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O trabalho realizado foi motivado por questões como a seguinte. Consideremos, no 

espaço   , uma esfera e um plano. Quais são os pontos de interseção? Sabemos 

resolver esse problema usando geometria analítica elementar, uma vez que tanto a 

esfera quanto o plano têm equações algébricas associadas, a saber, 

                           e                   = d , (com  ,  ,  ,  ,   , 

  ,   ,   , r  números reais), onde  a solução dessa questão são os pontos         que 

satisfazem ambas as equações. Aqui, conseguimos resolver um problema geométrico de 

uma maneira algébrica, resolvendo o sistema de equações associado. Assim, somos 

motivados a tentar generalizar tais problemas. Podemos generalizar de várias maneiras, 

por exemplo, mudando o corpo base (que nesse caso era o dos reais), a ‘dimensão’ do 

espaço (no caso era 3), a quantidade de subconjuntos do espaço em questão cuja 

interseção é considerada. Ademais, tentamos estudar tais questões geométricas usando 

ferramentas da Álgebra. De maneira informal, tentamos classificar estruturas 

geométricas através de estruturas algébricas.                              

  Os objetos fundamentais desse estudo  são os conjuntos algébricos, que são os zeros de 

uma família de polinômios fixada. Mais precisamente, dada uma família de polinômios 

     em                um conjunto algébrico é o conjunto dos pontos em    que 

solucionam todas as equações polinomiais                 .  Esses conjuntos, de 

natureza geométrica, acabam sendo definidos de uma maneira algébrica, revelando uma 

ligação entre Álgebra e Geometria. É possível associar a cada conjunto algébrico um 

ideal e vice versa, e assim tentar estabelecer uma correspondência entre essas estruturas. 

Nesse contexto, encontra-se o famoso Nullstellensatz, teorema que relaciona tais áreas, 

mais especificamente, relaciona bijetivamente conjuntos algébricos e um certo tipo de 

ideais. Além disso, é possível munir cada conjunto algébrico com uma topologia, 

conhecida como Topologia de Zariski. Tal topologia é fundamental para refinar as 

relações entre as áreas.  

  Neste trabalho apresentamos a relação entre Geometria e Álgebra dada pelo 

Nullstellensatz e por outros teoremas da Geometria Algébrica, além de algumas 

propriedades básicas da topologia de Zariski. 

 

 

 


