
A Curva Perfeita do Laço de Fita
O ESTUDO DAS CURVAS É UM DOS CAPÍTULOS MAIS

INTERESSANTES DA GEOMETRIA. MILHARES DE LIVROS

JÁ FORAM ESCRITOS SOBRE CURVAS MATEMÁTICAS

E TODOS OS DIAS OS PESQUISADORES ENRIQUECEM A

CIÊNCIA COM NOVAS E INTERESSANTES DESCOBERTAS.

VAMOS MOSTRAR, SOB UMA FEIÇÃO BEM ELEMENTAR,

UMA CURVA ALTAMENTE CITADA: "A CURVA DO

LAÇO DE FITA".

Vamos conhecer a famosa curva de 4.° grau denominada
lemniscata, descoberta casualmente pelo geômetra suíço Jacques
Bernoulli. A lemniscata (também chamada lemniscata de Ber-
noulli) pode ser considerada como um caso particular da oval de
Cassini ou, ainda, como uma curva de Booth degenerada. (Veja
a página seguinte.)

A lemniscata é uma curva fechada que apresenta dois eixos
de simetria, um ponto duplo, dois vértices c um ponto alucinado
perdido no infinito. Por sua forma em 8, lembra essa curva um
laço de fita, e daí a denominação que recebeu — lemniscata —
vocábulo de origem grega — lemnisko — que significa ornato ou
laço de fita.

Sendo a palavra lemniscata de cunho erudito, o conjunto
consonantal mn deve ser pronunciado. A pronúncia leniscata
(sem o m) é apontada como errónea.

Convém não esquecer — declara muito sério o matemático
— que a formosa lemniscata apresenta um ponto isolado que não
se vê, ou melhor, não pode ser visto, pois está infinitamente afas-



A equação cartesiana da lemniscata é a seguinte:

Eis a curva famosa, do 4° grau,
denominada lemniscata.

tado da curva. Dizem que a lemniscata repudiou esse ponto e
mandou-o para toda a eternidade, confinado, no infinito. Era um
ponto indesejável, que não faz falta alguma.

Ao ser estudada em Geometria Analítica, a lemniscata é defi-
nida do seguinte modo:

Admitamos, sobre o plano 5, um ponto P móvel e dois pontos
fixos F e F'. Designemos por 2d a distância F F'.

As distâncias do ponto P (móvel) aos pontos fixos F e F '

serão:

PF e PF'.

Admitamos que o ponto P se move (no plano 5) de modo
que o produto das duas distâncias, PF e PF', seja constante e
igual ao quadrado de d. Temos, assim:

PF X PF' = d2.

O ponto P, no seu movimento, vai descrever uma curva al-
gébrica chamada lemniscata.
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na qual d representa uma constante.
A equação polar dessa curva é mais prática:

p2 = 2d2cos2t

É de estranhar que uma curva tão simples seja definida por
uma equação tão complicada.

Mas isso ocorre com muitas outras curvas matemáticas.

A figura abaixo nos mostra como podemos obter a lemnis-
cata por meio de um corte no toro por um plano. O toro é um
sólido de revolução que tem a forma aproximada de um pneu de
automóvel.

Eis a curva denomi-
nada lemniscata. Tem
a forma de um oito.

Eis como aparece a lemnis-
cata. A superfície denomi-
nada toro de revolução (um pneu de auto-
móvel lembra um toro) cortada interna-

mente por um plano tangente.

A secção plana do toro é uma lemniscata quando o plano
secante corta o toro tangente internamente.

Em relação à origem histórica da lemniscata alguns autores
apresentam certa dúvida:

— A qual dos Bernoulli deve estar, na verdade, ligado o nome
dessa curva? Ao Jacques, ou ao Jean?

Gomes Teixeira assegura que a lemniscata foi descoberta por
Jacques Bernoulli, quando este geômetra procurava a solução do
problema de Leibniz que consistia em determinar a curva descrita
por um ponto, submetido à ação da gravidade, e obrigado a apro-
ximar-se uniformemente de um ponto dado.
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Outro historiador de renome, Gino Loria, aponta como ver-
dadeiro descobridor da lemniscata o célebre matemático suíço
Jean Bemoulli (1667-1748), irmão e discípulo do não menos cé-
lebre Jacques Bemoulli.

