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6DEHROHLWRUTXH "(SRUTXr"6XSRQGRpFODURTXH
DVUHWLFrQFLDVVLJQLÀFDPTXHRVQRYHVQmRWHUPLQDP(VDEHTXHRSHríodo da dízima que representa , sendo p um número primo, é um
divisor de pï"(TXHKiDLQGDSUREOHPDVHPDEHUWRVREUHDVGt]LPDV
que representam números racionais?

XDQGR XP Q~PHUR UDFLRQDO p H[SDQGLGR HP Gt]LPD
WUrVFRLVDVGLIHUHQWHVSRGHPRFRUUHUFRPRpLOXVWUDGR
SHORVH[HPSORVVHJXLQWHV

Q

$SULPHLUDGt]LPDpÀQLWDDRSDVVRTXHDVRXWUDVGXDV
VmRLQÀQLWDVSHULyGLFDVPDVQDVHJXQGDRSHUtRGRЯDSDUte que se repete DG LQÀQLWXP Я WHP LQtFLR LPHGLDWDPHQWH D
VHJXLUjYtUJXODGHFLPDOHQTXDQWRQDWHUFHLUDWDOQmRDFRQWHFH'L]VHTXHDVHJXQGDpperiódica pura, enquanto a terceira é periódica mista.
De forma a tornar a representação mais compacta e clara,
pXVXDOLQGLFDURSHUtRGRFRORFDQGRRHQWUHSDUrQWHVLV3RU
H[HPSOR
$TXLÀFDPPDLVGH]H[HPSORV

1mRpGLItFLOYHUTXHDH[SDQVmRHPGt]LPDGHXPQ~PHro racional é necessariamente periódica (considerando as
ÀQLWDVFRPRWHQGRSHUtRGRFRQVWLWXtGRSHORDOJDULVPR H
que, reciprocamente, todo o número representado por uma
Gt]LPDSHULyGLFDpXPQ~PHURUDFLRQDO$SULPHLUDDÀUPDomRUHVXOWDIDFLOPHQWHGRTXHpIHLWRQRDOJRULWPRGDGLYLVmRFRPRDEDL[RYHUHPRVHQTXDQWRDVHJXQGDUHVXOWDGH
uma simples técnica para converter uma dízima periódica
QXPDIUDomRTXHVHLOXVWUDDTXLFRPXPH[HPSORRGDGtzima 1, 8(43). O primeiro passo é dar um nome ao número
correspondente: rSRUH[HPSOR'HVHJXLGDPXOWLSOLFDVH
DGt]LPDSHODSRWrQFLDGHTXHIDoDFRPTXHRSHUtRGRVH
LQLFLHORJRDSyVDYtUJXOD VHWDOIRUMiRFDVRHVVDSRWrQFLD
é
HGHSRLVSHODSRWrQFLDQHFHVViULDSDUDWUD]HUXPSHUtRGRLQWHLURSDUDDHVTXHUGDGDYtUJXOD

Daqui resulta:
,
portanto
ou seja,
.
Quando se aborda este assunto da representação em dízima, deve observar-se que tal representação nem sempre
p~QLFD0DLVSUHFLVDPHQWHDVGt]LPDVÀQLWDVWrPWDPEpP
XPD UHSUHVHQWDomR LQÀQLWD TXH VH REWpP UHWLUDQGR XPD
XQLGDGHDRGtJLWRPDLVjGLUHLWDHDFUHVFHQWDQGRDVHJXLUD
HOHXPDLQÀQLGDGHGHQRYHV3RUH[HPSOR   

