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Esse artigo tem como objetivo explorar, munido de lingua-
gem matemática elementar, os resultados e generalizações
de um problema interessante de combinatória, instigando o
estudo de um princípio muito útil, especialmente em olim-
píadas de matemática.

A subseção 1.1 tem como objetivo apresentar o pro-
blema e promover uma breve discussão, enquanto a sub-
seção 1.2 instiga o desenvolvimento de uma ideia que será
útil para resolver o problemamotivador. As subseções 1.3 e
1.4 são responsáveis por generalizações do problema moti-
vador, concernentes, respectivamente, as coincidências em
uma sucessão de planos e em um hipercubo k -dimensional.

O Problema 1.2 serve de artifício para uma construção
mais simples da ideia por trás do Problema 1.1. O estudo
desenvolvido aqui é totalmente inspirado nas ideias do Pro-
blema 1.1.

1 | PROBLEMAS, SOLUÇÕES E GENERALIZAÇÕES

1.1 | Problema motivador

Vamos estabelecer primeiramente o problemamotivador desse estudo. Se possível, tente resolver todos os problemas
antes de ler as soluções.

Problema 1.1. Tem-se uma folha de papel retangular1 e n cores distintas. Em uma face da folha estão distribuídas
linhas que a dividem em n regiões e cada região está colorida com uma cor distinta. Na outra face da folha, Martín distribui

1Aqui será apresentada uma solução em que a folha não precisará ser retangular. Escrevi dessa maneira porque o problema foi dado em competição assim.
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a seu gosto linhas que dividem a folha em n regiões. Jorge deve colorí-las usando as n cores, com uma cor distinta para cada
região. Chamaremos zonas de coincidência as zonas da folha em que a cor que Jorge usou coincide com a cor que há do
outro lado da folha.

Jorge ganha se a área total de zonas de coincidência é maior ou igual que 1
n
da área do papel. Caso contrário, Martín

ganha. Demonstrar que Jorge sempre pode ganhar.
Vemos que esse problema não trata de partições da folha com curvas previsíveis ou padrões que se repetem. Esse

problema instiga o estudo de partições que, em certo grau, não podem ser previstas. Por isso chamamos caóticas e
aqui não vamos nos prender a uma definição que vai limitar esse conceito.

Note que Martín nem ao menos precisa particionar a folha com retas. Ele pode desenhar quaisquer curvas e do
outro lado da folha temos uma situação tão caótica quanto. Essa natureza torna o problema tão intrigante.

Todo diagrama que tentamos desenhar não fornece nenhuma precisão satisfatória, pois as curvas podem ser tão
esquisitas quanto o leitor puder imaginar.

O problema motivador está disponível em [1]. O que chama mais atenção nele é o número de combinações
possíveis que o objeto de estudo permite, que parecem estar relacionadas de maneira aleatória com o objetivo do
problema em si. Considero essas características vestígios da beleza de um problema de combinatória, que reforçam
ainda mais o seu cunho desafiador.

1.2 | Problema auxiliar

Com o objetivo de resolver esse problema, faremos um problema secundário relacionado.
Problema 1.2. Prove que em uma das faces da folha colorida do Problema 1.1 existe uma cor que cobre pelo menos 1

n

da área da folha.

Solução (Problema 1.2):
Chame as áreas coloridas das n distintas cores a1, a2, . . . , an em uma face de A1,A2, . . . ,An , respectivamente, e a área
de uma face da folha de S .

Vamos usar agora o Princípio das Casas de Pombos para Médias que traz a ideia de que se a média aritmética de
n elementos é M , então existem elementos maiores ou iguais a M e elementos menores ou iguais a M no conjunto
cuja média dos elementos foi calculada. A área média coberta por uma cor em uma face da folha é A1+A2+⋅⋅⋅+An

n
= S

n
,

então, pelo Princípio das Casas de Pombos para médias, estamos feitos.
∎

Essa solução nos motivou a usar um princípio que usaremos na nossa solução do Problema 1.1 e que é muito
poderoso. O Princípio das Casas de Pombos para Médias tem o poder de determinar algo sobre a parte que tem a ver
somente com a quantidade de partes e o todo. Esses são os únicos dados que temos a respeito das partições caóticas
da folha.

