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1.« CA D EIRA

Geometria Geral
(Algébrica, Differencial e Integral)

I. PABTE

Geometria Algébrica

I.—Preambulo philosophico:

a) — Apreciação geral :

1—Definição da geometria e sua posição encyclo- 
pedica como parte componente da logica ; dupla forma, 
especial e geral, para solução das questões geométri
cas ; differenças essenciaes entre a geometria especial 
e a geometria geral, resumidas na constituição pura
mente objectiva da primeira e no caracter subjectivo 
proprio á segunda.

Appreciação geral do contraste entre a uniformi
dade das especulações geométricas e a diversidade dos 
meios algébricos correspondentes, donde resulta a di
visão necessaria da geometria geral em elementar ou 
algébrica e transcendente.

b) — Concepção fundamental

2 —Instituição carteziana da geometria geral : pos
sibilidade da transformação universal das questões geo
métricas em pesquizas algébricas pela reducção das 
noções de forma em considerações de grandeza, por 
intermedio das ideias de posição ; instituição funda
mental dos systemas de coordenadas ; definição alge-
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brica dos typos geométricos pela especificação da re
lação dos movimentos geraes do ponto descrevente ; 
subordinação do abstracto ao concreto pela correlação 
fundamental entre as figuras e as equações, apreciada 
objectivamente nos tres modos relativos ás curvas 
planas, ás linhas quaesquer e ás superficies.

Apreciação das reacções geométricas sobre o ca
racter logico da algebra, resultantes da equivalência 
necessaria entre a ideia de equação e a ideia de lei ; 
rectificação systematica das noções abstractas de equa
ções determinadas e indeterminadas, em virtude das 
reacções concretas.

3 —Systemas de coordenadas; definição do syste- 
m a; diversidade infinita de construcções que podem 
constituir um systema ; apreciação dos principaes sys
temas ; necessidade da adopção de um systema unico, 
afim de instituir a uniformidade de definição que exige 
a geometria geral ; exame comparativo dos diversos 
systemas e suas distincções essenciaes quanto á natu
reza das linhas ou superficies que os constituem e 
quanto ao modo de variação proprio a cada uma 
delias.

Razões de preferencia do systema rectilineo, pela 
maior simplicidade no modo de combinação dos ele
mentos constituintes, completada pela mais facil varia
ção desses elementos, por simples translação; aprecia
ção do caso orthogonal e motivos da sua superiori
dade sobre qualquer outra inclinação ; apreciação do 
systema polar, como auxiliar necessário, susceptível, 
em diversos casos, sobretudo mecânicos e astronomicos, 
de maior simplificação das equações e de melhor in
terpretação concreta ; exame comparativo dos dois 
systemas, rectilineo e polar, quanto á applicação da lei 
cartesiana sobre o signal concreto.
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4 —Apreciação do systema natural, expontanea- 
mente resultante da definição de cada caso concreto ; 
exame dos meios geraes para passagem da equação 
obtida no systema natural para a equação relativa ao 
systema normal.

Exame e julgamento, de accordo com o destino 
philosophico da concepção cartesiana, dos dois casos 
inversos que escapam ao principio fundamental da 
geometria geral, um relativo á omissão geometrica das 
soluções imaginarias e outro referente aos contornos 
descontínuos, sempre desprovidos de expressão algé
brica.

5 —Exame philosophico das reacções mutuas da 
geometria e da algebra ou apreciação logica do prin
cipio de subordinação normal do abstracto ao con
creto, completada pela instituição das theorias da ho
mogeneidade, da construcção das formulas algébri
cas e da expressão da distancia entre dois pontos, em 
coordenadas rectilinas e polares, no plano e no es
paço.

Complemento da concepção fundamental pela 
applicação do principio cartesiano a algumas linhas 
particulares : circulo, ellypse, hyperbole, parabola, cis-
soide, cycloide, helice e espiral ; equações naturaes, 
rectilíneas e polares, dessas curvas e primeiro esboço 
da sua discussão.

c) — Materialismo concreto

6 —Exame preliminar das duas theorias inversas 
relativas ao materialismo e ao espiritualismo ; aprecia
ção geral da fórma abstracta do materialismo, resul
tante das pretenções directas da algebra ao dominio 
encyclopedico ; exame e refutação do primeiro gráo do 
materialismo concreto, que define as pretenções indi-
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rectas da algebra ao dominio encyclopedico, por inter
médio da geometria.

II. -Preambulo scientific» :

7 —Instituição geral e composição normal do 
preambulo scientifico. Theoria plana da linha recta 
suas equações, rectilínea, polar e discussão dessas equa
ções ; discussão geometrica da equação do 1.° gráo a 
duas variaveis : apreciação da situação propria a cada 
recta ou solução do problema da passagem ; exame da 
disposição mutua de duas rectas ou solução das duas 
questões, uma especial, relativa ao problema da incli
nação, outra geral, relativa á intersecção ; expressão 
do perpendicularismo e do parallélisme ; exame e solu
ção dos principaes problemas compostos.

Theoria geral da linha recta ; determinação do 
seu par de equações rectilíneas immediatamente dedu
zidas da equação plana, pela consideração dos traços 
dos planos projectantes ; apreciação da recta isolada 
ou solução do probiema da passagem ; solução dos 
problemas relativos á inclinação de duas rectas e á 
sua intersecção ; condições de perpendicularismo e de 
parallélisme ; solução dos principaes problemas com
postos.

8 —Theoria algébrica do plano ; sua equação for
necida successivamente por suas gerações rectilínea e 
como superficie cylindrica, conica, de revolução e re
grada ; discussão geometrica das equações do 1.° gráo 
a tres variaveis ; apreciação da situação propria a cada 
plano ou solução do problema da passagem ; exame 
das disposições mutuas de dois planos pela solução 
dos problemas relativos á inclinação e a intersecção :
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expressão do perpendicularismo e do parallélisme ; 
exame e solução dos principaes problemas compostos.

9 —Theoria da transposição dos eixos coordena
dos ; apreciação philosophica do seu destino, quanto 
á formulação das figuras e á pintura das equações.
Transposição de eixos no plano : estabelecimento das 
formulas geraes proprias aos tres casos fundamentaes 
relativos á simples translação ou mudança de origem, 
á pura rotação ou mudança de direcção dos eixos e 
á translação acompanhada de rotação ou mudança 
ao mesmo tempo, de origem e de direccão dos eixos ; 
apreciação das mais usuaes modificações das formulas 
fundamentaes, relativas ás differentes hypotheses sobre i
a inclinação dos eixos coordenados ; applicações ca
racterísticas das formulas ; estabelecimento das formulas 
destinadas á passagem do systema rectilíneo ao syste- 
ma polar ; formulas destinadas a mudar de pólo e de 
eixo polar.

