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R,esumo

Neste t,rabalho estudamos vários problema.s sobre circuitos e cadinhos em giafos e elli
digrafos. Consideramos a.qui três classes de problemas: cle erisfóz}.cala, de b7í«sca e de ó?l.sca
de um mz'mimo. Para. cada. limo dessas cla.sses investigaillos os ca.sos em que o objeto
em questão é um ciicuit,o pai/ímpar ou ]in] caminho par/ímpar. Discutimos (luestões
referentes à conlplexida.de colnputacioilal desses piobleitlas c a.plesellLan os algoritnios
pollnonlla.is pa.ia rcsolvei va.nos (leões. .;\ nla.ioiia. dos i-csul],a.dos (luc a.picsciiLa.ii)os ío]a.i]]
colete.dos da libera.Lura., incluindo orla. desenha. atualizi\.da sol)re o problema. da. existência
de cii'coitos pares en] digrafos (unl problema cuja complexada.de computacional continua
desconhecida há vinte a.nos).

Nossa principal contribuição a. este estudo é o desenvolvimento de um a.lgoiitmo linea.i
para. encontra.t circuitos ímpa.ies em digiafos. Descrevemos ta.mbén] a.lgoiitmos alternati-
vos (nào necessa.iia.ment,e de melhor complexidade) pala. a.lguns dos problemas.



In this woik we study pioblenls on gra.phs and digraphs conceining cycles and paths of
prescribed parity. Let H be either an even/odd cycle or an even/odd pa.th. \X/e considel
three classes of pioble[ns on the piesence of .fJ': existence, seaicl] a.])cl search foi one witl]
the sma.llest possible length. TI)ese pioblems a.I'e investiga.t.ed fiam t.lle a.lgorit.hmi(' point.
of vier. \X/e discuss tlleii compita.tioila.l complexity alia ptesent. pol)/nomial algoiithlns to
solve a numbcr of tlleill. N'post. of tlie iesulLs weie collectecl fronl Llle liteiatuie, including
an updatecl stii'vey oii tlie ploblelll ol cxistence of eveii cycles in digral)Its (a. problenl
whose complica.Lioila.l comi)l)lcxitly st,a.tus lia.s bccn open foi Lwclity ycars).

Our main contiibution to this stlidy is a linear algorithm to find an ocld cycle il] a
digraph. \Ve also desciibe altelnative (not necessarily of better complexitl') algorithlns to
solve some of the pioblems.



O conceito de circuito tem um papel fundamental na Teoria dos Giafos, e são vários os
artigos e monogra.fias que trata.m desse assunto. A literatura a despeito de circuitos cm
gratos é bem mais extensa do que pala o ca.se de digrafos. flá. alguns motivos de ordem
prática e também teórica (lue poderiam justifica.r este fa.to. mas ta.lvez a. principal tazã.o é
que o estudo de circuitos enl cligra.fos é considcia.vclmeiite mais dil'ícil

O conceito dí' caminho t.ambém ó funda.ment,a.l na Teoria dos C;ia.fos e em alguns
aspectos está intimamente i'ela.cionaclo com o conceito de circuito. E ilnedia.to que algo
ritmos polinomiais pa.ia iesolx/ei ceia,os problemas sobre caminhos inaplicaill algoritnlos
polinolliiais pa.ia os coiiesponclentes problemas sobre circllitos.

NTotivados pelos aspectos algorítmicos de problemas sobic circuitos c caminhos, em
especial qua.nto à. existência. e busca. de tais estruturas, o ponto de partida. deste tra.balho
foi a leitui'a cle uma. resenha. de BEnNíoNn E TtloNtAssEN j10811 Ollde sã.o mellciona.dos
vários pioblenlas e conjecturas sobre circuitos en] diria.fos. Uill desses pool)lemas (i decidia
a existência de circuitos pa.ies em diria.fos, (lue apaleiltenleilte loi proposto poi D. H.
YouNGEi{, poi vo]],a de ]ç)í5. .A ptimeita. x/isto. ca.tlsou-nos suis)lesa (ltie. a.pesa.i de sei
fácil o problema cle (lccidil sc ull] cligiafo contén] ull] circuito íillpai, não se descobriu até
hoje se é fá.ci] (po]itio]iiia.]) ou difícil (./v'7'-completo), decidia se un] digrafo contém un]
circuito pai'. A literatura revela que grandes esforços têm sido dispensados na tentativa
de se resolvem esse problema. Vale aqui observam que o problema. da. existência de circuitos
pares em digrafos tem aplicações elll Algebla Linear, e em partícula.r na solução de centos
problei-rias (de matrizes) de interesse en] economia. nla.tenlá.rica«

A leitura desse desenha e de outros a.rtigos trouxe à tona. uma celta "assimetria" dos
problemas em relaçã.o ao caso gra/os x dágra/os e ao caso /)r17' x ím7)ar (pol exemplo, no
caso de digrafos, o problema. de decidia a. existência de ]m] caminho pai enfie dois vértices
distintos é .P\./''P)-con]pleto; .lá. no caso (le g]'aros existen] algoz'lemos polinomiais blue i'esolvem
esse niesnlo problema). Esta obseivaçã.o coREi'ibuiu pala. (lue decidíssemos pes(guisar os
tópicos aqui abordados, piincipa.Imente por não teimas encontrado na. liteiatuia. unia
abordagem completa. e a.tualizada que respondesse sa.tisfatoiiamente toda.s as (questões
referentes a. esses problemas.



Neste trabalho estuda.mos três ca.tegoria.s de problemas sobre ca.milhos e ciicuit,os
pares/ímpares en] grifos e en] digna.fos: existência, busca. e busca. de un] mínimo. Comi
relaçã.o a. esses pool)lemas, plocuiamos responder qltestões iefeientes à sua. conaplexidade
computa.cional, exibindo algoz'itnlos polinomiais pala. alguns ca.sos e provando a i\r'P
completude de outros. A definição desses problema.s, e taml)ém da not,a.çã.o utiliza.da
nesta. clisseita.ção, encontra-se no pi'imeiro capítulo.

No segundo capítulo estudaillos os problemas sobre circuitos ímpares en] gra.t'os e en]
digrafos, desci'evento a.lgoritmos lineares pa.t'a os pi'oblemas de existência e cle busca. O
a[goritmo [inear para encoi[trai um circuito ímpar' em digrafos(descrito neste ca.])ítulo) nào
foi encontrado na libera.Lura. Uma. implementaçã.o desse algoiitnio (en] linguagem C:) está
no Apêndice A. Para. ei]contia.i ]m] circuito ímpar mínimo num giafo G', a.pieselltanlos
algoritmos de coiiiplexidadc O(lt'bl IHal).

Estuda.mos, no terceiro capítulo, os problemas sobre ciic]iitos l)a.ies en] gla.los. Des-
crevemos a.lgoiltnlos linda.res pa.ia o ploblen]a de exist,et]cia. c (lc l)rasca., c u] ] a.lgolitnlo
de complexicla.de O(l.4Cl2) pala. encoi]t.ia] un] ciicuit.o pai i)]íitimo ntin] gta.fo G.

Os piobletilas eilvolveiido ciictiit.os l)a.ies em (líbia.fos sào discuti(los iio quarto capí-
tulo. Apresentamos liina. desenha. sobre o problema. da ex]stencia (le circuitos pa.ies en]
digrafos, onde menciolla.mos vários problemas equiva.lentes e a.lguns resultados correlatos.
Apresentamos tarlll)ém un] a.lgoritmo polinomial, que encontra um circuito pa.i em digiafos
planales, obtido decentemente pot TllohIAssEN j19931.

No quinto capítulo, estuda.mos prol)lemas soba'e ca.minhas pa.res/ímpares en] gialos
e em digna.fos. ApiesenLa.mos vá.nos insulta.dos devidos a. LAPAuall E PAPAOiR'liTiiiOU
j19841 pala os pior)leillas de existência. e de busca. de lml mínimo. Em especia.l destaca.Dias
a desci'içào de ilm algoiit.nlo linear pala dóri(lil a ('xist.enfia dp iim caminllo l)a.i' em giafos
jentie dois vértices (list,illl.osl (' t\ l)toca cle que o icspectivo pioblen]a. e]]] cligialos é i\r7'
conl])leio.

Finalmente, no Apêndice B a.plesentamos um resumo, indicando pala. cada ulli dos
problema.s, os resultados cine foram mencionados neste trabalho.
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Capítulo l

Conceitos básicos e definição dos
problemas

1.1 Introdução

Neste capítulo aprescntaienlos a.lgulls conceitos bá.bicos da. Teoria dos GI'afãs e estabele
cedemos a notação a sei utilizada. Definiremos também os vários tipos de problemas que
serão objeto de estudo desta dissertação.

Assumimos aqui que o leitor tenha alguma familialidade com conceitos básicos da
Teoria da Comp[exic[ade C[omputaciona[, lazão peia qual não incluímos nenhuma seção
sobre tais conceitos. edema.is, a. terminologia. utiliza.da segue exa.ta.mente a de GARES' E
JonNsoN 119791.

No que se i'efel'e à. medida da complexada.de computacional dos a.lgoritmos, ainda quc
algumas vezes nào seja mencionada explicitamente, são todas relativas ao tempo.

1.2 Conceitos e notações básicas
Nesta dissertação, na maioria das vezes utilizaremos letras maiúsculas do alfabeto pala
representar conjLmtos e letras mintisculas pa.ra. t'epresenta.r os seus eleilleiltos.

Sejam ,4 e B dois conjuntos quaisquer. Denotaiemos poi 4UZ?, ,4 Z?, ,4nB e .4a)B,
a união, a diferença, a interseção e a diferença simétrica de H e .B, respectivamente.
Quando um dos conjuntos for unitário, este seta denotado sem as chaves; além disso, no
caso da tmiã.o, usaremos o símbolo+ em vez de U. Assim 4+b simplica a. notação ,4UÍb}.

l



2 CAPÍTULOI CONCEITOS BÁSICOS E DEFINIÇÃO DOS PROBLEN'IAS

1.2.1 Gratos e digrafos
Um grafo é um par ordenado G = ( \'h, Ác), onde VC é um con.junto finito, nã.o \azio, de
elementos chama.dos vértices e ,4C é um multa-conjunto de elementos chama.dos arestas
Cada aresta é um par nào-ordenado {u, u} de vértices. Cabe a.qui observar que, poi se]
um multa-conjunto, Áa permite elementos repetidos.

Um digrafo -D = (VD, Áo) é definido da mesma forma que un] grato, enceta que o
multa-conjunto Áo é constituído de pares ordenados de vértices. Um par ordenado de
vértices u, u é denotado poi (u, u). Geralmente, chanlatenlos os elementos de .4o de
arcos.

As arestas l epetida.s (arcos repetidos) de um grelo (diria.fo) saião chama.das de arestas
múltiplas (arcos múltiplosl. Uma. atesta. {z, y} (a.rco (=, y)) pocleiá sei indicada
simplesmente poi #y, qua.ndo não houver perigo de confusa.o. Um laço é unia. a.lesta (bico)
da forma ou. Chamaremos de grifo simples (digrafo simples) un] giafo (digrafo) sem
laços e sem ai'estas múltiplas (arcos múltiplos). As vezes é conveniente dai un] nome
a uma aresta (arco) uu, que representaremos pol letras gregas minúsculas; nesse caso
escrevemos a = uu pata indicam que a é o nome da aresta (do arcos uu. Pala denotam'

gratos (digrafos), utilizaremos, na. maioria. dos casos, as letras maiúsculas G' ou H (G, H
ou .D). Se H é um giafo (dieta.fo), denotaremos poi \'h o seu conjunto de vértices e por
4m o seu mult,i-conjunto de a.lestas (bicos). Na a.ná.liso da complexidade de um a.lgorit,ino.
cuja entra.da. é um grato (]', assunliiemos (lue l\'hl = 11. e l.aal = r71.

Se a - tlu é uma atesta (arco), então os vértices u e u são chamados extremos, ou
pontas, de a. Dizemos também que a é uma atesta (arco) incidente nos vértices u
e u. Nesse caso, dizemos que um dos vértices é adjacente ao outro e que ambos são
vértices adjacentes (ou vizinllos). O conjunto dos vértices adjacentes a u é denotado
por Á(0(u) . O grau de un] vértice u em um grato G é a. (quantidade de arestas incidentes
em u, contando os laços duas vezes e é denotado poi gc;(u) ou simplesmente g(u)

Seja Z) um digiafo. Dizemos (lue un] arco ltz. i,) em D ó um arco orientado de zz pa.'a
u e que esse a.ico sai cle -tt e entra en] t;. O grau de saída (grau de entrada) de un]
vértice u en] D, é o nún]e]o de arcos en] D que saem de u (entoa.m em u) e é denotado poi
g:l(u)(gb(u)), ou simplesmenteg+(u)(g'(u)). Dizemos q"e u" digrafo é k-regular, se
todos os seus vértices têm grau de entrada e grau de saída exatamente igual a k. Se \á e
V2 é uma partiçã.o de Vo, ente.o dizemos que um arco (a, u) C 4o ta.l que u C \'q e t, € \'b
é um arco de 'ç''l para 'L'':

Se 1) é um digrafo, ente.o o grato G obtido a partir de D, i'etii'ando as orientações de
seus arcos (ou seja, substituindo ca.da. pa.t ordenado de Ao po] un] pai não ordenado) é
chama.do grafo subjacente a /-)
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Definimos como matriz de adjacência ,4 =(a.,«), de um grato(digiafo) G, a matriz
cujas linhas e colunas são indexadas pelos vértices de G e a.,, é a (quantidade de giestas
{«, «} (arcos (u, «)) em ÁG

Um grifo (digrafo) H é um subgrafo (subdigrafo) de um gra.fo (digiafo) CI' se
yn Ç UC e Ám Ç Ác. Se.ia V um subconjunto não vazio de \'Z. Denotamos poi G--V' o
subira;f\;F (su bdign2Lfo) de-Gfobüdo }:et:i]:f]:r] do de Gos -ç'éi:t,ices-que est;quem ]Zí:lttnt;amel+e
com as a.lestas (os bicos) incidentes nesses vértices. O gi'afo (diga'afo) induzido por
y, denotado por VIVI, é o subgtafo (subdigrafo) G (\G--\''). Ana.Ioga.mente, se ,4 é um
subconjunto nã.o vazio de 4C, o grato (digrafo) G--.4 é o subgrafo (subdigrafo) de G,
obtido retirando as arestas (os arcos) que estão em .4. O grafo (digrafo) induzido por
..4, denota.do por al-AI, é o subgiafo (subdigra.fo) G--(ÁC .4).

A união de dois grifos (dígiafos) Gi e G2, denotado por (?- U G, , é o grato (digiafol
cujo conjunto de vértices é \b. U \G, e cujo conjunto de arestas (bicos) é Àc-: U ,4C,
Analogamente, a. interseção de dois gratos (digtafos) G'i e C;2, clenoLa.do poi (;. n (;, , é
o grato (diga'a.fol cu.io con.junto (le véi't,ices é \'b. n \'b, e cu.io con.junt.o de at'esta.s (ai'cos) é

Ác. n,'la, . A opera.çào de subdivisão ou bipartição de lula. atesta (um bico) o = uu de
um glafo (digrafo) 6' consiste em substituir essa. a.lesta. (esse arco) poi dua.s novas arestas
jdois novos bicos) tlz e zo, sendo # um novo vértice. Mais formalmente, o giafo (diglafo)
# que resulta da subdivisão de uma aresta (arco) a = tzu de G é tal que l/H = \G + # e
,4X = (.4G uo) U {u=, zu}, sendo z çí yC. Partindo-se de G e repetindo-se a operação de
subdivisão de uma atesta (arco) nos sucessivos gratos (digiafos) que são obtidos, obtém-se
um grifo (digrafo) # que é dito ser obtido de G através de sucessivas subdivisões de
arestas (arcos). A subdivisão de uin vértice o de um digiafo Z) consiste en] obter um
novo digna.fo # subst,ituiildo esse vértice por dois novos vértices u] e u2 e um arco ultl2.
Além disso, todos os a.ecos que eilt,ia.va.m em t, (respectivanlellte, saía.m de t,), entram
em ul (respectivamente, saei]] de u2) no novo digrafo /7. O giafo (diglafo) ol)Lido pela
contração da. aresta. (bico) zéu é o giafo (diglafo) H tal que Vh = \t -- tl e ,'lH consiste
de todas as giestas (arcos) de 6' contidas (contidos) em \b -- u, juntamente com todas
as arestas (arcos) zt,, onde zu é uma aresta (arco) em G diferente de c--.

Um passeio em um grifo (digiafo) G é uma sequência r' = luo, ai, oi, a2, . - . , uk--,
ak, okl, onde ui C UC (0 $ á 5; k) e c-j = uj-ioj C ,4C (l $ j 5; k). Geralmente, indicaremos
P apenas pela seqiiência. de seus vértices, isto é, P = loo, ol , . . . , okl. Denotaremos por
p'' o pa.sseio luk. uk--' . . . , ol, u.l. Indica.ielnos poi \'F' e /qP o conjunto dos vértices e

o conjunto das ai'estas (dos a.ecos) de P. i'espectiva.nlent,e. Qua.nulo conveniente, também
considera.remos F' conho sendo o sul)grato (subdigiafo) C'lÁPI de C]'. Dizemos que P é un]
passeio de u. a uJ;; que uo é o início do passeio e uk é o fim do passeio. Além disso, os
vértices uo e uk são os extremos do passeio P. Os vértices ui, . . . ,uk.. são os vértices
internos de P. Dizemos que o passeio P passa pelo vértice ui, 0 $ í $ É, e pela atesta
(pelo arco) o,, l 5; .j 5; É. O comprimento de um passeio P, denotado por IP , é o
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número de arestas (arcos) em P, contando repetições. Um passeio é dito par (ímpar)
se IPI é par (ímpar). Sempre que nos referirmos à paridade de um passeio estai'emos nos
referindo à paridade de seu comprimento. Um passeio mínimo de zl a o é um passeio
de menor comprimento possível de u a u.

Uma trilha é um passeio P tal que se a, # C Áp, ente.o o # #. Uni caminho é un]
passeio cujos vértices são dois a dois distintos. Um passeio é dito fechado se ele tem o
início e o fim iguais. Um circuito é uilla trilha fechada, de comprimento nà.o nulo, cujo
início e vértices internos sã.o todos distintos.

Em um digrafo D, um semi-passeio é uma. seqiiência da foinla, P = luo, oi, u-,
a', . . . , ux; i, ox;, ux;l, onde u. C l,'o (0 .É í 5; i-) e o, (l $ .j $ Ã:) é uii] arco de D, cujos
extremos são uj e u,-]. Observe que podemos ter aj = oju,-i ou oj - u.f-lt;j. Dizemos
que P passa poi aj no sentido corneto se a.f = uj iuj. Analogamente ao ca.se de passeio,
define-se senti-caminho e gemi-circuito. Cabe aqui ressalta.r (lue todo passeio, caminho
ou circuito é um semi-passeio, um semi-camin))o ou un] semi-circuito, respectiva.mente.

Sejam V] e l/2 dois subcon.juntos de \'b. Um pa.sseio (semi-pa.sseio) de I''i a. l/2 é um
passeio (semi-passeio) que tem o seu início em 1/1 e o seu término em \,; e nenhum dos
seus vértices intei'nos estão em \'l U \&.

Unia. seção de una passeio P = ltpo. ol, ul, o2, . . . , uk-l, ok, utl é uma subseqtiência
P' = lt;i, oi+i, o.+i, . - . ,aJ, ujl, com 0 $ { 5; .j $ É. Dizemos também que P' é um
subpasseio do passeio r'. de oí a uk. Se PI = luo, crl, ui , az, . . . , uk-l , ok, ux;l e P2 ' luo,

Pt, t;i, P2, . . . , ol.l, /31, ull sào dois passeios em um grifo (digrafo) G tais que ul; = oo,
então chamamos concatenação de Pi e P2 o passeio Q = luo, ai, tll, a2, .. . , uk--,
ak, uk = oo, /ii, t;i, . - . , /71, ull e denotamos por P- + .P, . Tais collceitos sã.o definidos
analogamente pala semi- pa.sseios.

Dois passeios Pi e P2 sào disjuntor nos véi'tices ou, simplesmente disjuntos, se os
vértices inteiros de Pi e /% sã.o dois a. dois distintos. Ou seja., Pi e /% podem eventualinellte
ter extremos em comuna. Dizemos (lue Pi e P2 sào totalmente disjuntor se os vértices
de P] e P2 são dois a dois distintos. Os passeios F'l e P2 sã.o disjuntos nas arestas
(nos arcos) se .4P, n .4F2 = 0. Uma coleção de passeios disjuntor nos vértices, ou nas
arestas (nos arcos), é uma. coleção de pa.sseios dois a. dois disjuntos nos véitlces, ou nas
arestas (nos arcos).

Um digiafo sem circuitos é chama.do acíclico. Ca.be a.qui obseivai que um tal digrafo
pode ter semi-circuitos.

Dois vértices t[ e t, em un] gia.fo (digtafo) estão ligados se existe ]ma passeio (sen]i-
passeio) de u a c'. .A tela.çã.o de liga.çà.o é de e(luivalência sobre os vértices do grato
jdigi'aío) e os subira.fos (sul)digiafos) gelados pelas classes de e(luivalência são clla.ma.dos
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componentes do grato (digna.fo). Um grifo (digrafo) é conexo se possui um único
componentes é desconexo se possui mais de um componente

Dizemos que um vértice o em uni grifo(digrafo) G é um vértice de corte, ou ponto
de articulação, sc existe uma partiçã.o de ,4C em dois con.juntos ,4i e Á2 tal (lue u' é
o único vértice comum a 6'lHil e GI,421. Um grato 6' é dito não-separável se nã.o tem
\réúices decai:t;eram n++)gt:a:fo nào-sepflníveLma;xÍma! de (;' é t-flama.(lü de con:ip(iitente
biconexo, ou simplesmente bloco. Uma. aresta (arco) a cni ulji gra.lo (digialo) 6' é unia.
aresta (arco) de corte ou ponte se o número de componentes de G -- a é ma.ior que
o número de componentes de G.

Um digrafo D é fortemente conexo se para quaisquer dois vértices u e o en] D,
existe un] caminho de u a u e outro caldinho de u a u. Unl coitlpoiieiite fortemente
conexo de Z) é um subdigia.fo fortemente conexo maximal de D

Dizemos que um glafo (diria.fo) 6' é k-conexo, se pala. qual(luet S C \h, ISI < k,
G -- S é conexo (foiteilleiit,e conexo). Utll grifo ((líbia.fol 2-coiicxo La.ii)l)éiii é cllaiila.do
bicoiiexo.

Uma. floresta é uill grato(digrafo) sem circuitos(gemi-circuitos). Uma árvore é unia
floresta conexo. Dada uma árvore 7', podemos fixei um vértice r como sendo a. raiz de
T. Neste caso, dizemos que T é uma árvore com raiz r. Se u é lml vértice de unia
árvore 7' com raiz I', então os vértices de T que estão no caminho (semí-caminho) de l a
u, exceto t;, são cha.nados ancestrais de u. Os vértices que tên] grau uni em uma floresta
são ch ama.dos folllas.

