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Introdução

Matemática Discreta é um ramo da Matemática que lida com objetos
discretos, objetos que tomam valores separados e distintos.

Matemática Discreta é melhor entendida quando contrastada com Mate-
mática Contínua, que lida com objetos cujos valores podem variar continua-
mente, suavemente. Cálculo é um dos exemplos mais concretos de Matemática
Contínua, enquanto que Análise Combinatória, o exemplo mais conhecido de
Matemática Discreta.

O estudo daMatemática Discreta permite o desenvolvimento de uma certa
intuição sobre a natureza de alguns problemas com os quais a Matemática lida
e sobre porque os métodos matemáticos são úteis.

O objetivo deste projeto é estudar conceitos básicos de Combinatória
Enumerativa, um dos ramos da Matemática Discreta.

Combinatória Enumerativa

Combinatória Enumerativa lida com a contagem do número de elementos
em um dado conjunto Vnito. Como exemplos de aplicação podemos citar:

(i) Para cada n ∈ N, qual é o número de subconjuntos de {1, . . . , n}?

(ii) Considere um tabuleiro de xadrex com oito linhas e oito colunas. De quan-
tas maneiras maneiras é possível colocar duas rainhas no tabuleiro de forma
que estas rainhas não estejam na mesma linha, coluna, ou diagonal?

(iii) Suponha que exista um grupo de nove homens e sete mulheres.

1.Quantas comissões diferentes de seis pessoas é possível formar?
2. E se for necessário que haja exatamente três homens e três mulheres na
comissão?

3. Suponha ainda que neste grupo haja cinco casais. Quantas comissões é pos-
sível formar com três homens e três mulheres, mas nenhum casal?

Metodologia

O projeto consistiu em uma abordagem teórica de conceitos básicos de
Matemática Discreta. A metodologia utilizada é a usual em projetos desta na-
tureza.

Os estudos foram conduzidos individualmente pelo aluno por meio de lei-
tura de livros-texto e resolução de exercícios. Foram realizadas reuniões sema-
nais com a orientadora para correção dos exercícios, discussões teóricas mais
amplas e novos direcionamentos.

Atividades desenvolvidas

As atividades desenvolvidas foram focadas na leitura de livros-texto, re-
solução de exercícios e reuniões semanais com a orientadora para acompanha-
mento. O material estudado está descrito a seguir.

• Fundamentos deMatemática Elementar, volume 1 – Conjuntos e Fun-
ções, Gelson Iezzi e Carlos Murakami.

Este foi o primeiro livro utilizado. A ideia era introduzir alguns conceitos bá-
sicos. A lista a seguir relaciona os tópicos estudados.

Capítulo I – Noções de lógica: conceitos básicos de lógica proposicional.
Capítulo II – Conjuntos: operações e manipulações básicas.
Capítulo III – Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, reais, com-
plexos, Princípio da Indução Finita.
Capítulo IV – Relações: conceitos básicos de relações binárias.

•Matemática Discreta e suas aplicações, Kenneth Rosen.

Este livro foi usado para estudar o Princípio da Indução Finita. Esta técnica já
havia sido apresentada anteriormente, mas, considerando a importância deste
princípio, seu aprendizado foi reforçado usando um outro livro-texto.

• Applied Combinatorics, Alan Tucker.

Este livro tem sido usado para o estudo de Combinatória Enumerativa, com
foco em métodos de contagem. O livro fornece muitos exercícios e o aluno tem
investido uma boa parte do seu tempo na resolução destes exercícios.

Conclusões

Após estes meses de trabalho, o aluno amadureceu o seu raciocínio lógico
e aprofundou os seus conhecimentos de Matemática. Em particular, o aluno foi
apresentado à diversas aplicações reais de Matemática Discreta.
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