1.3 | Resolvendo o Problema 1.1

O objetivo principal das definições da nossa solução para esse problema é tornar nula a necessidade de imaginar
as partições das folhas, definindo-as de outra maneira, usando a teoria de conjuntos e aplicações de princípios e
algoritmos combinatórios sobre os conjuntos.

Vamos adaptar a aplicação do Princípio das Casas de Pombos para Médias para a pintura de duas faces, tentando
dividir a folha em conjuntos que Jorge pode pintar de modo que se tornem zonas de coincidência.
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Vamos começar essa solução interpretando as duas faces como apenas uma, usando a técnica de abstrair um
papel transparente, estabelecendo condições para interpretar as zonas de coincidência como misturas de cores iguais
(que são misturadas quando trabalhamos com apenas uma face). O primeiro parágrafo é responsável por isso, estabe-
lecendo algumas definições que precisamos fixar com algum rigor.

As ideias de tonalidade e sub-tonalidade introduzidas na solução deixam mais palpáveis o critério que Jorge pode
manipular com a pintura (que é a tonalidade) e o critério que Jorge não pode manipular (que é a sub-tonalidade).

Solução (Problema 1.1):
Nessa solução usaremos a ideia de mistura de cores e de uma folha de papel translúcida de faces de área S , reinterpre-
tando a folha particionada caoticamente e pintada. Para isso, vamos definir que cada mistura de cores em cada ordem
gera uma cor diferente, ou seja, se as cores distintas x e y são misturadas com x na primeira face e y na segunda,
geramos uma cor diferente do que se x e y fossem misturadas a partir de faces diferentes. Se x = y misturadas em
qualquer ordem geramos a mesma cor original x .

Definição 1.1. Defina a1, a2, . . . , an as n cores originais usadas nas pinturas da primeira face (V1) e da segunda face
(V2) bem como aij , i , j ∈ Ú[1,n] as cores na tonalidade de ai (que estabelecemos que é única para cada cor original), que são
todas diferentes.

Vamos construir as cores e partições em um papel transparente onde os traços deV1 transparecem paraV2 e as
tonalidades (tratadas na definição anterior) são definidas pelas cores em V2, ou seja, se as cores ai e aj , i , j ∈ Ú[1,n]
se misturam saindo cada uma, respectivamente, de V1 e V2, formaremos uma cor na tonalidade de aj onde a sub-
tonalidade dessa cor é ai .

Definição 1.2. Defina Aij
, i , j ∈ Ú

[1,n] a região pintada da cor aij no papel transparente. Defina um campo como o
conjunto de n distintas regiões no conjunto A = {A11 ,A12 , . . . , A1n ,A21 ,A22 , . . . ,Ann } e um campo válido como um campo
em que todas as regiões são pintadas de tonalidades diferentes e sub-tonalidades diferentes.

É importante notar que A é o conjunto de todas as regiões disjuntas da folha.

Afirmação 1 Um campo tem apenas regiões pintadas de cores originais ou pode ser recolorido por Jorge de modo a ter
somente áreas pintadas de cores originais se, e somente se, ele é um campo válido.

Prova:
Isso segue diretamente da definição de campo válido. As áreas de um campopodem ser pintadas demodo que o campo
contenha somente áreas pintadas de cores originais se, e somente se, todas as subtonalidades são diferentes entre si,
bem como as tonalidades, pois somente nesse caso há uma bijeção entre o conjunto das tonalidades e subtonalidades
de um campo, onde essa bijeção leva ai para ai∀i ∈ Ú[1,n], que acontece se, e somente se, Jorge pode permutar as
tonalidades de modo que a sub-tonalidade e a tonalidade de uma área sempre coincidam.

Observação 1.1. Jorge apenas pode permutar as tonalidades, não as sub-tonalidades, e ele pode fazer isso livremente,
por definição do problema.

◻

Afirmação 2 Podemos particionar o conjunto A em n campos válidos.

A prova é simplesmente construir essa partição.
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Prova:
Podemos obter a seguinte partição ζ em campos de A:

A = {A12 ,A23 , . . . ,An1} ∪ {A13 ,A24 , . . . ,An2} ∪ {A14 ,A25 , . . . ,An3} ∪ ⋅ ⋅ ⋅ ∪ {A11 ,A22 , . . . ,Ann }.