Um giafo (vigia.fo) (.' é bipartida se \,t l)ode sci l)a.]ticioiia(lo en] dois con.juntos \á
e V2 tal (lue toda. aresta. de 6' tem un] extremo ein vl e outro e]i] \'b. Denotaremos tal
grato por G (VI , V;).

Unl emparelhamento em um giafo G é um subconjunto .E de giestas de G, distinta.s
de laços, tal que em cada vértice de C; incide no má.xímo uma aresta de .8. Seja E un]
empalelhamento en] G. Um vértice z; em G é livre em relação a E se o não é extienao de
nenhuma. atesta de E. Dizemos que E é perfeito se em 6' nã.o existem vértices livres em
relação a E. Um caminho alternante em Feia.çã.o a E é um caminho em 6' cu.jas giestas
estão a.lteinada.naente em E e em ,4a -- E. Um ta.l ca.minto é clla.ma.do de caminho de
aumento se t.eni anil)os os cxt.iciilos livics edil leia.çào a. E. Sclilpie(llle o en)palellialllento
E estiver subentencliclo omitiieilios a. especihca.ção "em leia.çà.o a E"

Um grifo (digiafo) G é ponderado se existe uni função peso /) que associa a. cada
aresta (arco) de 6' un] número inteiro, ou seja, p: ,4C --» .Z. Dizemos que um giafo
(digrafo) é {0,11-ponderado se os pesos das a.lestas (dos a.ecos) sã.o 0 ou l.
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Um grato (digrafo) G é dito planar se G pode ser desenhado no plano (representando
vértices por pontos e arestas (bicos) pot' curvas ligando seus exti'emos) de modo (lue s'ias
arestas (arcos) interceptem somente enl seus extremos. Quando um ta] desenho é da.do,
dizemos que o gra.fo (digiafo) (-; está. imerso no plano. Uma. curva de Jordan é uma
curva fechada contínua. que nào se intercepta. Dado um grifo (digialo) 6' imenso no
plano, dois pontos do plano, digamos # e y, são ditos conectados se nã.o estão enl G e
podem ser ligados por uma. cuida de Jordan, cujos pontos não estão em G'. Pai'a. um tal
grato (digrafo) G, a relação de conexão é de equivalência sobre os po"tos no plano não
pertencentes a G e as suas classes de equivalência sã.o as faces de G. Cabe a.qui obseivai
que sempre uma das faces é ilimitada. Essa face é chamada face extei'na. O passeio
fechado que "contorna" uma face f' em G é chamado fronteira ou contorno de F'

1.3 Definição dos problemas
São vários os pi'oblema.s na. Teoria dos Gi'a.fos (lue envolvem caminhos e cii'coitos. Estes
têm sido larganlent,e investiga.dos, sendo vasta a. literatura. a. despeito Nesta seçã-o vamos
definir alguns desses pool)lemas que melão tratados nesta. dissertaçã.o. veienlos l)asica.dente
três tipos de problemas, todos eles relativos a. circuitos (ou caminhos) cona restrição de
paridade. Em cada uin deles, o dado de entrada consiste de um grato (ou diga'afo) G' Nos
problemas sobre caminhos, estes sã.o relativos a caminhos de um dado vértice a. outro.

1. Existência: decidir se em G existe lml circuito (ca.minto) par/íinpat

2. Busca: encontrar' em G, se existia', um circuito (ca.minllo) pa.i/ínlpat

3. Busca de um mínimo: encontiai em G, se existir, um circuito (caminho) pai/íni
par, mmlmo.

Nas Subseções 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 definimos forma.Imente os problemas cle e?i.s&êricÍa,
b?Isca e basca. de m mínimo, respectiva.mente. Cada um desses problemas será.o refe-
renciados pol nomes mnemõnicos (algumas vezes os argumentos será.o omitidos), como
indicados nas definições a. seguir.
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1.3.1 Problemas de existência

Problema. do caminho pai PCamPar (G, s, Z)

Da.dos: Unl gta.fo (diga'a.fo) 6' e dois vértices distintos s f' Z.
P[ob/ema. Decidir se existe e]]] 6' um caminl)o pai cle s a Z

Proa/ema. do calll;nbo ímpar: PCamlmpar (G, s, Z)

Da.dos: Um gi'a.fo (diga'a.fo) G e dois véi'vices distintos s c Z.

P[ob/ema.: Decidia se existe em G un] caminl]o ímpar de s a. Z

Problema do ciicttit.o l)ai PCirPar (61')

l)ado; Um giafo (digrafo) G.

Proa/ema: Decidir se existe um circuito par em G

Proa/ema do c;/cu;f,o empa/: PCirlnlpar (G)

l)a.do; Unl gia.lo jdiglafo) 6'.
PI'o/)/ema.: Decidir se cxisl,e um cii'culto ímpa.r enl 6'



8 CAPÍTULOS CONCEITOS BÁSICOS E DEFINIÇA O DOS PROBLEb'IAS

1.3.2 Problemas de busca

Problema de encolltrar um caminho pal': PEiicCamPar (G, s, Z)

Dados: Um grato (digiafo) G e dois vértices distintos s e í.
Proa/ema.: Encontrei en] (;', se existia, um ca.minto pa.i de s a. Z

Proa/ema de encontrei um cam;nho empa.r: PEncCamlmpar (G, s, Z)

Dados: Um grato (digiafo) G' e dois vértices distintos s e t.

Proa/en[a.: Encontra.r en] G, se existia, um ca.minto ímpa.i de

Problema. de e]]cont.i'a.] tlii] ciic.ttit.o pai PEncCirPai (6'l

Dado: Um grato (digiafo) (-;.

Proa.rema: Encontrar, se existir, um circuito par em G

Pi'ob/cma. de encontrei ti]r] cíicu;to ím/)a.i'; PEncCirlmpar (G)

Da.do: Unl giafo (digiafo) G'.

Proa/ema: Encont,ia.l, se existia. lma ciicllit.o ínlpa.i em 6'
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1.3.3 Problemas de busca de um mínimo

Proa/ema do cam;nbo pal rnh;mo; PCamParMin (6', s, Z)

Dados; Um grato (digna.fo) G e dois vértices distintos s e Z.
Pi'ob/ema.: Encontrar em G, se existir. um ca.minto Da.i- nlÍninao

de s a.Z.

Proa/ema do ca.m;i]/}o empa.I' lnú;mo. PCanilmparMin (G, s, Z)

Da.dos; Um glafo (digiafo) G e dois vértices distintos s e Z.

Plob/ema. Eilcontrai em (;, se existia, um ca.minto ímpar
mlnlnao cle s a. Z

Proa/ema. do c;/'ct];f,o /)/]-l' /nill;rl)o: PCirParMin (CI'l

l)ado: Uni gialo (digrafo) G'.

Pior/ema: Encontrei, se existia, un] circuito pai mínimo em G

P/ob/ema do c;rcu;to í.mpa.l mú;mo: PCirlmpai'Min (G)

Da.do: Uill gia.fo (dieta.fo) 6'

Pior/ema: Encontra.i, se existia, llm circuito ímÍ)ai illíninio em G'
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PÍt"Ü'2

Circuitos ímpares

2.1 Introdução

O objetivo pi'incipal deste ca.pít,ulo é estuda.r problema.s relativos a existência., busca. e
busca de um mínimo para o caso em (lue o objeto em questà.o é um circuito ím])ai. N'leis
precisamente, estudei'amos os problema.s PCit'empa.i'(G), PEncCii'lmpa.i'(6') e PCirlmpai-
N4in(G), onde a. emitia.da (-' é um gia.fo ou un] digiafo. va.mos asstinlit, neste capítulo,
que o gra.fo (diria.fo) é simples e conexo. Lenibt'a.mos ta.mbénl (lue esta.mos assuniinclo
Ucl = « e l.4cl = «..

Veremos que esses problemas, tanto pala grifos como para digrafos, podem sel re-
solvidos por algoritmos polinomiais. Api'esentarenlos algoritmos lineares para. iesolvei
PCirlmpai e PEncCiilmpai e um algoiitnlo de complexidade O(n?7?.) pala resolver PCi-
ilmpa.i hein .

Começaremos est,udaildo o PCiilmpa.i; a. seguia veremos o PEncCirlmpai; e depois
o PCirlmpaiMin. Na. Líltima seçà.o condensanlos os resulta.dos a.piesenta.dos na.s seções
anterior'es.

2.2 Existência de um circuito ímpar

O leitor que tenha algunta la.miliaiidacle cona conceitos l)ásicos ein gtafos, certamente nà.o
teria i[enhun[a. dificulda.de em coi]cebe] ]in] a.lgoiitnlo linea.r pa.ia iesolvel PCirlmpa.i(6')
no caso em que C-' é un] gia.lo. .Já no caso e]]] cine (7' é ui digna.lo, ainda que nào se.la
imediato, um pouco de i'eílexà.o coilduzii'ia. o leitor a. um a.lgoritmo linea.r. Tais a.lgoritmos
são apresentados a seguir

1 1
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2.2.1 0 PCirlmpar para gratos

O resultado que mencionaremos a seguir, bastante conhecido na. Teoria dos Giafos, nos
conduz imediatamente a um algoritmo para resolver PCirlmpa.r (veja, por exelllplo,
BONOY E MUjtTY ]:976]).

Teorema 2.2.1 Um gl'a/o conlér7z uzn cÍrclziZo ripar se, e s07nenZe se, 7zão é bi7)a7'íí(/o

Dessa forma, podemos iesolvei PCiilmpal(G) simplesmente verifica.ndo se G' é bipal-
tido. Para fazer isso, podemos usar o seguinte rz/gorílmo (/e blzsca e71. /a7.gu7'a, tiaclicio
nalmente mencionado em textos sobre a]goritmos em gratos (Boné\' E MunT\' j1976],
Mcnucn li900l, Ano, HopcROFT E ULLNtAN li9741).

Algoritmo Verifica.Circuito-Impar.Grafo(G)

Ent«da. U:n grato conexo G' = (\'b, Ác).

Salda.' "Slnl". se 6l' cona,enl uln circuito inlpa.t
"Não", caso contiá.rio

começo
para todo u c \'b faça

«Í-l(o) := 0;

seja D um vértice qualquer de G;
Fila := u;
enquanto Fila. # ü faça

começo
seja = C Fila;
Fila. := Fila -- z;
para todo {z, g} C ,4c faça

se ní«l(y) = 0 e--tão
começo

Fila.:= Fila.+ yl
--í«](y) := «í«l(*) + l;

fim
se-,ão (* «í-l(y) # 0 *)

se «ível(;-) = -.í~,el(y) então
responda "Sim" e pare;

fim
responda. "Na.o" e pa.re:

fim.
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Nã.o é difícil verificít.r que se o gi'a.fo de enfiada G nào foi bipa.rtido, ente.o esta. busca en]
[argura. enconti'a.iá. dois vértices (]istint.os, diga.mos z e g. ta.is (ltie níve]ja ) = nível(y) # 0.
E fácil vei' que no ca.se em que G é bipa.rtido, o algoritmo allteiioi collstiói uma bipaitiçà.o
de (l;. Podemos então enunciei o seguinte resultado.

Teorema 2.2.2 0 a/g07'iZmo Verifica.Circuito-Impar.Grifo(G) I'eso/ue PCiilnlpai(G) elzi
tempo :inca

2.2.2 O PCirlmpar para digrafos
Para decidir a existência de circuitos empa.ies em um diria.fo D é su6lciente iestiingii o
teste a.os conaponeiites foltenaente conexos de Z). Considera.ndo (lue é possível cletectal os
componentes foitement.e conexos eill t.empo linda.t jveja. poi exeml)lo, X'lcllL;Gll j10001),
basta. eiltà.o analisaiillos o caso enl (late o diga'afo é íoitenlente conexo. .Afia'illanios (lue

em tal caso é suficiente vci'ificai se o grifo é bipaitido ou não. Para. demoiistiarnlos
essa afirma.ção, va.mos estabelecer, primeira.mente, o seguinte fa.to (que também vale pala
gratos) :

IJcm& 2.2.3 Todo passei.o /ecltado tlll.pa't' conte'm. ltnl. cll'c'tu.l.o tlll.p«t

Prova: Se.la P = lzi, z2, . . . , zk, zll um pa.sseio fecha.do empa.i'. A demonstra.çà.o sei'á. í'eira

poi incluçã.o em k, Oli seja., i)o conlpriil unto (le P. Se Á' 5; 3, etltã.o o iesult,a.clo é iillediato.
Suponha, poi' hipótese de indução, (lue todo passeio I'echado ímpa.i', de coinprinlento menti'
que k(b > 3), contenha um circuito ímpar.

Se os vértices z{ (l $ á $ k) do passeio P são dois a. dois distintos, então P é un]
circuito ímpar. Suponha então que P tenha dois vértices, digarlios #Í e #j(l $ i< .j 5; Ã:),
l,disque f = a;j. Dessa.forma, P podeser divididoeniduas seções: P] = 1=i, zi+i,... , zjl

e P2:: l=i, =2, ... , zí, z.j+l, ... , 3i;, =il. Se Pi é ímpar, ente.o por hipól,ese cle induçã.o, Pi

contém um circuito ímpa.i' Suponha ente.o que Pt seja. par Então P2 é ímpa.i', e portanto,
poi' hipotése de indução, P2 contén] lim cii'culto ímpa.i'.

D

Mostraremos a seguir que (em relação a existêllcia de circuitos ímpa.ies) pala. digiafos
fortemente collexos, vale um resulta.do análogo ao que vimos pala grifos. N4ais precisa.-
mente, va.le o seguinte resultado.

'l:eorema 2.2.4 UITI. ([ gi'a.fo .fot'].cinen]c collc.i:o cott].ctit ulli c-ii'ctti].a ítnpat' sc, c soiitcit.]c

se, ltã a é bi})aiLI.(lo.
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Prova: Seja 1) um digrafo fortemente conexo. Se D contém um circuito ínlpai', dai amante
Z) não é bipa.rtido. Poi outro lado, suponha que 1) não seja bipai'tido. Então D contém
um semi-circuito ímpar, digamos C' = lzl, ai, #2, .. . , aA-l, #l, ol. ztl. Seja. ,4c-+ o

subconjunto dos arcos de C' que estão orientados de zf pala. z,+l (l 5; f $ Á' -- 1). Se
ak = (zk, :l), então considere .4c* := Ác, + ax;. Se .4c+ = 0 ou '4c-* = .4c , então C' é um

circuito ímpar. Suponha, anta.o, que nã.o ocorra nenhum desses casos. Se.ja a. = (zl, z.+i)
um arco de .4c:+. Seja P um ca.minho, em D, de zl+i a. zi(este ca.n)indo existe, pois,
por hipótese, Z) é un] diria.fo foitenlejate conexo). Se P é pai, então P + (zi, z.+i) é
um circuito ímpar. Suponha., ente.o, (lue P seja ímpar Substitua en] C' o a.rco (#., z.+i)
pelo caminho P, obtendo dessa foi'ma., un] semi-passeio fechado ímpar. Podemos repetir
esse processo para cada un] dos demais a.rcos de .4c+, enquanto nã.o foi encontrado um
circuito ímpar.

Assim, ou encontra.lemos um cllcuito ímpar ou pioduzii'enios llm passeio feclla.do
ímpar. Pelo Leda 2.2.3, segue que D contém lmi cii'coito ímpar'-

D

Assim, baseados no Teoienla 2.2.4, podemos a.ptesentai o seguint.e algoritmo linear
pala decidir a. existência de uin circuito ímpar.

Algoritmo Verifica.Circuito-Impar.Digrafo(Z))

E7zí7ada; Um digrafo foitenlente conexo D

Saída; "Sim", se D contém um circuito empa.r;
"Não" . ca.se conta á.l io.

começo
seja C;' o giafo sllbjacente a D;
responda Verifica.Circuito Impar.Grifo(G)l

fim.

0

Aplicando-se o a.lgoiitmo Verifica.Circuito .Impar.Digrafo pa.ia cada componente foit,e-
mente conexo de /), obt.én]-sí' ui]] a.lgoi'itmo (le complexada.(le O(7??l pa.t'a decidia' se /,)
co[[tem um c[icuito iinpa.i. Obt.en]os assina o segt]ii]t,e resulta.clo.

Teorema 2.2.5 0 PCiilmpa.i'(D), 07J.de D ó lznl. (/ág7'a/o, /;ode sei' z'eso/ui(/o erz. íeill/)o
!inear.
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2.3 Busca de um circuito ímpar
Para resolver o PCii'Impar nào foi necessário enconti'ar um circuito ímpar': sinlplesiiiente
verificamos se o grato (ou cada componente fortemente conexo do diglafo) é pipa.indo ou
não. Poderíamos, então, perguntai se encontrar um circuito ímpa.i (desde (lue o giafo,
ou digrafo, contenha um) continua sendo um problema fácil (linear). A resposta. a essa
pergulat,a.é abt:míttiva-

No caso de giafos, veremos que um algoz'itmo pala I'esolvet o PEncCii'lnipai é ime-
diato. Já. no ca.se de digiafos, un] algoiitmo linear nã.o é t,ào óbvio. Aplesentarenlos unl
algoritmo linear que desenvolvenaos. Cabe aqui mencionei que, pala o caso de digrafos,
não encolatramos na liteiatuia. algoiitmos com essa complexada.de.

2.3.1 O PEncCirlmpar para grafos
Seja G tln gra.lo conexo nã.o bipa.indo. Neste caso, como vimos na seçào a.ilteiior. se
aplicarmos o algoritmo Verifica.Circuito-impar(C;), encontra.i'emos dois vértices distintos.
digamos 2 e y, ta.is (luc nível(;t) = itívcl(y) / 0.

Se {u, o} é unia. a.i'est.a do giafo (7. paio\ o (laia.l o algoz'it.ino a.t,ua.lizou níveljl,) :: 0
pala níve](z,) := ilívc](?/.) + ], cntà.o clizetnos que lz é o pai do véi'tece u e escrevemos
pai(t') = tl. Sejam ?. e 1, c]ois véi'vices de C,' tais que nível(tz) < nível(t,). Suponlla que
exista um caminho P = lzi, z2, . . . , zkl, de it a u, ta.] que pai(zi) = zi-i, pa.ia. ; = 2, . . . ,
É. Ente.o, dizemos que tl é um ancestral de u.

Desta filma, pala. encontiai um circuito ímpar, l)esta piocuiat o aj]cestral comuna
a z e a. y, que tem o ma.ioi nível possível. Podemos. assim, obt,ei o a.lgoiitnlo En-
contra.Circuito-Impar.Grifo, fazendo a.lgttmas pe(luCRa.s modificações i)o algoiitmo Veri-
fica Circuito-Impar.Grato da. seção a.nteiioi.

Algoz'itnio Encontra.Circuito-Impar.Grifo(6')

EnZz'ada; um grato conexo G.

Sa/da. Um circuito ímpar C', se G contém um tal circuito
começo

\t. := Ü; ,4c := Ü;
para todo u C \'b faça

-. í~,el( t,) := 0;
seja. u un] vértice (lua.l(llici de C,'
Fila. ::: u:
enquanto Fila. # ç) faça
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começo
seja = C Fila;
Fila := Fila. -- =z:;

para todo {z, y} C ,4C faça

se «í«l (y) = 0 e-,tão
começo

Fila.:= Fila + yl
ní«l(y) := «í-l(:) + l;
p'i(y) :

seiiao
se «í~,el(.:) = --í~'el(#) então

começo
\t := \6 u {z, yl; ,4c : }l;
enquanto pa.i(z) # pai(y) faça

começo
\ - := \t U {pai(:«), pai(g)};
,4c := Ác- U { {z, paí(:«)}, {y, pai(y)}}
z := pai(z); y := pai(y);

fim
\'2:.. := \'}.. + pai(a:);
,4c': U {{«, pai(«l}, {y,pai(«)}l;

fim
fim

fim

0

E fácil vel que o algoz itnlo Encontra.Circuito-Impar.Grifo é coiieLo e tem complexidade
linda.r. Dessa forma, podemos enuncia.! o seguinte resulta.do.

Teorema 2.3.1 0 a/goz'iZ7}?.o Encontra.Circuito-Impar.Grifo((.') Teso/ue PEncCiilm
pa:(G) em fe,np. /{"",'.

2.3.2 0 IPEncCirlmpar para digrafos
Tal como no caso de PCiilmpar pala digtafos, a.qui também podemos lestiingii o estudo
ao caso de digrafos fortemente conexos. Apresenta.lemos inicialmente dois algoritmos de
complexada.de O(?1.77?) pa.ia o PEncCiilnlpai, o ptimeiio deles baseado nas idéias discuti-
das na seçã.o 2.2.2. Posteiiolnlente. (lescteveiemos dois algotit,illos lilleaies pala iesolx/ei
PEncCirlnl pa.t
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2.3.2.1 Algoritmos ingênuos para o problema

Seja Z) um diga'afo fol'temente conexo não bipartido e G' o gia.fo sub.lacente a D. Se apli
carmos o algoiitmo Encontra.Circuito-Impar.Grafo(G), encontiaiemos, en] G', un] circuito
ímpar C No diga'afo 1), a está'utui'a coi'iespondente a C' é un] gemi-cit'culto.

Se esse gemi-circuito é um circuito, nã.o há mais nada. a fazer. Ca.se contrário, a partia
desse semi-circuito podemos encolltrai uni circuito ímpar, ou una passeio feclla.do iluda.r.
A demonstração do Teorema 2.2.4 nos indica uma. forma de fazei isso: dado um arco
(zí, zi+l) C Áo+, podemos encontra.r um caminho (mínimo) Q, de =i+l a. :t;f, fazendo
uma busca em largura, no digrafo Z), começando pelo vértice .z;.+l, até cine o vértice
zf seja alcançado (ai é a.lcançado, pois D é um digiafo fortemente conexo). Como o
algoritmo pala encontra.i um ca]ninho tem complexidade O(77i.), un] circuito ínipal ou
passeio fecha.do ínipai pode sei' enconti'aclo em tempo O(?z77z). Cabe aflui obset'va.i que o
comprimento máximo desse ])asseio fecllado ímpar é O(nm.).

Descieveiemos a seguia un] algoritmo cine encontra um ciic[iito ímpar, a pa.iti] cle un]
passeio fechado empa.i, bases.clo na (lemonstia.ção do Lema 2.2.3.

Algoritmo Passeio-para.Circuito(F')

EnZ7ada.' Um pa.sseio fecha.do ímpar P

Saída.. Uni circuito ímpa.i.

Passo 1: Suponha. que P = lui, o2, . . . , uk, uil. Se os vértices ui(l $ í $ Ã') de P sã.o
dois a dois distintos, ente.o devolva P e pare.

Passo 2: Caso collt,pálio, sejam u, e uJ dois vértices de P tais (lue u. o, ( l $ i < .j $ É)

Passo 3: Sejam P' = loÍ, t'í+], . . . , u,l e p'" = lu], u2, . , uf, uJ+], . - - , uk, u:l duas
seções de P. Se r" foi ímpa.i, então P := P'. Caso contiá.iio, P := P"

Pa.sso 4 Va. pa.ia o Passo l

0

O algoiitmo Passeio-para.Circuito l)ode sei inlplementa.do cle fotiala. a. t,er conlplexidadc
O(IPI). De fato, pa.ra verihca.i se os vértices uf (] 5; i $ X-) cle /' sào dois a. dois distintos,
podemos utilizei a. seguint,e estrutura (ie dados: unia. pilha. S (com topo T) e um vetou
B, aml)os de compi'iment0 7?.. Pa.ia inicializar essa est,iutuia. siniplesnlente fazemos a
a.tribuiçào T ::: 0. /\ inseiçào (lc un) elcment.o tl nessa. estiut.uia é feita. a.tia.vés de ti'ês
, t ,, l }. . l ; .-Àp. .
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T:= T + l;
slrl:= ;
nl«l:

E fácil vei' que um elemento ?l está. nessa está'neura se, e sonlcnte se, .azul $ T e
SI.alull = u. Observe que o segundo teste só deve ser feito quando a. piinieira condição
estiver satisfeita.

