
Capítulo 1

Introdução à Teoria dos Grafos

1.1 História

O primeiro problema cuja solução envolveu conceitos do que viria a ser teoria dos
grafos, denominado "problema das pontes de Königsberg", foi resolvido por Euler em
1736. Tal problema consistia em percorrer todas as pontes passando uma única vez em
cada uma delas (como mostra a �gura).

Figura 1.1: Pontes de Königsberg

Na �gura abaixo observamos o grafo correspondente ao problema das pontes de
Königsberg:



Figura 1.2: Grafo associado ao problema das pontes de Königsberg

Procurava-se uma sequência da forma R0, P1, R1, P2, R2, P3, R3, P4, R4, P5, R5, P6, R6, P7, R7

onde:

(i) R0, R1, ..., R7 são regiões

(ii) Pi é uma ponte ligando Ri−1 a Ri.

(iii) P0, P1, ..., P7 são diferentes.

Euler chegou a conclusão de que era impossível encontrar essa sequência.
Ford e Fulkerson (1962) desenvolveram a teoria dos �uxos em redes, um dos mais

importantes resultados da teoria dos grafos, e muitas outras aplicações da teoria dos
grafos então sendo desenvolvidas na área de Pesquisa Operacional.

1.2 De�nições Básicas

1.2.1 Grafos

De�nição 1.1 Um grafo G é uma tripla ordenada de conjuntos �nitos disjuntos (V,E, V×
E), satisfazendo:

1 ≤ |v ∈ V : (v, e) ∈ V × E| ≤ 2

para todo e ∈ E.

Notação: Os elementos do conjunto V := V (G) são chamados de vértices de G e
os elementos de E := E(G) são chamados de arestas de G. Denomina-se V × E :=

(V × E)(G) como a lei de incidência do grafo G.
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De�nição 1.2 É dito que a aresta e é incidente ao vértice v, quando (v, e) ∈ V × E.

Notação: Quando a aresta e for incidente a vértices distintos x e y, denota-se tal
aresta por e = xy. Assim, x e y são chamados extremos desta aresta. Caso uma aresta
e seja incidente a um único vértice x, denota-se tal aresta por e = xx, ou seja, uma
aresta cujos extremos são representados pelo mesmo vértice. Neste caso, diz-se que e é
um laço. Outra possibilidade, é que dois vértices sejam unidos por mais de uma aresta,
chamadas de arestas em paralelo.
Observe na Figura 1.3, f é um exemplo de laço, enquanto que g e h representam arestas
em paralelo.

f

g h

Figura 1.3: Grafo G

De�nição 1.3 Um grafo simples é um grafo sem laços e arestas em paralelo.

De�nição 1.4 Em uma grafo G, um caminha γ é uma sequência v0, e1, v1, e2, v2, ..., vn−1, en, vn,
onde v0, v1, v2, ..., vn são vértices de G, e1, e2, ..., en são arestas de G e, para i ∈
1, 2, ..., n, os vértices de G incidentes com ei são vi−1 e vi.

Em um grafo simples, podemos representar um caminho apenas como uma sequência
de vértices, em que quaisquer dois consecutivos estão ligados por uma aresta e esta é
única.

De�nição 1.5 Diremos que n é o comprimento de γ, que é denotado por |γ|. Chamare-
mos v0 e vn de vértices terminais de γ e v1, v2, ..., vn−1 de vértices interiores.
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Diremos que γ liga v0 a vn ou que é um v0vn-caminho. Dois tipos de caminhos receberão
atenção especial nessas notas: quando os vértices v0, v1, ..., vn são dois a dois distintos,
diremos que o caminho é simples, e quando v0 = vn, {|v1, v2, ..., vn}| = |{e1, e2, ..., en}| =
n, chamaremos o caminho de circuito.

De�nição 1.6 Um grafo é dito conexo se para todo par {x, y} de vértices distintos
existe um caminho de x para y.

Aplicação: Em uma cidade, uma companhia telefônica deseja substituir os cabos
convencionais de sua malha por cabos de �bra ótica. Na �gura a seguir, representamos
uma pequena parte desta rede, visando apenas auxiliar a argumentação subseqüente.

Figura 1.4: Grafo G1

Para a telefonia, podemos considerar que os cabos de �bra ótica possui capacidade
in�nita para realizar ligações. Por esta razão, é su�ciente substituir apenas alguns
cabos, de forma que a companhia tenha o menor custo para essa mudança.
Antes de tentarmos resolver esse problema, precisamos de mais algumas de�nições.

De�nição 1.7 Seja e uma aresta de um grafo G. Denotaremos por G\e o grafo tendo
respectivamente V (G) e E(G) − e como conjunto de vértices e arestas e a incidência
herdada de G. Diremos que G \ e foi obtido de G removendo-se a aresta e.

Ampliando a de�nição anterior, quando X ⊆ E(G), digamos X = {e1, ..., en}, de�ni-
mos G \X como (...((G \ e1) \ e2)...) \ en, e diremos que G \X foi obtido a partir de G

após a remoção do conjunto X de arestas, não importando a ordem em que as arestas
foram removidas.
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De�nição 1.8 Um grafo H é chamado subgrafo de G quando existe X ⊆ E(G) tal que
H = G \X.

Observação: Por de�nição, todo subgrafo de G tem o mesmo conjunto de vértices de
G.

