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Este artigo tem como objetivo abordar alguns aspectos his-
tóricos sobre a Torre de Hanói, além de demonstrar algu-
mas propriedades interessantes utilizando o método de in-
dução finita, visando fazer uma previsão “fictícia"do fim do
mundo.

1 | INTRODUÇÃO

A matemática escolar é uma das disciplinas onde, historicamente, tem-se os piores índices de desempenho estudantil.
O complicador está no fato de, também, ser uma das disciplinas mais importantes na formação intelectual e crítica
do indivíduo. Nesse contexto, muito se investiga sobre formas não tradicionais do ensino da matemática, deixando-a
mais atrativa e divertida. Uma das formas de se fazer isso é através da introdução de fatos históricos, lendas e os
mitos que envolvem os temas matemáticos. Uma das lendas mais famosas da matemática envolve a “Torre de Hanói”.

A Torre de Hanói é um jogo matemático, também conhecido por “O Problema do Templo de Benares”, “ Torre
de Brahma”, “Torre de Lucas” ou, simplesmente, “quebra-cabeças de pirâmide”, que consiste em movimentar discos
de diâmetros diferentes em três hastes seguindo a regra central de que se mova um disco por vez e um disco não
pode ser posicionado em cima de outro de diâmetro menor. Este jogo foi popularizado em 1883 como uma invenção
do matemático francês François Édouard Anatole Lucas, que era um entusiasta do tema “recreações matemáticas”, e
sempre foi rodeado de mitos e crenças místicas. Indicamos ao leitor interessado a referência [1] para uma visão mais
ampla e histórica da origem jogo. A intenção de Édouard Lucas era incentivar o uso do sistema de numeração binário,
esta informação consta na caixa original do jogo que está preservada no Musée des arts et métiers, em Paris, onde
aparece datada com novembro de 1883. Conforme narrado em [1], Édouard Lucas mencionou em seu livro “Théorie
des nombres” que o jogo foi publicado em 1882, mas não há evidências sobre tal fato. Na Figura 1 pode-se ver o jogo
original, confeccionado em madeira, que acompanhava um texto com as regras e um pouco sobre uma antiga lenda
indiana que motivou sua criação.

Partindo uma configuração em forma de pirâmide, como a da Figura 1, o jogo tem objetivo de transportar a
pirâmide para uma nova haste, movendo os discos pelas três hastes, seguindo as regras abaixo (também conhecidas
como regras divinas) :
- cada disco deve ser movido individualmente, ou seja, move-se um disco por vez;
- um disco não deve ser posicionado em cima de outro de menor diâmetro.
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F IGURA 1 A Torre de Hanói original. ©Musée des arts et métiers-Cnam, Paris. Foto: Michèle Favareille. Fonte:
[1].

Obviamente a complexidade do jogo muda conforme se varia a quantidade de discos que compõem a pirâmide inicial.
A quantidade de movimentos necessários para mover n peças pode variar segundo a estratégia utilizada e é possível
encontrar, de maneira recursiva, a quantidade mínima de movimentos necessários para mover toda a pirâmide. É
importante observar que existe uma generalização da Torre de Hanói considerando o mesmo problema porém com
mais hastes, chamado de “Reve’s puzzle”, mais informações sobre essa variação podem ser encontradas em [1].

O principal objetivo deste trabalho é estudar propriedades matemáticas inerentes à movimentação das peças na
Torre de Hanói. Mostrar que é possível mover todos os discos para uma nova haste e que a quantidade mínima de
movimentos necessários para isso é 2n − 1.

Este texto está organizado da seguinte forma, na Seção 2 apresentamos o mito em torno da Torre de Hanói. Na
Seção 3, fazemos um breve resumo sobre indução matemática com o intuito de deixar o texto acessível ao leitor não
familiarizado com tais ideias. Por fim, na Seção 4 estabelecemos algumas notações e a solução da Torre de Hanói
e propriedades associadas ao jogo, inclusive uma discussão sobre o problema apresentado na Seção 2. Por fim, na
Seção 5 é feita uma previsão para o fim do mundo.

