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deltaKappa                                A evidência em Matemática 

 

Em Dezembro de 2017 deixámos nesta rubrica esta recordação dos tempos universitários: 

Quando era estudante corria que, num exame oral, a um pedido do professor para demonstrar a proposição que o 

aluno tinha acabado de enunciar, o aluno tinha respondido:  

- Mas é evidente! 

Ao que o Professor, salvo erro o Professor Andrade Guimarães, tinha respondido de imediato: 

- Caro aluno, em Matemática o que é evidente ou é falso ou é o mais difícil de demonstrar. 

Fizemo-lo para, a seguir, dar exemplo de um resultado que parece óbvio, mas que é de facto extremamente difícil 

de demonstrar: pode ver o artigo aqui. 

Hoje vamos mostrar-lhe uma proposição que parece evidente, mas é … falsa. 

Se lhe dissesse que podia encontrar duas regiões no plano limitadas e constituídas por um só ”bloco” limitado por 

uma linha fechada, em termos precisos limitadas e simplesmente conexas (pode ver a definição na NOTA no fim) 

com a mesma fronteira então, e depois de pensar um pouco, decerto suspeitava que não existem! 

 Se fossem não limitadas conseguia com facilidade encontrar um exemplo e o mesmo se deixar cair a condição de 

conexidade simples como mostram estes exemplos onde a fronteira comum está a vermelho: 

 

 

                       A        B                    A        B 

  

Mas com as duas condições! … Parece evidente que tais regiões não existem. E, no entanto, existem. Existem duas 

como existem três, como existem quatro, cinco ou mesmo uma infinidade. 

Deixamos-lhe aqui um contraexemplo imaginado pelo matemático japonês Yoneyama e citado no livro Elementary 

Concepts of Topology 1 escrito por Paul Alexandoff, o tal que foi o mestre de Geometria de Grisha Perelman.  

Imagine uma ilha no mar, a branco na figura, onde existem um lago de água fria A, um lago de água quente B e 

está rodeada por água salgada C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Este livro tem prefácio do grande David Hilbert. 
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https://clube.spm.pt/files/clube/outros/deltaKappa_2017_12-2.pdf


 
 
 
 
Vai ser implementado nessa ilha o seguinte plano de trabalhos: 
 
No curso da primeira hora devem ser escavados canais, um a partir do mar, outro a partir do lago quente, e outro 
do lago frio, de tal forma que nem as águas salgadas, nem as frias, nem as quentes entram em contato umas com 
as outros, e de modo que no fim da primeira hora cada ponto de terra está a uma distância de menos de um 
quilometro de cada tipo de água (ou seja, salgada, fria ou quente).  
 
Na meia hora seguinte, cada um dos canais deve ser continuado de modo a que os diferentes tipos de água 
permaneçam separados e no fim do trabalho a distância de cada ponto da ilha a cada tipo de água é menor do que 
meio quilometro.  
 
De forma análoga decorrerá o trabalho para os próximos 1/4, 1/8, 1/16,..., da hora.  
 
No final da segunda hora, a terra seca forma um conjunto fechado F tal que arbitrariamente perto de cada um de 
seus pontos existem pontos de água do mar, bem como de água fria e de água quente2.  
 
O conjunto F é a fronteira comum de três regiões: o mar, o lago frio e o lago quente estendidos pelos seus 
correspondentes canais.  
 

 

NOTA 

Uma região ou conjunto limitado no plano é aquele que está contido num círculo. 

Uma região simplesmente conexa é aquela que é conexa, isto é não pode partir-se em dois conjuntos separados3, e 

em que qualquer linha contínua fechada e simples, o que significa, grosso modo, que pode ser desenhada 

começando num ponto e acabando nesse ponto sem passar duas vezes no mesmo ponto, os pontos internos a essa 

linha ainda pertencem à região.  

 
2 Um conjunto C para o qual não existe um círculo no plano cujos pontos são pontos de C ou estão “colados” a C, no sentido 
de que admitem pontos de C arbitrariamente perto de si, diz-se que não é denso em ponto nenhum.  
É o caso do conjunto F. 
3 Separados significa que são não vazios e nenhum ponto de qualquer deles admite pontos do outro arbitrariamente perto, ou, 
e já que falámos em ilha, qualquer ponto de um deles pode ser encerrado numa ilha circular onde não há pontos do outro. 


