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Resumo

O espectro duma transformação linear no caso da dimensão finita é o conjunto dos seus valores

próprios e as propriedades do espectro são cruciais para entender como funciona a transformação.

Neste artigo eu faço uma introdução da teoria espectral apresentando uma prova elementar dos teoremas

0 /∈ σ(A) sse A é não singular que em geral é apresentado sem demonstração, porque é simples, e do

teorema que estabelece que σ(A) ⊂ B(0, ||A||).
palavras chave: espectro, espectro no caso de isomorfismo, transformação linear.

The spectrum of a linear operator, in finite dimension, is the set of its eigen values and the properties

of the spectrum is basic to understand the linear transform. In this paper I am describing the spectral

theory and giving an elementary proof of two theorems 0 /∈ σ(A) iff A is non singular which is not

usually proved, and that σ(A) ⊂ B(0, ||A||).
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1 O plano

O espectro dum operador linear é o conjunto dos autovalores deste operador linear. Na literatura há

três nomes para autovalor que são valor próprio e valor caracterı́stico. Eu vou manter a denominação

autovalor no texto.

A definição dos autovalores é dada na próxima equação, em que A representa um operador linear

definido nalgum espaço vetorial E de dimensão finita

det(A− λI) = 0 ⇒ λ é um autovalor de A. (1)

Como vou partir da hipótese de A represente um operador linear definido nalgum espaço vetorial de

dimensão finita, então estou começando por discutir os autovalores duma matriz pensando que uma base

foi definida.

A equação polinomial det(A − λI) = 0 é designada por todos os autores como equação carac-

terı́stica.

Eu vou mais a frente discutir esta equação para mostrar-lhe a razão do seu formalismo que não é

evidente a partir da mesma. Se quiser, siga abaixo no texto para voltar depois para este ponto. Eu vou de

imediato dar-lhe exemplos que mostram a importância do conceito autovalor.

Os autovalores têm uma importância crı́tica que se pode deduzir da seguinte propriedade das matrizes:

se uma matriz for diagonalizável, os elementos que aparecem na diagonal são os autovalores e uma base

relativamente à qual a matriz define um operador linear, são os autovetores. Deixei “base” indefinida por

que logo você verá que é possı́vel escolher uma base.

O meu objetivo aqui é

• Dar-lhe um exemplo inicial de autovetores,

• discutir a definição que envolve um determinante,

• apresentar as propriedades do espectro,

• enunuciar e provar dois teoremas fundamentais,

• enunciar o teorema espectral.

Este projeto está bem desenvolvido no livro de Simmons, [3], que eu espero estar resumindo com al-

guns acréscimos, em particular a demonstração de que o espectro dum operador é um conjunto compacto

do plano complexo.

2 Primeiro exemplo

Vou restringir-me, nos exemplos, às matrizes 2× 2 quando as contas são simples. O espectro envolve

o cálculo dum determinante e já as matrizes 3×3 oferecem uma cadeia de contas tediosa sem ressaltar em

nada o significado dos valores próprios. Se você entender este caso mais simples, estará em condição de

resolver muitos problemas que encontrará em qualquer livro de Álgebra Linear sobre o assunto. Deixe-me

ficar no simples para que fique claro.
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As próximas equações lhe descrevem detalhadamente o primeiro exemplo:

A =

(

3 1
1 3

)

; (2)

A− λI =

(

3− λ 1
1 3− λ

)

; (3)

det(A− λI) = (3− λ)2 − 1 = 0 ⇒ (3− λ)2 = 1 ⇒ 3− λ = ±1; (4)
{

3− λ = 1 ⇒ λ = 2;
3− λ = −1 ⇒ λ = 4;

(5)

B =

(

2 0
0 4

)

; (6)

det(A) = det(B) = 8;A ≡ B; σ(A) = {2, 4}; (7)














A~u = 2~u ⇒ ~u =

(

2
−2

)

;