Cada índice superior dos elementos das áreas dos campos se repete somente uma vez no campo, bem como
os índices inferiores, então as tonalidades e sub-tonalidades são diferentes entre os elementos para todo campo na
partição ζ, portanto, esses campos são campos válidos.

A região Aij
pode ser encontrada apenas na i -ésima posição do ∣i − j ∣-ésimo campo válido, da esquerda para a

direita, com as subtrações módulo n . Esse é o critério de construção da partição. Toda região pode ser encontrada
nessa partição apenas uma vez, então confirmamos que ela é uma partição.

◻
Note que a área média englobada em um campo válido na partição ζ é S

n
, pois temos n campos válidos na partição

ζ, então, pelo Princípio das Casas de Pombos para Médidas e a Afirmação 1, estamos feitos.

∎
As afirmações 1 e 2 nos permitem relacionar os problemas 1.1 e 1.2 adaptando a ideia do Problema 1.2 para

o Problema 1.1. No caso onde apenas um verso da folha é trabalhado não precisamos ampliar o conceito de área
colorida. No Problema 1.1, o conceito de área colorida e de n cores é um artifício que não podemos usar como chave
para desenrolar a solução pelo Princípio das Casas de Pombos para Médias, mas sim como meio de conectar as duas
faces da folha em um único conceito.

Podemos provar também que S
n
é o maior limitante inferior que sempre pode ser satisfeito por Jorge. De fato,

provamos que ele sempre pode ser satisfeito. Vamos construir um exemplo em que ele é o maior limitante inferior e
isso é suficiente para a prova. Tome então o formato do papel como retangular.

Basta dividir V1 com n − 1 retas horizontais paralelas a base da folha igualmente espaçadas e dividir V2 com
n − 1 retas verticais igualmente espaçadas. Assim, na folha transparente, para todo campo que escolhemos, a área
englobada por ele é igual a n ⋅ S

n2
= S

n
, pois obtemos um quadriculado n × n de quadrados iguais (de uma só cor cada)

no papel transparente e estamos feitos para esse limitante.

1.4 | Generalizando o Problema 1.1 para m faces

Nosso objetivo agora é generalizar esse limitante (ou criar outro tão eficiente quanto) para mais faces de folhas de
papel. Para isso, temos que resolver o seguinte problema.

Problema 1.4. Suponha que existam m ≥ 2 facesV1,V2, . . . ,Vm de folhas de papel de iguais dimensões (e área S ) em
que cada face é dividida em n regiões e a faceVm é pintada de n cores distintas por Martín. As folhas são empilhadas de
modo que a visão superior delas tenha sempre a forma de uma única folha. Para todo i ∈ Î∗

<m , Jorge pinta as n regiões
divididas deVi cada uma com uma cor diferente dentre as n cores. Chamaremos zonas de coincidência as zonas das folhas
empilhadas em que as cores que Jorge usou coincidem entre si e com a cor que há emVm . Jorge ganha se, e somente se, a
área total de zonas de coincidência é maior ou igual que 1

nm−1
da área do papel.

Mostre que Jorge sempre pode ganhar.

A ideia principal aqui é estender os conceitos da solução do Problema 1.1 e provar a Afirmação 2 por indução
para mais faces.
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Solução (Problema 1.4):
Para essa solução vamos pegar emprestado as definições da solução anterior de cores, de mistura de cores única e
dependente da ordem e vamos generalizar algumas definições, considerando desde já os papeis transparente.

Definição 3. Defina a j -tonalidade de uma cor como a cor original usada para formar essa cor proveniente da face
Vj . Defina a cor ai1i2⋱im

como a cor na j -tonalidade de aij ∀ j ∈ Ú
[1,m]. Defina também Ai1i2⋱im

a área pintada de

ai1i2⋱im

no papel transparente.

E.g. a cor ai1i2⋱im
está na 1-tonalidade de ai1 .

Vamos definir campo e campo válido analogamente ao que fizemos na Definição 1.3, mas considerando A o novo
conjunto total de áreas no novo papel transparente e, no caso de campo válido, considerando regiões em um campo
válido com j -tonalidades distintas ∀ j ∈ Ú≤m

Nesse ponto, podemos retomar a Afirmação 1.

