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RESUMO 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa bibliográfica sobre a história dos 
quatérnios e seus sistemas similares, que abrangeu desde os trabalhos de Wessel até a proposta 
de Gibbs e Heaviside, alguns anos depois da proposta de Hamilton no ano de 1843. Os resultados 
da pesquisa indicam que a idéia de Hamilton era que o conceito por ele proposto alcançasse a 
mesma importância obtida que seus motivadores, os números complexos, alcançaram em sua 
época, em termos de aplicação e aceitação pela comunidade acadêmica, o que não aconteceu em 
virtude da idealização de alguns sistemas similares, os quais deram origem ao nosso moderno 
sistema de vetores; que culminou em um conturbado debate no qual os vetores saíram vitoriosos. 
 
 
Palavras-chave: Matemática. Análise vetorial. Quatérnios. 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

 Ao longo da história, vários matemáticos se depararam com 

problemas no quais resultavam em raízes quadradas de números negativos. O 

primeiro que se tem registro encontra-se na obra “Estereometria” de Heron de 

Alexandria (aprox. 50 a.C a 50 d.C). No entanto, foi somente no período 

renascentista que Rafael Bombelli, nascido em Bolonha na Itália no ano de 1526 

e engenheiro hidráulico por profissão, abriu os caminhos para este novo ramo da 

matemática; ele demonstrou a insuficiência dos números reais através do estudo 

de uma solução para uma equação cúbica.  

 

Além disso, Bombelli idealizou oito regras fundamentais para o cálculo 

com raízes quadradas negativas, que, em notações atuais, podem ser expressas 

por ; ele também criou a regra para a soma de dois números da 

forma . Segundo GARBI (2007), a partir de então “estavam lançadas as 
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bases para o desenvolvimento de um gigantesco ramo da matemática, com 

infindáveis aplicações práticas”. 

 

 

 
Fig. 1: Rafael Bombelli (1526 - 1572) 

Fonte: http://www.wga.hu/art/b/bombelli/portrait.jpg 
 
 
 

Posterior ao feito de Bombelli, alguns matemáticos juntaram-se à 

atormentada e triunfante marcha dos números imaginários, destacaram-se com 

suas contribuições para desvendar os números complexos nomes tais como: 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716); Leonhard Euler (1707 - 1783); Caspar 

Wessel (1745 - 1818), que foi o primeiro a representar, significantemente, 

números complexos como pontos no plano e iniciou uma representação 

tridimensional; Jean Robert Argand (1768 - 1822), que também elaborou uma 

representação geométrica para os números complexos; Carl Friedrich Gauss 

(1777 - 1855) e Augustin-Louis Cauchy (1789 - 1857).  

 

Contudo, a formalização final dos números complexos foi um mérito de 

Willian Rowan Hamilton (1805 - 1865) em seu trabalho “Theory of Conjugate 

Function, or Algebraic Couples, with a Preliminary and Elementary Essay on 

Algebra as the Science of Pure Time”, apresentado no ano de 1833.  
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Ele provou que o cálculo com números complexos na forma  era 

logicamente equivalente a realizar operações com pares ordenados  de 

números reais, de acordo com certas regras postuladas. EBBINGHAUS (1991) 

afirma que “Hamilton definiu a adição e multiplicação (de números complexos) de 

tal forma que as bem conhecidas leis aritméticas permaneceram válidas1”. 

 

Hamilton nasceu em Dublin no ano de 1805, e aos cinco anos de idade já 

era capaz de ler Latim, Grego e Hebráico. Ele entrou para o Trinity College Dublin 

no ano de 1823, e embora ainda fosse graduando foi, em 1827, nomeado 

professor de astronomia da universidade e diretor do Dunsink Observatory com o 

título Royal Astronomer of Ireland. Foi nomeado cavaleiro em 1835 e presidiu a 

Royal Irish Academy de 1837 a 1845. Ele morreu no ano de 1865 em Dunsink. 

(EBBINGHAUS, 1991). 