Transposição de eixos no espaço : estabelecimento 
das formulas geraes que resolvem os tres casos fun
damentaes relativos á translação ou mudança de ori
gem, á rotação ou mudança de direcção dos eixos e á 
mudança, ao mesmo tempo, de origem e de direcção 
dos eixos, com applicação, para o caso das rotações, 
do principio geometrico de Carnot quanto á projecção 
de um contorno fechado sobre um eixo qualquer ; ap- 
preciação da concepção algébrica de Lagrange para o 
estabelecimento das formulas geraes de transposição 
de eixos e que fornece um novo exemplo caracterís
tico da subordinação normal do abstracto ao concreto; 
estabelecimento das formulas de Euler, que reduzem 
o cortejo de relações, referindo todos os coefficientes 
::as formulas geraes a tres ângulos independentes ; a p - .
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plicações especiaes das formulas de Euler e instituição 
directa dessas formulas secundarias.

III. — Coordenação especial :

10 —Exame e apreciação da coordenação especial 
que constitue o dominio directo da geometria algébrica, 
sua decomposição em duas partes, uma geometrica, 
que caracteriza a efficacia concreta do abstracto, outra 
algébrica, caracterisando a reacção abstracta do con
creto ; subdivisão necessaria da constituição concreta 
em duas partes, normalmente successivas, uma subjec
tiva, abrangendo as theorias geraes applicaveis a todos 
os assumptos, outra objectiva, instituindo a geometria 
comparada.

a) — Constituição concreta

1.° —Theorias subjectivas :

Theoria do numero de pontos determinantes ; sua 
apreciação como a mais propria a caracterisar a ge
neralidade do principio cartesiano e como a unica 
commum a todos os systemas de coordenadas ; exten
são logica de suas leis ás condições quaesquer da de
terminação das figuras, restricção dessas leis ao caso 
das passagens pela maior facilidade de formulação. 
Apreciação dos dois casos essenciaes, quando o lugar 
geometrico é algebricamente definido pela sua equa
ção mais completa ou por uma equação particular ; 
regra fundamental para solução do l.o caso e sua mo
dificação essencial pela consideração dos pontos sin
gulares ; reducção do 2.° caso ao caso precedente por 
meio de uma transposição indeterminada de eixos, ef-
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fectiva ou simplesmente concebida ; methodo subsidiá
rio baseando na analyse directa da definição do lugar 
geometrico. Casos das linhas planas e não planas e das 
superficies.

11— Theoria dos diâmetros ; definição geometrica 
dos diâmetros e methodos geraes para sua determina
ção ; theoria inversa dos diâmetros. Casos das linhas 
planas e das superficies. Methodos especiaes para de 
terminação dos diâmetros rectilíneos e planos diametraes. 
Caso dos diâmetros das linhas não planas e suas ano
malias especiaes. Approximação notável entre esta theo
ria e a das tangentes, reconhecida pelas respectivas 
definições.

12 —Theoria dos centros : definição de centros e 
sua apreciação geral comparada com a theoria prece
dente dos diâmetros ; methodos geraes para sua deter
minação, o primeiro fundado sobre a theoria dos diâ
metros e o segundo directo ; apreciação destes dois me
thodos donde resulta a superioridade do segundo. Ca
sos das linhas planas e das superficies.

13 —Theoria algébrica da semelhança das linhas e 
das superficies ; extensão da noção geometrica de se
melhança aos casos curvilíneos ; apreciação geral desta 
theoria ; apreciação dos dois methodos principaes de 
semelhança ; methodo subsidiário baseado na analyse 
directa da definição do lugar geometrico, pela applica- 
ção do principio de Clairaut que reduz a diversidade 
das figuras semelhantes á desigualdade de suas esca
las. Casos das linhas planas e não planas e das su
perficies.

2.0 —Parte objectiva:

14 —Apreciação fundamental da geometria compa
rada ; instituição objectiva da geometria cartesiana,



quanto ao seu dominio elementar, sua decomposição 
em duas partes, uma relativa á apreciação do princi
pio algébrico da taxonomia geometrica, outra consti- 
tuida por suas applicações características.

Taxanomia geometrica :

Apreciação geral dos princípios taxonomicos ex- 
tendidos aos diversos dominios encyclopedicos; ne
cessidade da maior complicação dos phenomenos para 
maior perfeição desses princípios, baseados sempre nas 
mais amplas manifestações das analogias e dos contras
tes ; applicação ao caso geometrico sob os seus dois 
aspectos referentes ás linhas e ás superficies ; preemi- 
nencia dos princípios taxonomicos das superficies, fun
dada na sua maior variedade de caracteres.

Apreciação dos differentes meios algébricos para 
classificação das linhas, quanto ao gráo da equação, o 
numero de seus termos e a sua natureza; classificação 
deduzida do numero de pontos determinantes ; inani- 
dade de todos os meios algébricos e geométricos para 
a classificação das linhas e apreciação dos seus moti
vos fundamentaes.

Classificação das superficies; exposição da con
cepção fundamental de Monge ; definição das familias 
de superficies ; impossibilidade de instituir entre as fa
milias uma hierarchia, resultante da impossibilidade de 
de uma classificação das linhas ; apreciação abstracta 
das equações a tres variaveis, contendo uma funeção 
arbitraria; possibilidade de uma multiplicação indefi
nida* de familias de superficies, em virtude da concep
ção fundamental ; meio geral para formação da equa
ção collectiva de uma familia dada e para o caso 
reciproco.
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Applicações características :
15 —Apreciação geral da marcha característica 

propria á discussão geometrica de uma equação qual
quer, primeiramente quanto ás ordenadas e depois 
quanto ás tangentes; determinação do sentido da cur
vatura de cada curva e das variações que ella com- 
pprta.

Theoria elementar das tangentes e das asympto- 
tas, com a exclusiva applicação dos meios fornecidos 
pela algebra directa e somente quanto aos pontos ne
cessários á discussão geometrica das equações.

16- Discussão das equações binômias, unicas que 
algebricamente representam duas verdadeiras familias 
de curvas, a das parabolas e a das hyperboles. Apre
ciação das familias de parabolas, quando as duas va
riáveis se acham separadas ; subdivisão natural desta 
familia em tres generös, pela consideração do expoen
te que marca o gráo da equação. Apreciação da fa
milia de hyperboles, quando se verifica a coexistência, 
num termo das duas variaveis; subdivisão natural des
ta familia em dois generös, conforme o gráo da equa
ção fôr par ou impar. Determinação da distancia mi
nima da origem das coordenadas a uma hyperbole 
qualquer.

