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RESUMO 

 

 

SIQUEIRA JUNIOR,Francisco AntonioNascimento. Uma Abordagem da Teoria de Grafos 

no Ensino Médio. 2019. 54 f. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Educação 

Matemática) - Colégio Pedro II, Pró – Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2019.  

 

 

A teoria de grafos, atualmente não está nos documentos oficiais publicados pelo Ministério da 

Educação, como um conteúdo exigido no currículo de Matemática da Educação Básica. 

Foram apontadas algumas reformas, ocorridas recentemente, em aspectos legais e curriculares 

da Educação Brasileira que possibilitam, ainda que seja de caráter introdutório, a inserção da 

Teoria de Grafos na Educação Básica, pois tais reformas direcionam para contextualização, 

resolução de problemas, modelagem, entre outros aspectos naturais à teoria. Neste trabalho, 

introduziremos a história do surgimento da teoria de grafos, destacando algumas concepções 

teóricas importantes sobre grafos como definições, aplicações, alguns problemas clássicos, 

resultados importantes: teoremas, corolários e lemas, e também apresenta uma proposta 

pedagógica com oito atividades voltadas para alunos do Ensino Médio, essasatividades podem 

ser resolvidas sem conhecer a teoria de grafos,  e de forma lúdica, construído o conhecimento 

combinatório. Além disto, este trabalho final é um convite à reflexão do leitor sobre os 

conteúdos do Ensino Médio e sua importância em ser trabalhado como facilitador no 

raciocínio combinatório e na resolução de problemas cotidianos de forma lúdica. Também vai 

ajudar o professor de matemáticacomo material didático para introduzir essa teoria. 

 

 

Palavras-chave: Grafos. Resolução de Problemas. Ensino Médio.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SIQUEIRA JUNIOR, Francisco Antonio Nascimento. An Approach toGraphicTheory in 

High School. 2019. 54 f. CourseConclusionPaper (Specialization in MathematicalEducation) 

- Pedro II College, Pro - VictoryofGraduate, Research, ExtensionandCulture, Rio de Janeiro, 

2019 

 

 

Graph theory is not currently in official documents published by the Ministry of Education as 

required content in the Basic Education Mathematics curriculum. Some recent reforms in 

legal and curricular aspects of Brazilian Education were pointed out that make possible, 

although introductory, the insertion of the Theory of Graphs in Basic Education, as such 

reforms lead to contextualization, problem solving, modeling, among others. other natural 

aspects to the theory. In this paper, we will introduce the history of the emergence of graph 

theory, highlighting some important theoretical conceptions about graphs as definitions, 

applications, some classic problems, important results: theorems, corollaries and lemmas, and 

also presents a pedagogical proposal with eight activities. aimed at students. High school, 

these activities can be solved without knowing the theory of graphs, and in a playful way, 

built the combinatorial knowledge. In addition, this final paper invites the reader to reflect on 

the contents of high school and its importance in being worked as a facilitator in 

combinatorial reasoning and solving everyday problems in a playful way. It will also help the 

math teacher as didactic material to introduce this theory. 

 

 

 

Keywords: Graphs. Problem solving. High school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com tantas mudanças no método de ensinar matemática e desinteresse dos alunos, faz 

o professor de hoje, procurar de alguma forma maneiras de estimular sua turma, tendo a 

preocupação em exibir o conteúdo, citar exemplos do cotidiano e, um dos anseios de muitos 

professores de matemática é que os alunos entendam e gostem ou, pelo menos, interessem-se 

por sua disciplina. Na busca por realizar esse anseio, o professor põe-se constantemente a 

pesquisar novos recursos que tornem sua aula mais interessante e dinâmica. Motivando e 

estimulando o raciocino lógico da turma. Ao pesquisar sobre grafos, percebi que esse tema 

fornece contribuições que outros conteúdos não fornecem, como  representações semióticas, 

pluralidade do pensamento combinatório, para Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1996) 

grafos também fornecem a existência – observação da possibilidade, ou não, de solução diante 

dos elementos dados e condições determinadas; enumeração – listagem de todos os 

subconjuntos de elementos que satisfazem as condições postas; contagem – determinação do 

número total de soluções, sem necessariamente listar todas; classificação – sistematização dos 

casos segundo critérios apropriados; otimização – busca da melhor condição para a obtenção 

de determinadas soluções para um problema. 

A resolução de problemas tem um papel essencial no ensino de matemática, 

principalmente na matemática básica. Os alunos devem assimilar bem a interpretação de um 

problema, pois facilita bastante na modelagem da solução. O uso de um desenho para retratar 

um problema é uma ferramenta que enriquece o conhecimento do aluno.  

 Com todo o progresso tecnológico, os estudantes estão cada vez mais atentos a este 

mundo tecnológico. Assim sendo, cabe a escola a disponibilizar recursos para atender às 

demandas da sociedade. Hoje, as novas tecnologias, essencialmente a informação, exercem 

um papel importante na sociedade, em que as atividades mecânicas estão ficadas à margem e 

dado lugar a serviços que requerem o senso crítico, inovação e o raciocínio lógico.  

   Devido a esse cenário da sociedade, traz consequências para educação, tendo que 

tornar cada vez mais indispensável nas aulas de matemática, tarefas que sejam relevantes, 

estimulantes, desafiadoras e que estejam ligadas ou tenham influências na área da tecnologia. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) acham relevantes estas atividades, e que sejam 

aplicadas em sala de aula, para desenvolvimento o raciocínio lógico, a argumentação, 

criatividade, entre outras habilidades.  
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  O advento de uma sociedade cibernética, nos faz pensar sobre os novos caminhos da 

educação, em especial da Educação Básica. Tendo a escola o papel fundamental de elemento 

transformado da sociedade. Ressaltado que as necessidades no mercado de trabalho, estão 

mais vinculadas em escolher o menor caminho, minimizar o tempo, ou seja, na otimização de 

tudo, que tem uma grande conexão com o uso das novas tecnologias, comopor exemplo o 

computador. Assim a escola precisa desenvolver em seu currículo assuntos que abordam o 

raciocínio, a interpretação de problemas, as novas tecnologias, entre outros tópicos, para 

ajudar na melhor formação dos seus alunos.  

Para acolher a todas a essas mudanças, a matemática precisa oferecer a sua coloração, 

para que os alunos podem aprofundar suas capacidades. Desse modo a reformulação dos 

novos currículos da Educação Básica, em particular da Matemática, tem que existir análises 

para contribuir com conceitos que possam ajudar a sociedade a resolver problemas do dia a 

dia.  

A necessidade imediata de modificar os programas de ensino da matemática da 

educação básica é defendida por Jurkiewicz (2002), Friedmann (2003) e Jurkiewicz e 

Leventhal (2004). Dentre as modificações sugeridas está a introdução da Matemática 

Discreta, em particular, Grafos no Ensino Fundamental e Médio.  

A Teoria dos Grafos é um ramo da Matemática Discreta que é um assunto 

parcialmente novo na matemática e pouco conhecido e inexplorado pela grande maioria.Aárea 

da matemática discreta vem mostrar ao aluno que a matemática não é somente geometria ou 

álgebra, vai alémdessas duas áreas, é um tema que envolve as mais diversas frentes 

matemáticascom impressionantes   aplicações em vários níveis no mundo contemporâneo, 

com ênfase na modelagem, como: ciências sociais, plantas de imóveis, moléculas químicas, 

ecologia, jogos de “ quebra cabeça”, e entre outras. 

A Teoria dos Grafos, foi formulada já no século XVIII e que ainda assim foi 

“redescoberta muitas vezes” (HARARY, 1973 apud BOAVENURA NETTO,2006,p.2). Além 

disso, o desenvolvimento dessa teoria foi impulsionado somente no século XX, pelos 

problemas de otimização no campo da pesquisa operacional, já que, até então, suas aplicações 

eram realizadas em áreas disjuntas, como circuitos elétricos e química orgânica. 

O desenvolvimento da Teoria dos Grafos no Ensino Médio,vem vislumbrando a 

ampliação da participação da matemática discreta na Educação Básica. O ensino de grafos 

proporciona uma excelente oportunidade de estudar questões tecnológicas importantes e 

recentes como na computação, que ajudar a resolver problemas de lucratividade de uma 

empresa. Assuntos com ênfase computacional, proporciona ao aluno a explorar algoritmos 
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que auxiliam na modelagem de programas baseados em grafos. E em outras áreas como na 

física, na engenharia, em objetos combinatórios, na química, na otimização, e entre situações. 