 

 
Fig. 2: Sir William Rowan Hamilton (1805 - 1865) 

Fonte: http://www.theword.ie/cms/uploads/hamilton_portrait-web.jpg 
 
 

Os números impossíveis (foi como alguns matemáticos denominaram 

os números complexos) firmaram seus lugares na ciência e na engenharia no 

decorrer da ultima parte do século XIX; eles são usados com precisão, 

consistência e sem medo de se deparar com qualquer contradição nos cálculos. E 

                                                
1 Hamilton defines addition and multiplication in such a way that the well-know arithmetical laws 
remain valid – tradução nossa. 
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os matemáticos sem se preocupar com tal questão filosófica do “ser ou não ser” 

de . (EBBINGHAUS, 1991) 

 
 
 
2. O INICIO DAS ÁLGEBRAS DE MÚLTIPLAS ORDENADAS 
 

 

Alguns matemáticos não consideraram a álgebra dos pares ordenados 

como a última palavra no conceito de número. Houve quem fosse além, 

perceberam que os pares ordenados podiam ser estendidos como entidades no 

plano e tentaram estender a idéia para mais dimensões saindo de pares 

ordenados para múltiplas ordenadas 

 

O agrimensor e autodidata norueguês Caspar Wessel Em 1799, em 

seu “On the analytical representation of direction – an essay”, cujo principal 

objetivo era operar com segmentos de reta e é onde se encontra a primeira 

representação geométrica de números complexos que foi levada a sério2, Wessel 

tentou estender a idéia de números complexos como pontos no plano para pontos 

no espaço.  

 

Ele iniciou a construção de um sistema com três eixos perpendiculares 

entre si e que passavam pelo centro de uma esfera de raio . Ele especificou três 

raios que eram colineares com os eixos perpendiculares e os desiguinou por , 

 e  e que qualquer ponto do espaço poderia ser representado por um “vetor” 

da forma . Por analogia com os números complexos Wessel definiu 

 e ,, como indicador de multiplicação e escreveu também que o 

produto , ,  representa uma rotação de um angulo  

em torno do eixo  ou .  

 

                                                
2 Uma primeira noção de uma correspondência entre números complexos e pontos no plano foi 
apresentada, em 1685, pelo matemático inglês John Wallis (1616 - 1703) em seu “De algebra 
tractus”. Contudo suas idéias pareciam um tanto confusas e, por isso, não exerceram influências 
em seus contemporâneos. 
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Ele afirmou que a componente do vetor no qual a rotação fosse ocorrer 

permanecia inalterada, portanto o resultado do referido produto é 

. Do mesmo modo, a rotação de  

graus em torno do eixo  ou  Wessel representou por: 

,, . 

Ele também afirmou que rotações em torno do eixo  poderiam ser compostas 

com rotações em torno do eixo .  

 

Wessel não chegou a discutir a respeito das rotações em torno do eixo 

, uma razão para isto seria as sérias dificuldades matemáticas envolvidos na 

determinação de como as rotações deveriam ser representadas, um exemplo, os 

produtos  e  teriam de ser definidos, provavelmente, Wessel encontrou 

essas dificuldades e não conseguiu resolvê-las.  

 

O sistema tridimensional de Wessel mostrou-se com um caráter 

aparentemente muito deficiente quando comparado aos sistemas modernos, no 

entanto, se o levarmos em consideração como uma criação do final do século 

XVIII, pode ser encarado como um impacto. Infelizmente para Wessel, e para a 

matemática, seu memorial ficou despercebido quase um século. (CROWE, 1967) 

 

 
Fig. 3: Caspar Wessel (1745 - 1818) 

Fonte: 
http://www.fynhistorie.dk/files/historie-info.dk/images/caspar%20wessel.thumbnail.jpg 
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Carl Friedrich Gauss, o príncipe dos matemáticos, nascido em 

