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Álgebra Linear Para Leigos

Introdução

A

álgebra linear é geralmente a porta de entrada dos matemáticos
principiantes ao mundo real da matemática. “O quê?", você diz,
provavelmente se perguntando que diabos fez até aqui senão matemática
de verdade. Depois de tudo, você começou calculando números reais
como uma criança e trabalhou do seu jeito em algumas coisas realmente
boas – provavelmente em alguns cálculos também.
Eu não estou tentando diminuir suas realizações até aqui, mas agora você
se aventurou em um universo matemático que lança uma nova luz sobre
a estrutura matemática. Todas as regras de verdadeiro e falso e princípios
de aritmética e álgebra, trigonometria e geometria, ainda são aplicados,
mas a álgebra linear visa estas regras, as opera e o ajuda a vê-las de forma
mais aprofundada.
Você vai achar que na álgebra linear é possível definir seu próprio conjunto
ou agrupamento de objetos – decidir quem vai jogar o jogo por critérios
particulares e selecionados – e então determinar quem vai permanecer no
grupo com base em seus padrões. As operações envolvidas na álgebra linear
são bastante precisas e um pouco limitadas. Você não tem as operações
visuais (tais como adição, subtração, multiplicação e divisão) para executar
os objetos em seu conjunto, mas na verdade isto não afeta as possibilidades.
Você vai encontrar novas formas de analisar as operações e utilizá-las em
suas investigações sobre álgebra linear e as jornadas pelos diferentes aspectos
do assunto.
A álgebra linear inclui sistemas de equações, transformações lineares,
vetores, matrizes e determinantes. Provavelmente você já viu a maioria
dessas estruturas em diferentes contextos, mas a álgebra linear enlaça todos
de maneira especial.

Sobre Este Livro
A álgebra linear inclui vários tópicos que podem ser investigados sem que
haja necessidade real de se perder tempo em outros. Você realmente não
precisa ler este livro do início ao fim (ou mesmo do fim para o início!).
Você pode estar interessado especificamente em determinantes e partir
diretamente para o capítulo que aborda o assunto. Caso precise de uma
ajudinha conforme estiver lendo as explicações sobre determinantes,
então eu o encaminho para outros capítulos do livro, nos quais encontrará
as informações necessárias. De fato, ao longo deste livro, lhe indico
rapidamente onde encontrar mais informações sobre tópicos em outros
capítulos. O layout do livro é lógico e segue um planejamento, mas o meu
planejamento não tem de ser o seu. Defina o seu próprio percurso.
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Convenções Usadas Neste Livro
Você achará que o material deste livro é uma referência útil para o seu
estudo de álgebra linear. Conforme passo pelas explicações, utilizo o itálico
para introduzir novos termos. Defino as palavras ali mesmo, mas, se isso
não for o suficiente, você pode consultar o glossário para saber mais sobre
elas e outras de significado similar. Além disso, você vai encontrar palavras
em negrito conforme apresento uma lista de características ou etapas
necessárias para executar uma função.

Só de Passagem
Você não precisa ler cada palavra deste livro para obter as informações
de que precisa.
Se estiver com pressa ou quiser fazer apenas um passeio rápido, aqui estão
algumas partes que você pode pular:
U Boxes: Textos em caixa cinza são chamados de boxes. Contêm
informações interessantes, mas que não são essenciais para a
compreensão do tema abordado.
U Texto marcado com o ícone Papo de Especialista: Para saber
mais sobre este ícone, consulte "Ícones Usados Neste Livro", mais
adiante nesta Introdução.
U A página de direitos autorais: A menos que você seja o tipo de
pessoa que lê os ingredientes de cada alimento que põe em sua
boca, você provavelmente não vai perder nada pulando isto!

Penso que...
Conforme planejava e escrevia este livro, tive que fazer algumas suposições
sobre você e sua familiaridade com a matemática. Suponho que você tenha
algum conhecimento prático de álgebra e que ao menos já tenha estudado
geometria e trigonometria. Não, você não precisa fazer nenhuma prova
geométrica ou medir qualquer ângulo, mas as operações algébricas e os
símbolos de agrupamento são utilizados na álgebra linear, e refiro-me às
transformações geométricas, tais como rotações e reflexões, ao trabalhar
com as matrizes. Vou explicar o que vai acontecer, mas ajudará se você já
tiver alguma noção.

