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Resumo

Neste trabalho estudamos três versões do pioblenla. de encontrei uma circulação
inteira viável em um gi'afo. Na primeil'a versão, a orientaçã.o dos ciclos da circulação é
consistente e coincide com a orientação do giafo. Na segunda, a orientação dos ciclos
da circulação e a orientação do glafo são ignoradas. Na terceira, a orientação dos
ciclos da circulação é consistente e a orientação do glafo é ignorada. Apresentamos
os principais resultados conhecidos: o algoritmo de HofTman que resolve a primeira
versão, o a]goritmo de Seyn)oul que resolve a relaxação racional da segunda versão e
uma redução que mostra. que a. tei'ceira. versão é uln pi'oblema. ./V'7)-completo.

Depois, estudamos alguns casos pa.I'ticulaies da.s duas últimas versões relacionados
com várias conjectul'a.s famosas: a. canlecíura da caber ul'a (/?1/)/a por ciclos, a conjectura
da imersão /arie e a c072jecítz7a (/a 5-.Hz/a;o, proposta poi Tutte. São apresentados, entre
outras coisas, os algoiitlnos de Ja.egei e o algoiitmo de Youltger, este último baseado
ém uma delnonstiação de Seymotli', que I'esolvenl alguns dos casos particulares.

Abstract

In this work we study three forills of the ploblem of finding a. feasible integer
circulation in a giaph. In the íiist, tlte olientation of the cycles of tule cilculation is
consistent and coincidem with the giaph orientation. In the second, the orientation of
the cycles of the circulation and the graph orientation are ignoied. In the third, the
orientation of the cycles of the circulatioii is coJlsistent a.nd the gJ'aph orientation is
ignored. We present. the nlain knoxx'n i'esults: a.n algoz'ithm of floHman that solver the
first folm, an algoz'itllnl of Seyinoui and Arkin alia.t solver the i'ational i'elaxation of
the second folln, and a i'e(]ucLion showing that the thii'd foim is ./\rP'-complete.

After tliis, we study partícula.r ca.ses of the two la.st foinls i'ela.ted to sevelal well-
known conjectul'es: tule (/a71b/e coz;er colÜec uze, the sZrorzg ez7zbed(7 g conlecfure and
the 5-Polo coíÜecíum, proposed by Tutte. M/e ])iesent, anlong other tllings, algorithms
of Jaeger and of Youngei', the ]a.ttel ba.sed on a. pioof of Seymour, that solve sollle of
these cases.
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Introdução

Existem diversas versões do problema de encontlai uma circulação inteira viável
em um giafo. Por exemplo, a. versão eln que a. oitenta.çã.o dos ciclos da circulação é
consistente e coincide com a oiieiitaçã.o do giafo (P 1 ), a. versão eln que a orientação
dos ciclos da circulação e a orientaçã.o do giafo são ignoradas (P2) e a versão em
que a orientação dos ciclos da circulação é consistente e a orientação do giafo é
ig«or.d. (P3).

Algumas destas versões são generalizações combinatórias de problemas
clássicos em teoria dos giafos (lue ellvolvem topojogia.: os problemas de imersões
de gratos em superfícies e de coloração de fa.ces.

Olhadas desta. folnia, as versões P2 e P3 têm extensões naturais (P2+ e P3+)
envolvendo o conceito de coloiaçã.o de circulações, (lue é uma generalização do
conceito colocação de faces de imersões.

Neste trabalho, estudamos estas cinco versões (PI, P2, P3, P2+ e P3+).
No capítulo 1, depois da. desciiçã.o precisa. da.s cinco versões do problema,

apresentamos ulll breve histórico.
No capítulo 2, descrevemos o algoiit,mo de [loífilla.n que leso]ve P] e um

algoiitmo que mostra que P3 e P3+ são ccluiva.lentes.

No capítulo 3, descrevemos o a.]goiiLnlo de Seynioui que resolve P2, sem a
restrição a. circulações inteiras. A veisã.o l estrita. a. circulações inteiras continua.
sem solUrân

A pal'tii do ca.pítulo 4, nos concentlamos em algtms casos particulares de P2,
P2+ e P3 cujo interesse vel-n da relaçã.o diieta. com os plobleinas de imeisões de
gratos em superfícies e de colocação de faces.

No ca.pítulo 4, mostra.n)os dois a.lgoritmos de Ja.eger e eitullciailaos diversas
conjecturas existentes na. ]itera.Lura relaciona.das a. estes casos particulares, entre
e\as, a. conject,ura da cobertura dupla pol' ci.dos e a.s conjecttu"as de Tutte sobre

l



Jntroduçâo 2

citou/ações consistentes Várias equivalências e im])licações enfie estes casos e
estas conjecturas são discutidas. Mostramos também que P3 e P2+ são .A/'P'-
completos.

No capítulo 5, descievenlos o algoiitnlo de Younger, baseado em uma demons-
tração de Seymour, que nlelhoia sígnificativalnente uln dos resultados obtidos por
Jaeger para P3.

No capítulo 6, nos restringimos a glifos imersos em superfícies. Analisamos
primeiramente o caso dos giafos planares, relatando as implicações de alguns teo-
remas sobre coloiaçã.o de faces pa.ia os casos paiticula.ies em (questão. A generali-
zação pala- glafos imersíveis em ouvias stipeifícics csl)a.ira. na famosa. co?Üectura da

versão /arte. São descritos algoiitnlos basca.dos nas idéias de Steinberg e Mõller

que demonstram a validade de unia. das conjectura.s de Tutte sobre circulações
consistentes para giafos imersíveis no ])lado piojetivo e no toro.



Capítulo l

Os problemas

Existem diversas variações do pioblenla de encontiai uilaa. ciiculaçã.o viável em um
grato. Neste capítulo a])ieselltaiemos alguma.s va.Fiações do pioblellla que podem
ser vistas como generalizações de pioblenla.s clássicos de imeisões de gratos em
superfícies e de colocação de faces.

1.1 Circulações viáveis
Nesta seção, descieveienlos tios versões (to problema de encontrei uma circu-
[ação viável num giafo: a versa.o em que a ciicu]açã.o é consistente, a versão sem
orientação e a versão em que a. circulação é corlsistente com a. orientação do grato.

Denotamos por \''G o conjunt.o de vértices de ]m] grifo G e poi '4G o conjunto
de arestas de G.

Uma. írí//za em um giafo G é unia se(lilência. <t,o,ei,t,i,..-,ek,t;k> onde
z;[,o2,. - .,oJ; são vértices, e],e2,. .. ,ek sào a.lestas duas a. duas distintas e ui.i e

z;i são as pontas da atesta eí pa.ia todo á en] {1,2, . . . , #}. Note que um vértice
pode ocorrer mais de uma vez pluma trilha., mas uma. a.lesta não. Uma bilha T
usa uma. al'esta. e de /)a?'a # se a única. ocoiiência. de e em T é precedida de =e
seguida de 3/.

Seja<uo,ei,ol,. .. , ek,ok> uma. bilha, digalllos T. Denota.mos pol }''7' o con-

junto {u{ ; 0 $ { 5; k} e pol HT o colljujlto {eí : l $ í $ k}. Note que l,4rl = k
pois não llá lepetiçã.o de giestas na. se(ltiência e cine ll/rl $ h + l pois, como
dissemos, pode haver repetição de vértices na. seqiiêilcia.. Se o giafo tiver uma
orientação, denotamos poi '4T o conjunto {ei : ui-l é o início de ei e ui é o fim }
e poi .AT o conjunto {ei : ui-l é o fim de ef e uf é o início }.

3



Capítulo l: Os problemas 4

Um cÍc/oé uma.trilha <oo,el,oi,...,ek,uA> onde oo = uk. O ciclo tem uma
orientação natuia] independente da eventual orientação das arestas de G: a aresta

ei é usada de ui-l pa7'a ui
Uma circo/ação em G é um par (C, ]]z.), onde C é u]]] conjunto de ciclos de G

e mc é uma função de C em Q+ que lepiesenta a multiplicidade de cada ciclo na
circulação. Chamaremos a função nlc de /unção mu/fipZicidade. Frequentemente
diremos uma circo/anão C, ficando subentendida a função multiplicidade. As
vezes é conveniente supor' que mc está definida pai'a todo ciclo de G, valendo 0
nos ciclos que não aparecem en] C. Se nz. é uma funçã.o inteira, dizemos que C é
unia circulação {?zZeiía

Seja C uma circulação. Dizemos que C tesa unia. a.testa e se algum ciclo de C
usa e. Denotan]os poi' pc e cl]a.]namos de /rzzlção /)eso a função de 4G em Q+ tal
que

p.(e) = >1:{,n.(O) : C C C, ÁC' 3 e}.

No cá.óculo de pc(e) sã.o soldadas a.s nlultiplicida.des de todos os ciclos que
usam e, independente do sentido elli que e está sendo usa.da. Dada uma orientação

Z), denotamos poi' p(n a. funçã.o de .46' em Q clefinidê\. pol'

p?(')(c'):ccc,]c; .}->1:{«,.(c'):occ,Zc'3.}
Em Pcn (e) levamos em conta o sentido en] cine c é usada. pelos ciclos de C. Observe

que, ao conta'ária de pc, a funçã.o pcn ])ode assumia' valor'es nega.uivos.
Dizemos que um ciclo C' é collsis/e?z/e cop? t17n.a da.(/a 07'íe7i.cação 1) de G se

,4C' = ç). Dizei-nos que ullla. circulação C é colzsísíe?zíe cola 1) se todos os ciclos de

C são consistentes com Z). Dizemos que C é c071sÍs/e7i./e se existe uma orientação
com a. qual C é consistente

Nos piob]ellla.s (lue estudalenlos, pata. ca.da desta (]o gia.fo consideraremos
uln pai ordena.do de números taciona.is positivos (lue cha.ma.lemos de /{7niZe {n/e-
7'áor e / 27ziíe stz/)er'íoi' da. a.resta.. Os linliLes infeiioies e superiores das giestas são
dados através de um pai oiclenado dc funções de ,4(; en] Q+ (lue chamaienlos de
limites.

Sejam ZI, u lin)ires. Dizemos que unia. funçâ.o q de ,4C;' ejll Q+ é r, u-t;i(íue/ se
Z $ q $ u, ou seja, r(e) $ q(e) 5; «(e) pa:a toda atesta e.



Capítulo l: Os problemas 5

Problema PI(G,Z),Z,u): Dado um g7'a/o G, uma ot'áe?zZação .D de G e limites

Z, u, encontrar uma Girou/açâo nte ra C consistente com Z) ta/ qtze p. é /, u-uiáue/.

Problema P2(G,Z, u): .Z)ado um gr(!/o G e /{mifesr, u, e7zc07zZrar uma citou/anão
ante ra C ta/ que pc é /, u-tpiáue/.

Problema P3(G,Z, u): l)ado um gra/o G e /{?Dites Z, u, encontrar uma citou/anão
inteira consistente C tat que pc é e,u-ui(íuet.

Se C é unia circulaçã.o consistente com ullaa. oi'lenta.ção D de G então pc = pl'
Logo, no enunciado de PI, poderíamos tei utilizadopcn ao invés de pc' O problema
P3 poderia tei sido enunciado como: dado um giafo G e limites Z,u, encontrar
uma orientação Z) de G tal que o ploblenla PI(G, -D, Z, u) tenha solução. Observe
que, dado un] grato G e limites Z, tl, toda. solução de P3 é uma solução de P2.

Exemplo 1.1 t/in gra/o G collz tema oríezzíação e /íl?z fes n/Criar e superior indicados
nas arestcts de G. Ao dado, lenta so]ttção de P] (lue coTtsiste de três ciclos.

2,4
2.4 2.3

1,4y
0.2

1,2 '>Z

771..(CI) = 1 772.c(C'2) = 2 17?.(C'3) = l

Exemplo 1.2 (/?7z gz'a/o G e /íl líícs írz/ez-íor' c s{//lcl'íal- i7zdíca(fos lias a7'estas de G
Ao lado, villa solução de P2 qlte consiste de tl'ês ciclos

'>

«'.(C'l) = ]

'tl.)

«'.(C',) = 1 «..(C3) = l
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Para cada um dos problemas existem instâncias sem solução (veja exem
plo 1.4). Portanto a resolução de cada um deles envolve a determinação de con
dições necessárias e suficientes para a existência de solução.

Exemplo 1.3 Um gr(l/o G e /iniiles it/er or e superior iízdicados nas alesías de G.
,4o lado, uma solução de P3. .4 orientação com a gtzaZ a circo/açâo é coízsistente esló
indicada nas arestas dos ciclos.

0,1
.2,33

.3g
1.4

0,1 ZZ

C'2

«..(c-) = l nz.(C'2) = l m.(C3) = 2

Exemplo 1.4 .Não ea; ste se/ração de Pá pa7'a o gra/o G{ com os /{mátes indicados abas
zo, conforme mostramos a seguir.

ei 2,33,5

2,3

1.4

0,1

1,2 4.60,1.

.5

1,3

1,2

2.3je30,]. .0,]

,3U
e41.3

0.]

Não ea;isto solução de PI pa.ra o gra.fo G\ collt os lilltites indicados pois todo ciclo que
passa por ui usa a aresta ei. Tenhz7zos lz0 27zá íl?zo { cic/os 71a círcu/anão usando ei.
Por outro !ado, teríantas ])elo nteltos 5 ciclos usando as out.I'as duas aresta.s incidentes
a \. No trajo Gz, todo ciclo que lisa el lisa tinta (!as outras duas arestas incidentes
a u2. Tedantos pelo Hienas 4 ciclos ttsan(to el. No clttant.o, no lllálimo 3 usando
as duas outras arestas incidentes {t ul. Nlo gi'alo Ga, o11tando p«ra os lintites das
arestas zncídentes aos uerZzces ü3 e u4, uezlzos g le as (rresías (/o ll za?zgu/o eaíerno serzanz
usadas necessart(lllte7tte alba uez ])cl(t ctrcltt(tçao) elt(ltt(tltto (Jtte as arest(is e3 e e4 sel'tam
usadas ezatamente duas vezes. Qualqtler (lhe seja a orielttação destas arestas, não há
circulação qtle use a outra aresta incidente a u entre J e 3 z;fazes.

Podemos definia lelaxações dos pioblenlCa.s PI , P2 e P3 ielnovendo a restrição
de integridade das circulações, ou seja, a.dmitindo circula.ções com multiplicidade
fracionária. Chamaienios tais relaxações de Plr, P2i e P3i, respectivamente.
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Se C é uma circulação inteira então tanto a função pc quanto a função po
são inteiras. Assim podemos nos restringir a limites Z, zz inteiros pois, para toda
arest, ', -le q« Z(') S; p.(e) $ «(') se e some«te ;e fZ(e)l S; p.(e) $ 1u(e)J.
Faremos algumas referências ao problema com limites fracionáiios, mas a maior
parte do tempo consideram'emos apenas limites inteii'os.

1.2 Colorações de circulações
O conceito de colocação de uma. circulação é unia. generalização do conceito de
coloração de faces de ma.pas de gratos planaies. Esse conceito aplica-se apenas a
circulações inteiras. Como veremos no ca.pítulo 4, ele serve de ligação entre P2
e P3. Nesta seção, descieveiemos duas va.ilações do pi'oblenaa. de encontrei uma
circulação viável que ellvolvem esse conceito.

Dadas circulações CI,C2, . .. ,Ct, denotanlos poi Ci +C2+.. .+Ct a circulação

definida pela coleção C]UC2U. . .UCi: e funçã.o multiplicidade ?nc, +mc, +. .+mc.
Uma k-co/oração de uma circulação C é unia coleção CI,C2, . . . ,Ck de circu-

lações inteiras tais que p.. é 0, ]-viável pala. todo ie a. função peso da circulação
CI +C2+ . ..+ Ct é pc' Poi' exemplo, CI,C2,...,Cx. ])ode sel' uma. partição de C
mas isto não é llecessáiio.

Exemplo 1.5 Ur7z gra/o, ul?la cí7'cu/açâo C gele consÍsÍe de três cic/os, cada um com
multtpltctdade 1. A jultção l)eso de C esta indicada nas arestas do grelo. A circulação
C tens uma. 2-coloração (itle consis{,e das ciT'culações CI c CIZ, cada tLlna, por sua uez,
co?-tsistindo de unt único ciclo.

al 23

gl l y2 l y3 y] y2 y3

ly'z 's
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Problema P2+(G,/, u, k): Z)ado um grau G, /{mítes Z, u e um 7zatura/ k, encon
fiar uma cITou/anão inteira C Za/ que pc é Z,u-uíáue/ e uma k-co/oração para C

Problema P3+(G,/,u, A): l)ado tzvn gr'a:fo G, /{nlites I', u e um ltalul'a/ k, encolz-

trar uma circulação inteira consistenteC tal que pc é ,t -u{.áuet e uma k-coloração

Seja C uma circulação inteira e t o valor, máximo de pc' Como existe uma
aresta contida em Z ciclos (considerando as multíplicidades), toda A-colocação de
C? é tal que k ? t. Existem, no entanto, circulações blue não têm uma t-coloração.

Exemplo 1.6 U77z g7'a/o G, t1?7za circo/«ç(Za C qzie co?zsisíe de Zrés cic/os. .4 /unção
peso está iTtdicada no trajo G. A circulação C hão tens ul ta 2-coloração.

1.3 Um breve histórico
Em 1960, HoHnlan j211 resolveu PI, a.plescntanclo condições necessária.s e sufi-

cientes para que este tenha solução. Os ])loblemas P2 e P3 não falam resolvidos
ainda. A relaxação nacional de P2 foi resolvida poi Seyllloui 1431 em 1979.

A resoluçã.o de P2 implicaria na. denloilstia.çã.o da validade ou não da famosa
c07zjeclu7a dü coberZlz?'a dtz7)/a /)o?. cÍc/os. Ta.l conjectliia. diz que iodo gra/o 2-
aresta-co?ze:z:o tem ullza coZ)e7'/?1i'a (/lzp/a p07' (;c/os, ou seja., que o ca.se particular
de P2 en] que os li[a[ites infe[ioies e supeiioies são igtte\.is a 2 en] todas as giestas
tem solução pa.ia todo grifo 2-aresta-conexo. Esta conjectura vale pala glifos
planaies pois a. coleção das flonteiias das faces de uma illaersão de um grato 2-
alesta-conexo no pla.no é uma. cobei'tule. dupla poi ciclos. A também famosa
con.jecttlra da i77 e?'são /o?'te é a genelalizaçã.o deste fato pala ouvias superfícies.

Esta conjectura. diz que iodo g7'a/o 2-a?'essa-c07ze;ro Ze?n uma imersão em alguma
superfície tat que a .fronteil'a de toda .face é ttm ciclo.
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O caso particular de P3 em que o limite inferior va)e l e o limite superior é
constante em todas as giestas é bastante conhecido. Tinta-se de uma generali-
zação do p7'0Z)/em.a de co/o?'anão de ma7)as pai'a g7a/os 7;/a7za7'es. Em 1954, Tutte
conjecturou IS01 que pav'a iodo gra/o 2-a?'esta-c07zero Caíste ullla citou/anão nteíra
consistente C ta/ que p. é /,{-uÍáuet Em 1979, Ja.eger demonstrou l2õl que a con-
jectura vale com 7 no lugar de 4, ou seja, pav'a lodo g7'a/a 2-a7'esta-c07}eao Caíste
uma cÍrcu/anão inlei7a consísZezite C la/ qKe p. é -7, ?'-uiáue/. Seymoui melhorou
esse resultado 1441 em 1981, demonstrando a validade da. conjectura com 5 no
lugar de 4.

Em 1980, Little, Tutte e \'oungei mostiaiam j311 que toda circulação inteira
consistente C possui unia t-colos'anão, onde { é o valor' má.ximo de pc, i'eduzindo
assim o problema P3+ ao problema. P3.

Enl 1984, Steinbeig l4SI e l\4õllei 1361 mostiaiam que a. conjectura de Tutte
sobre circulações consistentes vale para giafos imeisíveis no plano projetivo e no
tolo. Em 1985, Cloddyn j171 llaostl'ou o n)esmo pa.ia. a. conjectura. da cobertura
dupla pol ciclos.

Como canse(lüência dos trabalhos de Steinbeig l4õl, Mõllei 1361 e
Goddyn j1 71, sabe-se que contra-exem])los illillinaa.is cla. colljectuia. de Tutte sobre
circulações consistentes e da conjectura da cobertura dupla poi ciclos são sna7'ks
com cintura maior que 6. U]]] snaik é tim giafo 2-atesta-collexo cúbico que não
possui uma 3-coloiaçã.o de a.lestas. O csttido cle sna.ilçs começou em 1880 com
uma delnonstlaçã.o falha. do íeo?'enza das qüa.í7'0 col'c-s j4SI. Apara.s quatro snalks
eram conllecidos até 1975, qua.ndo lsa.acs descreveu 1231 duas classes infinitas de-
les. O teimo s?za7'k foi criado poi Ga.idner jlSI en] um artigo que despertou um
grande interesse no a.ssunto. Enl 1980, Ja.egei conjecturou l2õl que iodo snar#
tem cintura lto in.afim.o 6.



ClJapítulo 2

O problema PI e o algoritmo de
]loRman

HoRman apresentou j211 condições necessária.s e suíicieiltes pala que o proble-
ma PI telha soluç.ã.o. Descieveiemos, neste capítulo, o algoiitmo de HoHman
que resolve o piob]ema P] e ta.nlbélaa a leia.Raça.o fracioná.iia de PI. Descrevere-
mos também um algoiitmo que collstiói uma. coloiaçã.o mínima pa.ra circulações
inteiras consistentes, deduzindo o pioblenla P3+ ao problellla. P3.

2.1 As condições de Hofrman
Seja. G un] giafo. Unl co?'/.e é llljl coiljllilto .\' (le vértices de G' tal que X # ç3 e
X # yG. Dizetalos (]ue X é íl'ruía/ se l.)í'l = 1 ou it/C' -- XI = 1. Denotalnos por

ó(X) o conjunto das a:estas co-« exala-[[e«Le -:--»a p'"ta e-]] X. Se IS(X)l = k
então dizemos que X é um k-c07'íe. Da.da uma. oiientaçâ.o de G, denotamos por
ó+(X) o conj-nto das giestas c--jo i«ócio está em X e o fi-« leão está, e poi ó'(X)
o conjunto das destas cujo fina está em X e o início não está.

Dada. uma fulação q de ,4G' eni (l2+ e uni conjunto E de arestas, denotamos
p'- q(E) o «ú:--e:o E:Íç(.) : . C E}.

Seja. .D unia oi'tentação de G e .X tim corte. Observe que todo ciclo O
consistente com .D usa o mesn]o -ún]e]o de -lestas em .5t(X) e en] ó'(..V). Assim,

dada u-na ci:c«I'ção C co-.sisLe«te co-« D, 'e,«os q«e 7,.(ó'(-,X )) = p.(ó+(X)).

10
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Dada uma circulação C consistente com .D tal que pc é Z,u-viável, temos
q«e g(ó'(X)) $ p.(ó'(X)) = p.(ó+(X)) $ «(ó+(X)). O« sej,, «ma co«dição
necessária para que PI tenha solução é que

é(ó'(X)) $ u(ó+(.X)) p.r. todo co-te X

Hoffman demonstrou que se r $ ti então tal condição é suficiente para garantir
a existência de uma função q de ,4G em Q+ tal q«e q(ó'(X)) = q(ó+(X)) para
todo corte X. Descieveiemos depois um algoiítmo que transfoil-na. q em uma
solução de PI.

Dizemos que os limites r, u nazis/azer7z as coízdíções de #(l#7na7t num corte X
se g(ó'(X)) $ u(ó+(X)). Dizemos sinaplesnlente (lue r, tt satÍs/agem as condições
de Ho#ma?z se g, u satisfazem as condições de ]loffman eln todo corte X. Dizemos

que uma função q «tis/az « co«diçõ« d' Ho#?n«n se q(ó'(X)) = q(ó+(X)) para

todo corte X. Observe que a. validade da. colldiçã.o r $ tl nã.o decorre da validade
da condição de Hoffnia.n.

Exemplo 2.1 0s /á77z Zes /, u a/)resezzZados abafa;o saZís/aze77z as condições de f7o#'nzan,
poretn eztste unia aresta enl que o lintite tTI.feitor é nlator (]lte o lillttte su])ertor.

Um camilz/}o en] G é uma tiillla. P ta.l que it./PI = L + 1, ou seja, é uma
trilha que não repete vértices. Dizemos que un] ca.tolinho P é au77i.e?ztador e7n
«/ação « uma /u«ção q de ,'lG .«: Q't se q(e) < «(c) pa:. toda a:esta . em ,4P
e q(e) > ZI(e) pala toda a:esta e en] ,4P

Algoritmo l (Hoffnlan) Refez,e u«? gra/o G, l.ma o?.{e77íação .D para G, /irrites
inteiros e,u tais que € É u e devolve:

u'ma função t.\t-viável con\ alol'es e'm 'Z} (lue s«t.i.sjaz ns coB.dà.iões de Ho$pl\an

um corte X la/ qt.e r(ó'(X)) > t.(ó+(X)).
ou
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Cada iteração do algoritnlo começa cona uma função 0, u-viável q com valores
em Z+ que satisfaz as condições de HoHman. A primeii'a iteiação começa com a
função nula no papel de q. Cada iteiação consiste ein:

Caso 1: g S; q.