Brunswick no ano de 1777, filho de um trabalhador braçal que tinha uma opinião 

pouco provável a respeito da educação e de uma mãe inculta que, contudo, 

incentivava o filho nos estudos, em 1819, escreveu uma nota, não publicada, 

sobre transformações de espaços. Ele pensou em números complexos como um 

deslocamento, ou seja,  é um deslocamento de  unidades ao longo de 

uma direção fixa seguido por um deslocamento de  unidades em uma direção 

perpendicular. Dessa forma, Gauss tentou construir um número de três 

componentes cuja terceira componente seria representada por um deslocamento 

perpendicular ao plano . Ele chegou a uma álgebra não-comutativa, mas 

não foi eficaz à álgebra exigida pelos físicos. Além disso, pelo fato de não ter sido 

publicado, este trabalho teve pouca influência. (KLINE, 1990) 

 

Hamilton soube, em 1845, que Gauss procurou por uma álgebra de 

triplas isomorfa a uma álgebra de pares de números complexos. Felix Klein3 

argumentou em uma publicação, em 1898, que Gauss havia de fato descoberto 

os quatérnios, mas Tait4 e Knott5 negaram isto veementemente. (CROWE, 1967) 

 

 
Fig. 4: Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) 

Fonte:http://physweb.bgu.ac.il/COURSES/PHYSICS2_IndstMngmnt/2008B/index_files/Carl_Friedri
ch_Gauss.jpg 

 
                                                
3 Felix Christian Klein (1849 - 1925) foi um matemático alemão cujo trabalho incidiu na geometria 
não-euclidiana e nas interligações entre a teoria dos grupos e a geometria. A premiação que é 
considerada como o premio Nobel da matemática recebe seu nome, a medalha Felix Klein.  
4 Peter Guthrie Tait (1831 - 1901) foi um físico matemático Escocês. É conhecido principalmente 
como autor do livro Treatise on Natural Philosophy, que escreveu juntamente com William 
Thomson, e por estudos iniciais sobre a teoria dos nós, que contribuiu para o estabelecimento da 
topologia como ramo da matemática. 
5 Cargill Gilston Knott (1856 - 1922) foi um físico e matemático escocês, que foi um pioneiro na 
pesquisa sismológica. Ele passou sua carreira no início Japão. Posteriormente, Knott se tornou um 
membro da Royal Society , e Secretário da Sociedade Real de Edimburgo . 
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Após sua publicação de 1833, o “Theory of Conjugate Function, or 

Algebraic Couples, with a Preliminary and Elementary Essay on Algebra as the 

Science of Pure Time”, no qual formalizou definitivamente os números complexos 

como pontos no plano, Hamilton visou estender a idéia dos pares ordenados para 

uma álgebra de três componentes. Na manhã do dia 16 de outubro de 1843, 

Hamilton passeava com sua esposa pela Broome Bridge, hoje conhecida como 

Quaternion Bridge, em direção ao Dublin, onde presidiria uma reunião na Royal 

Irish Academy, quando teve um insight, a brilhante idéia de abandonar a lei 

comutativa e usar quádruplas ao invés de triplas. Ele pegou seu canivete e 

arranhou numa pedra a seguinte relação: ; no mesmo 

instante, ele pediu para sair da reunião Royal Irish Academy, em troca da 

promessa que iria preparar uma apresentação sobre esta nova álgebra de 

quártuplas para a próxima reunião, um mês depois, e na mesma noite, ele 

escreveu uma básica análise sobre o assunto. (ALBAN, 2006) 

 

Em outras palavras, Hamilton teve a genial idéia, que deu uma nova e 

decisiva direção para todo o problema, ele saltou, com , para uma quarta 

dimensão. Isto é, Hamilton tomou  linearmente independente de ,  e . O 

resultado foi  ao invés de  como se era esperado 

encontrar. Hamilton então definiu um quatérnio como sendo um número  da 

forma , onde . Se ,  e  são 

simultaneamente iguais a zero, então . Se apenas  e  são 

simultaneamente iguais a zero, então . Se  é igual a zero, então . 

