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Há�dois�anos,�no�dia�21�de�Junho�de�2019,�foi�lançada�a�primeira�edição�desta�
revista.�Uma�ideia,�que�nasceu�numa�conversa�sob�as�telhas�do�infantário,�
não�só�tornou-se�realidade�mas,�de�facto,�levantou�voo�e�já�vai�para�a�sua�
terceira�edição.

Escusado�será�dizer�que�a�vida�deste�projeto�tem�sido�caracterizada�por�
turbulências�e�desafios�constantes.�A�primeira�edição�ficou,�de�certo�modo,�
marcada�por� todos�os�desafios�relacionados�com�a�criação�de�um�novo�
projeto�completamente�diferente�daquilo�que�o�Núcleo�de�Estudantes�de�
Matemática�do�Instituto�Superior�Técnico�tinha�vindo�a�fazer.�A�edição�do�
ano�passado,�como�o�anterior�presidente�mencionou�no�editorial,�estava�
planeada�para�ser�lançada�durante�o�Encontro�Nacional�de�Estudantes�de�
Matemática,�no�entanto,�a�apenas�algumas�semanas�do�evento,�a�pandemia�
obrigou�ao�cancelamento�do�encontro�e�a�um�lançamento�mais�modesto,�
virtual,�mas�não�menos�importante�no�dia�17�de�Abril.

À�data,� já�eram�conhecidas�algumas�características�do�vírus�e�já�era�
possível�fazer�certas�previsões�sobre�o�combate�à�pandemia�e�a�duração�
das�restrições�a�esta�associadas.�Ainda�assim,�poucos�esperariam�que,�um�
ano�depois,�muitas�das�restrições�se�mantivessem.�Estas�condicionantes�
fazem�com�que,�pelo�segundo�ano�consecutivo,�esta�revista�seja�lançada�
exclusivamente�em�formato�digital.�

A�pandemia�que�arrasou�o�planeta�durante�este�último�ano�tem�posto�
à�prova�o�carácter�e�a�determinação�de�todos�os�indivíduos,�sem�exceção.�
Como�responsável�pelas�atividades�do�Núcleo�de�Estudantes�de�Matemática�
do�Instituto�Superior�Técnico�quero�aproveitar�para�deixar�o�meu�agradec-
imento�a�todos�os�que�participaram�nestas�atividades.�Além�disso,�quero�
agradecer�especialmente�a�todos�os�alunos,�professores�e�ex-professores�
de�matemática�do�IST�que�estiveram�envolvidos�nesta�edição�da�revista�e�
que�nunca�deixaram�de�acreditar�neste�projeto.

Por�fim,�resta-me�apenas�desejar�boa�sorte�a�quem,�para�o�ano,�continuar�
este�fantástico�projeto�e�deixo�aqui�a�minha�garantia�de�que� irei�esperar�
ansiosamente�pelas�próximas�edições�desta�revista�e�pelas�novas�atividades�
que�os�alunos�de�matemática�do�IST�têm�planeadas�para�toda�a�comunidade.
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Num�relatório�publicado�em�setembro�de�2018,�uma�
comissão�de�10�professores� (CAMEPP),�criada�para�
pensar�uma�reforma�do�modelo�de�ensino�da�escola,�
identifica�nestas�palavras�o�seu�objetivo:�“repensar�o�
modelo�de�formação�pedagógica�do�Técnico,�de�modo�a�
formar�engenheiros�mais�capazes�de�antecipar,�intervir�e�
responder�aos�desafios�futuros”.�Em�setembro�de�2021,�
entra�em�funcionamento�no�IST�o�novo�modelo�de�ensino�
e�práticas�pedagógicas,�baseado�nas�propostas�desta�
comissão,�mas�com�diferenças�profundas�que�a�resistência�
dentro�do�Técnico�e�a�falta�de�recursos�para�alterações�
mais�ambiciosas�ditaram.�Ainda�assim,�a�mudança�chega�a�
todos,�incluindo�aos�remodelados�cursos�de�Licenciatura�
e�Mestrado�em�Matemática�Aplicada�e�Computação�
(LMAC�e�MMAC,�respetivamente)�–�apesar�de�estes�
não�formarem�engenheiros.

O�relatório�da�CAMEPP�abre�com�uma�análise�ao�
ensino�praticado�no�Técnico,�e�não�é�tímido�nas�críticas�
ao�status�quo.�Em�primeiro�lugar,�em�relação�ao�que�de-
nomina�“meritocracia�da�dificuldade”:�a�cultura�da�escola,�
sentencia�a�comissão,�determina�que�“os�alunos�devem�
enfrentar�grandes�dificuldades�no�seu�percurso.�Para�o�
efeito,�torna-se�assim�indiferente�se�essas�dificuldades�
são�intrínsecas�ou�completamente�arbitrárias”,�causadas�
por�exemplo�por�“práticas�pedagógicas�desajustadas”�e�
“desempenhos�docentes�inferiores”.�As�consequências,�
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segundo�estes�professores,�são�reprovações�e�abandono�
escolar,�um�desperdício�dos�recursos�do�IST,�já�à�partida�
escassos�em�relação�às�universidades�europeias�e�ame-
ricanas�com�que�a�escola�se�pretende�comparar.�Destas,�
como�não�podia�deixar�de�ser,�surge�à�cabeça�o�MIT�
onde,�dizem,�os�alunos�aprendem�a�pensar�criticamente,�
enquanto�na�“maioria�dos�casos,�os�alunos�do�Técnico�são�
formatados�para�resolver�problemas�tipo�e�responder�a�
questões�padrão”.�As�estruturas�dos�cursos,�“monolíticas�
e�densas”,�merecem�também�censura�no�relatório,�por�
não�prepararem�os�alunos�para�as�“profissões�do�futuro”�
que�ainda�não�conhecemos.

Assim,�surge�a�primeira�grande�linha�de�ação�proposta�
pela�CAMEPP:�flexibilizar�e�diversificar�o�percurso�dos�
alunos.�“Formar�pessoas�para�o�que�é�desconhecido”,�
diz-nos�o�professor�Pedro�Brogueira,�que�coordenou�
a�CAMEPP,�“é�completamente� incompatível”�com�a�
rigidez�dos�atuais�currículos�–�o�sistema�deve�gerar�
“biodiversidade”.�Nesta�linha,�a�comissão�propôs�mais�
opções�livres,�mais�possibilidades�de�projetos�integra-
dores�(científicos�ou�empresariais),�mais�disciplinas�de�
artes�e�humanidades,�criação�de�minors�e�atribuição�de�
créditos�para�atividades�extracurriculares.�Junta-se�ainda�
o�fim�dos�mestrados�integrados�em�engenharia,�que�foi�
imposto�a�nível�nacional.

ADMIRÁVEL NOVO

TÉCNICO

A�segunda�linha�de�ação�proposta�é�mais�complexa�
e�mais�ambiciosa.�O�objetivo�declarado�no�relatório�é�
criar�condições�para�uma�“mudança�de�paradigma�de�
ensino”,�reduzindo�as�aulas�expositivas�e�a�avaliação�por�
exames�e�reforçando�um�“ensino�de�proximidade”�e�
avaliação�contínua.�Neste�sentido,�surge�uma�proposta�
de�restruturação�do�calendário�escolar.�Ter�menos�
cadeiras�em�simultâneo,�afirma�o�relatório,�“permite�
que�os�alunos�desenvolvam�um�trabalho�mais�contínuo�
e�profundo”;�podia�ser�imposto�um�limite�de�4�cadeiras�
por�semestre,�mas�isso�obrigaria�a�uma�enorme�reestru-
turação�de�todas�as�unidades�curriculares�em�alguns�
departamentos.�Desta�forma,�a�solução�encontrada�foi�
partir�os�semestres�em�dois,�passando�todas�as�cadeiras�
a�funcionar�em�8�semanas�(em�vez�das�atuais�14),�mas�
menos�de�cada�vez.�Os�riscos�pedagógicos�deste�regime�
mais�intensivo�merecem�pouco�destaque�no�relatório,�
ao�contrário�de�uma�vantagem�que�não�tem�a�ver�com�
práticas�pedagógicas:�estando�ocupados�a�ensinar�apenas�
em�2�de�4�períodos,�na�outra�metade�do�ano�os�docentes�
do�Técnico�terão�“liberdade�total”�para�se�dedicarem�à�
investigação�científica.

Um�pormenor�importante�deste�desenho�é�o�acrésci-
mo�de�duas�semanas�de�aulas�em�cada�semestre,�que�
permitiria�uma�redução�da�carga�horária�semanal,�dando�
tempo�para�os�alunos�desenvolverem�trabalho�autónomo.�

Está�a�chegar�ao�Técnico�a�maior�reforma�curricular�desde�Bolonha.

As�mudanças�estão�a�ser�preparadas�desde�2018�e�marcaram�3�anos�de�

discussões�na�escola,�com�o�entusiasmo�de�uns�e�o�ceticismo�de�outros.�

Dos�primeiros�impulsionadores�à�implementação�nos�cursos�de�matemática,�

vamos�conhecer�o�debate�sobre�o�futuro�do�Técnico.

NMATH-IST
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Autónomo,�mas�não�solitário:�como�condição�necessária�
a�esta�reorganização,�a�comissão�propôs�uma�duplicação�
ou�triplicação�do�pessoal�envolvido�em�atividades�de�
apoio�ao�ensino,�recorrendo�a�investigadores,�estudantes�
de�doutoramento�e�de�mestrado�como�orientadores�
de�projetos,�teaching assistants,�corretores�de�exames�
e�monitores.
Resumindo,�a�CAMEPP�pensou�uma�reforma�dos�

métodos�pedagógicos�do�Técnico�passando�por�flexibili-
zar�os�currículos,�alterar�o�calendário�letivo�e�reorganizar�
profundamente�o�pessoal�da�escola.�Em�setembro�de�
2018,�entregou�as�suas�propostas�aos�órgãos�da�escola,�
iniciando-se�uma� fase�de�debate�na�comunidade�que�
viria�a�transformar�o�projeto�da�comissão�no�modelo�
que�será�de�facto�implementado.
Da�parte�da�estrutura�do�Técnico,�parece�haver�um�

esforço�para�descrever�este�projeto�como�largamente�
consensual,�desvalorizando�discordâncias�dentro�da�
escola.�Num�documento�orientador�de�maio�de�2019,�
fala-se�num�“apoio�generalizado�nas�consultas�efetua-
das�aos�órgãos�do�IST,�com�ressalvas�e�preocupações�
pontuais”.�Em�artigos�publicados�no�website�do�Técnico�
sobre�sessões�de�esclarecimento�que�foram�ocorrendo�
ao� longo�do�processo,�descreve-se�um�ambiente�de�
“muito�entusiasmo”;�ao�mesmo�tempo,�transmitem-se�
avisos�sobre�o�“receio�naturalmente�associado�a�qualquer�
mudança”�–�repetindo�um�refrão�que�vinha�já�do�relatório�
da�comissão:�“é�fundamental�[…]�motivar�todos�os�en-
volvidos�a�aceitarem�a�mudança”,�já�que�“muitas�pessoas�
resistem�naturalmente�à�mudança”.
“O�relatório�da�CAMEPP�foi�tudo�menos�consensual”,�

diz-nos�Francisca�Simões,�na�altura�representante�dos�
estudantes�no�Conselho�Pedagógico.�Por�causa�das�
divergências�entre�departamentos�e�dentro�dos�órgãos�da�
escola,�muitas�das�medidas�inicialmente�propostas�foram�
alteradas,�diluídas�ou�totalmente�eliminadas.�Se�nalguns�
domínios,�particularmente�a�flexibilização�dos�currículos,�
as�principais�ideias�da�CAMEPP�parecem�manter-se,�no�
que�toca�à�reorganização�do�calendário�sobreviveu�a�
divisão�em�quarters�mas�pouco�mais.�Continuará�a�haver�
algumas�cadeiras�semestrais�(até�duas�por�semestre).�
A�redução�da�carga�horária�semanal�vai�avançar,�não�
prolongando�os�semestres,�mas�simplesmente�reduzindo�
o�tempo�de�aulas�total;�unidades�curriculares�da�LMAC�

“No�contexto�da�cultura�
vigente,�a�norma�é�a�de�que�os�
estudantes�devem�enfrentar�
grandes�dificuldades.�Para�o�
efeito,���torna-se�indiferente�

se�são�intrínsecas�ou�
completamente�arbitrárias.”

—�RELATÓRIO�FINAL�DA�CAMEPP
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como�Introdução�à�Álgebra,�Introdução�à�Geometria�e�
outras�perderão�um�terço�do�seu�tempo�de�aulas,�graças�
à�redução�global�de�horas�acompanhada�de�uma�redução�
forçada�no�número�de�ECTS.
E�a�grande�reorganização�e�expansão�do�pessoal�da�

escola?�Este�ponto�parece�ter�desaparecido�do�discurso�
oficial�desde�que�o�processo�saiu�da�alçada�da�CAMEPP�
e�não�é�fácil�perscrutar�que�movimentos�existam�neste�
sentido.�Os�sinais�que�temos�são�de�que�está�por�de-
terminar�quando�e�como�esta�transformação�será�im-
plementada,�sabendo-se�apenas�que�a�falta�de�recursos�
financeiros�dita�uma�escala�muito�inferior�à�pensada�pela�
comissão.�“Para�ser�franco,�ainda�estamos�na�fase�de�or-
ganização�da�parte�principal�do�serviço�docente”,�diz-nos�
o�professor�José�Mourão,�presidente�do�Departamento�
de�Matemática�(DM),�em�março�de�2021,�“mas�existe�de�
facto�um�conjunto�de�verbas�que�estão�a�ser�distribuídas�
pelos�departamentos�para�apoio�ao�ensino”.�“Não�será�
a�verba�que�tinha�sido�idealizada”,�avisa.
No�DM,�parece�ter-se�gerado�uma�visão�relativa-

mente�consensual�em�relação�ao�novo�modelo:�positiva�
sobre�a�flexibilização�dos�currículos,�muito�negativa�sobre�
o�novo�calendário�escolar.�“A�Comissão�Científica�do�
mestrado,�os�coordenadores�da�LMAC,�toda�a�estrutura�
do�DM,�todos�os�professores�com�experiência�foram�
unânimes�em�dizer�que�o�ensino�da�matemática�devia�
ser�em�regime�semestral”,�diz-nos�o�professor�Pedro�
Girão,�coordenador�do�mestrado.�O�professor� José�
Mourão�explica-nos�a�sua�preocupação:�“os�conteúdos�
de�matemática�requerem�um�tempo�de�absorção�que�não�
é�compatível�com�8�horas�por�semana,�que�é�o�que�está�
previsto”�para�várias�disciplinas.�É�importante�notar�que,�
se�o�objetivo�pedagógico�do�novo�calendário�é�permitir�
que�os�alunos�frequentem�não�mais�de�4�cadeiras�em�
simultâneo�sem�obrigar� a�uma�grande�reorganização�
dos�currículos�em�determinados�cursos,�os�alunos�de�
matemática�sofrerão�as�desvantagens�pedagógicas�do�
regime�intensivo�sem�grande�alteração�positiva.�Na�
prática,�a�LMAC�já�cumpre�o�limite�de�4�cadeiras�em�
quase�todos�os�semestres,�o�mestrado�em�todos.
Em�pareceres�e�contactos�com�os�dirigentes�da�

escola,�o�DM�tentou�fazer�valer�a�sua�oposição�ao�regime�
intensivo.�Mas�os�órgãos�do�IST�mostraram-se�não�só�
favoráveis�ao�sistema�em�quarters�como�intransigentes�

“Para�ser�franco,�ainda�estamos�
na�fase�de�organização�da�
parte�principal�do�serviço�
docente,�mas�existe,�de�facto,�
um�conjunto�de�verbas�que�
estão�a�ser�distribuídas�pelos�
departamentos�para�apoio�ao�
ensino.�Não�será�a�verba�que�
tinha�sido�idealizada.”

—�JOSÉ�MOURÃO,�PRESIDENTE�DO�DM
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quanto�à�possibilidade�de�abrir�uma�exceção�para�os�cursos�
de�matemática�(segundo�os�mais�críticos,�para�evitar�que�
outros�coordenadores�de�curso�igualmente��céticos�sobre�o�
modelo�reclamassem�a�mesma�possibilidade).�Assim,�dentro�
das�novas�regras,�a�coordenação�da�LMAC�apresentou�aos�
alunos�em�novembro�de�2019�o�novo�plano�curricular,�com�
10�cadeiras�a�funcionar�em�regime�intensivo.�Em�relação�
ao�MMAC,�o�processo�foi�mais�atribulado,�com�avanços�e�
recuos�nas�negociações�entre�a�coordenação�do�curso�e�
os�órgãos�do�Técnico,�que�chegaram�a�motivar,�quando�a�
situação�parecia�particularmente�tensa,�uma�carta�aberta�de�
55�alunos�e�ex-alunos�em�solidariedade�com�a�posição�do�
DM.�No�final,�conseguiu�dar-se�forma�a�um�compromisso:�
todas�as�unidades�curriculares�de�mestrado�oferecidas�pelo�
DM�funcionarão�em�regime�semestral;�mas,�entre�projetos�
e�opções� livres,�é�possível�para�os�alunos�escolher�um�
currículo�que�cumpra�as�imposições�do�Técnico,�podendo�
assim�dizer-se�que�o�plano�curricular�cumpre�no�papel�as�
regras�da�escola.
Em�setembro�de�2021,�começa�nas�universidades�por-

tuguesas�um�ano�letivo�que�se�espera�muito�diferente�do�
anterior.�No�IST,�esta�reabertura�coincide�com�uma�nova�
fase�da�reforma�do�modelo�de�ensino�e�práticas�pedagógicas.�
Depois�do�estudo�da�CAMEPP,�do�debate�na�comunidade�
escolar�e�do�planeamento�dos�pormenores�–�que�continua�
a�decorrer�a�todos�os�níveis�da�estrutura�da�escola,�desde�os�
órgãos�de�direção�aos�professores�de�cada�departamento�–�
passa-se�à�prática.�Quando�forem�finalmente�postos�à�prova�
no�dia�a�dia�do�Técnico,�como�vão�os�planos�adaptar-se�aos�
professores�e�alunos?�Como�vão�professores�e�alunos�adap-
tar-se�ao�novo�contexto?�E,�no�fim�de�contas,�como�sairão�do�
Técnico�os�engenheiros�-�e,�já�agora,�os�matemáticos�-�das�
próximas�décadas?�Veremos.

“A�Comissão�Científica�do�mestrado,�os�
coordenadores�da�LMAC,�toda�a�estrutura�
do�DM,�todos�os�professores�com�
experiência�foram�unânimes�em�dizer�que�o�
ensino�da�matemática�devia�ser�em�regime�
semestral”

—�PEDRO�GIRÃO,�COORDENADOR�DO�MESTRADO

◼
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Até�ao�momento,�neste�artigo,�foi�explorado�todo�o�
processo�de�criação�do�novo�programa�de�Métodos�
de�Ensino�e�Práticas�Pedagógicas�que�entrará�em�vigor�
a�partir�do�próximo�ano�letivo�2021/2022.�Desde�o�
relatório�da�CAMEPP�publicado�em�Setembro�de�2018�
até�ao�presente,�o�processo�de�idealização�e�implemen-
tação�dos�novos�métodos�de�ensino�tem�sido�bastante�
atribulado�com�fortes�oposições�por�parte�do�DM.�O�
que�é�certo�é�que�o�próximo�ano�letivo�representará�
uma�nova�página�na�história�do�ensino�no�Técnico�com�
uma�estrutura�completamente�diferente�daquela�a�que�
a�comunidade�do�IST�está�habituada.�Existem�ainda�
algumas�regras�por�definir�o�que�implica�que�não�seja�
possível,�de�momento,�esclarecer�todas�as�questões�
que�os�alunos�possam�ter.�
Como�tal,�é�pertinente�referir,�neste�artigo,�não�só�

os�pontos�mais�relevantes�na�extensa�lista�de�mudanças�
que�entrarão�em�prática�a�partir�de�setembro,�mas�
também,�tentar�responder�a�algumas�questões�mais�
específicas�que�os�alunos�de�matemática�possam�ter�
sobre�o�funcionamento�do�próximo�ano�letivo.
Em�primeiro�lugar,�é�importante�relembrar�como�

estará�dividido�o�novo�calendário�escolar.�Como�pode�
ser�visto�na�Figura�1,�será�acrescentada�mais�uma�semana�
ao�calendário�atual.�O�ano�letivo�será�dividido�em�quatro�
trimestres�com�duas�semanas�de�intervalo�por�trimes-
tre,�a�primeira�semana�de�estudo�para�os�exames�e�a�
segunda�semana�destinada�à�realização�dos�mesmos.�
É�de�destacar�que�neste�novo�calendário�mantém-se�
a�semana�de�acolhimento�para�os�novos�alunos�e�nas�
semanas�identificadas�a�azul�podem�realizar-se�apresen-
tações,�discussões,�provas�orais,�avaliação�de�trabalhos�
e�projetos�e�sessões�de�dúvidas,�mas�não�se�podem�
realizar�testes�ou�exames�finais.
Para� além�das�mudanças� no� calendário� em� si,�

também�é�relevante�mencionar�as�alterações�na�distri-
buição�das�UC’s�em�LMAC.�Com�a�abolição�das�cadeiras�
com�7,5�ECTS,�muitas�destas�cadeiras�tiveram�de�ser�
reestruturadas�ou�até�repartidas�para�poderem�respeitar�
as�novas�diretrizes.�Nas�tabelas�1�a�6�é�possível�ver�as�
modificações� feitas�no�currículo�da�LMAC.�Cadeiras�

Antes Depois

Álgebra�Linear
6�ECTS

Álgebra�Linear
6�ECTS

1º�Ano�-�1º�Semestre

P1 P2

Cálculo�Diferencial
e�Integral�I
6�ECTS

Cálculo�Diferencial�e�Integral�I
6�ECTS

Elementos�de
Programação
6�ECTS Elementos�de

Programação
6�ECTSMatemática

Experimental
6�ECTS

Matemática
Experimental
6�ECTS

Elementos�de
Matemática�Finita

6�ECTS

Introdução�à�Teoria
de�Números
3�ECTS

Combinatória
e�Grafos
3�ECTS

Antes Depois

1º�Ano�-�2º�Semestre

P3 P4

Cálculo�Diferencial
e�Integral�II
7.5�ECTS

Cálculo�Diferencial�e�Integral�II
6�ECTS

Introdução�à
Otimização
7.5�ECTS

Introdução�à
Otimização
6�ECTS

Mecânica
e�Ondas
7.5�ECTS

Mecânica
e�Ondas
6�ECTS

Complementos
de�CDI
1.5�ECTS

Introdução
à�Álgebra
7.5�ECTS

Álgebra
6�ECTS

Opções�HASS*
6�ECTS

Tabela�2�-�Modificações�nas�UC’s�do�2º�semestre�do�1º�ano

Figura�1�-�Novo�calendário�escolar

Tabela�1�-�Modificações�nas�UC’s�do�1º�semestre�do�1º�ano
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como�Elementos�de�Matemática�Finita�repartem-se�
em�duas,�Introdução�à�Teoria�dos�Números�e�Com-
binatória�e�Grafos,�Topologia�e�ICC�passam�a�valer�9�
ECTS�e�ACED�passa�a�ser�apenas�Introdução�à�Análise�
Complexa,�valendo�apenas�3�ECTS,�e�abandona-se�a�
matéria�de�Equações�Diferenciais.
Os�estudantes�de�primeiro�ciclo�têm�à�sua�disponibi-

lidade,�tanto�no�primeiro�como�no�segundo�ano,�ECTS�
destinados�a�cadeiras�de�artes�e�humanidades�de�modo�
a�proporcionar�uma�componente�humanística�a�todos�os�
alunos�independentemente�do�curso�escolhido.�A�inscri-
ção�nestas�UC’s�não�requer�aprovação�do�Coordenador�
de�Curso,�no�entanto�as�candidaturas�serão�sujeitas�a�
um�plano�de�seleção�que�tem�por�base�as�classificações�
obtidas�no�Ensino�Secundário.�Ainda�no�1º�ciclo,�as�
UC’s�de�Opções-Pré�Major,�que�podem�ser�escolhidas�
como�UC’s�de�opção�livre�da�Tabela�6,�pretendem�dar�
a�conhecer�um�pouco�das�áreas�de�especialização�que�
os�alunos�poderão�escolher�no�2.º�Ciclo.�Não�será�
necessária�aprovação�do�Coordenador�de�Curso,�mas�
a�escolha�será,�na�maioria�dos�cursos,�condicionada�a�
partir�de�uma�lista�pré-definida.�Além�disso,�a�inscrição�
não�estará�condicionada�por�uma�candidatura�e�será�
efetuada�no�Fénix,�como�as�restantes�UC’s.
Relativamente�ao�2º�Ciclo,�deixa�de�ser�obrigatória�

a�realização�da�UC�de�Projeto�de�Tese�dando�origem�a�
dois�planos�distintos,�um�com�a�UC�de�Projeto�de�Tese�
e�outro�em�que�o�número�de�ECTS�previamente�desti-
nados�ao�Projeto�de�Tese�são�agora�destinados�a�UC’s�
da�Área�Principal.�Podem�ser�atribuídos�até�um�máximo�
de�6�ECTS�relativos�a�atividades�extracurriculares�que�
estarão�englobados�nos�créditos�de�opções�livres.�As�
atividades�extracurriculares�englobam�trabalhos�de�
investigação,�projetos�entre�semestres,�estágios�em�
empresas,�cursos�de�curta�duração� (ex.,�ATHENS,�
BEST,�MOOC�Técnico),�escolas�de�verão,�atividades�
associativas�ou�trabalhos�de�voluntariado.�Relativamente�
aos�Minors,�estes�correspondem�a�18�ECTS,�atribuídos�
também�no�grupo�de�opções�livres�e�correspondem�a�
um�conjunto�de�UC’s�que�permitem�maior�diversidade�
e�flexibilidade�curricular�ao�curso.
Os�alunos�que� ingressem�no�Instituto�Superior�

Técnico�a�partir�do�próximo�ano�letivo�estarão�sujei-
tos�a�estas�novas�regras�e�estruturas.�No�entanto,�a�
restante�comunidade�estudantil�que�já�se�encontra�no�
Instituto�Superior�Técnico�irá�passar�por�um�processo�
de�transição�com�algumas�peculiaridades�que�são�im-
portantes�mencionar.
Em�primeiro�lugar,�todos�os�alunos�inscritos�no�1º�

ciclo�e�que�não�o�concluam�em�2020/2021�transitam�
para�o�novo�1º�ciclo,�sendo�que�todos�os�créditos�ECTS�
já�realizados�serão�contabilizados�com�uma�diferença�
máxima�de�1,5�ECTS�após�o�ajuste�devido�às�alterações�
do�número�de�créditos�associado�a�algumas�Unidades�
Curriculares.�Esta�transição�será�aplicada�também�aos�
alunos�do�2º�Ciclo�que�não�o�concluam�em�2020/2021.
�Estará�disponível�um�simulador�de�transição�no�

Fénix�onde�os�alunos�podem�consultar�as�mudanças�
na�transição�para�o�novo�plano.

