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Problema 17                               Resolução 

Introdução: 

Redigimos esta resolução com o objetivo de dar uma pequena ideia a alguém interessado por 

Matemática que ainda não tenha contactado este domínio da disciplina daquilo que é um dos 

relativamente recentes, importantes e fascinantes campos da Matemática: a Topologia (ver 

Nota 1 no fim). 

Resolução: 

Como sabe a Matemática é uma ciência lógico-dedutiva. A Rainha das Ciências como lhe 

chamou um dos maiores matemáticos de todos os tempos: Karl Friedrich Gauss. 

Lembra-se de um personagem da ficção policial que era um grande mestre na dedução lógica?  

Claro o Sherlock Holmes … 

Pois é um raciocínio dedutivo que vamos tentar aplicar para resolver o nosso pequeno 

problema. 

Primeiro, é claro que, para serem necessárias quatro cores, um dos países tem de ter fronteira, 

não reduzida a um ponto, com, pelo menos, três outros (tente demonstrar esta proposição 

imaginando que o mapa tem um número finito de países: é muito fácil).  

E também é fácil reconhecer que se qualquer destes três países com que o primeiro contacta 

tiver fronteira, não reduzida a um ponto, com qualquer dos outros dois então precisamos 

mesmo de quatro cores. 

 

Isso é fácil conseguir com um mapa como este: 

 

 

 

 

 

 

Repare agora que se deformarmos as fronteiras por deslocamentos contínuos sem que, ao 

deslocarem-se, as linhas fronteira “colidam” a propriedade de o mapa precisar de quatro cores 

não se perde.  
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http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Gauss.html


Na deslocação das linhas fronteira temos que evitar situações como esta em que, ao 

deslocarmos a fronteira de C, “colidimos” com a fronteira de A: 

 

        Ponto de colisão 

 

 

 

 

No momento da colisão, e como pode verificar, o nosso mapa perdeu a propriedade de 

necessitar de quatro cores para ser colorido nas condições que impusemos (ver Nota 2 no fim). 

Vamos então ver se, com deslocamentos contínuos das fronteiras e “sem colisões”, podemos 

chegar a um mapa limitado por segmentos de reta e que precise de quatro cores. 

Uma primeira solução simples será a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

Mas aqui teríamos de usar nove hastes e só temos seis. 

No entanto com mais uma deformação, das permitidas, podemos transformar vários 

segmentos em um só. 

E obtemos a solução pretendida, onde as hastes estão identificadas pelas cores: 
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NOTAS: 

1. 

A Topologia é um ramo relativamente recente da Matemática que estuda as propriedades de 

linhas, superfícies, etc. que são preservadas por deformações contínuas. 

Com isto pretende-se significar que pontos no conjunto que antes da deformação estão 

“perto” um do outro, continuam “perto” após a deformação e reciprocamente. Além de que 

deve existir uma correspondência bijectiva entre os dois conjuntos: antes e depois da 

deformação. 

Um conjunto e o resultado da sua deformação diz-se que são homotópicos. 

Assim uma bola de futebol é homotópica a uma de rugby: 

  E a superfície de uma caneca a uma bóia (tente imaginar a transformação):                

 

Parece ter nascido, tal com a Teoria de Grafos, de um interessante problema que se colocou 

ao grande matemático Leonard Euler.  

Pode conhecê-lo consultando um dos nossos problemas de 2014 e a sua a resolução aqui.                                                  

2. 

Note que o ponto de colisão vem ou da circunferência interior que limita C, ou do arco da 

circunferência exterior que limita A e, em qualquer dos casos, vai ter “perto” de si pontos que 

provêm de pontos da outra linha, por isso, inicialmente muito afastados dele: os mapas já não 

são homotópicos e perdeu-se a garantia de preservação da nossa propriedade como de facto 

aconteceu. 

3. O Problema das Quatro Cores 

A possibilidade de colorir qualquer mapa, cujas fronteiras tenham comprimento finito, com 

não mais de quatro cores é um difícil resultado de Topologia que só foi demonstrado em 1976 

e mesmo assim só com recurso a cálculos em computador: é o célebre Problema das Quatro 

Cores. 

 

                  Homotopia 

                 Homotopia 

http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Euler.html
https://clube.spm.pt/news/3264
https://www.atractor.pt/matviva/geral/t5cores/index.htm
https://www.atractor.pt/matviva/geral/t5cores/index.htm