Devemos percorrer o passeio P de oi até ok. Se um vértice uj não pertence à. esttutuia,
então inserimos uj. Caso contrário, essa. busca encontra. um vértice of tal (lue o. = u, ({ <
.j). Assim, P" (descrito no a.lgoritmo Passeio-para.Circuito) é un] circuito de compiinlento
7' -- B(ui) + 1. Atl'a.vés dessas observa.ções, nã.o é difícil vei' qtic podemos implemente.i o
a.lgoritmo Passeio-para.Circuito de coima (lue sua conlplexida.de se.ja O( IPI).

Porta.nto. a. paitii de um passeio fecha.do íillpai (cle conlpiiment,o máximo Oj7zz?2.l) en-
contrado em tempo O(?z7?2.), ei]conti'a.mos uni circuito empa.]' cn] tempo O(7zz?), utiliza.ndo
o algoritmo Passeio-para.Circuito.

l<i,EE, LADNEK E MANnEl{ j19841 apiescnta.iam uln outro algoritmo, cuja comple
xidade é O(?znz), pa.]a cncontiai un] passeio fechado ímpar. Pala. cada. vértice u de D,
faz-se uma busca em largue'a. (com vértices repetidos) com raiz u. No A'-ésimo está.gio
da busca, uni vértice : recebe um sina.l + (ou --), se existe um passeio pa.i (ou ímpar,
respectivamente) de u ao vertice .'. Observe (ltie um véi'vice (ria.l(luei l)o(le I'ecebei a.s dua.s
marcas. Se cm algum nloniento o x/éitice u iecebet a ma.ica. --. então um p&\sseio fecha.do
impar foi encontrado. Caso contra.rio, nào existe u]]] circuito íinpa.i pa.ssando poi u. Esta
busca em largura (com raiz u) pode ser feita. en] tempo O(77z), e, portanto, um passeio
fechado ímpar (quando existente) pode sei encontrado em tempo O(n7?z).

A partir destas considera.ções, a pergunta. na.rural que surge é se existe a.lguln algo-
ritmo linear para encontram um circuito ímpa.i em un] digrafo. Respondemos essa pei-
gtmta api'esentaiido, na proxima. subseçã.o, uill ta.l a.lgoritmo que desenvolvemos pa.ia. o
PEncCii'lmpa.r( Z) l .

2.3.2.2 Um algoritmo linear para o problema

O algoritmo que desci'eveiciiios nesta sul)seção resolve PEncCirlillpai( D) ein tellipo O(7?z).
Este algoritmo faz uso de um digrafo D', construído a. pa.ini de Z), da seguinte loinaa«
A cada vértice u C l/o, fazemos conesponde] dois vértices u e z;' en] ly. Pa.ra cada arco
lu, u) C 4o, tomamos (lz, u') e (tt', t,) como sendo bicos de Z)'. h4ais formalmente, teilaos
que

qo
\,b U {«' 1 « C I'o} e
{(t., t,'),(?''. i;) l lt'. i,) C .'lo}
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Figura 2.1 Um digna.fo D e o respectivo digiafo D'

A Figura. 2.1 nlostia. llm digialo Z,) e o iespcctivo cligia.fo /)'. Note. neste exemplo,
que ao circuito pa.t j1, 5, 3, 2, ll eni D, comi'espondem (de ma.Reli'a. na.tui-all dois circuitos
em Zy, de mesmo complemento: j1', 5, 3', 2, 1'l e j1, 5', 3, 2', 11. Observe, também, (luc
ao circuito ímpar C' ' IS, 3, 4, 51 em Z), coiiesponde um único circuito em -D', lõ, 3', 4,
5', 3, 4', SI, cujo comprimento é o doba'o de IC'

Se C; = lzi, z2, . . . , zJ;, zll é un] circuito ímpar de 1), então definimos o circuito
fraco col'i'esponclente a C, enl D', como sendo o cii'culto lzi, =:11, :z'', . . . . a:k, #i, z', ' ' ' ,
zl;, =il. Além disso, dizemos (lue um caminho F', i]o diga'a.fo D', é un] caminho bom se
no máximo um dos véiLices ü ou o' ocolie ein P, (dual(luet cine seja. o em /).

Notação: Pala simpliflcai a notação dos vértices cle Z)', vamos iepresentai geneticamente
um vértice de \G, com letras minúsculas com um til. Dessa forma, se õ = u' (õ = o) ente.o
o' := 'o ('o' :: 'u').

Falemos, no digiafo D', uma. busca. em pioftmdida.de um pouco diferente do conhecido
na literatura, começando poi unl vértice qualquer (que cha.maienlos cle raiz). Esta busca,
como veremos a.diante, consta'ói dois conjuntos de a.i'cos, (lue denota.lemos poi /'OR7'E e
H' }< A { :{ )
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rentejO)

E7zírada. Um digtafo D fortemente conexo.

Saída; Os conjuntos de arcos r'ARTE' e f'R.4GO

começo
construa o digrafo l)'; (+ anteriormente definido +)
Pilha := 0i
seja õ C Vo,; empilha(õ);
marque o vértice õl
FORTE'.= $',FRACO'.= $'.
enquanto Pilha. # çl faça

começo
seja. ó o vértice do t.opo da Pillla.;
se existe um arco (â, #') C ,4o (lue nã.o foi ma.tca.do então

começo
mar(lue o arco (õ, &');

se #' g Pilha então
se #' nã.o foi marcado então

se # C Pilha. então
F'R.4 C'0 : aO + (Õ, ú');

senão (+ Ú gl Pilha *)
começo

FORTE'.- FORTE + t'ü.ü')',
empillle(Ú ') ;

marque o vértice #';

fim
senão (+ todos os a.ecos saindo de õ já foram ina.rca.dos +)

desempilhe o vértice do topo da Pinhal

0

O algoritmo Busca.Profundidade.Diferente constrói dois conjuntos cle bicos. Dizemos
que um arco é un] arco fraco (respectiva.mente, arco forte), se ele pertence ao conjunto
FR.4 C'O (respectivamente, f'ARTE). Podemos adiantar que o .conjunto de bicos FR.4 aO
terá. um papel fundamental pala encontrei um circuito ímpa.r. E fá.cil vei que se um vértice
ü foi marcado. então existe um caminho bom P, da raiz a ü, tal que ,4p Ç F'ARTE'. Poi
outro lado. se um vértice à nã.o foi ma.icado e existe um caminho bom Q da raiz a. ã,
então é fá.cil vei (lue algum bico de Q deve scr fia.co.
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+ 5'

. . .> -. Arco r'R.,4CO
: '> : A.tco FORTE

Figura 2.2
$atlrd 2 l

Exemp/o de uma execução de Busca.Profundidade.Diferente /]o d;gia./b 1) da

Lelxaa 'Z.3.2 Seja D lul\ (liga'afo !ol-Lel-neltt.e colhe:co. El\tã.o para Lodo uél't.ice u C vo, te.ms-
e qKe otz ü € Vo, o?z õ' C \Ü, são rna7cados ?)e/o a./goz'áZ177.0 Busca.Profundidade.Diferente
(indeperzdenZe da. asco//za (/a. 7'aiz)

Prova: Suponha. poi absurdo (lue exist,aill em .Z)' dois vértices, õ e õ', (lue não roía.nl
marcados pelo a.lgoiitmo. Como D é fortemente conexo, existe um caminllo F', alia D, (ta.
raiz até u. Assim, existe um caminho borga P', em Zy, da raiz até õ, ou a.té õ', dependendo
da paridade de P. Vamos supor, sem peida. de geneialida.de, que P' é um caminho l)om
da raiz até õ.

Como o vértice õ não foi lliarcado, então pelo menos um a.ico de P' é fia.co. Seja (ã', #)
o arco fraco tal que o subcaminho Q de P', de # até õ, nã.o contenha. bicos fracos. Ora.
se (ã', #) é um arco fia.co, então isto significa que &' foi marca.do pelo algoritnlo. Seja Q'
o caminho bom de #' a.té õ', obtido a pa.ini' de Q, boca.lido os vértices ! C tb por 2'

Como o véi'tece 0' nào foi lula.icado e existe um ca.ininho bom da raiz até õ' (já. que
existe um ca.minho bom cla raiz até Ú' e deste até ü') e !7' foi manca.clo, ente.o pelo nICHos
um a.rco de Q' é fraco. Seja ([', ã) o último a.rco fraco desse caminho. Dessa forma, temos
que ã' C vQ é um véi'vice que foi mai'cado. Como nã.o existem al'cos fracos de ü' a. {r no
caminho Q, temos que ü entrará na. pi]ha e, portanto, sela marcado. isto é unl absurdo.
uma vez que assumimos que õ nã.o foi ma.i'ca.do.

D
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Lema 2.3.3 Seja D llm di.gra.jo .fora,eln.ent.e con.e:co e C' llm. circtti.to .fraco de D'. En.t.ã.o o
c07z.junto FRACO , c071str?z7'do pe/o a/goráím.o Busca.Profundidade.Diferente, coza.Zé7n. /)e/o
m.eras um al'co de C

Prova: Seja C" = lãl, i:2, . . . , ãt, ã;, =', . . . , ãÍ;, ãil um circuito naco cle D'. Pelo
Lema 2.3.2, ã{ ou ãl, l $ i $ A'. são ma.rcados. Suponha, sem peida de geneialiclade, (lue
quando ãl entrou na. pilha, nenhum elos véit,ices ài e â; (l $ { $ A) estava.nl na. pilha- ou
seja, ãl é o piinleiio vértice do ciicuit.o naco C'' a. entrai ila. pilha. Seja P = if,i : i'2,
õkl o subcaminho de C'', cle ài até ãt.

Suponha inicialmente (lue, depois de terminada a busca, exista algum vértice õ. nào
marcado, 2 5; i $ É. Seja .j o menor inteiro, 2 5; .j $ Ã;, tal que 8j não foi ma.icado.
Entã.o, qua.ndo o a.rco (õ,-i, õj) foi considera.do pela busca, o vértice õ, nã.o entrou na
pilha porque õl esta.va. na. pilha. Portanto, (õ.f-] , õ,) é um arco (lue pertence a.o conjunto
FRACO.

Finalmente, sc Lodos os véil,ices àí, 2 < i < Á:, foram nla.tcados pela busca, eiltà.o talhos
dois casos a coiisideiar.

CASO 1: existe um vértice õi, 2 $ í 5; k, tal que quando ele entoou na. pilha, õi já.
ha.via sa.ído da. pillla.

Dentre tactos esses vértices, seja ü, o vértice que tem o menor índice. Dessa forma,
quando a busca. consídeiou o bico (õ,-i, õj), o vértice õl ainda. estava. na. pillla« Assim.
neste momelato o vértice õ.f llã.o enfiou na pilha. polclue õ; ainda. se encontra.va. na pillla«
Portanto, (õ,-- , õj) é --«] a-co qu' p':te-.ce «o co«ju-.to r'R.ICO.

CASO 2
pilha.

A', (lliaiido -i)i ent,iou na pillla. o veia.ic(- f)i a.inda esta.va na.

Neste ca.se, qua.nulo a busca considerou o ai'co (ãk, ãi ), o véi't,ice ãi a.inda. se encontl'ava
na pilha. Portanto (ik, ã; ) é um al'co (lue pei'vence ao conjunto FR 4CO.

D

'Eeorenna 2.3.4 Se 1) e li.m. d{.gla..fo joio.e-irem.tc con.ea:o, eTI.Lão D con.té)n liill ci.lclt{.l.o llnl)al
se, e solneltLe se, FRACO :# $, on.de FR.f\GO é o cob.jl l.to coltsti'u.{(lo l)elo al.gol'i.tmo
Busca.Profundidade Diferente.

Prova: Suponha cine f'R,4C'O # ç), e cot]sidere un] a.i'co fi'a.co (ã, Ú'). Dessa. forma., (luaildo
a. busca considerou o a.ico (ã, Ü'l, o vértice # ai]]cla se encontrava na. pillla.. Seja. õ] , {'',
õk a seqiiência. de vértices, de y a ã, blue esta.vam na pillla. ilo momento em (lue o bico
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(â, &') foi considerado pela busca. Seja P = lõi, oi, oz

Ü a ã. E fá.cil vei (lue Áp Ç r'ARTE.
ni-.i. fJA-l o ca.nlin ho cona dc

Seja P' o caminllo bom, obtido a partir de P, substituindo os véit,ices õ. poi ÜÍ
l$ { 5; A, e os arcos a. =(õf, õf+-) por a; =(0Í, ÜÍ+.), l 5; i $ X' -- 1. Então(; = P +
lã, #') + P' + (ã', Ú) é um circuito fi'aco em D' que, em D. corresponde a. um cii'coito

Por outro lado, seja C' um circuito ímpar' de D. Seja C' o ciicuiLo fraco coircspondente
a C. Como Z) é fortemente conexo, concluímos, pelo Lema 2.:3.:3. (lue algum a.ico de C.''
será fra.co.

D

Os resultados que a.piesenta.mos, juiltalnente com a. pt'ova do Teorema. 2.3.'1, nos con-
duzem a.o algoiitmo Encontra.Circuito-Impar.Digrafo pa.la. encontrar una circuito empa.r, em
um digiafo foitenlente conexo -D. Este algolitmo baseia-se no algoiitnlo Busca.Profundi-
dade.Diferente, só (]ue nã.o constrói- os con.juntos r'O/?7'E e f'#.4CO. Assim (]ue un] ê\.ico

fraco é detectado, podcnaos construir um cii'culto ímpar, como sugere a. prova. do Teorema\
2.3.4

Algoritmo Encontra.Circuito-Impar.Digrafo(Z))

Entra(/a.' Um cligra.fo D fortemente conexo.

Saída; Um circuito ímpar C', se J,) não foi biparticlo

começo
construa. o digiafo -D';
Pilha. := 0;
seja õ C \'b,; entpill..( i,);

ma.ique o véit.i(e ü;
enquanto Pilha. 7é ç) faça

começo
seja. õ o vértice do topo da Pilha;
se existe un] bico (õ, Í?') C Áo que não foi

começo
marque o arco (õ, #');
se Ú' g Pilha. então

se #' não foi maicaclo então
se & C Pilha então

marcado então
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começo
(+ foi encontrado um bico fisco (ã, &') +)

seja õi, õ2, . . . , õk a. seqiiência. dc vértices. de Ú

a â, (lue estão na. pilha.;

C' := lui, o'i, t)2

em D;
, uk, uil e un] circuito empa.i

retorne C' e pare;
fim

senão (+ # gl Pilha +)
começo

empill.e(# ') ;
ina.i'(lue o vértice Ú'

fmi
fim

senão (+ todos os bicos saindo cle õ já foram
desempilhe o véi'tece do topo da. Pilha;

:"a-c*dos *)

fim

0

Pelo Teorema 2.3.4, e pelo fa.to dc que o algoiitnlo Encontra.Circuito-Impar.Digrafo(D)
é uma busca eni piofundicla.de, obtemos o seguinte teorema.:

Teorema 2.3.5 0 rz/gol'ií7i?.o Encontra.Circuito-Impar.Digrafo é cor/e/o c /e]]]. c0/7i7)/ezída
d. O(m).

Observe que podemos construir o grifo G', a partia de um gia.fo 6', cla. illesma. ma.ileira
que construímos o digrafo D', a. partia de um digrafo Z). E fá.cil vei (lue os Lemas 2.3.2
e 2.3.3, e os Teoremas 2.2.4 e 2.3.4, também valem pala. o caso de gla.íos, substituindo
a expressão "digrafo fortemente conexo" por "giafo conexo". Poitailto, o a.lgoritmo En-
contra.Circuito-Ímpar.Digrafo, com pe(hienas modihca.ções, /.a/n.bé/}7 /)o(/e ser ?l/.í/í:rido 7)rz7'a.

e7zconZra7' 7rl. ci7-c7zi/.o I'm/)a7' ezn. gl'a/os. Cinta.mente, nesse caso. o fat.o de tra.palha.i Rios

com um glafo com o dobro de vértices e giestas (em leia.çào ao gialo origina.l) nà.o Loira.
esse algoritmo muito lutei'essa.nt,e (eiii relaçã.o ao algoz'itnlo Encontra.Circuito-Impar.Grifo
visto na Subseçào 2.3.1).

SOAnES j19041, obteve un] outro algoiitmo linear que busca um circuito ímpar eni
um digrafo foitelllente conexo. .A descrição desse algoiitillo ó cla.(la a seguia.
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Algoritmo Circuito-Impar(D)

E7zZ7ada; Um digiafo fortemente conexo Z)

Saída. Um circuito ímpar, se Z) não for bipartidol
"Não" caso contra.rio.

Passo l Seja ip lim vértice de D

Passo 2: Faça uma busca em la.igui'a em Z) começa.ndo pelo vé].ticc u, naa.rcanclo ca.da
véi'tece zz de -D com sinal + (-- ) se um menti' ca.minha cle u a. tl. tem pat'ida.de
par {impai'J

Passo 3: Seja. H o digna.fo obtido a pa.ini de D trocando a oitenta.çã.o de todos os a.ecos
deD

Passo 4: Faça. un]]\. l)rasca. en] laigttia. eii] J/ começa.ndo pelo véi't,ice u, nla.ica.ndo ca.da.
véitiw i/ (lc//(om sinal+(-- l se lim nlcnoi ci\.mim)o (le p a u tem l)a.lida.de
par ( imparJ.

Passo 5: Se existe um vértice t« que tem manca + (--) em D e manca -- (+) em #,
então encontramos um prasseio fechado ímpar P elll -D passando poi' u e to.
Retorne Passeio-para.Circuito(r') e pele. Clamo contiáiio, vá pa.ra o Passo 61

Pa.sso 6: Se existe um ai'co (#, y) em D ta.l cine =z: e y focam marcados cona mesmo
sinal em /), então enco]]tt'a.mos u]]] passeio feclla.do ínlpa.i' F' cine passa. poi' t7
e pelo a.ico (l, y). 13etoine Passeio-para.Circuito(P) e pa.te. Ca.se coiltiá.iio.
vá pata o Passo 7;

Passo 7 Neste caso, o digiafo -D é una cligiafo bipaitido. Responda. "Nà.o'

0

Clama.mente o algoiit.ilio Circuito.Impar ó cottel.o e t.o(los os seus passos podem sel feitos
em te-«po O(«? l

Fizemos unia implenlentaçã.o dos algoiitmos Encontra.Circuito.Impar.Digrafo e Circui
to.Impar e verificamos (lue o piiineiio algoiitmo teve una desempenho melhor.
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2.3.2.3 Unam implementação do algoritmo Encontra.Circuito Impar.Digrafo

Apresentamos aqui uma desci'içào sucinta clãs estruturas de dados utiliza.da.s pai-a fazei
uma implemente.çã.o do a.lgoritmo Encontra.Circuito-Impar.Digrafo. Uma. implementaçà-o
desse algoritnlo, em linguagem C, encontra-se no Apêndice A.

Utilizamos uma lista de adjacêncía para armazenar um digrafo. Além disso, fizemos
uso de dois vel,odes booleanos: um pa.ta. verificar se um determina.do vértice foi marcado,
e outro para. verificam se lml dado vértice está na. pilha. Foi utilizado, ainda, um vetou de
apontadores, cujo nome é "ai'co-na.o-ma.lca.do", para verificam se existe um a.rco (ã, Ú') (lue
não foi manca.do. Assim, se "bico-nao-nlaica.do lül = NULL", então t,ciclos os arcos (lue
sa.em de ã já foram marca.dos. Ca.se contiá.iio, "arco-nao-ma.tcado l=il" indica. uin vértice,
digamos &', tal (lue (à, Ú'l ainda. nào foi iria.rca.do.

2.4 Busca de um circuito ímpar mínimo
vimos, na.s seçoes anteiioies, (lue pata iesolvei o pioblenla. da. exlstencia., ou o pioblenla
de encontrei ulla cii'culto empa.i, existem algoritmos linea.ies. Va.mos a.presentai nesta.
seçã.o um algoz'ítmo, de complexidade O(n77z), pat'a. encontra.r uni cii'culto ímpa.r niíniiiio
que desenvolvemos alia.vés das considera.ções feitas na seçà.o a.nterioi. R.ecentenlente,
CAPnAnA E FisciíuTI i j10031 ol)t.iveiant tim a.lgoiit,lno de conlplexida.de O(?l.31 pa.ia
encontrar um circuito ímpar de peso mínimo em um gi'afo jcligl'a.fo) pondei'a.do utilizando
programação dinâmica.

Dizemos um circuito C' em um grato (digrafo) G, é un] circuito induzido se o seu
comprimento é maior que três e o subgiafo (subdigrafo) induzido poi \''b (alt'bl) é o
próprio circuito C'. Observe que o problema de piocuiai um circuito ímpa.t mínimo maior
que três em um grifo ((líbia.fo) é polinomialmente e(liiiva.lente a.o problema. cle procurar
um circuito induzido ímpar mínimo. Cabe aqui mencionar que o pool)lema. de decidia se
un] grato contém um circuit,o induzido ímpar' é ]im pioblenia em a.bert.ol .iá. ]lo ca.se de
digrafos, esse problema. é iv'7'-completo (veja. Lu Biw j10SS/801).

O teorema a seguia, vá.lido para. gia.fos ou diria.fos, sela funda.menu,a.l pa.ia. encontrei
circuitos ímpares mínimos.

Teorenaa 2.4.1 Um ?)rzsseio ./ec/}üdo I'm/)a7' n&z n mo é zlm circlzí/o zl rz7)a.z' rnír2. Imo

Prova: Como todo cíi'coito(ímpar) é um passeio fecha.do(ímpar), é suficiente plovarnios
que um passeio fecha.do ímpar mínimo é uill cii'culto (ínlpai). Se.ja /) = lui. u2, . . . , u',

ull unl passeio fechado inll)ai illiiiiillo. Slil)onlla. pot absut(lo (luc /) nà.o se.la. unl clicuito.
Dessa foi'ma., exist,em dois vórtices r'; í' ?'., (} < J) t.ais (lhe i'. = r',. Seja F" = lt';, ?'.+i,
u.ÍI a seção de P de uf até u, e P" = lt'i, . . . , t.'., uj+i , . . . , ul. t'il a ouvia seçà.o de P. Note
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que P' e P" são passeios fechados que têm paridades diferentes, unia. vez (lue P é empa.i
Mas isto é um absui'do, pois P pot llipótese é um passeio feclla(lo ínlpai' mínimo

n

0 t
nconti

eorema acima. tios sugere (lue pa.ra. enconti'ai' unl circuito inlpai' nlininlo b?\sta
m-ai nLpassei(t inchado ínipm= nu n imcl

Para. o caso de digiafos (e tainl)ém pa.ia o caso de gi'afos), o algorittllo de l<LKE.
LADNER E MANnEn j1984], apresenta.do na. Seção 2.3, encontra, pa.ra. cada. busca. cona
raiz em u, um passeio fechado ímpar mínimo que passa pelo véit,ice o, se tal véi tece receber
manca. --. Ca.se u não receba. ma.ica. --, ente.o nã.o existe un] circuito ímpa.i passando poi
z,. Se chamarmos de nível(u) o «ível em que o vértice u iecel)ett a nlaica -- (caso u nào
receba. a. ma.rca. --, considere nível(u) = oo), então um circuito ínlpa.i mínimo passa. poi
um véi'tece, digamos tl, cujo valor de ilívcl(u) é o mciloi ent,t'e Lodos os otite'os vértices do
diga'afo. Colho vimos anteiiornleilte, o a.lgoiitmo de lÇLCE, L.\nNrit E N'IANBEi{ j19841
tem complexidade O(7177? ).