A~v = 4~v ⇒ ~v =

(

2
2

)

;
; (8)

o espectro de A = σ(A) = {2, 4} e, na última equação da lista acima, você tem dois auto vetores da

matriz A, cada um, nesta ordem, relacionado com o primeiro e o segundo valor próprio {2, 4}. Outro

exemplo de auto vetores é

~u =

( √
2

2

−
√
2

2

)

;~v =

( √
2

2√
2

2

)

; (9)

que são múltiplos dois primeiros. Sendo observador você terá notado que escolhi, no segundo exemplo,

vetores que ficam sobre o cı́rculo unitário. Eles foram encontrados resolvendo a equação caracterı́stica

agora usando como constantes os elementos de λ ∈ σ(A), como lhe mostra a última equação da lista

acima. Observe que como λ é um auto valor, então a equação linear que lhe corresponde tem determi-

nante zero e portanto uma infinidade de soluções. Nos cálculos que fiz com matrizes eu usei o programa

[2, Espectro.cal] que você pode baixar, alterar e usar livremente.

Mais a frente isto vai ficar elucidado.

Entre as razões mais importantes para que se procurem os autovalores duma matriz estão:

1. Equivalência entre matrizes, do ponto de vista de solução do sistema de equações que elas repre-

sentam, então a mais simples da classe será a que permitirá encontrar a solução dum sistema de

equações mais rápido. As duas matrizes, A,B no sistema de equações (eq.2) -(eq.6) têm o mesmo

determinante o que as torna equivalentes do ponto de vista do sistema de equações que elas re-

presentam. As contas que eu fiz “diagonalizaram” a matriz A, ou ainda, usando espectro de A,

σ(A), eu pude “diagonalizar a matriz A”. Na verdade encontrei uma matriz diagonal,B, que é

equivalente à matriz A.

2. Todas as matrizes retangulares podem ser triangularizadas, superiormente, com apenas entradas

diferentes de zero acima da diagonal, ou inferiormente. O determinante duma tal matriz é o pro-

duto dos elementos da diagonal. Este caso não se enquadra no estudo dos autovalores, entretanto

eu posso tirar uma conclusão importante: se a matriz A for simétrica, quando for triangularizada,

superior ou inferiormente, o resultado será uma matriz diagonal mostrando os autovalores na dia-

gonal.

3. Toda matriz simétrica pode ser diagonalizada. As matrizes simétricas podem ser diagonalizáveis

e então os autovalores formam a diagonal das matrizes equivalentes diagonalizadas. É o caso da

matriz A na equação (eq.2) e da matriz que lhe é equivalente, B, (eq.6).
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As matrizes mais simples são as matrizes escalares em que um único valor aparece em sua diagonal,

λ e então ela é λI em que I é a identidade.

(λI)~u = λ~u (10)

e depois vem as matrizes diagonais formadas de auto valores.

3 Revendo a definição

A definição dos autovalores está repetida na próxima equação, em que A representa um operador

linear definido nalgum espaço vetorial E

det(A− λI) = 0 ⇒ λ é um autovalor de A. (11)

Como esta equação parece, e de fato é crı́ptica, deixe-me fazer-lhe comentários que a justificam:

porque aparece o determinante para definir a equação cujas soluções são os autovalores.

1. Primeiro ela insere o operador A numa equação algébrica cujas soluções são escalares, os autova-

lores de A. E você pode fazer uma verificação bem simples usando a equação (eq.7), se você usar

qualquer um dos dois autovalores, a matriz resultante terá determinante zero:

A =

(

3 1
1 3

)

; σ(A) = {2, 4}; (12)

A− 2I =

(

1 1
1 1

)

; det(A− 2I) = 0; (13)

A− 4I =

(

−1 1
1 −1

)

; det(A− 4I) = 0; (14)

λ ∈ σ(A) ⇒ det(A− λI) = 0; (15)

A

(

x
y

)

=

(

2x
2y

)

⇒

{

3x+ 2y = 2x
x+ 3y = 2y

⇒ x+ y = 0 (16)

A

(

x
y

)

=

(

4x
4y

)

⇒

{

3x+ y = 4x
x+ 3y = 4y

⇒ −x+ y = 0; (17)

As duas últimas equações revelam que as retas y = −x e y = x são os espaços próprios relativa-

mente aos valores próprios 2 e 4 respectivamente.