Mas é bom lembrar que a teoria de grafos foi a muito tempo considerada desnecessária para 

muitas áreas, até ser usada por G.Kirchoff na Engenharia Elétrica e A. Caylen na Química, 

suas aplicações se estende por muitas áreas do conhecimento. Para resolver muitos problemas 

de grafos, recorremos para o uso de diagramas.  

Ao abordar a teoria dos grafos, ver que apensar de não está nos PCN com conteúdo do sabe, 

como trigonometria, conjuntos, etc, está sendo citada nas Orientações Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2006, p.94) como mecanismo  para investigar outros conteúdos matemáticos, os 

PCN destacam que vários problemas de grafos poderiam ser aplicado na escola, em particular 

no ensino médio.  

         Em Muniz (2007) ressalta-se a importância de estudar a Teoria de Grafos no Ensino 

Médio devido sua amplitude e riqueza para ser uma ferramenta no ensino de Matrizes e 

Análise Combinatória. O autor também reforça a possibilidade de trabalhar Grafos para 

explorar problemas que desenvolvam a Otimização, ou seja, problemas básicos de grafos, que 

podem ajudar na solução de problemas que envolvam a computação.  

        Em Malta (2008) é proposto a trabalhar a Teoria de Grafos através de atividades que 

abrangem fatos históricos.   

As pesquisas e trabalhos com grafos na educação básica no Brasil têm aumentado, ainda que 

seja em um ritmo lento, uma vez que ainda não faz parte da grade do currículo escolar básico. 

Porventura, suas aplicações são diversas, como nas conexões com a análise combinatória, 

suas possiblidades na resolução de problemas, o envolvimento com atividades lúdicas, dentre 

outras situações que contribuem com o surgimento da pesquisa desse tema.  

Para isto, foram estudados alguns problemas clássicos tendo a solução por meio de grafos. 

Problemas conhecimentos como o Sete pontes de Königsberg,da inspeção de rotas (também 

conhecido como o "Problema do carteiro chinês"), do caixeiro viajante, entre outros.  

O tema grafos tem uma grande relação com as áreas da matemática de Matrizes e Análise 

Combinatória no ensino médio. Esta ligação ressalta a importância desse tema no ensino 

básico. E a ligação desse tema com questões atuais como sustentabilidade, preservação 

ambiental, e entre outros assuntos conhecidos. 

Assim neste trabalho, buscou-se trazer problemas simples para a facilita compreensão 

do leitor. Problemas que podem ser trabalhados com assuntos do ensino médio, como por 

exemplo, numa aula de conjuntos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_pontes_de_K%C3%B6nigsberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_da_inspe%C3%A7%C3%A3o_de_rotas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_do_carteiro_chin%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_do_caixeiro_viajante


14 
 

A proposta aqui está apresentada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, apresenta-

se uma introdução do nosso trabalho, que descreve a importância de estudar grafos no ensino 

médio. No segundo capítulo abordaremos a história e os problemas clássicos da teoria de 

grafos, para entendemos bem o motivo dos problemas e surgimento dessa teoria. No terceiro 

capítulo será estudado os conceitos, definições, teoremas, lemas, coroláriose representações 

da teoria de grafos, que serão muito úteis no decorrer do trabalho,é necessário que o professor 

reveja tais conceitos para mostrar domínio do assunto,noquarto capítulo, teremos oito 

atividades para ser aplicadas nas turmas do ensino médio, serão atividades envolvendo tópicos  

como: conjuntos, análise combinatória, entre outros que serão aplicadas com o uso da teoria 

de grafos. Durante o estudo dessas atividades propostas, não perdemos a chance de 

aprofundar e ressaltar a importância da necessidade de descobrir e estudar grafos. Ao 

desenvolver as atividades, temos o intuito de trabalhar bem a resolução de problemas, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais e as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM) são documentos oficiais publicados pelo MEC que propõe a resolução 

de problemas como ferramenta fundamental para prática de ensino, que foi usada bastante no 

trabalho para desenvolvimento a teoria dos grafos. No quinto capítulo será a conclusão do 

trabalho, apontado os pontos positivos e as dificuldades que os alunos podem encontrar em 

cada atividade, além da dificuldade encontrada em cada atividade, também é necessário 

ressaltarque um dos problemas que o professor do ensino médio tem ao conquistar a atenção 

dos seus alunos, é mediante uma disputa desleal com as novas tecnologias.  

  Percebe-se que através dessa pesquisa, a teoria de grafos é abundante em problemas 

simples de compreender, mas que não são tão simples de resolver, dando aos alunos a 

oportunidade de desenvolver diversas habilidades, como criticar, refletir, explorar, 

generalizar, modelar etc. Vale ressaltar que o ensino de grafos, possibilita a exploração de 

diversas novas tecnologias, como na computação com o uso da álgebra linear, na otimização e 

entre outras áreas.  
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2 OBJETIVOS 

 

                O objetivo deste trabalho é propor algumas atividades didáticas para o Ensino 

Médio e ser um material teórico para auxiliar o professor de matemática no melhor 

entendimento da teoria de grafos. A finalidade deste trabalho é refletir ainda mais o uso da 

Teoria de Grafos no Ensino Médio. O docente pode adaptar as atividades e escolher a melhor 

ordem que ele achar para aplicar as tarefas, lembrando que isso depende muito da dinâmica da 

turma e das dificuldades dos seus alunos.  

 

2.1 Objetivo geral  

 

              Objetivo geral desse trabalho é apresentar uma proposta de atividades (ou um 

conjunto de problemas) relacionados a Teoria dos Grafos, para alunos de Ensino Médio. 

Algumas dessas atividades, são problemas com aplicações no dia a dia, que podem ser bem 

visualizados com uso dos grafos.  

Esperamos que no fim desse trabalho, seja possível colaborar para o estudo, raciocínio e 

reflexão dos leitores. Também para ajudar os professores de matemática a tornarsuas aulas 

mais atraente.  

 

2. 2 Objetivos específicos 

 

Identificar problemas em Grafos, que possam ser usados no Ensino Médio que ofereçam 

oportunidades aos estudantes de desenvolver habilidades de investigação, análise e tomada de 

decisão.  

     Adaptar os problemas para o contexto didático. 

Apresentar soluções para os problemas com orientações/sugestões para os professores.  
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3 JUSTIFICATIVA 

         Por que estudar a teoria de grafos no Ensino Médio? 

Um dos ramos da matemática discreta é a teoria de grafos, que vem desenvolvendo soluções 

em situações cotidianas. Para apresentamos a importância desse assunto, e uma das diversas 

razões de estudar no Ensino Médio, é essencial uma abordagem histórica - econômica, 

indispensável para apresentar as intersecções com as questões da formação dos programas do 

ensino.  

“Os atuais programas de ensino de matemática da educação básica estão principalmente 

organizados e habilitados para a matemática superior tradicional. Conforme comenta Neto 

(2004,p.7)  

De primeiro, escolas de ensino elementar (grammarschools) ensinavam aritmética e 

escolas de ensino superior (colleges), matemática. Quando as escolas de ensino 

secundário se tornaram a transição entre as escolas elementares e as escolas 

superiores, disciplinas de álgebra, geometria, geometria analítica, e até mesmo 

criaram uma autoestrada que levava um número crescente de estudantes diretamente 

da aritmética à matemática superior. 

        É evidente, ao ver a estrutura dos programas de matemática nos ensinos fundamental e 

médio, que todos os assuntos que envolvem álgebra do sexto ao nono ano, bem como o estudo 

das funções, geometria analítica e trigonometria, apontam, para a matemática contínuo, 

especialmente para o cálculo. É o que indica Jurkiewicz(2002, p.47) 

A sequência números naturais – números inteiros – números racionais – números 

reais (e depois números complexos) aponta de forma decisiva para uma matemática 

do contínuo. A geometria euclidiana busca um retrato da natureza onde a 

continuidade é axiomática. A geometria analítica, bem como o estudo de conjuntos 

seguido das funções, prepara o espírito dos estudantes para as ferramentas básicas da 

continuidade. O programa é claro, explícito e bem-sucedido. 