Tendo cm vista os i'exulta.dos da. seçào alltei'ioi', api'esentanlos a. seguíi', um algoz itmo
que desenvolvemos para. encontrei lmi circuito ímpa.i mínimo. Este algoiitmo ])ode sei
aplicado tanto pal'a gi'aros, quanto pala digrafos c tem complexidade O(7z77z).

O algoritmo Encontra.Circuito.Impar.Digrafo constrói, a. paitii de lml diria.fo de ente a.cla
D, o digrafo Z)'. Ana.Ioga.mente, podemos constiuii, a. pa.ini de um gia.fo G', o gia.fo G'',
assim definido:

'4c
t'b u {','l ., c t'h} .
{{«, «'}, {«'. «} 1 {«, .,} c H.}

O seguinte i'exulta.do segue imediata.mente da consta'uçã.o do diga'afo Zy (gra.fo G')

Le\-na 2.4.2 A cíidít cnTni.It.It.o ltílli.mo P no di.grelo D' (.gra.fo G'~l de u a u' coT'iespoitde
uln l)asseio Íecttado tTn.l){tl m.lnl.In.o u.o (ll.grato D Çgra]o (=] qn.e l)essa l)elo uel'ti.ce u, (le
mesTRa caIR.l)rtTneu.t.o que P. Reco.l)I'ocnlnel\te, n cad« passeio Íecl ado ll l)cu' lntntlno (i2
no digraj'o D tgralo G), q\le l)essa l)or aLm vértice u, col'tesa)on(te \Lm. colhi.nho m.mimo no
digrafo D' kgl'aio G' ), (le TI n u' . de in.esm.o com.pl'im.en.to q\te Q

Dessa forma, plocutai um passeio feclla.do empa.i' no cligia.fo (gla.ío) G', (lue pa.ssa. pol
un[ vei'tece u, e(luivale a. procui'at' un] caininl]o, cle u a. u', enl (,,''

Portanto, se encontra.tRIos, pa.ia. cada. vértice D C Z)' (G') lml ca.niinjio mínimo de 1, a
u', no digna.fo D' (no gra.fo G''), teremos ellcontia.do um pa.sseio fecha.do ímpa.i mínimo ilo
digrafo -D (no grato G), que passa pelo vértice u. Dcntie todos os passeios fechados ímpar es



28 CAPÍTULO 2. CIRCUiTOSÍNÍPARES

mínimos encontra.dos, se.ia C a(lucre que tem um menor comprimento. Pelo Teoieiila. 2.4.1
C é um menor circuito íml)a.r do digralo /9 (gialo CI.

Para encontrar' um caminho mínimo ent,t'e dois véi'vices, digamos s e í, poclelilos utiliza.i
um algoritmo de busca eni largura, que chamaremos de Caminho-Mínimo(s, Z). O algoritnio
para encontrei' um circuito ímpar' mínimo é dado a seguir.

Algoritnio Circuito-Impar.Mínimo-Digrafo(Z))
(Circuito-i m pa r.M mimo-G rufo( G))

Entrada; Um digrafo fortemente conexo D (um grato conexo G')

Saída. Um cilcliit.o íilll)a.t t)iíiiinlo. se /) ((-'l cont,én] un].

Passo 1: Construa. o cligia.fo D' (gia.fo G');

Passo 2: Para ca.da. vértice u C \Ü, (p C \'b'), aplique o algoritmo Caminho-Mínimo(u,
u'). Seja Pu o caminho devolvíclo pelo algoritmo e Com?)(o) = IPul. Ca.se nào
exista um caminho de u a u', considere C07n/)(t,) = oo;

Passo 3 Se para todos os véi'vices t, C \Ü, (t' C \'h'), C0'7?7)(z') = oo. então i'etorne
C' = ü e pa.te

Passo 4 Caso contrário, se.ja u C \b, (z' C \'b,) tal (luc C'o"z/)(u) Leillla o menor valor

possível. Considere P« = lui, t'2, - . - , zlA-, uÍI. Enl,à.o C' = ltll, t'', . . . , uk,
uil é um circuito ímpar em Z) (G). Devolva C' e pane.

0

Pelo Lema. 2.4.2, e pejo fato de (lue ca.da. a.plicação do a.lgoritmo Caminho-Mínimo telll
complexidade O(?n), podemos enuilciai o seguinte t,eoiema.:

Teorema 2.4.3 0 a/goi'í/7n.o Circuito-Impar.Mínimo-Grafo (Circuito-impar.Mínimo-Di-
grafo) enc07zll'a lz7n cã7'cu?:lo zll/)r17' "1z'nínio e7n /e7i 7)o O(7777z).

Observamos que SEiDEL j1992) obteve um a.lgoiitmo pala. encontra.i a.s dista.ilcias
enfie todos os vértices de lm] gia.fo de complexidade é O(.a/(?z) log71), onde A/(7z) é o
tempo necessário pal'a. multiplicar duas ma.tiizes qua.doadas de Ordem 7?. (que pode ser
feito em o(n:;")). Dessa forma, pala. o caso de giafos, podemos encontra.i un] menor
circuito ímpar utiliza.ndo o seguinte algoiitmo.

Algoritmo Circuito-Impar.Mínimo-Grifo-Seidel(G)

Entrada. Um um gia.lo conexo (;.

Sa.z'da: Unl circuit.o írnpa.r nlíninlo. se C-' cona.éill lml
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Passo l Construa o gia.fo G'

Passo 2: Utilizando o a.lgoiitmo de SEiDEL j19021, encont,i-e a dist,á.ncia. ent,ie l,odor
os pat'es cle vei'vices de (J'. Caso não exista um caia)inllo ente'e dois véi'vices,
considere a. distância ente'e eles igual a oo;

Passo 3: Se para todos os vértices to C \'h,, a. distância enfie -lo e w' é igual a. oo, ente.o
retorne b :: yi e pai'e. uasd con:Ei;áHói seja 'iídiirum pai' cle vei'alces (lue
tenha, a. menor distância possível;

Passo 4 Aplique o a.lgoiitmo Caminho-Mínimo(u, u')
Ca minh o.M ínimol

Seja P o cí\nlinllo devolvido poi

Passo 5: Coilsidele P :: l?'i, u2, - .. - pk, uil. Então (.' :: lut, t'2-
circuito íinpa.i' míllimo em (l;. Devolva. C' e l)aie;

uA-, t)il e unl

0

2.5 Conclusão

Indicados no quadro abaixo os a.lgoi'lemos (com as mellloies comi)mexida.des) discutidos
neste ca.pítulo

Pi oblema Algoz'itm o Complexidade

Os algorltmos Verifica.Circuito-Impar.Grafo, Verifica.Circuito-Impar.Digrafo e Encon
tra.Circuito.Impar.Grato sã.o imediatos. Os algoiitt-nos Encontra.Circuito-Impar.Digrafo, Cir
culto-Impar.Mínimo-Grafo e Circuito-Impar.Mínimo-Digrafo não foram encontra.dos na lide
ra.Lura.

O algoiitmo de lÇLKE, LAONEK E X'l-ANiiEí{ j10841 (lue encontra., eni um dado diria.fo,
um ciicllito ímpa.i mínimo Lera a mesma coinplcxi(laje do algolit.nlo Circuito.Impar-Mí-
nimo.Digrafo. Esses algoiiLillos sào fác(.is (lc iiilpleineiit.ai e basicamente procura.m passeios

PC;iilnlpar Verifica.Circuito-l m pa r.G ra fo( CI  
Verifica .Ci rcuito-l m pa r.Digra fo( 1)l O(ml

PEn cCb rlmpa l Encontra Circuito-Impar.Grifo(G) 0(n2 )
Circuito-empa r( .D ) o(«: )
E ncontra.Ci rcuito-l m par.Digra fo( Z)) o(«, )

PCii Impa.il\'l in I<LEE, LADNER E À4AN13E1{ 119841 o(«, )
Circuito-l m pa r.M ín imo-G rato( G) 0( «1 )
Circuito-i m pa r.M mimo-G rato.Seid el( 61') 0( a/(,. ) log « )
Ci rcuito-l m pa r.M mimo.Digrafo( OI 0(nn:)
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fechados ímpares mínimos. Talvez a desvanta.gem do segtmdo a.lgoiitmo é o fato do inesnlo
trabalhar com um digrafo que tem o dobro c]e vértices e a.ecos (]o digiafo de entra.da«



Capít141Q 3

Circuitos pares em gratos

3.1 Introdução
Estudaremos neste capítulo os seguintes problemas sobre circuitos pares em giafos: PCir-
Par, PEncCirPar e PCirPaih'lin. Veremos que todos esses problemas podem sei resolvidos
por algoritmos polinomiais. Apresentaremos algoiitmos lineares pala iesolvei PCiiPal e
PEncCirPar e um algoritmo de complexada.de O(m2) para iesolvei PCirPaiMin.

3.2 Existência de circuitos pares
O algoz'itnio linda.i pala. resolvem o PCii'Pa.i' que vei'enlos nesta. seçà.o é baseado no seguinte
resultado bastante conhecido e citado em vários artigos (como poi exemplo TiíohtAssKN
j1985al e AKi<iN, PAPADlhlITRIOU E YANNAl<Al<lS j19911).

Lema 3.2.1 Um gra/o G contém um cárcTI ío ?)ar se, e somente se, ezÍsíe em C ?zm ó/oco
que não é uma aT'esi,a e item lnn cil'cltil.o ím.luar.

Prova: Seja G um gi'afo. Se G contém um cii'culto pa.i', então claramente tal circuito está.
en] um bloco de (l; cltte nã.o é uma ai'esta. e nem um circuit.o ínlpai'. Pa.ra pi'oval a recíproca,
suponha que G' tenha. un] bloco /? cltte nào se.la. un] cii'coito ímpar, nem uma atesta. Seja
C um menor circuito de B. Se 1? é pipa.]tido. então C é un] circuito pa.r. Suponha, então,
que B não seja bipartido e C' seja um circuito ímpar. E fácil vei que B contén] uma atesta
{u, u} tal que u C yc e u g Uc. Como B é 2-conexo, então .B -- zl contém um caminho
P de o a Uc -- u. Sem perda de generalida.de, suponha. que ]$ í] \6 ={ }. Sejam C',.
e C',.; duas seções C de z a zl e tt a #, respectivamente. Então os circuitos lu, ul + P +
C- e lu, ul + P -.F C'.= têm pa.ridades diferentes.

D
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O fato acima nos conduz ímediataniente a.o seguinte a.lgoritmo

Algoritmi Ve fica.Circu to- Pai-Grafo(G)

Entrada; Um grato G'.
Saída; "Sim", se G contém um circuito par;

"Não" , caso contrário.

Passo l Encontre todos os blocos cle C;;

Passo 2: Se existe um bloco que leão é uma aresta e nem um circuito ímpar, ente.o
responda. "Sim". Ca.se contra.rio, responda. "Não

0

E bem conhecido que o fato de que é possível encontra.i todos os blocos de um gi'afo em
tempo linear (veja Alto, HoPCRol'T E ULLhIAN j19741). Dessa forma, temos o seguinte
resultado.

Teorema 3.2.2 0 a/g07'áZ7n.o Verifica.Circuito-Par.Grifo I'eso/t;e PCilPai erll, íenz7)o /ilzea7

3.3 Busca de um circuito par
O algoritmo linear visto na seçào anteiiol (baseado no Lema. 3.2.1) resolve o PCirPai
sem fazer a busca explícita de um circuito pa.r. O leitor atento talvez já tenlla notado
porém que um algoritmo linear para enconti'a.i um tal circuito par (quando este existe)
está implícito na própria demonstraçã.o do Lema. 3.2.1. Essas idéias estão presentes no
algoritmo descrito a seguir.

Algoritmo Encontra.Circuito Par.Grifo(6')

EnZ7'ada.' Um gta.fo G.

Saída; Um circuito par en] G, se existente;
"Não", caso contrário.

Passo l Encontre todos os blocos de C';

Pa.sso 2: Se todos esses blocos ou sào uma atesta, ou um circuito ímpar, então responda.
"Nã.o" e pare. Caso colltiário, seja B um bloco de G' que nào é ulla circuito
ímpar e nem uilaa. aresta.l
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Passo 3: Seja (a, ól uma atesta. de -B. Encontre em B um meiioi caminho Q de 6 a
a. Seja C o circuito C? + la, ól. Se C é par, então retorne C' e pato. Caso
contrário vá pala o Passo 4;

Passo 4: Seja. {tl, t'} uma a.testa de B tal que tz C yc e t, g \'b;

Passo 5 Encontre um caminho /:'. em J3 zz, de u a yc tz. Seja. :z: tal quc \'h n \'t:. =

Passo 6: Sejaii] C',. c C'.., a.s seçàes de C' de # a, tz e de u a. .t, iesl)ectivanlente;

Passo 7 Retome o circuito lu, ul + P + (:,., se ele é pai
circuito lu, ul + P + C';J

Ca.se contrário, tetoine o

0

E fácil ver que ca.da. passo do algoiitmo Encontra.Circuito-Par.Grifo l)ode sei executado
em tempo liceal. Essa obsclva.çào nos permite concluir o seguinte Leoieilaa..

Teorema 3.3.1 0 a/goi'll//n.o Encontra.Circuito-Par.Grifo i'cso/uc PEitcCiiPa.i ern. Zernpo
!inear.

3.4 Busca de um circuito par mínimo
Vimos, nas seções a.fitei'ioies, que pala i'esolvei' os problemas de existência e de busca
existem algolitmos lineares. No entanto, pa.ia encontra.t um circuito pa.i mínimo, o único
algoiitmo que conl[ecemos te[[[ con[plexida.de O(n].2). Esse algoiiti]]o utiliza un] outro
algoiitlno (lue encontra uil] caminho ínlpai mínimo entre dois vértices distintos

Algoritmo Circuito-Par.Mínimo-Grafo(G')

E7zt7'ada. Um grato 6'.
Saz'da.. Um circuito pa.r mínimo, se G contém um;

"Nã.o", caso contiáiio.

Passo 1: Pa.la. c?\.da a.lesta n :: {.? , #} de 6', piocule em (-' -- Q unl fenol canllnho
tml)a.t /{. (le .r a. lry. (lago nào exista. um ta.l camlnllo. coiisidele Pr. := 0i

Passo 2: Se todos esses caminhos /' :: 0, então responda "Nào" e paio. Caso con
t,iá.i'io, vá. pala. o Passo 3
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Passo 3: Dentre os caminhos /t., seja. P um de menor comprimento (se Po = 0, consi
dele IPa 1 = oo) e sejam a' e y o início e o fim de P, respectivamente. R.etorn'i
o circuito P + ly, zl.

0

Para encontrar um caminho ímpar mínimo, podemos usar o algoritmo Caminho-Par.MÍ
nimo.Grafo.Via.Fase.Completa de complexada.de O(m), descrito no ca])ítulo 5. Assim, ob
temos o seguinte resultado.

Teorema 3.4.1 0 a/goriZmo Circuito-Par.Mínimo-Grato Teso/ue PCirParh'lin eln O(772.2)

3.5 Conclusão
As complexada.des dos algorítmos estudados neste capítulo esta.o condensa.dos na. ta.bela. a
seguir.

P roblema Algoritm o Complc
xidade

0 (n. )

0 (1?1 )

o («,')

PCirPar
PEncCirPai
PCii'Pa.t N4 i n

RVerifica.Ciitlúto.Pa r .G fofo
Encontra Circuito.Par.Grafo
Circ uito .Pa r .Mínimo .G ra fo

Os algoritmos Verifica.Circuito-Par.Grafo e Encontra.Circuito-Par.Grafo sã.o obtidos a
partir da demonstração do Lema 3.2.1, enquanto que o algoritmo Circuito-Par.Míni-
mo Grafo é bases.do na busca. de ca.minhos ímpa.res mínimos. Seita ínteiessante encontiai
um outro algoiitmo pala. iesolvei PCirPaiA'lin que nã.o fosse baseado nessa mesma. ideia.



Capítulo 4

Circuitos pares enl digrafos

4.1 Introdução

Neste capítulo estudaremos o pi'oblema do circuito par (PCirPa.r) para diga'aios. A com-
plexada.de computacional desse problema, que consiste em decidir se um digiafo contém
um circuito par está em aberto. A primeira. vista esse fato é um tanto surpreendente já.
que existem algoritmos linea.res pala. velificai se um digrafo é acíclico, ou mesmo se ele
contém um circuito ímpar.

Apa.rentemente, D.H. vOUNGE]](cf. BEitNioNn E TiíoKI,\ssKN j19Sll) foi o piinaeito
a reconhecer que encontial circuitos l)aias em (líbia.fos nào é tào simples. Ele, poi volta
de 1975, foi'mulou a seguinl,e pei'junta:

Exi.ste um a]goritmo po].i.nomial para encontrar um
circui.to par em um dado digrafo?

Desde ente.o vá.lias pes(luisa.dores têm investiga.do esse pool)lema., numa. tentativa até
o momento infrutífei'a. no sentido de esta.belecei (dual a sua complexada.cle computacional.
Ainda que a questão central nào tenlla. sido estabelecida., os resulta.dos que encontra.mos
na. libera.tu] a sã.o interessa.ntes c meiecen] ser estuda.dos. Faremos aqui uma iesenlla (que
pretendemos estar bem próxima cle ser completa) a respeito desse problema.

4.2 Problemas equivalentes

lç4enciona.lemos nesta. scçã.o a.lguns problemas colete.dos da. liteia.Lula. (late sào polinonlial
mente equiva.lentes ao PCirPai'(D).
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4.2.1 0 problema do circuito de peso par
Seja D um cligrafo {0,11-ponderado. Dizemos que o peso de um circuito C; en] D é a
soma dos pesos de seus bicos. Veremos a seguir que o seguinte problema. é ecluivalente ao
PCirPar.

Proa/ema do c;rcuito de peso par: PCirPPar(D)

l)ado: Um digrafo D {0,11-ponderado.
Proa/ema: Decidir se 1) contém um cii'culto de peso par

Teorema 4.2.1 PCirPa.t (í 7)o/izl.0777.ia./irze7z.le eq? iua/ente ízo PCii'PPai

Prova: Suponha. que exista um algoritmo polinomial que resolve PClii'PPai'. Seja. D um
digrafo, sobre o qual queremos decidir a existência de um circuito par Atribua peso l
aos arcos de 1). É fácil vei que PCirPal(D) tem uma resposta. afirmativa se, e somente
se, PCirPPai(Z,)) tem uma. resposta afirmativa.

Por outro lado, suponha. que exista um algolitmo polinomia.l que resolve PCiiPar.
Seja Z) um digrafo {0,11-ponteia.clo. Seja D' o digiafo obtido,a. partir de D subdividindo
(bipartindo) uma ou mais vezes todos os a.i'cos cu.io peso é 0. E fá.cil vei' (IL'e PCirPPai(D)
l,em uma resposta. anima.uva. sc. c sotllcnte sc. PCii'PF\.r(Zy) tem uma. resposta. ahrnla.uva.

D

4.2.2 0 problema do digrafo par
Dizemos que lml digrafo 1) é par se pala. qualquer atribuição de pesos 0/1 aos seus arcos,
Z,) contém um circuito de peso par. Ou e(luivalentemente, se após a subdivisão de um
número qualquer de arcos, .D contém uni circuito de comprimellto pa.t Provaienlos a(lui
que o seguinte pi'oblema. é c(ltiiva.lent.e ?\o PC:iiPPai.

Proa/ema. do d;gra.ío pa.i: PDigrafoPar( D)

Dado: Um digrafo Z,).
Proa/ema: Decidir se .D é um d

Antes de provarmos (lue esse probleiii . e l.otinomialmente e(leiva.lente ao PClirPPar,
vejamos alguns conceitos preliminares.

Podemos i'epi'isenta.i (]uí\l(]tlci slll)con.]ujlt.o. (le uin da.do con.junto /l;, confio unl velou
de urn espa.ço vetoria.l sobre o coiro c] /Fiel. oil(le a soma. (le dois \ret.Odes e o vet,oi coiies-
pondente à direi'onça sinléttica dos dois slibcoii.}unt.os repieseiita.dos l)ot eles. Dessa foinia
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define-se o espaço dos ciclos de una grifo (;, como sendo o essa.ço vetorial sol)ie o
corpo CT'l21, gerado pelos circuitos de G. O espaço dos ciclos de um digrafo iefele-se
ao espaço dos ciclos de seu gra.fo subjacente.

A dimensão do espaço dos ciclos de um gra.fo (ou cligiafo) conexo é 1??. rl + l (cf
BKRGE j10731)). Unl conjunto de circuitos de lim digrafo D, (luc é ullla. l)ase do empa.ço
dos ciclos de 1). é chamado de base cle Z).

Nesta subseçã.o não fai'amos distinção ente'e circuitos e conjuntos de seus bicos. Dessa
forma, se OI e C'2 são cii'coitos, C'i © O2 denota tanto a diferença sinlétiica. do conjunto
de arcos de CI e C'2 ou o circuito cujos arcos é a tal difeiellça«

Teorema 4.2.2 Todo di.gra.fo .fo-l'temente conexo tem. llmn l)ase. Além. di.sso, se D é um
dtgl'afo Jorlelneltte colte=o e E e \L-ITt. s\l.t)conjln\to dos se'us (il'cos lal (luc D E e jol'l.enLente
conexo, então l)oficinas escolher limo base on.de cada arco de E est.a e:t:a.f.am.ettl.e elll llill
circuito dessfl base.

Prova: Se.la /7o, //i . . . . , /7t unia. sc(liiência de digrafos ta] que /7o é um circuito e ]7k = .Z.);
e, para ca.da à = 1, 2, . . . , A:, //f é obtido a. pa.i'tii de /7f-i a.dicionando un] caminho (ou

um circuito) a de algum vértice de /7f-i a outro (ou ao mesmo) vértice de Hi.i

Uma vez que //i-i é fortemente conexo, .f7..l contém um ca.minto P.' tal (lue P.'+ P.- =
S{ é um circuito. E fá.cil vei (pol induçã.o em í) que É7o, St, . . . , S'i é uma base cle /7f
Dessa forma, /7o, S] , . . . , S't é uma l)ase de //b :: /l).

Se D -- .E é fortenleilte conexo, então escollla uma. sequência. /7o, Hi , . . . , //', . . . , //x;
tal que /71 = D -- E, e pa.ia. / < i$ &, P.. consiste de ]m] a.rco lz , yi) de E e .f) de un]
caminho de yf a. zf em D -- E.