2. Agora eu tenho novas transformações lineares, A−λI , para cada solução da equação polinomial,

como lhe mostram as equações (eq.13) (eq.14).

Para cada valor do conjunto dos autovalores se tem det(A − λI) = 0, o determinante é zero, o

que significa que cada uma destas matrizes define um sistema de equações com uma infinidade de

soluções, para qualquer dos autovalores, é isto que a discussão dos sistemas de equações lineares

nos ensina com respeito ao determinante do sistema.

Para estas soluções, ~u, se tem

A~u = λu; (18)

~v = r~u ⇒ A(~v) = A(r~u) = rA(~u) = rλu = λ~v; (19)

que mostra que todos os vetores da reta determinada por um autovetor, exceto o zero, são auto-

vetores associados ao mesmo autovalor. Quer dizer que a cada autovalor corresponde um espaço

vetorial chamado auto espaço e agora o zero conta, ele é um elemento do auto espaço.
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A condição de excluir o zero como autovetor é para não destruir o significado da equação carac-

terı́stica. O unico vetor dum auto espaço que não é um autovetor é o zero.

Logo vou mostrar-lhe a dimensão dos auto espaços está associado com o grau de multiplicidade

que as raizes da equação caracterı́stica tiverem.

Há uma infinidade de soluções mas elas ficam todas num único espaço que é o auto espaço Eλ que

corresponde à cada um dos autovalores. Se a equação caracterı́stica tiver alguma solução então

existe pelo menos um auto espaço que contém pelo menos uma reta.

O exemplo da lista de equações (eq.12)- (eq.17) mostra os dois auto espaços

E2 = {(x, y); y = −x}; dim(E2) = 1; E4 = {(x, y); y = x}; dim(E4) = 1; (20)

Nas equações (eq.16) e (eq.17) eu calculei os auto espaços relativos aos dois auto valores do espectro

de A. São duas retas, dois espaços de dimensão 1.

Como a equação polinomial det(A − λI) é do grau n, porque a matriz é de ordem n, se ela tiver n
soluções distintas então cada auto espaço terá dimensão 1, ainda com um número infinito de soluções

que são os vetores duma reta que é o auto espaço e basta-me escolher um destes vetores como solução.

Então, cada autovalor determina um auto espaço a ele associado. Observe, os autovalores é que são a

coisa importante, e importante mesmo é a equação caracterı́stica.

4 Cada valor próprio define um subespaço

Quando uma solução λ tiver ordem de multiplicidade k ≤ n, então o seu auto espaço, Eλ, vai ter

dimensão k e eu posso escolher k vetores l.i. para formar uma base para este auto espaço.

λi 6= λj ;λi, λj ∈ σ(A); ~u ∈ Ei;~v ∈ Ej; (21)

α~u+ β~v = 0 ⇒ ~u = −β
α
~v ⇒ ~u ∈ Ej ; (22)

A equação (eq. 22) somente é possı́vel se α 6= 0 então tomando a combinação linear na equação

(eq.21) como não trivial, em que os escalares não são nulos, ela mostra que se um vetor for um múltiplo

do elemento do espaço do auto espaço Ej então ele pertence ao auto espaço Ej o mostra que distintos

autovalores correspondem a autovetores l.i. ou seja os auto espaços Ej decompõem o espaço E numa

soma direta.

E = ⊕jEj ;

A matriz A agora tem uma forma mais simples que é uma matriz bloco diagonal.