Pare e devolva q.

Caso 2: Existe aresta E tal que q(E) < e(E).

Sejam :t: e y as pontas anal e inicial de E. Seja X o conjunto
{u C vG : existe caminho de = a. u a.umentadol em relação a q}.

Caso 2.1: g/ C X
Seja P um caminho de = a. # aumentados em relação
aq. Seja C' o ciclo P<W,e, #>, Zi o número millÍu(e)--
q(e) : e € ,'iC} e Z, o «ú-«e-o «.i«{q(.) - é(.) : e C
.4C'}. Seja í o míllinlo ent,i'e ZI e !2 e q' a função que
coincide cona q exceLo nas aresta.s de C', onde vale
q(e) + Z se e C .4a e q(c) -- Z se e C ,4a. Clonlece
nova iteiaçã.o cona q' no pa.pel de q.

Ca.se 2.2: y g X
Pare e devolva X

Pala. mostlai que o a.lgoiitlllo funciona. é preciso veliülca.l (lue no início de cada

iteiaÇâ.o q é uma JullÇão 0, lt-viá.vel co)n valores em Z+ (lue satisfaz as condições
de HoRinan. A hipótese vale pa.ta. a ftlilçà.o nula- Su])otldo que va.Iha no início de
uma. iteração em que o ca.se 2.1 é executado, vamos naostiai que a. hipótese vale
para q/. Os nunlel'os ZI e {2 sào inteli'os postLivos pois (l, u e q sã.o fullções de ,4(J
em Z+, r $ u e P é um ca.minto a.umentador. Ent.ã.o t é ui]] inteiro positivo e
portanto q' teiii valores en] Z+. Aluna disso, q'(e) = q(e) pala toda atesta e em
.4G -- .4C e, pela escollla de {, 0 $ q'(c) 5; lz(e) pala toda aiest,a e em ,4a, ou
seja, q' é 0,u-viável, como clueil'amos cleilaonstlal'.

Se o a.lgoiitnlo termina no caso 1 , obviamente q é r, u-viável. Se o algoiitmo
termina «o caso 2.2 ent,ão é preciso Rios']t:] cine é(.5'(.X')) > u(5+(X)). No
caso 2.2, q(e) = u(e) para toda .:est. e em ó'r(.X'), q(e) $ r(e) pa:a toda a-esta
e em ó'(X) -- {ê}, e além disso q(ê) < e(e). Então, colllo q satisfaz as condições
de Hofma«, temos q«e /(ó'(X)) > q(ó'(.X)) = q(ó'F(.X)) = «(ó+(X)).



Capítulo 2: O problema. PI e o aigoritmo de HoHman 13

Para analisar o número de iterações do algoritnlo é conveniente introduzir a
noção de defeito.

Seja q uma função 0, u-viável que satisfaz as condições de Hofrman. O dl:/eito
d. q, denotado po: de/q), é o «úme:'o E{/(e) -- q(e) : . C .AG, q(e) < Z(e)}.

Pela escolha de E e porque P é ull] caminho aumentador, temos que { > 0.
Logo, a cada iteração, de.Kq) diminui de pelo menos Z. Como, além disso, temos
que Z é inteiro, de./(q) $ Z(,'lG) e o número máximo de iteiações é r(.AG), onde
m é o número de giestas de G.

Podemos determinam se r $1 q ou encontiai E tal que q(E) < Z(E) em tempo
O(m). Se G está. representa.do pelas lista.s de a.djacências, o cálculo do conjunto

X pode sei feito en] tentpo O(7?i.), a.ssini como o cá.lculo de Zi, Z2 e de q' a partir
de q. Logo o algorítmo tem complexidade O(1?(,4G) . ?lz).

2.2 A solução do problema PI
Seja G um giafo e Z) uma. oiientaçâ.o. va.mos descievei apoia. o a.lgoiitmo que,
dada uma fullção q de ,4G em Q+ que si\tisfaz as condições de Floffllaan, constrói
uma ciic«loção co«siste«te con. D c«j. f--«ção peso é q.

Seja C uma. circulaçã.o, O u]]] ciclo e Z um ]lúmeio iaciollal positivo. Deno-
tamos por ([? + tO a cilcu]açã.o C' ta] que C' = C U {C'} e mc, coincide com mc

exceto elll C, sendo que n?.,(O) = 77z.(C'l + !. Oi)serve que C' é lealmente uma
circulação. Se C é unia. circula.çâ.o illteii'a. e í é inLeiio então a circulação C + tO
é inteira. Além disso, se C e C' são consistentes cona ullla. Orientação dada, a
circulação C + tC' tan]bém é consiste]]te ('on] essa oiientaçâ.o.

Algoritmo 2 (calcula circulação consistente com peso pré-definido)
Recebe um grelo G, unt.a Olien{.açâo D para G, tulha .fuu.ção ti de AG em Qt
que satis.faz as coitdições de Ho.Bula.it. e (tctiotuc uln.a. ci.rcttlação consistente com
D cuja ful-Lção l)eso é q. Se a !\unção q Joi' inlcil'a el\tão Q cil'c\ttação devolvida é
i?2íeiru .

O algoiitmo é ateia.uivo. Ca.da. ideia.ção começa. colll unia circulação C con-

sistente coll] 1) e cona uma funçâ.o q cle ,4G em Q+ (lue satisfaz as condições de
HoRman e a. água.Ida.de q + pc = i. A pi'imeii'a irei'a.çà.o collleça com a circulação

vazia e g nos papéis de C e q, respectiva.mente. Cada iteiação consiste em:
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Caso 1: q = 0

Pele, devolvendo a circulação C

Caso 2: q # 0.
Seja Oo um ciclo consistente cona Z) tal que q(e) # 0 pal'a toda
atesta e eni .AC:o e Z o valor lllínilllo de g nas giestas de (7o. Seja
C' a circulação C + Zao e q' a função que coincide com q exceto

nas arestas de C'o, sendo que q'(e) = q(e) -- t pala toda aresta e
em .40o. Comece ]lova. iteraçã.o com C' e q' nos pa.péis de C e q

Pala velificai que o a.lgoiitmo acima. funciona., é preciso mostiai que no caso 2
lealmente existe uin ciclo C'o consistente cona J) tal que q(e) # 0, ])aia toda. atesta
e em ÁOo. Como q # 0, existe pelo meigos urna atesta eo en] ,4G tal que q(eo)
não é nu]o. Seja ui a ponta final de eo. Como q satisfaz as condições de Hofrman,
temos q« q(ó'(u-)) = q(5+(t,-)). Logo, existe «ma .:est. ei em ó+(o:) distinta
de eo cona q não nulo. A item'açã.o dessa. construção produz o ciclo (l;o desejado

Se ocoiie o ca.se 1, ou seja., q = 0, a ('iicula.ção C é ta.l (lue p. = q.
Além disso, é preciso mostiai (lue, i)o iní(io de c?\.da ilesa.çã.o, C é uma circu-

lação consistente coll] 1), q é uma função de ,4(;' eill Q+ (lue sa.tisfaz as condições
de Hoffma.n e a iguz\.Idade q + }lc = #. No ini'cio cla. piimeita iteiaçào a hipótese
vale pois C é vazia e q :: 1. Supondo (lue valha no início de unia iteiação onde
ocorre o caso 2, vamos mostra.l cine va.le ])aia C' e q'. Como Z é o valor' mínimo de
q nas ai'estas de Co e q é unia função de ,4(; em Q+, tenros cine q' é uma. função
de .4G em Q+. Além disso, Oo é um ciclo e q satisfcaz as condições de Floífman,
[ogo q' satisfaz a.s condições de ]]oHma.n. A ciicu]açã.o C' é consistente com .D

pois C e C'o são consistentes com J). Além disso,

p.,(e) = >:Ín..,(a):C'CC', C; }

>:{«,.,(C'): C' C C U {C.}, HO 3 .}

.Í E{,n.,(C') : O C C,ÁC' 3 e} + «2.,(Co) se ' C ÁOo,
1. E{,n.,(O) : C C C,ÁC; 3 e} se e g ÁOo,
J ;,.(') + { se .' C ÁCo,
1. ?,.(') s. ' g ,'lC.

Assim, temos que q' + 7)c, - q + 7)c :: q, como (luelía.mos cleillollstrar.
Se a função Í é inteira. elltâo va.mos mostra.i (ltic no início de cada. iteração a

circulação C e a função q são inteira.s. Isso certallaente vale no início da primeira
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iteração. Supondo que valha no início de uma iteiaçào onde ocoiie o caso 2,
temos que o valor de Z é inteiro, logo a circulação C' e a fullção q' são inteiras. Ou
seja, de fato a circulação C e a função q são inteiras no início de toda iteiação,
em paiticulai no início da. última. iteiaçã.o.

O núlneio de iterações do algoiitmo é no máximo ?lt, onde m é o número de
arestas de G, pois, a cada. itelação, q' tem pelo menos uma componente nula a
mais que q. Se G está representado pelas listas de adjacências, podemos determi-
nar se q # 0 e construir C'o em tempo O(7n). O acréscimo de Oo à circulação pode
ser feito em tenapo O(??z). Portanto o a.]goiitmo produz o ]esulLado desejado em
tempo O(7n').

2.3 A relaxação fracionária do problema PI
O algoritmo de HoHman, juntamente com o algoiitmo 2, resolve também o pro-
blema Plr. Para verifica.i isso, observe p]i]neiia.mente que, dado un] grato G, uma
orientação -D e linaites Z,tz, existe um inLeiio Z ta.l (]ue Ze, Zu são limites inteiros.
Submete então G, Z) e ÍZ?, Zu ao algorit.nlo (le lloírma.n. Se o algoiitnao devolver
«m co-te X tal q«e ZZ'(ó'(X)) > Z«(ó'''(.X )), .,.t.âo é(ó'(.X)) > u(õ+(X)). Se

o algoritlno devolvem uma. funçâ.o q, subnleta. q/Z ao algoiitmo 2 obtendo uma
circulação ZI, tt-viável consistent,e cona D.

A iecíploca é veidadeila.: é possível ol)tei tinir. soluça.o do problema PI a
partir de uma. solução do problema Pli. Na. venda.de, o algoritnlo de HoH'man
devolve diretanlente ullla. soluça.o de PI, ou seja., denlonstla que para limites
inteiros o problema. P]] é equiva.]ente a.o plob]ema P] . Nesta. seçã.o, descrevemos
um algoz'itnlo que, da.dos linlit.es inteiros, tiallsfoi ma uma soluça.o de Pll eln uma
solução de PI . Tal algoiitilao Jlã.o foi encontra.do na lit.eiatuia..

Considerações a.ná]oga.s va]en3 ])a.ia o piob]ema ])3 já. (lue ele é equivalente
ao problema. de encontiai unia. oiieiitaçã.o de íoinla (]ue o problema PI corres-
pondente tenha.solução.

Observe que se os limites r,zz llà.o são inteiros, Pli e P3i podem tei apenas
soluções fiacionária.s, ou seja, os problema.s PI e P3 coliespondentes podem não
tel solução (veja exemplo 2 2).

O que o algoiitmo 3 faz é constiuii', a. pa.reli de unia fullção q de .AG em
Q+ que satisfaz as con(lições de Hofrnlan, unia funçã.o q' de .4G em Z+ que
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satisfaz as condições de Hofrman tal que lq(e)J $ q'(e) $ fq(e)l pala toda
aresta e. Com isso, dados limites inteii'os Z,u e unia solução do problema Plr,
ou seja, uma circulação consistente C tal que pc é r,u-viável, basta submeter
p. ao algoritmo 3, obtendo uma função q tal que b.(e)J $ q(e) $ [p.(e)]
para toda aresta e, e agora submetem q ao algoiitmo 2, obtendo uma circulação
inteira consistente C' tal que p., = q. Como Z,u são funções inteiras, temos
Z(e) $ ip.(e)J $ q(e) $ [p.(e)] $ u(e), ou seja, p., é Z,u-«iáve].

Exemplo 2.2 t/17z gra/o G co??z /íl?dizes Z, u ílz(/!gados lhas aí'estas para o qua/ não ea; sle
Girou/açâo inteira c07zsÍstelzíe ctlja /uzzçâo peso é /, u-uiáue/. Ào /ado, uma circzz/anão
fracionária consistente cuja jultção peso é (, u-uiáuel.

«,.(c'- ) «. .(c': ) «..(C'3)

Algoritmo 3 (transforma solução fracionária em inteira) Recebe um g7'a-

fo G, uma orientação D, tema cilcltlação C consistem.te com D e deBalDe uma

cá««/«çã. {«{e{,'' C' ««sásZ.«Ze ««- D Z«/ q«e l7.(')J 5; p.,(e) $ [p.(e)] p««
toda aresta e.

O algoritnlo é iterativo. Cada. ibera.çã.o começa. colei unia. função q de .4G em
Q+ que satisfaz as condições de HoHinan tal que b.(e)J $ q(e) $ fp.(e)l para
toda aresta e. A piin]eiia. iteiaçã.o começa cona pc ]]o papel de q. Cada iteração
consiste em:

Caso 1: q é tmla. funçâ.o inteira..

Submeta. (], .D e q a.o algoiitlllo 2 (lue devolve ullaa. circula.ção C'
Pal.e e devolva.C'

Caso 2: q não é ullla função inteira.
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Sda C' um ciclo tal que q(e) « Z+ pala toda atesta e em .4C'.
Seja t. o «úme:o mi«{rq(.)l -- q(e) : . C ,40} e Z, o «úmero
mi«{q(e) -- lq(e)J : e C ,40}. Sej« t o «í«i«,o e«t:e t: e t, e q'
a função que coincide cona q exceto nas giestas de O, sendo que
q'(e) = q(e) + t para toda atesta e em ,4C e q'(e) = q(e) -- t para
toda aresta e elll ,40. Comece nova iteiação com q' no papel
de q

Para mostrar que o algoiitlno a.cima. fullciona, é preciso mostrar que no caso 2
realmente existe um ciclo C tal que q(e) « Z+ para toda atesta e em ,4C. Cromo q
não é uma fullção inteira, existe pelo menos unia. atesta eo em 4G tal que q(eo) gl
Z+. Seja u a. ponta anal de eo. Como q satisfaz as condições de HoHman, temos
que q(ó'(o)) -- q(ó+(u)) = 0, ou seja, é inteiro. Logo existe u:lla a:esta e: em ó(u)
distinta de eo tal que q(el) g Z+. A iteiaçã.o desta construção produz o ciclo a
desejado. Note que o ciclo C resultante desta. construção não é necessariamente
consistente com Z).

No ca.se 1 , cla].amente G, 1) e q sa.tisfazem a.s condições de aplicabilidade do
algoritino 2. A ciiculaçâ.o C' é inteira ])ois q é inteira. Além disso, C' é consistente
com 1) e ip.(e)J $ p.,(e) $ [p.(e)] pa:a toda atesta ' pois p. = q.

E preciso verificam tanll)éll] (lue no início de cada irei(ação q é unia função de
ÁG en] Q+ que satisfaz as condições de HoH'nlall tal que ip.(e)J $ q(e) $ [p.(e)]
para toda aresta e. A hipótese vale ilo início da. primeira. iteiação pois q = pc'
Supondo que valha. no início de unha. iteiaçào en] que ocoiie o caso 2, vamos
mostrei que vale ta.mbélll pala. q'. Pi'imeiia.nleilt.e, como q é uma função de
,4G em Q+, tenros que Zi e í2 sã.o i'a.cionais positivos, ou seja, Z é um iaciona.]
positivo. Além disso, como Z $ t2 $ q(e) pa.ia. toda. atesta e, temos que q' é
uma função de ÁG ell] Q+. Colmo q satisfa.z as condições de [lofrnaan, temos
que q' também sa.tisfaz as coilclições de lloflnla.n. Pela. escollla. de !, tel-nos que
b.(e)J $ 1q(e)J 5; q'(e) 5; [ç(.)] 5; [p.(e)] ],.,a to.l« «-est. e, co«.. q«erí.mos
demonstrei.

Em cada itelação, q' tem ])elo menos uma. colll])Ollente inteira a mais que q,
logo o número de ideia.ções do a.lgoiit]]]o é ]lo ináxinlo l??., Ollde nz é o número
de giestas de G. Se G está representado pelas listas de a.djacências, podemos
determinar se q é uma funçã.o inteira. ou não, constiuii C' ta] que q(e) gl Z+ para
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toda aresta e em .4C', calculei ti, t2 e q' eln tempo O(nz). No caso 1, executamos
o algoritmo 2 cuja complexidade é O(m:). Portanto o algoritmo 3 funciona e tem
complexidade O(nt').

2.4 Coloração de circulações consistentes
Little, Tutte e Younger mostraram j311 que toda circulação inteira consistente C
possui uma t-colocação Ci,Ca, . . . ,Ct, Olade t é o valor máximo de pc e C U Ci é

consistente pala todo i. Nesta seção, descievelemos um a.lgoiitmo que demonstra
esse fato de uma ouvia maneira.

Observe que se pc assume va.]oi' nláxilno em unia ai'esta. então esta aresta deve
ser usada. pol todas as circulações C] ,C2, . . . ,Ct. O algoritnlo piimeiia.mente cons-
trói í funções qi , q2, . . . , qt que será.o as funções peso das cii'cuja.iões Ci, C2, . . . , Ct.

A partir dessas funções, através do algolitmo 2, obtém a.s circulações consistentes.
Cada uma das funções é obtida. em uma iteiaçâ.o do algoiitmo através de uma
execução do algoiitlno de l-loffinall. Os limit.es utiliza.dos na chamada do algo-
ritmo de Hoffman são escolhidos de coima (]ue a. funçà.o devolvida, seja inteira,
0, 1-viável e valha l em toda.s as a.i'esta.s onde 7u. é má.xima.

Algoritmo 4 (coloração de circulações inteiras consistentes) Refez)e tlm
grato G, uma orientação D, tina cil'cltlação i.ltt.eir« C cou.sisteute com D e deuol-

ue un7}a t-co/oração Ci,C2, . - - )Ct /)ai'a C Za/ q?/f ! é o ua/07' 7iza3zmo de pc e (:{ e
consistente com D pal'a todo â.

O algo[itn[o é iterativo. Ca.da ateia.ção começa com u] ] número i, uma função
q de .4G e]n Z+ e funções ql,q2,...,g{ de ÁG en] {0,1} ta.is que q, qi,q2)...,qi
satisfazem as condições de Hoffnlan, pc = q + qi + q2 + . . . + qf e á é Z menos o

valor máximo de q. A pri]i]eii'a irei'açâ.o coi]]eça cona 0 e ])c nos papéis de { e q.
OaHn ;t..,,,;n rn«.:lct,, ,,.«'

Caso 1: q = 0.

Paga. todo .j en] {1, 2, . . . , {}, stib]neta G, .D e qj ao algoiitmo 2,

que devolve uma cil'culação inteira. Ci consistente com .D tal que

pc.:: qj. Pane e devolva Ct,C2, . . . ,CÍ.
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Caso2

Seja .EI o conjunto das giestas onde a função q é máxima e .E2 o
conjunto das giestas onde q é nula. Sejam /, u limites tais que /
e u valem l nas destas de .Ei , Z e tz valena 0 nas giestas de .E2 e,
nas demais, r vale 0 e u vale 1 . Submete. G, D, Z, u ao algoritmo
de Hofrman, que devolve uma função qí+i Z, u-viável com valores
en] Z+ que satisfaz as condições de HoHman. Seja g' a função
q -- qí+l. Comece nova. iteiaçã.o com { + 1, q', ql,q2,.. .,qÍ+l nos

papeis de z, q, q] , q2, . . . , qf.

q#o

No caso 1, como q = 0 e ié t nlellos o valor tliáximo de q, temos que á = t.
Como qi,q2, . . . ,qt são funções de ÁG' em {0, 1} (lue satisfazem as condições de

Hoffman e a. igualdade pc :: qi + q2+ ... + qi, temos que CI,C2,...,Ct é uma t-
coloração pala C. Podemos subnletei' G, D e qj ao algoiitmo 2 pois eles satisfazem
as condições de aplicabilidade desse. Claianleilte, Ci,C2, . . . ,Ct são circulações
inteiras consistentes com .D cuja.s funções peso sà.o ql , q2, . . . , qt, ies])ectivanaente.
Portanto o algoiitnlo 4 eil] cluesLã.o de fa.to devolve o (lue ploineteu.

E preciso naostiar que, 110 início dc ca.da. ateia.çã.o, q é uma. função de ,4G
em Z+ que satisfaz as condições de Floffman e (iue qi,q2, . . . ,qi sã.o funções de

,'iG em {0, 1} que satisfazem as condições de lloH'nlan e a. igualda.de pc = q +
qi + q2 + . . . + qi, onde á é { menos o valor llaáxinao de q. A primeira iteração

começa com pc no papel de g e { = 0. Como a fullção peso de toda circulação
consistente satisfaz as condições de ]loHilaa,n, a. lli])ótese vale no início da primeira
iteração. Va.Dias supor (lue a. hipót.ese valha iio início d(. uma iteiaçã.o onde ocorre
o caso 2 e nlostiai que va.le pa.ia q/ e qi,q2, . . . ,qí+i. Supondo (lue o algorltmo
de Hoffmali de fato devolva. lama função qi+l, temos que qÍ+l é lmla. função de
,4G em Z+. Logo q' é uma funçã.o de ,4G' en] Z. Va.ilaos mostiai apoia. que q'
é uma função positiva. Pala isso observe (lue, qi+l $ tz, pois qi+l é Z,u-viável.
Como, pa:' toda a-esta e, t.(e) = 0 se q(e) = 0 e «(e) = 1 se q(e) > 0, e ainda
q é uma funçã.o inteira, telllos que t/ $ q. Assim q' = q -- qf+i ? q -- u 2 0, ou
seja, q' é de fato uma. funçã.o positiva.. Colho q e qf+l sa.tisna.zenl as condições de
noüm-, te-«os q«e q'(ó+(.X)) =(q -- qi+,)(ó'(.\')) = q(ó+(-X)) -- qf+-(ó+(X)) =

q(ó'(X)) -- qi+-(ó-(X)) = (q -- qi+l)(ó'(.X')) = q'(ó'(.X)) pa-. tod. corte X,
ou seja, q' rea]nlente satisfaz as colldições de ]ioffma.n. Como ocolieu o caso 2,
.Ei # ç). Logo, g(e) > 0 pala alguma atesta c. Além disso, t((e) $ 1 para toda
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aresta e e como qi+i é Z, u-viável, temos que r $ qf+l $ u, ou seja, qf+i é realmente
uma função com valor'es em {0, 1}. Claramente, qi+l satisfaz as condições de
Hoffman. E preciso mostrei também que ié t menos o valor máximo de q no
começo de cada iteração, ou seja, que o valor máximo de q' é um a menos que o
de q. Primeiramente observe que, como qi+l ? Z, temos que q' $ q -- /. Mas

Pela definição de Ei e como q é inteira, teillos que (q -- r)(e) $ t' -- l para toda
aresta e, onde t' é o valor niá.ximo de q'. Ente.o, basta. obselvai que qi+l 2 Z Z 0 e,
como pc :: q+qi+q2+. ..+qf e q' = q--qi+ll temos que pc:= q'+qi+qa-t...+qi+l.
Com isso, demonstrados (lue a hipótese vale para. q' e q] , g2, . . . , qi+i.

Finalmente, vamos mostra.i que as condições pala a. aplicação do algoritmo
de Ho#man no caso 2 estão satisfeitas. Ê óbvio que g 5; u. Resta mostrar
que Z(ó'(X)) $ u(ó+(X)) pa-a todo co-te X. Seja X um corte e t' o valor
máximo de q. Pela definição cle Z e t', temo: que Z'(ó'(.X)) = 1.EI n ó-(X)l e
u(ó+(X)) = 1 5+(X) -- .E,l. Co«.o q s.tisna« .s co«.lições (le noHman, temos q-
t'l-E: nó'(x)l 5; q(ó-(x)) = q(ó+(.x)) $ 1'ló+(.v) - z,l. Logo, g(ó-(x)) $
u(ó+(X)), colmo queríamos demonstrar.

