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Nosso trabalho é baseado na primeira parte do artigo “New Looks at  

Old Number Theory”  e apresenta uma maneira de enumerar os números 

racionais através de uma função simples.  

 O conhecido Teorema de que os números racionais são contáveis, ou 

seja, que existe uma bijeção entre os naturais e os raci onais, foi demonstrado 

originalmente por Cantor em 1873. Nessa prova, Cantor representa os 

números racionais  como pontos  do plano cartesiano e 

traça um caminho através de todos esses pontos, deixando de lado os pontos 

em que  não são relativamente primos. Assim, lista -se todos os pontos 

que pertencem ao caminho traçado  seguindo a ordem em que são visitados, 

gerando uma bijeção. Porém, essa bijeção não é tão explícita.   

 Sendo assim, como pode-se obter uma bijeção descrita de maneira mais 

evidente? Esse estudo apresenta uma diferente bijeção entre racionais e 

naturais, com descoberta relativamente recente, descrita pelo Teorema abaixo:  

 

Teorema: A função 

 

 
 

tem a propriedade de que na sequência , . . .  todo 

número racional positivo aparece uma e somente uma vez.  

 

 

 Para demonstrar esse Teorema primeiramente é apresentada a Árvore de 

Euclides onde os pares  são arranjados em árvore representando 

todos os números racionais positivos  exatamente uma vez. Após é definida e 

explicitada uma sequência através dos racionais positivos indo de qualquer 

racional positivo para o próximo da sequência, observando os vértices da 

Árvore de Euclides. Com esse procedimento chega -se à sequência do Teorema, 

concluindo a prova.  

 Conclui-se o estudo apresentando um algoritmo simples  que encontra a 

posição na sequência para um dado racional positivo e apresenta -se algumas 

propriedades da Árvore de Euclides e da sequência.  

  

 

 