Esta propriedade acrescenta um poder geométrico grande aos autovalores tornando possı́vel fazer

contrações, expansões, distorções no espaço E relacionadas com o operador A pela simples escolha dos

vetores da base.

Aqui se estabelece uma diferença fundamental entre Álgebra Linear real ou complexa porque no caso

complexo toda equação de grau n tem exatamente n raı́zes, contando a multiplicidade das raı́zes. O

poder da teoria espectral fica completamente desenvolvido no caso complexo. Os autovalores funcionam

perfeitamente nos espaços complexos, em que o corpo de escalares é o corpo dos números complexos

onde toda equação polinomial de grau n tem n soluções. Claro, as soluções podem ser múltiplas e a soma

das multiplicidades é n.

Tudo que eu disse até agora o foi no condicional, e com razão, porque se o grau n da equação (eq.11)

for maior do que dois, nem sempre eu saberei resolvê-la, mesmo no caso complexo em que todas as

soluções existem. Então o espectro parece ser um conceito afastado da realidade, e de fato, em geral é

difı́cil de ser calculado, porque é difı́cil de se calcular determinantes.
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• O importante são as propriedade teóricas deste conceito. Depois,

• em geral, vai interessar-me encontrar soluções aproximadas,

• em outros casos, o significado de algumas soluções que se possam encontrar, e há muita teoria

envolvendo tais casos particulares,

• e, finalmente, algumas vezes, é possı́vel encontrar-se a matriz B, tendo na diagonal os autovalores.

5 Duas propriedades importantes do espectro

A notação para espectro é, σ(A), que eu já fiz aparecer mais acima.

Duas propriedades mais simples e mais indicativas de σ(A) são

1. 0 ∈ σ(A) então A é singular, porque o determinante é um invariante, quer dizer,

det(A− 0I) = det(A) = 0;

2. e, reciprocamente, 0 /∈ σ(A) então A é inversı́vel. Esta propriedade, a reciproca da anterior, não é

tão fácil de ser provada.

Deixe-me quebrar o problemas em pedaços, primeiro deixe-me supor que σ(A) é finito o que

significa que A é uma matriz e σ(A) é o conjunto de soluções da equação polinomial de grau n

det(A− λI) = 0 (23)

então também eu posso afirmar que

A : Rn → R
n (24)

como 0 /∈ σ(A) então Ker(A) = {0} o que significa que A é um isomorfismo, portanto inversı́vel.

Como eu não usei em nenhum momento o grau do polinômio e nem a dimensão finita do espaço de

saı́da então eu posso adaptar o raciocı́nio para o caso geral facilmente. Agora A é um isomorfimo

entre o espaço vetorial de saida E é um subespaço do espaço de chegada, F , e portanto inversı́vel.

6 Quando a dimensão não for finita

Até agora eu apresentei σ(A) associado a uma matriz e o espectro continua com a mesma definição

para qualquer operador linear, mesmo para espaços de dimensão não finita, entretanto a expressão da

equação (eq.11) tem que ser reformulada:

(A− λI) singular ⇒ λ ∈ σ(A); (25)

que é o mesmo significado da (eq.11) sem fazer referência ao determinante que deixa de ter sentido

quando a dimensão do espaço vetorial em que A estiver definido for infinita. A equação (eq.25) é equi-

valente à equação (eq.11).

Se o determinante dum operador linear T for zero, então T é singular e reciprocamente. Assim

a equação (eq.25) serve como definição em todos os casos. Observe que redefini o conceito de valor

próprio na equação (eq.25) obtendo agora uma definição que serve em qualquer caso.

Fazendo um retrospecto, deixe-me apresentar três formas sob às quais vou prosseguir na discussão

sobre o espectro dum operador linear.

