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Resumo. Existem inúmeros exemplos de conjuntos com um número finito de elementos, nos 

quais existe alguma relação entre os elementos desses conjuntos.  Como exemplo, tem-se um 

conjunto que consiste de uma coleção de pessoas, animais, países, companhias, equipes 

esportivas, ou cidades.  A relação entre dois elementos de tal conjunto poderia ser que: a 

pessoa A domina a pessoa B, o animal A alimenta-se do animal B. Através deste modelo de 

relação dos elementos de um conjunto, objetiva-se encontrar padrões para situações cotidianas 

utilizando grafos ordenados e matrizes, para justificar com métodos matemáticos as situações 

como a influência de poder em uma família e o número de possibilidades de movimentos de 

uma peça de xadrez em um tabuleiro. Nessa etapa inicial da pesquisa, já foi possível mostrar 

através de grafos a relação de ordem em uma família e representar utilizando grafos o 

movimento de peças de xadrez. Para a realização da pesquisa estão sendo utilizados livros 

didáticos de Álgebra Linear e artigos acadêmicos relacionados à Teoria de Grafos e suas 

aplicações.  Esse trabalho faz parte de uma pesquisa maior que busca estudar as aplicações de 

grafos em problemas reais como: problema do menor caminho, problema de inspeção de rotas 

e problema do caixeiro viajante, dentre outras aplicações.  

 

Palavras Chave: Matemática aplicada, Grafos Dirigidos, Álgebra Linear. 

 

 

 

ISSN 2177-9139 



XX EREMAT -  Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 

 
 

396 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

 A procura pelo desenvolvimento da matemática atual vem sendo de grande importância para 

a expansão de diversos ramos das ciências, sejam elas naturais, exatas, biológicas ou 

humanas. Com isso, a busca de padrões matemáticos para descrever diversos fenômenos ou 

situações reais, vem sendo utilizada para descrever com precisão o comportamento dos fatos 

observados, para que assim sejam estudados de uma maneira mais proveitosa, sendo possível 

obter conclusões definidas sobre determinados fenômenos. Historicamente, estas questões 

foram de suma importância para o desenvolvimento da matemática, desde seus primeiros 

passos, até os tempos atuais. A busca por tais padrões fez com que o homem, utilizando a 

matemática, pudesse modelar diferentes situações reais, de diversas maneiras e utilizando 

infinitos métodos de análise e modelagem. Um método de modelagem utilizado por 

matemáticos é a Teoria de Grafos, que através da utilização de Álgebra Linear e Grafos 

Dirigidos, pode-se descrever, ou seja, modelar matematicamente inúmeras situações do 

cotidiano. Assim, buscam-se cada vez mais aplicações da matemática de forma a 

contextualizar a aprendizagem, tornando-a significativa, diminuindo o distanciamento entre a 

teoria e a prática contribuindo para o sucesso de um futuro pesquisador, ou professor de 

matemática. Atendendo a essa perspectiva, surge essa pesquisa: Grafos Dirigidos: Da Teoria à 

aplicação em Situações Reais. 

 

2. APORTE TEÓRICO  

 

Teoria de Grafos  

 

Na procura da modelagem e explicação, entre a relação de elementos de um mesmo conjunto 

finito de dados, desenvolveu-se a Teoria de Grafos Dirigidos. Por exemplo, o conjunto 

poderia ser constituído por uma série de rotas linhas áreas para um número determinado de 

cidades, movimento de peças de xadrez, influência em um grupo social. E a relação entre dois 

elementos A e B de um conjunto poderia ser que a cidade A tem vôo direto para a cidade B e 

a B não tem para A, a peça X no xadrez pode se mover a casa Y, a pessoa G pode influenciar 

a pessoa S. Skovsmose (2001) afirma que a matemática está formando a sociedade. Esse 

poder de formatação para descrever, predizer e prescrever situações importantes da vida 

social. Através do Livro de Álgebra Linear de Howard Anton, podemos utilizar a teoria de 

grafos dirigidos para modelar, matematicamente, relações como as dos exemplos procedentes. 

