Combinações
Série Estimativas
Objetivos
1. Mostrar um problema prático que utilize
conceitos de análise combinatória.
2. Introduzir a ideia de complexidade
computacional a partir do problema do
caixeiro viajante.

Combinações

Série
Estimativas
Conteúdos
Combinação, ordem de grandeza,
complexidade computacional.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Apresentar o problema do
caixeiro viajante e sua
importância dentro da
matemática e da computação.
2. Analisar a ordem de grandeza
do problema através de
estimativas.
3. Revisar o conceito de fatorial e
permutação.

Sinopse
O apresentador do programa e
seus convidados apresentam, no
1º bloco, uma maneira para
determinar a melhor rota entre
pontos, quando existem poucos
a serem percorridos. No outro
bloco, analisam o mesmo
problema, mas com muitos mais
pontos – e encontram uma
surpresa.
Material relacionado
Áudios: Outro áudios da série;
Experimentos:Quantos peixes há
no lago;

Introdução
A ideia da série é incentivar os alunos a fazerem estimativas
numéricas sobre perguntas abertas:
Quantas pizzas são consumidas por ano no Brasil?
Quantas laranjas cabem na sala de aula?
Quanto tempo um fusca levaria pra chegar até a lua?
Quantos pneus são descartados por ano no Brasil?
O que se espera do aluno é um raciocínio organizado, que o conduza a
arriscar uma resposta razoável - não necessariamente exata. Para
ajudá-lo, colocamos alternativas com ordem de grandezas diferentes,
de modo que diferenças pequenas possam ser desprezadas.
Perguntas como as acima, além de seu interesse intrínseco, são
exercícios
interessantes,
pois
os
alunos
formulam
conjecturas, hipóteses e, a partir delas, chegam a uma conclusão. Este
tipo de questão às vezes é chamado de Fermi question, em
homenagem ao físico Enrico Fermi, que costumava propor questões
abertas a seus alunos.
Atualmente, várias empresas têm usado questões semelhantes em
seus processos seletivos de contratação. Alguns exemplos do uso
desse tipo de questões na contratação de pessoas para trabalhar na
empresa Microsoft são descritos em Pundstone (2005). Além disso,
alguns vestibulares já incluíram em suas provas questões exigindo
raciocínio dedutivo e estimativas.
Em Paulos (1994), discute-se a importância desse tipo de atividade
como forma de incentivar os alunos a pensarem em questões do
cotidiano e desenvolverem esse tipo de raciocínio lógico que é
bastante útil no dia a dia.
Na maioria dos áudios, é sugerido um caminho para abordar as
questões, mas existe espaço para o professor propor soluções
diferentes ou discutir as hipóteses levantadas no programa.
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Sobre o programa
De nome Chute Certo, o programa explora, descontraidamente,
questões abertas cujas respostas são desconhecidas e em geral
difíceis de determinar com exatidão. Elas exigem um raciocínio lógico
que

vai

além da

aplicação

de

fórmulas.

Em

dois

blocos,

o

apresentador, seu assistente e o convidado discutem maneiras simples
de se obter estimativas.
No primeiro bloco,
bloco o apresentador enuncia o problema que
analisará, junto com os convidados, no programa. Resumidamente, a
questão é: “O nosso produtor acordou tarde e lembroulembrou-se que tinha
que passar no banco, mercado e na farmácia, mas quase tudo estava
para fechar. Como ele pode descobrir a menor rota?”.
Para resolvermos essa questão, recorremos a um desenho que nos
ajudará a entender o que se passa:

O desenho funciona como se fosse um mapa simplificado. Dizemos
que

um

mapa

como

esse,

que

possuí

arestas

e

nós

(cada

estabelecimento identificado é um nó), chama-se grafo. A teoria de
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grafos é muito importante na matemática aplicada e constitui uma
ferramenta indispensável para tratar de problemas como esse e muitos
outros.
Acima, o grafo representa a situação descrita no enunciado, e não
nos importa muito a localidade exata dos estabelecimentos – estamos
interessados nas suas conexões e distâncias.
Dadas as condições do problema (o produtor parte de sua casa, e
ele deve necessariamente passar por todos os estabelecimentos), uma
alternativa que parece ser interessante seria passar por todos os
possíveis caminhos e verificar qual deles é o mais curto.
Seguindo essa ideia, inicialmente ele partirá de sua casa e
escolherá um dos três estabelecimentos para ir. Feito isso, ele deve ir
para um dos outros dois pontos que sobraram. Após escolher o
segundo ponto, automaticamente ele deve ir para o terceiro restante.
Esse procedimento deve ser feito tantas vezes forem necessárias para
cobrir todos os possíveis caminhos. A pergunta natural que podemos
fazer é como saber quantos são os possíveis caminhos? Uma maneira
pode ser indicar as rotas no grafo e contar quantas rotas são no total.
Outra, talvez mais simples, seria listar num diagrama de árvore como
abaixo:
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Repare que da 1ª etapa para a 2ª são três possibilidades de
escolha. Da 2ª para a 3ª etapa são duas possibilidades (para cada uma
das três escolhas anterior) e da 3ª para o resultado final resta somente
uma possibilidade. Assim, determinamos que a quantidade de rotas
entre um local com quatro estabelecimentos (um fixo), são seis. Isto é,
do tronco principal (C) partem 3 galhos, de cada galho há mais uma
ramificação de 2 galhos, e de cada galho ramificado há mais 1 galho,
ou seja, 3x2x1 = 6.
Caso houvesse mais ramificações partindo do troco, isto é, se
houvesse mais estabelecimentos para percorrer, é de se esperar que o
raciocínio seja análogo ao anterior.
De fato, esse se chama o princípio fundamental da contagem – ele
permite determinar o numero de possibilidades de ocorrência de um
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evento sem que precisemos saber exatamente quais são essas
possibilidades.

Nesse

problema

e

em

outros,

o

número

de

possibilidades é dado pelo fatorial do número de locais a serem
visitados. No nosso caso então, como são três lugares, o número de
possiblidades é 3! = 3x2x1 = 6. Mais geralmente, se são n
estabelecimentos para se visitar, o número de rotas é dado por n!.
n!
Voltando a questão do programa, o produtor deveria passar pelos
seis caminhos verificar qual deles é o mais curto.
Em seguida, o apresentador pergunta ao convidado qual seria o
número de rotas a serem verificadas, pelo produtor, se este precisasse
também passar na casa de sua sogra. Poder-se-ia montar o diagrama
de árvore, mas como sabemos que o número de rotas é dado, neste
caso, pelo fatorial do número de estabelecimentos, o resultado é
direto, 4! = 24.
24 Repare que aumentando em apenas um o número de
estabelecimento, neste caso quadruplica-se a quantidade de caminhos
a serem verificados.
Sabendo que o número de rotas entre pontos é dado pelo fatorial
do número de pontos, no segundo bloco o apresentador quer saber
como seria a abordagem para o problema de um vendedor que tem
que passar por 31 cidades. O convidado mostra que a determinação de
rotas se faz da mesma maneira anterior – se o vendedor parte de uma
cidade, ele tem 30 possibilidades em seguida. Depois, 29, e assim por
diante, de modo que o número total de rotas é 30!.
Ocorre, entretanto, que o número dado por 30! é da ordem de
grandeza de 10³², o que torna inviável checar manualmente todas as
possibilidades e verificar qual a melhor rota. Talvez utilizar um
computador para fazer esse trabalho fosse uma boa ideia – assim, o
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apresentador lança a questão: “se
se o vendedor tem um computador que
verifica um milhão
milhão de rotas por segundo, ele conseguiria testar todas
as 30! possibilidades num dia?
dia?”.
Para determinar a resposta, utilizemos os dados conhecidos: o
computador verifica um milhão (106) de operações por segundo, e o
número de rotas é da ordem de 10³².
Então em um minuto (60 segundos) o computador realiza 60 x 106
operações, que dá 6,0 x 107 operações/min. Em uma hora (60min),
esse computador faz 60 x 6,0 x 107 = 3,6 x 109 operações/hora. Em
um dia (24 horas), realizará 24 x 3,6 x 109 ≈ 1011 operações/dia. Fica
claro que o computador não conseguirá verificar todas as rotas num
dia, mas para efeito de comparação, em um ano esse computador
verificará