Pala fazei a análise do tempo ga.sto pelo algotitnlo, introduziremos a noção
de tamanho de uma. circulação. O ía.nza7z/zo de uma clz'clz/anão C, denotado por
Cll, é a soma dos pesos das atesta.s, isto é

(q - r)(e) = q(e) - Z(.) = q(e) -- l se e € .Ei,

q(e) se . # .E-.

lcll {p.(') : ' c ÁC'}

O algoz'itmo termina. depois de í ideia.ções, pois a ca.da iteração o valor
máximo da. função q diminui de 1. No caso 2, o cálculo de .EI e .E2, assim
como a construção de Z,u, pode sei feito em tempo O(777.). Como já vimos, o
algoritnao de Hofflna.ll tem canil)lexidade O(rl.4a) . 7?z). Neste caso, então, pode
ser executado em tempo O(nt2), pois ( $ ]. O cá.óculo de q' pode sei feito em
tempo O(?n). No caso 1, executamos t vezes o a-lgoiitmo 2 cuja. complexidade é
O(m'). Logo, o algoritmo 4 tem complexidade O({??z').

O algoritmo 4 deduz o problema. P3+ a.o ploblemt\. P3 pois, dado um glafo
G, limites r,u e un] natura.l X', iesolvei P3+(G,r,tl., X') é equivalente a resolver
P3(G,Z,u'), onde u'(e) é o nlínilno entre tz(e) e À' pala toda atesta e.



Capítulo 3

O problema P2 e o algoritmo de
Seymour

Existem condições necessárias para que o pi'oblema P2 tenha solução que são
semelhantes às condições de HofTn)an pala o problema PI . Seymour demonstrou

que tais condições são suficielltes pal'a. que a ielaxaçâ.o racional do ])ioblema P2
tenha solução. Neste capítulo descieveiemos a.s condições de Seynaour e um algo-
ritmo que resolve a ielaxaçào ia.dona.l do pioblenla. P2, baseado na. demonstl'ação

de Seymoui'. Compaiaiemos este ca.lgoiitil)o com o algoz'itillo que resolve PI.
No fim do capítulo discutilenlos e comentaremos alguns resultados e conjecturas
relacionadas ao problema P2.

3.1 As condições de Seymour
Seja G um giafo e r, u limites em G. Existe uma. condição necessária, semelhante
à do problema PI , para que o problema P2 tenha solução:

Z(e) $ u(ÓX -- e) pa:a todo coice .X e toda a:esta . elll ó(X),
onde abreviamos ó(X) -- {e} poi ÓX -- e pala. simplifica.i. Comparando com a
condição de Hoaman, é como se e estivesse orientada em un] sentido no corte X e

as demais giestas do corte no outro sentido. Esta condição é necessária pois todo
ciclo que usa e, usa mais alguma al'esta do corte X. Ou seja, p.(e) $ p.(ÓX -- e)
', se p. é r,u-«iá«l, r(e) $1 p.(.) $ p.(ÓX -- e) S; «(.5X -- e).

Seymoui' denlonstiou 1431 que se r $ u, tal condição é suficiente pala que
o problema P2r tenha solução. No entanto a. condição nã.o é suficiente pala que

21
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o problema P2 tenha. solução (veja exemplo 3.1). A demonstração de Seymour
consta de duas etapas que descieveiemos logo depois de algumas definições.

Exemplo 3.1 t/m gr(l/o G e ul?za /unção inteíl'a que é /u7zção peso apenas de circtz
/anões /racionárias. .4o lado ul?za Girou/ação cuja /unção pesa é a apresentada, consf{

traída por quatro ciclos, cada ullt com multiplicidade 1/2.

Seja X um coice e / lmla atesta eil} ó(.X'). Os ]ilniLes él,u satiõ/agem a con-
d ção de Seg/morar pa?'a / e X se r(/) $ t((ó.X -- ./). Se r, tl satisfazem as condições

de Seymoul pal'a ./' e pala. Lodo col'te }' tal que / C ó(}') então dizemos que Z, u
satis/agem as condíçães de Se3/moziv' pa7'a ./'. Se ?, tz satisfazem as condições de
Seymoul' para toda a.lesta. de (? ente.o dizell)os silllplesmente (lue /, zz nazis/agem
ü.s condições de Se Umout.

Analogamente, dizemos que uilaa. funçà.o q de ,4G em Q+ saías/az as condições
d. Se3/m.u«p«,« / e X se q(/) $ q(.5.X -- /). Dize-«os q-'' q saías/a' « condáçõ«
de Seynl07z7' pa7'a / se satisfaz as condições de Se)/mour ])a.ia. / e ])ala todo corte
y tal que / C ó(}'). Dizemos que q saí s/a as cora.lições de Seymozzz' se satisfaz
as condições de Seymoui pala toda. a.t:esta. de G.

A validade das condições de Seymoui tambélla não implica que r 5; u.

Exemplo 3.2 0s /í ?bifes /, u aprese7zta(/os abaixo salas/aze771 as c07zdições de Sey 7zour,
porent existe uma aresta enl que o !il tire inferior é Tnnior (ltle o [illtite superior.

O algoritmo de Seymoui ])aia o pior)leda. P2i teill duas etapas: a primeira
faz a veiificaçã.o das condições de Seymoui e coitstiói uma. função r,u-viável q
que é função peso de uma. circujaçà.o; a segullda. constrói uma. circulação cuja
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função peso é a função q. Portanto a primeira eta.pa corresponde ao algoritmo
de Hoffmall e a segunda ao algoritmo 2. A idéia utilizada na primeira etapa
do algoiitmo de Seylnoui é essencialmente diferente da idéia do algoiitmo de
Hoffman. No entanto, é possível fazei uma a.nalogia. elltre a. segunda etapa e o
algoritmo 2. Tal analogia sela feita. na seção 3.3, onde começaremos a descrição
da segunda etapa do algoiitmo de Seylnoui'.

3.2 O algoritmo de Seymour: primeira etapa
O algoiitino abaixo é a plimelia. eta])a do a.lgoiitmo de Seymourl ele ellcontra
unia função q que satisfaz as condições cle Se},naoui ou uma prova de que P2i não
+ p.-.l e,-.l ..r; n

Dizemos que os /inliíes r',u' são eqttíua/cizZes aos /{7iliÍes Z,u se, pala toda
aresta e tal que g, u satisfaz as condições de Seynaoul pala e, tel-nos que os limites
Z', u' satisfazem as condições de Seymour ])ara. e

Algoritmo 5 (primeira etapa do algoz'itmo de Seyniour) Recebe ?l.m g7'a-

fo G, limites eo,uo {.ai.s qtt.e (la $ 1to e dcuotue

uma .função q (o,tto-uiáuet cona ualoles em (l!+ que bati.sjaz as con.dições de

SeymoKr

um corre X ' «m« «,.sí" E e,n ó(.Y) f«ís q«É ro(ê) > u.(ÓX -- ê).
Se eo e uo Jo?'eln tnt.ett'as, {i Jtnl.çao (l d.c-uolutda l)elo atgol'i.t.nlo e zntetTa

Cada iteiaçào do algoiitnlo começa cona um conjunto -E de arestas e limites
Z,u tais que Zo $ r $ tl 5; uo, é,t( sã.o equivalentes a. (o,uo, r coincide com

u em E e Z,u satisfazem a. condição de Seyniotu pa.la. toda aresta em .E. A
primeira. iteiação começa. cona ç), l?o, tzo lias pa.péis de .E, r, tz, respectivamente.
Cada. iteraçã.o consiste eJn:

Caso l : .E = ,4 (3.
Pare e devolva. ZI

Caso 2: E # 4G
Seja. co um ele]nento de ,4G--E. Escoll]a. un] core Xo de tal modo

q"e .o C ó(Xo) e«(ÓXo-.o) i-.{«(ÓX-.o): ó(X) 3 .o}.
Sej. t. o «úme:o u(ÓXo -- .o)
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Caso 2.1 Zo < Z(eo).

Seja Xi um corte tal que eo C ó(Xi) e
uo(ó..Vi -- .o) = minluo(ÓX -- eo) : ó(X) 3 eo}. P;-

ie e devolva. Xi e eo.

t. Z r(eo).
Seja t o mínimo entre to e u(eo). Sejatll Z', u' limites
tais que Z'(eo) = u'(eo) = Z e, nas demais arestas, Z'
e u' coincidem com Z e u, respectivamente. Comece
uma nova iteiação com E U {eo} , Z', u' nos papéis de
E,t,u

Caso 2.2

Pala mostra.i que o algoritmo funciolla. é preciso vei'ifica.i que, no início de
cada iteração, /o $ 1? $ u $ tlo, é, u sã.o equiva.lentes a. éo, tlo, r coincide com u em

.E e /, u satisfazem a condição de Seynloui pala toda aresta. em .E. Certamente
a hipótese vale no início da primeira iteraçâ.o. Supondo que valha no início de
uma iteração en] que o caso 2.2 é executado, vamos mostra.i que a hipótese vale
para .E U {eo}, r', u'

Piimeiiame[[te note que é coincide com e' ei]] .4G -- eo. Ana.loga]]aente, u
coincide com t[' en] ÁG -- eo. Poisa.nto, pa.ia. n]ost]a.i (lue l?o $ r' $ u' $ uo,

basta mostial q- r(eo) $ Z?'(eo) $ u'(eo) $ t'(eo) pois (o $ ZI $ u $ uo. Como

é(eo) $ u(eo), r(eo) $ ío e r'(.o) = u'l.o) = -«i«{ío,«('o)}, te-«os q--e -ealn.ente
Z(eo) $ r'(eo) $ «'(.o) $ u(.o).

Agora vamos naostiai que ?', u' são e(leiva.lentes a. ro,uo. Clamo Z,u são
equivalelates a ro,uo, basta deJllonstlai (lue é',tz' sã.o e(luivalentes a Z,u. Co-

meçaremos mostrando que Z', u' sa.tisna.zenl a.s condiç.ões de Seylnour para eo-

Para isso, basta observar que Z"(eo) = tl'(eo) $ ío = ininlzl(ó.X. -- eo) : 5(X) 3
eo} = minou'(-5X -- eo) : ó(X) 3 eo}, pois tz e tl' coincideila em ,4G -- eo. Ago-

i'a. seja e uma. a.i'esta en) ÁG -- co. Supondo (lue r, iz sa.tisfazem as condições

de Seynaoui pala e, ou seja, (lue I'(e) 5; i)linltt(ó-\' -- e) : ó(X) ) e}, vamos
mostrei que Z'(e) 5; nainlu'(ó.X' -- e) : ó(X) 3 e}, seja XI o conte tal que
e C ó(X-) e u'(ÓXI - e) = minou'(ÓX - e) : ó(X) ) e}. Basta most:ar que
Z'(e) $ u'(ÓXI -- e). Temos duas possil)ilidades:
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O«o .í; eo « ó(X-) o« «'(.o) = «(eo).
Neste cas., Z'(e) = Z(e) $ n,i«{"(ÓX --.)
«'(ÓX: - e).

O«o 2; .o C ó(X-) e «'(.o) # «(eo).
Oa« 2.]; . C ó(Xo).

Neste c;se, r'(e) = r(.) $ u(e) $ u(ÓXo -- .o)

O«. 2.g; e g ó(Xo).
Seja X2 aquele enfie Xo n xi, xo -- xi , .x. -
eo # .5(X2). N.te que ó(X,) Ç ó(.Xo) U ó(X-).
«(ÓX: - {e,eo})+«(ÓXo - eo)(ó.X'- - .)

ó(X) 3 e} $ «(ÓX: - e)

eo) 5; «'(ÓX- - .)

Xo e XÚ ü .XI ta] q«e e C ó(X2),
Logo é'(e) = r(e) $ «(ÓX, - e) $

«(eo) + «'(.o) (ÓX: - .).

Assim demonstramos que se é, t( sa.tisfazenl a.s condições de Seymour ])ara e então
Z', u/ também satisfazem as condições de Seynaoui pa.ia. e, completalldo assim a
demonstração de que os limites r', tl' sã.o equiva.lentes a r, tl.

Coi[ao claramente Z' coincide co]n t[' en] /i' U {eo}, fa.lta. aperta-s mostiai que
r', u' satisfazem as condições de Seynloui pala to(]a a-lesta. em .E U {eo}. Já vimos
que os limites Z', u' satisfazelaa as condições de Seynloui pa.ia eo. Vimos também
que /', u' são equiva.lentes a r, u. Como é, tl satisfazem as condições de Seymour
pala toda atesta en] .E, temos (lue Z', u' l.ea.lllaellte satisfazem a.s condições de
Seymoui para. toda aresta. en] E U {eo}.

Com Isso, os lnvai'jantes valem pí\i'tt. r7', ?l', como (lua'ia.Rios deinonstt'ai'.
Caso os liilaites I', u sejtt.m fullções inLeiia.s, o x;a.loi de {o é inteiro e portanto

as funções g',u' são inteira.s. Logo, a funçã.o q ca.]cu]a.(]a ])elo algoiitmo é de fato
inteira.

Se o algoiitmo teiinína no caso l ente.o r satisfa.z as condições de Seymour

e ro $ r $ uo. Se o algoiitnlo teinlina. iio caso 2.1 então, como /,u são
equivalentes a ro,uo e nã.o sa.tisfazem as condições de Seynloui' pala eo, temos
que ro,tzo também nào satisfazen] a.s condições de Seymoui para eo, ou seja,
Zo(eo) > minllzo(ÓX -- eo) : ó(-X) 3 co}. Porá,cinto o pai XI, eo cine o algoiitmo
devolve no caso 2.1 tem as plopiieda.dcs previstas no ellunciacto do algoiitmo.

Com isso encerra.mos a. prova. da. coiiet.lide do algoiitmo. A ca.da itelação,
o conjunto E aumenta de un] elemento, logo o núnlelo má.ximo de iterações do
algoritmo é m, onde m é o número de a.Festas de G'. Um a.lgoiitmo que calcula
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fluxo máximo e core míninao entre dois vértices pode sei usado pa.ia obter o valor
de Zo: basta submeter o giafo G -- eo, os vértices a, gr que são as pontas de eo, e
u como função capacidade nas arestas ao tal algoiitnio. O corte mínimo obtido
corresponde a Xo, e to é o valor do fluxo máximo obtido. De coima análoga,
podemos determinam' Xi no caso 2.1. Portanto usando um algoiitmo de fluxo
máximo 1321 cuja complexidade seja O(7z'), onde 7z é o número de vértices de G,
o algoiitmo 5 tem complexidade O(nz7z').

3.3 O algoritmo de Seymour: segunda etapa
Nesta seção fazemos a desciiçã.o da segunda. etapa do a.lgoritmo de Seymour. Essa
etapa consta'ói unia cii'cu]ação C ta] que 7)c = q, onde q é a. funçã.o consta'uída na
primeira etapa. Podemos fazei uma. a.nalogia. entre essa. etapa e o algoiitmo 2.
Ambos sào um processo irei'ativo: a. cada. ateia.çào um ciclo é escolllido e decremen-
tado da função q. A funçã.o iesult.ante do decréscimo não deve ter componentes
negativas e deve continua.i satisfazendo as condições de Hoffman ou de Seymour,
conforme o caso. Enl ambos os ca.sos, poisa.nto, o valor de decréscimo não deve
ultrapassar o valor mÍJlinlo da. função q ni\s giestas clo ciclo. Além disso, pala
garantir a. collvergência do algoiitmo, o valor de decléscinlo deve sel' máximo e
estritamente posít,ivo. Logo, elos dois casos, o \.-a.loi de q na.s giestas do ciclo
deve ser nã.o nulo. No algoiitillo 2, o ciclo é oitenta.do. Na. segunda etapa do
algoritmo de Seymoul, o ciclo usa. uma das aiest.a com q máximo incidente a
cada um de seus vértices. No algoiitnio 2, tomallclo como valor de decréscimo o
mínimo da função q nas arestas do ciclo, as conctições de Hoffnaan continuarão
automaticamellte satisfeitas. O mesmo ilã.o ocolle na. segunda. eta.pa. do algoiitnlo
de Seymoul.

Seja. q unha fu]açã.o de ÁG em (2+. Dt\.do un] ia.dona.l Z e un] ciclo O, deno-
ta.lemos ])OI q + {C' a. funçã.o (lue coincide colll q exceto na.s destas de O, sendo
que q'(e) = q(e) + { ])aia toda desta e de C'. Analoganaente, definimos a função

Dizemos que ul-na função q (lue sa.tisfaz a.s condições de Seymoui é .justa em

u7n corre X se existe unia aresta e ella ó(.X' ) t.al que q(e) = q(ÓX -- e). Neste caso,
dizemos que e é es?)ec a/ c?iz .\'. Sc .\' = {t,}, dizemos simplestlaente que q éjusta

q

emD
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Seja q uma função justa em X e / uma atesta especial em ó(X). Dada, uma
circulação C tal que pc - q, todo ciclo de C que utiliza alguma atesta em ó(X),
utiliza a, aresta /'.

Dado um grato G e uma fullção q de ,4G em Q, denotamos por Sup.(q) e
chamamos de suporte de q, o conjunto {e C .4G : q(e) # 0}.

Um circuÍtoé uma trilha <uo, ei, ui,... , ek, ok> tal que uo,t;i,. .., uk.i são dois
a dois distintos e uo = ok.

Dada uma função q de ÁG em Q+ e um vértice o, dizemos que uma aresta
ê e:n ó(X) é nzá-:im« .«. « se q(E) = i«-xlq(e) ; e C ó(u)}. Unl circ«ito C é
«deq««d. em «/«çáo « q se ,'iC' Ç S«p.(q) e C' «s. ««'' '-est. --«áxin.a em «
pala todo vértice D eln \''C.

Algoritmo 6 (segunda etapa do algoz'itmo de Seymour) Refez,e um gra/o
G, uma função q de AG eln (ià+ qze satis.faz as coitdições de Sellmour e devolve
uma circulação cuja Junção peso é q.

O algoritmo é iecuisivo

Caso 1: q = 0.
Devolva a. circulaçà.o vazia..

Caso 2: q # 0.
Seja p «:n. f««ção de vG e-« ÁG tal cl-:e g(«) C .5(«) e
q(p(u)) = m«{q(e) : e C .5(o)}. S«b:«eta GISup.(q)l e p ao
subalgoiitlno 6.1, desciíto a seguia', que devolve um circuito G
tal que p(u) € .4C' pala todo vél tece t, em vC' e ÁO Ç Sup.(q).
Submete G', q e C' ao suba.lgoiitmo 6.3, cine devolve o maior
ilúj-neto ío tal que a. função q -- ZoC é positiva. e satisfaz as con-
dições de Seymoul. Além disso, se {o < n)inlq(c) : e C ÁC'}
ente.o o subalgoiitmo 6.3 devolve talllbéna uln coil,e Xo e uma
aresta E tais que q -- ZoC' é justa em .Xo, ê é especial em Xo e se
í. = 0 e«tão Xo «âo é trio,ial. Seja q' a fu«ção q -- {oO.

Caso 2.1: Zo = nalnlq(e) : e C ÁC'} o« (ío < nllnlq(e) : e C

,40} e o co-te Xo é t:i«ial).
Subnleta. (; e q' a.o a.lgotitilao 6, (lue devolve unia cii-
c--loção C' c--ja f««ção peso é q'. Seja C a ci:c«l-ção
C' + {oC'. Devolva C.
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Caso 2.2 :. < «:i«{q(e) : e C .4a} . o co-te Xo «âo é tri«i,l.
Sejam Gi e G2 os gratos obtidos de G pela con-
trição de ..Yo e A'o, respectivamente. Pala todo {

em {1,2}, seja q{ a restrição de q' a. G{. Submete
Gi e gi ao algoiitmo 6, que devolve uma circulação
Ci cuja. função peso é qi. Subnleta G, Xo, E, Ci, C2
ao subalgoritmo 6.2, que devolve unlt\. circulação C'
cuja função ])eso é q'. Seja C a circulação C' + Zoa.
Devolva C .

No ca.se 1, basta. obseivai que a hinçã.o peso da. circula.çà.o va.zia é nula, e
portanto a.o devolvem a. circulaçã.o nula. o a.lgoiitnlo está se comportando como
prometeu.

No caso 2, desde que o subalgoritnlo 6.3 funcione, o va.lor de Zo é tal que
q -- toO satisfaz as condições de Seylnoui. Assim, como q' = q -- ZoO, podemos
chamar o algoz'it]no cona G e q'. No caso 2.2, conho q' sa.tisfaz as condições de
Seymoul e todo coice de (l;'] e G'2 é uni coit,e de G', tellaos (lue q] e q2 também
satisfazem as condições de Seynloui. Logo J)odeillos cala.llaai o a.lgoritmo com G
e q{ pala-todo à en] {1,2}.

Se acoite o caso 2.1 então C' é ta.l que ?),, = q'. Se ocoiie o caso 2.2, desde

que o subalgoritmo 6.2 fu]]cione, C' ta.inbén] é tal cine 7)c, - q'. Ta.]]to ]lo caso 2.1
quanto no caso 2.2, tellaos que C é uma circula.çâ.o cuja. funçã.o peso é q.

Chamamos unia. atesta. e de a?'esta (/c cov'/e se exist.e uni l-corte À' tal que e
é a única desta en] ó(X). No caso 2.2, g(u) C ó(t,) e não é uma atesta de corte
em GISu7).(q)l pois q satisfaz as condições de Seynloui e q(p(t;)) # 0 pala todo
vértice o. Clom isso, como veielllos, garantimos (]ue as condições de a])licabilidade
do subalgol'itmo 6.1 esta.o satisfeita.s. As funções p.. e ?)c. coincidem nas ai'estas
de ó(Xo), pois p.: = q] e pc, = q2, oilcle qi é a. i'está'içà.o da. função q ao gi'afo Gi
pai'a todo á. Além disso, conho q é justa en] Xo, temos que 7)c: e ;9c, são justas
em Xo. Todo ciclo en] CI e C2 que usa. giestas em l5(Xo), usa a atesta especial E
de Xo. Assim garantimos que a.s condições de aplica.bilidade do subalgoritmo 6.2
também esta.o satisfeita.s. Desde (late o suba.]gotitmo 6.] funcione, o circuito C é
de fato un] circuito adequa.clo en] relação a q. Logo as condições de aplicabilidade
do subalgoiitmo 6.3 também esta.o satisfeita.s.
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O número to devolvido pelo subalgoiitmo 6.3 é tal que a função q -- to(.7 tem
mais componentes nulas que a função q ou é justa em lula.is coices que a função
q. E basicamente este o fato que garante a. convergência do algoritmo 6. Sejam
m e n o número de destas e o númei'o de vértices de G, respectivamente. A
fim de ana]isar a comp]exidade do a]goiitmo, seja ]VJ.(q) o conjunto {u C yG
a função q não é justa em o}, e sdaln c2.i(G,q) e c2.2(G,q) as funções definidas
por c2.1(G,q) = (n -- 2)ISup.(q) + l.VJ.(ç)l e c2.2(G,q) = lz -- 3. Observe que

c2.2(G, q) depende apenas do núl-nela de vértices do grato G.
Vamos pioval pol indução ]lo núllaelo lz + IStzp.(ç)l + l.VJ.(ç)l que o número

de execuções do caso 2.1 e o número de execlições do caso 2.2 são limitados
superiormente por c2.1(G,g) e c2.2(G, q), iespectivalllente, pala gratos com mais
que dois vértices. Observe que o caso 2.2 celta.i leal,e nã.o ocorre pala giafos com
no máximo dois vértices.

Suponha que o a]goiitnlo 6 é chamado com G e q tais que Sup.(q) = ç].
Então o a]goritmo executa o caso ] e ])OI'tanto os casos 2.1 e 2.2 não são execu-
tados nenhuma. vez. Segue que o núlllelo cle execuções do caso 2.1 e o número
de execuções do caso 2.2 são limita.dos supeiioimeilte poi c2.1(G,q) e c2.2(G, q),
respectivamente, como queiíallaos demonstra.l.

Suponlla. agora que o a.lgoiitmo 6 é cha.nia.do com (;' e q tais que Stop.(q) # a.
Vamos supor que, pa.la. toda. chama.da. clo algoritino 6 com ])aiânietios .# e p
tais q«e IVXI + ISt.p.(p)l + l.WJ,,(7,)l < « + 1.S't.7,.(q)l + l.VJ.(ç)l, o núme:o
de execuções dos casos 2.1 e 2.2 sã.o limita\dos supeiioimeilte por c2.i(.#,p) e
c2.2(H,p), -esp"ti"me«te. Q-:e-en.os -].os'r'i ' mesmo pala G e g.

Observe que ceiLamente ocorre o ca.se 2, pois S'u]).(q) # a, e que Sup.(g') Ç
Sup.(q) e -/VJ.(q') Ç NJ.(q). No caso 2.2, S«p.. (qf) Ç S«p.(q') e .NJ.;(q{) Ç
NJ.(q') pala to(lo á.

Denotamos por e2.1(G, q) e e2.2(G', q) o llúmeio exa.to de execuções dos casos
2.1 e 2.2, respectiva.mente.