Antes Depois

2º�Ano�-�1º�Semestre

P1 P2

Análise�Complexa
e�Equações
Diferenciais
7.5�ECTS

Cálculo�Diferencial�e�Integral�III
6�ECTS

Seminário�de
Matemática
3�ECTS

Termodinâmica�e�
Física�Estatística

6�ECTS

Probabilidade�e
Estatística
6�ECTS

Introdução�à
Geometria
6�ECTS

Introdução�à
Análise�Complexa

3�ECTS

Gestão/Introdução
à�Economia
3�ECTS

Introdução�à
Geometria
7.5�ECTS

Termodinâmica
e�Estrutura�da
Matéria
6�ECTS

Probabilidade�e
Estatística
6�ECTS

Antes Depois

2º�Ano�-�2º�Semestre

P3 P4

Complementos�de�
Probabilidade
e�Estatística
7.5�ECTS

Eletromagnetismo
e�Ótica
6�ECTS

Matemática
Computacional
6�ECTS

Complementos
de�EO
1.5�ECTS

Eletromagnetismo
e�Ótica
6�ECTS

Matemática
Computacional
4.5�ECTS

Lógica�Matemática
7.5�ECTS

Lógica�Matemática
6�ECTS

Laboratório�de
Matemática
Computacional
3�ECTS

Complementos
de�Estatística
6�ECTS

Complementos�de�
Probabilidades
3�ECTS

Álgebra�Linear�
Numérica
3�ECTS

Tabela�3�-�Modificações�nas�UC’s�do�1º�semestre�do�2º�ano

Tabela�4�-�Modificações�nas�UC’s�do�2º�semestre�do�2º�ano

◼
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F.A.Q.

UM ALUNO QUE ESTEJA INSCRITO EM 2020/21 EM MESTRADO 
INTEGRADO TERÁ DE SE CANDIDATAR AO 2º CICLO?
Caso�o�aluno�escolha�o�mestrado�de�continuidade�não�terá�de�se�candidatar�
e�também�não�estará�sujeito�a�vagas�até�2025/26.�No�entanto,�se�o�aluno�
pretender�candidatar-se�a�outro�mestrado,�então�terá�de�se�candidatar�
embora�a�sua�vaga�no�mestrado�de�continuidade�continue�garantida�mesmo�
que�não�entre�no�mestrado�de�eleição.

COMO FUNCIONARÃO OS SEMESTRES ALTERNATIVOS?
Não�existirão�semestre�alternativos.

SENDO APANHADO PELA MUDANÇA, VOU PODER FAZER 
MELHORIAS DE UC ś CONCLUÍDAS?

Sim.�Em�2020/2021�todos�os�alunos�podem� fazer�melhoria�em�época�
especial�das�Unidades�Curriculares�a�que�tenham�estado�inscritos.�Não�é�

permitido�melhoria�em�2021/2022.

COMO FUNCIONA A ESCOLHA DAS DISCIPLINAS HASS? 
TENHO DE ME CANDIDATAR?
Sim.�O�aluno�terá�de�se�candidatar�às�UC’s�que�pretende.�O�processo�
de�candidatura�decorrerá�no�Fénix�à�semelhança�do�que�decorre�para�a�
dissertação�ou�os�programas�de�mobilidade.

VOU PODER OBTER OS CRÉDITOS DE PIC REALIZANDO UM 
ESTÁGIO?

O�Projeto�Integrador�pode�ser�um�estágio�desde�que�tenha�como�co-res-
ponsáveis�um�representante�da�empresa�e�um�orientador�professor�do�IST.

Antes Depois

Topologia
7.5�ECTS

Topologia
9�ECTS

3º�Ano�-�1º�Semestre

P1 P2

Introdução�à
Computabilidade
e�Complexidade

7.5�ECTS

Introdução�à�Computabilidade
e�Complexidade

9�ECTS

Análise�Numérica
6�ECTS

Opção�livre*
6�ECTS

Análise�Numérica
7.5�ECTS

Opção�de�PE*
7.5�ECTS

Antes Depois

3º�Ano�-�2º�Semestre

P3 P4

Análise�Real
7.5�ECTS

Medida�e�Integração
9�ECTS

Opção�livre�+�opção�de�PE*
12�ECTS

Projeto�Integrador�de�1º�Ciclo�em
Matemática�Aplicada�e�Computação

9�ECTS

Opções�livres*
12�ECTS

Projeto�em
Matemática
7.5�ECTS

Gestão
4.5�ECTS

Tabela�5�-�Modificações�nas�UC’s�do�1º�semestre�do�3º�ano Tabela�6�-�Modificações�nas�UC’s�do�2º�semestre�do�3º�ano
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A EXTRAORDINÁRIA
INFLUÊNCIA DE
FOURIER NO 
DESENVOLVIMENTO 
DA ANÁLISE MATEMÁTICA

É�habitual,�no�ensino�das�disciplinas�matemáticas�para�cursos�universitários�de�engenharias�
e�ciências�-�normalmente�denominadas�de�Cálculos,�ou�Análises�Matemáticas�-�que�um�dos��
últimos�capítulos�seja�dedicado�ao�método�de�separação�de�variáveis�e�séries�de�Fourier�para�
resolução�de�problemas�de�valor�inicial�e�fronteira�das�principais�equações�diferenciais�parciais:�
calor,�onda�e�Laplace.

No�entanto,�passa�despercebido�aos�alunos,�e�talvez�também�a�muitos�dos�professores,�o�
facto�histórico�surpreendente�que�essas�ideias,�que�Joseph�Fourier�desenvolveu�no�início�do�
século�XIX�para�o�estudo�do�problema�da�evolução�da�temperatura�em�sólidos,�aparentemente�
muito�restritas�ao�campo�das�equações�diferenciais�parciais�aplicadas�a�problemas�da�física,�
tiveram�na�realidade�um�papel�absolutamente�central�e�motivador�da�formulação��rigorosa�de�
quase�todos�os�conceitos�da�análise�matemática�ensinados�anteriormente,�desde�o�integral�de�
Riemann,�passando�pela�teoria�de�conjuntos�e�começando�na�própria�definição�de�função.�É�
um�pouco�dessa�história,�da�notável� influência�que�o�trabalho�de�Fourier�teve�na�génese�da�
moderna�análise�matemática,�que�pretendemos�apresentar�neste�texto.�Para�uma�exaustiva�
história�das�séries�de�Fourier,�com�mais�profundidade�técnica�e�incluindo�passagens�de�alguns�
dos�textos�originais,�recomenda-se�vivamente�a�primeira�metade�de�[2].

Por:�Jorge Drumond Silva
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∂2u  = c2 ∂2u ,∂t2

∂2u
∂x2

∂2u

“Chamamos�aqui�função�de�uma�variável�a�uma
quantidade�composta,�de�forma�arbitrária,�por

constantes�e�por�essa�variável.”

Antes de Fourier

A�representação�de�funções�gerais�como�sobreposição�de�funções�trigonométricas�tem�a�sua�
origem�no�estudo�matemático�do�som�e�das�vibrações,�que�cedo�se�impôs�como�tema�central�
de�investigação�entre�os�físicos�e�matemáticos�do�século�XVIII,�logo�após�o�desenvolvimento�
inicial�da�mecânica�newtoniana.�É�importante�notar�que�o�cálculo�diferencial�do�século�XVII,�
desenvolvido�por�Newton�e�Leibniz,�focava-se�em�curvas�geométricas�como�objetos�de�estudo.�
A�palavra�função�é�usada�pela�primeira�vez�por�Leibniz,�em�1692,�para�designar�a�dependência�de�
certos�conceitos�geométricos,�como�a�tangente�ou�o�raio�de�curvatura,�relativamente�à�curva�em�
questão.�No�entanto,�a�influência�das�ideias�revolucionárias�de�Descartes,�na�criação�da�álgebra�
simbólica�e�da�geometria�analítica,�fazia-se�cada�vez�mais�sentir�com�a�crescente�utilização�de�
variáveis,�fórmulas�e�equações.�A�necessidade�de�criar�uma�designação�para�a�forma�como�uma�
curva�geométrica�poderia�ser�descrita�por�uma�fórmula�envolvendo�uma�variável�levou�Johann�
Bernoulli,�em�1718,�na�sua�correspondência�com�Leibniz,�a�escrever:

Ficou�por�definir�exatamente�o�sentido�da�expressão�composta de forma 
arbitrária�mas�esta�terá�sido�a�primeira�definição,�mesmo�que�muito�vaga,�do�
conceito�moderno�de�função�de�uma�variável,�dada�por�uma�fórmula.

Leonhard�Euler� foi�aluno�de�Johann�Bernoulli�e�amigo�próximo�do�seu�
filho,�Daniel�Bernoulli.�Ao�longo�da�primeira�metade�do�século�XVIII,�Euler�e�
Daniel�Bernoulli�estudaram�as�vibrações�duma�corda�e�concluíram�que�eram�
harmónicas,�da�forma

u(x,t) = sen(αx)cos(βt),

mas�não�conseguiam�obter�a�unicidade�dos�parâmetros�α�e�β�em�termos�dos�
dados�físicos�do�problema.�Na�verdade�não�conseguiam�provar�que�o�movimento�
arbitrário�duma�corda�consistia�apenas�de�vibrações�fundamentais�e�persistiam�
no�erro�de�assumir�que�fisicamente�ela�tendia�sempre�para�uma�vibração�prin-
cipal:�aquela�que�era,�por�exemplo,�escutada�no�som�duma�corda�solta�de�um�
instrumento.�Isto�apesar�de�vários�estudiosos�de�música,�como�Rameau,�terem�
o�conhecimento�já�na�altura�que,�além�da�frequência�fundamental,�o�som�duma�
corda�era�composto�pela�sobreposição�de�harmónicos�de�menor�intensidade,�
com�frequências�múltiplas�inteiras�da�fundamental.

Em�1747,� Jean�d’Alembert�submete�o�seu�famoso�artigo�à�academia�de�
Berlim,�em�que�deduz�a�equação�diferencial�parcial�que�modela�o�movimento�
ondulatório�unidimensional
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e�com�o�propósito�explícito�de�mostrar�que�o�movimento�
vibratório�das�cordas�tinha�uma�diversidade�infinita�de�
soluções,�conclui,�por�integração�da�equação�diferencial,�
que�a�sua�solução�geral�é�da�forma�

u(x,t) = φ(x+ct) + ψ(x − 	ct),

com�as�funções�φ�e�ψ�obtidas�a�partir�da�posição�e�
velocidade�arbitrárias�da�corda�em�t=0 .�Euler,�no�ano�
imediatamente�seguinte,�em�1748,�e�estudando�o�mesmo�
problema,�conclui�que,�para�uma�corda�com�posição�
inicial�f(x)�e�velocidade�nula�em�t=0 ,�a�sua�evolução�
é�dada�por

u(x,t) = 2 f(x + ct) + 2 f(x − ct).

Surpreendentemente,�o�que�pareceria�ser�a�mesma�
conclusão,�torna-se�o�motivo�duma�intensa�e� longa�
discussão�entre�os�dois.�A�razão:�tinham�em�mente�
diferentes�conceitos�de�função�para�as�suas�soluções.�
Enquanto�d’Alembert�alegava�que�só�faria�sentido�consi-
derar�funções contínuas,�como�eram�designadas�na�altura�
as�que�eram�definidas�globalmente�por�uma�única�fórmula�
explícita�ou�expressão�analítica,�Euler�argumentava�que�
as�soluções�com�significado�físico�deveriam�ser�baseadas�
em�funções geométricas ou descontínuas,�mais�gerais,�pois�

u(x, t) =mman sin( nπx ) cos( cnπx ) ,∑
∞

n = 1

nπx
L( ( cnπt

L( (

f(x) =mman sin( nπx )∑
∞

n = 1

nπx
L( (

1
2

1
2

eram�curvas�que�podiam�até�não�ter�correspondência�
com�qualquer�fórmula,�eventualmente�desenhadas�à�
mão�livre,�ou�que�pudessem�ser�seccionalmente�dadas�
por�fórmulas�diferentes� (fazendo�lembrar�um�pouco�
um�tipo�de�dúvida�que�se�encontra�habitualmente�entre�
alunos�recém�chegados�à�universidade,�quando�tentam�
distinguir�funções�definidas�por�ramos�como�sendo�de�
alguma�forma�diferentes�de�funções�dadas�por�uma�
única�fórmula).�Contribuindo�para�a�confusão,�naquela�
época�achava-se�que�qualquer�função�dada�por�uma�
fórmula�explícita�era�infinitamente�diferenciável,�possível�
de�ser�expandida�na�sua�série�de�Taylor�e,�caso�fosse�
conhecida�num�subintervalo,�seria�necessariamente�
dada�globalmente�pela�mesma�fórmula.�No�fundo,�es-
tava-se�a�assumir�que�as�denominadas�funções contínuas�
tinham�as�propriedades�que�modernamente�associamos�a�
funções�analíticas.�Euler�concordava�com�estes�princípios�
e�por�isso,�para�poder�considerar�situações�físicas�com�
formas�de�vibração�realmente�gerais,�por�exemplo�para�
descrever�a�propagação�de�choques�observados�expe-
rimentalmente�por�Daniel�Bernoulli,�insistia�que�as�suas�
soluções�teriam�que�ser�dadas�por�funções geométricas.�
D’Alembert�contrapunha�que�as�soluções�da�equação�
diferencial�das�ondas�teriam�de�ter�segunda�derivada�finita�
em�todos�os�pontos�e�portanto�necessariamente�dadas�
por�uma�única�fórmula�em�todo�o�domínio.

Em�1753,�argumentando�fisicamente�na�sequência�dos�seus�estudos�experimentais,�Daniel�
Bernoulli�propôs�que�a�forma�mais�geral�possível�de�vibração�duma�corda,�portanto�incluindo�
as�de�d’Alembert�e�Euler,�deveria�ser�dada�pela�sobreposição�da�vibração�fundamental�com�
todos�os�seus�harmónicos�de�frequências�múltiplas�inteiras�que,�para�uma�corda�começando�
em�repouso,�corresponderia�à�série

a� qual,� em� t=0 ,� daria� a� forma� inicial� da� corda� f(x) através� duma� série� de� senos

Esta�é�a�primeira�vez�que�foi�avançada�a�ideia�duma�função�arbitrária�ser�representada�por�uma�
série�trigonométrica,�mas�Bernoulli�não�a�conseguia�justificar�matematicamente,�nem�obter�os�
coeficientes�an�a�partir�de�f,�pelo�que�foi�sujeito�a�críticas�por�parte�de�Euler�e�d’Alembert.�Euler�
já�achava�que�fórmulas�explícitas,�as�funções contínuas�como�as�propostas�por�d’Alembert,�não�
eram�suficientes�para�representar�a�generalidade�de�formas�de�cordas�vibrantes�e�daí�defender�
que�teriam�de�ser�funções geométricas,�mais�gerais.�Por�maioria�de�razão,�uma�fórmula�explícita�
particular,�dada�exclusivamente�por�um�somatório�de�senos,�argumentava�Euler,�só�poderia�
ser�periódica�e�ímpar,�pelo�que�naturalmente�estaria�ainda�mais� longe�de�corresponder�a�
uma�configuração�arbitrária.�Já�d’Alembert�cometia�o�erro�de�assumir�que,�se�os�senos�eram�
infinitamente�diferenciáveis,�então�a�sua�soma�também�o�seria,�pelo�que�a�série�trigonométrica�
de�Bernoulli�com�certeza�não�poderia�representar�as�curvas�geométricas,�por�secções,�que�

.
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Fourier

Jean-Baptiste�Joseph�Fourier�nasceu�em�Auxerre�em�1768,�no�seio�de�uma�família�pobre.�
Com�o�início�da�revolução�francesa�em�1789,�na�qual�participou�de�forma�ativa,�acabou�por�
ser�aceite�na�recém�criada�École�Normale�em�Paris,�em�1794,�onde�se�destacou,�tendo�por�
professores�alguns�dos�mais�distintos�cientistas�de�França�da�época,�como�Lagrange,�Laplace�
ou�Monge.�Posteriormente,�de�1796�a�1798,�tornou-se�professor�da�École�Polytechnique,�que�
também�havia�sido�acabada�de�fundar.

Em�1807�submete�o�seu�primeiro�trabalho�resultante�dos�seus�estudos�sobre�propagação�
de�calor,�Mémoire Sur la Propagation da la Chaleur Dans les Corps Solides�à�Academia�Francesa�de�
Ciências.�O�júri,�composto��por�Lagrange,�Laplace,�Lacroix�e�Monge,�recusou�a�sua�publicação,�
tendo�Lagrange�contestado�fortemente�o�tratamento�de�séries�trigonométricas,�dado�que�
Fourier�já�anunciava�que�qualquer�função�arbitrária,�definida�em�[L,  L],�poderia�ser�escrita�
como�a�soma�duma�série

com�os�coeficientes�calculados�a�partir�da�função�f�pelas�fórmulas

e

Euler�defendia.�Conceitos�rigorosos�de�convergência�de�
sucessões�e�séries�ainda�não�existiam,�é�claro,�e,�tal�como�
o�conceito�moderno�de�função�contínua�num�ponto,�
só�viriam�a�ser�desenvolvidos�no�séc�XIX,�por�Cauchy.

Em�1759,�um�jovem� Joseph-Louis�Lagrange,�em�
início�de�carreira,�decide�também�estudar�o�problema�
da�vibração�duma�corda,�mas�com�o�propósito�de�se�
posicionar�ao� lado�de�Euler�na�disputa.�Para�justificar�
a�solução�de�Euler,�com�um�argumento�a�seu�ver�mais�
rigoroso�e�logicamente�sólido,�Lagrange�decide�desen-
volver�um�método�de�interpolação�de�curvas�geométricas�
arbitrárias,�considerando�um�número�finito�de�pontos�
sobre�elas.�A�ideia�era�obter�uma�fórmula�explícita,�ou�
seja,�uma�função contínua,�que�aproximasse�qualquer�
curva�geométrica�tanto�melhor�quanto�maior�o�número�
de�pontos�usados�na�interpolação.�Fazendo�o�número�de�
pontos�tender�para�infinito,�Lagrange�chegou�à�fórmula

u(x, t) =m22m sin( nπx )sin ( npx  cos( cnπx )f(y)dy∑
∞

n = 1

nπy
L( ( cnπt

L( (nπx
L( (

∫
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an = L meef(x) cos(nπx )dx          n ≥ 0,
nπx
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∫
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bn = L meef(x) sen(nπx )dx          n ≥ 1,
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L( (

∫
L

L
1
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para�o�problema�com�posição� inicial�f �e�velocidade�
vertical�inicial�g.�O�que�é�absolutamente�notável�é�quão�
perto�Lagrange�esteve�de�obter�o�desenvolvimento�das�
condições�iniciais�em�séries�de�senos,�com�os�correspon-
dentes�coeficientes�de�Fourier:�ter-lhe-ia�bastado,�em�
t=0 ,�trocar�os�somatórios�das�séries�com�os�integrais�
(há�quem�argumente,�por�isso,�que�o�crédito�deveria�ser�
atribuído�a�Lagrange�e�não�a�Fourier).�Mas�o�facto�é�que,�
tendo�tudo�para�ter�feito�essa�descoberta,�não�o�fez�e�
a�sua�preocupação�foi�a�de�desenvolver�um�argumento�
matemático�que�supostamente�justificaria�a�solução�de�
Euler.�Pelo�que�reescreveu�a�solução�na�forma�análoga�à�
de�Euler,�e�argumentou�que�isto�provava�que�d’Alembert�
e�Bernoulli�estavam�errados�(quando,�efetivamente�a�sua�
solução�confirmava�a�conjetura�de�Bernoulli,�permitin-
do�até�calcular�os�respetivos�coeficientes�de�Fourier).�
D’Alembert�de�forma�perspicaz�respondeu�que�certos�
aspetos�da�argumentação�-�diferenciabilidade�das�funções�
as�quais�eram�dadas�por�fórmulas�explícitas�em�todo�o�
domínio�-�justificavam�mais�a�sua�solução�que�a�de�Euler,�
mas�Lagrange,�sem�conseguir�contra�argumentar,�nunca�
o�admitiu,�apesar�de�tudo.

(1)

(2)

(3)
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∂2u  = α ∂2u ,∂t
∂u

∂x2

∂2u

Fourier�(1768-1830)

Em�1811�Fourier�volta�a�submeter�à�Academia�de�Ciên-
cias�uma�versão�mais�alargada�e�aprofundada�do�seu�
trabalho,�Mémoire Sur la Propagation da la Chaleur,�como�
candidato�ao�Grand Prix de Mathématiques�de�1812.�
O�júri,� composto�por�Laplace,�Lagrange�e�Legendre,
atribui-lhe�o�primeiro�prémio,�elogiando�o�seu�trata-
mento�do�problema�da�propagação�de�calor�através�da�
formulação�do�correspondente�modelo�matemático�
dado�pela�equação

descrevendo-a�como�a�“verdadeira�equação�da�trans-
missão�do�calor”�e�destacando�a�sua�originalidade�e�
importância.�Para,�logo�de�seguida,�criticar�severamente�
a�sua�resolução�matemática�através�das� séries�trigo-
nométricas,�por�“deixar�muito�a�desejar�em�termos�de�
generalidade�e�rigor”,�não�o�tendo�mais�uma�vez�publi-
cado.�Mais�uma�vez�Lagrange,�em�particular,�mostrava-se�
intransigente�em�aceitar�estes�resultados�surpreendentes.

Fourier�dedicou-se�então�a�preparar�uma�versão�
completa�e�definitiva�destes�trabalhos.�Finalmente,�em�
1822,�publicou�o�clássico�Theorie Analytique de la Chaleur.�
A�sua�importância�na�história�da�física�e�da�matemática�
é�difícil�de�exagerar.�Sozinho,�Fourier�concentrou-se�
num��problema�físico�ainda�pouco�estudado;�formulou,�
para�a�descrição�do�fenómeno,�um�modelo�matemático�

baseado�numa�nova�equação�diferencial�parcial�que�se�
veio�a�impor�ao�longo�dos�séculos�com�uma�das�mais�fun-
damentais�em�diferentes�áreas�da�matemática�e�da�física�
de�fenómenos�difusivos;�e�desenvolveu�uma�inovadora�
técnica�matemática�para�a�sua�resolução,�baseada�em�
separação�de�variáveis�e�na�representação�de�funções�
em�séries�trigonométricas.

Apesar�de�ter�sido,�com�certeza,�influenciado�pelos�
trabalhos�dos�seus�antecessores,�Fourier�foi�muito�mais�
longe.�Sem�ter�na�verdade�apresentado�demonstrações�
que�se�possam�considerar�completas�e�rigorosas,�mesmo�
para�a�época,�calculou�ainda�assim�vários�exemplos�
explícitos�para�comprovar�a�veracidade�dos�seus�resul-
tados�e�formulou�uma�teoria�completa�associada�à�ideia,�
primeiro�avançada�por�Daniel�Bernoulli� setenta�anos�
antes,�de�que�uma�função�totalmente�arbitrária�podia�ser�
escrita�como�uma�sobreposição�infinita�de�harmónicos:�
calculando-se�primeiro�os�coeficientes�pelas�fórmulas�(2)�
e�(3)�(análise),�a�função�poderia�depois�ser�reconstruida�
pela�série�(1)�(síntese).�Mas�ao�contrário�do�problema�da�
vibração�da�corda,�onde�estas�sobreposições�harmónicas�
surgem�de�forma�natural�e�intuitiva�com�uma�motivação�
associada�ao�som,�Fourier�fê-las�surgir�numa�situação�
muito�menos�natural�do�ponto�de�vista�físico,�para�o�
estudo�da�difusão�de�calor�e�como�parte�do�procedimen-
to�matemático�de�resolução�da�equação�diferencial�por�
si�proposta.�Não�chegou�a�definir�precisamente�o�que�

entendia�por�função totalmente arbitrária�e�muito�menos�
se�só�algumas�destas�seriam�integráveis,�de�modo�a�que�
os�correspondentes�coeficientes�realmente�pudessem�
ser�calculados�(assumiu�que�os�integrais�eram�obtidos�
por�áreas,�de�modo�a�contemplar�as�situações�em�que�
as�funções�não�fossem�dadas�por�uma�fórmula�explícita),�
mas�já�deu�destaque�ao�problema�de�convergência�de�
séries,�algo�que�até�então�era�aceite�quase�sem�hesi-
tações.�Acima�de�tudo,�deitou�por�terra�o�pressuposto�
que�era�assumido�até�então�de�que�haveria�uma�relação�
orgânica�intrínseca�entre�diferentes�partes�duma�função 
contínua�no�sentido�de�Euler:�a�universalidade�da�re-
presentação�em�séries�trigonométricas�permitia�afinal�
representar�numa�só�fórmula�explícita�global�funções�
quaisquer,�mesmo�as�geométricas,�ou�descontínuas,�
dadas�seccionalmente�por�diferentes�expressões�e�até�por�
curvas�desenhadas�à�mão.�Todas�as�funções�seriam,�nesse�
sentido,�contínuas�pelo�que�tal�classificação�era�absurda.

Não�só�as�ideias�apresentadas�no�seu�trabalho�foram�
totalmente�revolucionárias,�por�si�mesmas,�a�mais�impor-
tante�consequência�da�ousadia�com�que�afirmou�os�seus�
resultados,�totalmente�surpreendentes�à�época�(como�
se�vê�pela�reação�adversa,�por�exemplo,�de�Lagrange),�
foi�a�onda�de�progresso�que�desencadeou�e�que�levou�à�
formulação�moderna�de�muitos�dos�conceitos�da�análise�
matemática�que�conhecemos�hoje.
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f(x+) + f(x−)
2

y�é�uma�função�da�variável�x,�
definida�num�intervalo

a < x < b,�se�para�cada�valor
da�variável�x�neste�intervalo�
corresponde�um�único�valor�
determinado�da�variável�y.�
Além�disso,�é�irrelevante

de�que�forma�esta
correspondência�é�efetuada.