Discussão das equações trinomias e polynomias 
por meio de exemplos característicos que evidenciam 
o fracasso da classificação das linhas bazeado no nume
ro de termos da equação.

17 —Discussão geometrica especial das equa ões 
do 2 .0  gráo a duas variaveis ; destino fundamental e 
caracter proprio desta discussão ; distincção das tres 
curvas, parabola, ellypse e hyperbole, algabricamente 
cerinidas por essas equações ; apreciação geral das 
;res curvas quanto ás suas propriedades principaes ;
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analyse dos casos excepcionaes. Simplificação da equa
ção geral do 2.° grão a duas variaveis, por uma es
colha conveniente de eixos e pela mudança de origem 
das coordenadas.

Estudo especial das curvas do 2.° gráo; aprecia
ção geral deste estudo. Theoria dos fócos e directri
zes, particular ás curvas do 2.° grão ; definição algé
brica e geometrica de foco e de directriz ; apreciação 
dos dois methodos para a sua determinação ; solução 
dos problemas principaes relativos aos fócos e ás di
rectrizes ; simplificação que soffre o methodo geral pa
ra com toda a equação onde as variaveis são sepa
radas.

18 —Theoria da parabola ; discussão da sua equa
ção simplificada, relações geométricas entre o circulo 
e a parabola ; determinação do foco e da directriz e 
principaes propriedades focaes da curva ; solução gra- 
phica e algébrica para a determinação da parabola por 
seu fóco ou sua directriz e dois de seus pontos, ana
lyse dos symptomas algébricos da impossibilidade geo
metrica ; apreciação das principaes propriedades da pa
rabola quanto ás tangentes e aos diâmetros; recons- 
trucção de todos os elementos geométricos de uma 
parabola, conhecido um arco qualquer de sua circums- 
ferencia.

19 —Theoria da ellypse: discussão e construcção 
de sua equação simplificada ; relação geometrica entre 
a ellypse e o circulo; apreciação da ellypse como lu
gar do vertice de um triângulo invariavel deslisando 
entre duas rectas rectangulares : theorema das cordas 
supplementäres e seus limites de inclinação ; aprecia
ção das propriedades focaes da ellypse e problemas 
correspondentes; apreciação das principaes propriedades 
da ellypse quanto ás tangentes e aos diâmetros ; lugar
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do vertice de um angulo variavel circumscripto á ellyp- 
se ; equação da curva referida a seus diâmetros conju
gados; theoremas d'Apollonius ; determinação dos ele- 

entos geométricos da curva, conhecido um arco qual- 
guer de sua circumferencia.

20 —Theoria da hyperbole : discussão de sua
equação simplicificada ; determinação de suas asymp- 
totas ; dupla relação entre a hyperbole e a parabola ; 
:reorema das cordas supplementäres ; determinação 
- S fócos e directrizes e principaes propriedades fo- 
caes da curva ; determinação completa graphica e al
gébrica, de um curva do segundo gráo conhecido um 
fóco ou uma diretriz e tres pontos ; apreciação das 
principaes propriedades da hyperbole quanto ás tan
gentes, aos diâmetros e ás asymptotas ; equação da 
curva referida a seus diâmetros conjugados ; theorema 
d ’Apollonius; theorema das transversaes e sua aprecia
ção como definição fundamental da hyperbole ; equa
ção da curva referida ás suas asymptotas ; determina
ção dos elementos geométricos da curva, conhecido 

arco qualquer de sua ciscumsferencia.
21—Apreciação das curvas do 2 °  gráo como sec- 

ç " es cónicas ; secções planas do cylindro circular recto ; 
ecu ação geral das secções planas do cone circular, 
origem commum das tres curvas do gráo ; aprecia- 
:!  } da parabola, da ellypse e da hyperbole como sec- 
ç:«es cónicas.

■ Construcção das equações a uma só incognita : 
-"rc iação  geral desta questão ; seu principio funda- 
~ : tal ; sua indeterminação necessaria ; exemplos de 
: : nstrucções de equações trancedentes ; apreciação 
geral da construcção das equações algébricas ; exame 
esr>ecial dos quatro primeiros gráos.

22 —Theoria das superficies cylindricas ; equação
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geral desta familia ; condições para que uma equação 
represente uma superficie cylindrica ; determinação da 
funcção arbitraria, conhecida a directriz do cylindro e 
quando o cylindro deve ser circumscripto a uma su
perficie dada.

Theoria das superficies cónicas : equação collec- 
tiva desta familia ; condições para que uma equação 
represente urna superficie conica, determinação da func
ção arbitraria, conhecida a directriz do cône e quando 
o cône é circumscripto a uma superficie dada.

Theoria das superficies de revolução ; sua apre
ciação geral ; equação collectiva desta familia e sua 
simplificação quando o eixo da superficie serve de 
um dos eixos coordenados ; condições para que uma 
equação represente uma superficie de revolução ; de
terminação da funcção arbitraria conhecida a directriz 
da superficie de revolução e applicações aos cásos da 
linha recta e da helice ; caso geral onde a directriz é 
o proprio meridiano da superficie e sua applicação ás 
secções do cone.

Theoria das superficies conoides ; sua aprecia
ção geral ; equação collectiva desta familia por uma 
escolha favoravel dos eixos coordenados; condições 
para que uma equação represente uma superficie co- 
noide ; determinação da funcção arbitraria conhecida a 
directriz e quando a conoide é circurnscripta a uma 
superficie dada ; applicação especial á equação do 
parafuzo rectangular ; caso em que a directriz é uma 
curva plana parallela a um dos planos coordenados*

23 —Apreciação complementar sobre as superficies 
pela consideração de novas familias, cujas equações 
collectivas exigem os recursos da algebra elementar* 
theoria geral relativa a grupos quaesquer de superfi
cies ; simplificações da equação completa do 2.° gráo
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â très variaveis pela mudança de direcção dos eixos 
: : ordenados e pela mudança da origem.

Superficies do 2.° gráo. Exame e discussão do 
typo proprio ás superficies dotadas de centros : apre
ciação do ellypsoide, do cylindro elliptico e do ellypsoide 
ue revolução, apreciação do Hyperboloide continuo, 
do cylindro hyperbolico e dos cones ellyptico e hy- 
-e-bolico, apreciação do Hyperboloide descontinuo.

Exame e discussão do typo proprio ás superfi- 
cies sem centro: apreciação do paraboloide ellyptico, 
: paraboloide de revolução e do cylindro parabolico;
---eciação do paraboloide. hyperbolico.

b) — Dominio algébrico

24 —Apreciação geral do complemento algébrico 
e do seu destino essencial, abstracto e concreto, como 
intermediário entre a algebra elementar e a transcen
dente ou infinitesimal; apreciação sobre a verdadeira 
risição  encyclopedica da algebra superior e divisão 
"rcessaria do seu estudo em duas partes distinctas, 
uma relativa á theoria geral das equações de um gráo 
qualquer e outra á sua resolução numérica.