aproximadamente 365

x 1011

≈

1014 rotas/ano. Se

dividirmos a quantidade total das rotas, 1032, por 1014, vamos obter
1032/1014 = 1018 anos,
anos ou seja, esse seria o tempo que o computador
levaria para verificar todas as rotas e determinar a melhor. Este é um
valor absurdamente grande – ultrapassa até a idade estimada do
universo, que é de aproximadamente 107 anos. Conclusão: nem se o
computador iniciasse seu processamento no momento do big-bang ele
verificaria todas as possíveis rotas desse vendedor.
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Sugestões de atividades
Antes da execução
O professor deve fazer uma breve revisão sobre análise
dimensional e operações com potências de base 10, pois são
ferramentas utilizadas ao longo dos cálculos. Também sugerimos que
o professor explique ou revise o conceito de permutações e fatorial,
dando ênfase na taxa de crescimento da função fatorial e como isso
pode tornar os problemas que dependem desses números
impraticáveis.
Parece enganoso, mas a função fatorial cresce muito rápido. Basta
ver que 10! tem ordem de grandeza na casa dos milhões, enquanto
que para 15! a ordem de grandeza gira em torno dos quatrilhões.
No áudio o convidado cita que a ordem de grandeza de 30! é de
aproximadamente 1032. Para determinar esse valor, prosseguimos da
seguinte maneira:
Suponha que buscamos um número x tal que
30! = x
Então,

30.29.28...2.1 = x

Tomando o logaritmo na base 10 dos dois lados, vamos obter:
log10(30.29.28...2.1) = log10x
Pela propriedade log(a.b)=log(a)+log(b), a expressão acima vai ficar:
log10(30)+log10(29)+...+log10(1)= log10x
Onde os três pontos representam todos os outros termos da soma.
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É possível avaliar o lado esquerdo da igualdade com um software
matemático num computador, ou utilizando uma calculadora científica
simples, utilizando as funções de memória e somatório.
Feito isso, verifica-se que o lado esquerdo da igualdade assume o
valor aproximado de 32. Então como 32 ≈ log10x, segue-se que x ≈
1032.
O professor pode optar por passar o áudio de uma só vez e discutir
com os alunos novos métodos para resolver os problemas propostos
no programa. Se este for o caso, pule o tópico seguinte. Se o professor
preferir interromper a áudio, leia o próximo tópico.

Durante a execução
Caso o professor preferir, ele pode, no primeiro bloco, fazer uma
pausa no áudio em 01:49 e em 04:10, logo após o apresentador ter
feito as perguntas, para deixar aos alunos o trabalho de resolver a
questão.