 

Com as transformações que vêm ocorrendo na sociedade, especialmente após a segunda 

guerra mundial, provocadas pela a utilização e o desenvolvimento das novas tecnologias, tem 

possibilitado o progresso da utilização de ferramentas matemáticas em áreas como a 

Criptografia, programação, teoria de códigos, teoria da computação, teoria de grafos etc.  

Tais transformações, têm aumentando a necessidade de trabalhar com processos algorítmicos. 

Minimizar custos, pesquisar dados, economizar tempo, uso da internet, escolher o caminho 

mais rápido, que matemática devemos ensinar para quem precisa tomar providências para 

minimizar custos e maximizar recursos cada vez mais escassos?  
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         Defendemos que, para auxiliar na educação matemática que trata dessas transformações 

é necessário contextualizar e construir ferramentas que ajudam nos processos algorítmicos. É 

necessário que o aluno possa ter o contato com esse tipo de matemática já na educação básica. 

As atividades propostas envolvem uma matemática que permite solucionar problemas 

contextualizados de maximização ou minimização de distâncias e outras grandezas.  

          Como o desenvolvimento de algoritmos caminhou muitas vezes ao lado da teoria de 

grafos, a expansão da Teoria de Grafos deve em grande parte a essa conexão, assim 

entendemos que o ensino de grafos no Ensino Médio deve apresentar essa estrutura: grafos- 

algoritmos. 

Assim notemos que a partir desse trecho que a Teoria de Grafos pode ser aplicada na 

modelagem de problemas, na resolução de problemas e entre outras situações. 

O intuito desse trabalho é direcionar o professor de matemática, para abordar de forma 

adequada e didática sua aula, com o uso da teoria de grafos nos assuntos de matemática do 

nível médio.  

Procurou-se exemplos da importância dos grafos, na frente dos diversos problemas que já 

existem no dia a dia. O conhecimento abordado nesse trabalho, não esgota o assunto, no 

entanto foi bem aprofundado, em vista de contribuir de uma pequena forma para o futuro.  

Temos a intenção de estimular os alunos, haver a matemática de maneira mais concreta, por 

isso fixamos bem o conceito de grafos, e os principais tópicos e problemas que o envolvem.  
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia apresentada, tem o estudo baseado em:Na pesquisa bibliográfica 

atualizada de forma a entender o uso da teoria dos grafos no ensino médio, intercalado com 

conceitos já conhecidos, em um levantamento feito em todo material apurado, que continha 

noções e informes sobre grafos e nainvestigação e construção de atividades resolvidas, 

envolvendo o objeto de pesquisa os grafos e sua utilidade no dia a dia. De tal modo a abrange 

a elaboração desse trabalho, usamos como meio de pesquisa bibliográfica os materiais 

abordados na referência bibliográfica.  
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5A HISTÓRIA E OS PROBLEMAS CLÁSSICOS DA TEORIA DE GRAFOS 

 

Neste capítulo apresentaremos uma breve história do surgimento da teoria de grafos eos 

problemas clássicos que ajudaram no desenvolvimento dessa teoria, que será estritamente 

necessária para à compressão do restante do trabalho.  

 

5.1 O problema de Konisberg 

 

A teoria de grafos tem uma origem relativamente recente (século XVIII) na história da 

matemática. Dentre os primeiros cientistas a trabalhar nesta área se destacam L. Euler, G. 

Kirchhoff e A. Cayley. A teoria de grafos tem extensiva utilização em matemática aplicada, 

pois demonstra ser uma poderosa ferramenta em vários campos da ciência para a modelagem 

de diversas situações reais em, entre outros, física, química, computação, estatística, biologia, 

engenharia, pesquisa operacional, entre outros. Podemos destacar a importância dessa teoria 

no estudo de sistema de raízes, que é uma ferramenta essencial na teoria das representações, 

cujos elementos são representados por grafos. Mas o início dessa teoria foi bem tímido, que 

teve o primeiro e mais famoso problema em teoria de grafos foi resolvido por Euler,na cidade 

de Konigsberg, sete pontes cruzam o rio Prególia estabelecendo ligações entre duas ilhas e as 

margens opostas do rio. Assim surgiu a seguinte pergunta, será que possível fazer um passeio 

pela cidade, começando e terminando no mesmo lugar, cruzando cada ponte exatamente uma 

vez? 

Imagem 1 -Ponte de Konigsberg 
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Forte: Wikipédia deDiego UFCG. 

Conversava-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas as pontes sem 

repetir nenhuma. Euler, em 1736, demonstrou que não existia caminho que possibilitasse tais 

restrições. 

Euler utilizou uma ideia muito simples. Representou os caminhos em linhas e suas 

intersecções em pontos, criando possivelmente o primeiro grafo da história. Então percebeu 

que só seria possível atravessar o caminho inteiro passando uma única vez em cada ponte se 

houvesse exatamente zero ou dois pontos de onde saísse um número ímpar de caminhos. A 

compressão de tal coisa vem do fato que cada ponto deve haver um número par de caminhos, 

pois será necessário um caminho para entrar e outro para sair. Os dois pontos com caminhos 

ímpares indicam-se ao início e ao final do percurso, pois estes pontos não precisam de um 

para entrar e um para sair, respectivamente. Se não tiver pontos com número ímpar de 

caminhos, pode-se iniciar e terminar o percurso no mesmo ponto. Isso não acontece quando 

tivermos dois pontos com número ímpares de caminhos, sendo assim necessariamente um o 

início e outro o fim.  

Temos uma representação do grafo das pontes, ondea cada margem e ilha relacionou 

um nó e a cada ponte um arco. 

 

Imagem 2 - Grafo estilizado das pontes 

 

Forte: Wikipédia de Diego UFCG 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/pt:User:Diego_UFCG
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grafo
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5.2 Problemado Carteiro Chinês 

 

 

            O matemático chinês Mei-kokwan em 1962, formulou o problema do Carteiro Chinês, 

que trata de um carteiro que terá de deslocar uma determinada cidade a entregar o correio que 

lhe compete, com o ponto de partida e chegada o posto dos correios. O intuito desse trabalho é 

determina o percurso de tal modo que o carteiro passe por todas as ruas da área de distribuição 

deslocando a menor distância possível. Vamos considerar um grafo que representa área de 

distribuição do carteiro, onde os vértices correspondem os cruzamentos e as arestas às ruas. 

Neste problema cada rua é percorrida uma só vez e a distância descrita é igual à soma dos 

pesos de todas as arestas.  

 

 

5.3 Problemado Caixeiro Viajante 

 

            Em 1857, o matemático irlandês Sir William Hamilton trabalhou o problema que se 

baseava em deslocar todos os vértices de um dodecaedro passando em cada vértice somente 

uma vez, tendo que começar e terminar no mesmo vértice. Esse problema também fica 

conhecido como a viagem à Volta do Mundo. 

           O problema do Caixeiro Viajante é análogo a esse problema, só que precisa encontrar o 

caminho que permita um caixeiro viajante visitar cidades passando somente uma vez em cada 

uma e voltar ao ponto de partida fazendo o menor deslocamento possível.  

           Podemos encontrar a solução do problema da seguinte forma, enumerado todas as rotas 

possíveis e, com o uso de um computador, analisamos o comprimento de cada uma e, logo 

vamos saber qual é a menor. Se o número decidades é reduzido o problema da enumeração de 

rotas se torna bem mais fácil, mas, no entanto, encontrar um método de solucionar que seja 

eficaz, ainda é bem complexo, por isso muitos matemáticos estão aprofundados suas 

pesquisas nesse problema. É um problema de otimização NP-difícil.  
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Imagem3 - Problema do Caixeiro Viajante 

 

Forte: aimotion.blogspot.com 

 

 

 

5.4 Problemadasquatrocores 

 

O problema das quatro cores se refere em buscar o número mínimo de cores necessárias para 

pintar um mapa, de países imaginários ou reais, de modo que os países com fronteiras comuns 

tenham cores distintas. É um problema de enunciado muito simples, mas de imensa 

dificuldade na solução, ao tentar resolver esse problema trouxe diversas contribuições para 

teoria dos grafos.  

Em 1852, o matemático Francis Guthrie tentava pintar os diversos distritos do mapa da 

Inglaterra de modo que dois distritos que tinham fronteiras em comuns não teriam a mesma 

cor. Com passar do tempo estudado, o matemático conjecturou que qualquer mapa poderia ser 

pintado com apenas 4 cores.  