1.°) —Theoria geral das equações de um gráo 
qualquer :

Apreciação geral da theoria das equações de 
um gráo qualquer ; sua decomposição necessaria em 
duas partes, uma relativa ao exame dos elementos 
constituintes de uma equação qualquer e das suas 
relações mutuas, e outra relativa ás transformações 
a que podem dar lugar as equações.

25 —Theoria geral da composição das equações ; 
apreciação geral ; reducção previa de toda equação 
algébrica á forma racional e inteira ; decomposição das
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equações em factores do l.° gráo, como constituindo 
o principal caracter das formações de uma só variavel ; 
impossibilidade da decomposição no caso de duas 
variaveis, manifestada, concretamente, por sua incom
patibilidade com o principio cartesiano, e, abstracta
mente, pelo exame da formula que mede o numero 
total dos coefficientes pelo numero triangular corres
pondente a um gráo.

Equivalência entre a resolução das equações 
a uma só variavel e a sua decomposição em factores 
do l.o gráo ; deducção da lei geral que estabelece a 
egualdade entre o gráo da equação e o numero de 
suas raizes ; apreciação das relações geraes entre os 
coefficientes e as raizes, emanadas da multiplicação 
effectuada dos factores elementares e comparação entre 
este meio e o processo directo de Viète ; regra carte
siana sobre o numero das raizes, additivas ou subtra
ctivas, nas equações onde todas são reaes e apreciação 
da introducção successiva das variações ou permanên
cias do signal dos termos regularmente ordenados.

Instituição dos typos excepcionaes ; sua defini
ção ; transformação normal das relações mutuas entre 
as raizes em condições a que ficam subordinados os 
coefficientes. Apreciação da constituição dos typos 
excepcionaes primeiramente para os casos dos gráos 
mais simples e depois para o typo mais geral ; exame 
do caso das raizes communs a duas equações e sua 
reducção á consideração do tnaximo commum divisor 
entre as equações dadas ; exame do caso das equa
ções reciprocas e condições a que devem satisfazer 
os coefficientes, para esse caso, conforme* a equação 
fôr de gráo par ou impar, reducção da resolução das 
equações reciprocas á de duas equações de gráo 
inferior.
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Theoria das raizes eguaes ; sua apreciação como 
o caso mais importante dos typos excepcionaes ; 
apreciação das formações derivadas, cuja noção capital 
é introduzida pela egualdade das raizes ; comparação 
entre a constituição da equação de raizes eguaes e a 
de sua derivada; determinação das raizes eguaes de 
uma equação pela resolução de uma equação de gráo 
inferior, que se obtem egualando a zero o maximo 
commum divisor entre a equação dada e a sua deri
vada ; solução directa da determinação das raizes eguaes; 
relações entre o principio das raizes eguaes e a theoria 
fundamental dos maxima e minima.

27 —Theoria da transformação das equações ; apre
ciação geral e destino desta theoria : sua decomposi
ção natural em duas partes, uma relativa ás transfor
mações proprias a uma só equação e outra á conside
ração dos systemas de equações. Subdivisão da pri
meira parte em duas classes de transformações : apre
ciação da l.a classe ou transformações de Viète, onde 
cada raiz é isoladamente modificada segundo uma lei 
qualquer ; apreciação da 2.a classe ou transformações 
de Lagrange, limitadas ao caso binário, onde a segun
da equação é formada combinando uniformemente 
duas raizes quaesquer da primeira.

Theoria das formações symetricas ; apreciação ge
ral ; seu destino essencial quanto á transformação das 
equações, pela determinação dos coefficientes da trans
formada, expressa sempre por um typo de gráo pre
viamente fixado; caracter essencial das formações syme
tricas e sua classificação ; solução do problema funda
mental relativo ás funcções symetricas simples lei ge
ral de reducção das funcções symetricas duplas ás 
funcções simples e sua extenção gradual aos outros 
gráos de multiplicidade ; applicação desta theoria á for-



16

mação effectiva de todas as transformadas de Lagran
ge, de combinação binaria.

28 — Transformações dos systemas de equações 
ou theoria geral da eliminação ; apreciação geral e 
destino fundamental desta theoria ; apreciação dos dif
ferentes methodos geraes de eliminação e sua impra
ticabilidade scientifica ; caracter essencialmente logico 
desses methodos, para mostrar a possibilidade de eli
minar sem resolver. Apreciação do primeiro methodo, 
bazeado na theoria do maximo commum divisor. Apre
ciação de methodo de Euler, bazeado na introducção 
de formações algébricas indeterminadas como multi
plicadores. Apreciação do methodo bazeado na theoria 
das funcções symetricas ; exame do theorema que d'ahi 
resulta, sobre o gráo da equação final como normal
mente egual ao producto dos gráos das duas equações 
primitivas ; interpretação geometrica desse notável theo
rema de Besout.

2.°) —Theoria da resolução numérica das equações:

29 —Apreciação geral e destino fundamental desta 
theoria ; distincções essenciaes entre a resolução algé
brica e a resolução numérica das equações, a primeira 
tendo por fim caracterisar o modo de formação das 
raizes pelos coefficientes e a segunda tendo por fim 
a indagação directa do valor numérico das raizes ; 
distincção necessaria e fundamental, quanto á natureza 
das raizes, em reaes e imaginarias ; subdivisão egual- 
mente necessaria das raizes reaes em commensuraveis 
e incommensuraveis ; razão fundamental desta divisão 
e subdivisão, baseada nas differenças dos methodos 
exigidos pela avaliação directa das raizes.

Limites geraes das raizes reaes ; sua apreciação 
como preparo normal á avaliação especial das raizes
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reaes ; sua decomposição natural em quatro casos, 
reductiveis a um unico ; apreciação dos methodos de 
Maclaurin, Lagrange e Newton para a determinação do 
limite superior.

30 —Avaliação das raizes commensuraveis ; sua 
divisão em inteiras e fraccionarias ; reducção da pes- 
quiza das raizes fraccionarias á das raizes inteiras pela 
applicação do principio fundamental sobre a natureza 
das raizes fraccionarias, que comporta toda a equação 
de coefficientes inteiros ; avaliação das raizes commen
suraveis inteiras pelos divisores do ultimo termo e 
instituição da serie de condições elementares, devida 
a Clairaut, para determinação dos divisores do ultimo 
termo que convem á equação proposta. Inefficacia do 
methodo de avaliação das raizes susceptíveis de apre
ciação exacta ; imperfeição consequente da resolução 
numérica das equações ; necessidade da concentração 
do problema para a avaliação approximativa das raizes 
incommensuraveis.

