou pelo corpo ℝ
dos números reais (caso em que se torna num exercício
simples de Álgebra Linear). Quando é possível resolver
todos estes problemas individualmente, diz-se que q’
representa q localmente.
É um teorema antigo de Siegel que a representabilidade local implica a representabilidade quando a forma q’
é indefinida. O caso em que q e q’ são definidas positivas
é muito mais complicado; no entanto, foi demonstrado
em 1978, por John Hsia, Yoshiyuki Kitaoka e Martin
Kneser, que quando m ≥ 2n+3 (e o mínimo dos valores
positivos assumidos por q é suficientemente grande) a
representabilidade local implica, e é portanto equivalente,
à representabilidade.
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Venkatesh, juntamente com o seu colaborador Jordan
Ellenberg, demonstrou que a representabilidade local é
equivalente à representabilidade desde que m ≥ n + 5
(assumindo a mesma condição sobre o mínimo de q assim
como outra condição técnica não muito restritiva). Este
resultado foi muito surpreendente pois a opinião geral
entre os matemáticos da área era que a desigualdade
m ≥ 2n + 3 estaria próxima de ser ótima.
Mais surpreendente do que o resultado foi porém
o método de demonstração. Um teorema clássico
(Hasse-Minkowski) implica que se q é localmente representável por q’ então é representável sobre ℚ, ou
seja, existe uma aplicação linear injetiva f : ℚn → ℚm com
q’∘ f = q. A aplicação f pode ser vista como um ponto
de um objeto geométrico (uma variedade algébrica),
nomeadamente o conjunto X das matrizes em Mm×n(ℚ)
com característica n e que satisfazem a equação q’∘ f =q.
A representabilidade de q pode assim ser interpretada
como a existência de um ponto com coordenadas inteiras na variedade X. Esta variedade X tem uma ação
do grupo de simetrias SOq’(ℚ) da forma quadrática q’,
ação esta que pode ser explorada para tentar obter um
ponto com coordenadas inteiras. A Teoria Ergódica é
a área da Teoria dos Sistemas Dinâmicos que estuda
o comportamento “médio” dos sistemas ao longo de
grandes intervalos de tempo. Um famoso resultado
desta área, demonstrado por Marina Ratner nos anos 90,
garante a equidistribuição de órbitas de certos grupos
de simetria em certos espaços (espaços de reticulados
em grupos algébricos p-ádicos). Ellenberg e Venkatesh
mostraram que era possível aplicar este teorema (a
uma certa veriedade algébrica auxiliar) para concluir
a existência do ponto com coordenadas inteiras em
X. Esta ideia abriu novos horizontes em Teoria dos
Números e sugere também novos temas de investigação
em Teoria Ergódica que têm estado a ser aprofundados
desde então. ■
Referências
[1] A. Jackson: The work of Akshay Venkatesh, disponível em https://www.
mathunion.org/fileadmin/IMU/Prizes/Fields/2018/venkatesh-final.pdf
[2] J. Ellenberg, A. Venkatesh: Local-global principlies for representations
of quadratic forms. Invent. Math. 171 (2008).
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Peter Scholze
e os perfeitóides

Peter Scholze nasceu em 1987 e obteve o doutoramento
em Matemática em 2012, na Universidade de Bona. Em
2018 recebeu a Medalha Fields pela introdução dos
espaços perfeitóides, aplicações a representações de
Galois e desenvolvimento de novas teorias de cohomologia. Um dos aspetos mais distintivos do seu trabalho
é a introdução do conceito de perfeitóide, que permite
transportar resultados de Geometria Aritmética entre
característica zero e característica p. Nesta nota tentamos descrever abreviamente os conceitos envolvidos
na definição de perfeitóide.
Recorde-se que todo o corpo k vem equipado com
homomorfismo natural f: ℤ → k que induz uma inclusão
de anéis ℤ/ker f ↪ k. Como k é um domínio integral,
ker f é um ideal primo. Se ker f = (0), diz-se que k
tem característica 0; caso contrário ker f = (p), com p
primo, e diz-se que k tem característica p. No primeiro
caso, k contém uma cópia dos números racionais ℚ,
enquanto no segundo contém uma cópia do corpo finito
𝔽p := ℤ/(p). No que se segue p é um número primo fixo.
Outros exemplos importantes de corpos de característica p são o corpo das funções racionais 𝔽p (t) com
coeficientes em 𝔽p, numa variável t (o corpo das frações
do anel de polinómios 𝔽p[t] ) e o corpo das séries de
Laurent com coeficientes em 𝔽p:
𝔽p((t)) :=

{Σ
∞

n=m

an t n | m ∈ ℤ, an ∈ 𝔽p

}

(1)