APANHADOS NA REDErDízimas Periódicas e uma Conjetura de Emil Artin

23

Isto pode ser visto aplicando a técnica acabada de descreYHUjGt]LPD  -iDJRUDRPHVPRSURFHGLPHQWRSRGH
VHU DSOLFDGR SDUD YHU TXH      1R HQWDQWR GHYH R
OHLWRU ÀFDU LQIRUPDGR GH TXH R SRUTXr H[DWR SRU GHWUiV
GHVWDVLJXDOGDGHVSDVVDSRUVDEHURTXHVmRH[DWDPHQWHRV
Q~PHURVUHDLVHTXDORVLJQLÀFDGRSUHFLVRGHXPDGt]LPD
LQÀQLWDSDUDRTXHVHUHFRPHQGDFRPRSRQWRGHSDUWLGDD
SiJLQD http://en.wikipedia.org/wiki/Construction_of_the_real_
numbersHDVUHIHUrQFLDVDtFRQWLGDV
Um facto curioso é que o tamanho do período da díziPD GH XPD IUDomR LUUHGXWtYHO HP TXH R Pi[LPR GLYLVRU
comum do numerador e do denominador é 1) depende
DSHQDV GR GHQRPLQDGRU 3DUD YHU TXH DVVLP p EDVWD SHUFHEHU R TXH p IHLWR TXDQGR VH XVD R DOJRULWPR GH GLYLVmR
KDELWXDO SDUD H[SDQGLU XPD IUDomR LUUHGXWtYHO
,
HPGt]LPD2UDHVVHDOJRULWPRpVLPplesmente um procedimento para determinar os números
inteiros
tais que:

(1)

com
para todo
$ PXOWLSOLFDomR SRU 
FRUUHVSRQGHD´EDL[DUXP]HURµQRDOJRULWPRTXHVHDSUHQde no ensino básico1.
Como
, tem-se que
e, por conVHJXLQWH
. Ou seja, pXPGtJLWR XPQ~PHURGHD SDUDWRGR
. De (1) resulta, sucessivamente,
que:

o que mostra que

Ou seja, (1) realmente determina a dízima de , como
DÀUPDGR
9rVHDJRUDSRUTXHpTXHWRGDDGt]LPDFRUUHVSRQGHQWH
a um número racional é periódica: como só há um número
ÀQLWRGHUHVWRV SRVVtYHLVHVWHVWrPGHVHUHSHWLUSRUWDQ-
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to, os
também se repetem, periodicamente, a menos que
WHUPLQHPRTXHDFRQWHFHTXDQGRDOJXPUHVWRpQXOR
Escrevendo
quando a e b GHL[DP R
mesmo resto quando divididos por m, de (1) vem que
Mas então, para todo

:

Note-se que de
resulta que
.
Se
, então
para todo
 (P SDUWLFXODU D Gt]LPD p LQÀQLWD 6H for o primeiro resto a repetir-se, sendo pois
para alJXP
, resulta que
. Como
, deduz-se que
e portanto
. Mas como e são números positivos menores do que b, conclui-se que
, ou seja,
o primeiro resto a aparecer repetido é necessariamente
. Daqui se conclui que, no caso em consideração, a díziPD p SHULyGLFD SXUD 5HVXOWD WDPEpP TXH R FRPSULPHQWR GR SHUtRGR p LJXDO DR PHQRU LQWHLUR SRVLWLYR d tal que
. Em particular,
, onde é a função
2
de Euler .
No caso de se ter
SDUDDOJXQV
, pondo
, tem-se que
. Como
,
resulta que
RXVHMDDGt]LPDpÀQLWD
5HVWDRFDVRHPTXH
c, com
,
,
e
3RQGR
, tem-se

3HORSULPHLURFDVRVDEHPRVTXH

é puramente periódica e que o comprimento do período
é independente de a H LJXDO DR PHQRU LQWHLUR SRVLWLYR d
tal que
. Como dividir por
corresponGH D GHVORFDU D YtUJXOD n GtJLWRV SDUD D HVTXHUGD UHVXOWD
que temos neste caso uma dízima periódica mista (que
não é pura, resulta de que se tem
enquanto
, para todo
).
5HVXPLQGR D Gt]LPD GH é puramente periódica, mista
RXÀQLWDFRQVRDQWHVHWHQKDUHVSHWLYDPHQWH
,
e b tem um fator primo
, ou b não tem
nenhum fator primo
. Em particular o tipo de dízima
e também o comprimento do período não dependem do numerador.
'RTXHÀFRXH[SRVWRFRQFOXLVHTXHQRFDVRSDUWLFXODU
GDVIUDo}HVGDIRUPD com p primo, p o comprimento do
período é um divisor de p ï  'HWHUPLQDU TXH GLYLVRU p
H[DWDPHQWH p TXH SDUHFH VHU GLItFLO 6DEHPRV TXH p R PH-