Introdução

Como Este Livro Está Organizado
Este livro é dividido em várias partes, e cada uma delas contém vários
capítulos. Cada capítulo também é subdividido em seções, cada uma com
um tema unificador. Tudo é muito organizado e lógico, portanto, você será
capaz de ir de seção a seção, capítulo a capítulo, e de parte a parte com
uma ideia mais concreta do que vai encontrar quando chegar lá.
O tema álgebra linear envolve equações, matrizes e vetores, mas na
realidade, você não pode separá-los completamente. Mesmo que uma
determinada seção se concentre em um ou outro conceito, você encontra
os demais tópicos exercendo suas funções específicas e sendo incluídos
na discussão.

Parte I: Alinhando os Fundamentos da
Álgebra Linear
Nesta parte, você encontrará várias abordagens diferentes para organizar
números e equações. Os capítulos sobre vetores e matrizes mostrarão
linhas e colunas de números arranjados de maneira organizada. Você
realiza as operações sobre os números arranjados, às vezes com resultados
surpreendentes. A estrutura matricial permite que muitos cálculos de álgebra
linear sejam feitos de forma mais eficiente. Outro tema fundamental é o
sistema de equações. Você descobre como são classificadas, e vê como
resolvê-las de forma algébrica ou com matrizes.

Parte II: Relacionando Vetores e
Transformações Lineares
A Parte II é onde você começa a ver uma outra dimensão do mundo da
matemática. Você toma vetores racionais e matrizes e os une com as
combinações lineares. E, como se isso não bastasse, você analisa soluções
das equações vetoriais e testa sistemas homogêneos. Não fique intimidado
com todas essas grandes palavras e frases impressionantes que estou
lançando. Estou apenas dando uma dica sobre o que mais você pode fazer
– de fato, algumas coisas realmente interessantes.

Parte III: Avaliando Determinantes
Um determinante é uma função. Você aplica esta função em uma matriz
quadrada e do nada aparece a resposta: um único número. Os capítulos
desta parte abordam como executar a função determinante em diferentes
tamanhos de matrizes, como alterar as matrizes para cálculos mais
convenientes, e como são algumas das aplicações de determinantes.
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Parte IV: Envolvendo Espaços Vetoriais
Os capítulos desta parte abordam minuciosamente espaços vetoriais e
seus subespaços. Você vê como a independência linear se encaixa com
espaços vetoriais, e mais: abordo os autovalores e autovetores, e como eles
interagem com matrizes específicas.

Parte V: A Parte dos Dez
Os três últimos capítulos são listas de dez itens, com alguns detalhes
intrigantes para cada item na lista. Primeiro, apresento uma lista de algumas
das muitas aplicações de matrizes – coisas para as quais as matrizes são
realmente utilizadas no mundo real. O segundo capítulo desta parte
trata sobre o uso da calculadora gráfica para trabalhar com matrizes.
Finalmente, apresento dez das letras gregas mais comumente utilizadas e o
que elas representam na matemática e nas outras ciências.

Ícones Usados Neste Livro

Este ícone avisa sobre as informações importantes ou as regras necessárias
para resolver um problema ou continuar com a explicação do tema. O
ícone serve como um marcador para que você possa se lembrar de algo
enquanto continua sua leitura. As informações indicadas pelo ícone
Lembre-se são extremamente necessárias para a matemática envolvida na
seção em que se localiza.

ECIALI
SP

O material indicado por este ícone é a matemática maravilhosa. É
estreitamente relacionado ao tema em questão, mas não é absolutamente
necessário para a sua compreensão do material. Você pode pegar ou largar
– o que você preferir.
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CUI

A
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Sem dúvida, você vê muitos ícones interessantes na tela de abertura de
seu computador. Os ícones são realmente úteis para as entradas rápidas
e manipulações ao executar as diferentes tarefas que você precisa fazer.
O que é muito útil nestes ícones é que eles normalmente incluem algum
símbolo que sugere o que determinado programa faz. O mesmo vale para
os ícones usados neste livro.

ICA

Quando você vir este ícone, vai encontrar algo útil ou que economiza
tempo. Não vai ser surpreendente, mas é algo que vai lhe dar base.
DO!
DA

A imagem neste ícone diz tudo. Você realmente deverá prestar atenção
quando vir o ícone Cuidado. Eu o uso para alertá-lo de uma armadilha
particularmente grave ou um equívoco. Eu não o utilizo muito, então você
não vai pensar que é um alarme falso quando o vir em uma seção.