 Esse problema foi estudado posteriormente por De Morgan que ocupou muito tempo na 

questão de saber se quando quatro países têm dois a dois fronteiras comuns, percebeu que um 

deles tem que estar dentro dos outros três.  

 O problema das quatro cores demorou mais de um século para ser resolvido. Em 1976 os 

matemáticos Appel, Haken e Koch, apresentaram a prova do teorema das quatro cores. Foi 
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resolvido a partir de alguns resultados anteriores, e com novas técnicas desenvolvidas, e 

utilizaram o computador mais rápido da época.  

Embora a teoria envolvida seja bem complicada, muitos consideram esta “a mais feia prova 

da matemática”, como comenta Jurkiewicz(2005, p.49), a demonstração feita a mão é 

extremamente complicada. 

O Problema das quatro cores tem a característica envolvente de ser um problema matemático 

de exposição muito simples, mas de enorme dificuldade de resolução, cujas mentes que 

tentaram resolver elaboraram teoremas e técnicas que se tornaram importantes para o 

desenvolvimento da teoria de grafos. 

 

Imagem4: Teorema das Quatro Cores 

 

Fonte: Wikipédia, Teorema das Quatro Cores 
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6 CONCEITOS BÁSICOS DA TEORIA DE GRAFOS 

 

 

Definição 6.1.Um grafo é uma estrutura G = G(V,E), constituída por um conjunto finito e não 

vazio V cujos elementos são nomeados vértices, e um conjunto E de subconjuntos a dois 

elementos de V nomeados arestas (caso não – orientado) ou arcos (caso orientado). 

Representamos por |𝑉| e |𝐸|, respectivamente, o número de vértices e o número de arestas de 

G. Na representação de grafos, os vértices são geralmente representados por pontos, e arestas 

por linhas unido os vértices. As posições dos vértices e a forma da linha são irrelevantes.  

 

Imagem 5 – Representação de um grafo 

 

Fonte: NazaWik, Introdução a Teoria dos Grafos  

 

 

Na imagem 3, o grafo que contém os vértices {1,2,3,4,5,6} e as arestas {12, 15, 25, 23, 34, 

45,46}. 

 

Se u, v ∊Ve e= {u,v} ∊E, dizemos que a aresta eincide em u e v. O grau de um vértice v, 

denotado por d(v), é o número de arestas (ou arcos) que incidem em v.  

 

Vértices ligados por arestas (ou arcos) são ditos vértices adjacentes. Quando V é um conjunto 

unitário e E = ∅, dizemos que G é o grafo unitário. 

No que se segue, consideramos apenas grafos sem arestas ligando um vértice a ele mesmo 

(laços), sem arestas múltiplas (mais de uma aresta incidindo no mesmo par de vértices) e sem 

orientação. Estes grafos são chamados grafos simples, mas nos referiremos a eles como 

grafos. 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdanielamaral.wikidot.com%2Flocal--files%2Fagmmo%2FGrafo.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdanielamaral.wikidot.com%2Fintroducao-a-teoria-dos-grafos&docid=YlqshnzXGyCoKM&tbnid=wfi6YcTIS1n1CM%3A&vet=10ahUKEwi975jSqqHhAhWPIrkGHW0YCjMQMwhLKAwwDA..i&w=360&h=240&authuser=1&bih=618&biw=1366&q=imagem%20de%20um%20grafo&ved=0ahUKEwi975jSqqHhAhWPIrkGHW0YCjMQMwhLKAwwDA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdanielamaral.wikidot.com%2Flocal--files%2Fagmmo%2FGrafo.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdanielamaral.wikidot.com%2Fintroducao-a-teoria-dos-grafos&docid=YlqshnzXGyCoKM&tbnid=wfi6YcTIS1n1CM%3A&vet=10ahUKEwi975jSqqHhAhWPIrkGHW0YCjMQMwhLKAwwDA..i&w=360&h=240&authuser=1&bih=618&biw=1366&q=imagem%20de%20um%20grafo&ved=0ahUKEwi975jSqqHhAhWPIrkGHW0YCjMQMwhLKAwwDA&iact=mrc&uact=8
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Exemplo3.1: No grafo da figura 4, V = {a,b,c,d,g} e E = {𝑒1,𝑒2,𝑒3,𝑒4,𝑒5,𝑒6,𝑒7,𝑒8,𝑒9}, e 

portanto | V| = 5 e | E | = 9. As arestas são 𝑒1 = {a,b}, 𝑒2 = {b,c}, 𝑒3 = {c,g}, 𝑒4  ={g,d},𝑒5 = 

{d,a} , 𝑒6 = {a,b} , 𝑒7 = {b,d} , 𝑒8 = {d,c}, 𝑒9= {c,a}. Os vértices a e b são adjacentes, mas a e 

g são não adjacentes. Os graus dos vértices são: d(a) = d(b) = d(c) = d(d) = 4 e d(g) = 2.  

 

Imagem 6 – Grafo do Exemplo 2.2 

 

Fonte:Wikiwand, Teoria dos Grafos 

 

Definição 6.2. Seja G = G(V,E) um grafo. Quando �̂� = �̂�(�̂�,�̂�) é um grafo satisfazendo �̂�⊂V e 

�̂� ⊂E escrevemos �̂�⊂G e dizemos que �̂� é um subgrafo de G. 

Garantimos que �̂� é um subgrafo induzido de G quando �̂�⊂G, tal que dois vértices são 

adjacentes em �̂� se e somente se eles são adjacentes em G. 

Definição 6.3.Um grafo regular é um grafo onde cada vértice tem o mesmo grau. Se o grafo 

regular possui k vértices será chamado de grafo k-regular.                                                  

Imagem 7 – Grafo 3 - Regular 

 

Fonte: Wikipédia, Grafo de Petersen 
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Definição 6.4.Grafo completo é o grafo no qual quaisquer dois vértices distintos são 

adjacentes. O grafo completo de n vértices é constantemente denotado por 𝐾𝑛. (ABREU, 

2014, p.15) 

Imagem 8 – Grafo 𝐾9 

 

Forte: Wikipédia, Grafo Completo  

                O grafo 𝐾𝑛 possui (
𝑘
2

) arestas. Assim o 𝐾9 da figura 6 possui 36 arestas.  

Definição 6.5.Uma sequência finita 𝑣1,𝑣2,𝑣3,...,𝑣𝑘 de vértices de um grafo G(V,E) é dita uma 

cadeia (walk) de 𝑣1 a 𝑣𝑘 quando {𝑣𝑖,𝑣𝑖+1} ∊E para 1 ≤i≤k – 1. Dizemos que 𝑣1,𝑣2,...,𝑣𝑘 é 

uma cadeia aberta quando 𝑣1 ≠ 𝑣𝑘, e uma cadeia fechada quando 𝑣1  =  𝑣𝑘. (ABREU, 2014, 

p.15)  

Definição 6.6.Um caminho (path) é uma cadeia em que todos os vértices são distintos. Um 

caminho fechado é chamado de ciclo. O comprimento de um caminho ou de um ciclo é o 

número de arestas que ocorrem em cada um. (ABREU, 2014, p.16) 

O caminho e o ciclo com n vértices serão chamados, respectivamente, por 𝑃𝑛 e 𝐶𝑛. O ciclo 𝐶3 

é denominado triângulo.       

Imagem 9 - Ciclo C3 

 

Fonte: Wikipédia, Ciclo 𝐶3 
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Definição 6.7.Um passeio é uma sequência de vértices e arcos, que pode repetir, no qual cada 

vértice é adjacente ao próximo.  

       Definição 6.8. Circuito é um passeio fechado no qual o vértice de início é o mesmo 

vértice para terminar o circuito, além disto, pode passar por mais de uma vez pelo mesmo 

vértice. 

Definição6.9. Um circuito é chamado de euleriano se ele contém todas as arestas de um grafo. 

Definição 6.10.(Grafo Euleriano) Um grafo que contém um circuito euleriano é denominado 

grafo euleriano. Em outras palavras, se podemos percorrer cada aresta somente uma única vez 

partindo de um vértice e a ele retornando.  