Século XIX após Fourier

Foi�Peter�Gustav�Dirichlet�o�primeiro�a�dar�continuidade�de�forma�
significativa�ao�trabalho�de�Fourier.�Nasceu�em�1805�e�em�1822�vai�estudar�
para�Paris,�onde�conhece�pessoalmente�Fourier�e�fica�impressionado�com�
o�seu�trabalho�sobre�a�propagação�de�calor.�Em�1829,�em�Berlim,�Dirichlet�
publica�Sur la Convergence de Séries Trigonométriques Qui Servent à Représenter 
Une Fonction Arbitraire Entre des Limites Donnés�(e�uma�versão�alargada,�em�
alemão,�em�1837),�com�o�propósito�de�provar�rigorosamente�a�convergência�
das�séries�de�Fourier.�Munido�das�novas�definições�de�convergência,�limites�
e�de�integral�recentemente�criadas�por�Cauchy,�Dirichlet�efetivamente�
demonstra�que,�para�funções�com�um�número�finito�de�descontinuidades�
assim�com�um�número�finito�de�máximos�e�mínimos�(a�versão�que�hoje�
em�dia�é�normalmente�ensinada�nas�disciplinas�universitárias�introdutórias�
como�o�teorema�de�Dirichlet�de�convergência�pontual�das�séries�de�Fourier�
é�para�funções�seccionalmente�diferenciáveis,�ou�seja,�em�que�a�função�e�a�
sua�primeira�derivada�têm�apenas�um�número�finito�de�descontinuidades,�
com�limites�laterais�finitos�em�todos�os�pontos)�as�somas�parciais�da�série�de�
Fourier�convergem�em�cada�ponto�x  ∈ [L,  L]�para�a�média�dos�limites�laterais

(considerando,�para�os�extremos�x  = ±L,�o�prolongamento�periódico�de�
período�2L�da�função�f ).�Em�particular,�para�funções�diferenciáveis�em�todo�
o�intervalo�[L,  L]�(e�tais�que�f(L)=f(L))�este�resultado�de�Dirichlet�esta-
belece�verdadeiramente�a�convergência�das�séries�de�Fourier,�em�condições

muito�mais�gerais�do�que�as�que�são�precisas,�por�
exemplo,�para�a�convergência�da�série�de�Taylor,�e�assim�
solidificando�a�extraordinária�importância�do�trabalho�
de�Fourier.

No�entanto,�Dirichlet�esforça-se�por�alargar�o�seu�
teorema�de�convergência�a�uma�classe�o�mais�geral�
possível,�de�forma�a�ir�ao�encontro�das�funções�arbitrárias�
enunciadas�por�Fourier,�mas�apercebe-se�que�a�obstrução�
se�encontra�na�sua�integrabilidade�para�o�cálculo�dos�
coeficientes.�E,�para�demonstrar�como�certas�funções�
não�seriam�integráveis,�sugere�o�exemplo�duma�função�
com�um�valor�a�nos�pontos� racionais�do�domínio,�e�
b≠a�nos�irracionais.�Esta�é�a�famosa�função�de�Dirichlet,�
absolutamente�inédita�e�surpreendente�para�a�época,�uma�
vez�que�não�era�dada�nem�por�uma�fórmula�explícita,�
nem�por�uma�curva�geométrica.�Aliás,�era�descontínua�
em�todos�os�pontos�do�seu�domínio,�de�acordo�com�
a�nova�definição�de�continuidade�num�ponto�dada�por�
Cauchy.�No�fundo,�o�que�estava�em�causa�para�a�ideia�
duma�função�tão�geral�como�esta�era�simplesmente�a�
de�correspondência�arbitrária,�mas�bem�determinada,�
entre�os�pontos�do�domínio�e�as�suas� imagens.�Pelo�
que�Dirichlet�propõe�o�que�se�considera�ser�a�primeira�
definição�de�função�no�sentido�moderno�do�conceito:
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Dirichlet�não�publicou�mais�trabalhos�em�séries�
de�Fourier,�mas�enquanto�dava�aulas�na�universidade�
de�Berlim�haveria�de� influenciar�um�extraordinário�
aluno:�Riemann.

Bernhard�Riemann�nasceu�em�1826,�inicia�os�estudos�
para�o�seu�doutoramento�na�universidade�de�Göttingen�
em�1846�e,�por�sugestão�de�Gauss,� seu�orientador,�
passa�dois�anos�entre�1847�e�1849�na�universidade�de�
Berlim,�onde�entra�em�contacto�com�Dirichlet.�Mais�
tarde,�em�1854,�submete�duas�teses�para�as�suas�provas�
de�habilitação,�necessárias�para�tornar-se�professor�
em�Göttingen�(ambas�só�viriam�a�ser�publicadas�por�
Dedekind�em�1867,�já�após�a�sua�morte):�na�primeira,�
Über die Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde 
liegen,�desenvolve�os�princípios�do�que�se�passou�a�
chamar�de�geometria�riemanniana;�na�segunda,�Über die 
Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische 
Reihe,�desenvolveu�um�estudo�profundo�e�inovador�sobre�
séries�trigonométricas.

Neste�notável� trabalho�da�sua�Habilitationsschrift�
Riemann�apercebe-se�da�centralidade�e�importância�da�
questão�de�integração�de�funções,�para�a�qual�a�definição�
criada�por�Cauchy�e�usada�por�Dirichlet�era�francamente�
insuficiente.�E�assim,�para�dispor�de�uma�teoria�de�inte-
gração�mais�eficaz,�desenvolve�toda�uma�nova�definição�
de�integral,�que�é�essencialmente�aquela�que�é�hoje�
ensinada�genericamente�na�matemática�universitária:�o�

integral�de�Riemann.�Na�última�parte�da�tese,�concen-
tra-se�nas�séries�de�Fourier�e� séries�trigonométricas�
gerais.�Começa�por�provar�resultados�importantes�sobre�
a�convergência�para�zero�dos�coeficientes�de�Fourier�ou�
o�facto�da�convergência�das�séries�de�Fourier�num�ponto�
depender�apenas�dos�valores�da�função�f�na�vizinhança�
desse�ponto,�apesar�dos�coeficientes�(2)�e�(3)�depende-
rem�da�integração�da�função�sobre�todo�o�seu�domínio.�
Mas�onde�Riemann�realmente�inovou�profundamente�
foi�na�teoria�geral�de�séries�trigonométricas.�Em�vez�de�
centrar�o�problema�numa�função�geral,�como�fez�Fourier,�
e�questionar-se�a�seguir�se�é�possível�reconstruí-la�como�
a�soma�duma�série�com�os�coeficientes�adequados,�
Riemann�inverteu�completamente�o�ponto�de�vista�do�
problema�centrando-se��em�séries�trigonométricas�gerais�
e�questionando-se�para�que�tipo�de�funções�elas�pode-
riam�convergir.�Por�outras�palavras,�em�vez�de�buscar�
condições�suficientes�para�que�uma�função�pudesse�ser�
representada�pela�sua�série�de�Fourier,�como�Dirichlet�
tinha�feito,�Riemann�procurou�caracterizar�as� funções�
dadas�por�expansões�em�séries�trigonométricas�arbi-
trárias,�com�coeficientes�não�necessariamente�os�propos-
tos�por�Fourier.�Ao�conjunto�de�problemas�e�resultados�
desenvolvidos�nesta�perspetiva�chama-se�hoje�teoria�de�
Riemann�de�séries�trigonométricas.�Em�particular,�uma�
das�questões�essenciais�levantadas�foi�precisamente�o�
problema�da�unicidade�dos�coeficientes,�ou�seja,�se�duas�

séries�trigonométricas�com�coeficientes�diferentes�poderiam�convergir�para�
a�mesma�função.�E,�sendo�únicos,�se�seriam�necessariamente�os�coeficientes�
de�Fourier�ou�se�poderia�uma�série�trigonométrica�convergir�até�para�uma�
função�não�integrável�para�a�qual,�portanto,�não�faria�sequer�sentido�falar�de�
coeficientes�dados�pelas�fórmulas�(2)�e�(3).�Riemann�não�provou�nenhum�destes�
resultados,�mas�desenvolveu�técnicas�fundamentais�que�se�vieram�a�mostrar�
centrais�no�desenvolvimento�de�respostas�a�essas�questões�após�a�sua�morte,�
aos�39�anos,�em�1866.�Terminou�a�sua�tese�com�um�capítulo�onde�apresentava�
variados�exemplos�de�funções�e�séries�com�diferentes�propriedades�finas�de�
continuidade�e�integrabilidade,�como�a�bem�hoje�conhecida�função�integrável�
à�Riemann�que�é�contínua�nos�irracionais�e�descontínua�apenas�nos�racionais,�
ou�a�primeira�proposta�duma�função�dada�por�uma�série�trigonométrica�que�
seria�contínua�mas�não�diferenciável�em�ponto�algum.

Seria�Georg�Cantor,�nascido�em�1845�em�São�Petersburgo,�quem,��numa�
série�de�artigos�escritos� logo�no� início�da�sua�carreira�científica,�entre�1870�
e�1872,�viria�a�resolver�uma�parte�significativa�do�problema�da�unicidade�de�
representação�de�funções�por�séries�trigonométricas�e,�em�consequência�
desse�mesmo�estudo,�criar�a�uma�das�mais�importantes�áreas�da�matemática:�
a�teoria�dos�conjuntos.�Com�efeito,�em�1870,�seguindo�a�sugestão�de�Heine�
para�estudar�as�conjeturas�levantadas�por�Riemann�na�sua�tese�de�habilitação,�
Cantor�demonstra�que�se�uma�série�trigonométrica�arbitrária�converge�para�
zero�em�todos�os�pontos,�então�os�coeficientes�são�necessariamente�nulos,�o�
que�implica,�pela�diferença,�que�se�duas�séries�convergem�para�a�mesma�função�
em�todos�os�pontos�então�os�seus�coeficientes�serão�iguais.�Em�dois�outros�
artigos�posteriores�Cantor�tenta�alargar�este�resultado�removendo�conjuntos�
excecionais�de�pontos,�os�chamados�conjuntos�de�unicidade,�tais�que�se�uma�
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série�trigonométrica�converge�para�zero�em�todos�os�pontos�do�seu�complementar,�isso�ainda�
implica�ainda�que�os�coeficientes�da�série�são�nulos.�Em�1871,�no�primeiro�desses�artigos,�Cantor�
prova�que�conjuntos�finitos�são�de�unicidade.�E�em�1872,�no�seminal�Über die Ausdehnung eines 
Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen,�estende�o�resultado�a�conjuntos�contáveis�
fechados,�desenvolvendo�no�processo�de�argumentação�as�ideias�de�números�ordinais,�indução�
transfinita�e�os�primeiros�conceitos�modernos�de�teoria�de�conjuntos.

O�final�do�século�XIX�fica�marcado,�no�entanto,�pela�proliferação�de�exemplos�patológicos.�
Primeiro,�Paul�du�Bois-Reymond�constrói,�em�1873,�um�exemplo�duma�função�contínua�com�
a�correspondente�série�de�Fourier�divergente�num�conjunto�denso�de�pontos.�De�repente,�a�
universalidade�da�representação�de�funções�arbitrárias�por�séries�trigonométricas,�anunciada�
no� início�do�século�por�Fourier,�parece�ruir�quando�tal�não�é�afinal�verdadeiro�sequer�para�
funções�contínuas�em�geral.�Por�outro� lado,�as� funções�contínuas�revelam-se�elas�próprias�
também�bastante�patológicas,�quando�em�1872�Karl�Weirstrass,�inspirado�no�exemplo�primeiro�
proposto�por�Riemann,�apresenta�uma�função�contínua�dada�por�uma�série�trigonométrica�sem�
derivada�em�qualquer�ponto,�e�assim�destrói�a�perceção�que�se�tinha�na�altura�de�que�funções�
contínuas�seriam�em�geral�diferenciáveis,�a�menos�de�alguns�pontos�isolados�(supostamente�
Bolzano,�em�1834,�já�teria�dado�um�exemplo�semelhante,�que�passou�despercebido).�Estes�
exemplos,�motivados�pelo�estudo,�e�construídos�a�partir,�da�teoria�de�séries�de�Fourier�vieram�
reforçar�a�importância�do�rigor�e�da�meticulosa�fundamentação�lógica�da�análise�matemática.

Século XX

A�análise�matemática�no�século�XX�é�fortemente�influenciada�pela�intro-
dução,�logo�no�começo�do�século,�duma�definição�ainda�mais�geral�e�poderosa�
de�integral�por�Henri�Lebesgue,�em�1902,�mais�um�vez�em�forte�associação�
com�os�seus�estudos�de�séries�de�Fourier.�Generalizando�a�definição�de�coefi-
cientes�de�Fourier,�agora�às�funções�integráveis�no�seu�novo�sentido,�Lebesgue�
estende�a�elas�o�resultado�de�Riemann,�de�que�os�coeficientes�de�Fourier�
tendem�para�zero�quando�a�frequência�tende�para�infinito.�Daí�o�nome�de�lema�
de�Riemann-Lebesgue.�Depois,�focando-se�no�ponto�de�vista�de�Riemann�de�
séries�trigonométricas�gerais,�apresenta�finalmente�um�exemplo�duma�série�
convergente�em�todos�os�pontos�para�uma�função�não�integrável:�há�funções,�
portanto,�que�são�dadas�pela�soma�duma�série�trigonométrica�única,�mas�que�
não�é�uma�série�de�Fourier�visto�que�os�coeficientes�de�Fourier�nem�sequer�
podem�ser�calculados.�Por�fim�Lebesgue�prova�também�que�se�um�conjunto�tem�
medida�positiva�então�não�é�de�unicidade�(diz-se�que�é�então�um�conjunto�de�
multiplicidade),�ou�seja,�há�séries�trigonométricas�não�nulas�que�convergem�para�
zero�em�todos�os�pontos�do�seu�complementar.�Cria-se�assim�a�ideia�de�que�
os�conjuntos�de�medida�nula�caracterizariam�todos�os�conjuntos�de�unicidade,�
primeiro�investigados�por�Cantor.�Mas�em�1916�Dmitrii�Menshov�desprova�
essa�suposição�construindo�um�exemplo�duma�série�trigonométrica�não�nula�
que�converge�para�zero�em�quase�toda�a�parte,�ou�seja,�no�complementar�
dum�conjunto�de�medida�de�Lebesgue�nula.�É�possível,�portanto,�ter�duas�
séries�trigonométricas�com�coeficientes�diferentes�-�uma�delas,�pelo�menos,�
não�sendo�então�uma�série�de�Fourier�-�que�representam�a�mesma�função�em�
quase�toda�a�parte.
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A�teoria�de�integração�à�Lebesgue�passa�a�ocupar�um�
papel�central�na�moderna�análise�matemática,�em�partic-
ular�pela�sua�clara�vantagem,�face�ao�integral�de�Riemann,�
de�permitir�operações�de�passagens�ao�limite�com�in-
tegrações.�Consequentemente,�nas�questões�subtis�de�
convergência�de�séries�trigonométricas�e�de�Fourier,�
vários�problemas�são�reformulados,�e�muitos�outros�
criados,�em�termos�desta�nova�teoria�de�integração.

No�entanto,�em�face�dos�exemplos�de�du�Bois-Rey-
mond�do�século�anterior,�continuava�sem�resposta,�a�
questão�de�poder�existir�uma�função�contínua�com�uma�
série�de�Fourier�cujas�somas�parciais�fossem�divergentes�
em�todos�os�pontos.�Nikolai�Luzin�acreditava�que�não�e�
propôs�em�1913�uma�conjetura�de�que�todas�as�funções�
de�quadrado�integrável�à�Lebesgue,�denotadas�por�con-
junto�L2�e�que� incluem�as�funções�contínuas,�teriam�
séries�de�Fourier�convergentes�em�quase�toda�a�parte.

Nos�anos�20�e�30�do�século�XX,�o�desenvolvimento�
da�análise�funcional,�e�em�particular�a�teoria�dos�espaços�
de�Hilbert,�concretamente�L2,� �permitiu�olhar�para�a�
expansão�de�funções�em�séries�de�Fourier�numa�nova�
perspetiva,�agora�como�a�generalização�a�dimensões�
infinitas�da�representação�euclidiana�dum�vetor�numa�
base�ortogonal.�A� influência�recíproca�das�séries�de�
Fourier�na�análise�funcional�revela-se�no�facto�de,�para�um�
espaço�de�Hilbert�genérico,�se�chamar�série�de�Fourier�

à�representação�dum�vetor�desse�espaço�numa�base�de�
Hilbert�qualquer,�o�chamado�teorema�de�Riesz-Fischer,�
assim�como�se�denotam�por�coeficientes�de�Fourier�os�
produtos� internos�do�vetor�com�os�elementos�dessa�
base,�mesmo�que�nada�tenham�que�ver�com�as�originais�
funções�trigonométricas�em�intervalos�reais.

Não�se�pode�deixar�de�salientar�que�uma�das�grandes�
inovações�da�análise�matemática�do�século�XX,�que�foi�
a�criação�no�final�dos�anos�40�da�teoria�das�distribuições�
por�Laurent�Schwartz,�na�sequência�de�ideias� iniciais�
de�Sobolev�e�até�do�próprio�Riemann�na�sua�tese�de�
habilitação�sobre�séries�trigonométricas,�também�esteve�
intimamente�ligada�à�análise�de�Fourier,�mais�concre-
tamente�o� caso�das�distribuições�temperadas�para�a�
transformada�de�Fourier,�que�permitiu�unificar�numa�só�
classe�de�objetos�a�análise�harmónica�em�ℝn.

Nos�anos�60�do�século�XX,�já�americanos�e�soviéticos�
enviavam�seres�humanos�em�órbitas�à�volta�da�terra�e�
os�Beatles�eram�super�estrelas�mundiais,�mas�continuava�
sem�se�saber�se�existiriam�funções�contínuas�com�séries�
de�Fourier�divergentes�em�todos�os�pontos.�É�Lennart�
Carleson�quem,�em�1966,�prova�a�conjetura�de�Luzin.�
Concluindo,�portanto,�que�as�séries�de�Fourier�de�funções�
contínuas�em�intervalos�de�ℝ�convergem�em�quase�toda�
a�parte�para�a�função�original,�ou�seja,�quando�muito�
falhando�num�conjunto�de�medida�de�Lebesgue�nula.

Conclusão

Não�há�dúvida�que�se�pode�considerar,�como�muitos�matemáticos�afirmam,�
que�as�séries�de�Fourier�são�o�eixo�de�rotação�da�análise�matemática,�em�face�
da�longa�história�e�notável�influência��da�audaciosa�afirmação�de�Fourier,�de�que�
uma�função�arbitrária�poderia�ser�dada�como�a�soma�de�uma�série�de�funções�
trigonométricas�com�coeficientes�apropriados.�Essa�influência�continua�a�fazer-se�
sentir�até�aos�dias�de�hoje,�não�só�na�solidez�dos�conceitos�que�são�ensinados�
como�clássicos�e�fundamentais�nas�disciplinas�de�cálculo�dos�primeiros�anos�
universitários,�como�em�quase�todos�os�variadíssimos�tópicos�de�investigação�
da�moderna�análise�matemática.
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Kaiji:�Ultimate�Survivor�é�uma�série�de�animação� ja-
ponesa�que�acompanha�o�“herói”�do�mesmo�nome,�
Kaiji,�enquanto�ele�participa�numa�série�de�jogos�com�
riscos�progressivamente�mais�elevados.�O�primeiro�jogo�
que�ele�enfrenta,�junto�com�mais�102�participantes,�a�
bordo�do�navio�Espoir,�e�ao�longo�de�4�longas�horas,�é�
Pedra-Papel-Tesoura�Restringido.�Como�o�nome�indica,�
o�jogo�é�baseado�em�Pedra-Papel-Tesoura�tradicional,�
mas�com�algumas�regras�alteradas�de�forma�a�que�novas�
estratégias�se�possam�formar,�e�para�que�o�jogo�fique,�
naturalmente,�mais�interessante.

As�regras�do�jogo�são�relativamente�simples:�Cada�
jogador�começa�com�12�cartas�(4�correspondentes�a�
Pedra,�4�a�Papel�e�4�a�Tesoura)�e�3�estrelas.�Em�cada�
ronda,�dois�jogadores�jogam�um�jogo�de�Pedra-Papel-
-Tesoura�normal�usando�as�cartas�(que�são�descartadas�
imediatamente)�e�o�derrotado�dá�uma�estrela�ao�ven-
cedor�(em�caso�de�empate�não�há�troca�de�estrelas).�O�
objetivo�é�gastar�as�cartas�todas�e�terminar�com�3�ou�
mais�estrelas.�Quem�não�cumprir�estes�requisitos�ao�fim�
das�4�horas,�ou�perder�todas�as�estrelas�(independen-
temente�do�número�de�cartas�que�tenha)�perde�o�jogo.

Visto�que�o� jogo�é�construido�sobre�Pedra-Pa-
pel-Tesoura�(PPT)�tradicional,�é�do�nosso� interes-
se�entender�primeiro� a� versão�mais�simples.�Sendo�
assim,�podemos�definir�uma�matriz�de�recompensas:

Consideramos�as�recompensas�de�um�jogo�como�
sendo�1�se�um�jogador�ganhar;�0�se�empatar;�e�-1�se�
perder.�Em�cada�situação�possível,�as�recompensas�são�
dadas�pelo�par�{r1,r2}�em�que�ri�é�a�recompensa�do�
jogador�Ji.�Sendo�assim,�PPT�pode�ser�descrito�como�
um�jogo�de�soma-nula�simétrico.�Isto�quer�dizer�que�cada�
jogador�tem�ao�seu�dispor�as�mesmas�opções,�e�a�soma�
das�recompensas�em�cada�situação�soma�sempre�a�zero.

É�interessante�descobrir�qual�é�o�equilíbrio�de�Nash,�
isto�é,�o�conjunto�de�estratégias�para�todos�os�joga-
dores,�tais�que�nenhum�jogador�consegue�aumentar�a�
sua�recompensa�mudando�apenas�a�sua�estratégia.�É�
possível�provar�que�no�caso�de�PPT�normal,�o�equilíbrio�
de�Nash�é�aquele�onde�todos�os�jogadores�têm�igual�
probabilidade�de�jogar�qualquer�uma�das�opções.

Consideremos�agora�Pedra-Papel-Tesoura�Res-
tringido:�bem,�é� fácil�reparar�que,�neste�caso,�cada�
ronda�representa�um�contexto�diferente�e,�portanto,�
não�dá�para�fazer�uma�matriz�de�recompensa�geral.�
Por�exemplo,�se�um�jogador�tem�apenas�uma�única�
estrela,�perder�a�ronda� implica�mais�do�que�perder�
apenas�a�estrela�-� implica�que�perde�imediatamen-
te�o�jogo.�Da�mesma�forma,�cada�jogador�pode�não�
ter�as�mesmas�ações�disponíveis:�se�um�jogador�não�
tem�mais�cartas�Papel,�essa�opção�não�lhe�está�dispo-
nível�(apesar�de�que�possa�estar�para�o�adversário).
Sendo�assim,�esta�variante�torna-se�muito�mais�comple-
xa:�o�jogo�não�é�necessariamente�de�soma�zero,�nem�é�
simétrico.�O�problema�agora�é�melhor�modelado�por�
um�Processo�de�Decisão�de�Markov,�isto�é,�um�processo�
onde�a�transição�depende�do�input�do�jogador,�mas�cujo�
resultado�é�(parcialmente)�aleatório.�O�nosso�objetivo�
é,�portanto,�encontrar�o�conjunto�de�decisões�que�ma-
ximizam�a�recompensa�final.�Naturalmente�encontrar�
estas�decisões�é�um�processo�bastante�complicado...

Podemos,�porém,�facilmente�analisar�a�estratégia�
que�é�apresentada�a�Kaiji�no�episódio�2�(e�que�um�leitor�

Crítica�por:�Óscar Ribeiro

Pedra Papel Tesoura

Pedra {0, 0} {1, 1} {1, 1}

Papel {1, 1} {0, 0} {1, 1}

Tesoura {1, 1} {1, 1} {0, 0}

J1
J2
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atento�às�regras�também�há-de�ter�descoberto):�visto�
que�são�precisas�3�estrelas�para�vencer�o�jogo,�que�cada�
jogador�começa�com�3�estrelas�e�que�empatar�jogos�
resulta�em�perder�cartas�sem�perder�estrelas,�uma�
estratégia�conjunta�entre�2� jogadores�para�empatar�
sucessivamente�leva�a�uma�vitória�assegurada�a�ambos.�
Observe-se�que�esta�é�uma�estratégia�eficiente:�todos�
os�jogadores�obtêm�a�maior�recompensa�possível�sem�
prejudicar�qualquer�outro�jogador.�Por�outro�lado,�se�um�
jogador�atraiçoar�outro�com�vista�a�ganhar�uma�estrela,�
o�perdedor�sai�penalizado.�Sendo�assim,�raciocínio�
fundamentado�em�medo�leva�a�que�esta�estratégia�não�
seja�fiável�por�jogadores�racionais.�Mais�rigorosamente,�
podemos�classificar�esta�estratégia�como�sendo�não�
evolucionariamente�estável,�isto�é,�pessoas�que�decidam�
atraiçoar�numa�população�que�segue�esta�estratégia�coo-
perativa�recebem�uma�recompensa�maior�e,�portanto,�as�
outras�vão�querer�imitar�esta�estratégia.�Naturalmente,�
isso�leva�a�que�ninguém�confie�em�ninguém�e�portanto�
não�seja�possível�continuar�a�cooperar.

Há�outro�caso�fácil�de�analisar:�cada�jogador�tem�
um�igual�número�de�cartas�de�cada�tipo.�Então�é�fácil�
entender�que�se�trata�de�um�caso�bastante�semelhante�
a�PPT�normal.�Logo,�a�melhor�estratégia�é�a�mesma:�
jogar�qualquer�carta�com�probabilidade�1/3.

O�caso�em�que�um�jogador�tem�números�diferentes�
de�cartas�de�cada�tipo�é�mais�complicado,�e�fica�ainda�
mais�complexo�quando�se�considera�os�casos�em�que�um�
jogador�já�gastou�todas�as�cartas�de�um�tipo.�Observe-se�
que�este�caso�é�bastante�dependente�da�informação�
que�cada�jogador�tem.�Por�exemplo,�se�um� jogador�
sabe�que�o�oponente�não�tem�mais�Papel,�então�jogar�
Pedra�é�completamente�seguro.�Sendo�assim,�temos�
que�Pedra-Papel-Tesoura�Restringido�é�um�jogo�onde�a�

informação�que�os�jogadores�têm�em�cada�instante�e�os�
“jogos�mentais”�são�muito�importantes,�especialmente�
comparados�com�PPT�normal.

