
 
 
 

BASES ADITIVAS E BASES FINITAMENTE ESTÁVEIS 

Lucas Yoshiyuki Obata (CNPq), Giuliano Gadioli La Guardia (Orientador), e-mail: gguardia@uepg.br.  
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)/DEMAT 

 
Área e subárea do conhecimento conforme tabela do CNPq1.01.00.00-8 (Matemática). 
 
Palavras-Chave: Teoria dos Números, Bases Aditivas, Bases Finitamente Estáveis. 

Resumo 

Se todo número inteiro não-negativo for a soma        
de elementos de um subconjunto não-nulo dos números        
inteiros, então este subconjunto é uma base aditiva.        
Ferreira [1] provou que, satisfeitas algumas hipóteses,       
esta base é finitamente estável. O objetivo principal        
deste projeto de pesquisa era demonstrar a recíproca        
deste teorema. Entretanto, quando do processo de       
demonstração, verificamos que a recíproca não é       
verdadeira. Assim, exibimos um contraexemplo. Este      
resultado é inédito e será submetido para um periódico         
internacional indexado. 

Introdução  
Seja A uma base aditiva, e suponha que        

hipóteses convenientes sejam satisfeitas. Neste     
contexto, Ferreira [1] provou que A é finitamente estável.         
Naturalmente surge uma questão: a recíproca deste       
teorema é válida? Para investigar essa questão, foram        
realizadas revisões aprofundadas sobre tópicos da      
Teoria dos Números e Álgebra Linear, tais como o         
Teorema de Lagrange, Teorema da reciprocidade de       
Gauss, formas bilineares e formas quadráticas.      
Posteriormente, investigamos os resultados acerca das      
bases aditivas [2], bem como todo o ferramental        
matemático necessário para abordar e investigar a       
recíproca do teorema enunciado por Ferreira [1]. 

Material e Métodos 
Iniciamos a execução com seminários     

ministrados pelo acadêmico para aprimorar a      
assimilação dos conteúdos estudados. O orientador      
estimulou o acadêmico a investigar cuidadosamente      
cada item elencado. Esses encontros ocorreram      
quinzenalmente e, eventualmente, semanalmente. Após     
o início da quarentena os encontros continuaram de        
maneira remota, mediante  plataforma Google Meet. 

Resultados e Discussão 
Um subconjunto não-nulo dos números inteiros      

A é uma base aditiva se, e somente se, todo inteiro           
não-negativo puder ser escrito como a soma de        
elementos deste conjunto. Ademais, se todos os inteiros        
não-negativos puderem ser escritos como a soma de um         
número finito h de elementos de A, tal base é          
denominada base aditiva de ordem h (veja Ref. [2] p. 7). 

O artigo de Ferreira [1], apresenta-se uma       
classe específica de bases aditivas, ou seja, as bases         
aditivas finitamente estáveis. Uma base aditiva de ordem        
finita é finitamente estável quando sua ordem não        

diminui quando a esta for adicionado qualquer       
subconjunto finito do conjunto dos números naturais. 

Na Ref. [1], Ferreira enunciou seu principal       
teorema que fornece condição suficiente para que uma        
base seja finitamente estável. Antes de redigir o        
teorema, necessitamos definir o conceito de função       
contagem . Se A um subconjunto dos números (n)A        
naturais, então .(n) {a }|A = | ∈ A : 1 ≤ a ≤ n   

Teorema: Seja A uma base aditiva de ordem        
. Se e , então A éh ≥ 3   lim

n→∞ n
((h−2)A)(n) = 0   iminfl n

((h−1)A)(n) < 1     
finitamente estável. 

O objetivo deste projeto é investigar a validade        
da recíproca de tal teorema. Para isto, entramos em         
contato com o Prof. Luan Alberto Ferreira, e o mesmo          
nos auxiliou na construção de um conjunto que evidencia         
que a recíproca do referido teorema não é válida. 

Contraexemplo da Recíproca (nosso resultado     
inédito) 

Seja .É fácil ver 22, .., 00} ..A = {0, , .., 0}1 . 1 ⋃ { . 1 ⋃ .    
que A é uma base aditiva de ordem 3, pois os números            
da forma , com , podem somente ser a  02 · 1 n + 1   n ≥ 1      
soma de no mínimo 3 elementos de A. Ademais,         

e , dondeiminf iminfl n
((3−2)A)(n) = l n

A(n) = 9
4   imsupl n

A(n) = 9
8   

 não existe. Portanto, a recíproca não é válida.lim
n→∞ n

A(n)  

Conclusão ou Conclusões 
Neste trabalho exibimos um contraexemplo para      

a recíproca do teorema provado por Ferreira [1], Para         
isso, foram estudados muitos tópicos de Álgebra Linear        
bem como muitos resultados sobre bases aditivas.       
Felizmente, tais estudos conduziram-nos a um resultado       
inédito que será submetido em um periódico       
internacional indexado. 
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