1. o espectro é um conjunto finito, com n elementos, então A é uma matriz de ordem n.
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2. o espectro não é um conjunto finito, mas então eu posso provar que ele e é um conjunto limitado,

está contido numa bola do conjunto dos números complexos. E este caso tem dois sub casos:

(a) o espectro é um conjunto enumerável, quer dizer, uma sucessão de números complexos, e se

eu puder provar que é limitado, então tem pontos de acumulação, quer dizer é um conjunto

de sucessões cada uma das quais com seu limite.

(b) o espectro não é enumerável, então ele é um compacto, fechado e limitado, do conjunto dos

números complexos.

Do exposto é crucial a demonstração da segunda propriedade, “o espectro é um conjunto limitado,

tornando a última propriedade trivial, um conjunto que contém todos os seus pontos de acumulação é

fechado e sendo limitado é um compacto. Então da teoria acima o ponto chave é a demonstração de que

σ(A) é um conjunto limitado que contém todos os seus pontos de acumulação. Deixe-me aceitar como

verdadeira esta afirmação e logo vou ter mais condições de retornar à mesma.

A expressão na equação (eq.25) pode ser entendida como uma indexação

(λI)λ∈σ; σ ⊂ C; (26)

(A− λI)λ∈σ; σ ⊂ C; (27)

B =
∑

λ∈σ

λI (28)

A equação (eq.28), quando σ for finito, resulta numa matriz diagonal, quando A for simétrica, como já

observei anteriormente. Portanto esta equação não descreve o caso geral, trata apenas do caso em que a

matriz é simétrica.

Se σ for enumerável, não finito, para que

B =
∑

λ∈σ

λI

possa representar um operador linear, eu tenho que lhe aplicar, estabelecer condições, sobre σ para a soma

tenha sentido.

Deixe-me retornar ao caso dimensão finita de onde vou tirar a sugestão para construir esta operação.

Também vou considerar que o operador linear A seja simétrico, então

σ(A) = {λ1, . . . , λn}; (29)

A ≡ B =
∑

λ∈σ

λI; (30)

em que na equação (eq.30), eu defini B como a matriz diagonal que representa A, ou ainda, a matriz

diagonal que é equivalente à A. Quer dizer, se eu conseguir determinar σ(A) então a operação contida na

equação (eq.30) é a diagonalização da matriz A, se isto for possı́vel. Aqui você vê de forma explicita

uma propriedade importante do σ(A).
A equação (eq.30) é a expressão do teorema espectral no caso de dimensão finita: as matrizes

simétricas são diagonalizáveis.

Deixe-me provar que σ(A) é limitado, quer dizer, está contido numa bola do plano complexo que

para simplificar vou acrescentar, uma bola com centro na origem (desnecessário, obviamente). Eu vou

usar a equação (eq.30), que estabelece que A e B são equivalentes. E vou agora usar o significado

da continuidade de operadores definidos em espaços de dimensão não finita, que ainda vale no caso de

dimensão finita embora nunca seja usada.

No caso da dimensão finita a continuidade é trivial, uma matriz define um operador contı́nuo no

K
n;K ∈ {R,C} porque é uma “lista” de equações lineares. Em dimensão não finita os operadores
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lineares podem ser descontı́nuos e o exemplo mais gritante é o da muito estimada integral de Riemann

(ou de Lebesgue). . . porque
b
∫

a

f(x)dx (31)

pode ser infinita. A continuidade exige que o valor de qualquer função seja finito em todos os seus pontos.

A definição de continuidade dum operador linear definido entre espaços vetoriais normados (X, ||), (Y, ||)
é

B a bola unitária de X; (32)

A : X → Y ; (33)

|||A||| = sup
x∈B

||A(x)|| < ∞; (34)

isto é, A é contı́nuo se o supremo de A sobre a bola unitária do espaço de saı́da, for um número, e este

número é designado pelo sı́mbolo |||A||| que volta a ser uma norma quando se considerar o conjunto de

todos os operadores lineares definidos num determinado espaço vetorial, e é por isto que se usa o próprio

sı́mbolo de norma como “norma de continuidade” de A.