No caso 2.1, temos que se to = minlq(c) : e C À(J} então ISup.(q')l <
ISup.(q)l senão Xo é trivial e IATE.(q')l < 1.A'J.(ç)l já que to > 0 pelo subalgolit-

mo 6.3. O-- seja, «+lS2.p.(q')l+j7VJ.(q')l < , +lS't.p.(q)l+lATJ.(q)l e portanto,
de acordo cona a nossa hipótese, e2.1(G, q') $ c2.1(G, q') e e2.2(G, q') $ c2.2(G, q').
Mas então temos que .2.1(G',g) = e2.-lG',q') + l $ c,.-(G',q') + l $ c2.i(G,q) e

e2.2(G,q) = e2.2(G,q') $ c2.2(G, q') = c2.2(G, q).
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No caso 2.2, sejam lti e lz2 os números de vértices de GI e G2, respecti-
vamente. Como Xo não é trivial e Gi é a contrição de Xo ou Xo, temos que
n > ni Z 3. Logo, ni + ISup..(qf)l + l/VJ..(qi)l < « + ISup.(q)l + l.VJ.(q)l para
todo { e portanto, de acordo com a nossa hipótese, e2.i(G{,gí) $ c2.i(Gi,qi) e
e2.2(Gi, qi) $ c2.2(Gi, qf) pala. todo {. Temos ainda que ?z = ni + n2 -- 2. Então

e:.,(G, q)
<

<

e:.-(G- , q- ) + e,.-(G:, g:)

c:.-(G: , q-) + c,.- (G,, g,)

1?.1 - 2)l.S«/'..(Ç-)l+ INJ..(ql)
+(", - 2)is«7'.,(ç,)l+ IJVJ.,(ç:)
("- - 2)is«p.(ç)l+ l.WJ.:(ç:)l
+(": - 2)is«p.(ç)l + l.WJ.,(ç:)l
(«, - 2+ «: - 2)is«p.(ç)l + lwJ.(ç)
1« - 2)IS«P.(V)l + IJ\rJ.(q)
c,.- (G' , q) ,

pois, como q' é justa elll -Xo, IA'J.. (qi)l + lJVJ.,(q2)l = 1.õ'J.(ç')l

',.,(G,q) = .,.:(G:,q-)+.:,(G,,q,)+l
c2.2(GI , q:) + c2.2(G2, q2) + l

(«- - 3) + (,:, - 3) + ]
l?zl + n2 -- 2) -- 3
lz -- 3

c2.2(G, q) .

Além disso,

Com isso, conc]uínlos que lealmente c2.1(G,q) e c2.2(G', q) ]inaitam superior-
mente o número de execuções do ca-se 2.1 e o número de execuções do caso 2.2,
respectiva.mente.

Veremos mais tarde que a complexada.cle dos suba.lgoiitmos 6.1, 6.2 e 6.3
é O(m(n + «.)), O(n, . q(,'lG)) e O(«:'«"), -.sp"'i«-«e«te. O «úmer. de exe-
cuções dos subalgoiitnlos 6.1 e (i.3 é O(c2.1(G,q) + c2.2(G,q)), ou seja, O(nm). O
número de execução do subalgoritmo 6.2 é O(c2.2(G,q)), ou seja, O(n). Com isso,
o algoiitmo 6 produz o resulta.do esperado en] tempo O(?72.'7z' + ]z7n . q(.4G)).
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3.4 O subalgoritmo 6.1
A cada itelação da segunda. etapa do algolitmo de Seymour, como já dissemos,
um ciclo conveniente é escolhido pala sei acrescentado à. circulação que está sen-
do construída. Nesta seção descrevemos um algoritnao, baseado no método de
Seymour e Goles l43), para obter este ciclo.

Subalgoritmo 6.1 (calcula circuito com prescrição de arestas)
R«eóe «m g,a/o G, «m« /u«çã. g d. vG .,« ,'lG í«/ q«. g(«) C ó(«) e «ã.
é uma aresta de corte ])ala todo uél'time u. Devolve tlnt càl'culto C em G tat que
p(u) C .AO pa7'a iodo o ell yC

O algoritmo é reculsivo e iterativo. Ca.da. itelaçã.o começa. com um caminho
<t;o, el, t;i , . - - , ek, uj;>, digamos F', e uilaa. desta. e, denotado tal-nbém por ek+l, tal

que e € ó(uk) -- {ek} e p(uf) é ei ou ei+i pala. t,odo á eln {1,2, . . . , k}. A primeira
iteração começa com o caminho <t;o> e com a desta p(t,o), onde uo é um vértice
qualquer de G. Cada iteiação collsiste em:

Seja m tal que ok e to sã.o as pontas cle e.

Caso l

Se . # p(.«) e«tà. sej« .' a «-.sta p(«,) se«ào seja e' «m. .:esta
qualquer incidente a to distinta de e. Conhece nova iteiação com

o caminho P (ux;, e, tu> e cona a. a.lesta. e' nos ])a.péis de P e e

Existe i em {0, 1, . . . , k} ta] clue w = ui e ef+] = 'p(oí).

Seja C' o ciicuito<uí, ef+i, t,f+], . . . ,f:k,uk,e,tt;>. Pa.iee devolvam'

Existe á em {0, 1,...,k} tal que to = 1'i e cí+i # 'p(t,{).

Seja C' o ciicuil,o<u{, ei+i, ui+i,- -. , ek, uk, c,to> e G'' o glafo ob-
tido de G pela. cona.ia.ção de I''(:. Seja tl o vértice de G' que
corresponde ao conjunto \'/C' e p' a. funçã.o de \''G' em .4G' dada
poi':

Caso2

Caso 3

«,'w- l ;l=1, 1: :::.
Submete G' e p' a.o algoritmo 6.1 , obtendo u]]] cil.culto C' de G'
tal que p'(u) C vC'' pala todo vértice u em vC'
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Caso 3.1 « g vc''
Pare e devolva C"

Sejam uo,u],...,u, véi'vices de G' e /],/2,..-,/,
arestas de G' tais que O' = <uo,/i,ul,.. .,/,,u,>,
"I = u e g(u1) = /2. Seja .j e:n {i,...,A}
tal que uj é ponta de /i em G. Seja f" o ci-
clo <uj> se { = .j, <uj,ej+l,uj+t,...,t;k,ek+l,t;i> se

p(«j) .j+: e { # .j, <«j,'j,"j--,. . .,"f+:,''+:,«{>
se p(t;j) = ej e á # j. Pane e devolva o ciclo
(UO,/:, uj>P'<«i, /2 ,"', - ' . , /s,U,>.

Caso 3.2

Para mostram' que o algoritmo funciona, primeiramente note que no caso l,
se e # p(w), sempre existe unia atesta e' incidente a to distinta de e, pois p(to)
não é uma ai esta de corte.

Vamos mostram (lue, no início de cada it,etaçâo, c C ó(t,k) -- {ek} e p(ui) é eí
ou ei+i para todo i em {1,2,. . . ,A}. Na. prilaaeira. itelação a hipótese vale pois
P = <uo> e e = g(oo). Supondo (lue va-lha. no início cle uma. iteiação em que ocorre
o caso l então claramente a hipótese vale pa.ia. P<ok, e, to> e e'. Nos demais casos
o algoiitmo termina sem col-meça.i nova iteiaçã.o.

E preciso veiiÊcai também (lue no caso 3 o algoiitlllo pode sei' chamado com
G' e q'. A ponta de p(t;i) distinta de u{ é o vértice of-l . Col-no ui-l g V(;, temos
que g(t;{) é uma aresta de G' e uma. de suas pontas em G' é o ]lovo vértice u, ou
seja, p'(u) é uma aresta incidente a t( ein G'. Além disso, p'(u) não é uma aresta
de corte, pois p'(u) = g(ui). Nos dellaais vértices, p' coilacide com p, logo G' e p'
satisfazem as condições de a.plical)ilidade do suba.lgoiitmo 6.1 , como queríamos
demonstiai.

Para todo .j, temos que p(t;j) = ej ou p(uj) = c.f+i. No caso 2, como ei+i =
p(ui), realmente O é tal que g(u) C vC' pata todo vértice u em V(7. No caso 3,
(.;' é tal que p(t,) C VC'' pala todo vértice u em vC'. Se tl gl VC" então basta
observar que C'' é uln cil.culto em G. No caso 3.2, seja. C" o ciclo devolvido pelo
algoritmo. Claiamellte g(u) € Á(;" pa.ra- t.oclo vértice o em VC' -- {u:}. Como
p(ü{) = p'(«) = g(u-) = yb, Len.os q«e p(«f) C .40". Alé-. disso, p(u) C .AP'
para todo t; em VP'-- {oi}, logo p(t;) C ,4C" pala todo vértice u em .AC". Ou seja,
em todos os casos o ciclo devolvido está de acordo cona a descrição do algoritmo.
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O númei'o de iteiações do algoiitmo, ou seja, o número de vezes que o caso l
ocorre, é no máximo n, onde lz é o núnleio de vértices de G. No caso 3, o grato
G' tem pelo menos unia atesta a melros que G, o que ga.jante que o número de
chamadas iecursivas dente'o de uma chanaada. do algoiitmo é no máximo m, onde
m é o número de giestas de a. A contiação cle O, a. construção de p e a obtenção
de C" a partir de O' podem ser feitas em tempo O(7n.). Assim o algoritmo tem
complexidade O(7n(n + nz)).

3.5 O subalgoritmo 6.2
Seja G uin giafo, X um core e GI e G2 os giafos obtidos de G pela contração
de X e X. Dada.s circulações C] e C2 e]]] 6'i c G'2, ies])ect.iva.mente, dizemos que

Ci e C2 casa«t em X se p.. (e) = p., (e) pala bacia atesta e em ó(X) e existe uma
aresta E em ó(.X) tal que todo ciclo de Ci ou de C2 que usa alguma. aresta em
ó(X) usa E e apenas mais uma atesta eln õ(..V). Nest,e caso, dizermos que a desta
ê é uma. a?'esta de / gabão entre CI e C2.

Nesta seção descievenaos um algoiitnlo (lue, dadas circula.ções Ci e C2 em (l;l
e (?2, ]'espectiva]]ae]]te, tais (lue CI e C2 ca.sa.m en] .X , coilstiói unia. cliculaçao C

em G tal que a i'está'içã.o de p. a Gi coincide cona 7)c. ])a.ra. todo á em {1, 2}.

Subalgoritnao 6.2 (junta duas ci]'culações que casam em un] corte)
Recebe lu-rl. gl'alo G, u.In. c.o-i'te X, c.il'cn.tnçõt.s C\ ( C.z lias gin.jos G\ e Gz ob-
tidos de (l pela colttl'ação de X e X, i'es])ecu.uantente, t.ais (llLe Ct e CZ casam em
X e devolve uma cil'cttlaçã.o C crn G tal que a. I'está'i.ção de l)c a Gi coincide com

pc. pa7'a todo á em. {1,2}.

Seja. E uma a.lesta de liga.çã.o enfie Ci e CZ. Cada itela.çã.o do algorítmo
começa. com circulações C, CI e Cl! en] C;, G'i e G'2, respectiva.mente, tais que
CÍ e Cl: casan] em .X , E é uma. a.iest.a. d(. liga\.çâo enfie CÍ e Cl! e, pa.ia todo {,
(p.)í + p.. = p.. , Ollde (p.){ é a iestriçào da tunçâo p. ao giafo G{. A primeira
iteração começa cona C = O, CI = Ci e C2 - C2. Cada. itelaçã.o consiste em:

Caso 1: pc{ :: 0 e pc! = 0'1 '2

Pai'e e de\rojyâ. C
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Caso2:
P.i # 0 o« P.; # 0
Ajuste a notação, peimutando CÍ e Cl: se l)ecessáiio, de modo
que p.: # 0. Seja Oi uni ciclo en] C; tal que ??z.: ((-7i) > O-

caso 2.1: .4a] n ó(.x) = ç].
Seja í o núme:o «,.:(O-). Co-«ece «o« iteração
com C + ZOi, CI -- ZC'] e Cl! nos pa.pois de C, Ci e Cl!,
respectivamente.

Caso 2.2: Áci n ó(x) # a.
Seja E' distii)ta de E em ,40l nó(.x') e C'2 um ciclo em

C2 que utiliza E' tal que ??z.. (C'2) > 0. Seja. C' o ciclo
en] G cujas a.restos sã.o a.s atesta.s de ,4(Ji U Á02.

Sej, t o -ní«imo e«t:e m.: (C-) e ,n.: (O:). Comece
nova. iteraçã.o com (l: + ZC', Ci -- ÍC'l e Cl! -- tO2 nos

pa-])els de C, Ci e Cl!, respect.ix/anlente

No caso 2.2 existe C2 ella C2 pois 7)..(E') = 7).: (#) > 0. Além-n disso, como
.4c'- n ó(x) } = o, n .5(.X), existe t.«.bé"; ' 'ido C'.

Pala mostrei que o a-lgoiitnlo funciona é plcciso nlostia.i que no início de
cada ite[ação C, CÍ e C2 sã.o circula.iões en] 6', Gi e G'2, respectivamente, tais
que CÍ e Cl: ca.saiu elli X, ê é unia atesta de ligaçã.o etltle CÍ e Cl! e, pala todo
i, (pc){ + p.: = p... No início da. pl'imeii'a. irei'açã.o, a ])i])ótese vale cel'temente.

No caso 2, vamos chanlai de C', Ci' e C; a.s circulações (ltie saião usadas na nova
iteração. Supondo que a. hipótese vallli\ pala (', Ci e C2, vamos mostra.i que
vale pa['a C', CI e C;. Cllai'amente C', CI' e CIÍ sã.o cii'culações en] (l?, (Irt e (;2,
respectivamellte. No caso 2.1, ÁC] Ç ,'lG] -- ó(x), logo ,4cl n .AG2 = O. Além
disso, p., = p. + tC'i, p.{. - p.: -- ÍOI e p.., = p.l , portanto p.:,(e) = p.:,(e) pala

toda aresta e em ó(X) e'(;u.)í -fp., = p.. , pala totlo ã. No caso 2.2, p., g p. + tO,
p.:, = p.: -- tC'i e p.á, = p.. -- tC'21 logo tambélll p.,,(e) = 7).!,(e) para toda aresta

e em ó(X) e (p.)i+ p., = Ó.. , pala todo {. OI)viaiúente e]]] limbos os casos, todo
ciclo de CÍ ou de Cl! que usa. a.lguma. a.iesl,a e]]] ó(.\') usa. ê e apenas mais uma
aresta en] ó(X). Ou seja, CI' e C; casai]] e«] .\' e ? é ]i] a desta de ligação entre
CI' e CIÍ. Com isso, a. hipótese vale pa.I'a. C?', Clr e CIÍ, como quem'íal-nos demonstrar.

Se ocoiie o caso l então p.{ = p.. = 0 e portanto (p.)í = p.. , pala todo {.
Ou sqa, o algoz'itnlo de fato dex;olve o'(]uc ptoi)late
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Em cada iteração do subalgoritmo, o número ISup..(p.[ )l + IStzp.,(p.])l
diminui de pelo menos 1. Colho ISup.. (p.. )l + ISup.,(p.,)l $' 1.4Gil + l.4G2l'5;
2m, onde m é o número de giestas de G, temos que o número máximo de iterações
do subalgoritmo é 2m.

O caso l pode ser executado ein tempo O(1). Vamos analisei o tempo
suficiente pala executei unia. iteração onde ocoiie o caso 2. A escolha de Ci
pode ser feita em tempo O(1). Já a escolha de (;2 no ca.se 2.2 pequei uma busca
na circulação C; que pode sei feita. em tempo O(llCl1ll). A remoção de ÍC'i de
C{ pode sel feita en] tempo O(1), assim como, iio caso 2.2, a. remoção de t(JZ
de Cl!. O acréscimo de IC'i 110 ca.se 2.1, ou cle ZC' no ca.se 2.2, à circulação C:
pode ser feita. em tempo O( llCll), pois o ciclo pode já. fa.zei paire da. circulaçã.o C e

portanto precisamos plocuiá.-lo piinieiio. Assim, caído llC2ll $ 11C 1, uma iteração
onde ocorre o caso 2 pode sei executada êill tenapo O(llCll), ou seja, O(p.(.AG)),
pois llCll = p.(.4G). Assim o algoritmo tem cot)lplexidade O(nz . p.(.4G)).

3.6 O subalgoritmo 6.3
A cada iteiação da. segu]]da etapa do algoriLi]]o (le Seymoui ui]] ciclo C é escolhido
e decrementado de uma. fullçâ.o positiva. q que sa.tisfaz a.s condições de Seymour. O
valor de decréscimo, digalilos to, é o nia.ioi vttloi de { La.l (lue a funçã.o resultante
do decréscimo, ou seja, q -- {C, é positiva. e satisfaz as col)dições de Seymour.
Arkin e Papadimitiiou niostia.tam ISI como calculei Zo. Utilizaram pa-ra isso
uma técnica. de Megiddo 1341 pa.ia. o cálculo clo mínilllo de funções racionais.
Aqui apresentamos o suba.]goiit.]llo 6.3 e o suba.lgolitmo 6.4 que são uma versa.o
simplifica.da do algoiitmo sugerido poi Atkin e Pa.pa.(liinit,fiou.

Seja q.{. o valor naínimo cle q nas aiest.as de C;, ou seja,

q,,.{. = n.i-llq(.) : e C .4(;}

Para toda atesta. e, seja {. o nlaioi vttlol. de Z ta.l que a. função q -- tC é
positiva e satisfaz as condições de Seymoui ])aia. e. O número Zo é justamente
o número minlt. : e C E}. O subalgolitmo 6.3 del,eimina to calculando este
mínimo. Pala. isso, qua.ndo e é unia atesta. tal (lue {. < q,,.i., calcula t. através
do subalgoritmo 6.4 que sela. descrito na. seçà.o 3.7.
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Subalgoritmo 6.3 (calcula valor máximo de deck'éscimo do circuito)
Recebe um gl'üfo G, umu função q de AG em (à+ que satisfaz as condições de
Seymour, um circuito C adequado em relação a q e deuolue to Se to < q.i, então
dedo/ue tamZpém unz c07'Zc Xo e tl?lla aresta E Za/ qlle q -- toC; é Justa em Xo, E é

especÍa/ em Xo e se Zo = 0 el Zão Xo ?zão é ízÍuÍa/.

Cada iteração do algoiitmo começa colha uma aresta. E, um conjunto .E de
arestas, um número ZE e um coice Xz tais que se .E = a então ZZ = q.í. senão
{z = minlt. : e c E}. Alé--« disso, se !z < q.f. elltâo tz = tZ, (q -- trC') é justa
em Xt e E é especial em .Xr, e se {z :: 0 anta.o o coice XE llã.o é trivial. A primeira
irei'ação começa. co]'n urna. ai'esta. qua.lquei' no pa.pel de F, co ]l E = O, ZZ = qmín
e com um corte qualquer -XZ. Ca.da. ateia.çã.o coilsist.e em:

Caso l: .E = ,4G

Pare devolvendo {Z e se tZ < q«i«, devolva tanlbéin Xr e E.

Caso 2: -E # ÁG.
Seja E «:].a a-esta e--- ,4G -- E

Caso2.1: (q -- q«.f.C')(e) 5; inin{(q
Ó(X) 3 .}.

Comece nova iteiaçã.o cona E, E U {c}, ZZ e .X'Z nos
papeis de Ê, .Zl;, ZZ e .x'ê-, iespecl,ix/a.mente.

Casos.2: (q - q«:i.a)le) > mini(q - q«:í.C')jóÀ'--e)
ó(.X) 3 e}.
Sejam 3 e y as pontas de e e D uma orieJltaÇão

pala G -- e. Subineta G -- e, D, =,y,0,q..í.,2q(e),
2q(e)-2lle} n ÁC'l,q,ç- q«:f«C' ao subalgoiitmo 6.4
ol)tendo {. e un] coito .\'. t.al que (q -- í.C) é justa
e e é especial eln .X.. Se e > E elltâ.o comece DO\râ
irei'açã.o cona E, .EU {e}, ZC e Xr. Seda.o comece nova

iteração com e, .E U {e} , í. e X.

ç,,:í.C;)(óx - .)

Pala mostial que o a.lgoiitmo funciona va.mos primeira.nlellte veiificai que,
no início de cada. iteiação, se E = ç) ellLà.o {E = q,,:f. seda.o íz = minlt. : e C E}
e se tr < q.i. então tz = lz, (q -- íEC') é justa em .Xz e E é especial em .)G, e



Capítulo 3: O problema. P2 e o algoiitmo de Seymoui 37

se tZ = 0 então o coice Xr nã.o é trivial. A hipótese ví\.le no início da primeira
iteração vacuamente. Supondo que valha no início de ullla iteiação onde ocorre
o caso 2, vamos mostiai que a hipótese vale no início da ideia.ção seguinte. Se
ocorre o caso 2.1 então Z. = q«f. e portanto tr = mil {{., : e' C .E U {el} e a

hipótese vale pala E, .E U {e}, Zr e X:. Se ocos re o caso 2.2 então basta mostrar
que se tc = 0 então .X. não é ti'ivial, ])ois a. desci'ição de X. e a escolha dos
novos valores de E, .E, ZZ e .Xz gaiantenl (lue a hipótese vale no início da próxima
iteração, desde que o suba.]goiitmo 6.4 ftmcione.

Vamos mostrei ente.o, no ca.se 2.2, que se .X. é trivial ente.o t. > 0. Primei-
ramente observe que se .X. é tiivia.l, teillos cine ló(.v.) n ÁC'l c {0,2} pois c' é
um circuito. Assina tenros duas possibilidades:

Caso /= e g ,40.
Nestecaso,(q--t.C')(ó.X. -- e) =(q--Z.C)(.) = q(e). Se « g }'C' e«tâoó(x.)n.4a,
logo (q - t.C')(ÓX. - e) = q(ó.X. - '), o« seja, q(.) = q(ÓX. - e) e e:.tão teria

oconido o caso 2.1. Logo, u C I''C'. Como e g .4C' e C' é a.de(lua.do em relação a
q, temos que q(e) < q(ÓX. -- c), ou seja, (q í.C')(.5.X'. -- e < q(ÓX. -- e). Logo,
Z. > 0 e ó(x.) n ,'lc # a.
r''-,, c,. 9. . c d r''

Neste caso, ló(x.)n 4cl = 2. 1,ogo (q - í.C')(ó.X.- e) = q(ÓX. --e) -- Z..
Além disso,(q -- Z.C)lóX. --c) =(q -- {.a)(c) = q(e) -- {.. Assim, tenros que

q(ÓX.- e) = q(.) e po:t'"to(q- q,,:í,.)(') = q(.:) q«.i,.(ÓX. -e) -q.f. =

(q -- q«inC')(ÓX. -- e). Ou seja, í. = q,,.i,. > 0.

Nos dois casos concluímos que {. > 0, ou seja, se Z. = 0 eiitào de fato X. não é
trivial, como queríamos denionsLra.i.

Colllo q(e) $ q(ÓA'. - e), tellaos que q(ó(.X.)) ? 2q(e). No caso 2.2, temos
.ind' que (g -- q«.i.C')(e) > (q -- ç,,,f.C)(5.X. -- '), o-- seja, (q -- q.Í.)(5(X.)) <

2q(e) -- 2jle} n .4c'l. Com isso, as condições inicia.is do suba.]goritmo 6.4 estão
satisfeitas e, desde que ele funcione, o valor devolva(lo é de fa.to t..

Sejam in e ?l. o número de a.lesta.s e o ilúmeio de x/éitices de (l?, respectiva-
mente. Para ana]isa.i a coln])mexida.de do algoiitnlo, ilotellaos que a ca.da iteração
uma nova desta é acrescenta.da. ao conjunto .E. Inicialmente E começa com a e
o algoritmo termina. quando .E = ÁG, ou seja., são no llaáximo ??t iteiações. Em
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cada iteração onde ocoiie o caso 2, un] algoz'itmo para. elicontrai fluxo máximo e
corte mínimo é executado uma vez pa.ia decidia se ícone o caso 2.1 ou o caso 2.2.

O caso 2.1 pode sei' executado ein tempo O(1), enquanto que o caso 2.2 tem
a complexidade do subalgol'ítmo 6.4 que, como veremos mais raide, é O(mn').
Assim o subalgolitnlo 6.3 funciolla e tem complexidade O(nt2?z').

3.7 O subalgoritmo 6.4
O subalgolitmo 6.4 é uma va.riaçã.o do algoiit.tno de Foi'cl e Fullçeisoll j121 (com
refinamento de Edmonds e l<aip l91) pala. o cá.óculo do fluxo má.ximo e corte
mínimo entre dois vértices.

Seja 6' um giafo, Z) uma. oiientaçà.o e ít' e y dois véiLices. Dizemos que uma

função / de ÁG e--- Q é um ./71«:o de a' « g se /(ó'(t,)) = /(ó+(,,)) para todo

vértice u de yG -- {a, Z/}.
Seja c uma. função de 4G elll (Q+ . Dizemos que ulla fluxo / de z a g/ é c-uÍáue/

se l fl < c.