31 — Avaliação das raizes incommensuraveis : apre
ciação geral, destino e natureza desta questão ; apre
ciação algébrica e geometrica do principio fundamental 
das substituições e sua extensão a todos os outros 
aspectos; indicações geraes que fornece o principio 
das substituições sobre a existencia de raizes reaes 
em uma equação.

Distincção fundamental entre a separação das 
raizes e a sua avaliação. Apreciação dos dois modos 
normaes de separação das raizes de uma equação, 
um aproximando os números substituídos de fórma 
que no seu intervallo só fique comprehendida uma 
raiz, outro determinando o numero de raizes que esse 
numero comprehende; apreciação da phase inicial 
do primeiro modo e da sua phase systematica devida
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a Lagrange ; apreciação do 2.° modo devida a Fourier. 
Apreciação dos methodos proprios á avaliação das 
raizes incommensuraveis ; exame dos methodos de 
approximaçâo de Lagrange e Newton e seu estudo 
comparativo ; apreciação do theorema de Sturm.

Avaliação das raizes imaginarias ; apreciação 
geral e natureza desta questão ; apreciação dos metho
dos proprios á determinação das raizes imaginarias.

II. PABTE

Geometria differencial

L-Preambulo philosophico :

32 —Apreciação dos motivos fundamentaes, de 
ordem concreta, que deram origem ao calculo das 
relações indirectas ; impossibilidade na maioria dos 
casos, de estabelecer as equações geométricas pelos 
meios directos da algebra ; recursos aos meios indi
rectos. Apreciação geral da instituição infinitesimal : 
exame e julgamento da sua phase inicial pela aprecia
ção dos methodos empregados por Archimedes e seus 
successores ; apreciação da sua phase preparatória pelo 
exame geral do duplo preambulo, um relatorio á geo
metria diferencial com os trabalhos devidos e Fermat 
sobre os problemas das tangentes e dos maxima e 
minima e a Huyghens sobre a theoria da curvatura, 
outro relativo á geornetria integral, com os trabalhos 
devidos á Cavalieri e Walis sobre a quadratura.

33 —Apreciação da phase definitiva da instituição 
infinitesimal pelo exame philosophico da concepção 
leibnitziana ; apreciação do principio fundamental em
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que baseia a concepção de Leibnitz instituição abstrac
ta e concreta, da coordenação geral dos infinitamente 
oequenos ; equivalência dos dois modos de formaçao 
da escala infinitesimal, geometricamente obtida por 
: -ferenciações consecutivas e algebricamente pelas po
tências successivas de um mesmo elemento, aprecia
rão directa das facilidades decorrentes do principio 
r bnitziano para o estabelecimento das equações, pela 

substituição, sempre possivel, dos elementos reaes do 
ricto concreto por elementos ideaes mais simples ; 
irreciação da superioridade philosophica das equações 
idirectas sobre as equações directas, quanto aos dois 

aunbutos de simplicidade e generalidade.
34 —Exame das duas outras concepções princi- 

paes proprias ao calculo infinitesimal, uma devida a 
Newton com a instituição dos methodos dos limites e 
das fluxões, outra devida a Lagrange com a institui
ção do methodo das derivadas.

35 —Estudo comparativo das tres concepções; 
yulgamento sciehtifico e logico, de cada uma delias. 
Apreciação e julgamento do raciocínio de Carnot para 
demonstrar a racionalidade do principio leibnitziano ; 
exame da verdadeira natureza essencialmente inductiva 
desse principio.

Apreciação da divisão natural da geometria trans- 
cedente em differencial e integral, correspondente á 
:: '*:ncção normal entre as theorias preparatórias e as 
euestões finaes ou entre as propriedades das figuras 
e a medida da extensão ; distincção das tres classes de 
:uestões da geometria transcedente, segundo que a 
- : ução exige somente o calculo differencial ; ou so
mente o calculo integral ou seu concurso successivo, a 
a -rrimeira dessas classes constituindo a geometria dif
ferencial e as duas ultimas a geometria integral ; exame
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da composição própria á geometria differencial, con
substanciada em um preambulo que institue as regras 
abstractas da differenciação e suas applicações algébri
cas, e na parte concreta que a caractérisa directamente.

II.-Preambulo abstracto

a) — Instituição geral das

36 —Apreciação geral da theoria da differenciação ; 
reducção da sua coordenação normal ao conhecimento 
de doze leis fundamenta es, dez relativas á differencia
ção de cada um dos elementos algébricos ou forma
ção simples, uma relativa á reducção do caso da plu
ralidade ao da unidade e a ultima que reduz o caso 
implicite ao caso explicito. Estabelecimento das leis 
especiaes sobre a differenciação immediata ou das 
formulas a uma só variavel ; differenciação de cada 
um dos dez elementos algébricos ou formações simples 
e apreciação das suas ligações mutuas.

37 — Differenciação das formulas compostas : esta
belecimento das leis subsidiarias correspondentes ; ap- 
plicação aos exemplos mais usuaes.

38 —Differenciação successiva das formulas de 
só variavel : exame das formulas geraes das differenciaes 
de diversas ordens ; suppondo a variavel inteiramente 
livre e depois mediante a restricção que consiste em 
considerar a variavel uniformemente crescente ; apre
ciação do modo uniforme de differenciação necessaria 
por uma applicação convenientemente repetida das 
regras proprias *á differenciação de primeira ordem ; 
apreciação da equivalência, para todas as ordens, entre 
a derivada e a relação ou quociente differencial.

39 — Differenciação collectiva ou das formulas de
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duas ou mais variaveis ; exame dos diversos gráos 
de pluralidade pelo emprego facultativo da substituição 
da simultaneidade dos accrescimos por sua successão ; 
apreciação da lei fundamental que reduz a differencia- 
ção collectiva ao caso das formulas a uma só variavel, 
estabelecendo que a differencial total é sempre equi
valente á somma das differenciaes parciaes.

40 — Differenciação successiva das formulas de 
duas ou mais variaveis ; exame do principio inversivo 
de Nicolau Bernouilli, complementar da lei da diffe
renciação collectiva extend ida ás ordens superiores ; 
apreciação das differenciaes de diversas ordens para os 
diversos gráos de pluralidade ; exame da simplificação 
que comportam essas differenciaes na Hypothese do 
crescimento uniforme das variaveis.

41—Differenciação das formações implicitas ou 
das equações ; apreciação da diversidade necessaria 
entre as differenciações implícita e explicita decorrente 
da interdicção propria á resolução das equações ; ne
cessidade da consideração dos differentes gráos de im- 
plicidade, proveniente da interdicção propria á elimi
nação. Apreciação dos differentes gráos para os casos 
da unidade e da pluralidade de variaveis ; apreciação 
da lei que reduz o caso da differenciação implicita ao 
caso explicito.