 

Note que Hamilton dedicou cerca de dez anos de sua vida para a 

descoberta dos quatérnios. Isso ocorreu, segundo Alban (2006), pelo fato de que 

Hamilton encarou a busca dos quatérnios como uma questão muito mais do que 

acadêmica, ele tomou esta busca como algo pessoal. 
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Fig. 5: Placa erguida sobre a Broome Bridge em honra à descoberta de Hamilton 
Fonte: http://plus.maths.org/issue42/features/lasenby/plaque.jpg 

 
 

No ano seguinte à descoberta dos quatérnios, o matemático alemão 

Hermann Grassmann publicou o “Die lineale Ausdehnungslehre, ein neuer Zweig 

der Mathematik”, onde apresentou idéias um tanto semelhantes com as de 

Hamilton. As idéias de Grassmann consistiam em um cálculo vetorial de  

dimensões no qual a multiplicação não é comutativa e em alguns casos nem 

associativa. (BOYER, 1996) 

 

 
Fig. 6: Hermann Grasmann (1809 - 1877) 

Fonte: http://www.ime.unicamp.br/~vaz/gifs/grass.jpg 
 

 

Posterior ao trabalho de Grassmann, O matemático e físico americano 

Josiah Gibbs e eletricista Inglês Oliver Heaviside (que não tinham qualquer 

formação universitária), independente e simultaneamente, idealizaram o moderno 

sistema de vetores, no final do século XIX século. Estes trabalhos podem ser 
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considerados como uma espécie de combinação entre os quatérnios de Hamilton 

e as idéias de Grassmann, onde em termos de notação prevaleceu a dos 

quatérnios, e em termos de interpretação geométrica, prevaleceu a do sistema de 

Grassmann. Ambos, Gibbs e Heaviside desenvolveram seus sistemas por um 

processo de. "Eliminação e simplificação". Apenas Gibbs, porém, 

conscientemente incorporou elementos do sistema de Grassmann. (WISNESKY, 

2004) 

 

 
Fig. 7: Josiah Willard Gibbs (1839 - 1903) 

Fonte: http://nautilus.fis.uc.pt/wwwfi/figuras/fisicos/img/gibbs.jpg 
 
 

 

 
Fig. 8: Oliver Heaviside (1850 - 1925) 

Fonte: http://lifechums.files.wordpress.com/2008/08/oliver-heaviside1.jpg 
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3. A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA HISTÓRICA: QUAL ÁLGEBRA USAR? 

 
Em 1846, Hamilton renunciou à presidência da Royal Irish Academy, 

ao que tudo indica, para obter mais tempo para suas pesquisas em quatérnios. 

Em 1848, tanto a Royal Irish Academy e Royal Society of Edinburgh concederam-

lhe uma medalha em honra à sua descoberta. Ainda em 1848 que Hamilton fez 

uma série de quatro palestras sobre quatérnios na Dublin University, palestras 

estas que culminaram, em 1853, no Lectures on Quaternions (sendo que, em 

1845, Hamilton havia feito um breve esboço sobre sua descoberta).  

 

Um livro composto de 737 páginas, com um adicional de 64 páginas de 

prefácio e outras 72 de apêndices, o que o tornou longo e difícil de ler. Em 1853, 

Herschel6 escreveu a Hamilton sobre os Lectures on quaternions afirmando que 

tal obra poderia tomar doze meses de qualquer um que o fosse ler e algo como 

uma vida para quem o quisesse entender.  

 

Herschel era um homem dotado de grande habilidade matemática, e se 

ele não podia ler mais que 129 páginas (de 737), pode-se imaginar o avanço dos 

outros matemáticos com menos habilidade que Herschel. No prefácio ele relatou 

detalhadamente a história dos quatérnios e mostrou minuciosamente como os 

quatérnios poderiam ser interpretados em termos de conceitos algébricos 

fundados sobre o conceito de tempo e em termos de quádruplas de números 

reais. Esta seção, provavelmente, não foi uma leitura fácil nem mesmo 

interessante para o leitor. Ainda no início do trabalho, Hamilton informou que em 

tal obra usaria um estilo metafísico de se expressar. (CROWE, 1967) 

 

Alguns exageros foram cometidos por Hamilton em seu “Lectures on 

Quaternions”, embora ele tenha criado várias terminologias logo no início do 

trabalho. Tantos foram os exageros que, segundo Crowe (1967), posteriores 

                                                
6 John Frederick William Herschel (1792 - 1871) foi um matemático e astrônomo inglês, filho do 
astrônomo William Herschel. Herschel originou o uso do sistema Juliano na astronomia. Nomeou 
sete luas de Saturno e quatro luas de Urano. Fez muitas contribuições à ciência da fotografia, e 
investigou o daltonismo e o poder químico dos raios ultravioletas. 
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autores de obras sobre quatérnios expressaram em três páginas as idéias que 

Hamilton apresentou nas setenta e quatro primeiras páginas de seu trabalho. 