Seja / un] fluxo c-viável de # a. #. Dado un] ca.tninl]o P en] G, chamamos de
/unção /o/ga ?'e/atíua a / e c a. funçà.o Z\.,.f cle AP en] Q+ definida. por

».,.'''- l :lil; IÍil :: i:i;:
Observe que Z\..,.r é uma função positiva ])ois / é c-viá.vel. Uma. atesta e em .AP
está safra?'ada em 7'e/anão a. ./' e c se A.,.f(e) = 0. Dizemos que P é alimentador
em re/ação a / e c se nào existem giestas saturada.s em ÁP

Seja í um racional positivo e P unl caininlto de :t: a. y a.unlelltadoi eln relação
a, .f e c. O $uzo de = a y ol)t.Ido de .f pela auill.en{.ação de t ein. P e o Buxo f' que

coincide cona ./ exceLo «as giestas cle /:', o«cle ~,ale ./le) + Z se e C ,4P e ./'(e) -- t se
. C ,4P. Se Z = n.i«{A.,/(e) : . C ,']P'}, .]iz.-«os q«. ./' /ol oZ,fí /. d. / po, «m«

aumenlação má=Íma em P. Ousei"ve que nesse caso ./' é a.inda. uin fluxo c-viável
e que unia atesta em ÁP focou sa.tufada em relação a. /' e c

A {níelzs düde de Hn} ./7tl;zo / de a: a g/, denotacla pol á?t/(/), é o número
/(Ó'''(.)) - /(Ó'(«)).

Um fluxo / á m(í=ímo eln 7'e/açáo a c se ./ é c-viável e nã.o existe outro fluxo
c-viável de a: a y com intensidade ma.ioi (]lie /
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Fotd e Fullçei'son mostraram, através de seu algoiitmo, que / é um fluxo
máximo em relação a. c se e somente se não existe caminho de r a g aumentador
em relação a / e c. Como conseqiiência disso, denlonstraiam que a intensidade
de um f]«xo máximo em relação « c é o nú«leio minlc(ó(.Y)) : a C X,g/ « X},
que denotamos por CaPmi«(C).

O subalgoritmo 6.4 é uma. generalização do algoz'itmo de Foid e Fulkeison
que traba]ha em um inteiva]o. Vamos então geneia]izai a.]gumas das definições
acima para um intervalo.

Pala núlnelos nacionais L e R, denota.mos pol IZ', XI o conjunto de todos os
númel'os racionais enfie .L e R, inclusive É e ]{. Seja g ullaa. funçã.o de .4G x IZ, .nl
em Q. Dado um nacional í en] IL, ./?l, denoLamos poi gt a função g(., t), ou seja,
a função de 4G ena Q definida poi gt(e) = g(e, {) pala toda atesta e.

Dizemos que / é um IZ,, Rl-./7tt; :o de a' a g/ se /t ó um íllixo de = a g pala todo
t em Í.L, .nl.

Seja c uma fullção de 4G x it, RI em Q+. Dizemos que uni l.L,Rl-fluxo /
de 3 a y é c-uiáue/ se /t é ct-viá.vel pala. todo f em IL, XI.

Seja ./ um IL, Rl-fluxo c-viá.vel de = a. y. Da.do um ca.alinho P em G, chama-
dos de /unção /o/ga ?'e/aííua a. ./ e c a função zX de .4P x IZ,, /?l eni Q+ tal que

Z\t = a.ci..f. ])a.]'a todo Z em IZ,,/?l. Ousei've (lue a. 2 0 pois / é c-viável. Dada
uma desta e elll ÁP, dizemos que e esí(í IZ,,Rl-sízZzzz'ada ellz v'e/anão a / e c se
A.(e) = 0 pala todo í ein l.L, XI. Dizemos que P é it, J?l-aíi7n.enfadar em relação
a ./ e c se não existem arestas saturadas em ,4P

Seja d uma função de IZ,XI en] Q+ e P un] can)anho de 3 a g/ l.t,-Rl-
aumentadoi em ielaçào a. ./ e c. O ./7u;z:o oóí (/o de / 7)e/a a.u.tentação de d
em P é o IZ,, .Rl-fluxo /' de # a. y e]]] l.t, XI (]ue coincide com / exceto nas arestas

de P, onde vale ./(e,{) + dt pala todo í em IL, XI se c C ,'lP e ./(e,t) -- dt para
todo Z em IL,XI se e C ,4P. Seja A(í) = illiilÍA.(e) : e € .4P} para todo t em
l.L, .nl. Se d = ãl então dizer)os (lue /' /oí oZ)lí(/o de ./ /)OI' izll a l.t, Rl-aume7}lação

máa;ima em P. Observe (lue nesse caso ./' é a.inda ]in] IZ,, Ej-fluxo c-viá.vel e que
uma aresta em .AP ficou satura.da ei]] ielaçã.o a. /' e c.

Seja /z uma. função de IL, RI em Q. Pa.ia cada. Z e]]] l.t, XI, denotamos poi Àt
o número À(t) pala todo Z enl IZ,, al.

Na verdade, o subalgoiitmo 6.4 tiaballla. a.pena-s com funções lineares. Tais
funções serão lepiesentadas pol pa-les de números. Assim, dado um par de



Capítulo 3: O problema P2 e o algoritmo de Seymoul 40

números ÀL e An, a. fu]]ção /} de l.t, RI en] Q+ é definida. por

. R - t. t- L .
"' - i=h' -'- Ê'::i",,

para todo t em IZ,, XI.
Uma função g de .4G x IZ, RI em Q é lí?traz se a função g(e, .) de l.t, .nl em

Q+ é linear para toda atesta e. Observe que se g é linear então
R-t t- L

gt --- -:iÍ-:-igl -+ -ÍI.:-Egn,

para todo Z em l.L, .RI.
O objetivo do suba]goiitnlo 6.4 é, dadas funções lineares c de 4G x l.t, XI em

Q+ e a de IZ,, XI em Q+ tais que cap,«f.(cZ.) ã al e cap,,:f«(cR) < an, determinar
o maior valor em l.L, XI, diga.mos {, tal que ca/9«.i.(ct) = at. O algoiitmo, como já
dissemos, ti'abelha apenas co]]] funções lineares. Esta. lestiição traz alguns pro-
blemas pois a função Ã que deteinlina. a. It, Rj-a.umentação nlá.xima nem sempre
é linear. Ela é na vei'da.de liceal poi tie(hos. O que o algoiitmo faz então é tomar
um interva[o contido em IZ, XI, diga.mos l].,', R'l, com as mesmas características
que l-L,.RI, onde .6. é linear, pata desse ilaodo piosseguii ti'a.ba.lllalldo apenas com
funçõeslineares.

Subalgoritmo 6.4 Recebe ?l?lz gra/o G, ?lm.a. orie7iíação D }la?'a G, uáríices = e
y de (}, racion.ais Lo e Ro, I'a.ciosa.is QLo e aR. e jttn.ções cl. e cn. de AG em
Q+ cais qzle cap«{«(cl.) 2 al. c c«7)«.f«(cn.l < an.. Dcuo/ue o nzaio?. ua/or em
l.Lo, /ÜI, dãg««:os Z, [«/ q'«. c«;'«.í«(c.) ? «. . ««: «,'{. .Xo Í«/ q«. = C Xo, y « Xo
e '.(.5(Xo)) = c«p«..«(..).

Cada. iteração do a]goiit]]ao começa. cona (bois iaciona.is .L e .R tais que .Lo É

Z, < .R $ /Ü, cap«.f«(cl) ? al e c«p«.{,.(cR) < ..n, e --m IZ,, Rl-fl-xo linear c-viável
/ de # a Z/. A primeira ateia.çã.o começa com Lo, .l?o e o ILo, .l?ol-fluxo nulo nos

papéis de -L, R e /, respectiva.mente. Cla.cla. iteiaçã.o consist.e em;

Seja Xo o conjunto {z; € vG : existe caminllo de ;z: a t, IZ,, Xj-aumentados em
relação a / e c}.

Caso 1: y « Xo.
Calcule to em IL, XI tal que c..(õ(Xo)) = at.. Pane devolvendo
to e .Xo.
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Caso 2: y C Xo.

Seja P um caminho de z a y IL, Rj-aumentados em relação a / e
c de comprimento mínimo. Clonaece um novo processo iterativo
com um conjunto 7' de pares de giestas de ,4P e nacionais .L' e
R' tais que, para todo pai de arestas (e, e') faia de T, a.(e, .) 5;
Â(e', .) ou A(e, .) Z Â(e', .), .L $ .L' < R' $ .R, "p..{«(cl,) Z «L,
e cap«i«(cR,) < aR,. A piimeiia iteiação deste processo novo
começa com .AP x ,'lP, .L e -R. Cada iteração consiste em:

Caso 2.1: T = a.

Seja. /' o l-L',.R'l-fluxo obtido de / ])ela IZ',X'l-
aumeiitaçã.o máxin]a. en] P. Pa.le as itelações do
deste processo iterativo e col-tece nova. iteiação do
algoritnao com .L', R' e ./' nos pa.péis de Z, R e ./

Ca.se 2.2: T # a.
Seja-« (e, e') ««. pa- 'le a-est.-s e-« T. Se A(e,.) $
A(e', .) o« A(e,.) 2 A(.', -) e«tão co«.ece :-o« ite:.-
ção deste processo iteiat.ivo colll 7'- {(c, e')}, Z,' e -R'
nos J)a.])éis cle 7', L' e /?'. Scitào seja Z en IZ,', X'l tal
que AÍ(c) = Z\Í(e'). [)eLetmine o va.]oi de cap,,,{«(q)
a.través de un] algoritn)o ])aia. calcula.i fluxo llláxilno

. co:.te n.í«i-«o. Se '«p,.;«(q) 2 «Í, co"'"' "-a
itelação deste processo iteiat.lvo com T -- {(e, e')},
Í e R' nos papéis de T, L' e R'. Se ca7).«Ín(ci) < aÍ,
colllece nova il,eia.çã.o dcst.e processo ateia.uivo com
T -- {(c, e')}, L' e í nos papéis de 7', Z,' e R'

Pala mostra.r que o a.lgoiiLnio funciolla., vt\.mos nlostitu que no início de cada

iteração L,R e .f são tais que Z, < -R, caJU«.f,.(cl) ? «l e cap«.{«(cR) < an, e .f é
um l.t, ./?l-fluxo linear c-viável de = a. y. No início da. plimeiia. iteiaçã.o, claramente
a hipótese vale. Supondo que o processo ateia.tivo do caso 2 funcione, temos que
.L :$ .L' < R' $ n, o« seja, Lo 5; Z,' < R' 5; ã'.. Além clips., c«p«:i.(cl,) ã al
e cap«{,(cR,) < an.. E preciso gaiant.ii também que ./' é um fluxo linear c-
viável de = a. g/. Cleitamente /' é \m] fluxo c-viável pois foi obtido de / pela
l.L', R'j-a.umentaçào máxima em P. Pa.ta mostiai (lue ./' é linda.r, ba.sta mostrar
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que no caso 2.1 ãl é linear em IL', .R'l. Como, para todo par de arestas (e,e'),
a.(e, .) $ A(e', ) o« A(e, .) ã a.(e', .), existe uma aresta E tal q- ãlt, = 6.L.(E)
e ãln, = An,(Z). Observe que, pela definição de ã e por que A(e, .) é linear para
toda aresta e, telhas que ã] = A(E, .) no intervalo ]Z,', R'] e portanto X é linear
em IZ', a'l, como queríamos demonstrar.

Vamos mostrar agora que, no início de cada iteração do processo iterativo do
caso 2, T é um conjunto de pares de arestas de .4P e -L' e R' são racionais tais que,
pa'' todo par de aresta (e,e') fora de T, A(e, .) 5; 6.(e', .) ou A(e, -) Z A(e', .),
Z, $ Z' < R' $ R, cap«i«(cl,) 2 al, e cap,,.{.(cR,) < ax,. Claramente a hipótese

vale no início da primeira iteração do processo. Supondo que a hipótese valha no
início de uma iteração em que ocorre o caso 2.2, se A(e, -) $ 6.(e', .) ou A(e, .) 2

A(e', .), cl.r.me«te a hipótese -le p"a r-- {(., e')}, Z.' e R'. Se a.(e, .) ZI A(e', .)
e A(e, -) Z A(e', .) e«tão te:nos que (A(e, Z') < Z\(e', Z,') e A(e, R') > A(e', R'))
ou (6.(e,L') > A(e',.L') e a.(e,-R') < A(e',R')). Como A(e,.) e A(e,.) são

funçõ« lhe.«s, realme«te existe í em l-L', X'l tal que AÍ(e) = Ai(e'). Certamente
Z,/ < í < R' e portanto a escolha de L' e i ou í e R', no caso 2.2, garantem que a
hipótese vale no início de toda iteração.

Eln cada iteração do processo iterativo do caso 2, o conjunto T diminui de
um e]emento, logo o número de iterações não passa de n2, onde n é o número de
vértices do grato. Como A(e, .) e a.(e', .) são funções lineares, podemos determi-
"a- se A(e, .) $ A(e', .) o« A(e, .) ? a.(e', .) ou dele««ü«a: o v.lo: de 7 em temp'
O(1). Utilizando um algoritmo para calcular fluxo illáximo e corte mínimo com
complexidade O(n3), un)a execução do processo iterativo do caso 2 pode ser feita
e-, te:npo O(ns).

A função h de IZ,o, .l&)l ein Q+, definida por À(t) = cap«{«(ct) para todo t em
ll,o, .l?ol, é contava e at é linear, por isso, no caso l existe apenas uln valor to tal
que h(to) = a.. e h(Z) < a. pala todo t em lto, Rol. Ou seja, Zo é o maior valor em
IZ,o, Rol t.l q«e cap,«i,.(c..) ? «...

O número de iterações do algoritmo é O(m7z), onde m é o número de ares-
tas de G, assim como o refinamento do algoritmo de Ford e Fulkerson proposto
poi Edinonds e Karp. Abaixo apresentamos uma demonstração semelhante a

demonstração de Lawler 1291.

Vamos mostrar primeiramente que o comprimento do caminho aumentados
escolhido no caso 2 nunca diminui. Para isso, sejam aÍk) o comprimento do menor
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caminho aumentador em (.L,R) de a a u depois de k aumentações máximas, e
dk) o comprimento do menor caldinho aumentador em (Z,, J?) de u a y depois de
k aulnentações máximas. Vamos mostrar primeiramente que a(k+i) Z al)k)

Supondo por absurdo que existam t; e k tais que aÍk+i) < aÍk) então sqa
u tal que o(k+i) :: minloÉt+l) : u C VG e alik+i) < ar)}. Sqa P o menor
caminho aumentador em (L,.R) de = a u depois da (k + l)-ésima aument,ção,
e e a última aresta de P, com pontas u,u. Temos que a.t(e) > 0, portanto
aÍk+l) - aÍk+l) + 1. A aresta e estava saturada de u a t; depois da k-ésima
aumentarão, do contrário aÍk) $ ag) + l $ a(k+i) + 1 = a(k+i). Mas se e estava
saturada depois da k-ésima aumentação e At(e) > 0 depois da (k + l)-ésima
aumentarão então é porque e foi utilizada de o para u no caminho aumentador
usado na, (k+ l)-ésima aumentarão. Como tal caminho era nu'nimo, aÍk) = aÉk)+l
e portanto a(k) = a9) -- l $ a(A+l) - l $1 a(k+l) -- 2, contrariando a hipótese de

que aÉk) > aÉk+i). De fonna análoga, podemos mostrar que Tu(k+l) Z dA)
A cada aumentação máxima pelo menos uma aresta do caminho é saturada.

Seja e, com pontas u, u, uma aresta que é saturada na (k + l)-ésima aumentarão
máxinaa. O comprimento do caminho aumentados utilizado na (k + l)-ésima
aumelltax;ão máxima é alh) + l(k) :: aÍk) + dk). Na próxima iteração em que e
aparece em um calninlio aumentador mínimo, digamos na (/ + 1)-ésima aumen-
tação, ela será utilizada no outro sentido (de u para tz). Se e está orientada em
Gdeu pardo então o(k) =alik)+ l e a(r) = a(i)+l.

Pelo que foi visto anteriorlllente e colllo / > k, segue que oll) ? al)k) e
dl) ? dk), assim aÍr) +41) ? a(k)+4k)+2. Ou seja, o comprimento do (próximo)
caminho aumentador mínimo que utiliza e aumenta de pelo menos 2.

O comprimento máximo de un] caminho aumentador é n-- 1 . Assim nenhuma
aresta pode ser sa.furada mais do que ?z/2 vezes. Como toda aulnentação máxima
satura pelo [nenos unha aresta, o ]]ún)ero máximo de aumentações, ou seja, de
iterações do subalgoritino, não passa. de mn/2. Com isso o algoritmo funciona e
tem complexidade O(mn').

3.8 O problema P2
O algoritlno de Seymour não resolve o problema P2. Dados limites inteiros Z, tz
tais que Z $ u e /,u satisfazem as condições de Seymour, a primeira etapa do
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algoritmo transforma Z, u em uma função q que satisfaz as condições de Seymour.
A segunda etapa, a partir de q, obtém uma circulação cuja função peso é q,
resolvendo portanto o problema P2r. A circulação obtida pode não ser inteira.
Infelizn)ente, pode nem existir uma circulação inteira cuja função peso é q.

Exemplo 3.3 t/m gra/o G e uma /unção {nleira q gue satill/bz as condições de Seymoar
indicada nas arestas de G. .Vão ea;êste circulação nteira ctÜa /u7zçâo peso é g, como
mostramos abala;o.

Para toda cií'cuZação inteira C, temos gue lpc(ó(X»l é par para iodo corte X, pois lodo
.ic/o d. C «a «. «úme« p« d' -«t« .«. ó(X) . te«. m«/t@Zicídade i«teí«. .N.

.«t'"t., «{s,' «m co,te X 'm G taJ q«e lç(ó(X»l é z'mpa,.

Poderíamos então conjecturar que, dada uma função q satisfazendo as con-
dições de Seymour, existe uma circulação inteira cuja função peso é q se lç(õ(X))l
é par para todo corte X em G. No entanto, o exemplo 3.4 é um contra-exemplo
para tal conjectura.

Seymour demonstrou 1431 que se G é um grato planar, q satisfaz as condições
de Seynlour e lç(-S(X))l é pal para todo corte X então existe uma circulação
inteira cuja função peso é g.

Além disso ele piopâs a seguinte conjectura para o caso geral:

Conjectura 3.1 P«« todo gra/o G . tod« /unção q t«/ g«. q(e) é p- p«« toda
aresta e e q satisfaz as coltdições de Sellmour, e:riste uma circulação inteira cuja
]Kl\ç-ao peso e q.

A va]idade desta conjectura implicaria que, dados limites inteiros Z, u tais
que r $ u e /,u satisfazem as condições de Seymour, existe uma circulação C
ta[ que p. é Z,u-viável e, para todo cic]o (7 em C, m.(C') C Z+/2, onde Z+/2 =
{{ C Q+ : 2t C Z+j}, como vamos mostrar a seguir. Pelo algoritmo 5, existe
unia função inteira q tal que Z 5; q $ u e q satisfaz as condições de Seymour. A
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função q' de .4G em Q+ definida por q'(e) = 2q(e) para toda aresta e satisfaz as
condições de Seymour. Além disso, g'(e) é par para toda aresta e. A validade da
conjectura 3.1 implicaria que existe uma circulação inteira cuja função peso é q'
A circu]ação C ta] que C = C' e m.((7) = m.,(C')/2 para todo C' em C é uma
circulação C cuja função peso é q e tal que m.(O') C Z+/2 para todo (-; em C.

Exemplo 3.4 0 gra/o de Petersen e uma /unção inteira q que satillfaz as condições
de Seymour indicada nas suas arestas. Nas arestas sem rótulo a lfunção Date 1. Não
ea;isto arca/anão íntei7'a ctÜa /ul&ção peso é g, colmo mostramos abaixo.

Supoltlla por absurdo que Crista uma circulação nteira culpa juTtção peso é q. Como
o gT'a.fo de PeteT'ser é cúbico e ea:isto tl l a aresta de peso 2 e duas dc peso J eln cada
uél'vice, telhas (]uc todo ciclo de C utiliza a]tcritadameltte arestas de peso ] e 2, ou seja,
todo ciclo de C utiliza o lneslllo l\útero dc a7'estas de peso l e 2. Conto ealiste uln corte
X ta/ quc ó(X) é .7zzstame7zte o colÜul to das arestas de peso 2, telhas que todo ciclo
dc C utiliza uln ltúlnero par de arestas dc peso 2) ou seja, o colnprilnento de todo ciclo
de C é um n\últipto de 4. Como o comprimento de um cacto lto grelo de Petersen é
pelo menos 5, temos que o compritnento de todos os ciclos de C é 8 (não pode ser 12
pois ezãstem apenas 5 arestas de peso 2). Clamo todo ciclo utiliza arestas de peso í, a
Tnultip[icidade de todos os cicios de C é ]. Assillt a soma do comprimento de todos os
ciclos de C é q(.AG), ou seja, 20. Mas isso é uma c07ttl'adição pois tal saÍRa deveria
$er um ?itúltiplo de 8.



CJapítulo 4

Os algoritmos de Jaeger e alguns
casos particulares de P2+ e P3

Neste capítulo, examinaremos as consequências dos algoritmos de Jaeger sobre os
casos particulares dos problemas P2+ e P3 em que os limites inferiores valem l
e os limites superiores valem k, onde k é um número natural. Diremos também
alguma coisa sobre o caso particular do problemas P2+ em que os lílnites infe-
riores e superiores valem k. Claramente todas as conseqüências sobre os casos
particulares do problema P2+, valem também para os casos particulares corres
pondentes do problema P2. A literatura registra várias conjecturas sobre estes
casos particulares; todas continuam abertas.

4.1 Os algoritmos de Jaeger
Vamos descrever dois algoritinos de Jaeger: o primeiro constrói uma circulação
inteira C tal que pc é 1 ,2-viável eni gl'aros 4-aresta-conexos; o segundo constrói
unha circulação inteira C tal que p. é 1 ,3-viável en] grados 3-aresta-conexos.

Os dois algoritlnos de Jaeger baseiam-se fortemente no seguinte teorema de
Nash-Williams 1381:

Teorema (Nash-Williams): Para todo gr(!/o 2k-aresta-c07'ezo, ezístcm k
(íruores geradoras duas a ditas disjuntas nas arestas.

Dado un] grato G e uln conjunto .E de destas de G, dizemos que uma função
q de .4G em Q+ coZ,re E se q(e) # 0 paga toda aresta e en] .E. Se .E = .4G,

dizemos que q cobre G. Se E = {e}, dizemos que q cobre e.

46



Capa'lula 4; Os aJgoritmos de Jaeger e alguns casos pari;cu/ares de P2+ e P3 47

Dado um grato G e uln subgrafo gerador conexo S de G, uma circulação
/undamenZa/ de S é uma circulação inteira C tal que pc é 0,1-viável e cobre
ÁG-ÁS.

Algoritmo 7 (Jaeger, para grafos 4-aresta-conexos) Refez,e um gra/o .4-
aresta-conexo G e devo/ue uma circo/anão inteira C taJ que pc é /,2-t;lave/ e uma
2-coloração para C.

Sejam TI e T2 duas árvores geradoras de G disjuntas nas arestas.
Para todo i em {1,2}, submete G e 71í ao algoritmo 9 que devolve
uma circulação fulldalnental C{ de Zlí. Seja C a circulação Ci + C2.
Devolva as circulações C, CI e (-?2.

Existem duas árvores geradoras disjuntas pelo teorema de Nash-Williams,
pois G é 4-aresta-conexo. Como poderemos conferir mais tarde, para í em {1, 2},
G e Ti satisfazem as colldições iniciais do algoritmo 9. Assim, desde que ele
funcione, Ci é uma circulação fundamental de 7:, ou seja, é uma circulação inteira
tal que pc; é 0,1-viável e cobre as arestas de ÁG -- n. Claramente C é uma
circulação inteira e CI e C2 é uma 2-colocação para C. Colmo ,4TI n ,4T2 :: a,
temos que C cobre (7. A]ém disso, como pc. é 0,]-viáve] para todo ã em {],2},
temos que pc $ 2. Ou seja, de fato a circulação C é ta] que pc é 1 ,2-viável.

A detenninação de duas árvores geradoras disjuntas nas arestas pode ser feita
en] tempo O(m') 1421, Ollde m é o número de arestas de G. Mostraremos mais
balde que o algoritmo 9 tem complexidade O(m'). Como Ci e C2 são circulações

inteiras tais que pc; é 0,1-viável para todo á em {1, 2}, a construção de C a partir
de Ci e C2 pode ser feita eln tempo O(m2). Concluímos então que o algoritmo
tem complexidade O(m').

Agora vamos descrever o outro algoritmo de Jaeger.

Algoritmo 8 (Jaeger, para gratos 3-aresta-conexos) ReceZpe um. gra/o 3-
aresta-coTlc=o G e devolve EIRA circulação iltteira C ta! que pc é 1,3-viável e uma
S-coloração para C.