Os problemas de grafos eulerianos estão mais presentes quando queremos saber se um 

diagrama pode ser desenhado sem elevar o lápis do papel e sem repetir nenhuma linha. A 

denominação “euleriano” vem do motivo de Euler ter resolvido o primeiro problema famoso 

de grafos o problema das Pontes de Konigsberg. 

Definição 6.11. Grafo conexo é um grafo no qual existe um caminho unindo cada par de 

vértices, e é denominado grafo desconexo em caso contrário.  

Imagem 10 – Grafo Conexo 

 

Fonte: Wikipédia,Grafo Conexo,Fuertemente y Débilmente. 
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Imagem 12 – Grafo não Conexo 

 

Fonte: Wikipédia, Grafo Conexo. Fuertemente y Débilmente 

 

Lema 6.1. Se G é um grafo em que o grau de cada vértice é pelo menos dois, então G contém 

um ciclo. 

Teoremade Euler 6.1. Um grafo conexo G é dito euleriano se, só se todos os seus vértices 

têm grau par.  

Corolário 6.1.Um grafo conexo é dito euleriano se, e só se o seu conjunto de arestas podem 

ser divididos em ciclos disjuntos. 

Definição 6.12. Um grafo conexo e sem ciclos será chamado de árvore. Um grafo desconexo 

e sem ciclo será denominado de floresta, ou seja, é uma coleção de árvores disjuntas.  

Quando G é um grafo desconexo, dizemos que �̂� ⊂ G é chamada componente conexa de G, 

quando �̂� é um grafo conexo e não existe um grafo conexo J ⊂ G tal que �̂�⊂ H e �̂� ≠ H. 

Imagem 11 – Árvore 

 

Fonte: Wikipédia, Árvore (Grafos)  
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6.1Algoritmode Fleury 

 

               É usado para a elaboração ou identificação de um ciclo euleriano em um grafo 

euleriano.  

              A construção vai começar em qualquer vértice v e percorrer as arestas de uma forma 

arbitrária, seguindo os seguintes passos:  

Primeiro devemos apagar as arestas que forem percorridas e se alcançarmos um vértice 

isolado, esse deve ser também eliminado; 

Segundo, em cada fase, deve usar uma ponte somente se não houver outra alternativa.  

 

 

6.2Grafosisomorfos 

 

               Grafos isomorfos são grafos que são muito úteis em circuitos elétricos. As 

representações de circuitos elétricos são feitas em forma de diagramas, com o diagrama 

facilita a solução de um problema. Temos o que grafo isomorfo segundo Feofiloff (2012, 

p.61):  

Definição 6.13. Um isomorfismo entre dois grafos R e S é uma bijeção h de 𝑉𝑅 em 𝑉𝑆 tal que, 

para todo par (r,s) de elementos em 𝑉𝑅, r e s são adjacentes em R se e somente se h(r) e h(s) 

são adjacentes em H.  

Ou seja, quando dois grafos simples são isomorfos, existe uma correspondência biunívoca 

entre os vértices de dois grafos que preserva a relação de adjacência (ROSEN, 2009, p.615).  

                   Na relação de circuitos elétricos com grafos isomorfos, o objetivo é refazer o 

diagrama que representa um circuito elétrico sem alterar a forma como o circuito funciona, 

mas facilitando o entendimento do caminho da corrente elétrico nele.               
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6.3 Grafosorientados  

 

        São grafos orientados, são chamados de dígrafos, são usados para representar um 

caminho que possui apenas um sentido. Neste caso, usamos uma flecha que indica o sentido 

do percurso e as arestas passam a ser denominadas de arcos. Logo o grafo passa a ser então 

um dígrafo ou grafo orientado. (FARIAS, 2014, p.19).  

Definição 6.14. Um grafo orientado (ou dígrafo) (V,E) consiste em um conjunto não vazio de 

vértices V e um conjunto de arestas orientadas ( ou arcos ) E. Cada aresta orientada está 

associada a um par ordenado de vértices. É dito que aresta orientada associada ao par 

orientado (m, n) começa em m e termina em n. (ROSEN, 2009, p.591). 

 

 

6.4 Grafovalorado 

 

       Existem casos, que os caminhos que ligam os vértices têm valores distintos uns dos 

outros, então se deve designar valores às arestas do grafo. Neste caso dizemos que o grafo é 

um grafo valorado.  

Definição 6.15. Grafo Valorado é qualquer grafo que suas arestas apresentam valores.  

Imagem 12 - Grafo Valorado 

 

Fonte: guj.com.br 
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6.5GrafosHamiltianos 

 

             O matemático Sir William Rowan Hamilton foi um dos grandes matemáticos do seu 

século. Foi uma criança acima da média. E aos quinze anos iniciou o estudo das teorias de 

Newton e Laplace. Hamilton foi chamado para ser astrônomo Real da Irlanda e a trabalhar no 

observatório de Dunsink, antes de terminar o seu curso. Seu trabalho, trouxe grandes 

contribuições para à Matemática e a Física. Na teoria de grafos, Hamilton trabalhou, no 

famoso Problema das Quatro Corese fez um jogo, o Icosianque foi fundamentado num 

problema de Euler, Knight´s Tour, cuja estratégia é determinar um circuito hamiltoniano num 

determinado grafo. No problema de achamos uma trilha fechada que passe somente uma vez 

por cada um dos vértices de G. Percebemos que tal trilha é deve ser um ciclo, a não ser se G é 

um grafo é nulo com um vértice. Esse ciclo é um ciclo hamiltoniano e G é um garfo 

Hamiltoniano.  

Então, dizemos que um grafo G será chamado de hamiltoniano se existe um ciclo em G que a 

compreenda todos os vértices, sendo que cada vértice só aparece uma única vez no ciclo. 

Assim este ciclo será denominado ciclo hamiltoniano se ele contém um ciclo hamiltoniano.  

Imagem 13 - Grafos Hamiltonianos 

 

Fonte: UFSC, Grafos hamiltonianos 

 

Exemplo: Na figura acima, seja 𝐺1 e 𝐺2 grafos. Note que 𝐺1 está contendo o ciclo (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 

𝑣4, 𝑣5, 𝑣1) que é hamiltoniano. Portanto 𝐺1é um grafo hamiltoniano. No caso de 𝐺2 isso não 

acontece.  

          Observação: Os grafos completos com n > 3 são hamiltonianos e o número de ciclos 

hamiltoniano é dado por 
𝑛 −1

2
 .  
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Uma aplicação dos grafos hamiltonianos é no problema do caixeiro viajante, temos 

diversos métodos para resolver o problema do caixeiro-viajante, podemos solucionar pelo 

método exaustivo ou método do vizinho mais próximo. 

Sabe-se que pelo método exaustivo que é mais trabalhoso, sendo impossível de 

executar para grafos de dimensão e ordem elevadas, de tal modo a determinar todos os ciclos 

de Hamilton que o grafo constata e escolher o mais rápido e o método do vizinho mais 

próximo é um dos métodos mais fácies para executar no problema do caixeiro- viajante. Este 

algoritmo constitui-se na escolha sequencial da cidade mais perto, isto é, considerar como 

vértice inicial a cidade de partida, depois percorremos para a cidade mais próxima desta e 

assim por diante até deslocar todas cidades sem repetir nenhuma delas. No entanto, este 

algoritmo pode não ser o mais rápido, pois pode ter um caminho mais curto do que foi 

achado.  

 

6.6Matriz de incidência 

 

A matriz de incidência de um grafo fornece um retrato das relações de incidência das arestas 

nos vértices do grafo. Tem grande relevância no problema 4.3.1.  

Definição 6.16. A matriz de incidência de um grafo G com n vértices e m arestas, apresentado 

por B(G), é a matriz de ordem n x m cujas entradas são: 𝑏𝑖𝑗 = 1, se 𝑒𝑗 é uma aresta incidente 

no vértice 𝑣𝑖 e 𝑎𝑖𝑗 = 0, caso contrário. 

Imagem 14 - Matriz de Incidência 

 

Fonte: Michel Gagnon, Algoritmos e teoria dos Grafos 
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6.7 Matrizde Adjacência 

 

        A matriz de adjacência é uma matriz de zeros e uns que se compõe facilmente a partir 

das correspondências de adjacência entre os vértices do grafo.  

Definição 6.17.Seja G = G(V,E) um grafo com n vértices. A matriz de adjacência A(G) de G é 

matriz quadrada de ordem n cujas entradas são  

𝑎𝑖𝑗 = 1, se {𝑣𝑖 , 𝑣𝑗} ∈E para 𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ∈V ;𝑎𝑖𝑗 = 0, nos outros casos. 