42 —Apreciação das leis proprias ás transforma
ções differenciaes resultantes da mudança da variavel 
independente, geometricamente prescripta pela mudan
ça de coordenadas ; apreciação do seu destino normal ; 
exame dos differentes casos que se apresentam.

b) — Applicações algébricas
43 —Apreciação das transformações em series 

seu aperfeiçoamento pela applicação do calculo das
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relações indirectas que desenvolve e généralisa conve
nientemente o methodo fundamental dos coefficientes 
indeterminados ; apreciação da serie geral de Maclau- 
rin e de suas applicações ; apreciação da serie de 
Taylor, por sua deducção da de Maclaurin, por sua 
instituição directa e por suas applicações mais carac
terísticas ; apreciação da serie de João Bernouilli e de 
suas applicações ; apreciação do methodo instituído 
por Lagrange e suas applicações geraes e caracterís
ticas. Extensão dos methodos já estabelecidos ás func- 
ções explicitas de mais de uma variavel e ás funcções 
implícitas. Apreciação dos aperfeiçoamentos extremos 
da instituição das series.

44 —Apreciação da theoria dos maxima e mini
ma ; noções geraes e exame summario dos meios for
necidos pela algebra ordinaria para a sua determina
ção. Apreciação dos meios differenciaes ; caracter 
fundamental do estado maximum ou minimum ; exame 
da theoria differencial para o caso das formações ex
plicitas de uma só variavel, nos casos normaes e 
nos excepcionaes ; extensão expontanea do caracter 
fundamental ás funcções de muitas variaveis indepen
dentes, exame do caso das formações implícitas ; ap
plicações características.

45 —Avaliação dos symbolos inteterminados ; 
noções geraes e apreciação dos recursos fornecidos 
pela algebra directa para taes avaliações. Apreciação 
da regra fundamental de l'Hôpital para com as diffe
rentes formas que reveste a indeterminação das forma
ções explicitas de uma só variavel ; apreciação da inde
terminação das formações explicitas de duas variaveis 
e das formações implícitas ; applicações características*
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III—Constituição concreta

a) — Theorías subjectivas
46 —Theoria das tangentes : noções geraes e apre

ciação dos methodos fornecidos pela algebra elemen
tar para a determinação do coefficiente angular da tan
gente. Apreciação directa da theoria differencial das 
tangentes ; solução da questão fundamental relativa á 
direcção da tangente ; exame das expressões proprias 
ás normaes, subtangentes e subnormaes.

Apreciação dos diversos problemas sobre as tan
gentes ; tangente parallela a uma recta dada e tangente 
obrigada a passar por um ponto exterior ; expressão 
geral do contactoi ndeterminado entre uma recta e uma 
curva ; tangente com m um a duas curvas dadas ; apre
ciação do contacto mutuo de duas curvas quaesquer. 
Apreciação da theoria das tangentes á determinação 
dos maxima e minima. Theoria polar das tangentes. 
Apreciação das tangentes ás linhas não planas.

47 —Theoria dos planos tangentes ; noções geraes; 
apreciação das equações proprias aos planos tangentes 
e ás normaes a uma superficie qualquer ; exame dos 
problemas accessorios ; planos tangentes parallelos a 
um plano dado e planos tangentes que contêm 
uma recta dada ; apreciação do contacto indeterminado 
entre o plano e uma superficie qualquer ; exame da 
connexidade espontanea entre a theoria dos planos 
tangentes e a theoria dos maxima e minima. Apre
ciação geral da ligação natural entre as duas theorias 
das tangentes e dos planos tangentes.

48 —Theoria das asymptotas ; noções geraes, apre- 
c ação dos motivos que determinam a restricção dessa

.eoria ao caso das asymptotas rectilineas ; apreciação 
: primeiro methodo para a determinação das asymp-
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totas, indirecto, baseado na consideração das tangen
tes ; apreciação do segundo methodo, directo, baseado 
na consideração do asymptotismo como resultante do 
afastamento ao infinito das duas intersecções de uma 
seccante ; exame comparativo destes dois methodos ; 
condições algébricas do asymptotismo entre uma recta 
e uma curva dada ; condições do asymptotismo entre 
duas curvas ; apreciação do methodo subsidiário para 
a determinação das asymptotas ; exame da theoria
polar das asymptotas rectilíneas ; applicações caracte
rísticas.

49 —Theoria da curvatura das linhas planas ; no
ções geraes e exame historico desta theoria ; sua insti
tuição por Huighens, pela concepção geral segundo 
a qual a curvatura de uma linha póde ser sempre, em 
cada ponto, comparada á do çirculo correspondente. 
Instituição infinitesimal da theoria ; apreciação dos dois 
methodos de determinação da curvatura, o primeiro 
pela flexão, onde a curvatura é medida pela relação
entre o angulo de duas tangentes consecutivas e o 
comprimento do elemento correspondente; o segundo, 
menos directo e mais fecundo, pelo circulo osculador 
determinado em cada ponto de toda a curva plana ; 
equivalência dos dois methodos ; apreciação das evo- 
lutas e evolventes, resultantes do exame comparativo 
da curvatura nos differentes pontos de uma mesma
linha ; formulação da evoluta, sua importância e suas 
propriedades ; concepção das evoltorias e envolvidas 
e exame das suas propriedades.

50 —Theoria geral dos contactos; noções geraes, 
sua intituição, devida a Lagrange pelo methodo das 
derivadas ; sua instituição mais simples, mais directa 
e mais fecunda pelo methodo infinitesimal. Exame 
da theoria da curvatura baseada sobre a dos contactos,
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donde resulta o verdadeiro aspecto philosophico do 
rnncipio do circulo osculador, apreciação dos contac
t s  de diversas ordens ; consideração supplemen
tär dos pontos excepcionaes.

51—Theoria da curvatura das linhas não planas; 
noções geraes; apreciação do plano osculador, exame 
da sua equação pela determinação das suas très cons
entes ; exame dos differentes methodos para a deter- 
minação das curvaturas de flexão ; apreciação da cur
vatura de torsão, primeiro por uma relação analoga á 
da-flexão, depois por meio da esphera osculatriz e 
emfim pela helice osculatriz.