D

Note que a prova. clo Teorema. 4.2.2, nos sugei'e como encontra.i' unia. base de un]
digrafo fortemente conexo em tenapo polinomial. No próximo teoienla. veremos (lue é
possível ati'ibuir pesos 0/1 aos a.i'cos de um digiafo fortemente conexo, com uma. base C,
de forma que cada circuito de C tenha peso ímpar. Pa.ra. isso, pi'ecisanlos cle dois lemas,
que será.o api'esenta.dos a. seguia'

Lema 4.2.3 Seja. F iii }.a Jaln.fila n.ão ua=i.a dc subcon..jlL-l},f.os dc in l c l.jtuzl.o .filti.t.o, (late é
fechado sob Q dijel'en.ça silrtétl'icít ito seglti.nte seu.tido: q dilel'ençu si.m.étnica de \un. -i\ún\el'o
impar de membros de :F Lambélrt está erlt F' . Então todo conju.ltLo ntiltiln. l, (lttc ilttelcellta
cada membro de F, temi. i l.terseçãa ímllar com cada membl'o de F

Prova: Suponha. poi absurdo que exista um conjLmto minimal T e um membro Eo de
.F tal que Eo n T = {ci, c2, . . . , ek}, com k pai. Pela niinima.lida.de cle T. existe un]
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conjunto -Ei en] /' tal que Ei n T = {e:}, pala ã = 1, 2, . . . , k. Por hipótese. E' = Eo ©

Ei a) . . . G) Ek está em .F. No entanto, .zl;' n T :: 0. Isso é uma. contradição. uma vcz (luc

7' tem interseçã.o nào vazia com cada menlbio de .F

0

Lem.a 4.2.4 Se C é uln.a .fa.-m.íli.a de su.bco l.it it.os d.e u.m conjuTito $-11.i.t.o, en.t,ào ezat,aiTI.e)tte
uma das segltin.tes a$rlnações é uel'dadeil'a:

Ç\) Existe llm slLbconjtlnLo que tem interseção ímpar com cada m.emb)o d.e C

1.'2) Existem slLbconjlLntos E\, Ez, ... , EK em C, tat qlte k é íml)UT' e E\ ©
E2 © ... © Ei; = g.

Prova: Se.la .F a. família. de subcon.lunt.os (lti(' podem sei obtidos a. pa.ini de C. fazendo a

diferença sinaétiicade ulll núnleio empa.i de nlci lbios de C. Se 0 C /, eiltào \.ale(2). Caso
contrário, .F sa.tisfaz a. llipót,ese do Lema '1.2.:3 e portanto qua.lquer con.junt.o minimal, (lue
intercepta ca.da. membro de F, sa.tisfaz (] ). E lá.cil vei cine (1) e (2) nào podem Falei a.o

mesmo tempo.

n

Teorenaa 4.2.5 /:zÍsZe lz7na aí7'íb71Íçâr) (/e /)estes 0/1 aos al'cos de l/.zn. (/ígr'a/o .for'íer7zeiiZe

cancro, de ma-n.el.ra (luc ca([a ctrc-u]]o (]c ti.nl.a base ].enh.a l)eso tmpal

Prova: Seja D um digiafo fo[teme[)te conexo e C unia base de l). l-Jn]a. vez (]ue C é olha
base, o item (2) do Lema. 4.2.4 nào é sat,isfeito. Portanto existe um conjunto minimal 7'
que satisfaz o item (1). Atribua. peso l a.os bicos blue pertencem a. T e peso 0 aos bicos
que esta.o em ,4o -- T. Como 7' tem interseção ímpa.r com cada. membro de C. então cada
circuito de C tem peso ímpar.

D

Uma pei'guita natura.l (llle stii'gc a.pos tinta. ol)seivaça.o a.tenta. (la. prova clo Teoienla.
4.2.5 é se é fá.cil encontra.i ]im t.a.] con.itii]t.o i)]iniii]a.] que sa.tisfaz o itens (] ) do Lema 4.2.4
(isto é, que tem inteiseçà-o inda.t com ca.(la meilabio de uma. fa.iiiília. .F). E inteiessailte
notei que pai'a. isto, ba.st,a. simpleslllente encontra.i um conjullto niininia.l T (lue intercepta
t,odos os circuitos de C. De fato, suponha. o contrário, ou seja., (lue ex.isca uni otite'o

conjunto mínima.l T' C T tal que T' intercepta. todos os membros de /. Unia. vez (lue
C C .F. então T' intercepta todos os circuitos de C. N'las isso é uma. confia.dição. pois T é
um conjunto iiiinimal (lue intei'celta todos os ciicttitos cle C. Uma. vez que C é uma base.
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é fácil verifica.r que T tem interseção ímpar com todos os membros de .F. Portanto, basta
encontrarmos um conjunto minimal T que intercepta todos os circuitos cle C. Não é difícil
ver que podemos encontram' um tal conjunto em tempo polinomial. Note (lue piocutamos
um conj««to minimal («ão necessa-game«te mínimo).

rF+open+ít-{.2:6-Se :É)..-é« út g :rl:69-/bM9« [em+le:l;rfOlt.}-WO.rt./owdo + € ?í-Fita-h/.w tü

D con.si.st.i.l\do de ci.I'cuit.os dc pt;se íl ll)a-l', en.t.ã.o ns segltilttes a.Íi.-t«tllüçõcs sà.o e(llti. ateu.tes:

(1) D é P«,,'

l.Z) D tem. lcm. cil'cltil.o (te 7)eso 7)ar

1.3'l D teta llni ci.I'cu.?l.o qlte e a d.?.fe?'eTtça slTilet.rl.cn de uln nl iel'o píir de cl.I'cttil.os ([e C

(4) Z) cí9'1zZé7n. c-Í'r'c-r171/os C'. ('2 C'i. irl/ q?le A: á úll/)ri7' e C'i õ G2 © Ü C'x; = Ç)

Prova j1) ::> (2): Trivial

(2) ::> (3): Seja C' um circuito dc peso pai Então temos que C' = C'i © C'2 © . . . G) Cj,
onde cada C'i é un] llleml)lo de C. Uma vez (lue cada. circuito C'i Lcm peso ímpar, temos
que.j deve ser par.

(3) :+ (4): Trivial

l4) + (1 ): Seja. p: .4o --' {0, 1 } liiila. a.tiil)ttiçào de pesos a.os a.ecos de D. Seja.m 7ui , 7)2, - . - ,
pk os pesos dos circuit,os C'i, (:'2, . . . , C'A-, i'espectivamcnte. Por hipótese temos (lue C'i (D
O2 (ID . . . (D (,J; :: g, onde A' é ímpar. Então cada arco de ,4c. U . . . U .4c. é col)erro pol
um número pai de circuitos. Assim,

Pi + /)2 + + ?,k = 0 jmod 2)

Uma vez que k é ínipa.l, pelo nlcilos um dos p. (i 1, 2, X') deve sei l)al

D

Estamos a.gola. en] cola(lições de prova.i o resultado que piometenlos no início desta.
subseção.
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Teorema 4.2.7 0 PCirPPar e' 7)o/i710r7zía/Trl.e7zZe eq?lida/Cale ao PDigrafoPat

Prova: Suponha que pala- resolvem PCiiPPar(D) exista um algoritmo polinomial, onde
Z) é um digrafo fortemente conexo. Selecione uma base (l? de .D. Isso pode ser feito enl
tempo polinomial usando o Teorema. 4.2.3. Pelo Teorema 4.2.5, podemos a.tribuii pesos
0/1 aos arcos de D de tal forma que os cil'cultos de C tenham peso ínipa.i. Pelo Teoieilla
4.2.6, .D tem um circuito de peso pa.r se, e somente se, Z) é um digna.fo pa.r.

Por outro lado, suponha (lue exista. un] a.lgoiitmo cine resolve o PDigiafoPar(D). Colllo
descrito acima, selecione uma base C de /). Se algum circuito de C tiver peso pa.r, ente.o o
problema está resolvido. Suponha ente.o que todos os circuitos de C tenhan] peso ínl])ar.
Use o algoritmo que resolve PDigia.foPal(D) e a.plique o Teorema. 4.2.6.

0

Tendo em vista a e(luiva.lência dos problemas PCii'Pa.i', PCiiPPa.i' e PDigiafoPai', sei'ia.
interessante enconti'ai' limo. ca.la.cteiizaçào de diria.fos palas- .Apresenta.lemos na pióxinia
subseção, uma. ta.l ca.iact.ei'iza.çà.o, (ltic foi obt.i(la. poi SE\'NiOUi{ E TiioK.i/\ssrN jl0871.

4.2.3 O problema do circuito duplo-fraco ímpar
Nesta subseçà.o definilenaos o problema do circuito duplo-fra.co ímpar e inostraiemos que
esse problema é polinonlialmeiate ecluiva.lente ao PDigrafoPar. Veremos ainda uma. ca-
racterização de digrafos pares obtida por SEI'Níoui{ E TlloNIAssEN j1087l: unl digrafo
é par se, e somente se, ele contém um ciicliito duplo-fra.co empa.r. Definiiemos também
os seguintes problemas de decisã.o: veii6lca.i se um digiafo contém lmla. subdivisão de uni
circuito duplo, uma subdivisã.o de um ciicllito duplo ímpa.i, ou uma subdivisã.o de um
3-cii'culto duplo. veremos que esses t.i'ês problemas são .A./'7)-completos.

Dado um grato G, o digrafo simétrico D, associa.do a. G, é o cligrafo obtido a. pai'tir de
G, substituindo cada. atesta de(.;' poi um circuito de comprimento dois(veja. ulll exellaplo
na Figura. 4.1).

Seja Sk um giafo (lue é um ciicuiLo de comprimento k. O digiafo simétrico a.ssocia.do
a. Sk é chamado h-circuito duplo e sela. denotado por Si. Unl É-circuito duplo-fraco
é um digra.fo obtido pela subdivisà.o sucessiva de alguns (eventualmente todos) vértices e
pela. subdivisâ.o sucessiva cle a.lguns (event,ualmente t.odor) al'cos de S'i jveja. um exemplo
na Figura 4.2).

Va.mos chama.t de circuito duplo-fraco ímpar un] A:-circuito duplo-fia.co, pala. uln
A: ímpar. A seguir damos a. clefiiiiçào do problema clo circuito duplo-lia.co ímpar
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G

Figui'a 4.1 Diga'a.fo simétrico D obtido a pal'tii de um grato G

Problema. do circuito duplo-fraco ímpar PCi-DFl-«p(D)

l)a.do: Um diria.fo D

Pior/ema.: Deciclii sc D contén] ]in] circuito-duplo fla.co íillpai

Para. demonstra.i'mos a e(ltiiva.lêilcia. enfie I'l)leia.topa.i e l)CliIDFlillp, piecisaicnlos do
seguinte insultado ol)t,ido poi TltoKiAssEN j19SSZll.

Teorema 4.2.8 (Thomassen) Se D á um dágra/o fa/ que para cada uá7tice u C l/o, Z)--u
lem 'üm circ'ttito, então, ou D tem dois cil'clLit.os d,isitLntos l\os uél'vices, O'll D contém llm
3-circuito dul)to-fraco.

Se (J' e um grifo conexo c J3 Lml l)loco (lc (.T, então dizemos (ltl(' ('a.(la colllponente de

G -- ,'lB é um componente adjace]]te a. B (veja un] exeillplo na Figura 4.:3).

Dizemos quc un] giafo G é 2-aresta conexo naininaal se pa.la cada a.lesta c} C .4a,
(Ir -- (l e conexo e conteila lama ai'esta (le col'te.

Teorema 4.2.9 Se G é ?lm. gra:/b 2-ares/a. con.e:to mínima/, ezl./(io

jl) cada b/oco de 6' é 2-al'essa crlzlea:o n1.{7?.ím.a/

(2) se ezi.steTl} {t.i'cala.s tl).ull.T.pias. estas ocos'i'cill aos patos t cattstllttcni blocos de G

1.3'l se G é '2-cola.e;l:o c t.o(los os uél'l.ices (te G têTn. g-i'aü ])at', citlão (l; !.eilt ])elo in.altos
itl'Z -F \ uél'vices de gl'att'2.
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Figura 4.2: 0 5-c;lcll;f.o du/)/o (S';) e un) 5-c;lcLi;f.o (/u/)/o-naco

Prova: As afirmações (1) e (2) são triviais. Vamos demonstrei' a afia'mação (3) por
indução em n.

Se n < 6, então G é un] circuito. Considere, ente.o, que n ? 6. Suponha, poi hipótese
de indução, que para qualquer giafo 2-atesta-conexo minimal com número de véit,ices
menor que n, vale (3).

Seja G' um grifo 2-atesta. conexo tliininla.l com ll vértices e seja ol unia. aiest,a de G'.
Então (; -- a] contém unia. a.i'est,a. de corte a2. Logo, (l; -- {ol, a2} tem exatamente dois

componentes, digamos (J l e 6'2. Considere 7zl :: IX'C.l e n2 :: it/C,l. Temos dois casos
para analisar.

CASO 1: cli e aa podem se] escolhidos de forma. que zzi e zzz sejam ma.foles ou iguais
a 2

Seja ai(Cl!, respectiva.mellte) o glafo obtido a partia de C-' pela cont.ia.çã.o do giafo
GZ (GI, respecl,ivamente). E fá.cil vei (lue, pa.ia. í = 1, 2, CI é 2-conexo e todos os seus
vértices têm grau par. Claramente, pa.ia f = 1, 2, C'l é 2-atesta. conexo nlininlal. Assim,
por hipótese de indução, ca.da C'l tem pelo menos {(n. + ll + l vértices de grau 2. Dessa
forma, G tem pelo menos({(ni+ l)+ l)+({(7z2 + 1)+ 1) = '-/2+ 1 vértices de grau 2
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Figura 4.3 Um bloco B e seus componentes adjacentes B\ , Ba

CASO 2: a] e o2 nào podem sei escolhidos de foi'ma. cine lzl e 7z2 seja.m a.ml)os maiores
ou iguais a 2.

Nest,e caso, cada. a.lesta. de (; incide en] um vértice de gra.u 2, e assim, dois véi'vices,
de grau maior ou igual a 4, nà.o podem sei adjacentes. Se 6' tem k vértices de grau 2,
então G contém n -- É vértices de grau pelo menos 4. Dessa forma, G contéila pelo menos
4(n -- A) arestas. Como cada aresta cle G incide em um vértice de grau 2, então 6' contém
no máximo 2A arestas. Portanto 4(n -- É) 5; 2#, ou seja,

2 n
# ? 5« 2 ; + 1, p'is " 2 6

D

Um digiafo conexo é um digrafo euleriano se cada um de seus vértices temi grau de
entrada igual ao grau de saída. Um grato conexo é um grifo euleriano se todos os seus
vértices têm grau pai-

Proposição 4.2.10 Unz diga'a/o (res7)ec/ruam.e7zíe, ?ím gra/o) é ezí./e7'ianr9 se, e somezl/e se
ele é Q união de u na coleção de circltitos, do{.s a dois, disjlL?elos nos al'cos (reslJectiuaTneltte
arestas).

Proposição 4.2.11 S'c D c' i/7n dígi'a./o /07'/errielzíe c07}e.to e elt/cr'farto e/iZ(Zo .D co/zZéni
um circlLito C , tal (lue D .'\c é n lula.ão (te ILrn. comi)onent.e Jol'temexle conexo, jlnLt.Cliente
com llnt conjl nto de uerllces l.colados,
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Prova: Dentre todos os cii'coitos de D: escolha um circuito, digamos C'. tal (lue un]
componente fortemente conexo. digan)os D', de J.) -- Ác tenha. o nlaioi número possível
de vértices.

Suponha por absurdo que D Ác contenha um outro componente fortemente conexo,
digamos -D", cujo conjunto de arcos seja nâo vazio. Como D" é eulei'lado, ele colltém um
circuito C'/

Como .4c n .4c. = 0, temos que o digna.fo obtido pela unia.o de D' cona o circuito C' é
um componente fol'temente conexo de 1) ,4c,. Nuas isso é um abstiido, pois conta'alia a.
escolha do circuito O.

D

SEyMOUR E TllobtAssKN j19871 obtiveram a seguinte cai'acterizaçà.o de cligrafos pa.
res

Teorenaa 4.2.12 U7n. dig/'a/o é 7)rr7' se, e som.e]z/e se, corzÍém. ? 71]. czli'c71iZo (/?1/)/o-/I'aco

impar.

Prova: (+::) Se.ja C ti]]] A.-ciictliLo dul)lo-ft'a.co, com k ínlpai'. Sc.jaiil C'i, C;2, . . . , C't+2
todos os circuitos de (I'. I''a.ça ui])a a.tiibiliçào de pesos 0/1 a.os arcos cle C'. Seja.m /)i,
pz, . . . ) pk+2 os pesos dos cii'cultos C.'i , CTz, . . - . (,k+2, respectivamente

Uma vez que todo dica de C é coberto por um número pai de circuitos, temos que pi
+ p2 + . . . + p;;+2 é um número par. Clamo k + 2 é ímpar, temos que pelo menos um dos

pi(á = 1, 2, . . . , k + 2) deve ser par. Dessa coima, C é um digrafo par.

(::>) Suponha poi absurdo que o teoieina. seja. falso, e seja D um contra-exemplo com
o menor número possível de vértices. Uma vez que D é pa.r se, e somente se, cada um de
seus componentes fortes é pai, podemos assumir (lue Z.) é fortemente conexo. Piovaiemos
a. seguir vários iestilt,a.dos a. icsl)eit.o (IP /,).

Fato ] D tens pelo meu.os (l\tatlo uél'Lides

Demonstração: Uma vez que S, é o menor digiafo pa.r, D deve tei pelo menos quatro
vértices.

Fato 2: .D ó 2-conexo

Dcmorlstia.ção: Supoiilla. poi al)stit'do (lue 7D ilâo seja 2-conexo. Enl,ào exist.e um véi'tece
u, tal que Z)' = D -- -p itào ó loitciilcnt.e (oilexo. Dessa. forma.: \,'b, t.em uma pa.i'tiçà.o em

2 conjuntos, diga.mos .4i (' ..IZ. t.a.is (hiP nào existem a.ecos de .42 pa.ia .41.

Sej-m D: nl.4-+«l. o, DI.42 + ul. Pa.i'a. í 1, 2, construa o c]igra.fo /]'l ta.l cine
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/7] //,

Figura 4.4 Const,rtlçã.o dos digrafos H\ e FJz a pa.itir do digiafo D

L . - \ .,

.4H. = Áo. U { (#, u) l (z, #) C ,4o, z C Ái e y C .42 } e
,'lH, = .4o, U { (z,, y) 1 (:, y) C Áo, :« C ,41 e y C .42 }.

Afirnlanios que //i ou /72 é um digiafo pa.i (veja. Figura. :i.4). De fa.t,o. supoiilia. pot

absurdo que a.ml)os os cligiafos nào seja.m pa.ies. Fa.ça uma. atiibuiçã.o de pesos 0/1 aos
arcos dos digrafos //i e ]72, de ta] for]na que ]]/l e /]'2 nã.o tenhan] cil'cuitos de peso pai.
Note que para ca.da dica (#, y)', de .4i para Á2, D contém um circuito (..:,,, (lue pa.ssa. por
(#, y). Observe que C,,, contém o vértice u. E fácil ver que poderias atribuir pesos 0/1
a cada um desses ai'cos (#, y), de modo que o correspondente circuito C,., tenha peso
impar.

Uma vez que D é una diga'afo pai, ele contém um cii'culto (I' de peso pai que não está
inteiramente em Z)l e cm Di. Logo C deve contei' un] a.ico (.u, #), de -4i pala. Á2, e o
vértice u(ve.ja. Figtiia. 'i.SI. Assina. esse ci]'c]]it.o contém un] stibcanlinho P. de u a : e um
outro subcaniinho Qi (le g a u. Análoga.mente o circuito C,., contén] un] subcaminho P2
de u a z e um outro subcaminllo Qa de y a u. Como C e C,.v têm pálida.des clifeientes, Pt
e P2, ou (21 e Q2, devem ter paridades diferentes. Suponha, sem peida. de genelalidacle,
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Figura 4.5 FI. ou lí,z é um digrafo pai

que (l?i e (22 telihan] paridades diferentes. Eiità.o //2 tem dois circuitos, (lue passam pol
(o, y), cujas pal'idades são diferentes. N'las isso é um absurdo, unia vez que assumimos
que JI/2 não é um digrafo par.

Portanto f7i ou .H2 é um digrafo par. Suponha, sem perda de generalidade, que JI/l
seja um digrafo par. Assim, pela minimalida.de de D, o digrafo -Hi contém um circuito
duplo-fraco ímpar Or. Observe que C'r não está inteiramente contido eni -Di, pois caso
contrário, ele também estaria eni D. Logo, C'r contém um a.rco Oll dois bicos da fol'ma
l#, t;) que não estão em Di .

Seja então (#, y) um a.lco de ,4i pala Á2, ta.l (lue o circuito duplo-fra.co ímpar Cr
contém o arco (#, u), que nào está en] Z.)i . Seja PP,, um caminho, ei]] m2, de y a u. Temos
dois casos pala. analisar:

CASO 1 : C'r não contém um arco (#', o), onde z' # z, que nào está em DI (Figura.

Nesse caso, ((Gr l#, o)) + (#, WI) U Pv,« é um circuito duplo-fraco ílnpai em D

CASO 2 : C'r contém lma ai'co (=', 1,), onde z' # z, que não está em Di (Figura 4.7)

Nesse caso, Z) contém unl a.rco (#'. y'), tal que y' C Á2. Seja /l,,... um caminho de y' a
Pv,, em H2. Seja w o primeiro vértice de Pv., que pertence a .Pv',... Seja Q o subcaminho
de PP,.,, de y a w. E fácil ve-' q«e(((CT' -- {(:', u),(z', o)}) U Q) U PP',«) U {(", y),("',
y')} é um circuito duplo-fraco ímpar enl D.
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D

Figura 4.6: Caso ] do Fato 2.

Fato 3: Se E Ç AD é l.al (lt!.e J)
contend,o t.caos os a.I'cos d.e E.

é .fora.ern.en.t.e con.ea:o eTtt,ào D co]t.l,ém \t]]]. circuil,o

Demonstiaçâ.o: Pelo Lema 4.2.2, temos que existe uma base C tal que cada bico de .E
está exatamente em um circuito de C. Pelo Lema 4.2.5, podemos atribuir pesos 0/1 aos
arcos de D de forma quc cada circuito de C tenha peso ímpar. Como -D é um digrafo par,
então existe um circuito Oo de peso pai- Assim (Jo = (;i (D O2 © . . . © Cx;, onde cada C'i
é um circuito em C. Uma vez que Co tem peso pai e cada C'f, pa.ia { = 1, 2, . . . , A tem
peso ímpar, temos que É deve sei par.

Seja .D' = Oi U C'2 U . . . U C't. Pelo Teorema 4.2.6, Zy é um diria.fo pai. Afirnaamos
que Z)' :: Z,). De fato, suponha (lue /.y seja. um subdigia.fo próprio de /). Então, pela
mínima.lida.de de /). o vigia.lo /,y co]]tén] un] ciicliit,o duplo-fta.co ínlpai C'. Como Z)' é
um subdigi'a.fo pi'óprio de Z), eiltào o migra.fo D contém C'. l\4a.s isso é lml a.bsurdo. Logo,D'- D

Dessa forma, como cada arco a de E está exatamente em um dos circuitos C'i , a2,
Ct, então todos os arcos de .E esta.o em Co.