Como�dá�para�ver,�a�adição�destas�regras,�à�partida�
inocentes,�leva�a�uma�maior�complexidade�e�portanto�é�
necessária�“artilharia�mais�pesada”.�Apesar�de�as�regras�
já�mencionadas�aumentarem�consideravelmente�o�grau�
de�complexidade�do�jogo�e�de�permitirem�a�criação�de�
amplas�estratégias�por�parte�dos�jogadores�a�bordo�do�
navio�Espoir,�muitas�outras�condicionantes�presentes�
no�anime�foram�omitidas�nesta�análise.�Por�exemplo,�os�
jogadores�que�decidiram�participar�só�o�fizerem�porque�
tinham�elevadas�dívidas.�De�forma�a�liquidá-las,�cada�
jogador�pediu�no�início�do�cruzeiro�um�empréstimo�de�
entre�1�e�10�milhões�de�yen,�com�a�condicionante�de�
que�estariam�sujeitos�a�uma�taxa�de�juros�de�1,5\%�a�
cada�10�minutos.�Evidentemente�isto�serve�de�incentivo�
para�que�os�próprios�jogadores�terminem�os�seus�jogos�
o�mais�brevemente�possível.�No�que�toca�a�estratégias�
de�jogo,�uma�vez�mais,�foram�omitidas�algumas�vertentes

�que�foram�exploradas�no�anime,�como�por�exemplo,�
trocar� estrelas� de�outros� jogadores� por�dinheiro,�
comprar�cartas�de�modo�a�influenciar�o�número�de�
cartas�restantes�nos�jogos�futuros�e,�como�vimos�que�
era�crucial,�comprar�informação.

O�jogo�aqui�apresentado�corresponde�apenas�ao�
primeiro� jogo�na�série.�Nos�episódios�seguintes�Kaiji�
participa�em�outros�jogos,�todos�eles�simples�de�nature-
za,�mas�profundos�em�termos�de�estratégia.�Para�além�
disso,�outro�ponto�forte�da�série�está�nas�interações�
entre�as�personagens,�nas�‘amizades/parcerias’�que�são�
criadas�e�nos�jogos�mentais�entre�elas.�Como�o�leitor�
pode,�e�muito�bem,�suspeitar,�quando�se�mete�dinheiro�
ao�barulho,�não�há�ninguém�que�jogue�limpo.

Esta�série�pode�ser�assistida�oficialmente�na�plataforma�Crunchyroll�de�forma�gratuita�com�anúncios�ou�então�pagando�a�subcrição�mensal�na�plataforma.

Cartas�usadas�na�série�(Pedra,�Papel�e�Tesoura,�resp.)
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Enigma #3

O�Bob,�a�Alice�e�a�Eva�estão�a�experimentar�um�jogo�novo.�Há�100�baús�
numerados�do�1�a�100�e�100�papelinhos�numerados�de�1�a�100.�É�posto�
um�papel�dentro�de�cada�baú.�O�objetivo�do�jogo�é�o�seguinte:�a�Eva�diz�
um�número�de�1�a�100�e�o�Bob�abrindo�um�baú�de�cada�vez�e�tem�que�
encontrar�o�número�com�um�máximo�de�50�tentativas.�Claro�que�sem�mais�
nenhuma�informação�era�impossível�de�garantir�algum�tipo�de�procedimento�
que�resultasse�sempre.�Para�ajudar,�antes�da�Eva�dizer�o�número,�a�Alice�
pode�abrir�os�baús�que�quiser�e�ver�os�papeis�de�todos.�Depois,�pode�trocar�
dois�papeis�e�vai�embora�sem�mais�contacto�com�o�Bob.�Qual�a�estratégia�
que�o�Bob�e�a�Alice�devem�seguir�para�garantir�a�sua�vitória?

Enigma #2

Temos�10�sacos�cada�um�com�10�moedas.�Nove�dos�sacos�têm�moedas�
de�ouro�e�cada�moeda�pesa�10g�enquanto�que�o�restante�saco�só�contem�
moedas�falsas�e�cada�uma�pesa�9g.�A�única�coisa�que�distingue�as�moedas�é�
o�peso.�Dispomos�de�uma�balança�que�mostra�o�peso�em�gramas.�Objetivo:�

identificar�as�moedas�falsas�com�apenas�uma�pesagem.

]INTERVALO[
Enigma #1

As�peças�pretas�acabaram�de�fazer�a�sua�
quarta�jogada�e�o�tabuleiro�apresenta�a�
seguinte�configuração.�Determine�quais�
foram�as�8�jogadas�deste�encontro�até�
ao�momento.
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É isto  rea l idade?
Ou ser

á só fantasi
a?

Tempo.�Tudo�o�que�conhecemos�está�subjugado�à�sua�condição�temporal.�No�mundo�real,�
vemos�evoluções�temporais�por�toda�a�parte,�imensas�ou�insignificantes,�que�seguem�o�seu�
percurso�de�forma�incessante�e�inevitável.�A�possibilidade�de�contornar�esta�limitação�tem�
sido�tema�de�múltiplas�obras�de�literatura�contemporânea,�obras�de�cinema�e�divagações�
filosóficas,�tentando�encontrar�respostas�em�argumentos�científicos.�Várias�destas�considera-
ções�estão�relacionadas�com�a�possibilidade�de�viajar�no�tempo,�tendo�por�base�a�vontade�de�
alterar�acontecimentos�passados.�Propondo�uma�visão�diferente�sobre�o�assunto,�em�vez�de�
querermos�andar�para�trás�e�alterar�o�passado,�podemos�tentar�prever�e alterar o�futuro.�Por�
outras�palavras,�aceitarmos�o�sentido�único�do�tempo�e�ultrapassá-lo,�indo�ao�futuro�sem�sair�
do�presente.�Felizmente�para�nós,�o�caos�não�reina,�o�que�acontece�tem�razão�de�acontecer�
e�podemos�determinar�as�relações�causa-efeito�que�gerem�a�nossa�existência.�Qualquer�um�
compreende�facilmente,�por�experiência�concreta,�que�uma�fogueira�aumenta�a�temperatura�
à�sua�volta,�que�uma�pedra�lançada�ao�ar�volta�a�cair,�que�o�vento�faz�oscilar�as�folhas�duma�
árvore.�Para�conseguirmos�prever�situações�mais�complexas�e�com�uma�descrição�mais�precisa,�
necessitamos�de�leis�que�determinam,�a�cada�instante,�como�é�que�o�nosso�sistema�evolui.�Isto�
é�visível,�por�exemplo,�na�segunda�lei�de�Newton,�cuja�incógnita�é�a�posição�de�uma�partícula�e�
que�envolve�a�sua�segunda�derivada.�Em�situações�menos�triviais,�a�informação�desconhecida�
poderá�depender�das�variáveis�de�espaço.�Por�exemplo,�no�caso�da�fogueira,�a�variação�na�
temperatura�depende�da�posição�relativa�à�mesma�e�da�diferença�de�temperatura�entre�os�
vários�pontos�no�espaço,�chamado�de�gradiente térmico.�Isto�leva-nos�a�equações�com�derivadas�
parciais�sobre�uma�função�incógnita�u,�que�pode�representar�uma�posição,�uma�densidade�
de�massa�ou�de�carga,�uma�probabilidade,�etc.,�e�que�está�definida�no�espaço�e�no�tempo:

Variação�temporal�=        = F(t, x, u, 𝛁xu, ...) = Fatores�obtidos�por�considerações�teóricas�

Por:��Simão Correia

∂u
∂t

(1)
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A�derivação�destas�leis�parte�de�uma�série�de�pres-
supostos�e�simplificações,�com�a�expectativa�de�que�
ainda�seja�possível�capturar�a�realidade�com�precisão.�
Quanto�mais�complexa�for�a�situação�a�modelar,�mais�
intrincada�será�a�correspondente�equação,�podendo�até�
chegar-se�a�um�ponto�em�que�a�sua�análise�matemática�
se�torna�intratável.�É,�por�isso,�importante�encontrar�um�
equilíbrio�entre�a�simplificação�abstrata�e�a�lealdade�à�
realidade,�confirmada�a posteriori�pela�comparação�entre�
os�resultados�matemáticos�e�as�experiências�concretas.

A�equação�(1)�não�é�suficiente�para�determinar�a�
dinâmica.�Para�isso,�são�necessários�dois�ingredientes�
adicionais:�primeiro,�é�necessário�conhecer�a�incógnita�
no�instante�presente,�ou�seja,�fornecer�a�condição inicial�
(que,�juntamente�com�(1),�constitui�o�problema de valores 
iniciais);�segundo,�no�caso�(frequente)�de�o�sistema�em�
consideração�não�ser� isolado,�temos�de�saber�qual�a�
influência�dos�factores�externos�–�tipicamente�tradu-
zida�por�condições de fronteira.�Dada�esta�informação,�
o�problema�clássico�é�o�de�saber,�matematicamente,�
se�existe�uma�solução�do�problema�(e�se�é�única).�Po-
der-se-á�questionar�sobre�o�interesse�de�determinar�
se�a�solução�existe,� tendo�em�conta�que�é�possível�
observá-la�no�mundo�real.�A�falácia�está�em�assumir�
que�o�modelo�proposto�coincide� logo�à�partida�com�
a�realidade,�quando�é�meramente�uma�simplificação.�
A�existência�de�solução�é�o�requisito�mais�básico�que�
se�pode�pedir:�a�sua�falha�indica�a�inadequabilidade�da�
modelação.��A�unicidade�de�solução�é�uma�propriedade�
igualmente�importante,�sem�a�qual�não�conseguimos�
determinar�com�precisão�o�futuro.

Tipicamente,�a�existência�de�solução�só�é�garantida�
durante�um�certo�período�de�tempo,�podendo�existir�
um�momento�no�futuro�onde�se�cria�uma�singularidade�
(quantitativamente�representada�pela�explosão�de�uma�
norma�da�solução).�Este�tipo�de�comportamento�pode�
estar�associado�à�passagem�a�regimes�para�os�quais�
os�pressupostos�usados�na�dedução�do�modelo�mate-
mático�deixam�de�ser�válidos.�A�explosão�não�implica�
necessariamente�um�comportamento�real,�mas�sim�uma�
sobre-simplificação�do�modelo.�Por�isso,�é�importante�
compreender�se�a�solução�pode�existir�ao�longo�de�todo�
o�tempo�-�diz-se,�nesse�caso,�que�esta�é�global.�Caso�
não�o�seja,�é�útil�saber�os�mecanismos�que�provocaram�
a�formação�de�singularidades�para�se�poder�corrigir�o�
modelo��adequadamente.

A�resolução�de�(1)�com�condições�iniciais�e�de�fron-
teira�está�longe�de�se�enquadrar�numa�teoria�geral.�
Isto�não�deverá�ser�surpreendente,�tendo�em�conta�a�
multiplicidade�de�fenómenos�e�comportamentos�dife-
rentes�que�podemos�observar�na�Natureza.�Por�isso,�a�
comunidade�matemática�que�trabalha�nestes�problemas�
é�vasta�e�altamente�especializada�–�é�frequente�a�exis-
tência�de�matemáticos�de�renome�que�dedicaram�o�seu�
trabalho�ao�estudo�de�uma�ou�duas�classes�de�equações.

Tendo�em�mãos�ferramentas�e�resultados�sólidos�
para�estudar�estes�sistemas�de�evolução,�podemos�
tentar�compreender�que�factores�podemos�alterar�por�
forma�a�atingir,�num�momento�futuro,�um�resultado�
mais�desejável.�Este�é�o�foco�da�Teoria�de�Controlo�e

É,�por�isso,�importante�encon-
trar�um�equilíbrio�entre�a�simplifi-
cação�abstrata�e�a�lealdade�à�reali-
dade,�confirmada�a posteriori�pela�
comparação�entre�os�resultados�
matemáticos�e�as�experiências�
concretas.
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é�usada�hoje�em�dia,�por�exemplo,�no�controlo�dos�níveis�
da�água�nos�canais�dos�Países�Baixos�através�de�diques�
e�comportas,�evitando�assim�inundações,�prejuízos�
materiais�e�perda�de�vidas�humanas.�Atualmente,�ainda�
estamos�no�início�de�completar�o�desejo�de�poder�alterar�
o�futuro�à�nossa�vontade.�Por�ironia�do�destino,�só�o�
próprio�tempo�dirá�se�temos�a�capacidade�de�o�influen-
ciar.�Por�agora,�concentremo-nos�em�compreender�os�
mecanismos�escondidos�na�nossa�realidade,�analisando�
em�profundidade�as�equações�com�derivadas�parciais

Desconstruindo a realidade em átomos ma-
temáticos

Uma�forma�de�simplificar�uma�equação�com�derivadas�
parciais�é�assumindo�que�a�incógnita�satisfaz�alguma�
propriedade�adicional.�Para�concretizar,�consideremos�
a�equação�do�calor�clássica:

��������=         ,  x ∈ ℝ,  com�a�condição�inicial��u₀�= u₀(x).

Esta�equação�é�um�protótipo�do� fenómeno�de�
difusão,�visível�na�transmissão�de�calor,�em�reacções�
químicas,�em�fluidos�viscosos,�em�ecossistemas�com�
predadores�e�presas�e�até�mesmo�em�questões�financei-
ras.�Sobressai�assim�a�vantagem�da�abstração:�por�mais�
diversas�que�sejam�as�motivações,�como�o�problema�
matemático�é�o�mesmo,�podemos�responder�de�forma�
simultânea�às�várias�situações�do�mundo�real.

Acrescentemos,�por�aparente�capricho,�a�equação�
do�oscilador�harmónico:

��������+ k²u = 0,  

cuja�solução�geral�é u(t, x) = A(t, k)eikx + A(t, k)eikx

e�que�transforma�derivadas�espaciais�em�multiplicações�
por�factores�de�k�(poderá�até�olhar�para� (2)�como�a�
equação�de�uma� função própria�do�operador� linear�
∂²/∂x²).�Ao�juntar�as�duas�equações,�a�primeira�passa�
a�ter�somente�derivadas�no�tempo�e�a�sua�resolução�é�
um�exercício�simples�de�primitivação:

            u(t, x) = A(k)e-ikx-k²t+ A(k)eikx-k²t.

O�preço�a�pagar�pela�adição�de�(2)�é�que�a�condição�
inicial�também�tem�de�ser�uma�combinação�linear�de�
sinusoides�de�frequência�k.�No�entanto,�observe�agora�
que�o�problema�em�questão�é�linear:�a�soma�de�duas�
soluções�da�equação�do�calor�ainda�é�uma�solução.�
Assim�sendo,�podemos�somar�em�várias�frequências�
diferentes�ou,�sendo�um�pouco�mais�ambiciosos,�em�
todas�as�frequências,�isto�é,�integrar�em�k�a�expressão�(3),

u(t, x) = ∫
+∞ 

A(k)e-ikx-k²tdk,  

com�condição�inicial�da�forma�u₀(x) = ∫
+∞ 

A(k)e-ikxdk.

∂u
∂t

∂²u
∂x²

∂²u
∂x²

(2)

(3)

−∞

−∞

Resta�saber�que�dados�iniciais�se�podem�escrever�
desta�forma,�o�que�implica�estudar�a�sobrejectividade�da�
aplicação�que�a�cada�função�A�associa�u₀.�Esta�aplicação�
não�é�mais�do�que�a�transformada�de�Fourier,�cujas�
raízes�assentam�nos�trabalhos�pioneiros�de�Fourier�e�
Gauss.�Como�é�possível�demonstrar,�qualquer�função�
integrável�em� intervalos� limitados�pode�ser�escrita�
como�uma�transformada�de�Fourier.�Assim�sendo,�dada�
uma�condição�inicial�u₀,�podemos�decompô-la�nas�suas�
frequências�(ou�seja,�encontrar�A)�e�usar�a�expressão�
acima�para�determinar�a�sua�evolução�ao� longo�do�
tempo�-�acabámos�de�resolver�a�equação�do�calor�na�
reta�real.�Esta�possibilidade�de�reduzir�problemas�ao�
estudo�das�frequências� foi�a� ideia�revolucionária�de�
Fourier,�que�abriu�portas�à�criação�de�uma�nova�área�
da�Matemática,�a�Análise�Harmónica.�

Tendo�em�conta�o�que�foi�dito�sobre�a�equação�do�
oscilador�harmónico,�a�Análise�Harmónica�permite�
estudar�problemas�complexos�de�regularidade�e�diferen-
ciabilidade�através�de�meras�multiplicações�por�polinó-
mios�no�espaço�das�frequências,�libertando-nos,�deste�
modo,�da�definição�clássica�de�derivada�como�limite�de�
razões�incrementais,�uma�noção�fundamental,�mas�bas-
tante�restritiva.�Através�desta�teoria,�podemos�derivar�
uma�função�descontínua�ou�até�considerar�derivadas�
de�qualquer�ordem�real�-�denominadas�de�derivadas 
fracionárias.Como�consequência,�o�próprio�conceito�de�
equação�diferencial�é�generalizado:�podemos�interpretar�
a�equação�do�calor�como�a�igualdade�de�duas�derivadas�
generalizadas�da�função�u,�sem�necessitar�de�assumir�
sequer�a�sua�continuidade.�Isto�implica�que�a�noção�de�
existência�de�solução�dependerá�da�interpretação�da�
equação�diferencial:�no�sentido�clássico,�necessitamos�
de�trabalhar�com�funções�diferenciáveis;�no�sentido�
generalizado,�poderemos�considerar� simplesmente�
funções�integráveis.�Como�a�própria�definição�de�solução�
depende�da�classe�de�funções�consideradas,�entra�em�
relevo�a�Análise�Funcional,�que�estuda�as�propriedades�
algébricas�e�topológicas�de�diversos�espaços�de�funções.�

Analisando�a�argumentação�aplicada�à�equação�do�
calor,�vemos�que�a�linearidade�foi�decisiva�para�deter-
minarmos�uma�fórmula�explícita�para�as�suas�soluções.�
Na� larga�maioria�dos�modelos,�esta�propriedade�não�
é�válida,�estando�presentes,�por�exemplo,�termos�po-
linomiais�em�u.�É,�por� isso,�necessário�compreender�
se�a�transformada�de�Fourier�é�capaz�de�lidar�com�
produtos�de�funções.�Efectivamente,�a�transformada�do�
produto�de�duas�funções�é�dada,�não�pelo�produto�das�
transformadas�respectivas,�mas�sim�pela�sua�convolução,�
operação�definida�como

(�f ⁕ g�)(x)�=�∫
+∞ f(y)g(x − y)dy.

Apesar�de�já�não�ser�possível�resolver�explicitamente�
uma�equação�não-linear�(dificuldade�semelhante�à�de�
primitivar�qualquer�função�ou�de�encontrar�todas�as�
raízes�de�um�dado�polinómio),�a�análise�do�problema�
no�espaço�das�frequências�tem�sido�bem-sucedida�na�
construção�de�teorias�sólidas�e�com�aplicabilidade�às�
situações�modeladas.

−∞
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Uma�forma�de�interpretar�este�método�de�estudar�equações�diferenciais�é�olhando�para�
as�soluções�da�equação�do�oscilador�harmónico�como�átomos matemáticos.�Sabendo�como�os�
átomos�evoluem�e�interagem�entre�si,�podemos�determinar�a�dinâmica�de�qualquer�função�por�
eles�constituída.�Poderá�reconhecer�as�mesmas�ideias�no�conceito�de�vetor�próprio�de�uma�
matriz.�Se�o�espaço�vetorial�possuir�uma�base�de�vetores�próprios,�a�ação�da�matriz�resume-se�
a�decompôr�um�vetor�nessa�base,�multiplicar�cada�componente�pelo�respectivo�valor�próprio�
e�voltar�a�somar.�Mesmo�em��dimensão�infinita,�onde�se�enquadram�os�espaços�de�funções�e�
os�operadores�diferenciais�que�neles�atuam,�estes�conceitos�podem�ser�generalizados.�

Existem�outros�tipos�de�átomos�matemáticos:�por�exemplo,�fixando�c ∈ ℝ,�consideremos�
a�classe�de�funções�que�são�constantes�ao�longo�das�retas�x − cy = constante:

f(c, x, y) = A(c, x − cy)

Fazendo�a�analogia�com�a�equação�do�oscilador�harmónico,�as� funções�desta�forma�são�
precisamente�as�soluções�da�equação�do�transporte:

��������+ c��������= 0.

Apesar�de�serem�funções�definidas�em�duas�dimensões,�a�sua�natureza�é�unidimensional,�
sendo�por�isso�mais�facilmente�tratadas.�De�seguida,�podemos�somar�estes�átomos�nas�dife-
rentes�direções�e�obter�algo�verdadeiramente�bidimensional,

f�(x, y)�=�∫
+∞ f(c, x, y)dc = ∫

+∞ A(c, x − cy)dc.

Geometricamente,�ao�fixar�x,�y�∈ ℝ,�o�valor�de�f é�a�média�de�A�ao�longo�da�reta�de�declive�
−y �e�cota�x.

Esta� ideia�leva-nos�(após�uma�simples�mudança�de�variáveis)�à�transformada�de�Radon,�
cujas�aplicações,�para�além�das�equações�com�derivadas�parciais,�se�estendem�à�imagiologia�
médica.�De�facto,�uma�tomografia�permite�determinar�a�transformada�de�Radon�de�um�objeto�
de�densidade�A,�medindo�a�sua�densidade�média�ao�longo�de�qualquer�direção.�A�inversão�da�
transformada�permite-nos�determinar�a�densidade�A�de�forma�implícita.

Mergulhando a realidade em universos matemáticos

Indo�agora�em�sentido�oposto�à�desconstrução�da�realidade,�a�abstração�permite-nos�con-
siderar�a�hipótese�de�a�nossa�existência�ser,�ela�própria,�um�átomo�de�algo�maior,�superior,�de�
uma�complexidade�inimaginável.�Imagine�que�o�tempo�unidimensional�que�experimentamos�
é�uma�curva�num�tempo�multidimensional.�Apesar�de,�matematicamente,�ser�simples�definir�
esta�ideia,�a�nossa�condição�nem�sequer�nos�permite�criar�uma�vaga�noção�de�como�seria�esse�
universo�multitemporal.�Na�literatura,�podemos�encontrar�inspiração�em�Flatland�de�E.�A.�
Abbot,�no�clássico�O Viajante no Tempo,�de�H.G.�Wells,�ou�até�mesmo�em�contos�fantásticos�
de�H.�P.�Lovecraft,�onde�a�possibilidade�da�existência�de�dimensões�superiores�e�universos�
paralelos�com�leis�físicas�diferentes�da�nossa�realidade�é�analisada.

Pode-se�argumentar�que�não�tem�interesse�entrar�nessa�imensidão,�já�que�não�é�visível�
interferência�de�qualquer�outra�dimensão�temporal�na�nossa�existência.�Uma�das�possíveis�
vantagens�é�o�de�estudar�fenómenos�diferentes�ao�longo�de�tempos�diferentes.�Como�exemplo,�
tomemos�novamente�a�equação�do�calor�e�acrescentemos�um�potencial�V,

         =           + V(x)u.

Aplicando�a�regra�da�cadeia,�este�problema�pode�ser�visto�como�a�restrição�ao�caminho�
t  ⟼�(t, t)�de�u =�u(t, s, x) satisfazendo

��������=�����������e�����������=�V(x)u,

onde�a�primeira�já�foi�estudada�no�parágrafo�anterior�e�a�segunda�tem�uma�solução�explícita�
por�integração�direta.�Assim,�a�evolução�do�problema�original�foi�mergulhada�num�espaço�
bitemporal�onde�a�evolução�em�cada�variável�é�explícita.

∂u
∂y

−∞ −∞

∂u
∂y

∂u
∂t

∂²u
∂x²

∂u
∂t

∂²u
∂x²

∂u
∂t
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À�medida�que�nos�deslocamos�no�plano�multitemporal�(não�necessariamente�ao�longo�da�
bissetriz),�somos�influenciados�pelos�dois�efeitos�consoante�a�direção�que�tomamos.�É�im-
portante�reparar�que�o�valor�de�u�num�dado�ponto�(t,s)�depende�do�trajeto�escolhido�desde
(0,0).�Pode�verificar�este�facto�resolvendo�explicitamente�o�problema�de�evolução,�avançando�
uma�unidade�de�tempo�em�t�e�outra�em�s�e�vice-versa.�Por�outras�palavras,�as�evoluções�nos�
dois�tempos�não comutam.�Isto�implica�que�u�deve�ser�visto�como�dependendo�não�de�t�e�s,�
mas�sim�dos�caminhos�multitemporais�definidos�no�plano�Ots.�Este�facto�indica�que�a�própria�
natureza�do�tempo�que�experimentamos�nunca�pode�ser�multidimensional:�a�nossa�realidade�
é�construída�dependendo�do�caminho�caminho�que�tomámos�no�espaço�multitemporal.

Se�o�nosso�trajeto�no�plano�Ots�for�em�escada,�isto�é,�for�composto�por�movimentos�para�
a�direita�ou�para�cima,�o�problema�pode�resolver-se�explicitamente:�em�cada�passo�só�uma�
das�equações�tem�efeito�e�podemos�determinar�a�evolução�de�forma�alternada.�Para�obter�a�
solução�definida�ao�longo�de�um�qualquer�caminho,�uma�possível�estratégia�será�aproximá-lo�
por�trajetos�em�escada�de�degraus�cada�vez�mais�pequenos�e�demonstrar�a�convergência�das�
soluções�aproximadas.�Esta�ideia�pode�ser�encontrada�nos�métodos�de�splitting�em�Análise�
Numérica,�como�forma�de�determinar�computacionalmente�aproximações�razoáveis�das�
soluções�de�uma�dada�equação�diferencial.�

Este�mergulho�da�realidade�em�universos�supradimensionais�pode�ser�feita�de�um�número�
infindo�de�formas,�restando-nos�a�capacidade�de�imaginação�para�as�encontrar.�Para�dar�mais�
um�exemplo,�considere�a�equação�das�ondas�em�duas�dimensões�espaciais,

��������=���������+��������,���(t, x, y) ∈ ℝ³.

A�derivação�de�uma�expressão�explícita�para�a�solução�geral�desta�equação�passa�por�
assumir�a�existência�de�mais�uma�dimensão�espacial,�mergulhando�as�soluções�bidimensionais�
no�problema�de�evolução

���������=���������+����������+��������,���(t, x, y, z) ∈ ℝ4.