Como exemplos importantes de corpos de característica 0 temos ℚ, ℝ e ℂ, mas também os números
p-ádicos ℚp, que podemos descrever como o completado de ℚ para a norma p-ádica |·|p, dada por |0|p = 0
pna
e | b | = p−n, para a, b, n ∈ ℤ tais que mdc(p, a) =
mdc(p, b) = 1.
Os corpos 𝔽p ((t)) e ℚp são obviamente muito muito
diferentes – porque têm características distintas – mas
têm algumas semelhanças formais. A começar pelo facto
de ambos estarem equipados com uma norma: |·|p em ℚp
∞
e a norma t-ádica em 𝔽p ((t)), definida por |Σn=m
ant n|t :=
m
c , onde c é um número real fixo satisfazendo 0 < c < 1.
Os pares (ℚp, |·|p) e (𝔽p ((t)), |·|t) são exemplos
de corpos com valoração: um corpo k com uma função
|·|: k → ℝ≥0 tal que, para x, y ∈ k, (i) |x| = 0 ⇔ x = 0;
(ii) |xy|=|x||y|; (iii) |x+y|≤|x|+|y|. A valoração diz-se
não-arquimediana se |x+y| ≤ max{|x|, |y|}, x, y ∈ k. As
valorações de |·|p e |·|t são não-arquimedianas.
Dada uma valoração não-arquimediana |·|, o conjunto
Ok := {x ∈ k | |x| ≤ 1} é um anel local (tem um único
ideal maximal), com ideal maximal 𝒫k := {x ∈ k | |x| <
1}. Diz-se que 𝒪k é o anel de inteiros de k, que 𝒪k/𝒫k é
o seu corpo de resíduos e que o subgrupo {|x| | x ∈ k×}
⊂ (ℝ+,·) é o grupo de valoração de k.
∞
As séries formais 𝔽p [[t]]={Σn=m
a nt n | m ∈ ℕ 0,
an ∈ 𝔽p} são o anel dos inteiros de 𝔽p((t)) e o corpo de
resíduosl é 𝔽p.
Uma consequência da existência das valorações |·|p
e |·|t é que os elementos dos respetivos corpos podem
ser escritos de forma única como somas de séries de
potências. Em 𝔽p((t)) os elementos são formalmente
somas de séries, mas, usando a noção de convergência
dada por |·|t, conclui-se que as séries de (1) são de facto
convergentes. No caso dos p-ádicos, mostra-se que
todos os elementos se escrevem somas de séries de
potências de p (usando |·|p para definir convergência):
ℚp =

{Σ
∞

n=m

an p n | m ∈ ℤ, an ∈ {0, ..., p −1}

}

Usando esta representação, vê-se que os inteiros de ℚp são os chamados inteiros p-ádicos: ℤp:=
{Σ∞n=m an p n | m ∈ ℕ0, an ∈ {0, ..., p −1} }; e que o corpo
resíduos é ℤp/(p)= 𝔽p.
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Uma outra semelhança entre 𝔽p ((t)) e ℚp é o facto
tanto t como p não admitirem raízes de índice p. Isso
pode ser remediado considerando as extensões
ℚp ( p1/p∞ ) := ⋃ ℚp ( p1/pn )
n

𝔽p ((t))( p

1/p∞

) := ⋃ 𝔽p ((t))( p1/pn )
n

e os seus completados em relação às noções de
convergência definidas por |·|p e |·|t, que denotamos,
respetivamente, por ℚp ( p1/p∞ ) e 𝔽p ((t))( p1/p∞ ).
Um perfeitóide é um corpo k com uma valoração
não-arquimediana |·|: k → ℝ≥0 tal que: (i) k é completo
para a topologia definida por |·|; (ii) k tem característica
residual p; (iii) o grupo de valoração de k é um subgrupo
não discreto (só com pontos isolados) de (ℝ+,·); (iv) o
homomorfismo de Frobenius φp: 𝒪k/(p) → 𝒪k/(p) dado
por x ↦ xp é sobrejetivo.
Por exemplo, as valorações |·|p e |·|t podem ser
estendidas a ℚp ( p1/p∞ ) e 𝔽p ((t))( p1/p∞ ), respetivamente.
Obtemos assim dois corpos perfeitóides de característica
residual p e característica zero e p, respetivamente.
Scholze define uma operação de basculação (tilting,
em inglês) que associa a um perfeitóide (k, |·|) um corpo
com valoração (k♭,|·|♭) cujos elementos são sucessões

(a0, a1, ..., an, ...) tais que ai ∈ k, aip = ai −1 para i ≥ 1 (a
condição (iii) garante a existência de sucessões deste tipo
em número suficiente). A adição é dada por um processo
de passagem ao limite, que não iremos descrever, mas a
multiplicação e a valoração são muito simples:
(ai)·(bi) := (ai bi) e |(a0, a1, ..., an, ...)|♭ := |a0|.

(k♭, |·|♭) é um corpo perfeitóide com o mesmo
corpo de resíduos que (k, |·|) cuja característica é p. Se
(k, |·|) tem característica p, então (k, |·|) ≅ (k♭, |·|♭). A
correspondência (k, |·|) ↦ (k♭, |·|♭) define um functor ♭
da categoria de perfeitóides na categoria de perfeitóides
de característica p.
Por exemplo, o basculamento de ℚp ( p1/p∞ ) é isomorfo a 𝔽p ((t))( p1/p∞ ).
O functor de basculação ♭ é o primeiro passo na
construção de um functor entre objetos geométricos
definidos sobre k e objectos geométricos sobre k♭,
permitindo transportar resultados entre característica
zero e característica p. ■
Referências
[1] P. Scholze: Perfectoid Spaces, Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.
116 (2012).
[2] A. Zenteno: Perfectoids: la revolucionaria idea de Peter Scholze,
Motivos Matemáticos 3, UNAM (2018).

Figura 1: O Congresso Internacional de Matemáticos de 2018, no Rio de Janeiro.
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