52 —Theoria da curvatura das superficies; noções 
geraes ; apreciação da theoria dos contactos ; exame 
das difficuldades proprias ás superficies comparadas 
com as linhas e resultante da multiplicidade mais 
rapida das condições de osculação em relação ao ac- 
crescimo do numero dos parametros ; apreciação dos 
: ntactos do plano, da esphera, do cylindro e do cône 
com uma superficie qualquer; instituição da theoria 
dos contactos pelo methodo das derivadas. Apreciação 
dos differentes methodos para a determinação do raio 
de curvatura de uma superficie. Exame da medida 
da curvatura das superficies pela apreciação das linhas 
de curvatura.

b) — Complemento objectivo :

53 —Apreciação geral da constituição algébrica 
das íamilias de superficies ; aperfeiçoamento geral da 
instituição das familias geométricas pelá substituição 
das equações differenciaes ás equações finitas. Apre- 
ciação do primeiro modo proprio aos typos collecti
f s  differenciaes, onde cada familia é caracterisada 
ro r ama propriedade do plano tangente. Applicações
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deste primeiro modo ; caso das superficies cylindricas, 
onde o plano tangente é parallele á direcção das gera
trizes ; equação differencial desta familia ; reconheci
mento da natureza cylindrica de uma superficie especial.

54—Caso das superficies cónicas ; equação diffe
rencial desta familia, onde o plano tangente deve 
sempre passar no vertice ; caracter conico de uma su
perficie qualquer. Caso das superficies da revolução ; 
equação differencial desta familia, geometricamente ca- 
racterisada pela perpendicularidade do plano tangente 
ao plano meridiano ; condições para que uma super
ficie seja de revolução ; casos particulares mais notá
veis. Casos das superficies conoides ; equação diffe
rencial desta familia, caracterisada pelo facto do plano 
tangente, cortado parallelamente ao plano fixo, fornecer 
uma recta susceptível de encontrar o eixo do corpo ; 
caracter conoide de uma superfície. Obtenção de typos 
collectives differenciaes pela definição qualquer do 
grupo conveniente concebido.

55—Theoria das envoltorias, que fornece o se
gundo modo de apreciação dos typos collectives dif
ferenciaes; noções geraes ; equação da envoltoria ; apre
ciação do contraste necessário que apresentam, sob o 
aspecto desta theoria, as linhas e as superficies ; equi
valência dos dois modos de conceber os typos collec
tives differenciaes ; apreciação das familias de super
ficies como constituindo systemas de envoltorios ; com
plemento da theoria da classificação pela consideração 
das superficies envoltorios. Exame das familias de su
perficies emanadas do tronco plano ; superficies cylin
dricas e cónicas ; superficies desenvolviveis. Exame 
das familias de superficies emanadas do tronco esphe- 
rico.
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III. PABTE

Geometria integral

I . - Preambulo philosophico :

56 — Complemento da apreciação philosophica da 
ia  instituição infinitesimal pelo estudo do methodo 
inverso da integração. Apreciação da logica infinitesi
mal. sob o seu duplo aspecto, como directamente ap- 
plicavel a todos os dominios das especulações huma
nas ; exame especial do seu destino mathematico; 
apreciação das imperfeições radica es da integração, 
que caractérisa o estado real, comparada com a exten
são logica da differenciação que é a expressão do 
estado de generalidade.

57 —Exame gerai do plano que convem á geo- 
-e tr ia  integral ; divisão natural do seu estudo em um 
rominio subjectivo e um complemento objectivo ; 
sr redação do predomínio, em cada uma dessas partes, 
: : abstracto sobre o concreto, motivado pela simples 
nstituição na geometria de um methodo essencial

mente destinado á mecanica.

II—Coordenação especial

a) — Dominio

Constituição abstracta —integração

58 —Noções fundamentaes sobre a integração 
ces formulas de uma só variavel. Apreciação abstracta 
ces integraes definidas e indefinidas ; exame da sua
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dupla imagem concreta. Exame comparativo da diffe- 
renciação explicita e da integração correspondente 
que constituem estudos inversos ; apreciação dos ele
mentos da integração fundamental ou integraes itn- 
mediatas ; exame do preceito que reduz a integração 
dos polynomios á dos monomios e da relação geral 
entre dois casos inversos de que um tem por factor 
finito o que no outro é differenciado. Apreciação 
geral do problema da integração explicita como con
sistindo em reduzir todas as formulas a qualquer dos 
casos fundamentaes, por transformações ou decompo
sições.

59 —Instituição especial dos methodos de inte
gração por decomposição, por partes e por substitui
ção ; applicações características. Exame da coordena
ção racional propria á integração das formulas. Refle- 
ções geraes sobre a imperfeição da doutrina integral 
que torna evidente o destino essencialmente logico da 
geometria geral ; exame comparativo dos casos diffe
rencial e integral aos casos arithmethico e algébrico, 
donde resulta a perfeição das avaliações e differencia- 
ções e aeterna imperfeição das resoluções e integrações.

ÓO —Apreciação da integração das formulas com 
postas dos tres primeiros pares algébricos ; exame es
pecial da integração das formulas algébricas racionaes 
de forma inteira e fraccionaria ; applicações carac
terísticas.

61 — Exame especial da integração das formulas 
algébricas irracionaes ; apreciação dos principaes arti
fícios destinados a reduzir este caso ao das fracções 
mais usuaes. Apreciação geral da integração das formulas 
algébricas, que constitue o ramo menos imperfeito do 
calculo integral ; subordinação do caso principal, da 
integração das fracções desprovidas de radicaes, á re-
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smcçlo de equações de um gráo qualquer, ou, exame 
philosophico das imperfeições da algebra directa rea- 
gíndo sobre a algebra indirecta.

Ó2 —Apreciação da integração das formulas trans- 
cedentes ou compostas dos dois últimos pares alge- 
bricos; exame dos typos trancedentes que se redu
zem ás formulas algébricas pela mudança da variavel; 
-r .o m e  da integração das formulas exponenciaes e lo- 
girithmicas ; exame da integração das formulas trigo- 
r.o métricas.

63 —Apreciação da integração successiva das for
mulas de uma só variavel ; applicações características.

64 —Noções fundamentaes sobre a integração das 
formulas de mais de uma variavel independente; sua 
reducção, sempre possivel, ao caso de uma só varia
bel. Exame especial da integração das formulas somen- 
~e compostas de duas variaveis independentes ; apre- 
ciação da condição de integrabilidade ; reducção deste

o ao de uma só variavel. Extensão da integração 
: : lectiva a qualquer pluralidade de variaveis; reduc- 
çã : successiva de cada gráo precedente ; determinação 
: complemento por uma combinação crescente de
ntugrações; exame das condições de integrabilidade 

oara cada gráo de pluralidade. Apreciação da integra- 
;!_ successiva das formulas de duas ou mais variaveis.