De�facto,�para�equações�de�onda�em�dimensões�espaciais�ímpares,�existe�uma�resolução�
explícita�que�passa�pela�determinação�das�médias�esféricas�da�incógnita�u.�Assumindo�pos-
teriormente�que�a�solução�é�independente�de�z,�regressamos�trivialmente�à�equação�original�
com�uma�fórmula�em�mãos.

Regressando à realidade

Depois�desta�breve�viagem�pelas�equações�de�evolução,�espero�que�tenha�ficado�conven-
cido�de�que�existe�todo�um�universo�para�lá�do�nosso.�A�tradução�da�realidade�em�modelos�
matemáticos�abstratos�permite-nos�libertar�das�suas�garras�e�imaginar�muito�para�além�dela.�
No�fim�de�contas,�seremos�capazes�de�ultrapassar�o�tempo,�passando�por�estas�realidades�
matemáticas?�Fica�aqui�um�aviso:�não�se�perca�na�imensidão�abstrata!�Arrisca-se�a�perder�o�
tempo�presente�ao�tentar�contornar�o�tempo�futuro...

Figura�1:�O�plano�multitemporal Figura�2:�Caminho�em�escada
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Esferas exóticas
o véu entre continuidade

e diferenciabilidade

Continuidade vs Diferenciabilidade

Um�dos�primeiros�tópicos�discutidos�em�qualquer�cadeira�de�Cálculo�Diferencial�e�Integral�
Multivariado�é�a�continuidade�de� funções f : ℝ

n → ℝ
m
.�Uma�das� formas�de� introduzir� este�

conceito�passa�por�primeiro�estabelecermos�o�que�é�um�conjunto aberto�U ⊂ ℝ
n
�e�depois�

definirmos�que�f : ℝn → ℝ
m
�é�contínua�se�para�qualquer�aberto�U ⊂ ℝ

m
,�f 1

(U) ⊂ ℝ
n
�é�também�

aberto.
O�ponto�de�partida�da�Topologia�é�abstrair�esta�noções�para�conjuntos�arbitrários.�Se�para�

um�conjunto�X�definirmos�o�que�é�um�subconjunto�aberto,�podemos�usar�a�definição�exposta�
no�parágrafo� anterior�para� falarmos�de� continuidade�de� funções�a�partir� de�X�para�outros�
conjuntos�Y,�também�estes�com�uma�noção�de�conjunto�aberto.�Dizemos�que�um�conjunto�X�
com�uma�noção�de�“conjunto�aberto”�é�um�espaço topológico (muitas�vezes�dizemos�só�que�X�
é�um�espaço).�No�contexto�topológico,�a�noção�de�correspondência�bijetiva�dá�lugar�ao�con-
ceito�de�homeomorfismo,�isto�é,�dois�espaços�X�e�Y�são�homeomorfos�se�existe�uma�bijeção�
contínua�f : X → Y�com�inversa�contínua.�Denotaremos�esta�relação�como�X ≅hom Y.

Também�vamos�precisar�de�uma�noção�mais�fraca�de�igualdade�entre�X�e�Y.�Dadas�funções�
contínuas�f, g : X → Y,�dizemos�que�f é homotópica a g�(escrevemos�f ≃ g)�se�existe�uma�função�
contínua�H : X × [0, 1] → Y�tal�que�H(x, 0) = f(x), H(x, 1) = g(x).�Mais�informalmente,�duas�
funções�contínuas� são�homotópicas� se�existe� uma� forma�de�deformar�continuamente� uma�
dessas�funções�na�outra.�Não�é�complicado�verificar�que�≃ define�uma�relação�de�equivalência�
de�funções�X → Y�e�também�nos�dá�uma�nova�noção�de�igualdade�de�espaços:�dizemos�que�
espaços�X, Y�são�homotopicamente equivalentes�(escrevemos�X ≃ Y)�se�existem�funções�contí-
nuas�f : X → Y, g : Y → X�tais�que�f ∘ g ≃ idY , g ∘ f ≃idX.

Por:�Miguel Barata
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Seguindo�a� linha�de�pensamento�no�parágrafo� ini-
cial,� a�nossa�próxima�etapa�de�abstração�seria�a�dife-
renciabilidade�de� � funções�  f : ℝ

n → ℝ
m
.�Claramente,�

por�si�só�um�espaço�topológico�M�não�tem�estrutura�
suficiente�para� este� feito.�Um�bom� início� de� solução�
será�exigir�que�M�seja�“localmente�semelhante”�a�ℝn

:�a�
noção�de�diferenciabilidade�de�f�em�p ∈ ℝ

m
�é�de�natu-

reza�local�e�portanto�poderá�ser�analisada�para�espaços�
M� com�a�estrutura�proposta.� Portanto,� se�M� for� um�
espaço� topológico,� seria� conveniente�que� satisfizesse�
a� seguinte� propriedade:� existe um natural n ∈ ℕ0 tal 
que para cada p ∈ X, existe um aberto Up ⊂ X contendo 
p e um homeomorfismo φp : Up → ℝn

.�Se�M�satisfaz�esta�
condição,�dizemos�que�é�uma�variedade topológica�de�
dimensão�n.

Isto�quase�que�resolve�o�nosso�problema,�a�menos�
do�seguinte�detalhe:�na�notação�anterior,�podemos�ter�
dois�abertos�Up, Uq�que�se�intersetam�e�portanto�duas�
identificações�diferentes�de�Up ∩ Uq�

com�subconjuntos�
de�ℝ

n
.�Se�considerarmos�a�função

gp, q := φq ∘ φp
1 

: φp(Up ∩ Uq) → φq(Up ∩ Uq),
esta�é�uma�função�entre�subconjuntos�de�ℝ

n
�que�mede�

a� diferença� entre� as� identificações� que� estamos� a� fa-
zer.�Se�gp, q� for�uma� função�C 

∞
� (para�todo�p, q ∈ M)�

então�dizemos�que�M�é�uma�variedade suave�e�os�pares�
(Up, φp)�são�a�estrutura suave em M.�O�leitor�não�deve�
ficar� a� pensar� que� a� exigência� de� suavidade� é�muito�
restrita:� é� costume� trabalhar-se� apenas� com� funções�
suaves�neste�contexto.�De�qualquer�maneira,�esta�é�a�
noção�que�queríamos:�dadas�variedades� suaves�M, N,�
podemos�definir�diferenciabilidade�de�funções�e�a�sua�
derivada.�Em�particular,�caso�f : M → N�seja�um�home-
omorfismo�em�que�tanto�f�como�f 1

�são�C 

∞
,�dizemos�

que�f�é�um�difeomorfismo�e�que�M�e�N�são�variedades�
difeomorfas�(escrevemos�M ≅diff N ).�

Exemplificamos�agora�as�definições�que�acabámos�
de� apresentar:� os� espaços�ℝ

n
� são� variedades� suaves.�

Se�considerarmos�subconjuntos�X ⊂ ℝ
n
�então�temos�

sempre�espaços�topológicos,�definindo�um�aberto�em�
X�como�sendo�da�forma�U ∩ X,�onde�U ⊂ ℝ

n
�é�aberto�

em�ℝ
n
.�Porém,�não�tem�que�ser�um�variedade�topoló-

gica,�como�o�leitor�poderá�tentar�exemplificar.�Desta-
camos�dois�casos�particulares�de�subconjuntos�que,�de�
facto,�são�variedades�suaves:�as�esferas�S 

n
�e�os�discos

D 

n
,�dados�por�S 

n
={x ∈ ℝ

n+1
: |x| = 1}, D 

n = {x ∈ ℝ
n :

|x| < 1} para�n ∈ ℕ0.�É�fácil�ver�que�D 

n 
≅diff ℝ

n
,�D 

n
�é�

contrátil�(isto�é,��D 

n 
≃ {*}�onde�{*}�é�o�espaço�só�com�

Figura�1:�Exemplos�de�variedades�suaves�em�dimensões�1�e�2.

um�ponto)�mas�D 

n
≇hom 

{*}.�Como�o�exemplo�mostra,�
≃  é�uma�relação�mais�fraca;�porém,�esta�costuma�ser�
mais�vantajosa:�é�genericamente�mais�fácil�de�trabalhar�
que�≇hom�e�muitos�dos�invariantes�de�interesse�em�To-
pologia�estão�bem�definidos�a�menos�de�homotopia.

Não�é�complicado�ver�que�temos�sempre�as�impli-
cações�

M ≅diff  N    ⟹    M ≅hom  N    ⟹    M ≃ N .
A� questão� que� pretendemos� analisar� neste� tex-
to� é� o� que� podemos� dizer� sobre� as� implicações�
no� sentido� contrário.� Será� que� podemos� ter� duas�
variedades� suaves� M, M’� tais� que� M ≅hom  M’� mas
M ≇diff M’?�Por�exemplo,�se�M = ℝ

n
�a�resposta�na�afir-

mativa�à�pergunta�anterior�implicaria�que�podemos�ter�
variedades� suaves� que� se� parecem� topologicamente�
com�ℝ

n
�mas�não�enquanto�variedade�suave!�Caso�exis-

tam,�é�costume�dizer�que�estas�estruturas�suaves�são�
exóticas.

Para�motivarmos�a�importância�deste�assunto,�seja�
M�uma�variedade�suave�de�dimensão�n�e�considerem-
-se�as�seguintes�afirmações:

(a)�M = {x ∈ ℝ
n+1

: |x|=1}.
(b)� M� é� fechada� e� admite� uma� função� suave

f : M → ℝ�só�com�dois�pontos�críticos,�que�são�não-
-degenerados

(c)�M� é�uma�variedade�Riemanniana� fechada�sim-
plesmente�conexa�tal�que�a�curvatura�seccional�é�cons-
tante�igual�a�1.

(d)�M�é� uma� variedade�Riemanniana� fechada�sim-
plesmente�conexa�tal�que�a�curvatura�seccional�toma�
valores�em�]¼,1].

(e)�M�obtém-se�“colando”�dois�discos�D 

n
�ao�longo�

de�um�difeomorfismo�f : S 
n1 

→ S 
n1
.

Se�o�leitor�não�estiver�completamente�familiarizado�
com�a�linguagem�que�aparece�acima,�não�se�preocupe:�
o�ponto�essencial�é�que�estas�são�caracterizações�co-
nhecidas�para�S 

n
.�Examinando�cada�descrição,�poderí-

amos�ser�levados�a�concluir�que�as�afirmações�(a)-(e)�
caracterizam�S 

n
�a�menos�de�difeomorfismo,�visto�que�

usam�noções�de�diferenciabilidade.�Porém,�isto�é�falso:�
apenas�a�condição�(a)�e�(c)�caracterizam�S 

n
�a�menos�de�

difeomorfismo,�enquanto�que�(b),�(d)�e�(e)�são�caracte-
rizações�de�S 

n
�a�menos�de�homeomorfismo!�Portanto,�

é� importante� sabermos�em�que�condições�realmente�
estamos�a� falar�de�S 

n
� como�usualmente�conhecemos�

ou�de�S 
n
�com�uma�estrutura�exótica.
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O teorema do h-cobordismo

Continuando�o�estudo�do�caso�das�esferas�S 
n
,�ire-

mos�avaliar�agora�se�M ≃ S 
n
� implica�necessariamente�

que�M ≅hom  S 
n
.�As�noções�que�introduzimos�até�agora�

são�insuficientes�para�estudar�esta�questão�e�portanto�
para�prosseguir�necessitamos�de�explicar�o�que�é�um�
cobordismo.� Para� simplificar�a�notação,�muitas� vezes�
escreveremos�uma�variedade�M� com�a�dimensão�em�
expoente� e� assumiremos� sempre� que� as� variedades�
são�compactas.�

Em�certa�medida,�um�cobordismo�é�uma�estrutura�
que�relaciona�duas�variedades�suaves,�um�pouco�como�
funções�suaves�criam�um�canal�de�informação�entre�o�
domínio�e�o�contradomínio;�contudo,�embora�possa-
mos�sempre�arranjar�uma�função�entre�quaisquer�duas�
variedades,�um�cobordismo�é�muito�mais� restritivo�e�
não�tem�que�existir�sempre.�

Mais�explicitamente:� sejam�M 
n
, N 

n
� variedades�su-

aves.� Um� cobordismo entre M e N� é� uma� variedade�
compacta�W 

n+1
�com�bordo�(não�definimos�variedades�

com�bordo,�mas� isto� significa�que�M� tem�uma�noção�
de�fronteira�que�também�é�uma�variedade�suave.�Por�
exemplo,�D 

n
� tem� bordo�∂D 

n
 = S 

n1
)� tal�que� ∂W 

n+1
�é�

a�união�disjunta�de�M 
n
�e�N 

n
.�Nesta�situação,�dizemos�

que�M 
n
�é�cobordante�a�N 

n
�e�escrevemos�o�cobordis-

mo�como�(W 
n+1

; M 
n
, N 

n
).�Por�vezes�também�é�costu-

me�considerar�N 
n 

= ∅,� caso�em�que�um�cobordismo�
(W 

n+1
; M 

n, ∅)�só�significa�∂W 
n+1

 = M 
n
.

Qualquer� variedade� admite� o� cobordismo
(M 

n
 × [0,1]; M 

n
, M 

n
 )�e�portanto�M 

n
�é�cobordante�a�

si�mesma.�Porém,�existem�também�cobordismos�que�
não�são�desta�forma,�como�a�Figura�2�ilustra.

Para�as�nossas�intenções,�precisamos�de�restringir�
a�noção�de�cobordismo�à�de�h-cobordismo,�que�é�um�
cobordismo� tal� como� antes,� mas� agora� as� inclusões�
do�bordo�M 

n
 → W 

n+1
, N 

n
 → W 

n+1
�são�equivalências�de�

homotopia� (o� “h”� vem� de� homotopia).� Isto� é� uma�
noção�algo�mais�forte:�por�exemplo,�variedades�h-co-
bordantes�são�sempre�homotopicamente�equivalentes�
(portanto,�o�exemplo�na�Figura�2�não�é�um�h-cobor-
dismo).� Esta� rigidez� dos� h-cobordismos� é� exemplifi-
cada� pelo� � teorema do h-cobordismo.� Este� estabelece�
que,�impondo�algumas�restrições�na�topologia�de�M 

n
�e

N 
n
,�qualquer�h-cobordismo�(W 

n+1
; M 

n
, N 

n
)�é�da�forma

W 
n 
≅diff M 

n
 × [0,1].

Teorema�1 (Teorema�do�h-cobordismo)
Seja�n ≥ 5�e�M 

n
, N 

n
�variedades�suaves�simplesmen-

te�conexas.��Então�qualquer�h-cobordismo�(W 
n+1

; M 
n
, 

N 
n
)�é�trivial,�i.e.,�W 

n+1 
≅diff M 

n × [0,1].

Este� é� um� teorema� com� um� papel� fundamen-
tal� em� Topologia.� Repare-se� bem� no� seu� enunciado:�
dado� um� h-cobordismo� nas� condições� apresentadas,�
nós�conseguimos�imediatamente�promover�M 

n
 ≃ N 

n
�a

M 
n 

≅diff N 
n
,�o�que�são�ótimas�notícias�tendo�em�conta�

o�problema�que�estamos�a�analisar!�Este�resultado�foi�
demonstrado�por�Smale� [7],�valendo-lhe,�em�1966,�a�
Medalha�Fields.�Uma�excelente�referência�sobre�o�teo-
rema�e�a�sua�maravilhosa�prova�é�[4].�Vejamos�algumas�
consequências:

Figura�2:�Exemplo�de�um�cobordismo�que�não�é�trivial.

Figura�3:�Demonstração�da�proposição�2.
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Proposição�2�(Caracterização�de�D 
n+1

, n ≥ 5)
Seja�W 

n+1
�uma�variedade�suave�simplesmente�co-

nexa�com�bordo�M�também�simplesmente�conexo.�Se�
n ≥ 5,�então�W 

n+1 
≅diff  D 

n+1
�se�e�só�se�W 

n+1
�é�contrátil.

Demonstração
A�prova�deste�resultado�é� simples:� supondo�W 

n+1
�

contrátil,� retire-se� a� W 
n+1

� um� disco� D ≅diff D 

n+1
� que�

não�intersete�M.�Se�virmos�W 
n+1

�como�o�cobordismo
(W 

n+1
; M 

n, ∅)� então� podemos� subdividi-lo� em� dois�
cobordismos� mais� pequenos,� nomeadamente� (W  D; 
M, ∂D)�e�(D; ∂D, ∅).�Não�é�complicado�verificar�que�
(W  D; M, ∂D)� está� nas� condições� do� teorema� do�
h-cobordismo�e�portanto�W  D ≅diff ∂D × [0,1].�Como�
estes� dois� cobordismos� estão� “colados”� ao� longo� da�
identidade,�isto�mostra�que�W 

n+1 
≅diff  D 

n+1
.

Proposição�3�(Conjetura�de�Poincaré�Generalizada,�
n ≥ 5)

Seja�M 
n
�uma�variedade�suave�simplesmente�conexa�

tal�que�n ≥ 5.�Então�M 
n ≃ S 

n
�se�e�só�se�M 

n 
≅hom S 

n
.

Demonstração
A�demonstração�é�semelhante�ao�que�já�fizemos�na�

Proposição�2:�tiramos�um�disco�D�a�M.�Se�n ≥ 6,�então�
pela�proposição�anterior�M  D  ≅diff  D 

n+1
�(a�parte�inicial�

do� caso� n = 5� é� ligeiramente� diferente� mas� a� ideia� a�
partir�daqui�é�semelhante�e�por�isso�omitimos).�Usan-
do�este�difeomorfismo�para�identificarmos�M  D�com� 
D 

n+1
,�temos�que�M�é�obtido�“colando”�duas�cópias�de�

D 

n+1
� ao� longo�de�um�difeomorfismo� f : S 

n1
 → S 

n1
.�A�

subtileza�da�proposição�vem�agora�do�facto�de�que�isto�
só�nos�dá�uma�esfera�a menos de homeomorfismo e�não�
difeomorfismo.� Numa� outra� perspetiva,� a� obstrução�
que�existe�vem�do�facto�que�dado�um�difeomorfismo
f : S 

n1
 → S 

n1
,�podemos�sempre�estendê-lo�(radialmen-

te,�por�exemplo)�a�um�homeomorfismo�D 

n → D 

n
�mas�

nem�sempre�a�um�difeomorfismo�D 

n → D 

n
!

Terminamos�esta�secção�com�algumas�palavras�so-
bre�a�veracidade�da�Proposição�3�para�n ≤ 4,�que�é�usu-
almente�conhecida� como�a�Conjetura de Poincaré Ge-
neralizada.�Para�n = 1, 2,�o�resultado�segue�facilmente�
da�classificação�geral�de�variedades�destas�dimensões,�
como�o� leitor� facilmente�poderá�verificar.�Se� fizésse-
mos�n = 3�no�seu�enunciado,�obteríamos�a�largamen-
te� conhecida� Conjetura de Poincaré� (o� que� justifica� o�
nome),�resolvida�na�positiva�por�Grigori�Perelman�[6]�
em� 2006.� � Finalmente,� o� caso� n = 4� foi� provado� por�
Michael�Freedman�[2]�em�1982.

Esferas exóticas: a subtileza da
diferenciabilidade

Para�terminar�a�nossa�excursão�pelo�mundo�das�es-
feras,� falta-nos�esclarecer�se�existem�esferas exóticas,�
isto�é,�variedades�suaves�M�homeomorfas�a�S 

n
�mas�não�

difeomorfas.
O� primeiro� exemplo� de� uma� esfera� exótica� foi�

dado� por� Milnor� [5]�em� 1956.� A� construção� de� Mil-

nor�dá�origem�a�uma�variedade�suave�homeomorfa�a�
S 

7
�mas�não�difeomorfa,�obtida�colando�duas�cópias�de

D4
 × S3

�ao�longo�de�um�certo�difeomorfismo�da�frontei-
ra�∂(D4

 × S3
) = S3

 × S3
.�Embora�a�abordagem�de�Milnor�

seja� bastante� situacional,� em� 1963,� juntamente� com�
Kervaire,�conseguiram�sistematizar�o�estudo�de�esfe-
ras�exóticas�em�[3].

O�ponto�partida�das�ideias�de�Milnor�e�Kervaire�é�o�
teorema�do�h-cobordismo:�se�M 

n
�é�uma�variedade�su-

ave�compacta�simplesmente�conexa�com�n ≥ 5,�então�
o�teorema�do�h-cobordismo�implica�que�M 

n
�tem�que�

ser�difeomorfa�a�qualquer�outra�variedade�nas�mesmas�
condições� que� lhe�seja�h-cobordante.�Porém,� é�tam-
bém�simples�mostrar�que�duas�variedades�difeomorfas�
são�sempre�h-cobordantes.�Juntando�estas�duas�infor-
mações�e�observando�que�M 

n = S 
n
�para�n ≥ 5�satisfaz�

as�hipóteses�que�precisamos,�temos�uma�bijeção

{Estruturas�suaves�orientáveis�em S 
n
}

↔
{Classes�de�h-cobordismo�orientável�de

n-esferas�de�homotopia}

onde� uma� n-esfera� de� homotopia� é� uma� variedade�
orientável�suave�compacta�homotopicamente�equiva-
lente�a�S 

n
.�O�aparecimento�da�condição�“orientável”�é�

necessária�por�razões�técnicas�que�vamos�ignorar,�mas�
a�partir�daqui�todas�as�afirmações�devem�ser�entendi-
das�tendo�em�conta�a�orientabilidade.� Isto�resume-se�
a�substituir�nas�nossas�definições� todas� as� variedades�
por�variedades�orientáveis�e�difeomorfismos�por�dife-
omorfismos�que�preservem�a�orientação.�Denotamos�
o�conjuntos�de�tais�classes�de�h-cobordismo�por�Θn.

Kervaire�e�Milnor�provam�em�[3]�que,�para�n ≥ 5,�
Θn�é�um�grupo�abeliano�finito�com�a�operação�de�soma�
conexa� de� variedades� (aliás,� a� bijeção� anterior� é� um�
isomorfismo�de�grupos�abelianos�se�considerarmos�em�
ambos�os�conjuntos�a�operação�induzida�pela�soma�co-
nexa)�e�que�existe�uma�sucessão�exata�curta�de�grupos�
abelianos.

onde:
●  bPn+1�é�um�certo�subgrupo�normal�de�Θn�cuja�or-

dem�é�determinada�em�[3]�e,�magicamente,�depende�
dos�números�de�Bernoulli,�que�costumam�aparecer�em�
Teoria�dos�Números.�Sabe-se�quais�são�estes�grupos,�
exceptuando�o�caso�bP126,�que�constitui�a�“etapa�final”�
de�um�dos�mais�famosos�problemas�da�Teoria�de�Ho-
motopia:�problema do invariante de Kervaire.�

●�  πn
s 
�é�o�n-ésimo�grupo�de�homotopia�estável�das�

esferas,�que,�embora�difíceis�de�calcular,�sabemos�até�
uma�certa�gama�de�valores,�e�im J�é�a�imagem�do�J-ho-
momorfismo,�estudado�por�Adams�nos�anos�60�em�[1].�

●� Gn�em�geral�é�0,�excepto�possivelmente�quando
n ≡ 3 (mod 4),�podendo�então�também�ser�ℤ/2.�

0 ⟶ bPn+1 ⟶ Θn�⟶                 ⟶ Gn ⟶ 0
  πn

s

 im J
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A�ideia�de�Kervaire�e�Milnor�para�verificar�se�temos�esferas�exóticas�é�simples:�se�M 
n
�é�uma�

esfera�(possivelmente�exótica)�então�M 
n
�é�h-cobordante�a�S 

n
�se�e�só�se�M 

n
�é�o�bordo�de�uma�

variedade�contrátil.�Supondo�que�M 
n
�é�o�bordo�de�uma�variedade�W 

n+1
,�podemos�ir�modifi-

cando�W n+1
�num�número�finito�de�passos�até�acabarmos�ou�com�uma�variedade�contrátil�ou�

com�uma�variedade�que�tem�alguma�obstrução�a�ser�alterada�de�maneira�a�ser�contrátil.�Pelo�
critério�anterior,�isto�indica-nos�se�M�é�ou�não�é�uma�esfera�exótica.�

A�forma�de�modificar�W n+1
�mencionada�no�parágrafo�anterior�é�uma�das�primeiras�aplica-

ções�das�ideias�de�Teoria de Cirurgia,�neste�caso�ao�estudo�de�esferas�exóticas.�Em�termos�mais�
gerais,�a�cirurgia�consiste�em�retirar�a�W 

n+1
�uma�subvariedade�com�bordo�N ⊂ W 

n+1
�e�colar�

agora�uma�nova�variedade�com�bordo�N ’,�que�satisfaz�a�condição�∂N = ∂N ’,�o�que�permite�
esta�“colagem”.�A�Figura�4�mostra�um�exemplo�de�uma�cirurgia�em�W = ℝ

2
,�retirando-se�a�

subvariedade�N = D2 
× S0

�e�colando-se�N ’= S 
1
 × D1

,�ambas�com�bordo�∂N = S 
1 
× S 

0
.

Figura�4:�Exemplo�de�cirurgia.

Em�conclusão,�o� trabalho� de�Kervaire�e�Milnor� diz-nos� que�desde�que�consigamos�de-
terminar�a� ordem�dos� grupos� que� aparecem�na� sucessão� exata,�podemos� calcular� quantas�
estruturas�exóticas�S 

n
�tem,�supondo�n ≥ 5.�Usando�este�método,�a�tabela�seguinte�exibe�algum�

destes�valores,�para�n ∈ [5, 15]:

Para� finalizar,�mencionamos�os�casos�n < 5.�Para�n = 1, 2, 3�não�há�esferas�exóticas:�os�
dois�primeiro�valores�são�consequência�da�classificação�de�variedades�da�respetiva�dimensão�e�
para�n = 3�é�uma�consequência�da�Conjetura�de�Poincaré.�Para�n = 4�ainda�é�um�problema�em�
aberto�onde�muito�pouco�é�sabido:�por�exemplo,�não�é�claro�se�realmente�há�alguma�esfera�
exótica,�quanto�mais�se�há�infinitas�ou�apenas�finitas�estruturas�suaves�distintas.