2 | O PROBLEMA DO TEMPLO DE BENARES E O FIM DO MUNDO

Benares é uma cidade na Índia, mais popularmente conhecida por Varanasi ou Kashi, considerada como uma cidade
sagrada e capital espiritual indiana. No grande Templo de Benares havia uma grande torre do bramanismo utilizada
como fonte de melhora e disciplina aos jovens monges que ali habitavam. Conta um antiga lenda Hindu, que abaixo da
cúpula desse templo, marca do centro domundo, haviam três hastes de diamante fixadas sobre uma placa de bronze e,
em uma destas hastes, 64 discos de ouro de diferentes diâmetros, formando uma pirâmide. Segundo a lenda, os discos
foram colocados pelo deus Brahma no momento da criação do mundo. Aos monges era dada a tarefa de movimentar
os discos entre as hastes seguindo as regras divinas: mover um disco por vez e não colocar um disco de diâmetromaior
sobre um de diâmetro menor. O objetivo era transferir a pirâmide para uma outra haste, segundo as regras divinas.
Os monges deveriam trabalhar nessa tarefa constantemente, noite e dia, e, ao finalizarem o trabalho, o templo seria
transformado em pó e o fim do mundo chegaria. O leitor interessado pode buscar mais detalhes sobre esse mito em
[1, 2, 3].

As questões que emergem desse mito geraram muitos resultados matemáticos interessantes, e utilizá-lo como
parte do processo de ensino e aprendizagem torna-o mais divertido e “místico”. A pergunta mais natural sobre a
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lenda do Templo de Benares versa sobre o tempo restante até o fim do mundo. Para responder a isso é necessário
se estabelecer o tempo médio gasto em cada movimento. Além disso, se é possível fazer tal transferência, existem
quantas formas de o fazer? Qual a quantidade mínima de movimentos que possibilita a tarefa ser cumprida? Não se
sabe se os monges seguem a estratégia cuja quantidade de movimentos é mínima, mas sabendo o tempo gasto nessa
estratégia é possível prever (a partir de) quando ocorrerá o fim do mundo. No que segue, faremos uma análise dessas
e de outras questões necessárias à compreensão dos detalhes matemáticos envolvidos.

3 | PRINCÍPIO DE INDUÇÃO MATEMÁTICA

Nesta seção enunciaremos o Princípio de Indução Matemática que será necessário para a demonstração das propri-
edades decorrentes do problema da Torre de Hanói. Neste trabalho, o símbolo Î denota o conjunto dos números
naturais.
Teorema 1 (Princípio da Indução Matemática) Sejam Î0 = Î ∪ {0} e P (n ) uma proposição que depende de n ∈ Î0, tal
que:

a) P (n0 ) é verdadeira, para qualquer n0 ∈ Î0;
b) para cada n ∈ Î0 n ≥ n0, o fato de P (n ) ser verdadeira implica em P (n + 1) também ser verdadeira.

Então, P (n ) é verdadeira para qualquer n ∈ Î0 n ≥ n0.

Chamamos a parte a) de base da indução ou passo básico e a parte b) de passo indutivo. A demonstração deste Teorema
pode ser encontrada em [4].

4 | A MATEMÁTICA DA TORRE DE HANÓI

Consideremos o jogo da Torre de Hanói como definido na seção introdutória do artigo. As propriedades abaixo foram
extraídas de [2]. Novamente, lembrando que o jogo consiste de três hastes presas em uma base com n discos dispostos
em forma de pirâmide em uma das hastes. Os discos estão arrumados por tamanho, com o maior embaixo de todos
(veja a Figura 1). É permitido mover o disco de cima (o menor) de qualquer haste para outra haste, mas não pode-se
colocar um disco maior em cima de outro menor.

A seguir provaremos, a partir das “regras divinas” do jogo da Torre de Hanói, o principal resultado deste trabalho,
para outros resultados e generalizações veja [1].
Teorema 2 Considere a Torre de Hanói com três hastes e n discos, seguindo as regras de movimentação estabelecidas
previamente. As seguinte afirmações são verdadeiras:

(a) É possível mover todos os discos para uma das hastes vazias;
(b) Pode-se mover todos os n discos para uma haste vazia com 2n − 1movimentos;
(c) Não é possível mover todos os n discos para uma haste vazia com menos que 2n − 1movimentos.