A(G) é uma matriz real formada por uns e zeros. Sendo simétrica.  

Imagem 15: Matriz de Adjacência 

 

Fonte: Wikipédia, Matriz de adjacência 

 

 

6.8 Curvade Jordan 

 

                Definimos como curva simples, uma curva que liga dois pontos distintos no plano, e 

não se intercepta. Uma curva simples onde os pontos de origem e fim se coincidem é chamada 

de curva fechada simples, também nomeada como curva de Jordan.  

                Enunciaremos um teorema bastante importante sobre curvas de Jordan e usando 

para demonstrar a não planaridade de K3,3.  
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Teorema 6.2: Seja J uma curva de Jordan no plano. Então, o restante do plano é particionado 

em dois conjuntos disjuntos chamados de interior e exterior de J. Devemos denotar o interior 

e o exterior de J, respectivamente, por int J e ext J, e seus fechos por Int J e Ext J. Dessa 

forma, temos que Int J ∩ Ext J = J. Assim, qualquer linha que unir um ponto no int J a um 

ponto no ext J deve intersectar J em algum ponto.  

 

Imagem 16: Curva de Jordan 

 

Fonte: repositório.ufc.br 

 

A prova deste é bastante formal e precisa de muitas ferramentas de análise, por isso vamos só 

aceitar e aplicá-lo. 

 

Teorema6.3 :K3,3 é não planar.  
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7. PROBLEMAS DE GRAFOS PARA TRABALHAR NO ENSINO MÉDIO 

 

 

Resolver problemas do ensino médio por meio da teoria de grafos, pode tornar as aulas de 

matemática mais interessante, por isso foram elaboradas oito atividades para que o professor 

de matemática possa desenvolver e introduzir os conceitos de grafos para seus alunos. Além 

de trazer as atividades para incentiva o professor, é necessário que o docente possa 

compreender os conceitos básicos da teoria de grafos, pois será necessário que ele, posso 

intermediar os conceitos e conhecimento para seu aluno.  

Essas atividades os alunos podem serem dispostos em grupos, a critério do professor, de 

forma que acha interação entre eles. A interação aluno e professor é fundamental em cada 

atividade, para que o professor possa perceber se o seu aluno consegue construir o 

conhecimento necessário para resolver as atividades, consideramos o professor, mesmo nessas 

atividades, um elemento chave, estando o professor a ajudar o aluno a desenvolver as 

atividades propostas, orientado nos conceitos desejados e na organização das respostas, e nas 

conjecturas.  

Essas atividades foram estudadas e pensadas para que os alunos possam compreendem e 

aplicar corretamente a teoria e as representações de grafos. Não é necessário que as atividades 

sejam trabalhadas em ordem, pois os tópicos podem ser abordados separadamente em cada 

uma das atividades. Caso o professor queiro, ele pode dá uma leve explicação na teoria de 

grafos, para que os alunos trabalhem as atividades, já que os seus alunos podem não ter o 

domínio necessário para desenvolver tal atividade.  
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7.1 Atividade 1 

 

O aluno terá quedesenhar figura abaixosem tirar o lápis ou a caneta do papel e sem repetir 

nenhuma linha, só pode ir de ponto para ponto. 

Imagem17: O Problema da Casinha 

 

Fonte: Apostila do PIC da OBMEP, Samuel Jurkiewick 

 

Responda aos seguintes itens:  

a) Escreva a sequência de letras que usou ______________________________________ 

b) Por onde você começou? __________ 

c) Em que ponto terminou? __________ 

Faça de outro jeito. 

d) Escreva a sequência de letras que usou______________________________________ 

e) Por onde você começou? __________ 

f) Em que ponto terminou? __________ 

Experimente agora começar pelo vértice B ou D.  
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Solução: Esse problema é ótimo para que o professor possa introduzir a teoria de grafos, pois 

é lúdico, e para resolvê-lo não é necessário saber a teoria. Nessa atividade o professor vai 

questionar a turma perguntado se eles conseguem desenhar a casinha, mas sem tirar o lápis do 

papel, e sem passar duas vezes pelo mesmo lugar.  

Para o item a, é possível ser a sequência EBAEDBCDA, nessa ordem não repetimos nenhuma 

linha.  

O item b, começamos pelo vértice E. 

O tem c, terminamos no vértice A. 

O item d, um outro caminho que podemos ter ADEABDCBE, nesse caminho também não 

teremos arestas repetidas.  

O item e, agora iniciamos no vértice A. 

O item f, e terminamos no vértice E.  

Após realização da atividade o professor vai perguntar aos seus alunos, quais foram suas 

dificuldades. Percebemos que em alguns casos é possível desenhar a casa partindo de um 

ponto e terminando no mesmo ponto; em outros, só é possível desenhar a figura partindo de 

um ponto e terminando em outro. Nesse primeiro caso, dizemos que o percurso é um ciclo 

euleriano, pois conseguimos passar por todas as ligações uma única vez, e começar e terminar 

no mesmo ponto, e segundo caso chamaremos de passeio ou caminho euleriano, que é 

começar em um ponto e terminar em outro.  
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7.2 Atividade 2 

 

Confira paraas figuras abaixo se é possível encontrar um caminho que passe por todos os 

vértices percorrendo todas as arestas uma única vez, sem tirar a caneta ou lápis do papel. 

a)                                              Imagem18: Item a da atividade 2 

 

Fonte: Daniel Rosa Mesquita – Resolução de Problemas Grafos 

 

b)Imagem19: Item b da atividade 2 

 

Fonte: Daniel Rosa Mesquita – Resolução de Problemas de Grafos 
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c) Imagem:  20: Item c da atividade 2 

 

Fonte: Daniel Rosa Mesquita – Resolução de Problemas de Grafos 

 

d)                                                Imagem21: Item d da atividade 2 

 

Fonte: Daniel Rosa Mesquita – Resolução de Problemas de Grafos 

 

Solução: Essa atividade é bastante estimulante, pois que ver o raciocínio lógico dos alunos, 

ela é uma aplicação direta do teorema 6.1 (Teorema de Euler), o grau de todos os vértices de 

um grafo épar, então o grafo é euleriano. Percebemos que os únicos itens que podemos 

percorrer todos os vértices sem repetir aresta ou arco são os itens c e d. Assim o professor vai 

propor essa atividade sem definir grafos e outros conceitos. Inicialmente o professor vai 

enunciar o problema, e logo após vai deixar os seus alunos a vontade, e quando surge as 

dúvidas ele vai intervir, depois que todos tenham tentando resolver o problema o professor vai 

expor que existe um teoria que trabalha com caminhos, vértices, arestas, para que o aluno 

possa perceber que existe um caminho mais fácil para solucionar a atividade . Para finalizar a 

turma vai comentar o que acho dessa nova abordagem.  
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7.3 Atividade 3 

 

O aluno vai ler o problema a seguir e tentar resolvê-lo.  

Na cidade de Konigsberg 7 pontes cruzam o Rio Pregel que estabelece ligações entre duas 

ilhas e as margens opostas do Rio, conforme a figura abaixo:  

Imagem22:Ponte de Konigsberg da atividade 3  

 

Fonte: sinect.com.br 

 

Será possível fazer um passeio pela cidade, começando e terminando no mesmo lugar, 

cruzando cada ponte exatamente uma vez?  

Solução: O docente deve ressaltar a importância desse problema, pois foi esse problema que 

motivou o estudo de grafos. Caso os alunos não tenham nenhuma ideia, o professor pode 

orientar pedido que a turma possa fazer um desenho representado a situação. Neste 

desenho,simbolizamos as duas ilhas e as duas margens de um lado e do outro como sendo os 

vértices, e cada ponte que está ligando duas regiões representamos como sendo as arestas. 