nor inteiro positivo d tal que
, mas a nossa
LJQRUkQFLDVREUHDUHODomRTXHWDOLQWHLURWHPFRPRSULPR
p é atestada pelo facto de não se saber se há ou não uma
LQÀQLGDGHGHSULPRVSDUDRVTXDLVWDOLQWHLURppï'LWR
GHXPRXWURPRGRQmRVHVDEHVHH[LVWHRXQmRXPDLQÀQLdade de primos p para os quais o comprimento do período
da dízima de é pïFRPRpRFDVRGH dado acima como
H[HPSOR
Esta última questão prende-se com uma conjetura feita
SRU(PLO$UWLQHPDLQGDHPDEHUWR3DUDDGHVFUHYHU
pQHFHVViULRH[SOLFDUTXHXPQ~PHUR
se diz uma raiz
primitiva de um primo p se o menor inteiro positivo k tal
que
para pï$FRQMHWXUDGH$UWLQHPFDXVD DÀUPD TXH VH a QmR IRU ï QHP XP TXDGUDGR SHUIHLWR
então a p UDL] SULPLWLYD SDUD XPD LQÀQLGDGH GH SULPRV
$FRQMHWXUDLQFOXLDLQGDXPDSUHYLVmRSDUDDSHUFHQWDJHP
de primos para os quais a é uma raiz primitiva: cerca de
2PDLVVXUSUHHQGHQWHpTXHWDOSHUFHQWDJHPQmRGHpende do número a3DUDPDLVGHWDOKHVYHUhttp://www.math.
ucsb.edu/~agboola/teaching/2005/winter/old-115A/murty.pdf.
$ÀJXUDGiSDUDRVSULPHLURVSULPRVRQ~PHUR

H DV SHUFHQWDJHQV GDTXHOHV HP TXH RV SHUtRGRV GD Gt]LPD
correspondente a são os nela indicados.
(P5RJHU+HDWK%URZQPRVWURXFRPEDVHHPWUDEDOKRVGH5DMLY*XSWDDQG05DP0XUW\TXHKiQRPi[LPRGRLVQ~PHURVSDUDRVTXDLVDFRQMHWXUDGH$UWLQpIDOVD
É um resultado fabuloso. Mas, apesar disso, ainda não se
conhece nenhum número para o qual a conjetura seja verGDGHLUD(PSDUWLFXODUQmRVHVDEHVHpRXQmRXPDUDL]
SULPLWLYDSDUDXPDLQÀQLGDGHGHSULPRVRTXHVHSUHQGH
FRPDH[SDQVmRHPGt]LPDGDVIUDo}HV com p primo. Não
é curioso?

1

O 10 aparece aqui simplesmente por ser essa a base que usamos para re-

presentar números. Tudo o que estamos a descrever se aplica a uma outra
qualquer base, trocando apenas o número 10 pelo número correspondente.
2

Ver http://www.cut-the-knot.org/blue/Euler.shtml, assim como http://www.cut-

-the-knot.org/blue/Modulo.shtml e http://www.cut-the-knot.org/blue/Fermat.shtml.
Em alternativa, consultar http://www.math.uconn.edu/~kconrad/blurbs/ugradnumthy/modarith.pdf e http://www.math.uconn.edu/~kconrad/ blurbs/ugradnumthy/eulerthm.pdf
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Figura 1: Percentagens de primos tais que a dízima de
tem um dado período.
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