É claro que, se o item (b) for verdadeiro, também será verdadeiro o item (a). Assim, para demonstrar os itens (a) e
(b), simultaneamente, consideremos a proposição
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P (n ) : Pode-se mover todos os n discos para uma haste vazia com 2n − 1 movimentos,
tendo como base de indução o caso com apenas 1 disco, isto é, n = 1.

Podemos constatar que pode-se mover um único disco para qualquer haste, pois as mesmas estão vazias. Além
disso, basta apenas um movimento, ou seja, 21 − 1 = 2 − 1 = 1 para que haja a mudança de haste. Deste modo,
considerando o Teorema 1, mostramos que P (1) é válida.

Por hipótese de indução, suponhamos que a proposição P (n ) é válida para algum n; ou seja, que o jogo com n

discos tem solução. Isto significa que podemos mover todos, exceto o anel maior com 2n − 1 movimentos.
Depois movemos o disco que restou para a segunda haste. Posteriormente, podemos mover todos os discos da

terceira haste para a segunda haste com 2n − 1. Fizemos ao todo
(2n − 1) + 1 + (2n − 1) = 2n+1 − 1.

Provando, assim, que P (n ) é válida para qualquer n ∈ N.
Passamos, agora, para a demonstração do item (c). Seja Jn o número mínimo de movimentos n discos. Para

determinar uma fórmula para Jn , veja que, com n + 1 discos com o menor número de passos, temos, necessariamente,
que passar duas vezes pela solução mínima do problema com n discos. Temos, então, que

Jn+1 = 2Jn + 1. (1)
Obtemos assim, uma sequência (Jn ) definida recorrentemente. Novamente aqui, utilizamos a teoria de indução, para
mostrar que o termo geral da sequência é dado por Jn = 2n − 1.

Considere a proposição
P (n ) : Não é possível mover n discos com menos que 2n − 1 movimentos.

Mostremos que P (1) é verdadeira. De fato, para n = 1 substituímos na fórmula (1) e obtemos que J1 = 2J0 + 1 = 1, já
que não há movimentos com zero (n=0) discos, mostrando assim que P (1) é verdadeira.

Suponha que P (n ) seja verdadeiro, para algum n; ou seja, que o jogo com n discos executa no mínimo 2n − 1

movimentos. Vamos provar que o jogo com n + 1 discos possui 2n+1 − 1.
Suponhamos, por hipótese de indução, que P (n ) seja válida, isto é, Jn = 2n − 1. Substituindo esta expressão em

(1) temos que:
Jn+1 = 2(2n − 1) + 1 = 2n+1 − 2 + 1 = 2n+1 − 1,

mostrando que P (n + 1) também é verdadeira. Além disso, demonstramos que não é possível mover os discos com
menos movimentos que o enunciado no item (b).
Observação 4.1 As demonstrações acima são baseadas em [2] e [3].

5 | PREVISÃO DO FINAL DO MUNDO

Retornamos agora ao problema do Templo de Benares, para prever o fim do mundo. É claro que o tempo gasto na
movimentação de todos os discos depende do tempo gasto na movimentação individual de cada disco. Para facilitar
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as contas, suponha que os monges do templo sejam incrivelmente rápidos e gastem 1 segundo para mover cada disco.
Então, segundo o Teorema 2, os monges gastarão, no mínimo 264 −1 segundos para completar a tarefa, transformando
o templo em pó e decretando o fim do mundo. Em [1] conta-se um pouco sobre como se deu o estudo sobre esse
número, e pode-se ver que

264 − 1 = 18.446.744.073.709.551.615 ≈ 18 · 1018 .

De forma simplificada, pensando em anos com 365 dias, dias com 24 horas, horas com 60minutos e minutos com
60 segundos, conclui-se que um ano tem 31.536.000 ≈ 3 · 107 segundos. Com isso, o tempo aproximado para que a
tarefa seja cumprida é de 6 · 1011 = 600.000.000.000 anos.

Utilizando a matemática, podemos prever que serão 600 bilhões de anos para que aconteça o final do mundo.
Como estamos em 2022, à princípio, não precisaremos ter medo da lenda que envolve o Templo de Benares pois
precisa-se de muitos anos para os monges consigam, de fato, mover todos os discos para outra haste. Um alívio para
a população terrestre, não?
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