6 5 -  Apreciação do duplo Supplemente, primeira
mente algébrico, depois numérico, que exige a itnper- 
i e s lo  geral da integração explicita. Apreciação do 
se:'’?.emento algébrico ou da integração por series ; 
- Jos seus diversos modos de instituição, geraes 
e especiaes; integração por series das formulas de or
ce—. superior á primeira, com applicação dos metho- 
dos c t Maclaurin, Taylor e dos coefficientes indeter- 
■mados : exame das formações ellypticas.
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66 —Apreciação do supplemento arithmetico : exa
me do duplo modo de apreciação, um geral, outro 
especial, que comporta a avaliação.directa das inte- 
graes definidas ; exame especial do methodo geral e 
applicações características da formula dos trapézios e 
da formula de Thomaz Sympson ; exame do methodo 
especial dos principaes artifícios decorrentes.

Constituição concreta

67 —Instituição da geometria subjectiva pela solu
ção geral das diversas questões relativas á medida ra
cional da extensão ; divisão normal deste estudo, sob 
o ponto de vista concreto, em dois grupos, um re
lativo ás linhas e outro ás superficies e que fazem sur
gir a distincção abstracta entre as integraes simples e 
as duplas; apreciação de um terceiro grupo, interme
diário, relativo ás superficies e que só exige uma in
tegração ; divisão do grupo inicial em quadraturas e 
rectificações e do grupo final em cubaturas e quadra
turas.

68 —Apreciação da theoria da quadratura das 
areas planas ; apreciação dos recursos fornecidos pela 
algebra directa; exame dos methodos de Cavalieri e 
Wallis. Exame do methodo de Leibnitz ou obtenção 
da equação differencial do problema das quadraturas, 
em coordenadas rectilíneas ; sua formulação para com 
qualquer outro systema por transformações conveni
entes; formula polar da quadratura, sua obtenção in
directa e depois directa. Applicações características. 
Apreciação geral das imperfeições radicaes das quadra
turas e portanto das outras medidas da extenção pela 
impotência da algebra indirecta e insufficiencia da alge
bra directa.

69 —Theoria da rectificação das curvas planas e
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não planas ; apreciação das formulas rectilínea e polar 
correspondentes ; applicações. Exame comparativo 
das equações proprias ás quadraturas e ás rectifica
ções, por onde se verifica que a rectificação é sempre 
mais difficil do que a quadratura, salvo casos muito exce- 
pcionaes.

70 —Theoria da quadratura e da cubatura das 
diversas fórnias excepcionaes e sobretudo dos corpos 
redondos, cuja medida exige apenas uma integração. 
Applicações.

71— Instituição geral das cubaturas e das qua
draturas que exigem duas integrações ; apreciação das 
formulas, rectilínea e polar, das cubaturas dos corpos 
e das quadraturas das superficies, de forma qualquer. 
Applicações características.

b) — Complemento 

Constituição abstracta —integraçã

72 —Apreciação geral da integração implícita ; 
divisão do seu dominio em duas partes principaes, 
caracterisadas respectivamente pela unidade e pela 
pluralidade de variaveis independentes ; exame da dis- 
tincção relativa á ordem differencial. Apreciação da 
integração implícita relativa ás equações de primeira 
ordem para com uma só variavel independente ; apre
ciação dos methodos de João Bernouilli, de Euler e 
de Newton.

73 —Theoria das integraes excepcionaes ; aprecia
ção geral e especial desta theoria construída por La
grange e seu julgamento final como a unica concep
ção verdadeiramente normal que apresenta o conjuncto 
da inregração implícita.
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74 —Apreciação da integração das equações de 
uma ordem qualquer de uma só variavel indepen
dente ; exame normal das difficuldades decorrentes de 
elevação da ordem, no caso implicito ; maior genera
lidade da integral, correspondente á natureza mais in
directa da relação differencial ; apreciação do numero 
de constantes arbitrarias da integral geral sempre egual 
á ordem considerada ; exame da extensão logica da 
integração implicita de uma ordem qualquer e insuf- 
ficiencia dos meios scientificos. Exame da integração 
successiva das equações. Apreciação das equações
lineares e do duplo caso a que dão logar. Applica- 
ções características.

75 —Apreciação da integração implicita a mais 
de uma variavel independente ; exame dos dois casos 
distinctos relativos á consideração das equações totaes 
e das equações parciaes. Apreciação da integração
das equações parciaes ; reducção do caso total ao caso 
parcial. Condições gera es da solução.

76 —Apreciação da integração implicita de uma 
ordem qualquer entre as derivadas parciaes ; exame
da lei fundamental sobre o numero das formações
arbitrarias que exige a plena generalisação dessas in- 
tegraes ; apreciação dos principaes processos.

Constituição concreta :

77 —Apreciação geral sobre a constituição con
creta do complemento objectivo da geometria integral ; 
exame da divisão normal do seu estudo em uma parte 
relativa ás linhas e outra ás superficies, respectiva
mente correspondentes ás duas partes da integração 
implicita; complemento da apreciação da desproporção 
entre a parte abstracta e a parte concreta da geome
tria integral pela analyse do motivo que faz attribuil-a
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tambem á imperfeição dos meios algébricos que im
pedem o desenvolvimento de que são objectivamente 
susceptíveis as especulações geométricas ; complemento 
da apreciação comparativa entre a geometria objectiva 
e a subjectiva.

78 —Apreciação dos principaes typos de deter
minação de uma linha por uma propriedade de suas 
tangentes ou de sua curvatura ; destino logico destes 
problemas ; exame da determinação da curva plana de 
que todos os elementos são egualmente obliquos aos 
raios correspondentes, ou mesmo a todo o systema 
dado de linhas quaesquer ; exame da curva descripta 
por um ponto sempre dirigido para um outro anima
do de um movimento rectilíneo, no caso em que as 

( duas velocidades são constantes ; determinação, sobre 
uma superficie dada, da curva cuja curvatura é cons
tante; outras applicações.

79—Apreciação das linhas traçadas sobre uma 
superficie qualquer ; linhas de curvatura e de maior 
declive. Determinação das superficies por uma pro
priedade de seus planos tangentes ou de suas nor- 
maes ; determinação das superficies de nivel no equi
líbrio dos fluidos. Confirmação normal das reflexões 
philosophicas sobre o destino e a imperfeição da geo
metria objectiva.

80 —Apreciação das reacções do calculo integral 
sobre o aperfeiçoamento da geometria comparada. De
terminação das familias de superficies por uma pro
priedade do plano tangente ou da normal. Instituição 
das equações finitas das familias geométricas deduzidas 
dos seus typos infinitesimaes ; applicação aos casos 
das superficies cylindricas, cônicas, de revolução e 
conoides. Apreciação final das imperfeições do calculo



integral que reduzem essencialmente a geometria trans- 
cedente á sua parte differencial. Apreciação final do 
verdadeiro destino da logica infinitesimal.
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