Um grafo dirigido é um conjunto finito de elementos {P1, P2, … , Pn} acompanhado de uma 

coleção finita de pares ordenados (Pi, Pj). Em sua representação geométrica, os elementos do 

conjunto são denominados vértices e os pares ordenados, arestas dirigidas do grafo dirigido. 

Usamos a notação de Pi→Pj (que lemos “Pi está conectado a Pj”) para indicar que a aresta 

dirigida (Pi, Pj) pertence ao grafo dirigido. Outra maneira de se modelar um grafo dirigido é 

através de sua representação matricial, que pode ser associar a uma matriz de tamanho nxn, 

denominada matriz de vértices do grafo dirigido. Por definição as matrizes de vértices têm as 

propriedades seguintes: 

(i) Todas as entradas são 0 ou 1; 

(ii) Todas as Entradas na diagonal principal são 0. 

 E os elementos da matriz são definidos por: 

(i) 1, se Pi→Pj;  

(ii) 0, caso contrário. 
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3. RESULTADOS  

 

Sabemos que existem inúmeros exemplos de conjuntos com um número finito de elementos 

nos quais há alguma relação entre os elementos do conjunto. Assim, através dos conceitos já 

apresentados sobre a teoria de grafos dirigidos, podemos dar um padrão e modelar as relações 

dos elementos de um conjunto, buscamos padrões para situações cotidianas de nosso dia a dia 

como, por exemplo, a influência de poder em uma família (1) e o movimento de uma peça de 

xadrez em um tabuleiro (2).  

1) Certa família é composta por cinco membros: pai (P), mãe (M), filha (FA), filho mais 

velhos (FV) e filho mais novo (FN). As influências de poder ocorrem da seguinte maneira: A 

mãe pode influenciar a filha e o filho mais velho; o pai pode influenciar os dois filhos; a filha 

pode influenciar o pai; o filho mais velho pode influenciar o filho mais novo; o filho mais 

novo pode influenciar a mãe. Assim, podemos modelar esse padrão de influência com a teoria 

de grafos dirigidos, tanto com a representação geométrica ou matricial, cujos vértices são os 

membros da família. E ainda, construímos a matriz de vértices do grafo dirigido. 

Representação Geométrica e Matricial do grafo dirigido: 

 
 

Figura 1- Representação Geométrica e Matricial do Grafo Dirigido. 

 

 

(2) No jogo de xadrez, o cavalo se move pelo tabuleiro num padrão “L”, ou seja, pode se 

mover duas casas horizontalmente e após uma casa verticalmente ou, então, ele pode se 

mover verticalmente duas casas e depois horizontalmente uma casa. Assim, a partir da 

casa central branca do tabuleiro, o cavalo pode se mover para qualquer uma das oito das 

casas pretas de um tabuleiro 5x5. 
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Figura 2 – Possibilidades de movimento do Cavalo em um tabuleiro de tamanho 5x5. 

 

Agora, podemos reduzir ainda mais o tabuleiro para um tabuleiro de tamanho 3x3, onde o 

cavalo possa estar em uma das nove casas. 

 
Figura 3 – Tabuleiro da figura 2 reduzido para um tabuleiro de tamanho 3x3. 

 

Agora, podemos prever os movimento do cavalo no tabuleiro 3x3 e modelar 

matematicamente através da representação geométrica ou a representação matricial da 

Teoria de Grafos Dirigidos. 
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Figura 4 - Representação Geométrica e Matricial do grafo dirigido da figura 3. 

 

 

 

4. CONCLUSÃO  

 

E para se concretizar essa importância da modelagem matemática e tornar ela visível, Niss 

(1987) defende que se realize modelagem com casos autênticos de aplicações de matemática. 

Ou seja, buscar exemplos práticos que fujam da matemática convencional ensinada nas 

escolas e até mesmo em universidades que limita a matemática a ela mesma. A teoria de 

grafos dirigidos vem para fazer expandir o pensamento em relação à modelagem e aplicação 

matemática, sendo um campo de suma importância tanto na Matemática Aplicada quanto 

pode ser desenvolvido na área de Educação Matemática como uma atividade diferenciada e de 

maior atração aos alunos.  
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