Fato 4: Todos os vértices (le D têm gluu (le en.t.lado e grau de saía(t e:catari \ente igluai n
2.. Con.seqiieB.tem.eut( D é eu.tr.I'i.n.n.o

l)emonstl'a.çâo: Clonlo D é 2-conexo, todos os véi'vices de -Z,) têm gi'au de entrada. e grau
de saída pelo menos 2. Suponha por a.bsttrdo cine Z) contenlla um vértice u que tenha, ou



48 CAPÍTULO 4 CIRCUITOSPARESEN'!DIGRAFOS

Figura 4.7 C'aso 2 do /;bto 2

grau de saída, ou grau de entra.da., l)clo menos 3. Sejam oi, o2, a3 a.ecos cle D, que saen]
Oll ent.am em u. Como D -- u é foiteinente conexo, ente.o D -- {al, a2} é foitemeiite
conexo. Pelo Fato 3, existe um circuito Co que contém os bicos cvi e a2. fi.{as isso é un]
absurdo, uma vez que ai e a2, ou entoam, ou sa.em de um mesmo vértice u.

Fato 5: D contém tEmI circttit.o C. tal (it e D' = D -- Ac é .fortemente con.e=o.
cada bloco do gra.fo sxLbjacal.t.e de D' é 2-arest.a-conexo m.i.ni.lnat.

AI.ém disso

Demoilstraçâo: Como D é culetia.no c fora,enlcnt.e conexo ente.o, pela. Pioposiçã.o 4.2.11
e pelo Fato 4, temos (lue D coi]tén} un] circuito C; tal que /)' = /) -- ,4c é fortemente
conexo.

Afirmamos que nào existe um arco a em Z.y, tal que Z,y -- a seja fortemente conexo.
De fato, suponha que exista un] tal bico a. Então, pelo Fato 3, D contém um circuito
a' que contém ,4c + o. Logo, o circuito C' é um subdigia.fo próprio de C'. N'la.s isto é
um absurdo, pois ilenhunl circuito contém um outro circuito como subdigrafo próprio.
Portanto, pala qualquer bico cr em D'. o digiafo ly -- a nã.o é fortemente conexo.

Seja # um a.ico cle Zy e // = D' -- /y. Como H nà.o é fortemente conexo, ente.o \'h t,em
uma partição em 2 conjttilt.os. digamos /4i e H2, ta.l que não existem bicos de ,42 para '4i.

Uma. vez que Z) é euleriano, então D' é ettleiia.no e portanto
arcos, de ,4i para Á2) é igual ao número de arcos, de ,42 pala '4]

eni D', o número de
Além disso, como Zy
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é fortemente conexo, o nlímeio de alces, de ,4i pala Á2. é ma.io] (lue zelo. Logo, /i é u]]]
arco de ,42 para Ái Assim, // tem exatamente um arco .a', de ,4i pa.ia Á2, e moita.nto
t,al arco é uma ponte ilo gra.fo slib.ia.conte cle //. Dessa forma., o giafo slibja.certa de D' é
2-atesta-conexo niininlal, e pelo Teorema 4.2.9, cada bloco desse gia.fo é 2-ai'esta-conexo
minimal.

Fato 6: Se D não contém cil'cltiLos de coma)cimento '2, então D colttéTlt ILm cil'cltit,o Ci de
comprime7zZo mázãmo (n + 1)/2, ía/ que o gra/o s?ibace,zZe (/e D ,4c é 2-cozzezo.

Demonstra.çâo: Como /) é 2-conexo, pelo Teorema. 4.2.8, temos cine D tem 2 circuitos
disjuntor nos véitims. Assilll /.) tem llm citcttito de coillpi'imenso máximo (zl. + 1)/2
Dente'e todos os ciicllitos (lc. compliillent.o má.xinlo (7? + l l/e escolha. um cii'culto C.' ta.l
que

(1) 1vlaximize o núlneio de vértices de um bloco B, do giafo subja.Gente 6' de Z)'
u -- nc'l

(2) Sujeito a (1), maximize o número de véi'vices no componente cle G que cona,éi]] .B

Observe que, pelo Fato 4, todos os vértices de 6' tên] gta.u 2 ou 4. Além disso, como
.Z,) é 2-conexo e euleiia.no, Z,) -- ,4c' é um digna.fo conexo. e conde(ltientenaente (;' é conexo.
Se (l.' = /i, eiitao ('l' e 2-('oll('xo c' i]ao l]a n'ia.is o crie prova.i'. Sttpoi]l)a. (lttc CI' contén] una

componente a.djaceilte, digamos B', a.o bloco B. Note que nl,4B,l é lim digrafo euleiiallo,
e portanto contém um ciicuit,o, digamos C". Devido à. máxima.lida.cle cle B, o circuito C'
tem comprimento naáximo (lz + 1)/2.

Uma vez que -D' é euleiiano, podemos concluir que ele é un] diga'afo fortemente conexo.
Pelo Fato 5, cada. bloco de G é 2-atesta-conexo nliniinal, ou seja., B é 2-atesta.-conexo
minimal. Como B nã.o tem circuito de comprimento 2, temos que li/n1 2 3 e, ])elo
Teorema 4.2.9.l31, B tem pelo menos :3 vértices de gia.u 2. Aléill disso, qualquer vértice
de grau 2, em B. está. ilo circuito (I'. Oll em otttio bloco dist,int,o de B (isto é, esse vértice
é um ponto de a.it.icula.çào). tinta vez (ltic /.) é 2-conexo. o ('iictiit.o (' c.obtém pelo menos
l véi'vice de ca.da cotiipoiicilt,e a.dja.ceiit.e a. B. '.['emos ent,ào 3 casos pala. a.i)a]isar:

CASO l O bloco -B tem somente o componente adjacente .B'

Como B tem somente l ponto de articula.ção e pelo menos 3 vért,ices de grau 2, então
.B contém pelo menos 2 vértices do circuito C', digamos z e y (veja. Figura 4.8.a) Além
disso, o circuito C' contém pelo menos l véi'tece de B' (digamos ;). Portanto, B U C' é
2-conexo e está. contido en] um bloco do grifo sub.ja.cent.e (le J,) -- ,4c,. N'las isso é um
absurdo, pois conta'a.diz a máxima.lida(le (le /B
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Figura 4.8 Figui'as dos casos ! , 2 e 3 do F'a.t-o 6

CAS02 O bloco B tem exatamente 2 componentes adjacentes

Como B tem exatamente 2 ])ontos de articulaçã.o e pelo menos 3 vértices de grau 2,
então .B contém pelo menos l vértice, digamos z, que pertence ao circuito C. Seja. 1?" o
componente adjacente a B, distinto de B' (veja. Figura 4.8.b). Seja. u un] vértice de -B"
que pertence ao circuito C'. Seja P um cantinho de u a : em (.'. Observe que P contén]
dois véi'vices de C (u e :), pa.ssa poi dois vértices cle B (: e o ponto de a.it,iculaçã.o y entre
os blocos B c B"l e itào l)asse. pelo compoiiciil.c'a.d.ia.cedi.c B'. Dc'ssa foi'fila, B U (I' U P
é 2-conexo e está. contido eiii ui]] bloco do gia.fo subja.cente de D dc-,. l\'las isso é un]
absurdo, pois contra.diz a nlaximalidade de .B.

CASO 3 O bloco 1? tem mais que 3 componentes adja.contes

Sejam B" e B"' dois componentes adjacentes a B, distintos cle B'. Sejam u C B" e
u C l?"' dois vértices que esta.o no circuito C' (veja Figura. 4.8.c). Se.ia P um ca.lninho de
tl a o en] (;r. OI)serve cine P contém 2 pontos de ra.i'tictlla.çào distintos cle /3 (o ponto de
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articulaçã.o entre B e .B" e outro ponto de articulaçã.o entre B e .B"'), passa. poi 2 vértices
do circuito C, ?z e u, e não passa pelo componente a.djacente l?'. Dessa foinaa, .B U C' U
P é 2-conexo e está contido en] un] bloco do giafo subjacente de D -- ,4c-,. i\,las isso é un]
absurdo, pois confia.diz a. maxis-na.lida.de de -B.

Fa.ta 71 D iene üirrcircuü.o (k comlTrimeTtto O-

l)emonstl'a.çâo: Suponha poi' a.bsui'clo que Z,) não tenha cii'cultos de comprimento 2. Então,
seja C lim circuito satisfazendo o Fato 6. Pelo Fato 4, Zy = D -- .4o é euleria.no, e portanto
D' é fortemente conexo. Seja G o giafo subjacente de Z)'. Pelo Fato 5, ca.da. bloco de 6' é
2-aresta-conexo minimal, e, pelo Fato 6, (-; é 2-conexo. Logo, pelo Lema. 4.2.9.(3), G tem
pelo menos (n/2 + 1) vértices de gia.u 2.

Como todo vértice de gia.u 2 deve est,a.i no circuito C' (ullla. vez (]ue t.odo vértice de
Z) tem grau 4), o circuito O tem pelo menos (n/2 + 1) vértices. N4a.s isto é um absurdo,
pois, pelo Fato 6, C' tem no máximo (z?. + 1)/2 vért,ices.

D é um cil'culto (ttt])to

l)emoi[sti'a.ção: Pelo Fato 7, o digiafo D tem un] circuito, diga.mos (.;, de comprimento
2. Uma. vez que D é 2-conexo e euleiiano, temos que Z)' = D -- .4o é foiLeinente conexo.
Seja G o giafo subjacente de Z)'. Pelo Fato 5, cada bloco de G é 2-desta-conexo minimal,
ou equivalentemente, G é 2-a.resta-conexo minimal.

Seja .B um bloco qualquer cle G. Podemos afiimai que o número de blocos adjacentes
a .B é no máximo 2(ve.ja. Figura 4.9), lama vez que o cii'ctiito C'(de colnpl'intento 2) deve
contei pelo menos l véi ticc de cada bloco a.d.ia.ceilte a Z? (isto decido ao fa.to de D sei 2-
conexo). Dessa. folha., ca.da. l)loco de 6' cona,ém no má.cimo 2 pontos de alLiculaçã.o e, pelo
Fato 4, concluímos (lue cada. bloco temi no illáximo 2 vértices cle gi'a.u 2 (restringindo-se
somente ao bloco)

Sejam .Bi, B2, . . . , Bt os t)locos deG'. PeloTeoienaa.4.2.9.(3), ca.da bloco-Bí(l 5; i $ XI
tem pelo menos lvn.l/2 + 1 vértices de gra.u 2. Logo,

$ 2 , pala. à = 1, 2, , É

ou,

\ a.l < 2 , pa.i'a z :: 1, 2 Ã

Umavezque \'b.l? 2(i = 1, 2, ... . A'), temos blue cada. bloco de Gé uln circuitode
comprimento 2 e conse(ltientemcnte, /) é um cii'culto duplo.
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ab

Figura 4.9: Um c;rcu;to C de corllpr;mento 2 do d;grado Z,)

subia.cente a D -- Ac e seus componentes adia.cena.es B\ , Bz.

um bloco B do giafo

Assumimos no início (lue D é um (libra.fo pai e não contém un] circuito duplo-fraco
ímpar. Pelo Fato 8, D é un] circuito duplo, e poisa.nto tem um número pai de vértices.
Nuas então é fácil encontrei uma atribuição de pesos 0/1 aos arcos de Z), de foinia que D
não tenha.circuito de peso par (veja um exemplo na Figura 4.10). Alas isso é um absurdo,
uma vez que D é um digrafo par.

D

Como conseqiiência deste Lllt.iRIa t.coicma e (lo Teorema -1.2.6. temos o seguinte co
solário.

Corolário 4.2.13 Se D é ?/.ll. d g7'a/o /07'lerá.cn/.c c07zezo c071.teí.do zlrr}.í7. br7.se de cí7'c?ziZos

de pesos ímpares, eTt]ão D tem lnlt c{.l-ctt{.to de ])eso par se, e soirtente se, D contém um
circuito duplo-.fraco ímpar.

SEyh40UK E TiioKtAssEN j10S71 denlonstiala.m (lue os seguintes problemas são iV'P
completos:

1. problenaa do circuito duplo: deck(lit se um digrafo contém unia subdivisã.o de
um clicuito duplos

2. problema do circuito duplo ímpar: clecidii se um diglalo contém unia subdivisão
de um circuito duplo ímpar;
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D

Figura 4.10: Um exemp/o de uma. a.tr;bl/;ção de pesos 0/] aos bicos do ciJcu;to dup/o
S;, ta} que todos os seus ciicuit.os t.enha.m peso empa.r

3. problema do 3-circuito duplo: decidia se um digna.fo contém uma subdivisão de
um 3-circuito duplo;

Teorenaa 4.2.14 0s /)7'0Z)/Chás do cá7'czliZo dz(p/o. do Gire?talo d?l7)/o ím/)ar e do 3-circaÍlo
duplo são N'P-completos.

Prova: Considere o seguinte ptoblen[a.: da.dos un] diga'afo D e dois vértices distintos = e
#, Z) coi)t,eii] un] cit'culto (lue pa.ssa poi ]' e ?/? FonvtJNE, HopcnorT E IPvI'LLIE jl080l
mostrais.nl que esse ptobleilla. e .A/ 7)-completo (esse resultado e out,ros corielatos podem
ser encontra.dos eni BKN/\TTI j10931).

Seja l)' um digrafo e z e y dois vértices distintos de Z)'. Seja -D o digiafo obtido de D'
pela subdivisão de todos os vértices que são distintos de z e y. Adicione um novo vértice
z ao digrafo -D e os arcos(z, z),(z, z),(y, z) e(z, y)(veja um exemplo na Figura 4.11).

Uma. vez que todos os vértices de /,y foram subdivididos, com exceção de z e y,(qualquer
subdivisã.o de un] circuito duplo em -Z), usa. necessa.piamente os vértices #, y e =. Dessa
forma, é fá.cil vei que /y contém lim ciicttito (lue passa pol .i e # se, e somente se, existe
uma subdivisão de uln cii'coito duplo lota de um ciicttito duplo empa.i', Oli de um :3-circuito
d«pl') en. O.

0



54 CAPÍTUL04 CIRCUITOSPARES Eh,!DIGRAFOS

Figura 4.11: Redução /)a.ia os /)ro/)/fainas do c;lcti;to duJ)/o (ot/ do c;icu;to dup/o ímpar
ou do 3-circuito duplo).

Enquanto o problema. de decidir a existência de uma subdivisão de circuito duplo ínapar
é ./V'7'-completo, a seguinte questão está em aberto: existe um algoritmo polinomial pala
encontrar un] circuito duplo-fraco ímpar ? Ou. equiva.lentenlente, decidia se um digrafo
fortemente conexo pode ser ponderado com pesos 0/1 cle tal forma. (lue 1) nà.o tenha
nenhum circuito de peso par.

O resultado do Teorema. 4.2.14 e a. caracteriza.çào de digiafos pares, obtida poi SE\'
hioUR E THohIAssEN j1087], parece indicar que o problema do digrafo par é "difícil"

4.2.4 0 problema do esquema de Polya
Definimos uma permutação de grau 1?. como sendo uma. funçã.o bijetoia. a:ll, . . . , n}
--, {l, . . . , lz}. Tal função correspolldc a. uma 71 upla. (o-l. az, . . . , a.) e chanianaos de

pernautação identidade a 7?-mpla (1, 2, ... , lz.). .Além disso. denotamos poi S. o
conjunto de toda.s a.s pctintit.anões dc gia.ti l?.

O pernaanente de unia niatiiz quadrada Á lai,j), de oidenl lz, é definido como

pe,m( ,4 ) E ««/««(')
aeS.

onde

t,a/07',l ( a ) 11 a,,.(í)
n

Observe que uma permtitaçào a = (al, a2, . . . , a«) pode sei obtida. a pai'til da

perlnutação identidade fazendo um númei'o finito de bocas de pa.res de elementos. Poi
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exemplo, se oi # 1, podemos ti'ocas l e ai, obtendo (oi, 2, . . . . 1. . . . , 7z) e repetindo
esse processo enquanto necessá.rio, chega.i'amos à permutaçã.o a. Na. vaidade. llá. várias
maneiras de se fazei bocas de pa.ies de elementos pala obtermos unia permuta.ção o a
partir da permutação idenLida.de. No entanto, é bem conhecido o fato de que o número
de trocas é sempre pat ou ímpa.l. Dessa. forma, dizemos que o- é uma pernautação pai'
(permutação ímpar, respectivamente) se o número de trocas pala. atingir a. pennuta.çã.o
«b P«+'i«d«.k p''m"t"çã«id«*MM-épa-(í«:p-; -;p"th"n-t.)

O sinal de uma permutaçà.o a é definido da seguinte coima

sÍn«/(a) l se o- e uma permutaçao paio
l se a é uma. permutação ínlpa.i

Definimos o determinante (lc linfa. iii?\.triz (lua.cli ada. /l, de ordem 7z, como

d.z( ,'1) si««/(a) . ««/o,'(a)

Seja C,' um subconjunto hnit,o dc ntlmeros inteiros. Unia matriz ,4 é uma C-matriz. se
,4 é uma maldiz (luadrada cujos elementos pci'vencem ao conjunto C'. Assim, pol exemplo,
uma {0,11-matriz ,4 é uma matriz cujos elementos são 0 ou l.

POL\'A j1913j sugei'iu uma. icléia. pala ca.lcula.r o penrlanente cle uma {0,11-matriz
,4 ti'ocando a.lgtmla.s ente'a.das +l pol --l, t'esulta.nulo uma. mau'iz .23, dc tal forma. que

deZ(B) = perra( 4). No entanto, ele mostrou que tal tiansfoimaçào nem sempre é possível.
Definimos a seguir o problema do esq\lema de Polya.

Proa/ema. do esquema. de Po/ya.: PEsqPolya(,4)

Da.do: Uma. {0,11-mau'iz ,4.

P/ob/ema: Deciclii se existe uma. {--1,0,1 }-matriz cluadiacla B
da. mesma. oi'dem(lue H, ta.l (lue (/e/(B) = /)cz'zlz(Á)

N/lostl'a.remos nesl,a. subseçào cine o problema do esquema cle Polya é polinomialmente
equivalente a.o problema do cligiafo pai. Pa.ra isso, piimeiiamente, vamos a.nalisar o
permanente de unia. {0,]l-matriz ,4. A partia dessa matriz, podemos construir u]]] giafo
bipartido C;, com bipartição X =Ízl, z2, ... , z.} e y - {y., y', . . , yn}, cuja matriz

de adjacência é 1 : '1. 1.

Obserx/e que uma peimtitação a e lim empa.telha.mento perfeito en] G' se, e somente
se, pa.ra ca.da. í = 1, 2, . . . . ?l, temos (ltie {zz , llya(i)} C Hc. va.mos c]laina.i' ta] ])enllutaçã.o
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de permutação perfeita. Dessa forma, podemos relacionar uma permutaçã.o perfeita
com um empai'elhamento perfeito da seguinte maneira:

««'«(«) -l â se a é um empai'elha.mento pei'feito
caso conta'ái'io.

E consequentemente, perfez(.4) é exatamente o número de empaielha.alentos perfeitos
deG

Note que se ,4 é uma {0,11-matriz e B é uma {--1,0,11-ma.triz, então perra(Á) =
det(B) se, e somente se, para qualquer permutação perfeita (ou empa''falha.mento perfeito)
a, 'emos que villa/(a) = t,a/oz'B(a).

Se.)a /,) um digiafo, com I'o = {1;i, t'z. . . . . t;.}. Um subcligta.fo C'B de D é unia
cobertura de circuitos dc oi(lciil il. s(. \.c/? = \.'o e ca.cla véiticc dc C'B tem grau dc
entrada e gia.u de sa.ída exa.tanlciit,e água.l a. l . Ou seja, CB é um subdigia.lo gerador de D
que consiste de circuitos dois a dois disjuntor nos vértices. Observe que uma cobertura de
circuitos de um digrafo D, de ordem 7z, defille uma permutação o- de gra.u lz, e vice-versa,
da seguinte coima.:

a({) j s', ' s'«.e«te se, («{, «j) C Hc,

Assim a. permutaçã.o identidade define uma cobertura. de circuitos tal que todos os
circuitos são laços. Chama.mos ta.l cobeiLura de cobertura identidade

E fácil vei que, se D coi]tén] um laço cm ca.da. vértice, podemos construir lmla. cobeltuia
de circuitos C'B, a partia de um circuito C, da seguinte forma:

\'c, \6; ,4c. = { («, «) « # \e } U ,4c

Vamos chamei t,al cobertura de cobertura singular e o circuito C' de circuito singu-
lar de OB. Se a é a permuta.ção definida. pot essa cobertura. acima, ente.o é fácil determina.l
quantas trocas, entre pa.tes de elementos, podemos fazei pa.ia. chegrat, paitinclo de a, à
permutaçào identicla.de. Basta. sinlpleslileiit,c sa.l)exílios o conlprinlenl,o do ciicuiLo C'. Essa
a.firniaçao pode sci' verifica.(la at,ia.ves (la scguiiit,c pioposiça.o:

Proposição 4.2.15 Se o- é a ?)el'nz? cação (/e./izzídrz 7)or ?zma cobe7'lula sáng7 /al' C'B e a
é o circuito singular dessít cobel'tul'a, eTtLão l)nrt.ill.do da peTmtttação a podemos chega.I' à
permuíação {denZidade c07rz l\61 -- l /r'ocas de ?)rt7'es (/e e/emenlos.

Prova: Vamos fazer induçã.o ern l\61. Pala l\'bl = 1, temos (lue a é a própria peimutaçào
identidade. Suponha poi llip(5t,ese (le indtlçào (lue pai'a l < l\4-1 < 7', vale a tese
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[

o.j

.L
0'

(a) ( /, )

Figura 4.12: Troca/t(/o pí c p., no c;l'cu;f.o (l; da co/)e/tu/'a .s;nBtl/al C'a, obter'enlos [liiia
nova cobertura singular C:'n (late collt.ém urna novo ciicuit,o C' e un l ovo laço (ui, u.)

Suponha que \'bl = 7'. Se.ja. uí un] véi'vice de C' e seja.m uk e uj dois vértices de C' tais
que (t;k, oí), (oí, t,j) C Ác. Dessa forma, o(k) = í e a({) = .j. Trocando os pares { e j
em a obteremos ««.. "-a pe--«--Loção a' tal q--e a'(i) = i, a'(k) = .j e a'(/) = a(/) pala

/ # í e / 7é Ê. Seja. C'b a cobcll,fila. de cii'cultos correspon(lente à. periilutaçào a'. Esta
cobertui'a. é singular, pois contéili un) ciicliit,o C'' =(C -- u.)+(t,k, t,.,) de compiimcnto
r -- 1. e t,o(los os out.ios (ii'cttit.os sào la.ços (ve.ja. a Figtita. 'l. I')). Pela. liipotese cle incluçao,
partindo da. peiniuta.çâo a' po(lemos atingir a. peiiilutaçào ident,iclacle poi meio de 7' -- 2
trocas de pares de elementos. Portanto, pa.it,indo da permutaçào o podemos chegam à
permutação identidade poi meio de r -- l trocas.

