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INTRODUÇÃO 

 

 Grafos são úteis em situações em que uma relação entre certos objetos é bem definida, como 

por exemplo para descrever ligações entre átomos em uma molécula,  conexões entre células do 

cérebro, um circuito impresso sobre uma placa de computador, pode também ser usado  para estudar 

descendência entre espécies, interações humanas, sistemas de transporte, etc. 

 A linguagem de vértices e arestas que aparece na teoria de grafos também está presente no 

estudo de poliedros. Os poliedros aparecem com frequência ao longo da história, como por exemplo 

as pirâmides construídas no Egito e em outros sinais de civilização.  

  O objetivo deste trabalho é relacionar grafos e poliedros e para tal faremos um trabalho 

baseado no artigo de Branko Grunbaum  intitulado Graphs of polyedra; polyhedra as graphs. 

  

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O estudo de poliedros iniciou-se com Euclides, o qual enumerou cinco e apenas cinco 

poliedros regulares. Essas figuras estudadas por ele possuem algumas características peculiares, 

pois esses sólidos são formados por polígonos cujos lados e ângulos possuem a mesma medida.  

 Kepler também contribuiu significativamente para o estudo dos poliedros, descobriu três 

sólidos: o cuboctaedro, o dodecaedro rômbico e o triacontraedro rômbico. Descobriu também dois 

dos quatro poliedros estrelados regulares, os outros dois foram descobertos por Louis Poinsot. 

 Segundo Branko Grunbaum poliedros tem sido definidos de formas diferentes por diferentes 

pessoas, e por isso não existe contradição ao afirmar que Kepler descobriu outros poliedros além 

daqueles descobertos por Euclides, ou que Louis Poinsot tenha descoberto mais dois apesar da 

unicidade provada pelos matemáticos que o antecederam na descoberta de tais poliedros. 

 Ao analisar a geometria tridimensional Euclidiana, um poliedro pode ser um sólido, uma 

superfície e até mesmo consistir de um conjunto de pontos e arestas organizados em polígonos. Para 

Grunbaum, essa terceira definição é a menos usual, embora seja a mais próxima do que parece ser 

uma abordagem mais geral para poliedros. 

 O desenvolvimento da teoria de grafos se deu através do estudo de problemas envolvendo 

jogos e quebra-cabeças, o que do ponto de vista matemático  parecia insignificante. Mas apesar da 

aparente trivialidade, cada vez mais chamava a atenção de matemáticos pelos seus resultados 

teóricos de uma surpreendente variedade e profundidade. 

 Em 1736 o matemático Leonhard Euler (1707-1783) escreveu o primeiro artigo relacionado 

a grafos de considerável importância não só para esta teoria mas para a matemática como um todo. 

Euler iniciou seus estudos em grafos discutindo um problema conhecido hoje como as pontes de 

Konigsberg, o qual ele resolveu e determinou um método geral para resolver problemas do mesmo 

tipo. Outro problema bem conhecido na teoria de grafos é o problema das quatro cores, que surgiu 

por volta de 1852 e durante mais de cem anos muitos métodos para abordá-lo foram desenvolvidos, 

mas foi apenas em 1976 que se chegou a “sua solução”. Porém isso só foi possível por meio de 

cálculos realizados com o auxilio de computadores, por isso apesar da demonstração ser aceita hoje 

em dia este ainda é um problema polêmico entre os matemáticos já que uma verificação a mão se 

torna praticamente impossível. 



METODOLOGIA 

 

 O trabalho será desenvolvido através de estudo dirigido e apresentação de seminários.   

 

Observação: são pré-requisitos para se candidatar a esta proposta as seguintes disciplinas: Álgebra 

Linear e Cálculo III. 
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