Seja G' obtido de G pela duplicação de todas as arestas. Sejam
TI',7y e T: árvores geradoras em G' duas a duas disjuntas nas ares-
tas e TI,T2 e T3 as árvores correspondentes ein G. Para todo { em
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{1, 2,3}, submete G e Ti ao algoritmo 9 que devolve uma circulação
fundamental Ci de Z. Seja C a circulação Ci + C2 + C3. Devolva C,
CttC,2 e (,3.

Novamente, existem três árvores geradoras duas a duas disjuntas nas arestas
pelo teorema de Nash-Williams 1381, pois, como G é 3-aresta-conexo, G' é 6-
aresta-conexo. Como poderemos conferir mais tarde, para { em {1,2,3}, G e 71i

satisfazem as condições iniciais do algoritmo 9. Assim, desde que ele funcione, Ci
é unia circulação fundamental de 7}, ou seja, uma circulação inteira tal que pc. é
0,1-viável e cobre as arestas de .AG -- Ti. Claramente C é uma circulação inteira e

Ci,C2 e C3 é uma 3-coloração para C. Como ,4Ti/n.A72n.4T3 :: ç}, segue que uma
aresta aparece no máximo em duas das árvores T] , T2 e T3 e portanto é coberta
pol' uma das circulações Ci,C2 e C3. Ou seja, C cobre G. Além disso, como pc; é
0,]-viável para todo i e]]] {1,2,3}, temos que pc $ 3. Logo pc é 1,3-viável.

A análise da complexidade é praticamellte idêntica a do primeiro algoritmo
de Jaeger. A determinação das três árvores geradoras duas a duas disjuntas nas
arestas pode ser feita em tempo O(m2) 1421, onde m é o número de arestas do
grato G. A construção de TI,T2 e T3 a partir de TI/,7y e T: pode ser feita ein
tempo O(n), onde n é o número de vértices do grato G. O algoritmo 9 tem
complexidade O(m:). Como CI,C2 e C3 são circulações inteiras tais que p.. é
0,]-viável para todo á en] {1,2,3} , a construção de C a partir de Ci,C2 e C3 pode
sei feita en] tempo O(m2). Concluímos então que o algolitnlo tem complexidade
O(m:)7n.

4.2 Construção de circulações fundamentais
Vamos descrever um algoritlno que, dado um grato G e uln subgrafo gerador
conexo S de G, encontra uma circulação fundamental de S.

Dada. uma circulação C, dei)otàrei-nos por .4C o conjunto U{,4C : C' C C}.

Dado un] grato G e un] conjunto .E de arestas de G, note que existe uma
circulação inteira C tal que p. é 0,1-viável e .4C = E se e somente se l.E n ó(t,)l é
pai pala todo vértice u.



Capítu/o 4: Os algoritmos de Jaeger e alguns amos partícu/ares de P2+ e P3 49

Dados conjuntos .EI e .E2, denotamos por EIAE2 o conjunto (EI -- .E2) U

(.E2 -- .EI). Dadas circulações inteiras CI e C2 tais que p.. é 0,1-viável para todo
á em {1,2}, denotamos por ClaC2 a circulação inteira C tal que pc é 0,1-viável e
,4C = ,4Cla..AC2. Tal circulação existe pois, como l.4cl n ó(t;)l e l.Ac2 n ó(o)l são
números pares, l(.4Cla..4c2) n ó(u) é par para todo vértice o.

Algoritmo 9 (constrói uma circulação fundamental) Recebe wm grct/o G,
um subgrafo gerador conexo S de G e devolve uma circulação fundamental de S.

O algoritmo é iterativo. Cada iteração começa com uma circulação inteira C
tal que pc é 0,1-viável. A primeira iteração começa com a circulação vazia. Cada
iteração consiste em:

Caso 1: pc cobre .AG -- .4S
Paree devolva C.

Caso2 pc não cobre .4G -- .AS.

Seja Z uma aresta que não é coberta por pc' Sejam # e g/ as
pontas de E, P um caminho de a a y em S e C o ciclo P<Z/,Z, z>.
Seja C' a circulação (l?A{C'}. Comece nova iteração com C' no
papel de C.

No caso 2, existe un] caminho de z a y pois S é gerador e conexo. É fácil ver
que no início de cada iteração C é uma circulação inteira tal que pc é 0,1-viável.

No caso 1, obviamente C é uma circulação fundamental de S, ou seja, o
algoritlno devolve o que promete.

O conjunto .AC n (.4G -- ÁS) aumenta de pelo menos um elemento a cada
iteração. Para verificar isso, vamos mostrar que, no caso 2, l.4c' n (.4G -- .AS)l >
l,'ic n (.4G - .4S)l. Co-no .4C' Ç .,4$U {e} e C' = Calam, te:nos que .'lc n (.AG-
.4s) ç .AC' n (.4G - .AS). Além disso, temos que E C .4C', E g .AC e Z « .4S, logo
IÁC' n(.AG- .4S)1 2 1(.4c n(.4G - 4S))u {zll = 1.4c n(ÁG - 4S)l +l, como

queríamos demonstrar. Portanto o número máximo de iterações é O(m), onde m
é o número de arestas de G. A determinação do ciclo (7 e o cálculo de CA{O}
podem ser feitas ein tempo O(m). Logo, o algoritmo tem complexidade O(m'),
como queríamos demonstrar.
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4.3 Os problemas P2 e P2+ com limites l e k
Nesta seção vamos nos concentrar nos casos particulares dos problemas 2 e 2+ em
que o ]imite inferior va]e ] e o limite superior vale k para toda aresta. Mostraremos

as implicações dos algoritmos de Jaeger para estes casos l28, 181.
Nestes casos particulares, como o limite inferior de toda aresta é 1, uma

condição necessária para que os problemas tenham solução é a ausência de l-
cortes no grato, pois não existe ciclo que use a única aresta de um l-corte. O
illesino vale pala os demais casos particulares dos problemas 2+ e 3 que serão
analisados neste capítulo.

O fato abaixo mostra uma condição necessária e suficiente para que o pro-
blema P2(G,l,l) tenha solução:

Fato 4.1 Pa7'a todo gra/o G, as seguintes a$1'mações são equ ua/entes

1. Existe uma circulação inteira C tat que pc é ],]-uiáue].
2. G é euteMa710.

Condições i)ecessárias e suficientes para que P2(G,1 ,2) temia solução não fo-
lar determinadas ainda. O fato abaixo mostra uma condição su$ciente para que
P2+((7,1 ,2,2) tenha solução. Claramente a mesma condição é suficiente também
para que P2(G,1,2) tenha solução.

Fato 4.2 Para todo gra/o sem /-cortes e sem 3-cortes, existe uma circulação
iltteira C ta] que pc é ],2-viável e zma 2-coloração para C.

Se G não é conexo então podemos considerar cada uma. de suas componentes
separadamente, ou seja, podemos considerei que G é conexo. Se G ten) um 2-
corte X, seja-, / e /' «s .Festas e:n ó(X). Qualq«er circulação C «o grato Gv
corresponde a unia circulação C' ein G tal que p.,(e) = p.(e) para toda aresta
e eln .ÁG' -- {./} e p.,(/) = p.(./''). Com isso, podemos considerar que G não
tem 2-cortes e, para provar a validade deste fato, podemos considerar apenas
grifos 3-aresta-conexos. Dado uin grato G e uma aresta /, os cortes do grato
G\./' são cortes de (7. Logo, se G não tem 3-cortes então G\./' também não tem
3-cortes. Ou seja, podenaos considerar apenas gratos 4-aresta-conexos, collcluindo
a validade do fato 4.2 a partir do algoritmo 7.



Capítulo 4: Os algoritmos de Jaeger e alguns casos particulares de P2+ e P3 51

As conjecturas abaixo ]43, 27] sugerem que a ausência de ]-cortes em G
é condição necessária e suficiente para que P2(G,1,2) e P2+(G,1,2,4) tenham
solução:

Conjectura 4.1 (circulação 1,2-viável) Para todo gí'údo sem /-corres, ea ste

uma circtl/anão nteira C ta/ que pc tí .r,2-tiiáueZ.

Conjectura 4.2 (circulação 1,2-viável com 4-coloração) Para todo gr(!/o

sem /-cortes, ezisZe uma circulação inteira C ta/ que pc é /,2-uiáueJ c uma {-

co/oração para C.

O fato abaixo nlostla que a conjectura 4.1 vale com 3 no lugar de 2

Fato 4.3 Para todo gra/o scm .r-c07'tcs, e ste lama circo/anão nteira C ta/ que
pc é 1,3-viável e uma 9-coloração pal'a C.

Como no fato 4.2, podemos considerar apenas gratos 3-aresta-conexos e o
algoritino 8 completa a den)onstração deste fato.

4.4 Os problemas P2 e P2+ com limites k e k
Nesta seção vamos analisei os casos particulares dos problema P2 e P2+ em que
os limites inferiores e su])eriores valem k em todas as arestas. Enunciaremos a
fal-nosa conjectura da cobertura dupla por ciclos e nlostraren)os as implicações
dos resultados de Jaeger para estes casos l28, 181.

O fato abaixo mostra a equivalência entre P2+(G,1,2,k) e P2+(G,2,2,# + l).

Fato 4.4 Para todo gra/o, ezisZe uma círcuZação {7}teíra C ta/ que pc é /,2-u á e/
e Hma k-co/07'anão pala C se e some?ite se ea;êste ?lma círcu/anão á feira C' ZaJ que

p., á 2,2-«iá«e/ e «m« (k + l)-co/o«ç'' p«,'« C'

Seja C un)a circulação inteira tal que pc é 1,2-viável e CI,C2,. . . ,Ck uma
k-coloração pala C Seja CX:+l a circulação

CiAC2A . . . ACk

e C' a circulação Ci + C2 + .. . + CX;+l. Primeiramente note que Ck+l é uma

circulação inteira tal que pc... é 0,1-viável. Logo, C' é uma circulação inteira e



Capítulo 4: Os algoritmos de Jaeger e alguns casos particulares de P2+ e P3 $2

Ci,C2,. . . ,Ck+l é uma (k + l)-coloração para C'- Além disso, como .4Ck+l éo

conjunto das arestas cobertas por exatamente uma das funções pc, ,pc2 ) . . . )pcÊ)

temos que p., é 2,2-viável.
Seja C' uma circulação inteira tal que p., é 2,2-viável e Ci,C2, . . . , Ck+i uma

(k + l)-coloração p'r' C'. Seja C a circulação C +C2 + . . . + Cj:. Claramente C é

uma circu]ação inteira. Como pc, - 2, pc.+: é 0,1-viável e pc - pc. ' pc.+: , temos
que pc é 1 ,2-viável. Além disso, Ci,C2, . . . ,Ck é uma k-coloração para C-

Fato 4.5 Para todo gr(l/o sem /-cortes c sem g-cortes, existe ténia cárcu/açâo

{7zte ra C ta/ quc pc é 2,2-uÍáuel e uma 3-coloração para C.

Ou seja, a ausência de l-cortes e 3-cortes em (7 é então uma condição sufi-
ciente para que P2+(G,2,2,3) e P2((7,2,2) tenham solução. A validade deste fato
é consequência direta do fato 4.2 e do fato 4.4.

A conjectura da cobertura dupla por ciclos l43, 471 e uma de suas variantes
hein collhecida l8, 181, enunciadas abaixo, dizem que a ausência de l-cortes é
unia condição necessária e suficiente pala que P2((7,2,2) e P2+(G,2,2,5) tenham
solução.

Conjectura 4.3 (cobertura dupla por ciclos) Para todo gra/o sem /-corres
existe uma circulação inteira C tal quc pc é 2,2-viável.

Conjectura 4.4 (cobertura dupla por ciclos com 5-coloração) Para todo

grato sem ]-cortes existe uma circulação iltteil'a C tal que pc é 2,2-viável e uma
5-co/oração pata C.

Fato 4.6 Para todo gra/o sem /-cortes, existe wma circulação inteira C ta/ quc
pc é ,4,4-uiáue! e uma '7-coloração para C.

Pelo fato 4.3, existe uma circulação inteira C' tal que pc é 1,3-viável e uma
3-coloração C:,Cl! e Cl} para C'. Para todo subconjunto leão vazio S de {1,2,3},
seja Cs a circulação A{CI : C S}. Seja C a circulação

1:1Cs : S Ç {1,2,3}, S # 0}
Claramente, pala todo S, CS é uma circulação inteira tal que pc. é 0,1-viável.
Logo C é uma circulação inteira e {Cs : S Ç {1,2,3},$ ?é çl} é uma coloração
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para C. Na verdade, unia 7-coloração para C. Para cada aresta e, seja S. o
conjunto {i € {1,2,3} : e C .4Cl}. Observe primeiramente que S. # ç]. Temos
que e C .ACb se e somente se S é ta] que is n scl é ímpar. A circulação C é tal que
p. é 4,4-viável pois, para cada aresta e, lÍS Ç {1,2,3} : is n Sel é ímparjll = 4.

Fulkerson conjecturou j141 que para todo grato cúbico sem l-cortes existe
uma coleção de seis emparelhamentos perfeitos que, juntos, cobrem cada ares-
ta exatamente duas vezes. E possível construir, a partir de uma tal coleção de
empare[[iamentos, uma circu]ação inteira C ta] que pc é 4,4-viável e tem uma
6-coloração j181. A seguinte variante da conjectura da cobertura dupla por ci-
clos l27j é então uma generalização da conjectura de Fulkerson para gratos não
necessariamente cúbicos:

Conjectura 4.5 Para todo grc!/o sem /-cortes ezÍsZe uma circtl/anão inteira C

tat que pc é .4,4-uiáuet e uma 6-coloração para C.

Pelo fato 4.4, a conjectura 4.1 é equivalente a conjectura 4.3, assim como a
conjectura 4.2 é equivalente à conjectura 4.4.

4.5 O problenaa P3 com limites l e k
Nesta seção estudarem-nos o caso particular do prob]enaa P3 em que os limites
inferiores valem l e os limites superiores valem k eln todas as destas do grifo.
Mostralemos as implicações dos resultados de Jaeger 1251 e enunciareinos três
famosas conjecturas de Tutte relacionadas a esse caso.

Dada uma função q de ,4(.; em Q, denotamos por lçl a função definida por
ql(e) = lq(e)l para toda aresta e.

Para. todo grato G, toda orientação Z) de G e toda circulação C, existe uma
circulação consistente C' tal que pc, = lpo 1. Para mostram' isso, vaDIos prilneira-
nlente mostrar que pro satisfaz as condições de HoH'man.

Denotarenlos por p: e p: as funções definidas por:

Í:(e) {m.(C) :C' CC,IZC'a e} e

F:(e) {m.(C') : a C C,ÀC 3 e}.

Observe que pf = F:i -- pz'
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Denotando ó+(X) e ó'(X) por ó'X e ó'X, respectivamente, temos que, para
todo corte X, Pcn(ó'X) = pã'(õ'X). isso porque

pg (ó'x) - pÊ' (ó'x) i;: (ó'x) - }l? (õ'x) - j;l? (ó'x) + Fl? (õ*x)
i;: (ó'x) + }l? (õ'x) - (il? (ó'x) + 'Fl? (ó'x
EÍlao n ó'Xjm.(O) : a C C}

+ >:llãc n ó*Xlm.(C) : a € C}

-(>1:11lãa n ó'Xjm.(a) : a C C}

+ }:Íllãc n ó*Xjm.(C) : a C C})

}:{(IZa n ó'xl + llãa n ó*XI)m.(a): O C

- )il:{(l2an õ'xl+ j:ãcn ó*xl)m.(a): o
0,

))

c}
c C}

pois l,4C' n ó'xl + l,4c' n ó'fxl é o número de vezes que o ciclo C' usa uma aresta
de uln vértice de yG -- X para uin vértice X, e l.AC' n ó'xl + l.40 n ó+xl é
o número de vezes que o ciclo C' usa uma aresta de um vértice de X para um
vértice de yG-- X. Da definição de ciclo, esses núl:neros são iguais e Prn realmente
satisfaz as condições de HoHillan.

Para completar a demonstração, seja -D' a orientação de G' que coincide com

Z) nas arestas Ollde pÊ' é positiva e, nas demais, é distinta de l). Observe que lpã'l
satisfaz as condições de HofTnaan em relação à orientação Zy. Submete então C,
D' e lpo l ao algoritmo 2 que devolverá ullla circulação (.?' consistente com Zy tal
q« p., = lpÊ' l.

A existência de uma circulação C tal que pc é l,k-viável não implica na
existência de uma. circulação consistente C' ta] que p., é ] ,k-viável, ou seja, mesmo
que o problema P2(G,l,k) tenha solução, o problema P3(G,l,k) pode não ter
solução (vqa exemplo 4.1).

No entanto, pelo fato abaixo, se o probleJ-na P2+((.7,1 ,2,k) tem solução então
o problema P3((7,1,2k -- 1) tens solução.

Fato 4.7 Para todo gra/o, se ezísÍc a7na Gire«/anão {7}teíT'a C taJ q e p. é /,2-
u (íueZ e wma k-co/oração para C e tão ezíste uma circulação íntei7'a consistente

C' ta/ q«e p., é .r,(2k -- l)-«íá«eJ.
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Seja C uma circulação tal que pc é 1 ,2-viável e Ci , C2, . . . , Ci; uma k-coloração
para C. Seja C" a circulação

Ci + 2C2 + . . . + kCj;

e Z) uma orientação qualquer de (7. Observe que lp:,l é 1,(2k -- l)-viável. Seja
Z)' a orientação de G que coincide com .D nas arestas onde p:l, é positiva e, nas
demais, é distinta de D. Submete G, Zy e lp=, 1 ao algoritmo 2 que devolverá uma

circulação consistellte C' ta] que p., = lpâ, 1, ou seja, ta] que p., é 1 ,(2k -- ])-viáve].

Exemplo 4.1 t/m gra/o (; e uma circo/anão C que cozzsiste dos três cicios abaixo,
lodos c07n mu/[ip/ícidade .r. .4 /unção pc é /,2-uíáueZ pare'm não existe uma circulação
c07zsistente C' taZ gue pc, é /,2-uÍáueJ.

Fato 4.8 Para iodo gr(go sevn /-cortes e sem 3-cortes, e=isÍe wma cárcu/anão

inteira coltsistente C tat qttc pc é ],3-uiáuet.

Ou seja, a ausência de l-cortes e 3-cortes em G é uma condição suficiente
para que P3(G,1,3) tenha solução. A validade deste fato é consequência direta
dos fatos 4.4 e 4.7.

Tutte propôs IS01 as seguintes conjecturas

Conjectura 4.6 (circulação consistente 1,2-viável) Para todo gra/o sem /-

corlcs e sem 3-cortes, existe tina circKZação inteira consiste7}te C Za/ que pc á
] , 2- uiáue!.

Conjectura 4.7 (circulação consistente 1,3-viável) Para todo gz'a/o sem .r-
cortes e sel-n uma subdivisão do grato de Petersen, e:cisne uma circulação in,leira
coltsisté?tte C ta! que pc é 1,3-viável.
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Conjectura 4.8 (circulação consistente 1,4-viável) Para todo gra/o scm /
cortes, existe uma circulação consistellte C tal quc p. é l,4-uiáuel.

Fato 4.9 Para todo gra/o sem /-cortes, existe uma circulação {nteit'a c07zsisÍente
C tat quc pc é ],7-uiáue!.

Pelo fato 4.3, existe uma circulação C' tal que pc, é 1,3-viável e uma 3-
coloração CI,C2 e C3 para C'. Sqa, C" a circulação

CI + 2C2 + 4C3

e Z) uma orientação qualquer de G. Observe que lp=,1 é 1,7-viável. Seja Z)'
a oriental;ão de G que coincide com Z) nas arestas onde p=, é positiva e, nas
demais, é distinta de Z). Subllleta (7, Z)' e lp:,l ao algoritlno 2 que devolverá
uma circulação consistente C' tal que pc, = lp", 1, ou seja, tal que pc, é 1,7-viável.
Observe que se tivéssemos tomado CI + 2C2 + 3C3 no lugar de Ci + 2C2 + 4C3
poderia existir uma aresta e usada por CI e C2 num mesmo sentido e por C3 no

se"tido oposto, ou sda, lp:, l(e) valeria 0.

Este fato mostra que a ausência de l-cortes ein G é condição necessária e
suficiente para que P3(G,1,7) tenha solução. Esta foi a primeira aproximação
obtida para a conjectura 4.8:

No próximo capítulo inostrarenlos a melhor aproximação existente para esta
colljectura: uln trabalho de Seymoul que garante a validade da conjectura com 5
no ]ugal de 4.

4.6 Circulações e colorações orientáveís
Definireinos nesta seção a noção de orientabilidade de um coloração de uma cir-
culação C ta] que pc é 2,2-viáve]. Ta] collceito pode ser usado para me]horar os
resultados descritos nas seções anteliotes.

Seja G un] grato e C uma circulação inteira tal que pc é 2,2-viável. Dada uma
Ã;-coloração C],C2, . . . ,Ct de C, seja C' a circulação C] + C2 + . . . + Cj;. Dizemos
que a k-coloração CI,C2, . . . ,Ct é oric7 tát;eJ se existe uma orientação -D de G tal
que p.rl = 0.

Dadas duas circulações inteiras CI e C2 tais que pc. e pc, são 0,1-viáveis e
as arestas usadas ao mesmo tempo por Ci e C2 são usadas en] sentido opostos,
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podemos tomar CiÂ.C2 de forma que as arestas usadas ao mesmo tempo por C2
e Cla.C2 são usadas em sentidos opostos. Observe que, neste caso, as arestas
usadas ao mesmo tempo por CI e CiAC2 são usadas no mesmo sentido.

Fato 4.10 Para todo gra/o G, se ezáste uma circulação nte ra bons atente C taJ

que pc é /,2-u{(íueZ então ea;êste uma circo/açâo nteira C' taJ gaze pc, é 2,2-uíáue/
e wma 3-coloração orienta eJ para C'

Seja C a circulação inteira consistente tal que p. é 1,2-viável. Seja Z) a
orientação de G com a qual C é consistente. Submete G, Z) e pc ao algoritmo
4 que devolverá ullla 2-coloração CI, C2 para C) onde CI e C2 são circulaçoes

consistentes com Z). Seja CÍ obtida de Ci pela inversão de todos os seus ciclos.
Tomemos C{Ã.C2 de tal forma que as arestas usadas ao mesmo tempo por C2 e
C AC2 são usadas em sentidos opostos. Seja então C' a circulação

C] + C2 + C{AC2

Temos que C' é uma circulação inteira e pc, é 2,2-viável. Além disso, pE = 0, ou
seja, Ci, (:2, C{AC2 é uma 3-coloração orientável de C'

Fato 4.11 Para todo gra/o G, se existe uma circo/anão ante ra C tal guc pc é 2,2-
oiáue/ e uma k-co/oração orie71táueZ para (: e7ztão Caíste tina circulação iate ra
««.{.te«t' C' t«Z q« p., á /,(k -- l)-«{á«J.

Seja Z) un)a orientação qualquer de G e C uma circulação inteira tal que pc
é 2,2-viável e Ci,C2, . . . ,(.:k uma k-coloração para C. Seja C" a circulação

oc- + lc, +...+(k - l)c*

Observe que C" é urna circulação inteira. e que p:, é l,(k -- l)-viável ])ois
CI,C',. . . ,Cx; é uma coloração orientável de C. Seja D' a orientação de G que
coincide com Z) nas arestas onde p=, é positiva e, nas demais, é distinta de Z)
Submete G, Z)' e lp',l ao algoritmo 2 que devolverá uma circulação inteira con-
sistente C' ta] que p., = IRAI,l, ou seja, ta] que p., é ],(k -- ])-viável.
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Pelo fato acima, a seguinte variação da conjectura da cobertura dupla por
ciclos 1271 implica a conjectura da circulação consistente 1 ,4-viável:

Conjectura 4.9 (cobertura dupla por ciclos com 5-coloração orientável)
Para todo gpa/o sem l-cortes existe uma circulação inteira C tal que pc é 2,2-uiáue!
e wma 5-coloração orienZáueJ para C.

Pelo fato 4.10, vale a recíproca do fato 4.11 para k = 3. A recíproca do
fato 4.1 1 vale também para k = 4, em decorrência dos dois próximos fatos e do
fato 4.4.