Como na imagem abaixo. 
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Imagem 23: Grafo do Problema da Atividade 3 

 

Fonte: grafos-cplus.blogspot.com 

 

Depois que a turma terminar de fazer o desenho, o professor deixará um tempo para que eles 

possam pensar, caso algum aluno descobriu o segredo do problema, ou tem alguma ideia, ou 

está no caminho da resposta, mas falta formalizar o conhecimento, o professor pode intervir,  

expondo a ideia do seu aluno, para que todos os alunos possam participar e acrescentar mais 

alguma informação. Durante a solução do problema, o professor pode questionar a turma, 

perguntado: Se no vértice escolhido, tendo selecionado qualquer aresta de partida, ele vai 

obter naquele mesmo vértice uma aresta de chegada? A resposta dessa pergunta é não, pois o 

número de arestas associadas naquele vértice deve ser par, no caso do problema das setes 

pontes de Konigsberg, cada vértice tem grau ímpar, na imagem acima percebemos que o grau 

dos vértices B, C e D é igual a 3 e no vértice A o grau é 5. Lembrando que tendouma aresta de 

partida a aresta de chegada deve ser distinta, assim devemos ter um número par de arestas 

associadas ao vértice escolhido. Por isso que não é possível existe tal caminho. O professor se 

quiser por definir para a turma o grau de um vértice de um grafo, para fixar mais as ideias. 

Depois os alunos podem dizer o que acharam desse problema.  
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7.4 Atividade 4 

 

Considere a Liga dos Campeões da UEFA de 2017-2018, nesse campeonato são 4 equipes em 

cada um dos 8 grupos, ou seja, 32 times. Observe que na fase de grupos, cada time deve jogar 

duas vezes contra cada outro time do seu grupo, isto é, há um jogo de ida e um jogo de volta, 

vamos admitir que os dois jogos serão apenas um confronto entre os times. Logo, no grupo H 

do ano de 2018, tinha-se os times: Tottenham (TT), Real Madrid (RM), Borussia Dortmund 

(BD) e Apoel (AP), o que estabeleceu os seguintes jogos: TT x RM, TT x BD, TT x AP, RM 

x BD, RM x AP, BD x AP. 

              Note, se consideramos os vértices sendo os times e as arestas os confrontos, temos 

um grafo.  Com base nesse exemplo, temos o seguinte problema. 

Sabendo-se que no grupo D, desse mesmo ano tinha os times: Barcelona (BC), Juventus (JV), 

Sporting (SP) e Olympiakos (OL),  

Quais são os conjuntos de vértices (V) e arestas (A) que associa os jogos desse grupo?  

Solução: Nesse problema o aluno poderia fazer um diagrama, para encontrar todas as 

combinações possíveis de partidas. Neste caso os confrontos serão as arestas e os vértices 

serão os times.  

V = { BC, JV, SP, OL }   e   A = { BC x JV, BC x SP, BC x OL, JV x SP, JV x OL, SP x OL} 

Imagem 24: Grafo do Problema da Atividade 4 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

BC 

SP 

 

JV 

OL 
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7.5 Atividade 5 

 

               O Facebook é uma mídia social e rede social virtual, muito usado pelos alunos. 

Nessa rede, pode o conseguir o número de amigos que possui em comum com qualquer outra 

pessoa. Considere que em uma rede de pessoas, e que Fernando, possa ser amigo de Jean e do 

Paulo, que também são amigos entre si, e o único amigo de Bruna é Jean. 

Faça um desenho que representa essa rede de pessoas. 

Solução: O intuito dessa atividade é perceber a construção do conhecimento de cada aluno, 

como será o desenho de cada um deles. Um possível desenho para retratar a rede de amizade 

do problema, está representado abaixo.  

Imagem 25: Rede de Pessoas, Atividade 5 

 

Fonte: Teoria de Grafos – blog ILOS 
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7.6 Atividade 6 

 

É possível conectar os 3 serviços luz, água e gás às três casas sem haver interseçãoentre as 

ligações na figura abaixo? 

Imagem 26:  Problema dos três serviços e das três casas 

 

Fonte: DescubreAlgo Hoy 

 

Solução:Esse problema é de fácil interpretação, para que o professor possa aplicar em suas 

aulas, mesmo sem expor a teoria de grafos. Lembrando de ressaltar que é um problema 

bastante famoso no ramo da matemática discreta. Ele consiste em tentamos conectar as três 

casas com os suprimentos: eletricidade, água e gás, de tal modo que não cruze nenhuma das 

linhas de conexão. Uma das possíveis tentativas poderia ser a figura abaixo, mas observe que 

não é possui conectar o gás com a casa 2 sem cruzar as outras linhas.  
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Imagem 27: As Conexões do Problema da Atividade 6 

 

Fonte:Descubre Algo Hoy 

           Uma outra possível tentativa, está na imagem abaixo, que é o mesmo desenho mais de 

uma maneira mais simples.  

Imagem28:Outra Conexão do Problema da Atividade 6 

 

Fonte: Descubre Algo Hoy 

 

Observe que não é possível conectar os três serviços com as três casas, sem haver 

cruzamentos, pois pelo teorema 6.2. de Curva de Jordan, se uma curva de Jordan, ou seja, 
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curva fechada simples, divide o plano em duas regiões interior e exterior, e qualquer curva 

contínua que tem ponto de origem dentro e o ponto de chegada fora cortará pelo menos um 

ponto para a curva dada. Logo a curva que une a água e a casa 1, é uma curva divisória e, pela 

figura anterior, a casa 2 está do lado de fora e o serviço gás está dentro. Note também que no 

problema é um grafo K3,3, assim pelo teorema 6.3. não é planar. O professor não poderá o usar 

na aula toda essa teoria de Curva de Jordan, no caso ele só vai citar que existe uma tal teoria 

que diz que dada uma linha fechada e um outra linha que tem início dentro da linha fechada e 

termina fora da linha fechada, sempre vai cruzar a curva fechada.  

 

 

7.7 Atividade 7 

 

   Para essa atividade tente construir um grafo que represente a situação descrita no enunciado. 

A partir das 28 peças de um dominó, faça os seguintes itens da atividade. 

a) Formar um circuito usando todas as peças de um jogo de dominó? É possível? É fácil? 

b) E se tirarmos todas as peças que têm o número 0? É possível?  

c) Se agarramos 18 peças de um dominó ao acaso, como perceberemos se é ou não possível 

fazer um circuito? E fazer um caminho (sem precisar fechar)?  

 

Solução do item a: Sim é possível formam um ciclo com todas as peças do dominó. Vamos 

associar a um grafo onde os vértices são os números e cada ligação de peça serão as arestas. 

Note que o grafo construído possui em todos vértices grau par, portanto é um grafo euleriano.  

Solução do item b: Note que quando tiramos a peça de número 0, um vértice é retirado, logo 

todas as arestas ligadas ao vértice 0 também são retiradas. Assim o grau de cada vértice terá 

grau ímpar, mudando sua paridade. Portanto o grafo não será euleriano. 

Solução do item c: Lembrar de associar um dominó a um grafo, facilita para interpretação 

dos problemas, pois basta verificar a paridade de cada vértice. 
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Imagem29: Grafo do item a da Atividade 7 

 

Fonte: gazeta.spm.pt, Dominó Euleriano 

 

7.8 Atividade 8 

 

Dados os vértices de partida e de chegada, o problema do caminho mínimo é constitui-se 

determinar, qual é o menor caminho entre eles. De modo mais rigoroso, queremos determinar 

qual é o menor caminho entre um vértice escolhido e todos os outros vértices do grafo. A 

figura abaixo ilustra o problema. 

Imagem 30: Grafo da Atividade 8. 

 

Fonte: Wikipédia, Grafo Valorado. 
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     Considerado os vértices A,B,C,D,E e F cidades, a partir da imagem acima responda aos 

seguintes.  

a) Qual é o menor caminho da cidade A até a cidade G? 

b) Qual é o caminho mínimo da cidade F até a cidade B?  

c) Determine o menor caminho possível, começo na cidade F até a cidade A, passando pela 

cidade E.  

 

Solução do item a: O menor caminho começando na cidade A, até a cidade G, é o trajeto 

ADFG, gasta 22 u.c.(unidade de comprimento), pois é AD + DF + FG = 5 + 6 + 11 = 22. 

Solução do item b:Pode ser FEB ou FDB, pois percorrer a mesma distância 15 u.c. 

Solução do item c: O caminho mínimo começando na cidade F, passando por E, até a cidade 

A é o FEBA, percorre 22 u.c.  

