
Curva Patológica com Ponto Isolado

PODE O PONTO M DE UMA CURVA ENCONTRAR-SE

ISOLADO, PERDIDO, FORA DA CURVA? ESTUDAM OS

GEÔMETRAS ESSA SINGULARIDADE QUE NOS CAUSA

VERDADEIRO ASSOMBRO: A TEORIA DOS PONTOS PER-

DIDOS.

Admitem os matemáticos a
existência de certas curvas pa-
tológicas, formadas de ramos
fechados ou ilimitados, e que
apresentam um, dois, três ou
mais pontos isolados. São pon-
tos que analiticamente perten-
cem à curva mas que estão
fora da curva como se tivessem
sido esquecidos, abandonados
pelo caminho, repudiados pela
curva. Trata-se de uma anoma-
lia geométrica. Vemos na figu-
ra ao lado uma curva algébrica,
do 3.° grau, formada por um
ramo parabólico (ilimitado) e que ostenta um ponto singularmente
isolado. O ponto isolado está sobre o eixo dos x e para além da
origem. Quem quiser traçar essa curva deverá agir em dois
tempos: traçar, primeiro, o ramo ilimitado que se vê à direita, e,
em seguida, assinalar aquele pontinho isolado. Não fazendo
assim, a curva fica incompleta. A curva que apresentamos tem

Curva com ponto isolado.
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duas partes: um arco ilimitado e um ponto no exílio. É uma
curva paranóica definida pela equação cartesiana:

y2 = (x + 1) (x2 - 1).

Convém repetir: o ponto isolado é da curva, faz parte da
curva, mas está afastado dos outros, fora da curva.

As coordenadas cartesianas do ponto isolado, no exemplo,
são: x = -1 e y = 0.

Essas coordenadas satisfazem a equação da curva.
No caso citado, pretendem alguns geômetras que o ponto iso-

lado ( - 1 ; 0) é o ponto duplo da curva. Admitida essa hipótese, a
situação torna-se mais grave. A curva teria, nesse caso, dois pontos
isolados coincidentes, isto é, dois pontos que formam um ponto
único.

Fazendo-se, com efeito, na equação da curva y = 0 obtemos
uma equação do 3º grau com três raízes reais, das quais duas são
iguais:

x = -1 x = - x = 1.

A reta, eixo dos x encontra a curva em três pontos, mas dois
desses pontos apresentam a mesma abscissa. Logo, os dois pontos
coincidem.

Como simples curiosidade apresentamos aos leitores matemá-
ticos a seguinte equação totalmente inédita nos domínios da
Geometria Analítica:

+ y2 - 2 T (A)

Essa estranha equação, de forma tão simples, apresenta, como
pintura geométrica, uma circunferência, de raio 4, com um ponto
isolado no centro. (A figura seria formada por uma circunferência
com um ponto no centro.)

A equação (A) não define uma curva do 2.° grau pois uma
curva do 2.° grau não poderia admitir ponto singular (ponto iso-
lado).

A "circunferência" definida pela equação (A) admitiria uma
infinidade de pontos imaginários, isto é, todos os pontos da reta.

y = íx i = V - 1
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(B)

Essa reta imaginária, segundo os matemáticos demonstram,
é perpendicular a si mesma e a distância entre dois quaisquer de
seus pontos é nula.

Seria facílimo escrever equações algébricas de forma

f (x, y) = 0

que definem respectivamente elipses, parábolas e hipérboles com
pontos reais isolados.

Eis um exemplo. A equação

| | y - x2 | - a | = a

define uma parábola com ponto isolado, sendo a um número
positivo.

Há, porém, em relação ao problema do ponto isolado, um
caso altamente curioso e para o qual chamamos a atenção dos ma-
temáticos. A equação modulada

| x | + | y | = 6

define, como sabemos, um quadrado ABCD com o centro na ori-
gem, os vértices sobre os eixos coordenados e o lado sendo igual
a 6

Se tomamos, porém, a equação modulada

podemos observar um caso espantoso: essa equação define car-
tesianamente uma figura estranha: um quadrado ABCD com um
ponto isolado no centro.

Essa revelação é uma das descobertas mais notáveis feitas por
um matemático brasileiro.

Até hoje (antes da publicação deste livro) nenhum matemá-
tico do mundo havia inventado uma equação que definisse essa
figura assombrosa: um quadrado com um ponto isolado no centro.
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||x| + | y | - 3 | = 3



A equação modulada

CURIOSIDADES

A equação modulada

/ / x2 + y2 - 6 / = 2

representa geometricamente dois círculos concêntricos.
O primeiro, isto é, o menor, tem o raio igual a 2; o segundo terá

o raio igual a

Os centros dos círculos estão na origem.
Até agora (1971) os matemáticos (e isso ocorria no mundo intei-
ro) não sabiam escrever uma equação cuja pintura geométrica
fosse constituída por dois círculos concêntricos.
A equação modulada

/ / x / + / y / - 4 / = 2

define dois quadrados concêntricos.
B uma descoberta muito simples mas que honra a cultura mate-
mática no Brasil. Ê descoberta de um brasileiro.

• * *

A tangentóide

Eis a tangentóide, curva forma-
da por uma infinidade de ramos
iguais e separados.
Cada ramo tem duas assíntotas
e todas as assíntotas são para-
lelas.
Todos os ramos de uma tan-
gentóide admitem (dizem os ma-
temáticos) um ponto comum no
infinito.
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ou melhor, 2,82.


