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Problema 14:                       Resolução 

A fórmula encontrada por Paul Dirac naquele jantar foi:  

              𝑁 = −𝑙𝑜𝑔2𝑙𝑜𝑔2
√√√√…√2

 2

  , onde o símbolo de raiz aparece 𝑁 vezes.  

O primeiro índice da raiz pode ser suprimido e por isso a fórmula pode encarar-se como tendo 

utilizado 2 só 3 vezes. No entanto este resultado espetacular secou o interesse pelo problema. 

                                                                          Jantar na High Table 

Acontece que um dos nossos leitores, que é um grande matemático, mas pretende 

permanecer anónimo, chegou a esta fórmula há anos quando colocámos o problema pela 

primeira vez. 

Enviou-nos na altura um email descrevendo a sua aventura na procura da solução. É essa 

descrição que, com autorização do autor, apresentamos de seguida pois mostra como é a 

atividade matemática: o delinear duma abordagem ao problema, a verificação de que afinal 

não funciona, o desânimo e vontade de o pôr de parte, o constante trabalhar do problema no 

inconsciente, o nascimento de uma nova ideia e finalmente, algumas vezes, a enorme 

satisfação de ter obtido o resultado. 

Um dia perguntaram ao ex-selecionador nacional de futebol António Oliveira como reconhecia 

um grande jogador. A sua resposta foi pronta:  

- Vou para o relvado, começo a falar com ele e, de repente, atiro uma bola ao ar. Se for de 

imediato atrás dela tem fibra de grande jogador.           

                     António Costa com um craque que seguramente não ignoraria o esférico em movimento. 



 

Neste caso o nosso célebre leitor correu de imediato atrás do problema como seria de esperar 

de quem tem um tão genuíno interesse pela Matemática. 

Foi então este o email que recebemos e voltamos a publicar com grande satisfação: 

Envio-lhe uma resposta que detalha os meus passos sucessivos (o mais certo é este relato 

não ser muito interessante...) 

 

Tudo isto demorou muitas horas, lido assim até parece que fui muito rápido, não se deixe 

enganar! 

 

A minha primeira ideia foi a de que seria necessário iterar uma função qualquer, porque só 

com quatro 2 e as quatro operações não se obtêm certamente números arbitrariamente 

grandes. 

 

Depois de várias tentativas, e como se trata de um problema com inteiros, pensei na função 

𝒇: 𝒙 → 𝒙𝟐, 

que é uma função simples, que tende para infinito e tem contradomínio inteiro. Iterando j 

vezes, 

𝒇(𝒋)(𝟐) = 𝟐(𝟐
𝒋). 

Já se vê nesta expressão um «j», que é um natural arbitrário, pensei em ir "pescá-lo" com 

dois logaritmos de base 2: 

𝒋 = 𝒍𝒐𝒈𝟐 (𝒍𝒐𝒈𝟐𝟐
(𝟐𝒋)) 

 

Pensava eu que tinha o problema resolvido quando percebi que esta solução nunca seria 

aceite...é que para escrever 𝒇(𝒙)é preciso usar o algarismo 2 (𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐), pelo que para 

escrever  𝒇(𝒋)(𝟐) tenho de gastar 𝒋 + 𝟏 algarismos 𝟐, e só disponho de quatro... E se é para 

usar um número arbitrário de algarismos 2, há bem mais simples, posso escrever 𝟐 + 𝟐 +

𝟐 + 𝟐…𝟐 para os pares e 𝟐 + 𝟐 + 𝟐 + 𝟐. . +𝟐 +
𝟐

𝟐
 para os ímpares. 

 

Enfim, nesta fase, pensei que este trabalho tinha sido em vão e desisti. 

 

Passadas umas horas, estava o meu filho a comer a papa quando me lembrei que a função 

inversa de 𝒇 (digamos, nos positivos), se escreve tradicionalmente √𝒙 o que não gasta 

nenhum algarismo 2. Será que posso inverter tudo para usar raízes em vez da função 

quadrática? 

 

De facto, se 𝒈(𝒙)= √𝒙 ,    𝒈(𝒋)(𝟐) = 𝟐
(
𝟏

𝟐𝒋
)
. 

A única diferença é que o  𝒋 foi parar ao denominador! Mas isto, com os logaritmos, resolve-

se facilmente, basta usar um sinal menos. 

 

 

 



 

Assim, 

𝒋 = −𝒍𝒐𝒈𝟐 (𝒍𝒐𝒈𝟐𝒈
(𝒋)(𝟐)) = −𝒍𝒐𝒈𝟐

(

 
 
 
𝒍𝒐𝒈𝟐 

√√√√…√2

 

 

)

 
 
 

 

e aparentemente consegui utilizando apenas 3 vezes o algarismo 2. Se a solução não for 

aceite por ter usado um 2 a menos, posso sempre propor a solução 

−𝒍𝒐𝒈𝟐

(

 
 
 
𝒍𝒐𝒈𝟐 

√√√√…√2

 

 

)

 
 
 
− 𝟐 

 

Obtêm-se à mesma todos os inteiros, basta começar em 𝒋 = 𝟑. 

Penso que esta solução é válida, será que me enganei nos cálculos? O José aceita esta 

resposta?  

 

A resposta é óbvia: não só aceitamos a resposta como nos sentimos honrados com o seu 

interesse e … 

                                   Renovamos os nossos PARABÉNS ao autor. 