Estes�problemas�com�dimensão�4� são�desafios�que�os� topólogos�e�geómetras� já� sabem�
bastante�bem�que�costumam�ser�de�difícil�resolução.�O�esoterismo�da�dimensão�4�resulta�de,�
por�um�lado,�a�dimensão�ser�demasiado�elevada�para�ser�possível�um�estudo�sistemático�como�
para�variedades�de�dimensão�1�e�2,�mas,�por�outro�lado,�a�dimensão�não�ser�elevada�o�suficien-
te�para�permitir�aplicar�certos�“truques�topológicos”�às�variedades.�Esta�estranheza�é�bastante�
presente�se�considerarmos�ℝ

n
�exóticos:�se�n ≠ 4�então�ℝ

n
�não�admite�estruturas�exóticas;�po-

rém�para�n = 4�há�um�número�não-numerável�de�ℝ
4
�com�uma�estrutura�suave�não-standard!
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Introdução

O�Prémio�Nobel�da�Física�de�2020�foi�atribuído�(em�
parte)�ao�matemático�britânico�Sir�Roger�Penrose�“pela�
descoberta�de�que�a�formação�de�buracos�negros�é�uma�
previsão�robusta�da�Teoria�da�Relatividade�Geral”.�De�
acordo�com�o�comité�Nobel,�Penrose�“usou�métodos�
matemáticos�engenhosos�na�sua�prova�de�que�os�buracos�
negros�são�uma�consequência�direta�da�Teoria�da�Rela-
tividade�Geral�de�Einstein”.�Neste�artigo�vamos�explicar�
o�enunciado�do�Teorema�de�Penrose,�e�tentar�dar�uma�
ideia�dos�métodos�de�geometria�e�topologia�usados�na�
sua�demonstração.

Relatividade Restrita

A�Teoria�da�Relatividade�Restrita,�proposta�por�
Einstein�em�1905,�tem�como�axioma�fundamental� a�
invariância�da�velocidade�da�luz.�É�habitual�utilizar�uni-
dades�em�que�esta�velocidade�é�igual�a�1�(por�exemplo,�
medindo�o�tempo�em�anos�e�as�distâncias�em�anos-luz).�
Desta�forma,�fixado�um�referencial�inercial,�com�tempo�
t�e�coordenadas�cartesianas�(x, y, z),�um�movimento�à
velocidade�da�luz�satisfaz

(�������)
2
�+�(�������)

2 
+� (�������)

2
��=�1

Em�1908,�o�matemático�alemão�Hermann�Minkowski�
observou�que�se�representarmos�este�movimento�no�
chamado�espaço-tempo de Minkowski,�ou�seja,�ℝ

4 
com�

coordenadas�(t, x, y, z),�obtemos�uma�curva�cujo�vetor�
tangente�está�no�núcleo�da�forma�bilinear

η =�-dt ⊗ dt + dx ⊗ dx + dy ⊗ dy + dz ⊗ dz

dita�a�métrica�de�Minkowski.�A�observação�fundamental�
de�Minkowski�é�que�esta�métrica�é� independente�da�
escolha�de�referencial�inercial,�e�portanto�caracteriza�
completamente�a�estrutura�física�da�Relatividade�Restrita.

A�geometria�de�Minkowski�é�substancialmente�dife-
rente�da�geometria�Euclidiana,�em�virtude�do�carácter�
indefinido�de�η,�que�permite�classificar�qualquer�vetor�
ν ∈ ℝ

4
�em�três�classes�distintas:�do�tipo�espaço�(se�η(ν,�

ν)�>�0),�do�tipo�tempo�(se�η(ν,�ν)�<�0)�e�do�tipo�luz,�
ou�nulo�(se�η(ν,�ν) =�0).�Os�vetores�desta�última�classe�
formam�o�chamado�cone�de�luz,�que�determina�todos�
os�possíveis�movimentos�à�velocidade�da�luz.�Os�vetores�
do�tipo�tempo�são�tangentes�a�curvas�que�representam
movimentos�a�velocidades�inferiores�à�da�luz�e�portanto,�
possíveis�trajetórias�de�partículas�materiais.�Note-se�
que�estas�curvas�se�mantêm,�em�cada�ponto,�no�interior�
do�cone�de�luz�nesse�ponto�(ver�Figura�1,�na�qual�se�
suprimiu�uma�dimensão�espacial).

Os�pontos�do�espaço-tempo�de�Minkowski�desig-
nam-se�por�acontecimentos,�uma�vez�que�cada�um�
deles�representa�um�dado�local�num�dado�instante.�De�

Teorema
de Penrose 

O teorema que
valeu um Prémio Nobel

( dx )
2
 + ( dy )

2
 + ( dz )

2
  = 1

dt dt dt( ( ( ( ( (

+              +               = 1
2 2 2
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acordo�com�a�Teoria�da�Relatividade,�nenhuma�influência�
se�pode�propagar�mais�depressa�do�que�a�luz.�Deste�
modo,�cada�acontecimento�pode�apenas�influenciar�
os�acontecimentos�que�se�encontram�no�seu�futuro�
causal,�ou�seja,�a�região�limitada�pela�metade�futura�do�
seu�cone�de�luz.�O�futuro�causal�de�um�conjunto�S�é�
definido�como�a�união�J+

(S)�dos�futuros�causais�dos�seus�
pontos.�Na�Figura�2�enconta-se�representado�o�futuro�
causal�de�uma�superfície�esférica�S�(onde�se�suprimiu�
uma�dimensão�espacial).�Esta�figura�ilustra�três�pro-
priedades�da�fronteira�∂J+

(S)�do�futuro�causal�que�são�
cruciais�para�a�demonstração�do�Teorema�de�Penrose:

(i)�∂J+
(S)�é�gerada�por�subconjuntos�de�retas�ortogo-

nais�a�S�cujo�vetor�tangente�é�do�tipo�luz�(representando�
portanto�raios�de�luz).

(ii)�Se�existe�um�ponto�conjugado�a�S,� isto�é,�um�
ponto�no�qual�geradores�arbitrariamente�próximos�se�
intersetam,�então�os�geradores�deixam�de�estar�em�
∂J+

(S)�para�lá�deste�ponto.
(iii)�∂J+

(S)�é�uma�variedade�topológica,�e�a�projeção�
natural�de�∂J+

(S)�numa�hipersuperfície�de�t�constante�
é�uma�aplicação�contínua�e�aberta.

Relatividade Geral

O�espaço-tempo�de�Minkowski�é�plano,�no�sentido�
em�que�as�suas�geodésicas�(curvas�que�são�pontos�
críticos�do�comprimento�determinado�pela�métrica�
de�Minkowski)� são� linhas�retas;�geodésicas�do�tipo�
tempo�representam�movimentos�de�partículas�livres,�
e�geodésicas�do�tipo�luz�representam�raios�de�luz.�Para�
modelar�a�gravidade�no�contexto�da�Teoria�da�Rela-
tividade,�Einstein�compreendeu�que�seria�necessário�
considerar�espaço-tempos�curvos�(M, g),�com�M�uma
variedade�diferenciável�conexa�de�dimensão�4�e�g�uma�
métrica�Lorentziana,�ou�seja,�um�tensor-2�simétrico�

que�se�reduz�a�η�numa�base�apropriada�de�cada�espaço�
tangente�Tp M�(portanto�as�métricas�Lorentzianas�estão�
para�a�métrica�de�Minkowski�assim�como�as�métricas�
Riemannianas�estão�para�a�métrica�Euclidiana).�Desta�
forma,�os�vetores�tangentes�podem�ainda�ser�clas-
sificados�como�sendo�do�tipo�espaço,� tempo�ou� luz;�
geodésicas�do�tipo�tempo�representam�movimentos�de
partículas�em�queda� livre,�e�geodésicas�do�tipo� luz�
representam�raios�de� luz.�Para�completar�a�Teoria�
da�Relatividade�Geral,�Einstein�propôs�em�1915�uma�
equação�para�a�métrica�(equação�de�Einstein):

onde�Ric�é�a�curvatura�de�Ricci�de�g�e�T�é�um�tensor�
que�representa�a�distribuição�de�matéria�e�energia�no�
espaço-tempo�(tensor�energia-momento).�Uma�vez�que�
a�densidade�de�energia�dos�modelos�de�matéria�usuais�
é�positiva,�este�tensor�tipicamente�satisfaz�a�chamada�
condição�de�energia�nula:

para�qualquer�vetor�ν�do�tipo�luz.
Em�geral,�assume-se�que�o�espaço-tempo�(M, g)

possui�uma�orientação�temporal,�isto�é,�uma�escolha�
consistente,�em�cada�ponto,�de�qual�das�metades�do�
cone�de� luz�deve�ser�considerada�a�metade�futura.�
Desta�forma,�a�noção�de�futuro�causal�de�um�conjunto�
continua�a� fazer� sentido�e�as�propriedades� (i)�e�(ii)�
atrás�continuam�a�verificar-se�(substituindo�“retas”por�
“geodésicas”).�A�propriedade�(iii)�também�se�continua�a�
verificar�para�uma�classe�importante�de�espaço-tempos,�
ditos�globalmente�hiperbólicos,�nos�quais�as�hipersu-
perfícies�análogas�às�hipersuperfícies�de�t�constante�se�
designam�por�hipersuperfícies�de�Cauchy.

Ric -    (tr Ric)�g =�T1
2

T(ν,�ν)�≥ 0 ⇒ Ric(ν,�ν)�≥ 0

Figura�1:�Vetores�do�tipo�espaço,�tempo�e�luz,�cone�de�luz�futuro,�e�curva�do�tipo�

tempo�no�espaço-tempo�de�Minkowski.
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Buracos Negros

A�primeira�solução�da�equação�de�Einstein�a�ser�
descoberta,� logo�em�1916,� foi�a�chamada�solução�de�
Schwarzschild.�Trata-se�de�uma�solução�de�vácuo�(ou�
seja,�com�T�=�0)�e�esfericamente�simétrica,�pelo�que�
representa�o�campo�gravitacional�no�exterior�de�um�
objeto�com�essa�simetria.�Se�usarmos�como�coorde-
nada�temporal�o�chamado�tempo�de�Painlevé,�e�como�
coordenadas�espaciais�as�habituais�coordenadas�esféricas�
(r,�θ, φ),�a�sua�expressão�é

onde�m�≥�0�é�a�massa�do�objeto�em�unidades�geometri-
zadas�(repare-se�que�para�m�=�0�se�recupera�a�métrica�
de�Minkowski�em�coordenadas�esféricas).�Esta�métrica�
pode�ser�comprendida�geometricamente�representando�
os�cones�de�luz�nas�superfícies�“radiais”�(θ, φ)�=�(θ0,�φ0)�
(Figura�3).�Estes�são�tangentes�aos�raios�de�luz�radiais,�
isto�é,�curvas�da�forma�c(t)=(t, r(t), θ0,�φ0), cujo�vetor�
tangente�é�do�tipo�luz:

Para�r ≫ 2m,�os�cones�de�luz�são� indistinguíveis�dos�
cones�de� luz�do�espaço-tempo�de�Minkowski,�com�
declives�±1,�correspondentes�a�raios�de�luz�que�se�
afastam�ou�aproximam�de�r�=�0.�À�medida�que�r�diminui,�
no�entanto,�os�cones�inclinam-se�na�direcção�de�r�=�0.�
No�chamado�raio�de�Schwarzschild,�r�=�2m,�os�cones�
de�luz�estão�tão�inclinados�que�os�raios�de�luz�que�se�
deviam�estar�a�afastar�de�r�=�0�na�verdade�não�o�con-
seguem�fazer,�mantendo-se�a�pairar�em�r�=�2m.�Para�
r�<�2m�a�situação�é�ainda�mais�dramática:�os�raios�de�
luz�que�se�deviam�estar�a�afastar�de�r�=�0�na�verdade�
estão�a�aproximar-se.

Logo,�qualquer�partícula�que�entre�na�região�r�<

2m�não�só�não�consegue�voltar�a�sair,�como�é�forçada�
a�mover-se�na�direcção�de�r�=�0.�Concluímos�que�
observadores�no�exterior�nunca�poderão�ver�nenhum�
acontecimento�que�ocorra�na�região�r�≤�2m;�esta�
região�diz-se�então�um�buraco�negro.�A�superfície�r�=�
2m,�que�delimita�esta�região,�chama-se�o�horizonte�de�
acontecimentos�(porque�não�é�possível�ver�para�além�
dela).�Uma�superfície�esférica�com�raio�r�<�2m�diz-se�
uma�superfície�aprisionada,�porque�a�área�de�qualquer�
subconjunto�desta�superfície�diminui�ao�longo�dos�raios�
de�luz�que�se�afastam�ortogonalmente�da�superfície�(em�
ambas�as�direções).�Finalmente,�a�linha�r�=�0�diz-se�a�
singularidade.�Trata-se�de�facto�de�uma�singularidade�
matemática,�para�além�da�qual�não�é�possível�continuar�
o�espaço-rempo�de�Schwarzschild,�uma�vez�que�a�cur-
vatura�explode�quando�r → 0.

Teorema de Penrose

Os�objetos�astronómicos�vulgares�possuem�raios�
muito�superiores�ao�seu�raio�de�Schwarzschild�(por�
exemplo,�o�raio�de�Schwarzschild�da�Terra�é�de�cerca�de�
9�milímetros).�Uma�vez�que�a�solução�de�Schwarzschild�
descreve�apenas�o�exterior�de�um�objeto�esfericamente�
simétrico,�um�buraco�negro�só�se�pode�formar�quando�
um�destes�objetos�se�contrai�até�atravessar�o�seu�próprio�
horizonte�de�acontecimentos�(colapso�gravitacional).�
Esta�situação�pode�ser�modelada� imaginando�que�o�
objeto�em�colapso�ocupa�a�região�abaixo�da�curva�do�tipo�
tempo�representada�na�Figura�3,�de�modo�que�apenas�
a�região�acima�desta�curva�é�descrita�pela�métrica�de�
Schwarzschild.�

Apesar�de�existirem�modelos�explícitos�represen-
tando�tais�colapsos�esfericamente�simétricos,�não�era�
inicialmente�claro�se�a�singularidade�em�r�=�0�seria�
uma�característica�típica�dos�colapsos�gravitacionais�ou�
apenas�um�artefacto�da�simetria�(uma�vez�que�toda�a�
matéria�se�encontra�a�cair�na�direção�do�centro,�não�é�
surpreendente�que�aí�se�forme�uma�singularidade).�Foi�
esta�a�questão�que�o�Teorema�de�Penrose�esclareceu.

+�r2dθ ⊗ dθ + r2
sin

2 
θ dφ ⊗ dφ

g = -�dt ⊗ dt + (dr +�r 2m dt) ⊗ (dr +�r 2m dt) +√( ( ( (

√2m
r

2m
r

g ( dr , dr ) = 0 ⇔ dr = ± 1 − r 2m√( ( 2m
r

dc
dt

dc
dt

Figura�2.�Fronteira�do�futuro�de�uma�superfície�esférica�S,�formada�por�semi-retas�e�segmentos�de�reta�do�tipo�luz�ortogonais�a�S
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Teorema 5.1�(Penrose�[5]).�Se�o�espaço-tempo�(M, g)
(i)�é�globalmente�hiperbólico�com�hipersuperfície�

de�Cauchy�não�compacta�C,
(ii)�satisfaz�a�condição�de�energia�nula,
(iii)�e�contém�uma�superfície�compacta�aprisionada�S,

então�(M,�g)�admite�pelo�menos�uma�geodésica�do�tipo�
luz�incompleta.

Note-se�que�aquilo�que�o�Teorema�de�Penrose�de�
facto�prova�é�incompletude�geodésica�(por�este�motivo,�
muitos�autores�preferem�chamar-lhe�um�“teorema�de�
incompletude”,�por�oposição�à�designação�tradicional�de�
“teorema�de�singularidade”).�A�ideia�da�demonstração�
(cujos�detalhes�podem�ser�vistos�por�exemplo�em�[1,�2,�
3,�4,�6])�é�supor�que�todas�as�geodésicas�do�tipo�luz�são�
completas.�Uma�vez�que�Ric(ν, ν)�≥�0�para�qualquer�
vetor�nulo�ν,�e�S é�uma�superfície�compacta�aprisiona-
da,�é�possível�mostrar�(por�argumentos�análogos�aos�
argumentos�usuais�em�Geometria�Riemanniana)�que�
qualquer�geodésica�nula�ortogonal�a�S�possui�um�ponto�
conjugado�a�S�a�uma�distância�afim�inferior�a�um�certo�
valor�fixo.�Uma�vez�que�as�geodésicas�nulas�deixam�de�
estar�em�∂J+

(S)�quando�passam�pelo�ponto�conjugado,�
∂J+

(S)�é�necessariamente�compacto.�Como�a�projeção�
natural�π:�∂J+

(S) → C�é�contínua�e�aberta,�a�sua�imagem�
é�compacta�(logo�fechada)�e�aberta,�e�portanto�coincide�
com�C�(que�é�conexa�porque�M�é�conexo).�Concluímos�
que�C�é�necessariamente�compacta,�contrariando�uma�
das�hipóteses�do�teorema.�Logo,�nem�todas�as�geodé-
sicas�do�tipo�luz�podem�ser�completas.

A�existência�de�superfícies�compactas�aprisionadas�
não�depende�da�simetria�exata�do�espaço-tempo,�e�
verifica-se�certamente�para�pequenas�perturbações�
dos�colapsos�gravitacionais�esfericamente�simétricos�

Figura�3.�Espaço-tempo�de�Schwarzschild:�buraco�negro�(r�≤�2m),�horizonte�de�

acontecimentos�(r�=�2m)�e�singularidade�(r�=�0).

que�são�conhecidos�de�forma�explícita.�Desta�forma,�
estes�espaço-tempos�serão�também�geodesicamente�
incompletos.�É�esperado�que�esta�incompletude�seja�
devida�à�existência�de�singularidades�na�curvatura;�a�
existência�de�buracos�negros�como�consequência�inevi-
tável�da�Teoria�da�Relatividade�Geral�seguir-se-ia�então�
da�chamada�Conjetura�da�Censura�Cósmica,�que�prevê�
que�estas�singularidades�estejam�sempre�ocultas�por�um�
horizonte�de�acontecimentos.�Apesar�desta�conjetura�
permanecer�ainda�em�aberto,�o�Teorema�de�Penrose�
convenceu�a�maior�parte�dos�físicos�da�existência�mate-
mática�dos�buracos�negros,�ao�ponto�de,�pela�primeira�
vez�na�História,�se�ter�atribuido�um�Prémio�Nobel�da�
Física�pela�demonstração�de�um�teorema�matemático!

◼
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     Teorema
       de Hahn-
     -Banach

Um�resultado�célebre�sobre�o�prolongamento� de�
funções�contínuas�é�o�Lema�de�Tietze:�sendo�X�um�
espaço�topológico�normal,�M�um�subespaço�fechado�de�
X�e�f : M →  ℝ�uma�função�contínua�cujo�contradomínio��
está�contido�num�intervalo�[t0, t1],�existe�uma�função�
contínua�f :�X → ℝ�que�prolonga�f�e�que�toma�valores�
no�mesmo�intervalo.

Neste�texto�pretende-se�estabelecer�uma�contra-
partida�ao�Lema�de�Tietze�em�espaços�lineares�norma-
dos,�discutindo�o�problema�da�existência�de�prolonga-
mentos�contínuos�de�funções�sobre�estes�espaços.�A�
solução�decisiva�deste�problema�é�dada�pelo�Teorema�
de�Hahn-Banach,�um�dos�teoremas�mais�importantes�
da�Análise�Funcional.�Começaremos�por�definir�os�
conceitos�estritamente�necesssários�à�apresentação�
do�problema.

Suponhamos�então�que�X�é�espaço�linear�sobre�um�
corpo�𝕂,�onde�𝕂 = ℝ, ℂ.�Diz-se�que�X�é�um�espaço�
linear�normado�se�X�estiver�munido�com�uma�norma�
‖·‖,�i.e.,�uma�função�‖·‖�:�X → ℝ�tal�que,�quaisquer�que�
sejam�x,�y ∊ X�e�α ∈ 𝕂,�se�tem

(i)� ‖x‖ ≥ 0
(ii)� ‖x‖ = 0 ⟺ x = 0
(iii)� ‖αx‖ = |α|‖x‖
(iv)� ‖x + y‖ ≤ ‖x‖ + ‖y‖           (desig.�triangular)

~

Uma�função�f :�X → 𝕂�diz-se�um�funcional�e,�sendo�
linear,�toma�o�nome�de�funcional�linear.�Um�funcional�
linear�f�diz-se�contínuo�num�ponto�a ∈ X�se,�qualquer�
que�seja�a�sucessão�(xn)�em�X,

Um�funcional�linear�f�é�contínuo�em�X,�se�for�con-
tínuo�em�todos�os�pontos�de�X.

Não�é�difícil�ver�que,�se�X�tiver�dimensão�finita,�todo�
o�funcional�linear�é�necessariamente�contínuo,�embora�
o�mesmo�já�não�se�verifique�em�dimensão�infinita.�Seja�
X = C1

[0, 1]�o�espaço�linear�das�funções�reais�continua-
mente�diferenciáveis�em�[0, 1]�munido�com�a�norma

Considere-se�o�funcional�definido,�para�a ∈ C1
[0, 1],�

por�f (a) = a’(1/2),�onde�a’�designa�a�derivada�de�a.�Este�
funcional�não�é�contínuo:�basta�para�isso�considerar�a�
sucessão�de�funções�(aaaaaaa) que�converge�para�zero�
e�cuja�imagem�é�uma�sucessão�divergente.

Sendo�assim,�a�questão�de�prolongar�um�funcional�
linear�por�continuidade�só�representa�um�problema�se�
X�tiver�dimensão� infinita.�Antes�de�prosseguir�com�a�
análise�deste�problema,�convém�salientar�a�relevância�do�
que�se�está�a�falar�quando�se�fala�de�funcionais�lineares��
contínuos.�Consideremos�o�espaço�linear�normado�X = 

‖xn − a‖ → 0     ⟹     | f(xn) − f(a)| → 0

‖a‖∞ =    sup    |a(t)|
t ∈ [0, 1]

sin(πnt)
n
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A�resposta�é�sim�sem�qualquer�constrangimento�
adicional�sobre�M,�nem�mesmo�se�exigindo�que�M�seja�
fechado.

Teorema 1 (Hahn-Banach).�Seja�X�em�espaço�ve-
torial�normado�sobre�𝕂,�seja�M�um�subespaço�linear�de�
X�e�seja�f :�X�→�𝕂�um�funcional�linear�contínuo.�Então�
existe�um�funcional�linear�contínuo�f :�X�→�𝕂 tal�que�
f|M

  = f�e�‖ f ‖ = ‖ f ‖.

Este�teorema�deve-se�independentemente�a�H.Hahn�
(1927)�e�S.�Banach�(1929).�O�Teorema�de�Hahn-Banach�
foi�demonstrado�inicialmente�no�caso�real,�tendo�sido�
alargado�ao�caso�complexo�por�H.F.�Bohnenblust�e�A.
Sobczyk�em�1938.�Uma�demonstração�deste�teorema�
pode�ser�encontrada�em�[8,�Capítulo�4].

Quase�se�diria�surpreendente�que�um�dos�teore-
mas�mais�importantes�da�Análise�Funcional�tenha�um�
enunciado�tão�simples...

Até�agora�nada�foi�dito�sobre�a�unicidade.�Será�que,�
em�certas�condições,�é�possível�garantir�que�este�fun-
cional�f�seja�único?�A�unicidade�do�prolongamento�linear�
que�preserva�a�norma�de�um�funcional�linear�contínuo�
tem�sido�investigada�por�vários�autores,�havendo�várias�
caracterizações�dos�subespaços�M�para�os�quais�os�
prolongamentos�que�preservam�a�norma�de�quaisquer�
funcionais�sobre�M�são�necessariamente�únicos.

A�exposição�deste�tema�em�toda�a�sua�generalida-
de�está�fora�do�âmbito�deste�texto.�No�entanto,�uma�
situação�particular�passível�de�ser�aqui�abordada�é�o�
caso�em�que�o�espaço� linear�normado�X�é�o�espaço�
Mk,n(ℂ)�das�matrizes�complexas�k ⨉ n.

Esta�questão�da�unicidade�de�um� funcional�num�
espaço�de�matrizes�não�é�inédita.�É�bem�conhecido�que�

C[0, 1] das�funções�contínuas�definidas�no�intervalo�[0, 
1]�munido�com�a�norma�‖·‖∞.�Um�exemplo�de�funcional
linear�contínuo�f�definido�em�C[0, 1] é

Na�realidade,�um�importante� teorema�de�repre-
sentação�devido�a�F.�Riesz�(1909)�garante�que�qualquer�
funcional�linear�contínuo�definido�em�C[0, 1]�pode�ser�
obtido�através�de�um�integral�[8,�Theorem�4.4-1].

Voltemos�então�ao�leitmotiv�deste�texto:�estabelecer�
um�paralelo�com�o�Lema�de�Tietze�em�espaços�lineares�
normados.�Relembre-se�que�as�condições�do�Lema�de�
Tietze�englobavam�não�só�a�continuidade�mas�também�
o�contradomínio�da�função.

Defina-se�a�norma�‖ f ‖�de�um�funcional�linear�f :�
X�→�𝕂�como:

se�o�supremo�existir�em�ℝ.�É�mesmo�possível�provar�
que�o�funcional�f�é�contínuo�se�e�só�se�este�supremo�
existir.�Esta�definição�de�norma�é�uma�boa�"medida"�de�
f.�De�facto,�dado�x ∈ X,

o�que�mostra�ser�o�módulo�| f(x)|�obtido�à�custa�de�
um�fator�de�escala,�‖x‖,�aplicado�ao�módulo�da�imagem�
de�f�num�vetor��������de�norma�unitária.

Notemos�também�que,�em�geral,�é�impossível�subs-
tituir�em�(1)�o�supremo�pelo�máximo.�Considere-se�o�
espaço� linear�das�sucessões�complexas�com�limite�0�
munido�com�a�norma�definida,�para�cada�sucessão�x 
= (xn)�em�c0,�por

O�funcional�linear
� �

é�contínuo,�‖ f ‖ = ∑n=1 n!e,�como�|f (x)| <aaaaaaa�
,�para�toda�a�sucessão�x�com�norma�unitária,�o�supremo�
do�módulo�das�imagens�destas�sucessões�nunca�é�atin-
gido,�i.e.,�este�supremo�não�pertence�ao�conjunto

{| f (x)| :�x ∈ X,�‖x‖ = 1}

Estamos� finalmente�em�condições�de�apresentar�
o�problema�na�forma�final�em�que�será�discutido�no�
seguimento:

Sendo�X�um�espaço�linear�normado,�M�um�subespaço�
linear�de�X�e�f :�M�→�𝕂�um�funcional�linear�contínuo,�
haverá�um�prolongamento� linear�contínuo�f :�X�→�𝕂 
que�preserve�a�norma,�ou�seja,�de�modo�a�que�se�tenha
‖ f ‖ = ‖ f ‖ ?