Mereceu Jean Bemoulli do filósofo e poeta Voltaire este epi-
táfio altamente elogioso:

Son Esprit vit Ia Veriíé
Et son Coeur connãt Ia Justice;
II a fait 1´honneur de Ia Suisse
Et celui de l´Humanité.

(Seu espírito aprendeu a Verdade/e seu coração conheceu a
Justiça;/Engrandeceu não só a Suiça,/ como a Humanidade.) Per-
cebe-se, no segundo verso, uma certa ironia do sarcástico autor de
Cândido.

O verdadeiro epitáfio de Jean Bemoulli, legenda incrível que
os discípulos e admiradores do geômetra mandaram inscrever em
bronze sobre a sua campa, foi o seguinte:

Hoc sub lapide requiescit
Vir quo maiorem ingenio Basilea non tulit
Saeculi sui Archimedes
Non Mis Europae luminibus
Cartesiis, Newtoniis, Leibnitziis
Mathematicum scientia secundus
Johannes Bemoulli.

Eis a tradução desse epitáfio apontado como um dos mais
famosos na História da Matemática:

Sob esta lápide descansa
um varão tal como Basiléia não produziu outro.
Arquimedes de seu século.
Não deram maior luz à Europa
Os Descartes, os Newtons e os Leibnizes,
Segundos na Ciência Matemática:
Jean Bemoulli.

O epitáfio latino, altamente elogioso, não fará com que possa-
mos omitir a Verdade:

— Jean Bernoulli, injustamente colocado no mesmo nível de
Arquimedes, foi homem egoísta, imprestável, invejoso e pérfido.

Quatro atributos negativos, o que seria inadmissível para um
gênio.

Um fato, apenas, que define com precisão o péssimo caráter
de Jean Bernoulli poderá ser aqui citado. Jean Bemoulli, ao
saber que seu filho Daniel, ainda muito moço, havia conquistado
um prêmio da Academia de Ciência, expulsou-o de casa.
Teve ódio do próprio filho. Ambicionava somente para si todos
os prêmios. Banido de seu lar, afastado do convívio de sua mãe
e de seus irmãos, continuou Daniel, com extremo sacrifício, os es-
tudos e foi, depois da morte de seu rancoroso e odiento pai, apon-
tado como o maior matemático da Europa.

CURIOSIDADES

O algarismo 5

Eis como evoluiu o algarismo 5, em sua forma, desde o ano 950
até 1706 (século XVHl), quando êle apareceu com a forma que
tem atualmente.

No ano 1230 (século XII) o cinco parecia um quatro deformado,
como se vê no 3.° algarismo da linha.
Os calculistas foram, depois, pouco a pouco, modificando o alga-
rismo até a última forma que ficou definitiva, e que parece, real-
mente, a mais simples e mais simpática.
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A folha dobrada

Nada mais mais fácil do que dobrar uma folha de papel. Dobrá-la
duas vezes também é facílimo.
Imaginemos, porém, que alguém se dispõe a dobrar uma folha
de papel 50 vezes!
Seria uma tarefa realmente curiosa. Uma vez realizada, a folha
apresentaria uma espessura que seria aproximadamente igual à
distância da Terra à Lua!
Eis aí uma conclusão matemática cuja verificação experimental
nos parece quase impossível.

Com efeito.
Para que uma folha de papel pudesse ser dobrada 50 vezes, devia
ter mais de 4 .000.000 de quilômetros de comprimento!

A estaca do círculo

A palavra centro tem sua origem no grego kentron que significava
estaca e pode ser facilmente justificada do seguinte modo:
A circunferência era primitivamente traçada com auxílio de um
pequeno cordel atado por uma de suas extremidades a uma estaca
enterrada no solo.
O ponto — equidistante de todos os pontos da curva — era, por
esse motivo, denominado estaca do círculo.