Esta definição é a mesma para qualquer dimensão, inclusive em dimensão finita. Por exemplo, em

dimensão 1, real, |||A||| é o coeficiente angular da reta. No caso complexo é o módulo do número

complexo que define a função linear que agora aqui não cabe mais falar em coeficiente angular da reta.

Eu usei um sı́mbolo diferente |||A|||, em geral se usa como ı́ndice o sı́mbolo do espaço a que pertence

A, e este sı́mbolo diferente vai deixar mais claro os cálculos que agora vou fazer.

Se percorrendo a bola unitária, não houver pontos de descontinuidade, não os haverá em todo o

espaço. Observe que esta definição é para as “funções lineares” que aqui estou chamando de “operadores

lineares”. Vou aplicar isto a equação (eq.30).

A ≡ B =
∑

λ∈σ

λI; (35)

|||A||| = sup
x∈B

||A(x)|| = sup
x∈B

||B(x)|| = sup
λ∈σ

|λ| (36)

então, por contradição, se σ(A) não for limitado então A não é contı́nuo, o que cria uma nova teoria

espectral para os operadores descontı́nuos. . .

O valor que limita a equação (eq.36) é exatamente a norma de continuidade do operador A então

σ(A) ⊂ B(0, |||A|||)

está contido na bola do plano complexo que tem por raio a norma de continuidade do operador A. Este

resultado acrescenta mais um dado sobre o espectro dum operador linear cuja importância eu vou logo

abaixo reforçar no teorema espectral que finaliza este artigo.

No caso enumerável a equação (eq.30) somente tem sentido se σ(A) for uma sucessão convergente

ou uma famı́lia finita de sucessões convergentes ou de forma mais geral se a expressão na equação (eq.30)

for somável, em qualquer caso, σ(A) tem que ser um conjunto limitado e conter todos os seus pontos de

acumulação, ser fechado.

Como acabei de provar que é limitado, σ(A) é um conjunto compacto do plano complexo contido

numa bola cujo raio é a norma de continuidade, algumas vezes chamada de constante de continuidade,

do operador A.

O espectro dum operador linear contı́nuo é um conjunto compacto do plano complexo. Divirta-se

tentando calcular o espectro do operador integral à Riemann definido no espaço vetorial das funções

contı́nuas de uma variável real. . . Para que a estimada integral se torne contı́nua é preciso definir uma
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topologia especial que não corresponde a uma norma, a topologia compacto aberta. Confira a teoria das

distribuições onde esta topologia também é usada.

A equação (eq.30) é a expressão do teorema espectral no caso em que σ(A) é enumerável.

No caso não enumerável a equação (eq.30) somente tem sentido se σ(A) for um conjunto mesurável,

sobre o qual eu possa calcular uma integral, e neste caso a expressão da equação (eq.31) passa a ser

B :=

∫

σ

λdλ;B(f) =

∫

σ

f(λ)dλ; (37)

em que a integral é no sentido de Lebesgue. Posso repetir as contas que fiz na equação (eq.36). Para

calcular um majorante para uma integral se considera o integrando em módulo e supondo que este módulo

seja dominado pela unidade, o majorante da integral é a medida do espaço de integração, σ(A), que é

ainda majorado pelo seu diâmetro que é menor ou igual ao diâmetro da bola do conjunto dos números

complexos que contiver σ(A) o que me retorna o resultado já obtido na equação (eq.36).

No caso não enumerável a equação (eq.37) ainda me pode ajudar, porque dentro de σ(A) há su-

cessões que me permitem escrever aquela soma que somente tem sentido se a sucessão dos valores

próprios formar uma série convergente.

7 Formas especiais das matrizes

Parte da discussão sobre o espectro tratou de mostrar no caso das matrizes que ele traz informações

que permitem encontrar-se uma forma mais simples para as matrizes. Mas este não é o único método de

simplificar as matrizes e nem sempre é o melhor. Confira forma canônica de Jordan.
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