        Esse problema é de minimização de custos (distâncias), é uma aplicação no dia a dia do 

aluno. É importante ressaltar, que é comum usar “custo” em vez de distância, este custo é 

dado pela soma dos pesos em cada aresta percorrida. Essa atividade incentiva o aluno a criar 

estratégias e buscar alternativas para chegar no lugar desejado.  
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8CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

         Considerando grafos um assunto pouco trabalhado em sala de aula, temos nesse trabalho 

uma abordagem simples para ajudar os professores de matemática a expor de forma didática a 

teoria de grafos aos seus alunos. O queconsideramos muito importante é uma breve história 

sobre os problemas clássicos de grafos como: problema das quatro cores, carteiro chinês, 

caixeiro viajante e das pontes de Konigesberg, para mostrar aos alunos o surgimento dessa 

teoria, demonstrando como a matemática vem se transformado com o tempo, e reforçar que 

muitos desses problemas foram solucionados com a utilização do computador ,  muitos dos 

problemas de grafos tem um  enunciado de fácil entendimento, alguns com uma solução bem 

rápida e outros problemas com solução bem complexa, que requer um conhecimento mais 

amplo que envolva outras áreas da matemática. Assim nesses problemas mais complexos o 

professor em sala de aula, pode apenas citar de maneira mais lúdica a solução, sem entrar em 

detalhes.  

As sete atividades propostas nesse trabalho são de simples entendimento, mas se possível é 

necessário o auxílio do docente para o desenvolvimento da atividadepara o primeiro contato 

com a teoria de grafo. No desenvolvimento de cada atividade, o professor pode alterar a 

atividade, deixando da maneira que acha mais satisfatória, para conseguir realizar os objetivos 

da aula. Claro que isso depende de cada turma, e da necessidade de cada aluno, podendo 

alterar a ordem das atividades dependendodo nível dos seus alunos, mesmo que o professor 

ensine turmas de mesma série no mesmo colégio.  

          As atividades 1 e 2, pretende que os alunos usem o seu raciocínio lógico para escolher 

um vértice e a partir desse vértice traçar um caminho que passe por todas as arestas única vez, 

podendo repetir vértices. O trabalho é proposto para alunos do ensino médio, pois possuir 

uma melhor bagagem matemática e por causa de entendimento de conceitos.  O professor 

nesta atividade vai perceber a criatividade de cada aluno, e pode intervir perguntado se é 

possível fazer esse caminho por qualquer um dos vértices.  

         Na atividade 3, requer uma abstração do problema, pois os alunos têm que perceber o 

que está representado os vértices e as arestas.  Assim o professor pode auxiliar os seus alunos 

na modelagem do problema, para ficar mais nítido o que está acontecendo. Esse problema foi 

o que iniciou toda a teoria de grafos, devido a essa importância, foi colocando como uma das 

atividades.  
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         Na atividade 4, requer do aluno um pequeno entendimento do conceito de grafos, o que 

é uma aresta e um vértice de um grafo, e saber representá-lo. O intuito da atividade 4, é 

também chamar a atenção principalmente dos meninos que gostam de futebol, pois o 

problema envolve a Liga dos Campeões da UEFA. E perceber como a teoria dos grafos está 

presente em todo. O professor pode fazer uma conexão com a teoria dos conjuntos, 

especificado qual é o conjunto dos vértices e o conjunto das arestas, e uma ligação com a 

análise combinatória, como por exemplo, quantos jogos são possíveis com esses quatro times? 

se fosse cinco ou seis times quantos jogos são possíveis?. De modo que o aluno se nota que 

estaria trabalhando com a combinação, de n elementos dois a dois, onde n é o número de 

times.  

As novas tecnologias são formadas pela junção de diversas linguagens, que envolve as novas 

teorias, potencializado a aprendizagem tanto na fundamentação como na prática. Desse modo 

na atividade 5, temos o intuito de retratar o uso de grafos nas novas mídias digitais, como por 

exemplo no facebook, queremos que o aluno possa saber representar em forma de desenho um 

possível retrato de uma rede de amizades.  

A atividade 6, é um problema que o enunciado é de fácil interpretação para o aluno, mas a 

solução requer o uso de uma matemática bem abstrata que usa conceitos de topologia, assim o 

professor deve apenas dizer que existe um teorema que prova que dado uma curva fechada e 

curva com origem dentro curva fechada e ponto final fora da curva fechada, sempre vai existe 

um ponto de interseção entre essas duas curvas. O professor vai deixar o aluno fazer todas as 

conexões possíveis, restará apenas uma que não haver conexão. É uma atividade que busca a 

criatividade do aluno.  

          Ressalto que as aulas de matemáticas não podam apenas se limita aos métodos 

tradicionais, o professor de matemática tem o intuito de tornar as aulas de matemática mais 

relevantes, assim as atividades que envolver dominó pode trazer grandes contribuições no 

desenvolvimento lúdico do aluno. Na atividade 7, temos a conexão direta da teoria dos grafos 

com o uso do domínio, se consideramos o dominó completo com as 28 peças, percebemos 

que o grafo associado ao dominó completo tem o grau de cada vértice sendo um número par, 

ou seja, é um garfo euleriano. Essa atividade requer o raciocínio cognitivo do aluno, para que 

ele possa abstrair uma representação em forma de desenho do problema. O professor pode 

fazer perguntas ao aluno para desenvolver melhor atividade. Assim percebemos como a teoria 

de grafos é um tema que está presente em jogos como dominó,ponghau ki, entre outros jogos.  

          A atividade 8, é um problema de minimização de custos. É um problema que pedi do 

aluno estratégias, para fazer a melhor escolha. Essa atividade envolve algoritmos para 
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solucionar problemas de caminhos mínimos, dentre eles podemos destacar os algoritmos de 

Dijkstra e Bellman- Ford. Esse problema está em diversas áreas como na Telecomunicações, 

Engenharia de Transporte, Computação, dentre outras áreas.Assim as tarefas foram 

desenvolvidas de modo que estimulassem e convidar os alunos a observar as conexões entre a 

combinatória estudada no ensino médio e a otimização, investigar padrões de natureza 

combinatória, construir hipóteses, desenvolver algoritmos e generalizar os resultados 

observados.  

        Esse trabalho também tem como o intuito de relacionar a área de Teoria de Grafos com a 

tecnologia e com o contexto dos alunos envolvidos nas atividades. Nem sempre é possível 

prever o tipo de dificuldade que o aluno terá, por isso que o professor tem a responsabilidade 

de detectar as dificuldades básicas que os seus alunos podem ter, ao abstrair a reação de cada 

aluno em cada atividade, o professor pode escolher o caminho mais lúdico para o 

entendimento do seu aluno.Com esse trabalho mostramos um pouco mais que a teoria de 

garfos é um assunto da matemática que pode ser muito usado e bem explorado nas aulas de 

matemática do ensino médio. É um assunto bastante interessante, com diversas aplicações no 

cotidiano dos alunos.  

          Grafos é um assunto que não restringir apenas as atividades propostas neste trabalho, 

vai muito além, tem um grande envolvimento com a álgebra linear, problemas 

computacionais, álgebra comutativa, topologia, análise combinatória, entre outras áreas. O 

professor vai ter o papel de incentivar constantemente os seus alunos nessas atividades, para 

que os alunos motivados possam buscar outras fontes sobre esse tema. Com a teoria de grafos 

é possível incentivar o raciocínio dos alunos, usado exercícios fáceis e difíceis e aplicar a 

teoria de grafos com a interdisciplinaridade para tornar a aula mais atraente e didática para os 

alunos.  

Entendemos que dentre as contribuições que esse trabalho pode nos proporcionar, está a 

assimilação dos conceitos da teoria de grafos, que podem ser intuitivos para alunos, que 

também podem ajudar no desenvolvimento do raciocínio combinatório e na abordagem de 

outras assuntos da matemática básica.   

Portanto a teoria de garfos é um tema com amplas aplicações, que engloba vários requisitos 

para uma boa formação acadêmica e matemática, trazendo diversas contribuições para os 

alunos. 

Concluímos que este trabalho tem um caráter introdutório, que permitirá o aluno a entender os 

princípios básicos dessa teoria.Uma das contribuições que esse trabalhofornece está a 

percepção de como conceitos da Teoria de Grafos são intuitivos para os alunos, e como está 
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relacionada com desenvolvimento do raciocínio combinatório e expor uma abordagem 

decombinatória diferente da tradicional, vislumbrando o desenvolvimento de habilidades dos 

cidadãos.  
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