Introdução

De Lá para Cá, Daqui para Lá
Você realmente não tem como escolher um mau lugar onde mergulhar
neste livro. Se você está mais interessado, primeiramente, em ver como está
a água, comece com vetores e matrizes nos Capítulos 2 e 3, e veja como eles
interagem uns com os outros. Outra boa seção para dar uma mergulhada é o
Capítulo 4, onde você descobre diferentes abordagens para resolver sistemas
de equações. Então, novamente, mergulhar diretamente nas transformações
lhe dará mais de uma ideia de como são os movimentos da corrente através
da álgebra linear. No Capítulo 8, você encontra transformações lineares,
mas outros tipos de transformações também abrem o seu caminho para
os capítulos da Parte II. Você pode preferir começar a ter um pouco de
fundamento com os cálculos matemáticos, de modo que pode ir ao Capítulo
9, sobre permutações, ou olhar os Capítulos 10 e 11, que explicam como
os determinantes são avaliados. Mas se você está querendo mergulhar de
cabeça na álgebra linear, então vá direto aos espaços vetoriais na Parte IV e
analise os autovalores e autovetores no Capítulo 16. Não importa que você
possa mudar de seção a qualquer momento. Iniciar ou terminar, mergulhar
ou nadar – não há maneira certa ou errada de abordar este tema flutuante.
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Parte I

Alinhando os
Fundamentos da
Álgebra Linear
A 5a Onda

Por Rich Tennant

Uaaau! Acabei de
encontrar minha primeira
aplicação correta para o
estudo de álgebra linear!

Álgebra
Linear

V

Nesta parte...

ocê está prestes a conhecer uma estrela digna de
Hollywood: Al. Não, não estou falando do Sr. Pacino (mas
acharia fantástico conhecê-lo pessoalmente), mas de um dos
principais nomes gravados na calçada da fama matemática:
a Álgebra Linear. Assim, como um Poderoso Chefão, façolhe uma proposta irrecusável: saia de baixo dos holofotes
hollywoodianos, coloque-se à luz de sistemas de equações,
matrizes e vetores, e fique cara a cara com a Álgebra Linear.

Capítulo 1

Definindo a Álgebra
Linear
Neste Capítulo
! Alinhando a parte algébrica da álgebra linear com sistemas de equações
! Fazendo onda com matrizes e determinantes
! Justificando-se com vetores
! De olho em autovalores e autovetores

A

s palavras álgebra e linear não aparecem sempre juntas. A palavra
linear é um adjetivo usado em muitos cenários: equações lineares,
regressão linear, programação linear, tecnologia linear, e por aí vai. A
palavra álgebra, claro, é familiar ao colégio e a muitos estudantes do ensino
médio. Quando usadas juntas, as duas palavras descrevem uma área da
matemática na qual alguns símbolos algébricos tradicionais, operações
e manipulações são combinados com vetores e matrizes a fim de criar
sistemas ou estruturas que são utilizadas para se diversificar em outros
estudos matemáticos ou ser utilizadas em aplicações práticas em diversos
campos da ciência e negócios.
Os principais elementos da álgebra linear são sistemas de equações
lineares, vetores e matrizes, transformações lineares, determinantes
e espaços vetoriais. Cada um desses tópicos tem uma vida própria,
diversificando em sua própria ênfase especial e retornando ao ponto
de partida. Além disso, cada um dos tópicos principais ou áreas são
entrelaçados aos outros; isto como uma relação simbiótica — a melhor de
todo o mundo.
Você pode encontrar os sistemas de equações lineares no Capítulo 4,
vetores no Capítulo 2 e matrizes no Capítulo 3. É claro, isto é apenas o
ponto de partida para estes tópicos. Os usos e aplicações destes tópicos
continuam por todo o livro. No Capítulo 8, você tem uma ideia mais ampla
de acordo com as transformações lineares; os determinantes começam no
Capítulo 10 e os espaços vetoriais são apresentados no Capítulo 13.
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Resolvendo Sistemas de Equações de
Todas as Maneiras
Um sistema de equações é um grupo ou uma lista de enunciados matemáticos
que são ligados por alguma razão. As equações podem se associar a outras
porque todas descrevem a relação entre duas ou mais variáveis desconhecidas.
Ao estudar sistemas de equações (ver Capítulo 4), você tenta determinar se
equações ou enunciados diferentes têm alguma solução comum – conjuntos
de valores de substituição para as variáveis que fazem com que todas as
equações tenham o valor da verdade ao mesmo tempo.