‖x‖ = sup {|xn| : n ∈ ℕ}

‖ f ‖ = sup {| f(x)| : x ∈ X, ‖x‖ = 1}

| f (x)|  =  | ‖x‖ f( x   ) | =  ‖x‖ | f ( x   )|x
‖x‖

x
‖x‖

f : c0  
→  ℂ

x0  →  ∑1 xn

n!∑
∞

n=1

1
n!∑∞

n=1

1
n!∑∞

n=1

~

~

~

~ ~

"In�characters,
in�manner,

in�style,
in�all�things,

the�supreme
excellence

is�simplicity."

-�Henry�Wadsworth�Longfellow

f(a) = ∫
0
a(t) dt,��������a ∈ C[0, 1]∫

0

1

(1)

x
‖x‖
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{a, b, c} = 2(ab*c + cb*a)1
2

o�único�funcional�f�sobre�as�matrizes�quadradas,�reais�ou�
complexas,�de�ordem�n,�sujeito�às�condições�de�f(ab) 
= f(ba) e�f(id) = n,�é�o�traço.�Aqui�a,�b�são�matrizes�n 
⨉ n�e��id�é�a�matriz�identidade�de�ordem�n.

A�unicidade�do�traço�enquanto�funcional�linear�surge�
assim�intimamente�ligada�ao�produto�de�matrizes�qua-
dradas.�Muito�embora�o�produto�usual�de�matrizes�já�
não�seja�possível�em�Mk,n(ℂ)�já�que,�em�geral,�k ≠ n,�
ainda�assim�existe�uma�estrutura�algébrica�relevante�em�
Mk,n(ℂ),�para�além�da�sua�estrutura�de�espaço� linear.�
Sendo�a,�b,�c ∈ Mk,n(ℂ),�defina-se�o�produto�triplo,

onde�b* = b 
t
�designa�a�matriz�transconjugada�de�b.

A�fundamentação�deste�produto�está�também�muito�
para�além�do�âmbito�deste�texto,�mas�refira-se�ainda�
assim�que�a�sua�génese�tem�raízes�na�análise,�na�geome-
tria,�e�na�física�[4,�5].�É�precisamente�em�termos�deste�
produto�triplo�que�a�unicidade�do�prolongamento�dos�
funcionais�contínuos�será�caracterizada�no�seguimento.

No�teorema�seguinte�(Teorema�2),�estabelece-se�
uma�condição�necessária�e�suficiente�para�que�haja�
unicidade�do�prolongamento�de� funcionais�definidos�
num�subtriplo�de�Mk,n(ℂ):�diz-se�que�um�subespaço�
linear�S�de�Mk,n(ℂ) é�um�subtriplo�se�{S, S, S} ⊆ S.�O�
enunciado�aqui�apresentado�é�um�caso�particular�de�[6]�
que,�em�toda�a�sua�generalidade,�estabelece�o�análogo�
no�contexto�dos�JB*-triplos.�Alguns�exemplos�de�JB*-
-triplos�são�o�espaço�B(H, K)�dos�operadores�lineares�
contínuos�definidos�entre�espaços�de�Hilbert�complexos�
H e�K,�as�álgebras-C*�e�os�spin factors�([4,�5]).

Antes�de�enunciar�o�teorema,�notemos�ainda�que,�
embora�Mk,n(ℂ)�seja�um�espaço� linear�de�dimensão�
finita,�onde,�portanto,�todas�as�normas�são�equivalentes,�
a�norma�referida�no�teorema�é�a�norma�de�a�∈ Mk,n(ℂ)�
enquanto�operador�definido�entre�ℂ

n
�e�ℂ

k
.Assim,

onde�consideramos�as�normas�usuais�dos�espaços�
euclidianos�ℂ

n
�e�ℂ

k
.

Teorema 2�([6],�Theorem�2.6).�Seja�S�um�subtriplo�
de�Mk,n(ℂ).�Todo�o�funcional�linear�(contínuo)�sobre�S�
tem�um�único�prolongamento�que�preserva�a�norma�
se�e�só�se�{S, Mk,n(ℂ), S} ⊆ S.

Note-se�que�a�palavra�"contínuo"�é�redundante�no�
enunciado�do�teorema,�uma�vez�que,�como�se�disse�an-
teriormente,�em�dimensão�finita�todo�o�funcional�linear�
é�contínuo.�No�entanto,�sendo�este�enunciado�um�caso�
particular�de�[6,�Theorem�2.6],�onde�a�continuidade�já�
não�é�automática,�quisemos�enunciar�o�Teorema�2�o�
mais�fielmente�possível�enquanto�restrição�do�original.

A�demonstração�de�[6,�Theorem�2.6]�e,�implicita-
mente,�a�do�teorema�acima�não�é�construtiva:�prova-se�
a�unicidade�do�prolongamento�linear�que�preserva�a�
norma�sem�se�obter�a�expressão�desse�prolongamento.�
Finalizemos�então�com�um�teorema�que�estabelece�

uma�fórmula�para�este�prolongamento.�Mais�uma�vez,�
o�enunciado�do�teorema�seguinte�é�uma�restrição�do�
original�[9,�Theorem�2.2],�que�é�válido�no�mesmo�con-
texto�do�Teorema�2.

Teorema 3� ([9,�Theorem�2.2]).�Seja�Mk,n(ℂ)�o�
espaço� linear�das�matrizes�complexas�k ⨉ n�munido�
com�a�norma�(2).�Seja�S�um�subtriplo�de�Mk,n(ℂ)�tal�que�
{S, Mk,n(ℂ), S} ⊆ S�e�seja�f�:�S → ℂ�um�funcional�linear�
(contínuo)�sobre�S.�Então�existe�um�único�funcional�
linear�contínuo�f�:�Mk,n(ℂ) → ℂ�tal�que�f|S = f�e�‖ f ‖ = 
‖ f ‖.�Além�disso,�se�f ≠ 0,�existe�a ∈ S,�com�‖a‖ = 1,�
tal�que�f(b) = {a, {a, b, a}, a},�para�qualquer�b ∈�Mk,n(ℂ).

É�possível�mostrar�que�este�elemento�a�de�S�pode�
ser�escolhido�como�qualquer�vetor�de�norma�unitária�tal�
que�f(a) = ‖ f ‖�([9,�Remark�2.3]).�Note-se�também�que�
a�unicidade�do�funcional�f��mencionada�no�enunciado�do�
teorema�já�era�garantida�anteriormente�pelo�Teorema�2.

A� formulação�do�Teorema�de�Hahn-Banach�aqui�
apresentada�é�uma�entre�outras�existentes.�E�é�nas�suas��
diferentes�formas�que�o�teorema�tem�sido�aplicado�em�
diversas�áreas�como,�por�exemplo,�a�teoria�da�aproxi-
mação,�a�geometria�ou�em�problemas�de�otimização.

Serve�assim�tudo�o�que�se�disse�como�uma�intro-
dução�necessariamente�breve�a�um�resultado�central�
na�Matemática,�que�certamente�merece�ser�conhecido�
em�maior�profundidade.
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Introdução

Em�controlo�de�qualidade�é�habitual�lidarmos�com�um�
processo�{Xt:  t ∈ ℕ0}�associado�à�série�temporal�do�
número�de�defeitos�em�amostra�de�dimensão�fixa.�Mais,�
é�usual�assumir-se�que�as�variáveis�aleatórias�(v.a)�Xt�são�
independentes�e�identicamente�distribuídas�(i.i.d)�com�
distribuição�marginal�de�Poisson.�Contudo,�estas�v.a.�
são� frequentemente�autocorrelacionadas,� facto�que�
restringe�substancialmente�a�utilização�daquela�que�
é,�indubitavelmente,�a�carta�de�controlo�de�qualidade�
mais�popular�na�deteção�de�alterações�no�número�
esperado�de�defeitos�em�amostras�de�dimensão�fixa,�
a�carta-c�com�limites�3-sigma�descrita,�por�exemplo,�
em�Montgomery�[2].
Há�pouco�mais�de�uma�década,�Weiß�[7]�propôs�uma�
carta�para�controlar�o�valor�esperado�de�um�processo�
inteiro�autoregressivo�de�primeira�ordem�(INAR(1))�
com�marginais�de�Poisson.�Representemo-lo�por�{ Xt

 

= β○Xt1 + 𝜀t : t ∈ ℕ0 },�onde:�β ∈ (0,1);�○�representa�o�
operador�de�thinning�binomial;�𝜀t ~iid Poisson(𝜆), t ∈ 
ℕ; 𝜀t e�Xt1 são�v.a.�independentes;�todas�as�operações�
de�thinning�binomial�são�independentes�de�{𝜀t : t ∈ ℕ } 
e�de�{...,Xt2, Xt1} e,�para�além�disso,�são�efectuadas�de�
modo�independente�entre�si.

Weiß�[7]�reajustou�os�limites�3-sigma�da�carta-c�de�
modo�a�ter-se�em�conta�a�autocorrelação�do�processo�
INAR(1)�com�marginais�de�Poisson�e�a�detectar�altera-
ções�no�respectivo�valor�esperado�do�valor-alvo�𝜇0 = 
𝜆0/(1 − β0)�para�𝜇 = 𝜆/(1 − β).

A�utilização�da�carta-c�modificada�daí�resultante�
pressupõe�o�registo�sequencial�do�número�observado�de�
defeitos�em�amostras�de�dimensão�fixa,�xt,�num�gráfico�
com�limite�inferior�de�controlo�(lower control limit,�LCL)�
e�limite�superior�de�controlo�(upper control limit,�UCL)�
escritos�à�custa�do�tecto�e�da�parte�inteira�seguinte:

onde�k�é�uma�constante�real�positiva,�usualmente�igual�
a�3�ou�escolhida�de�tal�forma�que�o�valor�esperado�do�
número�de�amostras�recolhidas�até�à�emissão�de�um�
sinal�(average run length,�ARL)�é�relativamente�elevado,�
quando�o�processo�está�sob�controlo�(leia-se�quando�𝜇 
= 𝜇0 = 𝜆0/(1 − β0) ).

Esta�carta�de�controlo�de�qualidade�possui�algumas�
desvantagens.�Caso�o�valor�esperado�alvo�𝜇0 = 𝜆0/(1 − 
β0)�não�exceda�k2temos�LCL = 0�e,�consequentemente,�
a�carta-c�modificada�é�incapaz�de�detectar�de�forma�
expedita�qualquer�diminuição�no�valor�esperado�do�
processo.�Na�verdade,�mesmo�que�o�LCL�seja�positivo,�
esta�carta�leva�mais�tempo,�em�média,�a�detectar�de-
terminadas�diminuições�no�valor�esperado�do�processo�
que�a�emitir�um�falso�alarme,�pois�a�função�ARL�não�
atinge�o�seu�valor�máximo�quando�𝜇 = 𝜇0 = 𝜆0/(1 − β0),�
ou�seja,�a�função�ARL�possui�viés,�como�bem�ilustra�a�
Figura�1�de�Paulino�[4].�Por�este�motivo,�lidamos�com�
uma�carta�do� tipo�ARL-biased,�designação�esta�que�
se�deve�a�Pignatiello�[5],�ou�seja,�com�uma�carta�com�
função�ARL�com�viés.

A�carta-c�modificada�padece�de�outro�problema�
grave:�devido�ao�caráter�discreto�de�Xt,�não�é�possível�
seleccionar�os�seus�limites�de�controlo�de�forma�a�que�
o�ARL�sob�controlo�da�carta�seja�exactamente�igual�a�
um�valor�pré-especificado�ARL*.

O�que�se�segue�é�um�apanhado�de�Paulinho�[4],�que�
constitui�um�estudo�aturado�sobre�as�cartas-c�modifi-
cadas�com�função�ARL�sem�viés,�i.e.�do�tipo�ARL-un-
biased,�para�controlar�o�valor�esperado�de�processos�
INAR(1)�com�marginais� de�Poisson.�Este�parâmetro�
pode�representar�o�número�esperado�de�defeitos�em�
amostras�de�dimensão�fixa,�ou�o�número�esperado�
de�camas�ocupadas�em�intervalos�de�5�minutos�numa�
sala�de�exames�do�serviço�de�urgência�de�um�hospital�
pediátrico,�ou�o�valor�esperado�de�qualquer�outra�
característica�de�qualidade�associada�a�um�processo�
INAR(1)�com�marginais�de�Poisson.

Cartas-c�modificadas para�𝜇 = 𝜆/(1 − β)�com 
função�ARL�sem viés

Convém�recordar�que�{ Xt = 𝛽 ○ Xt1 + 𝜀t : t ∈ ℕ0 }�é�
uma�cadeia�de�Markov�em�tempo�discreto�com�espaço�
de�estados�ℕ0�e�probabilidades�de�transição�pi j = pi j(𝜆, 
𝛽)�dadas�por

de�acordo�com�Weiß�[8].

(1)

LCL =   max { 0, 1 − β0 
−

 
k √ 1 − β0 }   

𝜆0
1 − β0 √

𝜆0
1 − β0

{ {⌈ ⌉

UCL =   1 − β0 
+

 
k √1 − β0    ⌊ 𝜆0

1 − β0 √
𝜆0

1 − β0
⌋

pi j =   ∑   (m) 𝛽
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im
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À�semelhança�da�carta-c�com�função�ARL�sem�viés�proposta�por�Paulinho�[3],�para�controlar�
o�valor�esperado�de�um�processo�i.i.d�com�marginais�de�Poisson,�a�eliminação�do�viés�da�função�
ARL�da�carta-c�modificada�pressupõe�que�procedemos�do�seguinte�modo.�Ao�recolher�a�t-ésima�
amostra,�deveremos�emitir�um�sinal�com:

●�probabilidade�1,�caso�xt < L�ou�xt > U;
●�probabilidade�𝛾L�(resp.�𝛾U),�caso�xt = L�(resp.�xt = U)
A�obtenção�dos�limites�de�controlo,�L�e�U,�e�das�probabilidades�de�aleatorização,�𝛾L�e�𝛾U,�

passa�pelo�recurso�a�um�procedimento�de�pesquisa�iterativo�não�trivial,�descrito�em�detalhe�em�
Paulino�[4]�e�implementado�no�software�estatístico�R [6].

A�aleatorização�da�emissão�do�sinal,�quando�xt = L�(resp.�xt = U),�faz-se�na�prática�incorporando�
a�geração�de�um�número�pseudo-aleatório�da�distribuição�de�Bernoulli�comm�parâmetro�𝛾L�(resp.�
𝛾L)�no�software�usado�para�o�tratamento�dos�dados�provenientes�da�linha�de�produção�(Paulino�[4]).

Importa�notar�ainda�que�a�aleatorização�da�emissão�do�sinal�também�que�a�função�ARL�da�
carta-c�modificada�com�função�ARL�sem�viés�está�relacionado�com�o�tempo�esperado�até�ab-
sorção�de�uma�cadeia�de�Markov�cujas�transições�entre�os�respectivos�estados�transuentes�são�
regidas�pela�matriz�sub-estocástica

Se�não,�vejamos.�Consideremos�que�o�número�de�amostras�recolhidas�até�à�emissão�de�um�
sinal�(run length,�RL),�condicional�a�X0 = u (u ∈ { L, L+1, ..., U1, U }),�é�representado�por�RLu

(𝜆, 
β, 𝛾L, 𝛾U)�dado�por

Então�ARLu
(𝜆, β, 𝛾L, 𝛾U)�é�dado�por

onde:
● e

𝖳
�é�o�(U − L+1)-ésimo�vector�da�base�ortonormada�de�ℝ

(U − L+1)
;

●�𝐈�representa�a�matriz�identidade�com�características�(U − L+1);
●�𝟏�é�um�vector�coluna�com�(U − L+1)�uns;
Uma�vez�que�o�valor�X0

 é�usualmente�desconhecido,�é�plausível�admitir�que�X1 = X1(𝜆, 𝛽) ~ 
Poisson(𝜆/(1 − 𝛽))�e�adoptar�a�medida�de�desempenho�recomendada�por�Weiß�e�Testik�[8],�o�
overall�ARL,�que�neste�caso�particular�se�escreve�ARL(𝜆, β, 𝛾L, 𝛾U)�dado�por:

ARL(𝜆, 𝛽, 0, 0)�corresponde�ao�overall�ARL�de�uma�carta-c�modificada�com�limites�de�controlo�
LCL = L�e�UCL = U�e�função�ARL�com�viés.

Escusado�será�referir�que,�devido�ao�carácter�discreto�de�X
t
,�é�absolutamente�crucial�aleatori-

zar�a�emissão�do�sinal�por�forma�a�obter�um�overall�ARL�sob�controlo�exactamente�igual�ao�valor�
pré-estipulado�ARL*

.�Para�além�disso,�função�ARL�e�overall�ARL�designarão,�de�ora�em�diante�e�
sinonimicamente,�o�desempenho�de�qualquer�carta-c modificada.

(3)

(1 − 𝛾L)pL L
           pL L+1

       . . .       pL U − 1
         (1 − 𝛾U)pL U

(1 − 𝛾L)pL+1 L
      pL+1 L+1

     . . .     pL+1 U − 1
      (1 − 𝛾U)pL+1 U

(1 − 𝛾L)pU − 1 L
    pU − 1 L+1

    . . .    pU − 1 U − 1
    (1 − 𝛾U)pU − 1 U

(1 − 𝛾L)pU L
          pU L+1

       . . .       pU U − 1
         (1 − 𝛾U)pU U

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .𝓠(𝜆, 𝛽, 𝛾L, 𝛾U) =a [ [
u

min{ t ∈ ℕ: Xt < L or Xt > U | X0 = u } (4)

(5)e
𝖳
 ⨉ [𝐈 − 𝓠(𝜆, β, 𝛾L, 𝛾U)]

1
 ⨉ 𝟏u

(6)

ARL(𝜆, β, 𝛾L, 𝛾U) = 1+(1 − 𝛾L) ⨉ ARLL
(𝜆, β, 𝛾L, 𝛾U) ⨉ P[X1(𝜆, β) = L]

+(1 − 𝛾U) ⨉ ARLU
(𝜆, β, 𝛾L, 𝛾U) ⨉ P[X1(𝜆, β) = U]

+   ∑   ARLu
(𝜆, β, 𝛾L, 𝛾U) ⨉ P[X1(𝜆, β) = u]∑

U − 1

u = L+1
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Ilustrações

Os�resultados,�no�exemplo�que�se�segue,�referem-se�à�comparação�do�overall�ARL�das:
●�cartas-c�modificadas�com�limites�3-sigma;
● cartas-c�modificadas�com�função�ARL�sem�viés�tal�que�ARL(𝜆, 𝛽, 𝛾L , 𝛾U)�atinge�valor�máximo�

quando�𝜆 = 𝜆0 (resp.�𝛽 = 𝛽0)�e�que�designaremos�de�cartas-c�modificadas�com�função�ARL�sem�
viés�em�𝜆�(resp.�𝛽).

Exemplo 1�−�Os�limites�de�controlo�da�carta-c�modificada�com�limites�3-sigma�são�iguais�a�[LCL, 
UCL]  = [0, 2], [6, 30],�para�(𝜆0, 𝛽0) = (0.5, 0.2), (9, 0.5).
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𝜆0 β0 [L, U] (𝛾L, 𝛾U)

1.2𝜆0 1.01𝜆0 0.99𝜆0 0.8𝜆0 𝜆0 𝜆0 𝜆0 𝜆0

β0 β0 β0 β0 1.2β0 1.01β0 0.99β0 0.8β0

[0, 5] (0.004432 , 0.661663) 352.9 370.4 370.4 356.4 369.5 370.4 370.4 369.4

[0, 5] (0.004423 , 0.674057) 352.0 370.3 370.4 356.9 369.3 370.4 370.4 369.5

[7, 32] (0.304943 , 0.363371) 74.6 367.5 367.6 75.5 53.4 368.2 366.9 99.8

[7, 32] (0.291560 , 0.393249) 73.6 366.8 368.3 76.4 52.8 367.5 367.6 101.0

Tabela�1:�Parâmetros�e�valores�de�ARL(𝜆, β, 𝛾U, 𝛾L)�das�cartas-c�modificadas�com�função�ARL�sem�viés�em�
𝜆�(linha�ímpar)�e�sem�viés�em�β�(linha�par)�− (𝜆0, β0) = (0.5, 2), (9, 0.5)�e�ARL*

 = 370.4.

Na�Tabela�1,�encontramos�os�limites�de�controlo,�as�probabilidades�de�aleatorização�e�alguns�
valores�do�overall�ARL�das�cartas-c�modificadas�com�função�ARL�sem�viés�em�𝜆�e�sem�viés�em�𝛽,�
listados�exactamente�por�esta�ordem.�Em�qualquer�dos�casos,�o�overall�ARL�sob�controlo�é�igual�
a�ARL* = 370.4,�daí�que�ARL(𝜆0, 𝛽0, 𝛾U, 𝛾L)�tenha�sido�omitido�desta�tabela.

A�Tabela�1�e�a�Tabela�2�de�Paulino�[4]�levam�a�crer�que�os�parâmetros�das�cartas-c�modificadas�
com�função�ARL�sem�viés�em�𝜆�pouco�se�destinguem�dos�das�cartas-c�modificadas�com�função�
ARL�sem�viés�em�𝛽.�Como�se�isso�não�bastasse,�Paulino�[4]�constataram�que�é�muito�raro�a�
carta-c�modificada�com�função ARL�sem�viés�em�𝜆�(resp.�𝛽)�verificar�ARL(𝜆0, 𝛽, 𝛾U, 𝛾L) > ARL*

�

Figura�1:�Gráficos�de�overall�ARL�enquanto�função�de�𝜆�(à�esquerda)�e�de�β�(à�direita)�das�cartas-c�modifi-
cadas�com�limites�3-sigma�e�com�ARL�sem�viés�-�(𝜆0, β0) = (0.5, 0.2), (9, 0.5)�e�ARL* = 370.4.
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parâmetros�(𝜇0 = 𝜆0/(1 − β0), β0) = (2.44, 0.81),�se�
adequa�ao�conjunto�de�dados.

Uma�vez�que,�do�ponto�de�vista�prático,�importa�de-
tectar�quer�diminuições,�quer�aumentos�no�número�es-
perado�de�camas�ocupadas�em�intervalos�de�5�minutos,�
é�conveniente�recorrer�a�uma�carta-c�modificada�com�
função�ARL�sem�viés�em�𝜆�(resp.�β)�de�modo�a�con-
trolar�alterações�em�tal�parâmetro�devido�a�shifts�em�
𝜆�(resp.�β).

Admitamos�que�o�valor-alvo�de�(𝜆, β)�é�(𝜆0, β0) 
= (0.4636, 0.81) e�que�ARL*

 = 500.�Neste�caso,�os�
parâmetros�das�cartas-c�modificadas�com�função�ARL�
sem�viés�em�𝜆�e�sem�viés�em�β�são�respetivamente:

● [L, U] = [0,9]�e�(𝛾L ,𝛾U) = (0.01707, 0.945655)
● [L, U] = [0,8]�e�(𝛾L ,𝛾U) = (0.016434, 0.018586)
Os�perfis�de�overall�ARL�associados�a�estas�duas�

cartas�encontram-se�na�Figura�2�e�garantem�que�estas�
cartas�permitam,�efectivamente,�detectar�aumentos�e�
diminuições�no�valor�esperado�do�processo�devido�a�
alterações�em�𝜆�(resp.�β).

A�título�meramente�ilustrativo,�consideremos�a�
carta-c�modificada�com�função�ARL�sem�viés�em�𝜆�da�
Figura�3,�bem�como�as�40�observações�simuladas�que�
dela�constam,�das�quais�as�20�primeiras�sob�controlo�
e�as�20�restantes�associadas�a�uma�alteração�no�valor�
esperado�do�processo�de�𝜇0 = 2.44�para�𝜇0 + 4 = 6.44�
devido�a�um�aumento�de�𝜆0 + 4 ⨉ (1 − β0) = 1.2236.�
A�carta�compreende�ainda�os�limites�de�controlo�[L, U] 
= [0, 9] e�o�valor�esperado�alvo 𝜇0 = 2.44.

Acrescentamos�também�que�um�●��corresponde�a�
uma�observação�responsável�por�um�sinal,�ou�porque�
está�para�além�dos�limites�de�controlo,�ou�porque�coin-
cide�com�LCL�(resp.�UCL)�e�a�correspondente�geração�
do�número�pseudo-aleatório�da�distribuição�de�Bernoulli�
com�parâmetro�𝛾L�(resp.�𝛾U)�é�igual�a�1.

A�consulta�da�Figura�3�leva-nos�a�concluir�que�as�
observações�37�e�38�são�iguais�ao�UCL�e�responsáveis�
pela�emissão�de�dois�sinais�válidos�graças�à�aleatorização�
associada�à�carta-c�modificada�com�função�ARL�sem�
viés�em�𝜆.

Por�fim,�e�uma�vez�que�ARL(𝜆0 + 4 ⨉ (1 − β0), β0, 
𝛾L , 𝛾U) ≅14.0,�podemos�afirmar�que�o�primeiro�destes�
dois�sinais�válidos�ocorreu�3�observações�depois�do�
esperado.
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Figura�3:�Cartas-c�modificada�com�função�ARL�sem�viés�em�
𝜆,�para�o�número�esperado�de�camas�em�intervalos�de�5�
min�−�(𝜆0, β0) = (0.4636, 0.81), [L, U] = [0, 9], (𝛾L ,𝛾U) = 
(0.017070, 0.945655).

(resp.�ARL(𝜆, 𝛽0, 𝛾U, 𝛾L) > ARL* ),�caso�𝛽 ≠ 𝛽0�(resp.�
𝜆 ≠ 𝜆0).�Consequentemente,�atrevemo-nos�a�afirmar�
que�as�cartas-c�modificadas�com�função�ARL�sem�viés�
em�𝜆�e�sem�viés�em�𝛽�são�intercambiáveis.

Da�Figura�1�constam�os�gráficos�do�overall�ARL�
das�cartas-c�modificadas�com�limites�3-sigma�e�com�
função�ARL�sem�viés�em�𝜆�(à�esquerda)�e�sem�viés�em�
𝛽�(à�direita),�para�(𝜆0, 𝛽0) = (0.5, 0.2), (9, 0.5)�e�ARL*

 
= 370.4.