 

 
 

Fig. 9: Lectures on quaternions 
Fonte: http://www.archive.org/details/lecturesonquater00hami 

 
 

Por várias vezes, após 1843, Hamilton recebeu cartas e visitas de 

matemáticos que despertaram interesse pelos quatérnios. Entre eles Thomas 

Penyngton Kirkman7, que se tornou excelente matemático, porém perdeu o 

interesse nos quatérnios; Robert Carmichael8, cujo interesse nos quatérnios foi 

abreviado em virtude de sua morte aos 31 anos de idade, ainda assim já havia 

publicado cinco artigos sobre quatérnios; e J. P. Nichol9, Professor de Astronomia 

em Glasgow, que escreveu a Hamilton dizendo que a descoberta dos quatérnios 

parecia não menos valorosa do que o importante caminho mostrado por 

Descartes. Em 1860, Nichol publicou um trabalho chamado “Cyclopaedia of the 

                                                
7 Thomas Penyngton Kirkman (1806 - 1895) foi um matemático britânico. Um grande contribuinte 
da teoria dos grupos na Inglaterra. Kirkman também tentou estender a teoria dos quatérnios. 
8 Robert Daniel Carmichael (1879 - 1967) foi um grande matemático americano. É considerado o 
primeiro norte-americano contribuição significativa para o conhecimento das equações diferenciais 
em matemática. 
9 John Pringle Nichol (1804 - 1859) foi um educador escocês,  astrônomo e economista que fiz 
muito para popularizar astronomia de uma forma que agradasse o gosto do século XIX. 
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Physical Sciences”, para o qual Hamilton escreveu uma explanação sobre 

quatérnios. No final da década de 1850, os méritos dos quatérnios cresciam 

gradualmente, mas raramente eram usados. No último terço do século, o uso dos 

quatérnios tornara-se mais freqüente, por um lado devido à publicação do 

segundo livro de Hamilton sobre quatérnios e por outro pelo fato de as 

apresentações elementares dos quatérnios tornarem-se mais acessíveis através 

dos esforços de outros matemáticos. (Ibid.) 

 

Quanto a Grassmann, este enfrentou outra dificuldade. Para 

desenvolver a análise vetorial que hoje conhecemos a partir do trabalho 

Grassmann, seria necessário: (1) Ler e compreender o livro nenhuma tarefa 

pequena, uma vez que o livro era pouco convencional e difícil de ler, (2) eliminar 

grandes porções do livro (como a análise de ponto), (3) limitar a apresentação da 

dimensão espacial, (4) redefinir algumas das idéias fundamentais, (5) alterar a 

estrutura e ênfase do trabalho, (6) destacar a apresentação das idéias filosóficas 

contidas no mesmo, e (7) anexar a ele as idéias já contidas na literatura da época, 

mas desconhecidas para Grassmann, como o desenvolvimento da representação 

geométrica dos números complexos e os teoremas de Green e Gauss. 

(WISNESKY, 2004) 

 

Segundo Boyer (1996), levou algum tempo para que o significado do 

trabalho de Grassmann fosse percebido. O Ausdehnungslehre só começou a ter 

influência após sua segunda edição, no ano de 1862. 