D

A próxima proposiçã.o mostra. que podemos determina.r facilmente o sina.l (ou a. pálida.
de) de unia. Hein)tira.çào, definida poi uma. cobeil,uia. de circuitos. simplesmente sabendo
o numero de clrcuil,os pares conta(los nessa col)eituia..

Proposição 4.2.16
C'a, ez&íão sina/(a)

Sc k é o iltí.iilc-i'o de ci.rc-ttjLos ])ates de unl.a cobertlu'a de cil'cltitos
j--l)k, Ol}(/e a (í a 7)erm? cação cora'esp07zde7zZe a C'B.

Prova: Uma peimutaçào é pai se o número de bocas pala. se chega.r, partindo da. pei-
mutação o-, à peimutação identidade é pai. Pela. Pioposicao 4.2.15, temos que para um
circuito C', da. cocei'tuta dc cilcliitos C'/3, podemos fazer it,cl -- l bocas cle ])al'es cle ele-
mentos pa.ra quc ca.da vértice de (' passe a sel tim la.ço. Se.jam C'i . (2. . . . , (:'i; os circuitos
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de comprimento pai' e C'{, C;
podemos fazer

C'; os circuitos de comprimento empa.t de C'B Ente.o

k

>ll: (l \'b i) + }l:(l\t:
{:]

trocas pala obtermos a peinlutação identida.de, a. partir da pernlutação o. Dessa. forma. o
número de boca.s é pai se, e soment.e se. X' é pa.r.

D

Podemos i'elacionar, através do próximo teorema, o permanente de {0,11-mau'izes,
através do esquema de Polya, com digiafos que não são pat'es

Teorenaa 4.2.17 Se ,4 á ?lma {0,11-zlzrzl7'áz de 07'dem n, cona /o(/os os e/elne7z/os da dia-

gonal principal água -s Q 1. e D o digna.fo caju m.at.I'{.z de adjacên.ci.a é A. então, e=i.sLe alma
matriz B sütisfa=elLdo o es(lltentu dt rolada se, e soi-nellt.e se, D n.ito é ll-tl (li.gi'alo l)ar.

Prova: (+::) Suponha. que D nã.o seja. lim digtafo pa.i e (lue I'o = {ui, u2, . . . , o.}. Faça

unia ati'i])uiçà.o dc p('sos 0/1 aos ai(os (]c. /D, (](' t.a] forma (luc' ]D itào tenha. circuito de

peso par. Consta'ua. a nla.triz B da seguinte foi'ma.:

'.,. - l =,lse a.,j = 1 e (t,i, oj) tem peso 0;
caso conta'áiio.

Vamos mostrar que pa.ra toda peimutaçã.o a a.ssociada a uma cobeituia. de circuitos
de D, temos .{n«/(a) = ««/«B(al

Note que cil'cultos cle conlplimcllt.o pal (íml)a.i') tem una ntimelo íinpai (pa.l) de a.ecos
de peso zero.

Seja CB uma. cobertura. de circuitos de D e a a. permuta.ção associada. a. essa. col)titula.
Suponha que a seja uma peimutaçà.o par Então, pela Proposiçã.o 4.2.16, C'a tem um
número par de circuitos de comprimento par, e portanto temi um número pa.i de bicos
de peso 0. Dessa forma, ua/orB(a) = 1. Análoga.mente, se a é uma petnlutaçào ínapar,
temos um número ímpar de circuitos de comprimento pa.r, e portanto z;a/OIB(a) = 1.

(:+) Suponha que exista uma illatiiz -B satisfazendo o escluema cle Poli'a, ou seja, que
para qua.lquei peia)llit.anão a osso(-ia(la a lin)a cobeitliia (l(- cit(tlit.os clc D, temos (lue
sina/(a)= ua/OI'a(a).

Assim, concluímos (late pa.ta a. periliuLaçào i(leiltidade a', telllos síll.a/(a') = ucz/OI'B(a')
= 1. Dessa foi'ma.. b,,. = ül, pala ; = 1, 2. . . . . ]]. Logo, poden]os supor, scn] peida. de

generalidade, (lue a matriz /3 possui l na alia diagonal.
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Faça. a seguinte a.tlil)lição de peso pala. os ai'cos de Z.)

0 se bf,j
l se Ói,j

1 ;
1 .

Seja C' um circuito de Z). Seja. C'B uma cobertura singular t,al (lue o circuito singela.i

respectiva.mente), pela. Pioposiçã.o 4.2.15, tel-nos que o circuito C' temi compiillaento ínapai
(par, iespectivanlente). Como si7za/(a) = ua/orB(o) = 1 (--1. iespectivanle--te), temos
que existe um nomeio pai' (empa.i. respectivamente) de a.i'cos de peso zelo em C'B. Além
disso, observe que todos os la.ços têm peso 1, uma. vez que /)i,. = 1, pala i= 1, 2, . . . , lz.
Dessa forma, o circuito O tem un] ntlmero par (ímpa.r, respectivamente) de a.ecos de peso
zero. E, como C' tem comprimento ím])ar (par, respectivamente), concluímos que C' tem
peso total ímpar.

0

Finalmente podenaos a.piesentai o insulta.do piincipa.l dessa subseçâ.o, (lue é a. prova. da
equiva.lenda. poliilonlia.l entre o pool)lema. do esqticma. de Polca e (lo l)toblcma. (lo cligiafo
par

Teorema 4.2.18 0 1'EsqPolya. (í 7)o/ín.om2la./-mezlle eq?lida/erz.Ze ao PDigra.foPai

Prova: Suponha que exista un] a]goritmo po]inomia] que resolve PEs(IPolya.(,4). Se.ia. Z)
um digrafo com n vértices e sem laços. Seja .A a sua. mau'iz de a.d.jacência.. Pelo Teo:.ema
4.2.1 7, D é um cligiafo pai se, e somente se, PEs(IPolya.( ,4 + / ) tem unia. resposta negativa,
onde / é a matriz identida.de de ordem ?z.

Poi outro la.clo, suponl)a. (]ue exista. ]in] algoiitmo polinomia.l (lue resolve PDigiafo-
Pa.i(D). Se.ia. ,4 ]ii})a {0.1 }-ii]a.l.]iz (IP otdeí]) v]. S('.ja r'' liill gtal'o l)ipa.indo cu.ia. nlati'iz

de adja.cência. é a. ii]ati-iz 1 .; '1) 1, cona bipa.itiçào .X' :: {zi, z2, . .. , z.} e }/ :: {yi,

g2) . . . , g.}. Enco]]t]e, en] tempo polinomial, un] empa.ielhamento perfeito em 6' (se
G não tem um empaielhamento perfeito, então pera?z(,4) = 0 e responda tiivialniente
que PEsqPolya(,4) tem uma resposta afirmativa). Suponha, sem perda. de geneialida.cle
que esse enlpaielhaniento perfeito corresponde à permutaçã.o identida.cle, ou seja, todos os
elementos cla diagonal ptillcipal cla matriz .4 são iguais a. l.

7

Seja D o dieta.fo cuja ma.triz de a.djacência. é a matriz H. Observe (ltie en] cada vértice
de /) inca(le um la.ço. Pelo Teoicma 4.2.17. H satisfaz o es(luen)a de Polvo se. e sonaente
se, I'DigrafoPa.i(D) tciil uii)a resposta nega.t.iva.

D
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4.2.5 0 problema do permanente--determinante
Veremos nesta seçã.o un] outro problema a. despeito de perlna.nentes e determinantes,
quando restrita a {0,11-matrizes, é polinomialmente equivalente ao pioblerlla do circuito
par. Trata-sc do seguinte problema.

Proa,lema do permanente dcteim;narre: PPerinDet(.4)

Da.do; Uma matriz (luacli'aGIa Á.

Proa/ema: Decidir se pe7'77?.(Á) = (/c/(H)

Os resultados mencionados a seguia lorana obtidos poi VAZIRANI E vANNAl<AlÇIS
[1989].

Teorema 4.2.19 0 PPetmDet. é ./\fP'-c07r}./)/e/o

Prova: E conhecido o fato de (lue o pior)lema. de decidir sc o peimaneittc de unia. matriz
B é igual a. zelo é ATT'-completo (vei VAI,i,\NT j10701). va.mos ente.o fa.zei uma ieduçà.o
desse problema pa.ra PPermDet(.4). Suponha que B se.ia. uma. nla.triz cle oiclem v?.. Clons-
Liua. a. ma.triz .4. (le oi(leiil (ll + el. Lal (lu(' ai,i = ai.2 ' "2,i = a.2.2 = 1 e a.s demais
entrada.s das 2 piiineiia.s linha.s e colunas sejam iguais a. zelo. O lesta.nte da. mau'iz .4
é a mat:.iz B. Cla-amente d.l(Á) = 0 e pe,«.IH) = 2 x 7,e,'«,(B). Porá«nto, de{(.4)
p«m(,'i) se, . some«te se, p«n'(B)

D

Provaremos a seguir (lue PPeimDet( 4), (lua.nulo ,4 é limo. {0,1 }-ina.triz, é e(leiva.lalte
ao PCirPar(D). O próximo tcoiema nos dá imcdia.ta.ment,e uma impoit.ante leia.çào ent.ie
esses dois problema.s.

Teorenaa 4.2.20 S'e 1) e' íl/n (/lgr'a/o caril e:z:a/azn.ciz/e rlln. /aço ll/z.c;(/elz/.e er7}. cada ?1711. de
seus uérlices e ,4 a sala 7naZ7'á.- (/e a(4/acê7zcia, e12.Z(io (/e/(,4) = /)er/iz(,4) sc, e s07ne7zZe se,

D ?tão colttéllt cil'cltilos pares

Prova: Clai'aniente det(H) $ /oe7'7?z(,4). E fácil vei que dcí(Á)
se, toda cobertura de citctiitos de Z) tem sina.l positivo.

pe7'z?z(H) se, e somente
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De fato, se Z) nã.o tem circuito par, ente.o qualquer cobertura. de circuitos de Z) tem sinal
positivo e portanto vale a igualdade. Por outro lado, se D tem um circuito par, digamos
C", constipa uma cobeituia de cii'cultos C'B foi'made poi C'' e dos laços incidentes nos
vértices que não pertencem a C''. Uma. vez que Ca tem sinal negativo, a igualdade nà.o
vale

n

Teorenaa 4.2.21 PPeimDet(Á), 7'esZ7'iZo a e7zíz'idas ánfeiras não l ega/idas, ó /)o/{/l.ornÍ-
a/me7zZe equipa/ente a PCiiPar. Essa a$rm.anão cona 7z ía uá/ (!a 7nesmo quando Á á ?ln a
{ 0,1 } -matriz.

Prova: Seja. D um digna.fo se]]] laços. Seja. ,4 a sua. ]lla.ti'iz de a.dja.cência. Pelo Teorema.
4.2.20, D não contém circuitos pares se, e somente se, /)e7'77}(H + /l = (/eí(H + /), onde
/ é a mau'iz iclenticla.cle. Dessa. forma., sc exist.e um a.lgolitmo ])olinomial (ltie resolve
PPei'mDet,(H), eiitào é íá.cil lesolvei o l)tol)leRIa I'CiiJ'a.i(.1,)l ein temi)o polinomial.

Poi' otit]o la.do, sul)O]ilia. (luc exista. ui]] a.lgoiitino poliiioiilia.l pa.ia. i'esolver PCiiPai(/.)).
Seja ,4 unia nlatiiz (lua.doada int,ena. lido nega.uva de oiclenl lz. Obseivanclo que /)e7'n2.(,4) ::
det(Á) se, e somente se, ua/OI'..i(a) = 0, para toda peimutação ímpar o, podemos concluir
que é suficiente considerar o problema do permanente igual ao determinante para {0,11-
matrizes. Assim, substitua todas as enteada.s de ,4 que são diferentes de 0 poi l.

Prinleila.mente, verificaremos a existência. de lula petnlutação n- ta.l (lue ua/or..i(a )
# 0, ou seja, se ai..(i) ' 1, para ã - 1, 2, . . . , lz. ]sto pode sei' feito ein tempo po]inomia]
simplesnaente vei'ifica.ndo sp o gi'a.fo btpa.i'tido G'. cona bil)a.i'l,iça.o .V :: {a:l, 2:2) . . . , 371} e

y - {y., y', . . , #«}, c ctt.ia nlat.iizd(. a.d.ia.cência.é l li T) 1, tens un] enlpaielliai)lento

perfeito. Se 6' nã.o tem um emparellla.mento perfeito, ente.o /)cr77z(.4) = 0 = (ZeZ(,4), e
portanto PPermDet( 4) tem uma resposta afirmativa. Suponlla. ente.o que G' tenha um
emparelhamento perfeito, e seja m a peimutaçã.o coiiespondente a esse empaielllanlento.
Se « é uma peimutação ímpar, então s na/(n) # oa/OI',.i(n ), e portanto, PPeimDet(,4)
tem uma. resposta. negativa« Se n- é uma petnlutaçã.o par, então constipa. uma. nova
matriz B peimutando as colunas de H da. seguinte forma: colo(lue a coluna 7r({) de .4
na coluna ã da ma.triz B. Obtemos, dessa fornaa, unia nova. ma.triz B quc contém l na sua
dlagoila.l ptincipa.l. (Tnl \ vcz (lu(' n c llilla pctiiluLa.çao l)a.i, coiicluíiilos (lue foi-a.nl feitas
uin liúnleio pai dc t.io(as (las colunas (le .4 l)a.ta ol)tct ?\ i)ia.t.iiz B, e assim, (/eí(,4) =
deZ(B) e ?)ez'71z(Á) = /)cz'z7i.( B). Construa. o digrafo D, cuja. ma.triz de adjacêiicia se.ia .B.
Pelo Temi'enla 4.2.20, /)cz'?7z(B) = deil.B) se, e somente se, D iiã.o contém circuitos de
comprimento par.

r

n
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4.2.6 O problema da -L-Matriz

Problemas em Algebra Linear t,êm motivado o conceito de matrizes finaliza.das ilào sin
gu[ares, Oli simp]esment.e Z,-lna.tiizes. ])lias ma.t.dizes reais nl. x ?7 .4 = (ai.,) e B = (/)1.j]
têm o mesmo padrão de sinal se

a{,.j
a{,.j

= 0 se, e somente se, bi,j
b,., > 0, se aÍ,j ?4 0.

0 e

Um sistema ]ineai ,4z = b é dito sinal-solucionável se as seguintes condições sà.o
satisfeitas: o sistema. tem soluça.o; e para ca.da. matriz ,4', coJla o mesmo pa.drã.o de sinal
que Á, e para ca.da. b', cona o nlesillo pa.digo de sinal (lue b, as soluções dos sisteiiias Áíz. = b
e ,4'# = ó' tên] o mesi]ao pa.cltào de sinal. Decidir se um sistema. é sina.l-soluciot]á.vel é un]
problema. que ocoiie em cera,os modelos (le economia (cf. liLEE, L,\í)NER E IVIANBEn
li9841).

Uma matriz t'eal ,4 l?z x ll é uma .L-matriz(ou matriz sinalizada não singular) se
as colunas de (lua.lquei matriz leal ,4' 7??. x 7z, com o mesmo padià.o (le sina.l (lue Á, sã.o
linearmelate in(lependentes. Decidia se una sistema. e sina.l-soluciona.x/el é ieconhecel uilla.
Z,nlatiiz associada. a.o sistema. (cf. 1241). l<LEK, LADNER E N'lANnKii j10841 mostraram
que o problema. de decidia' se uma. mau'iz real 711. x n, é uma. Z,-ma.ti'iz é iV''f)-complet,o,
se m = 7z + in.'/tJ, onde k é lma número na.total fixo. No ente.nto, o caso z11 = 71 a.inda
permanece em a.l)eito

E fácil vei' (lue se em uma. L-ma.ti'iz rea.l substit,tlirmos toda.s a.s entra.das negativas
jrespectivamente, positivas) poi --l (respectivamente, 11, a. naatiiz iesull,ante continua
sendo uma .L-matriz.

Proa/ema da. L-inata;z: PLMatriz(,4 )

Da.do: Uma. {-- 1,0,] }-nla.Liiz (lua.di'a.da ,4

Pi'ob/ema: Decidir se H é uma. /,-ma.triz.

Teorenaa 4.2.22 0 PLl\4a.triz é /)r9/i/z.ozrzía/71ze71./e eql/áurl/e7zíe ar9 PCiiPPa.i

Prova: Suponha. que exista un] algoiitmo poliiioinial que iesolvc PCiiPPa.t. Seja. B unia
{--1.0,11-ilha,tl'iz quadrada. Uma. condiçã.o llecessária para que B seja unia L-mau'iz é blue
suas linhas e colunas possam sei peinltitada.s (lc forma que a diagonal pi'incipal tenha todos
os seus valores diferentes cle zelo. Essas opci&\.ções preserva.m a piopiieclacle de .E? sel unia
L-matriz e fazei' ta.is petmutações é exala.mente encontrei lma empatelhanlento perfeito
eni um gra.fo bipat'ti(lo (vei dclnoilstiação (lo Teorema 'i.e.isl. Dessa forma., podemos
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supor que todos os elementos da diagollal principal de B sã.o iguais a um (unia vez que a
mult,iplicaçào de uma linha por uma. consta.nte difere1lte de zelo taml)ém resulta. em uma
1,-matrizl. Seja D lma digrafo ta.l cine \b = {ui, u2, ' ' . , t'.} e Ho = {(u., u,) l &Í., # 0}
Seja .4 a matriz de adja.cência de D. Clai'a.mente J? é uma L-matriz se, e somente se. a
expressão de deZ(B) tem somente termos positivos; ou e(luivalentemente. se. e soment.e
se pe?'z??(Á) = (/cl( /i). Logo, B é uma. Z,-matriz se, e somente se, PEsqPolya.(H) Lenl uma
re;po;t'''6««M«r(B é-«.t,,'i«n«-«.t,i.f-« «q«e«.d-+'dy"): A,m«"p''-'"'"':"".s
peso l (respectivamente, 0) ao arco (ol, uj) tal que Z,..j = 1 (respectivamente. bi,j = --1),

da demonstração do Teorema. 4.2.17, segue-se que B é uma L-matriz se, e somente se
PCirPPai(1)) tem uma resposta negativa.

Poi ouvi'o lado, supollha. que exista. um algoiiLmo polinonaial club resolve PLN'latliz.
Seja D uni diga'a.fo simples {0,11-pondera.do. Seja. Z)' o cligi'aío ol)tido a partir de /)
subdividindo ca.da. a.ico de peso 0. Pelo Teor'ema 4.2.1, /) tem lim ciicuit.o de peso pa.i' se,
e somente se, D' Lem u]]] citctiit.o pí\i

Se.ta .4 a ma.t,iiz d(- a.d.ia.cf:ii(ia dc /,y. Como loi illeilcioiiado a.nLerioimenLe, .4 + / é
unia L-naatiiz se, e soilaente se, a. expi'cssà.o cle deZ(Á + /) tem somente termos positivos.
Portanto, Á é uma. Z,-matriz se, e somente se, det(Á + /) = per77z(Á + /l (observe quc

,4 + / tem somente elementos positivos). Logo, pelos Teoremas 4.2.20 e 4.2.1, segue-se
que PCirPPai'(1)) tem uma. resposta positiva. se, e somente se, PLN4atiiz(,4 + /) tem uma
resposta negativa.

0

4.2.7 O problema da Orientação Pfaffiana
O pl'obleilla. de decidia' se uma. Olientaçã.o dc um gta.fo bipa.indo é uma. orientaçà.o Pfaf-
fiana, é polinomialmente equivalente ao problema do es(luema. de Polya, que poi sua vez
é polinomialmente equivalente ao problema do digrafo pal. A importância de uma ori-
entação Pfafhana, de um grato 6', reside no fato de (lue, encontra.da. uma. tal oiient,açã.o,
podemos detelnlina.i o ilúnlero dc cmpaielllanlcntos perfeitos de G' em Lenll)o polinomi-
al. Esse pi'oblema tem a.placa.ç.ões e]]] Física., especialmente qua.nulo o gra.fo é planar' (cf.
KASTELE\'N lioa71).

Seja (' = lui, ai, ?'2. ... . i'A-, aA., t'il ]]i]) gemi-circuito de ui]] digtafo. Dizemos que C'

é um senil-circuito alternável, se existe um empaielhamento pei'feito ta.l (lue a é um
semi-circuito alterna.nte. Além disso, dizemos (lue lma gemi-circuito é alternável com
una enaparelllanaento se esse semi-circuito é alternante para esse emparelhanlento. E
óbvio que um gemi-circuito alteinável é un] gemi-circuito de comprimento pai. Seja ,4c+ o

subconjunto dos bicos de C' que estão orientados de ui pa.:a. u(í + l) lnod X- (l $ i$ k)
Seja .4c := .4c' -- Áo-'-
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Dizemos que uma família de semi-circuitos .F de um digrafo é bem orientada, se
para todo semi-circuito G C /'. temos cine IÁc;+ l é ímpar.

Um digrafo G, obtido pela. orienta.çã.o de cada aresta cle um gia.fo G, é chamado dc
uma orientação de G e ta.l oiientaçã.o é chama.da de uma. orientação Pfaf:nana, se a
família dos semi-circuitos alternáveis de G é bem orientada.

Proa/ema da or;entaçâo Pía.Mana: POTPf(G)

Dado: Um grato G.
Proa/ema: Decidir se G' tem uma. orientação Pfaf:Ha.na

Veremos nesta. subseção que esse problema, quando restrito a. grafos pipa.rtidos, é poli-
iioinialmente e(leiva.leiitc ao problema. do es(lucn)a. de Polya. Para. isto, denloilstialenlos a
seguir que a l)a.t'tti de liilla oiielitaçào l)la.fria.tta (le tim giafo (.', podemos obt,ei o numero
de emparelhamentos perfeitos de 6'.

Dizemos que uma matriz quadrada. B é uma matriz anui-simétrica, se Br = .B,
onde Br é a matriz transposta de -B. O Pfaffiano de uma matriz anta-simétrica B, de
ordem 27z, é definido como

P./'(-B) = }: 'ãn«/(r) ' Z'i.,i, . bi.,'.
n

onde «' = (il, í2, á3, {1

«(j)
-2«-i , ;2.) é lula. pei'mutação de gi'a.u 27? ta.l que n'(i) J :+

zl < ?13 < . . . < z.2n--l

ZI < Z2

Z3 < Z4

Z 27t-- 1 < 12rl

Podemos Feia.dona.i o Pfa.fha.no de uma. matriz anel-simétrica B com o seu determinante
através da seguinte proposiçã-o (cf. BERGE j19731):

Proposição 4.2.23 Se B é Tina maÍí'áz az {i-sámáír ca de ordem n, e?tido

d.t( .B )
(p .f(B )~i'

0

se n. e })a.r;

se Ti. e 2Tn])ai
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Seja /l) um digrafo com conjunto de vértices Vo = {ui, u2, . . . , u.}. Podemos construir
uma matriz anel-simétrica B =(Z).,,), de ordem zz, cujos elementos sào -- 1, 0 e 1, da. seguinte
forma:

l se («i, «j) C ,'lo;
l se (u.f, ui) C ,4o;
0 caso contrário.

bí,j

Cha.ma.mos essa matriz B de matriz adjunta de D

A próxima proposiçà.o mostra. a impor'tância do Pfafha.no de lmia. matriz adjunta de
um digra.fo Z).