De�nição 1.9 Um grafo conexo G é dito minimalmente conexo quando G \ e não é
conexo, para toda aresta e de G.

De�nição 1.10 Uma árvore é um grafo conexo que não possui circuito.

Proposição 1.11 As seguintes a�rmações sobre um grafo G são equivalentes:

(i) G é minimalmente conexo.

(ii) G é uma árvore.

Prova. Esta proposição segue da seguinte observação sobre um grafo conexo: a re-
moção de uma aresta o desconecta se e somente se esta aresta não está em nenhum
circuito.

Figura 1.5: Subgrafo e árvore geradora de G1

Para encontrar uma árvore geradora de G é fácil, basta eliminar todos os circuitos.
Como um grafo conexo possui várias árvores geradoras, a companhia tinha várias opções
para fazer a escolha daquela que iria utilizar. Então, vamos deixar o problema mais
interessante, cada cabo tem um valor para substituição (os valores são diferentes entre
si) e a companhia deseja a árvore geradora que tenha o menor custo. Para resolver tal
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problema utilizaremos o algoritmo de Kruskal que será apresentado a seguir:

Algoritmo Guloso (versão 1)
Entrada: um grafo conexo G e uma função custo c.
Saída: uma árvore geradora T de G com custo mínimo.

(1) Escolha vértice v de G e faça V := {v} e E := ∅.

(2) Se V = V (G), então faça T := G\[E(G)− E] e pare.

(3) Senão escolha aresta e de G incidente a um vértice em V e outro, w, em V (G)−V

possuindo custo mínimo. Faça V := V ∪ w e E := E ∪ e, onde w ∈ V (G)− V e
é incidente a e. Volte para a segunda etapa.
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Vamos aplicar o Algoritmo Guloso no grafo ilustrado acima.
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Lema 1.1 Se T é uma árvore com pelo menos dois vértices, então T possui pelo menos
dois vértices terminais.
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Prova. Se γ for um caminho simples de maior comprimento em T , então os vértices
terminais de γ são terminais em T .

A existência de vértices terminais nas árvores nos permite gerá-las indutivamente: uma
árvore com n vértices é obtida a partir de uma árvore com n−1 vértices adicionando-se
um vértice e uma aresta para conectar esse novo vértice a árvore. Dessa forma,

|E(T )| = |V (T )| − 1

Apresentaremos uma outra versão para o Algoritmo de Kruskal, mas anteriormente
daremos mais uma de�nição.

De�nição 1.12 Uma �oresta é um grafo sem ciclos, não necessariamente conexo.
Note que cada componente conexa de uma �oresta é uma árvore.

A árvore serão assim construída.

1. Iniciar com os n vértices, sem nenhuma aresta.

2. Introduzir a aresta de menor valor e1.

3. A cada etapa introduzir dentre as arestas restantes a de menor valor que não
complete algum ciclo.

4. Parar quando o número k de arestas introduzidas for n− 1.

Algoritmo Guloso (versão 2)
Entrada: um grafo conexo G e uma função custo c.
Saída: uma árvore geradora T de G com custo mínimo.

(1) Escolha a aresta e1 de menor valor em G e faça V := V (G) e E := {e1}.

(2) Se |E| = n− 1, então faça T := G\[E(G)− E] e pare.

(3) Senão escolha aresta e2 ∈ [E(G) − E], de tal forma que possua custo mínimo e
não forme ciclo. Faça V = V (G) e E := E ∪ e2. Volte para a segunda etapa.

Observe que na primeira versão do Algoritmo Guloso, em cada etapa, o grafo obtido
tem uma única componente que tem arestas, enquanto que na segunda versão podemos
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ter várias componentes conexas possuindo arestas.
Demonstração da corretura da versão 2 do Algoritmo Guloso. Para isso, chamaremos o
grafo obtido de Gn−1 = (V (G), En−1), onde V (G) é o conjunto de vértices de G e En−1

o conjunto de n− 1 arestas, vale salientar que a lei de incidência de Gn−1 é herdada de
G.
Suponha que G′

n−1 = (V (G), E ′
n−1) é a verdadeira solução de custo mínimo e, mais,

Gn−1 6= G′
n−1.

Ordenamos em G′
n−1 as arestas pela ordem crescente dos valores. Seja e1 a primeira

aresta que aparece em En−1 mas não em E ′
n−1 (tal aresta existe porque por hipótese

Gn−1 6= G′
n−1). Considere o grafo

H1 = (V (G),W1),

onde W1 = E ′
n−1 ∪ {e1}. Pela de�nição de árvore, W1 contém um ciclo. Nesse ciclo

existe uma aresta u que não �gura em En−1, porque Gn−1 por construção não tem
ciclo.
O grafo H = (V (G),W ), onde W = (E ′

n−1 ∪ {e1} − u) é uma árvore. Por outro lado,
a aresta u tem um valor maior do que o da aresta e1, senão ela teria sido introduzida
no lugar de e1 durante a construção de Gn−1.
Segue-se, portanto, que H tem um valor total inferior ao de G′

n−1, o que contradiz a
hipótese de ser G′

n−1 a solução de menor valor e diferente de Gn−1. Assim, a árvore
Gn−1 é a solução procurada.
A demonstração da corretura da versão 1 encontra-se em LEMOS [3], sem a restrição
dos valores associados as arestas serem todos diferentes entre si.
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