Prova:
Isso segue diretamente da definição de campo válido. As áreas de um campo podem ser pintadas de modo que o
campo contenha somente áreas pintadas de cores originais se, e somente se, todas as j -tonalidades são diferentes
entre si, pois somente nesse caso Jorge pode permutar as i -tonalidades com i ∈ Î∗

<m de modo que a a-tonalidade e
a b-tonalidade de uma área sempre coincidam ∀ a, b Î∗

≤m . Esse é o argumento da bijeção na prova da Afirmação 1
repetido diversas vezes.

Observação 1.2. Jorge apenas pode permutar as j -tonalidades ∀ j ∈ Î
[2,m], e ele pode fazer isso livremente, por

definição do problema.
◻

Afirmação 3 Podemos particionar o conjunto de todas as áreas em A em nm−1 campos válidos.

Para essa prova vamos precisar numerar os índices de uma região a partir do mais superior para o mais inferior
começando com 1 e andando de 1 em 1.

Prova:
Olhando para a prova da Afirmação 2, vemos que isso é verdadeiro para m = 2. Vamos provar os casos restantes por
indução, tomando que a Afirmação 3 é válida para todo m ∈ Î∗

[2,l ]
para um inteiro l ≥ 2.

Note que, considerando m = l , cada região pode ter um índice mais inferior acrescentado em n possibilidades
(pois são n cores originais) gerando exatamente n regiões do caso m = l + 1. Toda região no caso m = l + 1 pode ser
escrita adicionando um índice mais inferior a uma região no caso m = l .

Vamos construir a partição em campos válidos param = l +1 a partir da partição em campos válidos do casom = l .
(i) Como a afirmação é válida para l , consideramos uma partição ζ em n l−1 campos válidos para m = l ;
(ii) Para cada campo válido de ζ, escolhemos o l +1-ésimo índice para a primeira região desse campo como n , para

a segunda como n −1 e assim por diante (faça essas subtrações módulo n) até a n-ésima região desse campo, gerando
outro campo válido;

(iii) Para gerar mais um campo válido, escolhemos o l + 1-ésimo índice para a primeira região desse campo como
n − 1 e fazemos analogamente a situação anterior, diminuindo o índice mais inferior conforme avançamos no campo;

(iv) Depois escolhemos o l + 1-ésimo índice para a primeira região desse campo como n − 2, depois n − 3 e assim
por diante, gerando n campos válidos para esse campo, varrendo todas as possibilidades do índice mais inferior para
toda região nesse campo.
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Como todos os campos de ζ são diferentes, as regiões novas que achamos nunca se repetem quando fazemos
isso para todos os campos, onde encontramos uma partição ζ′ dos campos válidos de A param = l +1 com n l−1 ⋅n = n l
campos válidos de n elementos. Estamos feitos por indução.

◻
Note que a área média englobada em um campo válido na partição ζ é S

nm−1
, pois temos nm−1 campos válidos na

partição da Afirmação 3, então, pelo Princípio das Casas de Pombos para Médidas e a Afirmação 1, estamos feitos.
∎

Para mostrar que esse é o maior limitante inferior possível, basta achar um exemplo em todos os campos válidos
englobam amesma área. Param = 2, isso é o caso do Problema 1.1. Param = 3 podemos fazer as três folhas triângulos
equiláteros divididos em n áreas da seguinte maneira:

(i) Enumere os vértices sobrepostos na pilha com 1, 2 e 3, partindo de qualquer vértice;
(ii) Enumere as folhas com 1,2 e 3;
(iii) Para a folha i , para todo i ∈ Î∗

≤3, desenhe n − 1 paralelas ao lado oposto ao vértice i que dividem a altura
relativa ao vértice i em n segmentos iguais.

Desse modo, o papel transparente será dividido em n3 triângulos de mesma área e cores diferentes. Qualquer
campo válido que escolhemos possui a mesma área.

Deixamos a cargo do leitor o seguinte problema que deve ser formalizado corretamente para destacarmos a
generalidade do limitante que obtemos.

Problema 1.4. Generalize o processo anterior usando um m-ágono regular e se convença de que podemos fazer o
processo anterior para qualquer m ≥ 2 (que no caso anterior é 3), obtendo campos válidos de mesma área.

Dica: Desenhe um diagrama. Isso é mais um problema de apenas formalizar essa ideia com os conhecimentos desenvol-
vidos ao longo das soluções.