Estes�gráficos�permitem�concluir�que�as�cartas-c�
modificadas�com�limites�3-sigma�possuem�overall ARL�
sob�controlo� indesejavelmente�abaixo�do�valor�pré-
-expecificado�ARL*.�Por�este�motivo�e�pelo�facto�de�
não�possuírem�função�ARL�com�máximo�em�𝜇 = 𝜆0/
(1 − 𝛽0),�estas�cartas�são�mais�rápidas�a�detectar�au-
mentos�em�𝜇�que�as�cartas-c�modificadas�com�função�
ARL�sem�viés.�No�entanto,�aquelas�são�incapazes�de�
detectar�diminuições�no�valor�esperado�do�processo�
𝜇�em�tempo�útil.

Caso�𝜇�represente�o�número�esperado�de�defeitos�
numa�amostra�de�dimensão�fixa,�podemos�afirmar�
que�as�cartas-c�modificadas�com�função�ARL�sem�viés�
são,�ao�contrário�das�cartas-c�modificadas�com�limites�
3-sigma,�sensíveis�não�só�a�melhorias�como�também�a�
piorias�da�qualidade�do�processo�de�fabrico.

Exemplo 2�−�Weiß�e�Testik�[8]�consideraram�o�número�
de�camas�ocupadas�em�intervalos�de�5�minutos� (das�
8h00�às�23h55)�numa�sala�de�exames�do�serviço�de�
urgência�de�um�hospital�pediátrico�e�concluíram�que�
um�modelo�INAR(1)�com�marginais�de�Poisson,�com�
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Figura�2:�Gráficos�de�overall�ARL�enquanto�função�de�𝜆�(à�
esquerda)�e�de�β�(à�direita)�das�cartas-c�modificadas�com�ARL�
sem�viés�-�(𝜆0, β0) = (0.4636, 0.81)�e�ARL*

 = 500.
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À laia de conclusão 

Chegadas/os�aqui,�o�artigo�termina�necessariamente�
reafirmando�que,�ao�contrário�da�carta-c�modificada�
com�limites�k-sigma,�a�carta-c�modificada�com�função�
ARL�sem�viés:

●�permite�que�pré-especifiquemos�o�ARL�sob�con-
trolo;

●�emite�sinais�válidos,�em�média,�mais�rapidamente�
do�que�falsos�alarmes;

●�é�capaz�de�detectar�diminuições�no�valor�espe-
rado�do�processo�em�tempo�razoável,�mesmo�quando�
o� limite�inferior�de�controlo�é�nulo,�pois�depende�de�
duas�probabilidades�de�aleatorização;

Convém�adiantarmos�também�que�Clara�[1]�propõe�
um�esquema�bilateral�constituído�por�um�par�de�cartas�
unilaterais� de� somas� acumuladas� (cumulative sum,�
CUSUM)�com�função�ARL�sem�viés�para�o�valor�es-
perado�de�processos�INAR(1)�com�marginais�de�Poisson.�
Este�esquema�bilateral�tem�por�objectivo�detectar�di-
minuições�e�aumentos�de�pequena�ou�média�magnitude�
de�modo�mais�célere�que�a�carta-c�modificada�com�
função�ARL�sem�viés.

(Por�decisão�pessoal,�o�autor�deste�texto�não�escreve�
segundo�o�Acordo�Ortográfico�de�1990.)
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Análise de variáveis 
de qualidade da água 

do sistema hidroelétrico 
de Cávado-Rabagão-Homem

Por:�Mariana Filipe

O�problema�do�mundo�real�que�abordamos�neste�trabalho�é�a�qualidade�da�água�do�
sistema�hidroelétrico�Cávado-Rabagão-Homem.�Este�sistema�compreende�reservatórios�de�
água,�conexões�hidráulicas�entre�alguns�destes�e�centrais�hidroelétricas,�todas�com�turbinas�
hidráulicas�e�algumas�com�sistemas�de�bombeamento.

Os�resultados�deste�artigo�visam�fornecer�insights�úteis�que�ajudarão�a�empresa�(EDP),�
que�gere�o�sistema,�a�caracterizar�a�qualidade�da�água�dos�sete�reservatórios�e�mostrar�a�
evolução�da�qualidade�da�água�ao�longo�do�tempo.�Adicionalmente,�o�último�objetivo�deste�
texto�é�ajustar�um�modelo�preditivo�para�a�clorofila a,�uma�das�variáveis�mais� importantes�
para�avaliar�a�qualidade�da�água.

Estudo de caso

Esta�bacia�é�constituída�por�oito�reservatórios,�dos�quais�sete�são�analisados�nesta�texto:�
Alto�Cávado�(1),�Alto�Rabagão�(2),�Paradela�(3),�Vilarinho�das�Furnas�(4),�Caniçada�(5),�Sala-
monde�(6)�e�Venda�Nova�(7).

Os�reservatórios�possuem�estações�onde�a�água�é�recolhida�para�fins�de�monitorização.�
O�número�de�estações�e�seus�níveis�de�profundidade�diferem�devido�às�dimensões�dos�re-
servatórios.�Por�exemplo,�a�albufeira�do�Alto�Cávado�tem�apenas�uma�estação,�enquanto�
Salamonde�e�Venda�Nova�têm�três�cada.�As�restantes�têm�duas�estações.�

Relativamente�aos�níveis�de�profundidade,�cada�recurso�é�recolhido�em�três�profundidades:�
superfície,�profundidade�intermediária�e�profunda.�

Cada�reservatório�apresenta�aproximadamente�24�anos�de�dados�de�qualidade�da�água.�
Durante�esses�anos,�cerca�de�45�variáveis�de�dados�químicos�e�biológicos�foram�recolhidos�
com�o�objetivo�de�descrever�as�condições�da�água�numa�época�específica�do�ano.�O�estudo�
e�a�análise�dessas�características�podem�fornecer�insights�sobre�a�tendência�e�evolução�da�
qualidade�da�água�e�contribuir�para�uma�gestão�mais�sustentável�do�recurso.
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Visão geral do tópico

Embora�o�tema�principal�deste�artigo�não�cubra�
biologia,�é�importante�entender�os�dados�com�os�quais�
estamos�a�lidar.�Portanto,�explicamos�sucintamente�a�
natureza�por�detrás�deste�assunto.

�A�qualidade�da�água�está�associada�principalmente�
a�três�variáveis:�clorofila a,�profundidade�de�Secchi�e�
fósforo�total.�A�clorofila�a�é�um�pigmento�verde�que�entra�
no�processo�da�fotossíntese�e�está�presente�em�algas�e�
outras�plantas.�Portanto,�a�sua�presença�na�água�revela�
a�existência�de�flora�limnológica�(algas).�A�profundidade�
de�Secchi�é�outra�variável�limnológica�usada�para�medir�
a�transparência�e�turbidez�da�água.�Por�último,�o�fósforo�
que�é�um�nutriente�essencial�no�crescimento�de�algas.�

Análise Exploratória

Para�além�das�três�principais�variáveis�acima�refe-
ridas�temos�também�os�seguintes�grupos�de�variáveis:�
componentes�básicos;�nutrientes;�condições�de�turbi-
dez;�condição�de�oxigenação;�variáveis�microbiológicas�
e�metais.

Biologicamente,�as�amostras�recolhidas�em�dife-
rentes�níveis�apresentam�comportamentos�muito�di-
ferentes.�Apesar�dessas�análises�em�3�níveis,�a�nossa�
principal�preocupação�é�com�o�nível�1�(superfície),�pois�
é�nesta�profundidade�que�a�clorofila a se�desenvolve�
melhor�e,�como�dissemos�antes,�esta�é�uma�variável�
muito�importante�a�ter�em�consideração.

Quanto�à�frequência�dos�dados,�quando�analisamos�
as�datas,�fica�claro�que�estes�foram�recolhidos�com�uma�
frequência�irregular,�o�que�dificulta�as�análises.�

Observe-se�que�os�dados�utilizados�foram�os�refe-
rentes�à�estação�1,�devido�à�semelhança�entre�os�dados�
das�estações.�

Agora�que�temos�uma�ideia�melhor�dos�dados,�é�
necessário�analisar�os�valores�omissos.�Ao�longo�dos�
anos,�os�parâmetros�recolhidos�sofreram�algumas�al-
terações,�mais�especificamente,�alguns�passaram�a�ser�
medidos�alguns�anos�mais�tarde�do�que�os�outros,�o�que�
resultou�em�valores�perdidos�nos�primeiros�anos;�ou,�
em�outros�casos,�diferentes�formas�de�medição�foram�
desenvolvidas.

Outro�problema�presente�neste�conjunto�de�dados�é�
a�presença�de�valores�abaixo�de�limite�de�quantificação�
(LQ),�que�são�denominados�valores�censurados.�Para�
a�realização�dos�gráficos�e�testes�estatísticos,�os�dados�
censurados�foram�processados,�substituindo-se�o�valor�
censurado�pelo�seu�LQ�(o�LQ�mudou�ao�longo�dos�anos).

Na�tentativa�de�ter�uma�sequência�mais�periódica�
das� amostras,�adicionamos�uma�coluna�com�as�es-
tações�do�ano�de�acordo�com�os�seguintes�critérios�
para�6�estações:� inverno(1),�primavera(2),�verão1(3),�
verão2(4),�verão3(5)�e�outono(6).�Cada�estação�é�dividida�
da�seguinte�forma:�o�inverno�inclui�dezembro,�janeiro�e�
fevereiro;�a�primavera�inclui�março,�abril�e�maio;�verão1�
inclui�junho;�verão2�inclui�julho�e�agosto;�verão3�inclui�
setembro;�outono�inclui�outubro�e�novembro.�A�razão�
pela�qual�há�3�verões�é�porque,�a�partir�de�2008,�a�

EDP�começou�a�recolher�amostras�três�vezes�durante�
o�verão,�pois�esta�estação�do�ano�é�a�mais�importante�
de�monitorizar,�uma�vez�que�as�condições�são�mais�
propícias�à�deterioração�da�qualidade�da�água.

Completar Dados

O�conjunto�de�dados�original�tem�alguns�valores�
omissos�e�os�dados�foram�recolhidos�com�frequência�
diferente�ao�longo�dos�anos.�Por�esta�razão,�decidimos�
completar�os�dados�usando�procedimentos�estatísticos�
adequados.�Em�particular,�propusemos�as�duas�etapas�
a�seguir:

•�Estimativa�de�valores�em�falta�para�as�estações�
do�ano�em�que�não�foram�medidos;

•�Dentro�de�cada�estação,�estimativa�dos�valores�
em�falta.

Usámos�o�método�GLRM�(generalised low rank model)�
para�estimar�os�valores�omissos�e�os�em�falta.

O�GLRM�permite�redução�de�dimensão,�agrupa-
mento�e�inserção�de�valores�perdidos�e�é,�justamente,�
esse�o�objetivo�do�seu�uso�no�nosso�trabalho.

O�método�GLRM�resolve�o�problema�de�aproximar�
um�conjunto�de�dados�como�um�produto�de�duas�ma-
trizes�de�low�rank,�portanto,�a�suposição�do�modelo�
no�processo�subjacente�que�gera�os�dados�é�que�há�
muitas�redundâncias,�ou�regularidades,�nas�quantidades�
medidas.

O�objetivo�é�ter�um�quadro�de�dados�onde�as�linhas�
representam�anos�de�reservatórios,�assim,�cada�linha�
foi�dividida�em�6�secções,�sendo�que�cada�uma�repre-
senta�uma�estação:�inverno(1),�primavera(2),�verão1(3),�
verão2(4),�verão3(5)�e�outono(6).�Desta�forma,�o�modelo�
é�capaz�de�encontrar�padrões�e�completar�os�valores�
ausentes.

A�partir�desse�procedimento,�obtemos�um�banco�
de�dados�completo�(sem�faltarem�observações),�que�
é�um�recurso�essencial�para�as�próximas�etapas�do�
nosso�estudo.

Análise não supervisionada e conclusões

Nesta�secção,�analisamos�o�conjunto�de�dados�dos�
reservatórios�obtido�após�a�aplicação�do�método�GLRM�
e�usamos�métodos�de�redução�de�dimensão�e�agrupa-
mento�para�recolher�informações.�Os�dados�usados�para�
esta�análise�de�componentes�principais�(ACP)�incluem�
os�dados�de�todos�os�reservatórios.

O�resumo�deste�ACP�mostra�que�13�componentes�
principais�explicam�cerca�de�80%�da�variabilidade�dos�
dados.�

Após�analisar�vários�gráficos�e�a�importância�das�
variáveis�nas�duas�primeiras�componentes�principais,�
podemos�concluir�que�a�dimensão�1�determina�a�qua-
lidade�da�água.�Podemos�deduzir� isso,�uma�vez�que�
clorofila a,�fósforo�total�e�profundidade�de�Secchi,�que�
são�os�principais�indicadores�da�qualidade�da�água,�estão�
no�conjunto�de�10�variáveis�mais�relevantes�da�primeira�
componente�principal.�Além�disso,�no�gráfico�circular�
de�contribuições�das�variáveis,�vemos�que�a�profundi-
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dade�de�Secchi�é�a�única�variável�que�tem�um�sentido�
diferente,�sugerindo�que�o�sentido�negativo�do�eixo-x�é�
onde�as�amostras�com�boa�qualidade�de�água�estarão.

Usando�essas�duas�novas�dimensões,�fizemos�o�plot�
das�amostras�e�desenhámos�elipses�ao�redor�dos�reser-
vatórios.�A�figura�que�mostra�o�resultado�confirma�as�
conclusões�preliminares.�A�elipse�verde,�que�representa�
a�albufeira�de�Vilarinho�das�Furnas,�situa-se�na�parte�
esquerda�da�figura,�que�é�a�direção�de�melhor�qualidade�
da�água,�conforme�esperado.�A�elipse�vermelha�que�
é�a�mais�distinta,�porque�é�a�mais�larga,�representa�o�
reservatório�de�Alto�Cávado.�Como�discutido�antes,�o�
comportamento�deste�reservatório�é�o�mais�instável,�
visível�pela�dispersão�dos�pontos�de�dados.�Junto�a�
Vilarinho�das�Furnas,�notamos�uma�elipse�amarela�que�
representa�o�reservatório�de�Paradela.�Este�possui�a�
segunda�melhor�qualidade�de�água,�de�acordo�com�esta�
figura.�Além�disso,�os�outros�quatro�reservatórios�mal�
se�distinguem,�uma�vez�que�eles�estão�quase�sobre-
postos.�É�também�interessante�ver�que�os�centros�das�
suas�elipses�estão�muito�próximos�da�origem�do�eixo,�
sugerindo�um�padrão�de�qualidade�da�água.

Agrupamento Hierárquico e suas conclusões

Outro�método�que�vamos�usar�é�chamado�de�agru-
pamento�hierárquico,�que�consiste�num�algoritmo�que�
agrupa�objetos� semelhantes.�Explicando�o�processo�
resumidamente,�o�algoritmo�inicia�assumindo�cada�ob-
servação�como�um�cluster�separado�e�então�prossegue�
de�forma�iterativa,�fundindo�os�dois�clusters�que�estão�
mais�próximos.�Quando�todas�as�observações�estão�no�
mesmo�cluster,�obtemos�um�dendograma,�que�mostra�
a�relação�hierárquica�entre�os�clusters.�

A�partir�desses�aglomerados,�podemos�concluir�
que�os�reservatório�3�e�4�são�muito�semelhantes,�uma�
vez�que�possuem�uma�grande�quantidade�de�anos�no�
mesmo�cluster�(1).�Este�cluster�possui�exclusivamente�
estes�dois� reservatórios�o�que�sugere�que�eles�são�
diferentes�dos�outros.�Isto�pode�dever-se�ao�facto�de�
ambos�receberem�água�do�Parque�Nacional�da�Pene-

da-Gerês,�que�possui�água�de�muito�boa�qualidade.�
Por�outro�lado,�o�reservatório�1�está�agrupado�sozinho�
em�dois�aglomerados,�ambos�com�12�anos,�sugerindo,�
mais�uma�vez,�que�é�a�qualidade�da�água�mais�peculiar.�
Observe-se�que�esses�dois�clusters�(5�e�6)�estão�quase�
divididos�em�anos�anteriores�a�2008,�cluster�6,�e�anos�
após�2008,�cluster�5.�Isso�sugere�que�algo�aconteceu�
em�2008,�que�separou�esses�clusters.�Os�clusters�3�e�7�
têm�muitos�anos�do�resto�dos�reservatórios,�reforçando�
as�conclusões�dos�pontos�de�dados�e�gráficos�de�elipses�
de�reservatórios,�de�que�os�reservatórios�5,�6�e�7�são�
muito�semelhantes.�Os�anos�de�2016,�2017�e�2018�foram�
especiais,�pois�esses�3�anos�de�todos�os�reservatórios�
estão�no�mesmo�cluster,�2,�exceto�para�o�reservatório�
1.�Relativamente�ao�ano�de�2008,�observamos�que�
todos�os�reservatórios�têm�esse�ano�no�mesmo�cluster,�
exceto�para�os�reservatório�1�e�reservatório�4.�Esses�
anos�poderiam�ser�especiais�devido�às�condições�me-
teorológicas�e�à�intervenção�humana�no�sistema.�No�
entanto,�depois�de� investigar,�não�pudemos�chegar�a�
uma�conclusão�sólida.�

Modelo

Após�a�tentativa�de�ajustar�um�modelo�utilizando�a�
técnica�de�time�series,�nomeadamente�ARIMA,�agora�
tentamos�prever�o�valor�de�clorofila a�a�partir�de�outras�
medições,�desconsiderando�a�correlação�da�clorofila a�no�
tempo.�Um�exemplo�de�uso�para�este�modelo�poderia�
ser�um�estudo�de�simulação�de�como�a�qualidade�da�água�
medida�pelas�concentrações�de�clorofila a�se�alteraria�
caso�as�covariáveis�ambientais�mudassem.�

Dado�que�o�número�de�exemplos�no�conjunto�de�
dados�aumenta�ao�considerar�o�problema�de�regres-
são�não�correlacionado�no�tempo�e�a�distribuição�dos�
rótulos,�aplicaremos�o�modelo�gradient�boosting,�por�
causa�das�suas�propriedades�conhecidas�sobre�robustez�
ao�desequilíbrio,�boa�generalização�de�pequenos�con-
juntos�de�dados�e�flexibilidade�para�capturar�relações�
não�lineares.�

Figura�1:�Pontos�nas�duas�primeiras�componentes�principais�com�elipses�a�limitar�os�reservató-
rios:�1-Alto�Cávado,�2-Alto�Rabagão,�3-Paradela,�4-Vilarinho�das�Furnas,�5-Caniçada,�6-Sala-

monde�e�7-Venda�Nova.
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Não�
balanceado

ROS&RUS ROS RUS SMOTE Ruído GMM�com�

SMOTE

GMM�com�

ruído

Mean�Utility 0.12 0.16 0.19 0.25 0.16 0.19 0.18 0.15

Precision 0.94 0.94 0.92 0.93 0.92 0.98 0.93 0.96

Recall 0.87 0.76 0.75 0.73 0.73 0.75 0.73 0.74

Aprendendo com dados desequilibrados

O�primeiro�passo�a�dar�para�extrair�conhecimento�de�domínios�desequilibrados�é�redefinir�
o�problema.�O�foco�principal�agora�é�o�subdomínio,�no�nosso�caso�são�os�pontos�de�dados�
que�possuem�elevada�clorofila a,�por�serem�muito�escassos.�Por�esse�motivo,�criámos�duas�
classes,�por�exemplo,�uma�com�baixa�clorofila a�e�outra�com�alta.�Ao�agrupar�essas�classes,�
estamos�a�criar�rótulos�que�são�um�método�de�aprendizagem�ativa,�uma�vez�que�estamos�a�
aumentar�alguns�critérios�de�informação.�Outro�método�para�utilizar�este�tipo�de�aprendi-
zagem�são�os�métodos�de�amostragem.�Os�mais�simples�são�ROS�e�RUS�que�consistem�em�
duplicar�a�classe�minoritária�e�eliminar�a�classe�maioritária,�respetivamente.�Os�métodos�de�
amostragem�utilizados�são:�RUS�(Random under-sampling)�e�ROS�(Random over-sampling),�que�
designam�reduções�de�amostras�maioritárias�ou�replicação�de�amostras�minoritárias;�SMOTE�
(Synthetic Minority Over-sampling Technique),�baseando-se�na�expansão�dos�limites�de�decisão�
associados�a�pequenos�conjuntos�disjuntos;�GMM�(Gaussian Mixture Modelling),�onde�se�ajusta�
um�modelo�de�mistura�de�Gaussianas�à�classe�minoritária�e,�em�seguida,�se�faz�uma�amostragem�
desse�modelo.�Estas�técnicas�foram�aplicadas�e�os�resultados�são�apresentados�de�seguida.

Resultados

No�caso�de�domínios�não�balanceados,�as�métricas�usuais�para�testar�os�modelos�não�são�
muito�corretas.�Assim,�as�métricas�UBL�(utility based learning),�devem�dar-nos�uma�melhor�
ideia�sobre�cada�técnica�utilizada�para�cada�modelo.�Eles�devem�ser�interpretados�com�muito�
cuidado.

Pode-se�notar�que�as�métricas�UBL�são�extremamente�semelhantes�ao�longo�dos�modelos.�
A�utilidade�média�é�sempre�de�aproximadamente�0.2�exceto�para�o�RUS,�que�atinge�0.25�
e�para�o�modelo�desequilibrado,�que�tem�0.12.�Essa�métrica�é�sempre�pequena�devido�à�
grande�quantidade�de�pontos�da�classe�1�no�teste,�que�possuem�uma�pontuação�de�utilidade�
pequena.�Quando�os�valores�da�clorofila a�são�bem�previstos,�a�utilidade�mais�alta�pontua�
0.8,�mas�a�maioria�dos�pontos�permanece�numa�pontuação�entre�-0.2�e�0.4,�o�que�explica�a�
pequena�utilidade�média�desses�métodos.�O�primeiro�modelo�(dados�desequilibrados)�tem�
uma�utilidade�média�pequena�talvez�porque�é�um�método�que�prevê�a�classe�2�de�uma�forma�
pobre,�portanto,�tem�a�menor�quantidade�de�pontos�na�área�de�pontuação�mais�alta.�O�RUS,�
por�outro�lado,�possui�a�maior�quantidade�de�pontos�situados�na�zona�de�maior�utilidade.�A�
utilidade�média�faz�sentido�ser�sempre�muito�pequena,�porque�essa�métrica�inclui�todos�os�
valores�dos�dados�de�teste�e�a�utilidade�é�alta�apenas�para�os�valores�altos�de�clorofila a,�sendo�
estes�escassos.�Todos�os�resultados�de�precisão�são�extremamente�altos,�todos�acima�de�0.9,�
com�o�modelo�de�ruído�destacando-se�com�0.98.�Tal�facto�implica�que,�dos�pontos�que�são�
previstos�com�alta�relevância,�a�maioria�deles�está�corretamente�estimado.�Esta�métrica�não�
inclui�os�pontos�que�estão�na�classe�2�que�não�estão�a�ser�bem�estimados.�Portanto,�faz�sentido�
que�esse�seja�um�número�muito�alto.�Além�disso,�os�resultados�do�recall�não�são�tão�altos�
ou�homogéneos,�não�havendo�resultados�abaixo�de�0.8.�Estes�valores�avaliam�os�pontos�que�
possuem�alta�relevância�e�que�estão�a�ser�bem�estimados.�Isso�é�mais�importante�de�avaliar�
e,�como�se�pode�ver,�o�primeiro�modelo�destaca-se�com�0.87.

Tabela�1�:�Valores�de�métricas�UBL,�como�Mean�Utility,�Precision�e�Recall,�aplicadas�a�diferentes�modelos.�Não�
balanceado:�modelo�original�com�dados�desiquilibrados;�ROS�e/ou�RUS:�modelo�obtido�após�aplicar�ROS�e/ou�RUS;�
SMOTE:�modelo�obtido�após�aplicar�SMOTE;�Ruído�:�modelo�obtido�com�os�dados�replicados�adicionando�ruído�
de�uma�Gaussiana�N(0,�0.0075)�;�GMM�com�SMOTE:�modelo�com�observações�aumentadas�pela�amostragem�da�
distribuição�de�mistura�de�gaussianas,�onde�se�obtem�a�distribuição�das�gaussianas�aumentando�a�amostragem�com�
SMOTE�;�GMM�com�Ruído�:�idêntico�ao�anterios,�mas�com�ruído.
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Conclusão do Modelo

Um�dos�objetivos�deste�texto�foi�prever�o�nível�de�clorofila a,�uma�variável�relevante�para�
a�qualidade�da�água�de�qualquer�reservatório,�com�grande�impacto�no�ambiente�biológico�
e�químico.�Para�atingir�tal�objetivo,�diversos�métodos�foram�aplicados�aos�dados.�Tentámos�
ajustar�um�modelo�ARIMA�aos�dados�clorofila a,�já�transformados�numa�série�temporal.�Esta�
abordagem�foi�considerada�inadequada,�uma�vez�que�não�houve�autocorrelações�relevantes,�
nem�entre�as�séries�temporais�clorofila a,�nem�entre�esta�e�outras�séries�temporais�de�carac-
terísticas.�Perante�isto,�tentámos�outro�modelo,�GBM,�sobre�as�variáveis�preditivas�sugeridas�
pelo�especialista�de�campo:�fósforo�total,�nitrogénio�total,�temperatura�e�alcalinidade�do�TAC.�
Durante�o�ajuste�deste�modelo,�enfrentámos�o�problema�de�dados�não�balanceados�e�tentámos�
superá-lo�usando�várias�técnicas�de�balanceamento:�ROS�e�RUS,�juntos�e�separadamente;�
SMOTE�e�adicionando�ruído�Gaussiano;�a�última�abordagem�consistiu�no�modelo�da�mistura�
de�Gaussianas�com�pontos�de�dados�gerados�pelo�SMOTE�ou�pela�adição�de�ruído�gaussiano.�
A�partir�dos�gráficos�de�erros,�do�gráfico�de�superfície�da�utilidade�e�da�tabela�de�erros,�con-
cluímos�que�os�melhores�modelos�são�os�treinados�com�os�dados�originais�(desequilibrados)�
e�pelos�dados�produzidos�pela�mistura�de�gaussianas�com�ruído.�No�entanto,�nos�gráficos,�
o�modelo�com�dados�onde�adicionamos�ruído�foi�o�único�que�mostrou�superar�o�problema�
do�desequilíbrio,�uma�vez�que�os�erros�de�teste�foram�menores�na�classe�2�do�que�na�classe�
1.�Concluímos,�deste�modo,�que�nenhuma�das�técnicas�resolveu�totalmente�o�problema�do�
domínio�desequilibrado.� ◼
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