LEM

Por exemplo, o sistema de equações mostrado aqui consiste em três
diferentes equações que são todas verdadeiras (um lado é igual ao outro)
quando x = 1 e y = 2.

-S
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O único problema com o conjunto de equações que acabei de mostrar
a você, até o ponto que interessa à álgebra linear, é que a segunda e a
terceira equação no sistema não são lineares.
Uma equação linear tem a forma a1x1 + a2x2 + a3x3+...+ anxn=k, na qual ai é
um número real qualquer, xi é uma variável e k é alguma constante.
Note que, em uma equação linear, cada uma das variáveis tem um
expoente de exatamente 1. Sim, eu sei que você não está vendo nenhum
expoente sobre os x, mas este é um procedimento padrão – o número 1 é
presumido. Mostrarei isso mais tarde nos sistemas de equações. Eu utilizei
x e y para as variáveis em vez do x subscrito. É mais fácil de escrever (ou
digitar) x, y, z, e só quando trabalharmos com sistemas maiores é que
utilizaremos os subscritos em uma única letra.
Depois mostrarei um sistema de equações lineares. Eu usarei x, y, z e w
para as variáveis em vez de x1, x2, x3, e x4.

Capítulo 1: Definindo a Álgebra Linear
O sistema de quatro equações lineares com quatro variáveis ou incógnitas
tem uma solução única. Cada equação é verdadeira quando x = 1, y = 2,
z = 3 e w = 4. Agora, um aviso: Nem todo sistema de equações lineares tem
uma solução. Alguns sistemas de equações não têm soluções e outros têm
muitas ou infinitas soluções. O que você encontrará no Capítulo 4 é como
determinar qual situação você tem: nenhuma, uma ou muitas soluções.
Os sistemas de equações lineares são usados para descrever a relação entre
várias entidades. Por exemplo, você pode ter uma loja de doces e querer
criar diferentes seleções de embalagens de bala. Você quer definir uma
caixa de 1 quilo, uma de 2 quilos, uma de 3 quilos, e uma caixa destruidora
de dietas de 4 quilos. Agora, vou descrever os conteúdos das diferentes
caixas. Após ler todas as descrições você terá uma ótima noção do quanto
as equações correspondentes são boas e puras.
Os quatro tipos de doces que você usará são: torrone, creme, doce de nozes
e caramelo. A caixa de 1 quilo contém três torrones, um creme, um doce
de nozes e dois caramelos; a caixa de dois quilos contém três torrones, dois
cremes, três doces de nozes e quatro caramelos; a caixa de 3 quilos contém
quatro torrones, dois cremes, oito doces de nozes e quatro caramelos, e a
caixa de 4 quilos contém seis torrones, cinco cremes, oito doces de nozes e
seis caramelos. Quanto pesa cada caixa de doces?
Se considerarmos o peso dos torrones como x1, o peso dos cremes como x2,
o dos doces de nozes como x3 e o peso dos caramelos como x4, teremos um
sistema de equações parecido com este:

Os quilos são transformados em gramas em cada caso e a solução do
sistema de equações lineares é x1 = 1 grama, x2 = 2 gramas, x3 = 3 gramas
e x4 = 4 gramas. Sim, esta é uma representação muito simples de um
negócio de doces, mas isto serve para mostrar como os sistemas de
equações lineares são definidos e como eles funcionam para resolver
problemas complexos. Você resolve tal sistema usando métodos
algébricos ou matrizes. Vá ao Capítulo 4 se você quer mais informações
sobre como lidar com tal situação.
Os sistemas de equações nem sempre têm soluções. De fato, uma
equação simples, por si só, pode ter infinitas soluções. Considere a
equação 2x + 3y = 8. Utilizando pares ordenados (x, y) para representar
os números que queremos, algumas das soluções do sistema são (1, 2),
(4, 0), (−8, +8) e (10, −4). No entanto, nenhuma das soluções da equação
2x + 3y = 8 é também uma solução da equação 4x + 6y = 10. Você pode
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