1.5 | Generalizando o Problema 1.1 para k dimensões

O nosso objetivo agora se torna definir os elementos do problema arbitrariamente para mais dimensões, para que
algumas propriedades permaneçam válidas e para que possamos descobrir propriedades do problema para mais di-
mensões.

Consideramos um hipercubo k -dimensional, k > 2, construído da seguinte maneira:
(i) Construa um quadrado de lado medindo m (que vamos interpretar como uma folha);
(ii) Arraste o quadrado ao longo da terceira dimensão em uma distância m , obtendo um hipercubo;
(iii) Arraste o hipercubo obtido em (ii) uma distância m na próxima dimensão;
(iv) Repita o processo até obter um hipercubo k -dimensional.
Esse processo de construção do hipercubo será útil para que possamos generalizar para mais dimensões a ideia

de faces que pintamos, a ideia de divisão em regiões e as zonas de coincidência.
Para que possamos fazer isso, vamos estender a construção com omínimo de faces que podemos ter, isto é, duas,

para o número mínimo de dimensões que precisamos para interpretar essas faces como faces de um hipercubo, isto
é, um hipercubo tridimensional (ou seja, um cubo) com duas folhas.

Considere todos os correspondentes as faces do hipercubo já divididos em n regiões cada e apenas uma face já
pintada, onde Jorge pinta apenas as faces restantes.

No caso k = 3, podemos fazer duas faces opostas do cubo como as folhas, dividir cada folha como no Problema 1.4
e, para generalizar a ideia de divisão e pintura para a terceira dimensão, considerar que as perpendiculares a cada ponto
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das curvas que dividem uma folha em n regiões (para cada folha) dividem o cubo em n regiões que pintamos de cores
distintas. Isso é o equivalente tridimensional a pintura.

Fazendo isso para as duas folhas, tome que cores originais diferentes misturadas não resultam em uma cor ori-
ginal e cores originais iguais misturadas resultam na mesma cor original. As zonas de coincidência se tornam zonas
preenchidas com cores originais após a pintura de ambas as faces. Assim, pegamos a zona de coincidência mínima
do Problema 1.1 que Jorge pode obter e, para calcular um limitante inferior que Jorge pode obter, basta arrastá-la ao
longo da terceira dimensão numa distância m , obtendo um volume de coincidência m3 ⋅ 1

n
= m3

n
para o cubo dividido.

Estender isso para as próximas dimensões não requer que saibamos como serão as novas folhas de papel nem
as faces dos hipercubos. Apenas precisamos estender as zonas de coincidência ao longo de mais uma dimensão e
examinar as coincidências da pintura decorrente da nova folha adicionada com as coincidências que já obtivemos
para a dimensão anterior.

Para levar isso para a próxima dimensão, construindo um tesserato, basta arrastar ao longo da quarta dimensão
a zona de coincidência em uma distância m e aplicar a fórmula para a "zona de coincidência com a zona de coincidên-
cia"obtida no Problema 1.4. Isso nos diz que m4 ⋅ 1

n2
= m4

n2
é uma zona de coincidência que Jorge sempre pode atingir,

pintando os correspondentes 4-dimensionais das faces do cubo e das divisões da maneira que desejar, partindo de
uma face já pintada. Fazendo isso até a k -ésima dimensão, temos que a Jorge pode pintar as faces, de modo que a
zona de coincidência seja de no mínimo mk

nk−2
= mn+1

nn−1
.

Agora que já generalizamos para a n + 1-ésima dimensão, vamos explorar o seguinte problema, que é o caso
particular m = n da generalização para k dimensões que fizemos anteriormente.

Problema 1.5. Considere m = n no Problema 1.4 e as folhas quadrados de lado n , faces de um hipercubo n + 1-
dimensional. Considere as curvas dadas pelas projeções ortogonais das curvas que dividem cada face em n regiões, dividindo
o hipercubo em n regiões para cada face que representa uma folha. No lugar de pintar as faces de n cores, vamos pintar
as regiões em que dividimos o hipercubo com as projeções ortogonais de n cores distintas. Defina as zonas de coincidência
como o equivalente k -dimensional a área de coincidência. Sabendo que Martín pinta só uma folha e Jorge todas as outras,
prove que Jorge pode pintar as folhas de modo que as zonas de coincidência compreendem n2 do equivalente k -dimensional
a área.

Claramente, isso é apenas a aplicação de mn+1

nn−1
.
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