Fato 4.12 Para todo gra/o G, sc existe uma circulação inteira consistente C taJ
que pc é ],g-viável então existe uma circulação inteira C' tal que pc é 1,2-viável
c uma 2-coloração para C

/

E possível generalizar a definição de circulações considerando que a função
n)ultiplicidade assume valores ein outros grupos. Tutte estudou essa generalização
e demonstrou que se existe uma circulação inteira consistente C tal que pc é 1,3-
viável então existe uma circulação C" cuja função inultiplicídade assume valores

en] {0, 11: tal que p.,,(e) # (0, 0) para toda aresta e. A função q{ de .4G eln {0, 1}
dada pela {-ésima componente de pc«, pai'a á eln {1,2}, é uma função inteira e
é 0,1-viável, obviamente. Aléns disso, qi é função peso de uma circulação inteira
(:{. Seja C' a circulação Ci +C2. Do que foi dito acima C' é unia circulação inteira

tal que pc, é 1,2-viável e Ci,C2 é uma 2-coloração para C'

Fato 4.13 Pata iodo gra/o (;, se ezÍste uma cÍrcu/anão i7 te ra C taJ quc pc é
2,2-uiáue! e uma g-coloração para C então existe vIRa circulação inteira C' tal que

pc, é 1,2-uiáuet e uma 4-coloração orielttáuet pal'a C'

Seja Z) unia orientação qualquer de G, C uma circulação inteira tal que pc é
2,2-viável e uma. 3-coloração CI ,C2 e C3 pala C Seja C" a circulação

Ci + C2 + C3

Como pc é 2,2-viável, temos que lp:,l é 0,2-viável. Seja ly a orientação de G
que coincide com Z) nas arestas onde p:, é positiva e, nas demais, é distinta
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de D. Submete G, l)' e lprzl,l ao algoritmo 4 que devolverá uma 2-coloração
CI, C; pala C", onde CI e C2 são circulações consistentes com .Z)'. Sqa C' a
circulação CI + Cia.CÍ + C2a.CÍ + C3a.C;. A circulação C' é inteira e pc, é 2,2-
viável pois pc{ cobre as mesmas arestas que pc« já que pc« é 2,2-viável no grato
al.4C"l. Além disso, .AC" é o conjunto das arestas usadas no mesmo sentido por
Ci,C2 e C3 e ainda C" usa tais arestas exatamente nesse sentido. Para todo {,
tomando CiACÍ de forma que as arestas usadas ao mesmo tempo por Ci e C{ACI
são usadas em sentidos opostos, temos que Ci,CIACÍ,C2ACI,C3ACÍ é uma 4-
coloração orientável para C'

Abaixo, um resumo das principais equivalências. Todas as circulações nele
n)encionadas são inteiras.

1. Existe uma circulação consistente C tal que pc é l,l-viável
sse existe uma circulação C tal que pc é l ,l-viável
sse G é euleriano.

2. Existe uma circu]ação consistente C ta] que pc é 1 ,2-viável
sse existe uma circulação C tal que pc é 2,2-viável com uma 3-coloração
orielltável.

3 Existe uma circulação consistente C tal que pc é 1 ,3-viável
sse existe unia circulação C tal que pc é 2,2-viável com uma 4-coloração
orielltável

sse existe uma circulação C tal que pc é 2,2-viável com uma 3-coloração
sse existe unia circulação C tal que pc é 1 ,2-viável com uma 2-coloração.

4. Existe uma circulação consistente C tal que pc é 1 ,7-viável
sse existe unia circulação C tal que pc é 1 ,3-viável com uma 3-coloração
sse existe unia circulação C tal que pc é 4,4-viável e tem uma 7-coloração
sse G não tem l-cortes.

A seguir, unia tabela com as diversas implicações entre algumas das várias
conjecturas mencionadas neste capítulo.
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--+--+
CDC5 --> 4C

+

2C4

+

2C

4:-+ CIDC5

+

:i:::> CDC

Legenda

2C
2C4

CDC
CDC5
CDC5

C4

Conjectura 4.1 (circulação 1 ,2-viável).
Conjectura 4.2 (circulação 1 ,2-viável com 4-coloração).
Clonjectura 4.3 (cobertura dupla por ciclos).
Conjectura 4.4 (cobertura dupla por ciclos com 5-coloração).
Conjectura 4.9 (cobertura dupla por ciclos com 5-coloração orientável)
Conjectura 4.8 (circulação consistente 1 ,4 viável).

4.7 A complexidade dos problemas
Nesta seção, mostramos que o problema P3 e o problen)a P2+ são ./y'P-completos.

Holyei mostrou 1221 que o problema de encontrar uma 3-coloração das arestas
de um grato cúbico é ./V''P-completo. Vamos mostram que, dado um grato G
cúbico, existe uma 3-coloração das arestas de G se e somente se existe uma
circulação inteira C tal que pc é 1,2-viável e tem uma 2-coloração. Com isso,
terelllos demonstrado que o problema P2+(G,1 ,2,2) é ./V'P-completo.

Seja G um glafo cúbico. Suponha que exista uma 3-coloração das arestas de
G, ou seja, que existam conjuntos EI,.E2 e E3 tais que EI U .E2 U .E3 = .AG e,
para todo á em {1,2,3}, E{ é um emparelhamento em G. Como G é cúbico, .E{
é perfeito. Sejam Ci e C2 as circulações tais que pc; é 0,1-viável e .4Ci = Ei U .E3
para todo ã em {1, 2}. Seja C a circulação Ci +C2. Observe que C é uma circulação
tal que pc é 1 ,2-viável e clarainel)te CI , C2 é uma 2-coloração pala C.

Suponlla agora que existe unia circulação inteira C tal que pc é 1 ,2-viável e
uma 2-coloração Ci, C2 para C. Para todo { ein {1,2}, seja E{ o conjunto das
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arestas cobertas apenas por pc;, e seja E3 o conjunto das arestas cobertas por
pc. e pc,. As arestas de E2 são as arestas de peso 2. Como G é cúbico, temos
que pc; cobre exatamente duas arestas incidentes em cada vértice para todo { em
{1, 2}. Com isso, temos que Ei, E2 e .E3 são emparelllamentos perfeitos, ou sqa,
formam uma 3-coloração das arestas de G.

Com isso terminamos a demonstração e concluímos que o problema
P2+(G,1,2,2) é .A/'7'-completo. Pela equivalência 3 do resumo da seção 4.6,

P2+(G,1,2,2) é equivalente a P3(G,1,3), ou seja, tanto P2+ quanto P3 são ./V'?-
completos.



Capítulo 5

O algoritmo de
Seyn].our/lrounger

Este capítulo trata do caso particular do problema P3 em que os limites inferiores
valem l e os limites superiores valem k, para um natural k. Cromo já vimos no
capítulo 4, Jaeger mostrou que, quando k = 7, o problema tem solução para
todo grato sem l-cortes. Seylnour melhorou este resultado 1441, mostrando que,
])ara todo grato sem l-cortes, o problema P3 tem solução pala k :: 5, ou seja,
todo giafo sel-n l-cortes tem ullla circulação inteira consistente C tal que pc é 1 ,5-
viáve]. Neste capítulo descreveremos uln algoritino desenvolvido por Younger lõ21
e inspirado na demonstração de Seymour.

5.1 O algoritmo de Seymour/Younger
Dado un] grato 2-aresta-conexo (7, o algoritmo de Seymour/Younger constrói uma

circulação inteira (: tal que lpP l é 1,5-viável, onde Z) é uma orientação arbitrária
de G. Para obter' uma circu]ação inteira consistente C' ta] que pc, é 1 ,5-viável,
seja. -D' a orientação de G que coincide com Z) nas destas OI)de p= é positiva e,
nas delllais, é distinta de D. Subnleta G, l)' e lpol ao algoritmo 2, que devolve
unia circulação inteira consistente C' tal que p,, é 1,5-viável. Colmo veremos, o
algoritnlo de Seymour/Younger tem complexidade O(ns), enquanto o algoritmo 2
teill complexidade O(m'). Logo a complexidade total do processo é O(n' + m').

Un)a seqüê7 cia encadeada de cic/os é uma seqüêncía <(Ih, el, Ci, . - . , ek, Ok>

tal que Co, Ci , . . . , Ot são ciclos de (; dois a dois disjuntor nos vértices e, para todo

62
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.j ein {1,2,...,É}, ej é uma aresta com uma ponta em yOo U \''Oi U...U V(4.l
e outra em ya{ e

ou existe uma aresta /J distinta de ej com uma ponta em VOoUVOi U. . .Uy(lb-l
e outra ell] y(lyj,

ou existe um 2-corte Xj tal que y(% Ç Xj e Xj n(vaouy(Ji u...uv(&-i) = ç).
Dada uma sequência encadeada de ciclos <ao, ei , ai, . . . , ek, Ok>, digamos .S,

denotamos por Cs a circulação que consiste dos ciclos Ci, C72, . . . ,Ok. Observe

que CS é uma circulação inteira e pcs é 0,1-viável. Dizemos que .S gera G se
V(7o U V'CI U . . . U y(Jk= VG.

Dois fatos, demonstrados por Seymour, são essenciais para o funcionamento
do algoritino de Seymour/Younger:

1 . Para todo grato 2-aresta-conexo G existe uma seqüência encadeada de ciclos
que gera G.

2. Para toda sequência encadeada de ciclos que gera G existe uma circulação
inteira C tal que prn é 0,2-viável e cobre .AG-- .4C.S, onde -D é uma orientação
arbitrária de G.

O algoiitmo então consiste de duas etapas: a prin)eira é a construção de
unia sequência encadeada de ciclos que gera G; a segunda é a collstrução de uma

circulação inteira C tal que lpP l é 1,5-viável, a paitii da sequência encadeada de
ciclos construída na primeira eta])a.

5.2 Algoritmo de Seymour/Younger: primeira
etapa

Nesta seção descrevemos, através do algoritmo abaixo, a primeira etapa. do algo
ritmo de Seymour/Younger.

Algoritmo IO (primeira etapa do algoritmo de Seymour/Younger)
Recebe unt grato 2-aresta-coTle:co G e devolve uma seqiiêltcia eTtcadeada de ciclos

q\te gera G.

Cada iteração do algoritmo começa com uma sequência encadeada de ciclos
<Oo, ei, Oi, . . . , e{, aÍ>. A primeira iteração começa com a sequência <Oo>, onde

Oo é ull] ciclo qualquer de G. Cada iteração consiste em:
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Seja Si o grato GI.Aao U ,401 U U .40iUlei, . . . , eill

Caso l

Caso2

ySí= yG.
Pare e devolva <Oo, el , C'i , . . . , ef, Oi>.

}''Si# yG.
Seja E uma aresta em ó(VSi) e u a ponta de E em yG -- ySi.
Comece um novo processo iterativo com um conjunto de vértices
y tal que t, C y Ç yG -- VSi e lõ(y) -- -5(VSi)l $ 1. A primeira
iteração deste processo coJneça com V(7 -- ySí. Cada iteração
consiste ein:

Caso 2.1 ó(vs.) n õ(y)l > 1.
Seja / uma aresta em ó(v&) n .5(}'') distinta de
E. Seja u' a ponta de / eln y. Seja X um cor-
te «u'«imo em Cll'l tal que « C X e «' g X. Se
ó(X) 2 1 e:« all'l e«tão co-tece -- ite:ação
do processo iterativo com X no papel de y. Se
5(X) 2 2 e:n alva e«tão sd' C u:n ciclo en. alrl
que passa por o e u'. Comece nova itelação do al-
goritmo com<(17o, ei, Oi,... , ei, Oi,Z, O> no papel de
<(7o, ei, C] , . . . , e{, Ci>.

õ(vs.) n õ(}) l
Seja O o ciclo <u>. Comece nova iteração do al-

goritlno com <C'o, el, (7i, . . . , e{, Cí, E, C'> no papel de

<Oo, e] , C'i , . . . , e{, Ci>.

Caso 2.2

Plinaeirainellte note (lue se ocoiie o caso 2.1 e ó(X) ? 2 então existem
dois caminllos de u a u' ein clrl disjuntor nas destas. Esses caminllos, juntos,
determinam um ciclo en] (7lrl que passa por u e u'

Agora vamos mostrar que no início de cada iteração do algoritmo

<ao, ei, C'], . . . , ei, Ci> é uma sequência encadeada de ciclos. Obviamente <ao>

é uma sequência encadeada de ciclos. No início de cada iteração onde ocorre o
caso 2, supondo que <Oo, el, ai, . . . , e{, ai> é unia. sequência encadeada de ciclos,
vamos inostiar que <Oo, e], C], . . . , e{, Ci,t, O> é unia sequência encadeada de ci-

cios. No caso 2.], como V(7 Ç y Ç yG - VSi, temos que (y e (L são disjuntos
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nos vértices para todo j em {0, 1, . . . ,{}. Além disso, E e / tem uma ponta em
ó(ySi) e outra ein ya. Logo, <Oo, ei, CI, . . . , ei, (7i,E, C'> é de fato uma seqüência
encadeada de ciclos. No caso 2.2, também temos que (7 e (L são disjuntos nos
vértices para todo .j em {0, 1, . . . ,{}, pois yC' ' {o} Ç y. Além disso, ó(y) = 2

ey Ç VG--ySi.
Vamos mostrar agora que, no início de cada iteração do processo iterativo

do caso 2, u C y Ç yG -- ySi e l-s(r) -- ó(ysi) $ 1. Obviamente no início
da primeira iteração a hipótese vale. Supondo que valha no início de uma ite-
ração onde ocorre o caso 2.1 e ó(X) $ 1, então u C X Ç y Ç V'G -- VSi e
ó(x) - ó(ysi)l $ 1, pois '5(}''si) n .ÁGIL''l = ça, o« «ja, ó(X) - ó(y$i) = ó(X)
e]« alY''l.

O número de iterações do processo iterativo do caso 2 é O(n), onde n é o
número de vértices de G, pois o colljunto y diminui de pelo menos um elemento
a cada iteração. A determinação de / pode ser feita em tempo O(m), onde m
é o número de arestas de G, enquanto que a determinação de X pode ser feita
através de um algoritmo para o cálculo de fluxo máximo e corte mínimo, ou sqa,
em tempo O(n;). Se ó(X) 2 2 então, a partir do fluxo llláximo obtido, é possível
construir C em tempo O(n).

No total, portanto, o caso 2 pode ser executado en] tenapo O(n4). Cromo os
ciclos OI , (72, . . . , Ci; são dois a dois disjuntor nos vértices, temos que k $ n, logo

o núnleio de itelações do algoritmo é O(n). A complexidade do algoritmo 10 é
e«tão O(n')

5.3 0 algoritmo de Seymour/Younger: segun-
da etapa

Dado u[[[ grato G, uma orientação 1), un] natural k não nulo e uin conjunto .E de
arestas de G, dizen]os que uma fu])ção q de .4G en] Z+ coZ,re. .E se q(e) n)od k ?é 0
para toda. aresta e em E. Se E = ,4G, dizeillos que q dobrei, G. Se E = {e},
dizemos que q cobre. e.

Algoritmo ll (Seymour/Younger) Recebe um gra/o 2-aresta-conexo (7, uma
orie7}taçâo Z) e dedo/ue wma circulação onze ra C ta/ qtze lpÊ' l é /,5-uiáue/.
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Primeiramente, submete o grato G ao algoritmo 10 que devolve uma
sequência encadeada de ciclos <ao, ei, OI , . . . , ek, C'k>, digamos .S, que gera (7. Pa-
ra todo i en] {0, 1,..., k}, seja Si o grato GI.A(17o U ,401 U.. . U ,4C%Usei,..., eill
e, .E{ o conju«to .AG -- (.40o U .ÁCt U . . . U .,'lOkUlei+i, . . . , ek}). Cada iteração do

algoritmo começa com uin número { em {0, 1, . . . , k} e uma circulação inteira C

tal que pc cobre, .Ei. Submete (; e Sk ao algoritmo 9, obtemos uma circulação
fundanlenta] Co de Sk. A primeira iteração começa com k e Co nos papéis de { e
C. Cada iteração consiste em:

Caso l o l l

Submete G, Z), 2 e C ao subalgoritmo 11.1 que devolve uma
circulação C' tal que lpâ l é 0,2-viável e, para toda aresta e, pâ
cobre e se e somente se po cobre, e. Pare e devolva a circulação
C'+3Cs.

z > 0 e pc cobrea e{.

Clomece nova iteração cona á -- l e C nos papéis de á e C

z > 0 e pP não cobre, ei.

Seja a un] ciclo que usa e{ e exatameilte uma aresta em Ei,
digamos ./;. Seja C' aquela entre C + (J e C + 20, tal que pÉI

cobre, ei e /i. Comece nova iteração caiu i -- l e C' nos papéis
de { e C.

Caso 2

Caso 3

Como So é uin grato conexo e, para todo i em {0, 1, . . . , k}, a aresta e{ tem

ullla pollta eln VSi.l e a outra en) yCi, temos que o giafo Si é conexo. Além
disso, S gela G, logo Si; é uin subgiafo gerador conexo de G e as condições de
a])local)ilidade do algoritnlo 9 estão satisfeitas.

Vamos mostrei que se ocorre o caso 3 então existe un] ciclo que passa por e{
e usa exatainente uma aresta en] .Ei. Se existe um 2-corte Xi ta] que yOi Ç Xi

e Xi n (v(7o u y(71 u . . . U VCi-l) = ç3 então vamos mostrar que ocorre o caso 2.
Seja ./} a aresta em ó(Xi) distinta de e{. Como X{ é um 2-corte e p: satisfaz as
condições de HoH'n)an, ten)os que p: (./:) = pl? (e{). Mas /. C Ei, logo Pcn cobre, .A e
portanto pf cobre. e{, ou seja, ocorre o caso 2 como queríamos demonstrar. Assim
se ocorre o caso 3, existe uma aresta /. distinta de eí com uma ponta em ySi-l e
outra ell] }''C:. Sejam zi e 3/l as pontas de ei ein ySi-i e }''(-7{, respectivamente,
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e n2 e y2 as pontas de /. eln VSi.l e yOi, respectivamente. Como o subgrafo
Si.i é conexo, existe um ca]]ainho P de ai a z2 en] S{.i. Obviamente existe um
caminl[o P' de y2 a 3/] en] (7i. Além disso, P<z2,/i,y2>P'<yi,eí,açi> é um ciclo,
digamos O', pois Oi é disjunto de $í-i. Claramente C' usa eí e ./: é a única aresta
de C' en] .Ei.

Denotemos por Ci e C2 as circulações C + (7 e C + 2C do caso 3. Vamos
mostrar que pelo menos uma entre Feri e pcoo cobre, ei e /l. C'omo po não cobre,
ei, temos que pÉ?(ei) mod 3 = 0, e então pãl (e{) mod 3 # 0 e pâ(e{) mod 3 # 0.
Os números pã'(./}) mod 3, pÊI(.A) inod 3 e pg,(ei) n)od 3 são distintos, logo apenas
um deles pode ser nulo, ou sqa, pelo inellos unia entre pc. e p:, cobre, ei e /.,
como queríamos demonstrar.

Valllos agora mostrar que, no começo de cada iteiação, C é uma circulação
tal que Prn cobre. .Ei. Na primeira item'ação é óbvio pois á = k e C é uma circulação
fundamental de Sk. Supondo que pf cobre, E{ no início de uma iteração onde
ocorre o caso 2, claramente a hipótese vale na iteração seguinte. Supondo que a
hipótese vala)a no início de uma iteração onde ocorre o caso 3, como .4c' n -Ei-l =

{ei, /il}, pc e pc, coincidem, excito em ,4(.:, .E{.i -- .E{ :: {eij} e pc, cobre, e{ e /i,
telhas que p= cobre, .Ei.l.

No caso 1, i= 0 logo pc cobre; .Eo. Desde que o subalgoritmo 11.1 funcione,
a circulação C' é tal que p,, cobre Eo. Observe que Eo = .4G -- .AC.s. Seja C" a
circulação C' + 3Cs. Para toda atesta e eln .4G -- .ACs, temos que p., (e) = p.« (e).
Logo lp:, l C {1,2} para toda aresta e en] .4G-- ,4Cs pois lpo l é 0,2-viável e cobre
,4G -- ,4Cs.

5.4 O subalgoritmo ll.l
Youngei descreveu un] algoritino IS21 que, dado uln grato G, uma orientação l)
de (7 e un] natural não nulo k, tiansfornla un)a circulação inteira C ein uma
circulação inteira C' ta] que lpo l é 0,k-viável e p= é nuca exatamente nas arestas
onde pg' é nula (lnod k + 1). Este algoritnlo reduz o problema de encontrar uma
circulação inteira consistente C' tal que pc, é l ,k-viável ao problema de encontrei'
uma circulação illteira C tal que pcn cobre.+, G.

Dado um grato G, uma orientação Z,) e uma circulação C, dizemos que uma
trilha T é orie7ztada em relação a pf se pcn(e) > 0 para toda aresta e em .AT e
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pf(e) < 0 para toda aresta e em .4T

Subalgoritmo 11.1 ReceZpe um gr(!fo G, uma orientação .D, um natura/ não
lzw/o k, uma circzt/anão {nteit'a C e deuoZt;e uma citou/anão {7zteÍra C' taJ gue lpo l

e 0,k-utaueZ e, para foda aresta e, pg cobre e se e somente se pf cobrek+. e.

Cada iteração do algoritmo começa com uma circulação inteira C' tal que

pâ(e) mod (k + 1) = pcn(e) mod (k + 1) para toda aresta e. A primeira iteração
começa colll C no papel de C'. Cada iteração consiste em:

Caso l

Caso2

lp:l é 0,k-viável.
Paree devolva C'

Existe uma aresta E tal que lp: l(z) > Ê.

Seja # o início de E se p:(E) < 0, ' fim d' E s' pÊI(z) > 0. Seja
g a outra ponta de E. Seja P um camínllo de g/ a # orientado em

relação a pP e C' o ciclo P<z,E,y>. Comece nova iteração com
C'-- k(7 no papel de C'

Prilneilamente vamos nlostral que ]lo caso 2 existe uin caminho de y a z
orientado em relação a po . Seja y o conjunto {u C yG : existe caminho de g/ a
u orientado em relação a pfl}. Vamos demonstram que z C y. Para toda aresta
. e:n ó+(y), pÉI(e) $ 0, e, p':' tod-, ar"t- ' e:n ó'(y), p:(e) ? 0. Porá'"to,
pcEI(õ+(y)) $ 0 e p3(ó'(V)) ? 0. Co:no pâ satisfa' -s condições d' H'ffman,
p:(õ'(y))(ó'(}')). O«sej.,p:(ó''(}'))(}')) L'gopâ(e)
para toda desta e en] ó(y). Mas p:(E) # 0, então E gl ó(}') e portanto :« € y,
como queríamos demonstrar.

É fácil ver que no início de cada iteração a circulação C' é inteira e tal que
p3(e) mod(k+ 1) = pf(e) :nod(k+ 1) pa«« toda 'resta e.

Para analisar o número de itelações do algoritmo introduziremos o conceito
de excesso de unia função q de .4G ein Z+. O excesso de uma /ul çâo q em re/anão
« k, de«ot.do po: «c(q), é o «ú«,ero Elq(e) -- k : e C .4G,q(e) > k}.

Vamos mostrar que a cada iteração o excesso de lpo l diminui de pelo menos
un]. Seja C" a circulação C' -- k(7. Para toda aresta e roía de 4(y, pZ (e) = p: (e).
O ciclo C' é orientado eln relação a p' , logo, para toda aresta e em .4C', temos

q-, se Irai(e) < k e«tão lp3,1(e) = k -- Irai(e) se«ã' lpÊI,l(e) = Irai(e) -- k.
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Portanto, para toda aresta e em ,4C' tal que lp:l(e) < k, temos que lpâ,l(e) <
k. Além disso, como lp:l(Z) > k, te-n's que lpÊI,l(Z) = Irai(z) -- k. P'rtanto
czc(lpâ,l) $ ezc(lp:l) -- k, ou seja, ezc(lp:l) diminui de pelo menos um a cada
iteração e o nú-ner. de iterações é no máximo lpg l(AC), ou seja, é O(llCll).

O cálculo de C' pode ser feito em tempo O(m), OI)de m é o número de arestas
do grato G. A remoção de k(7 da circulação C' pode ser feita em tempo O(m)
também. Assim uma iteração do algoritmo tem complexidade O(m) e o algoritmo
portanto tem complexidade O(mjjCll).

Como consequência deste algoiitnao, temos a seguinte versão equivalente da
conjectura da circulação consistente ] ,4-viável:

Conjectura 5.1 (circulação consistente 1,4-viável (mod 5)) P««
todo grado sem l-cortes, existe uma circulação C tat que ptl cobres G, onde D
é ma or estação Vila/q er de G.

De forma análoga, podemos definir versões equivalentes da conjectura da
circulação consistente 1,3-viável e da conjectura da circu]ação consistente 1,2-
viável.



(lJapítulo 6

Gratos em superfícies

Como já dissemos na introdução, os casos particulares dos problemas P2, P2+
e P3 estudados no capítulo 4 e 5 são uma generalização dos problemas de imersão
de gratos em superfícies e coloração de faces. É por isso que as restrições dos
problemas P2, P2+ e P3 a gratos imersíveis em uma dada supérficie são interes-
santes e muito estudadas. Todas as conjecturas mencionadas no capítulo 4 são
verdadeiras quando nos restringimos a gratos planares. A conjectura da cobertura
dupla por ciclos e a conjectura da circulação consistente 1 ,4-viável valem também
pala gratos imersíveis no plano projetivo e ]lo toro.

6.1 Imersões no plano e imersões fortes em ou-
tras superfícies

Nesta seção mostraremos que, quando nos restringimos a gratos planares, todas
as conjecturas mencionadas ]lo capítulo 4 são verdadeiras.