 

Para Gibbs e Heaviside o problema foi outro, quase tudo o que era feito 

com o novo sistema de vetores poderia ser feito com quatérnios, contudo as 

operações necessárias para utilizar quatérnios como vetores possuíam maior 

dificuldade, o que acarretou em uma pequena vantagem para os físicos. Nestas 

condições, Heaviside removeu de seu sistema as desvantagens dos quatérnios, 

usando uma justificativa puramente pragmática. Feito isso, a situação foi 

interpretada como um confronto entre os sistemas. (WISNESKY, 2004) 
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Hamilton buscava uma álgebra de extensão dos números complexos, 

seria de se esperar que os quatérnios fossem completamente superiores aos 

vetores em termos de propriedades algébricas; no entanto, isso não é 

inteiramente o caso. Ambos os sistemas têm suas vantagens. Embora quatérnios 

não formem um corpo, obedecem à lei dos módulos, são exclusivamente 

divisíveis, e tem um produto definido. Nesse sentido quaternions são superiores 

aos vetores de qualquer dimensão, pois não possuem essas propriedades.  No 

entanto, quatérnios se limitam em quatro dimensões números reais, enquanto 

vetores podem ser estendidos para qualquer número de dimensões. Em suma, 

ambos os sistemas possuem qualidades algébricas interessantes, embora em 

diferentes campos, e seus méritos relativos foram debatidas. (Ibid.) 

 

A situação levou, em 1895, à organização de uma associação 

internacional para promover o estudo dos quatérnios e sistemas similares. 

Valiosas discussões foram realizadas, mas não se chegou a acordo algum. A 

segunda tentativa de unificação ocorreu em 1903 quando L. Prandtl de Göttingen 

enviou uma circular sugerindo algumas regras para a unificação das teorias. A 

terceira tentativa aconteceu no “fourth International Congress of Mathematics”, 

realizado em Roma no ano de 1908, porém o congresso limitou-se à nomeação 

de uma comissão que se preocuparia em divulgar o “International Congress” que 

seria realizado em Cambridge no ano de 1912; a comissão, contudo, ficou um 

tanto inativa e o desejo de unificação não foi alcançado. (CAJORI, 1993) 

 

Ao analisar o lugar de Hamilton na história da ciência exige uma base 

mais sofisticada, pelo fato de que os quatérnios agora parecem ser de pouca 

importância. Tal análise deve ser feita tendo em vista dois pontos. O primeiro, se 

Hamilton agiu ou não com discernimento à luz do que foi descoberto e poderia ser 

reconhecido na matemática e nas ciências físicas daquela época. O segundo 

ponto é saber se há um elo histórico no qual as idéias de Hamilton levaram a 

alguma forma proveitosa de evolução. (CROWE, 1991) 
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O debate de unificação, com pico entre 1890 e 1894, envolveu alguns 

discursos bastante inflamados, jamais vistos em debates matemáticos. Ao final do 

debate, os vetores saíram vitoriosos, e os quatérnios foram desaparecendo na 

história. Embora os anos dourados da quatérnios hajam sido breves, eles 

motivaram o desenvolvimento da álgebra, análise, geometria e física.  Com efeito, 

sem quatérnios, poderia não haver nenhum sistema moderno de vetores em tudo. 

E, apesar de seu rebaixamento para os esgotos da história, o seu lugar entre as 

grandes descobertas da matemática é bem merecido. (WISNESKY, 2004) 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A criação dos quatérnios teve como motivação a extensão dos 

números complexos, uma vez que, naquela época, os números complexos 

tomaram a atenção da comunidade acadêmica em virtude da vasta e 

surpreendente área de aplicação no qual esta álgebra se mostrou útil. Além deste 

escopo acadêmico, Hamilton adicionou à busca pela descoberta dos quatérnios 

uma questão profundamente pessoal. 

 

Hamilton dedicou os últimos vinte e dois anos de sua vida aos 

quatérnios, nunca deixou de ressaltar que a idealização desta álgebra fora seu 

maior feito. No entanto Hamilton o fez esperando que a importância que os 

números complexos exercem na física fosse mantida para os quatérnios, porém 

isso não aconteceu. A aplicação dos quatérnios limitou-se, quase que 

exclusivamente, às rotações sendo bastante utilizados na computação gráfica e 

substituindo os parâmetros de Euler, e em poucas áreas da física como a 

dinâmica e a relatividade especial. 

 

Os resultados deste trabalho exemplificam mais uma vez como o 

conhecimento matemático sofre alterações de ordem social sem que os conceitos 

e resultados, antes utilizados, sejam desperdiçados ou negados. 
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