Depois da execução
Recomenda-se que o professor contextualize o problema e mostre
que ele de fato surge na prática. Empresas que trabalham com
logística necessitam determinar as melhores rotas para a entrega das
mercadorias, por exemplo. Há muitos outros problemas de natureza
combinatorial - isto é, que dependem de ferramentas como
permutações, combinações, números fatoriais – que são importantes
tanto na teoria quanto na prática, pois as aplicações vão desde o
projeto de redes de telecomunicações a análise de DNA. Segue-se
abaixo um panorama geral sobre o assunto tratado no áudio, com
informações que podem ser discutidas em sala.
Em geral, quando queremos determinar a melhor rota entre pontos
distintos, estamos tratando do problema do caixeiro viajante. Esse
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problema não só fica restrito a abordagem que apresentamos e pode
ser visto na prática também em processos industriais em que robôs,
numa linha de montagem, precisam soldar placas eletrônicas em
pontos específicos no menor tempo, por exemplo.
O problema do caixeiro viajante é um problema do ramo da
otimização combinatorial. Recebe este nome uma vez que, em geral,
busca-se encontrar uma solução que maximize ou minimize uma
determinada variável, isto é, uma solução ótima. Em nosso caso, a
busca era a do menor caminho. Se o vendedor caminha sempre na
mesma velocidade, a rota de menor caminho também é a de menor
tempo.
Quando levamos em consideração outros fatores além das
distâncias relativas entre os pontos, a solução pode ser outra – por
exemplo, se a caminhada do mercado para o banco levar um tempo t,
e do banco para o mercado levar um tempo t’, sendo t’ diferente de t,
é claro que a solução vai ser diferente em relação aquela em que
consideramos sempre a mesma velocidade nos percursos tanto num
sentido quanto no outro. Ou seja, o problema apresentado no áudio
foi formulado da maneira mais simples, quando não se consideram
outros fatores como velocidade, restrições de caminhos, etc., mas
mesmo assim solucioná-lo está longe de ser trivial.
Em relação a encontrar a solução, vimos que mesmo para um
computador a tarefa é inviável. Em termos gerais, o procedimento
seria o seguinte: O computador busca uma rota, verifica a distância e
guarda essas informações na memória. Em seguida, ele calcula uma
nova rota e compara os dados com a anterior – caso essa nova rota
seja melhor que a anterior, ela é eleita a melhor rota até então. O
procedimento segue com o cálculo de uma nova rota e comparação
com a rota anterior. Com métodos matemáticos avançados é possível
mostrar que essa sequência de procedimentos converge para a
solução desejada.
Embora seja simples verificar uma rota e comparar com outras
previamente determinadas, o tempo necessário para determinação da
solução cresce indefinidamente se o número de pontos envolvidos
nessa rota também crescer.
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Quando o número de casos a se testar, ou o número de operações
a se fazer, cresce na medida fatorial, dizemos que a complexidade
computacional do problema é O(n!), ou seja, é da ordem de n!, onde n
é o número de pontos no problema do caixeiro viajante. Há outros
problemas na matemática cuja complexidade computacional é O(n!) –
muitos deles importantes e que acontecem na prática -, assim como
existem questões cuja complexidade é O(n²), O(n³), O(log n). Essa
notação indica que a resolução do problema envolve realizar O(n²),
O(n³), O(log n) operações num computador.
Atualmente, os matemáticos abordam o problema do caixeiro
viajante, e outros da otimização combinatorial, utilizando métodos
mais enxutos, que aproximam a solução exata com um bom grau de
confiabilidade sem precisar verificar todas as possibilidades. Estes
métodos forncem soluções aproximadas que, em geral, são sufientes
para a maioria das aplicações práticas. No entanto, a busca por
soluções exatas ainda não está descartada e atualmente muitos
pesquisados no mundo todo se empenham nesta tarefa.

Sugestões de leitura
PAULOS, John Allen. Analfabetismo em matemática e suas
consequências. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994.
POLYA, G. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método
matemático. Rio de Janeiro: Interciência, 1995.
PUNDSTONE W. Como mover o monte Fuji. Ed. Ediouro, 2005.
Fundamentos da mat. Elementar – Combinatorial
Ficha técnica
Autores Alan Bondesan De Maria e Cristiano Torezzan
Revisão

Cristiano Torezzan

Coordenação de Mídias Audiovisuais
Coordenação Geral

Prof. Dr. Eduardo Paiva

Prof. Dr. Samuel Rocha de Oliveira

Estimativas
Combinações 12/13

Universidade Estadual de Campinas
Reitor Fernando Ferreira Costa
Vice-reitor Edgar Salvadori de Decca
Pró-Reitor de Pós-Graduação Euclides de Mesquita Neto
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Diretor Jayme Vaz Jr.
Vice-diretor

Edmundo Capelas de Oliveira

Estimativas
Combinações 13/13

