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Em 1928, Menger forneceu uma caracterização para conceitos geométricos como congruência
e convexidade, entre outros, em termos de distâncias mútuas [151]. Os resultados encontrados
por Menger deram origem a um campo da Matemática conhecida como Geometria das Distâncias
que possui aplicações em Mecânica Celeste, Visualização de Dados e Róbótica e muitos outros
campos do conhecimento.

Um resultado básico da Geometria das Distâncias afirma que o volume do simplexo gerado
pelos pontos x1, ..., xn ∈ Rn−1, com distâncias mútuas não-nulas rij = |xi − xj |, 1 ≤ i < j ≤ n,
é dado pelo produto entre a quantidade 1

(−2)n−1(n−1)2
e o determinante da matriz

A(x1, ..., xn) =


1 1 1 ... 1
1 0 r221 ... r2n1
1 r221 0 ... r2n2
...

...
...

. . .
...

1 r2n1 r2n2 ... 0


(n+1)×(n+1)

A matriz A(x1, ..., xn) é conhecida na literatura como Matriz de Cayley-Menger.

Como consequência imediata deste resultado temos que o simplexo gerado pelos pontos
x1, ..., xn ∈ Rn−1 possui dimensão n − 1 se, e somente se, o determinante da matriz é não nulo
se, e somente se, o posto de A(x1, ..., xn) é n + 1. Neste trabalho estaremos interessados em
generalizar esse resultado.

Definição 1. Considere n-pontos xi ∈ Rd, i = 1, ..., n. Chamaremos o vetor x = (x1, ..., xn) ∈
Rdn de configuração.

No que segue suporemos que todas as distâncias mútuas rij são não-nulas

Definição 2. A dimensão de uma configuração x = (x1, ..., xn) é a menor dimensão de um
espaço afins que contém cada posição xi. Notação: δ(x)

O resultado principal do nosso trabalho caracteriza a dimensão de uma configuração x em
termos do posto da matriz de Cayleu-Menger.

Teorema 3. Seja x uma configuração. Temos que as seguintes condições são equivalentes:

1. rankA(x1, ..., xn) = k + 2, k ≥ 2.

2. δ(x) = k.
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2Professor Doutor do Departamento de Matemática, UFRPE, PE. thiago.diasoliveira@ufrpe.br

1



Como uma consequência imediata do teorema anterior, temos que δ(x) = k se, e somente se,
todos os menores de ordem k+ 3 da matriz de Cayley-Menger são não-nulos. Esse resultado nos
fornece equações polinomias nas distâncias mútuas que caracterizam todas as configurações de
pontos com uma determinada dimensão fixada.

Um caso particular interessante do Teorema 3 fornece um critério para decidir quando uma
configuração de n pontos é planar:

Corolário 1. Seja x uma configuração. Então δ(x) = 2⇔ rankA(x1, ..., xn) = 4
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[1] Dias Oliveira, THIAGO. Finitude Genérica de Configurações Centrais de Dimensão n − 2
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