Ao tratar de gratos imersos em unia. superfície, é natural restringir a atenção a
glifos 2-aresta-conexos; ou, caso contrário, as fronteiras de algumas faces deixam
de ser ciclos. Mas a condição de conexidade não é suficiente para garantir que
todas as faces são delimitadas por ciclos, conforme discussão abaixo.

Seja G um grato planar 2-aresta-conexo. Etn qualquer mapa de G, a fronteira
de cada face é um ciclo. Seja então C a circulação que consiste das fronteiras
de todas as faces de um mapa de G. Como cada aresta aparece na fronteira
de exatalnente duas faces, a circulação C é tal que pc é 2,2-viável. Ou seja, a
conjectura da cobertura dupla por ciclos vale para gratos planares.

70
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Fato 6.1 Se as /ages de um mapa À4 de um gra/o p/altar 2-aresta-conexo G
possuem Hma k-co/oração e7}tâo czisíe tina círcwlação i7zte ra C taJ que pc é 2,2'
uiáue/ c uma k-coloração orie7}táueZ para C.

Seja .A4 um mapa de G com uma k-coloração de faces. Seja C a circulação que
consiste das fronteiras de todas as faces desse mapa e, para todo i em { 1 , 2, . . . , k},
seja C{ a circulação que consiste das fronteira das faces de cor {. Temos que pc. é
0,1-viável pois faces de uma mesma cor não são adjacentes, ou seja, as fronteiras
são disjuntas nas arestas.

Os três teoremas fundamentais sobre coloração de faces de gratos plana-

res (teorema das cinco cores, teorenaa das quatro comes e teorema de Grõtzsch),
enunciados abaixo, quando traduzidos para a linguagem de circulações, têm con-
seqüências interessantes sobre as diversas conjecturas enunciadas no capítulo 4,
conforme veremos.

Fato 6.2 Para todo gra/o play ar sem /-cortes, Caíste uma circulação inteira C
tal que pc é 2,2-viável e uma 5-coloração orielttáuet para C.

A va]idade desse fato é conseqi]ência direta do fato 6.] e do conhecido teorema
abaixo:

Teorema das cinco cores l7): Para todo ?lzapa de uln gra/o p/amar 2-aresta-c07iezo
el stc. zma 5-coloração das .faces.

Das in)plicações, vistas no capítulo 4, entre as variantes da conjectura da cobertu-
ra. dupla por ciclos, temos que todas elas valem para gratos planares. Do fato 4.4,
valem também as conjecturas sobre circulações 1 ,2-viáveis para gratos planares.

Fato 6.3 Pa7'a todo gra/o p/a? ar sem /-cortes, e s e wma circulação {7}teÍra C
tat que pc é 2,2-uiáuel e ll?na 4-coloração orielttáuel pal'a C.

Este fato é uma versão nazis forte do fato anterior. Sua validade decorre do
fato 6.1 e do tanlbénl conhecido teorema abaixo:

Teorema das quatro cores (Appe] e Haken) l3, 4l: Para todo mapa de w71z gra/o
planar 2-aresta-cancro e=isl,e uma 4-coloração das faces.

Como consequência do fato acima e do fato 6.1, concluímos a validade do
seguillte:
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Fato 6.4 Para lodo gra/o p/amar sem /-cortes, ea:isto uma circzz/anão inteira con

sustente C tal que pc é 1,9-viável.

Com isso, as conjecturas da circulação consistente 1 ,4-viável e da circulação
consistente 1 ,3-viável valem para gratos planares.

Fato 6.5 Para todo gr(!/o planar (; sem /-cortes e sem 3-cortes, Caíste uma cÍr
cu/anão nteira c07zsistente C taJ que pc á /,2-uiáuel.

Existe um mapa de G com uma 3-coloração das faces pelo teorema abaixo:

Teores)a de Grõtzsch j191 Para todo mapa de um gra/o p/amar 2-aresta-conexo
sem 3-cortes existe uma 3-coloração das lfaces.

Do fato 6.1 então existe uma circulação inteira C' tal que pc é 2,2-viável e uma
3-coloração orientável para C'. Pelo fato 4.11, existe uma circulação inteira con-
sistente (.? tal que pc é 1 ,2-viável.

Fato 6.6 Para iodo gra/o p/a7 ar ( sezn /-cortes, czisíc wma cárcuZação inteira

C ta! que pc é 4,4-uiáuet e uma 6-coloração para C.

Pelo teoren)a das 4 cores, existe ullla circulação inteira C' tal que pc, é
2,2-viável e uma 4-coloração Ci, C2} C3) C4. Sqa C a circulação Cia.C2 +
CtÁC3 + CIÁC4 + C2AC3 + C2Z\C4 + C3A.C4' Observe que pc e 4,4-viável e

CiaC2)Cl6(1'3)CiAC4)('26C3lC2A(1'4)C,3Â.C4 e unam 6-coloração para (,. Ou se-

ja, a conjectura 4.5 vale para glifos planales.

Assin) den)onstra.mos que realmente todas as conjecturas do capítulo 4 valem

para glifos planares.

Para superfícies distintas do plano, nen] toda. fronteira de face é ulll ciclo,
nlesllao que o grato seja 2-aresta-conexo (veja exemplo 6.1).

Unia imersão /arte de wm gra/o G em uma super:/}ZÍe S é uma imersão em
que a fronteira de cada face é un] ciclo. Dizemos que G tem uma imersão /arte
cm S, se existe uma. ín]e]são de G' en] S tal que a fronteira de toda face é uin

A seguinte conjectura é bastante conllecida:

Conjectura da imersão forte: Para todo gra/o G, se ezástc uma imersão /arie de
G cm alguma superfície S eTltão existe uma circulação C ta! que pc é 2,2-viável.

ciclo
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Exemplo 6.1 t/ma imersão do gra/o como/eto de 5 t;érlices no plano proyet uo ros
pontos diagonatmente opostos são identi$cados). A lfronteiTa da face .f não é um ciclo.

A validade desta conjectura implicaria na validade da conjectura da cobertura
dupla por ciclos, pelo fato abaixo.

Fato 6.7 Para todo gralfo G, se existe uma imersão forte de G em alguma su-
perfície S el tão e:riste uma circulação inteira C tat que pc é 2,2-viável.

Seja G uin glafo 2-aresta-conexo para o qual existe uma imersão forte ein
alguma superfície S. A circulação C que consiste das fronteiras de todas as faces
da imersão forte em S é tal que pc é 2,2-viável. Observe também que se existe
uma k-coloração para as faces da imersão então a circulação tem uma k-coloração.
Além disso, se S é uma superfície orientada e existe uma k-coloração para as faces
da imersão então a circulação temi unia k-coloração orielltável. Temos assim as
seguintes versões da conjectura da in)elsão forte l28j:

Conjectura da imersão forte cona 5-coloração: Todo gra/o 2-aresta-cozte=o tem
uma. im.etsão forte com \ulla 5-cotos'ação das faces em atgKma superfície.

Conjectura da imersão forte com 5-coloração orientável: Para todo gra/o G, se
e.riste uma imersão forte de G eln alguma szperÍilcie S eTttão existe uma circulação

C tal que pc é 2,2-viável.

6.2 Reduções a gratos 3-regulares e 5-regulares
Para resolver alguns casos particulares dos problemas P2, P2+ e P3, mais especifi-
camente, para demonstrar a validade da conjectura da cobertura dupla por ciclos,
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de suas variantes e da conjectura da circulação consistente ] ,4-viável, podemos
restringir a atenção a gratos cúbicos.

Descreveremos aqui um algoritmo para a conjectura da cobertura dupla por
ciclos: o algoritmo demonstra que podemos nos restringir a gratos cúbicos para
demonstrar a conjectura da cobertura dupla por ciclos. Ou seja, que é suficiente
provar a conjectura para gratos cúbicos para mostrar que ela vale em geral. Vamos
descrever a redução da seguinte maneira: suporemos a existência de um algoritmo
que, dado uin grato cúbico 2-aresta-conexo, devolve uma circulação inteira C' tal
que pc, é 2,2-viável. Utilizando esse algoritmo, vamos mostrar como obter uma
circulação C tal que pc é 2,2-viável em um grato 2-aresta-conexo arbitrário.

Seja G um grato e / e /' arestas caiu exatamente uma ponta em comum,
digamos u. O gra!/o oZ)tido de G pelo deslizamento de ./ e /' em u é o grato obtido
de G pela remoção das arestas / e /' e acréscimo de uma nova aresta ligando as
pontas de ./ e /' distintas de u.

Uma das etapas da dedução baseia-se numa construção de Fleischner jlll,
descrita pelo fato abaixo:

Construção de Fleishner: Sda (7 ?lm oral/o simples e 3-aresta-conta;o com wm

uérZicc o ta/ gue ló(o)l ? 4. Sdan} ei,e2 e e3 arestas dist fitas de .5(t;) tais que
{ei,e2,e3} # ó(X) para todo g-corte X. Soam Gi e G3 os gra/os oZ)tido de G
pe/o desligame7}to de e2 e e3, e el e e2, respecZ uamcnZe, em u. .Então pe/o menos
um. e7zZrc (}l e ('T3 e 2-aresta-c07}eao.

Primeiramente observe que a. hipótese de que {ei, e2, e3} # ó(X) para todo
3-corte X é claramente necessária para que a construção seja válida.

Sejan] XI e X3 cortes tais que oi € Xi -- x3, u2 c xi n x3, t;3 C Xa ' Xi
e D gl Xi U X3. Os conjuntos XI -- X3, x3 -- xl, xl n x3 e Xi U Xa formam
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uma partição de VG. Cada um deles é um corte pois não é vazio e, como (7 é
3-aresta-conexo, é na verdade uln A-corte para k 2 3. Existem então pelo menos
6 arestas cona pontas eni elementos distintos dessa partição de yG, três delas
são ei,e2 e e3. Disso, é possível concluir que pelo menos um entre XI e X3 é
um k-corte para k Z 4. Ou seja, não é possível que tanto XI quanto Xs sejam
3-cortes. Portanto pelos menos um entre Gi e G3 é 2-aresta-conexo.

Para simplificar a descrição do algoritmo, vamos adorar a seguinte convenção:
na definição de cada caso, fica subentendido que nenhum dos casos anteriores se
aplica.

Algoritmo 12 (Redução a grafos 3-regulares) Recebe wln gra/o 2-aresta

collc=o G e deuolue uma circulação C ta! que pc é 2,2-viável.

O algoritmo é recursivo

Caso l G tem um laço e.
Submete G -- e ao algoritmo, obtendo uma circulação C' tal que
p., é 2,2-viável. Seja (l;' o ciclo formado apenas pela aresta e.
Devolva C' + 2C'

G tem uln 2-corte X
Sejam .f e ./' as duas arestas en] ó(X). Sublneta G\./ ao algorit-
nlo, obtendo unia circu]ação C' ta] que pc, é 2,2-viável. Seja. C a
circulação correspondente a C' em (-;. Devolva a circulação C.

G tem um par de arestas paralelas.

Seja. .f e .f' dua.s giestas paralelas. Subnleta (7 -- / ao algoritlno,
obtendo uma circu]ação C' ta] que pc é 2,2-viável. Seja C' o ciclo
formado apenas pelas arestas / e /' e C'' uni ciclo de C' que usa
./''. De-lva a circul.ção C' + (C'AO') + C'

G tem un) vértice D tal que ló(t,) > 3.
Sejam ei, e2 e e3 arestas distintas de ó(u) tais que {ei, e2, e3} #
5(X) para todo 3-corte X. Sejam GI e G3 os gratos obtidos
de (; pelo deslizamento de e2 e e3, e ei e e2, iespectivainente,
em t;. Seja r ein {],3} tal que (7, é 2-desta-conexo. Subineta

Caso 2

Caso 3

Caso4
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G, ao algoritmo, obtendo uma circulação C' tal que pc, é 2,2-
viável. Seja C a circulação correspondente a C' em G. Devolva a
circulação C.

G é simples e 3-regular.

Submete G a um algoritmo hipotético, cuja existência estamos
supondo, que devolve uma circulação inteira C tal que pc é 2,2-
viável. Devolva a circulação C.

Caso 5

Observe que nos casos l a 4, o grato que é submetido recursivalnente ao
algoritmo tem menor número de arestas que o grato G. Nos casos l a 3 claramente
o grato que é submetido ao algoritmo recursivamente é 2-aresta-conexo. No caso 4,
G é 3-desta-conexo por que os casos anteriores não se aplicam, logo existe I' em
{1, 3} tal que (7, é 2-aresta-conexo pela construção de Fleishner.

Assim, garantimos que para demonstrar a validade da conjectura da cober-
tura dupla por ciclos podemos nos restringir a gratos cúbicos. Ou seja, o contra-
exemplo mínimo para esta conjectura é um grato cúbico. Pelo que foi visto no
capítulo 4, para grados cúbicos com unia 3-coloração de arestas existe unia circu-
lação C tal que pc é 2,2-viável, ou seja, a conjectura vale. Em consequência,, um
contra-exemplo mínimo para esta conjectura é um snark, onde um snarÉ é um
grato cúbico 2-aresta-conexo pala o qual não existe uma 3-coloração das arestas.

E possível modificar este algoritmo de forma a concluir também que. para
demonstrar a validade das variantes da conjectura da cobertura dupla por ciclos
e da circulação consistente 1 ,4-viável, podemos nos restringir a gratos cúbicos.
Ou seja, un] contra-exemplo mínimo para estas conjecturas é também um snark.

Para den)onstral a va]idade da conjectura da circu]ação consistente 1 ,2-viável
pode[[[os [[os restringir a gratos 5-regulares sem l-cortes e seno 3-cortes. Para isso,
observe primeiramente que se G é 2-atesta-conexo seno 3-cortes então os gratos

G -- e, a\.f e G -- / nos casos 1, 2 e 3 do algoritlno 12, respectivamente, são
2-aresta-conexos e sem 3-cortes. Já no caso 4, nem sempre o grato G, é 2-atesta-
conexo e sem 3-cortes, porém com a seguinte alteração isso passa a ser verdade:

Caso 4: G tem um vértice u tal que ló(u)l > 3 e ló(u)l # 5

A prova de que existe r en] {1 , 3} tal que G, é 2-aresta-conexo e sem 3-cortes
é uma variação da demonstração apresentada para a construção de Fleishner.
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6.3 Reduções a gratos com cintura grande
A cintw7a de um grato é o comprimento do menor circuito não trivial. Goddyn j1 71
mostrou que para a demonstrar a validade da conjectura da cobertura dupla por
ciclos podemos nos restringir a gratos com cintura pelo menos 7. O mesmo foi
mostrado Mõller 1361 para a conjectura da circulação consistente 1 ,4-viável.

Como consequência do que será mostrado nesta seção, é possível demons-
trar que a conjectura da cobertura dupla por ciclos e a conjectura da circulação
consistellte 1 ,4-viável valem para glifos imersíveis no plano projetivo e no toro.

Aqui descreveremos un] algoritmo, baseado nas idéias de Mõller, que serve
para denaonstrar que para provar a validade da conjectura da circulação consis-
tente 1,4-viável (mod 5) podemos nos restringir a gratos com cintura pelo melros
7. Já vimos no capítulo 5 (lue essa conjectura é equivalente à conjectura da
circulação consistente 1 ,4-viável. O algoritmo é uma generalização do algorit-
nlo 12. Neste último aplicamos a construção de Fleisllner a vértices, enquanto
que no algoritmo que descreveremos a seguir aplican)os a construção de Fleishner
a circuitos pequenos.

Como na seção anterior, este algoritlno supõe a existência de um algoritmo
que, dado um grato 2-desta-conexo (l;' com cintura grande, devolve uma circu-
lação C' ta] (lue p., cobre G' (mod 5) e, uti]izando esse a]goritmo, encontra em
um giafo 2-aresta-conexo G uma circulação C tal que p. cobre G (nlod 5).

Para simplificar a descrição do algoritino, como no algoritmo 12, vamos a-
dorar a seguinte convenção: na definição de cada caso, Sca subentendido que
nenhum dos casos anteriores se aplica.

Algoritmo 13 (Redução para grifos com cintura maior que 6) RcceZ)e

um gT'ajo 2-aresta-colte=o G, alma opte.ütação D de G e dcuotue uma circltlaçâo C
tal que pc cobre G (mod 5).

O algoritmo é recursivo. Seja k a cilltura de G e C uln circuito de compra

mento nu'mimo. Digalllos que O ::<t;i, el,u2) -.. )t;k) ek,ui>.

Caso 1 : ,4 0' = .4G.

Devolva {C'}.

Caso 2: G tem un] 2-corte X
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Sejam / e .f' arestas tais que ó(X) = {/,./''}. Submete Gv ao
algoritmo, obtendo uma circulação C' que cobre Gv (mod 5).
Seja C a circulação correspondente a C' em G. Devolva a circu-
lação C.

k :: 6 e (; -- {ei, e3, e5} não é 2-aresta-conexo.

Seja (;' o grato (; -- [e2,e3,e5,e6} U {/}, onde / é uma nova

aresta com pontas t'3 e uõ (veja figura abaixo). Submete G' ao
algoritmo, obtendo uma circulação C' que cobre G' (mod 5). Seja
C.Í a circulação que consiste de todos os ciclos de C' que colltém

a aresta / e tal que m., (C) = m.,, (C') para todo C' em C/.

Seja C" a circulação C' + C.Í + (C.ÍA(7') e Cj a circ«loção C" + .j(7

para todo .j ein {1,2,3,4} e r ein {1,2,3,4} tal que pg. cobre
,40'. Devolva C,

/

Caso 3

G G'
el e]

\/

\/e6 e2 \

\

/ \

\

\

e3e5' \

/

/

e4 e4

Caso4 k $ 5 ou (k = 6 e G -- {ei, e3, e5} é 2-aresta-conexo).

Seja E um subconjunto não vazio de ,4C' tal que l.4C -- .EI 5; 3
e G -- E é 2-atesta-conexo. Seja G' o glafo G -- E. Sublneta G'
ao algoritlno, obtendo uma circulação C' que cobre G' (mod 5).
Seja Cj a circulação C" + .jC pala todo .j em {1,2,3,4} e r em

{1,2,3,4} tal que p:. cobre .4C' (mod 5). Devolva C,.

h /' l.

Submete G a un] algoritmo hipotético que devolve uma C circu-

lação tal que pá' cobre G (mod 5). Devolva a circulação C.

Caso 5
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Observe que nos casos 2 a 4, o grato que é submetido recursivamente ao
algoritmo tem menor número de arestas que o grato G. E preciso verificar também
se o grato que é submetido recursivamente ao algoritlno é 2-aresta-conexo. No
caso 2 claramente isto é verdade. Nos casos 3 e 4, o grato G' é 3-aresta-conexo,
logo, no caso 4, se k $ 4 então o conjunto .E pode consistir de uma única aresta
de (7. Claramente neste caso o grato G -- .E é certamente 2-aresta-conexo. No
caso 4, se k = 5 então seja G" o grato obtido de G pela contrição das arestas com
duas pontas em ya. Seja u o vértice que corresponde a yO em G". Aplicando
a construção de Fleischner ao grato G" no vértice u, podemos concluir que pelo
menos uin entre G -- {el, e3} e G -- {e2, ea} é 2-aresta-conexo.

\ l

e3

Se k = 6 então seja G" o glafo obtido de (7 pela contrição das arestas com
duas ])cintas el-n yO'. Seja u o vértice que corresponde a V(7 em G". Aplicando a
construção de Fleisliner ao grato G" duas vezes, poderias concluir que uln entre
(;' -- {ei , e3, e5} e (7 -- {e2, e3, es, ea} U {/} e 2-aresta-conexo. Ou seja, ou se aplica
o caso 3 ou o caso 4.

Tanto ]lo caso 3 quanto no caso 4, é preciso lnostrai que existe r. Para isso,
no caso 3, temos que notar que C" é unia circulação el-n G tal que pS, (e) mod 5 # 0
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para toda aresta em .4G-- {ei, e3, eõ}. Além disso, p:l, (e2) = p.,,(e6), pois e2, e6 «
.4G', e p=,(e3) = p:,(es) = 0. Temos quatro possibilidades para a multiplicidade
de O em C e no máximo três valores que não podem ser escolhidos: o valor que
faz com que e2 e eõ tenham peso 0 (mod 5), o valor que faz com que ei tenha peso

0 (mod 5) e o valor que faz com que e4 tenha peso 0 (mod 5). No caso 4, temos
novamente quatro possibilidades para a multiplicidade de C' em C e no máximo
três valores que não podem ser escolhidos pois l.Aa -- .EI $ 3. Ou seja, sempre
existe I' em {1,2,3,4} tal que pâ. cobre .ÁO' (mod 5).

Com isso, garantimos que para demonstrar a validade da conjectura da cir-
culação consistente 1,4-viável (mod 5), e portanto a conjectura da circulação
consistente 1 ,4-viável, podemos nos restringir a gratos com cintura pelo menos 7.

Com bases nas idéias de Goddyi) j171, é possível modificar este algoritmo 13
e garantir que, para a conjectura da cobertura dupla por ciclos, também podemos
nos restringir a gratos com cintura pelo menos 7.

Para a conjectura da cobertura dupla por ciclos e para a conjectura da cir-
culação consistente 1 ,4-viável, podemos concluir então que um contra-exemplo
lníninlo é uni snark com cintura maior que 6. Jaeger propôs 1261 a seguinte

co«ject«ra:

Conjectura dos snarks: .Não ez stcm s7}arks com cine?lra maior qKe 6

A validade dessa conjectura implicaria então na validade das conjectura da
cobertura dupla por ciclos e da conjectura da circulaçã.o consistente 1 ,4-viável.

6.4 Grafos imersíveis no plano projetivo e no
toro

Fazendo uma pequena alteração no algoritlno 13 obtemos uin algoritmo que de-
monstra a validade da conjectura da circulação col)sustente 1 ,4-viável para gratos

in)ersíveis no plano, no plano projetivo ou ilo toro. Ou seja, a conjectura da circu-
lação consistente 1 ,4-viável vale tambén] para gratos iinersíveis no plano projetivo
ou no toro. Analogatnente, é possível n)odificar o algoritmo 13 de forma a con-
cluir que a conjectura da cobertura dupla por ciclos vale tainbéln para gratos
imersíveis no plano projetivo ou no toro.
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A alteração ]lo algoritlno é bastante simples: para gratos com cintura menor
que 3 o algoritmo funciona. igualmente. Se a cintura for pelo menos 3, ou seja, o
giafo leão tem laços nem arestas paralelas, então neste caso ao invés de tomarmos
circuitos, tomamos apenas fronteiras de faces. Ou seja, neste caso o circuito
a será ullla fronteira de face. Dessa forma, garantimos que os gratos que são
submetidos recursivamente ao algoritmo continuam sendo imersíveis no plano,
no plano projetivo ou no toro. Além disso, é preciso mostrar que nunca ocorre
o caso 5, ou seja, que todo grato 3-aresta-conexo imersível no plano, no plano
projetivo ou no toro tem uma face de comprimento no máximo 6.

Dada urna superfície S, se (7 é un] g]afo que possui uma imersão em S então
o número IVCI -- l.4CI + l-PI, onde -F é o conjunto das faces de uma imersão de (-;
em S, é uma collstante que independe da imersão considerada. Esse número é a
caracte7'única de Euler da supc7JüÍe S e será denotado por 0(S). As características
de Euler do plano, do plano projetivo e do toro são respectivamente 2, 1 e 0. A
caractem'stíc« de EuZer de wm gra/o G, denotado por 0(G), é o número maxl0(S)
S é uma superfície e existe uma imersão de G en] S}.

Vamos mostrar que uin grifo 3-aresta-conexo G que não tem nenhuma face
de con)priinento menor que 7 é tal que 0(G) < 0. Seja S uma superfície onde
G' é imelsível. O número de arestas na fronteira de cada face é pelo lllenos 7.
Cada atesta aparece na fronteira de duas faces (evel)tualli)ente aparece duas vezes
na fronteira de ullla mesma face pois a imersão considerada pode não ser forte),
logo 7/ 5; 2m. Cada vértice tem grau pelo menos 3 pois G é 3-aresta-conexo,
logo 2m. ?. 3n. Assim IVal -- l,4CI + lr'l = n -- m + / $ 2m -- m + 2" =

14m-2]mt6"L :: --8- < 0. Ou seja, de fato (; não é imersível nem no plano, nen]
no plano projetivo, nem no toro.

Com isso, concluiu)os que a. coiljectula da circulação consistente 1 ,4-viável,
assim c.onlo a conjectura da cobertura dupla por ciclos, vale para gratos inlersíveis
no plano, no ])lado projetivo e no toro.

Usando uma idéia semelhante, Steinberg e Younger 1461 demonstraram que
a conjectura da circu]ação consistente ] ,2-viáve] va]e para gratos sem ]-cortes e
sem 3-cortes inlersíveis no plano projetivo.
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