Proposição 4.2.24 Se Z) á um diSTa/o de ordem 2?z e B a sala lnaZ7'í: a(Ü?Iria, então
PJ(B)\ é fenol otl iglta! ao nome?o de em])arelllamentos per.feitos de D. Além disso,
o numero de eml)aretlta rtettLos perfeitos de D e igual a \p.fl.n)\ se, e soptteltte se, cada
termo não ltlt.lo da ez])an.são do p.fl.n) temi o mesmo sina!-

Prova: Para demonstra.i essa. pioposiçà.o, basta. obsei'va.t cine ca.cla. termo nào nulo da
expansã.o do f'./'(B) coiiesponde a llnl en pa-tcllla.n)enLo pei'feito de Z.) e vice-versa. Além
disso, se dois termos não nulos têm sina.is opostos, ente.o eles se ca.ncelani.

D

I'=ASTELEYN j19611 demonstrou o seguinte teorema., que ielaciolla. o Pfafbano de uma
matriz adjunta. de um digiafo com uma oitenta.çã.o PfafHana.

Teorema 4.2.25 Se Z) é zm dág7a/o dc- 07'dem 272., B a s?la TRAI?.í: a(Ü?iria e EP zzm

emparelhamento pel'Jeito de D, então us segui.nt.es ajll'nl.ações são e(lüiualel\les:

1.1'l \p.fl.n'i\ c i.ytt.u.l {t.o ll.ti.l)l.clo dc cita.píii'cllla..t lentos pci'.fc-il.os ({c D

t'Z) D é u.m.a OI'i.eu.t.ctçà.o PJa.jFn.ua;

1.3'l A Jamtnia dos gemi-circuitos atl,ernáue{.s com E. é bem o?'tentada

Prova: Se EP é o único empai'elhamento perfeito dc /), então o resultado vale, uma vez
que D nã.o tem gemi-circuitos a.lteiná.veia. Assim, vamos a.ssunlir que -D tem mais que um
emparelha.mento perfeito.

j1 ::> 2) Seja (' = lz'i, r'2. . . . , I'z,,, t'il linl senil-ciicliito a.It.einável e seja.na E e E' dois
emparelhamentos pei'feitos de /) tais (luc:

E© E'= Ác
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Suponha que o conjunto dos ai'cos que são comuns a -E e E' seja

En E' {(«,.*- , «:..,), ,(«,«--,«,.)}

Os termos correspondentes aos empa.telha.mentes E e E' na. expa.i)sào do P/(B) sà.o

sin«/(a){

{' .in«/(a')
b.,2 ' b3.a
bi.2p - b2.3

b21-i,2p ' b2p+1,2p+2 ' ' ' b2«-1,2n e

b2p-2.2p--l ' b2p+1.2p+2 ' ' ' Z)2n--1,2nl

onde,

0'

a./
(1,2,3,4,... ,2p - 1,2p,2p+ 1,2p +2,...,2n - 1,2«) e
li,2p,2,3,.. . ,2p - 2,2p - i,2p + i,2p+2,...,2« - 1,e«)

Observe que sana/(o-) sãn.a/(a') = 1, pois com 27) -- 2 bocas cle pa.res cle elementos,
podemos passar da permuta.ção a pala a. pei'mula.çã.o a'

Poi hipótese, e pela. Proposiçà-o 4.2.24 temos que Z I' 1. Logo,

í . z' .à««/(a) . .ina/(a') . Z,:,, - Z,;,- . b',. b2r,-i,2p ' bt.2p

Como bi,2P .b2p,i, leesclevendo a igualdade acima temos que

l .Z . Z :: bt,2 ' ó3,a ' bs,õ b2p-i.2p ' b2p.i

Dessa forma, a quantida.de de --l ilo pi'oduto acima é ímpar e, como temos um número
par de fatos'es, a. quantida.de cle l t,ambéiil é íml)a.i'. Assim. terias que l,4c..+ l e l.4c--l sào
ímpares. Poisa.nto a. família. de gemi-circuitos alternáveis de D é l)enl oitenta.da., ou seja,
D é uma oiientaçào Pfafhana.

(2 + 3) Trivial, uma vez que cada. gemi-circuito a.lterná.vel cona -Ez, pei'vence à família
dos semi-circuitos alterna.veia e, poi hipótese, Z) é uma. orienta.ção Pfa.faia.na«

l3 + 1) Seja E un] en[parelhamet[to perfeito de D distii[to de E.. Sejan] C'l, C:' ,
CA; os gemi-circuitos de -E © EP Note que todos esses senil-circuitos sã.o pares e, além
disso, pertencem à família dos semi-circuitos alterlláveis com E,,. Seja. f).- o complemento
do semi-circuito C'.. Se.ia z'i = 0 e r. = E(pi + /)2 + .. . + /),-i), pa.ia i = 2. 3, . . . , É.
Então podemos supor que

c.
C'2

IUt+r, , U2+rl }

lt;t+r2) U2+r2)

, u,,+,,l
, 'op,+,,J,

c'í

C'k

IUi+r.} U2+r.l

IUt+rx.. U2+rtl up*+..l
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Suponha, sem perda de geleia.lida.de, que o arco (ol+,., o2+,.), pala { = 1, . . . , k,
pertence ao empa.relhamento -EP' vamos supor' também que o conjunto dos bicos conluios
aos empaielhanlentos E e EP é

En E, = {(«..+.+-, "«+.+,), .. .,(«,«--, «:«)}.

Pa,i:a-simplificam: a-nataçã!}, vamos c(ntsidera.r,para-zl =J,.... .Ã:, os seguintes ídoms

zB. bl+r.,2+r. ' Z)3+ri,4+r. Z)pi+ri -- l,p. +r

ZC. := /)]+r,.7).+r. ' /)2+r..3+r. Z)l),+r.--2.t).+r.--l C

/)pt+ rk + l .l)A. +l'k + 2 /)'2n 1.27t

Observe que tb., Zc. c Zc estão relaciona.dos com ai'cos de -E., E e .EP n E, lespec
vivamente. A paitil desses fatoies, para { - 1, 2, . . . , É, va.mos considera.i as seguintes
permutações:

1 + r{, 2 + r{, 3 + ri, 4 + ri, , Pf + 7'.' -- 1, 7ui + 7'f),

( 1 + z'.', /).' + 7'. , 2 + 7'l, 3 + I'.' , 7). + r. -- 2, pi + r; -- 1 ) e

(pk + 7'k + l, ?)k + rk + 2, , 271 -- 1, 2zz)

Utilizando os fatoies acima, podemos escrever os termos coiiespondentes aos empate
Ihamentos E. e E na. expansà-o de P/(B) da. segllinte forma:

sina/(a,,) ' í:.. ' '', zF * . íc' '

= si7za/(o) - Zc'. . [c, tck ' tC,

onde.

«, - («8.,"g,, c,ÉI.., ac.) = (1, 2. , 2n -- 1 , 2v2.) e

a = (ac..ac', a(* . ac- l
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Observe (lue, pala. i:: ] , 2, . . . , k, podemos passar da permuta.çào ac. pala a peimu-
tação ap. com 7). 2 t.focas. logo poclenlos passai da permutação op l)a.ia a peimutaçào a
com (pl -- 2) + (P2 -- 2) + . . . + (7)k -- 2) t,focas entre pares de elementos. C:onao cada p.

é par ({ = 1, 2, . . . , #), temos que as peimutações a, e o- têm o mesmo sinal, e portanto,
.in«/(a,) . .in«/(.-) = 1.

Por hipótese, l.4c;+l é ímpar (l 5; { 5; Ê). Uma vez que cada. semi-circuito C'. tem
comprimento par, temos que l,4c-l (l 5; i 5; k) também é ímpar. Dessa. forma., para á '
1, 2, . . . , 1-, o seguinte produto tem sina.l nega.uivo:

n.- Z)l+r.,2+7'. ' Z)2+r.,3+r b3+ r. ,4+ r. bp.+,. l,piar. ' bp.+,.,,l+r

Como b,,+,,.l+,. bt+,.,,,.+,.. (i = 1, 2. É), temos que

íc. > 0

Logo,

í. . z = z8. ' zc. tc* ' Zc-. íc ' íc

assim, t, Z > 0. Portanto os t,elmos nà.o nulos da. exma.nsã.o de P./'(B) têm o mesmo sinal,
e pela Proposição 4.2.24, l/)./'(n)l é exatanlente o número de empa.telha.alentos Reli'eixos
deD

D

Como conseqüência do Leoiema acima, temos que se conseguirmos encontlai uma
orientação Pfafhana de um gia.fo, ente.o utilizando a. Ploposiçã.o 4.2.23, pocleiemos detel-
minai facilmente o núnleio de empaielhamentos perfeitos de G. Suite então a seguinte
pergunta: exist,e um algoiitmo polinomial pala. encontra.r uma. orientação PfafHa.na? Não
se conhece até o momento a. resposta a essa. pergunta. Além disso, a complexidade do
seguinte problema. está em abert,o.

Problema. da. verifica.çã.o Pfafha.tia. PVerPtl.G'l

Da.do: Uma Orientação G.
Proa/ema: Decidir se G é uma oiielltaçã.o Pfa.fba.na cle G

Observe que uma orientaçã.o G contém um número exponencial de semi-circuitos al
t,ernáveis, portanto a solução de PverPf(G) não é trivial.

VAZIRANI E YANN.xi</\i,iis j10S01 demoilstia.iam que esse problema e polinonlialmente
equivalente a. POiPf(6'). .Além disso, eles mostra.tam (ltie POtPf(6') está em C;o-..\f7'
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l<ASTULEVN j19Cll denlonstlou (lue todo giafo pla.na.i tem uma oiientaçào Pfa.fhaita e
que podei[[os enconti'ar uma. tal oitenta.çào en] tempo polinomia.l.

Para finalizar esta subseção vamos demonstrar que POrPf(G) é polinomia.Imente e(ltii-
valente a PEsqPolya, quando G é um grato bipartido. Considera.remos até o final desta
subseção que G é un] giafo bipartido e que cada conjunto da pipa.itiçã.o de G tem n
véi].ices

Le\lla 4.2.26 Seja G l m.a ori.ettt.ação de uln trajo bipaT'ti.do G, e B a sua Tnatl'i.: adjlLtlLa.

Se \ . '. \ é a lnat.rj= ([e ad:)acêltci.a de G, elt].âo G é l m.a ot'iett{.açào Pja.f]ialta se e
\ u u /

soltteitle s( 1)cl'nl(C) P.fi.B~i

Prova: Como já vimos na. Subseçã.o 4.2.4, perra.(C') é o núnleio de empaielhamentos
perfeitos de G. Assim pelo teorema. de 4.2.25, temos que G é uma. orientação PfafEana
se, e somente se, IP./(.a)l é igual a.o ntlmeio de empa.relhamentos perfeitos de G'.

D

r 0 C'r\
Leira 4.2.27 S'eja (-' z/rli gv'a:/a bll/)a.z'/;(/o e 1. C. '0 l a slí.fl rn.a./7iz (/e a(Üacé7 cia.. E7}/ão

G [ent lzm.a 07'áe7zíação .f)/a./7iar7.a se, e sono.e]]./e se, e:t:]lsíe it7na {-- 1 ,0,1 }-17?.a/i'i: A4, ía/ qüe

p«m(C') = d.t(A4).

P"-: (::') S'j. Õ -:m« .-i«t.çã. Pf'm-' d' G . B . l 0 --a4 1 ;«. m.t-i,
adjunta. Como (.: é uma orielltaçã.o Pfafhana, pelo Lema. 4.2.26, temos (lue 7)e7'77z(C') =
P/(B). Pela Ptoposiçã.o 4.2.23, temos (lue (/'./(1?))' = deí(B). Assim

/'cr'lll( (I' l '(/cZI B) = 1(/cl(Jt/)l

Portanto, se deí(Jv) ? 0, ente.o a4 é a matriz procurada. Ca.se contrário, multiplique
qualquer linha da matriz .a/ por --l, obtendo uma. nova matriz A4'

(':) S"p-h'q«p«m(O) -d''(A/) ?0 S'j.B- 1 ,: A/' l

Pela Pioposiçào 4.2.23, temos a água.Ida.de

lí7eZ( A/))' del(B) = 1.P.ll. B)\'

Assim
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IP./'(o) l deZ(iv) = p««.(C)

Como perfil.(C) é igual ao número de emparelhamentos perfeitos de (;, pelo Teorema
4.2.25, concluímos que uma orientaçã.o G, cuja matriz a.djunta. é B, é uma. orientaçã.o
Pfafhana de G.

0

Teorema 4.2.28 Se 6' ó ?lm. gra/o bí7)a7'lido, e7zíão POTPf(G) á /)n/í71.0zn.ía/7n.onze eqz iua

/ente a PEsqPolya(,4).

Prova: Suponha que exista um a.lgoi'itmo polinomial que i'esolve POIPf((1;'). Seja. ,4
uma {0, 11-ma.triz de ordem lz. Seja. G um gi'a.fo bipaitido cuja. ma.triz de adja.cência é

1 : '1) 1 . Pelo Lema.4.2.27, PEsqPolya.I'4) t,enl uma resposta. a.firma.uva. se, e somente

se, POrPf(6') tem lula resposta afirmativa.

T

Poi outro lado, suponha (lue exist,a um a.lgoiit.mo poliilonlial blue resolve PEs(IPolya.

Sej. 1 1 '1. 1 - -«-t-.iz .le .'lj.cê«ci- .l. C7'. P'l' L'-«a 4.2.27, PO-PI(C7') t'"' --na

icsposta afia'motiva se, e somente se, PEs(IPolya(,4) tem uma i'esposta ahimativa.

T

D

4.3 Alguns resultados correlatos
4.3.1 Coloração de hipergrafos
Um hipergrafo é um pa.i oiclena.do // = (\'h. J//), on(lc \.}/ ó ]]n] conjunto finito,
nào vazio, de eleilaentos cha.ma.dos hiper-vértices, ou simplesillcilLe vértices, e .4n é
uma coleção de subconjLmtos, de \,h, chama.dos liiper-arestas. Unl hipei'gia.fo 1/ é dito
quadrado se it/ml = 1.4HI.

Uma r-coloração de um hipergiafo H é uma. família de conjuntos disjuntos SI,
S2, ... , Sr, ta.is c]ue Si U SZ U . . . U Sr = \,H e pa.ra cada. S C .4n, S' g: Sf, ])al'a.
l $ í $ r. Um hipergrafo é dito r-colorível se admite ullla 7-coloca.çào.

Um hipergiafo H é [iin subhipergi'afo (le tm] hipetgialo G' sc \'}/ Ç \.'h e .4f/ Ç .4a

Dizemos que /7 é un] liipergrafo condensado se ele nào é 2-colozível, Dias (leal(suei
subhipergra.fo pi'ópi'io de // é 2-coloiível, Oli se.la. // é um llipetgia.io 3-coloiível ininilnal
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2. 4, 5, 9
S3 = {3, 6, 10

Figura 4.13 Um hipergiafo H e uma. 3-coloca.ção (S\ Sa, SS) de H

Se .7:' C .4H e B C \4/, dizen]os (lue .E7 pode se]' empa.telha.clo cona .F' se existe uma

funçã.o bijetora. ./: /3 --, .F ta.l (late /) C ./(ó) pa.ra. ca.cla. /) C B. Uma tal fttnçã.o é um

em pa.telha.]llento do h ipeigla.lo //

O seguinte pt'oblema sobre colos'ação de hipei'grifos motivou o estudo de circuitos pares
em digrafos.

Proa/ema do b;pergra-/b corldensa.do: PHiperCond(-/7)

Da.do; Um hipergtafo qua.dia.do //

Proa/ema: Decidia se H é um hipergia.fo condensa.clo

A seguir a.pi'esentamos unia ca.i'a.ceei'ização cle hi])ei'gi'a.fos coildcnsa.dos, obtida. poi
SEVWOUn j1074], en] t,et'mos de digna.fos seno cii'coitos pares.

Teorema 4.3.1 (Seymour) Sdíl H ?zm Àãperyra/o qztadrado co,zdezsa(Zo e ./ ; Vm --,
.4W wm .mp««/à«,«.ní.. S. Z) á «m dág«a/o «m 1% = Vm . ,4o = {(,:, y) l z C Vm e
IJ çi .f(.z), y :# =1, então D é fortemente cone:o e não coTttém circuitos pares. Por outro
lado, se D é llm digrüjo fortemente collelo sem cite\fitos pares, en.t.ão o }\ãl)ergrajo H, t,at
gue yW = Uo e .4m = {l#} U {y l (#, y) € ,4o} l z C \Ü}, é ?/m /zípery7'a/o quadrado
condenscldo.

LovÁsz [1973j ptox/ott (lue o problema. de dccidii se lml hipetgi'afo é 2-colos'íx/el é
.V7'-completo. Esse resultado, junto com o Teoienla. 4.3.1, pa.i'ece indicam que PCii'Par é
.V'P-completo.
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Figura 4.14 Um digrafo 2-corlexo sem circuitos paios

4.3.2 Resultados referentes ao grau dos vértices do digrafo
Em 1975, LovÁsz, fez a. segllinte peiguilta

Existe um número natural k, ta]. que todo digrafo,
cujos vértices tenham grau de saída mínimo maior
ou igual- a k, tem um circuito par?

TiioRÍAssEN j1985al mosto'ou que essa pet'guita tem uma i'esposta negativa, apõe
sentando uma família de digrafos, que satisfa.z a propriedade acima. e não tem circuitos
pares

FRIEDLAND j10891 piovoti (lt[c ],odo (ligti\.fo Á:-icgtila.i, cona A' ? 7, tem ]]n] circuito
par. lÇoli j19761 mostrou unia. fa.nlília infinita. (le (liglafos 2-iegtila.ies sem circuitos pa.ies.
Esses resulta.dos levaram FRIEDLAND j10S01 a. coiljectuia.l que todo diga'aío É-regulam,
com k 2 3, tem um circuito pa.i. Reccilt,cmeilte, Tlioxi/tSSKN j199el nlosti'ou que essa
conjectura é venda.deira.

No entanto, esses resulta.dos nã.o ajudam a encontra.r um algoritmo polinomial para
o PCirPar, uma. vez que o problema de decidir se tlm digrafo contém lma subdigiafo
k-regular, com k 2 2, é .A/p'-completo (cf. Fnicl)LANn jlosol).

4.3.3 Resultados referentes à conectividade do digrafo
Ate o presente nloillellto, o uni(.o digtalo 2-coitcxo sciii ciicttil,os pa.ies que se conllece, foi
obtido poi S\'Laia Bo\'D (cf. TiiohtAssEN j10S61). Esse sigla.fo está indica.do na. Figura
4.14
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Enl 1986, TiioxiAssuN levant,ou a questão quanto à existência de outros digrafos 2-
conexos sem circuitos pa.les(possivelmente de uma família inhnita dc tais digrafos). Essa
é uma questão que ainda. está enl aberto.

Uma outra pergunta. que foi formula.da poi LovÁsz j107SI (cf. TllohIAssEN j19861)
é a seguinte:

Existe um número natural X', tal que todo digrafo
A--conexo tem um ci.rcuito par?

TllohiAssKN lt0921 deu linfa. lesa)osga. a.fiimativa para. essa pergunta e nlostlou que o
me[hoi va.]oi' de l(' é 3 (not.e que essa. questão 6lcou em a.berro dela.nt.e ] 7 anos).

VAZiiiANI E vANNAI,iAl<lS j19891 foi'mula.i'am a. seguinte pergunta

Existe um número natural 7' tal que para todo
X- ? r, todo digrafo X'-conexo contém um
subdi.grato 3-regu].ar?

TlioNÍAssKN j19921 mosto'ott que tal I' não existe

4.4 Aspectos algorítmícos
Claramente, a busca de circuitos pares em um dado digiafo pode sei reduzido à busca
nos seus componentes fortemente conexos. No entallto, um digiafo fortemente conexo,
sem circuitos pares, pode tei um número exponencia.l de circuitos ínl])a.ies. A título de
ilustração, considere um digrafo Z), com \'b = {ui. I'2, - -, u#} U {pi, t'2, . . . , ux;} U {z}

It 2 2) e ,4o U ,4: U ,4, U ,4,-, o-..l.

'42
'4s
'44

{ (u., :) 1 ] $ j $ Á: };

{ (;, u.l 1 1 $ .j $ À: };

{ (ui, uj) 1 1 $ $ J $ Ã' };

{ («i, uj) 1 1 5; { < .J $ k }.

Esse digrafo, que é fortemente conexo, sem circ]]itos pa.ies, contén] 0(2t) circuitos
ímpares (veja a Figura. 4.15). Este fato indica (lue pala testa.l a existência. de um circuito
par a estro.ténia. de exa.mina.i' ca.da. lim dos cii'ctlitos (lo (ligtafo rodei'ia. leva.i a um algoiitmo
de desempeilllo pessimista. exponelacia.l.
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Figura 4.15: Um exemp/o de urra d;giafo fortemente conexo sem c;l'ct/;tos pa.i'es e com
um número exponencial de circuitos ímpares.

lÇAnNÍAi<AK j19841 obteve un] algoritnio exponencial pala enconti'ai unl circuito par
baseado na seguinte idéia: se un] vértice u está. em t]n] circuito de compiiment,o 2/, então
existe um vértice o tal que:

l existe um ca.minto P, de ?z a. u, de comprinleiito /

2. existe uni caminho Q, de u a u, de comprinlelito /

3. P e Q são disjuntos nos vértices (coill exceção, é dai'o, de u e o)

O algoritmo apresentado a seguia encontra, se existia, uni ciicuiLo de coillpiiniento
21, que passa. pelo vértice oi. Clonsideie, neste algoritmo, (late a multiplica.çã.o eiltie duas
matrizes é boolea.na..

Algoritmo: Karmakar(D, t},, /)

Ezzí7ada. Um diga'afo D, un] vértice ui C \'b e un] inteiro /
(2/ < «).

Saída. Um circuito de comprimento 2/, que passa pelo
vértice u., ca.se exista.

Passo 1: Seja ,4 (a..,) a matriz de a.dja.cência do digiafo /9

Pa.sso 2: Obtenha a ma.triz B .4/

Passo 3: Se Z)i,, 1, então vá pa.ia. o Passo 4. Caso colltráiio, l)aic
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Passo 4 Faça unia busca en] largura, cona raiz em oi(uj, respectivamente) c cletei-
naine todos os caminhos distintos, de compriment,o /, de ui a. u, (de u.f a. tf,
respectivamente). Seja. p'i(P.f, respectivamente) a coleçã.o foinaada. por esses
caminhos. Se 7'f ou P'.Í é vazio, então pane. Caso contrário, vá pala o Passo
5;

Passo 5: Se existirem dois ca.minhos /'. C p'{ e /3 C P,, (late sejam disjuntos nos
vértices, com exceçào de uf e uJ, então vá pala. o Pa.sso 6. Caso contiáiio,
pa.i'e;

Passo 6: /3 + /3 é um circuito de comprimento 2/ quc passa. pelo vértice u.-

0
A condiçã.o bi,j = bj.{ = 1 é necessária, mas não suficiente para. existêllcia. de um circuito

de comprimento 2/ pa.ssa.ndo pelo vértice uf. Se um ta.l circuito exist.e, o método encontra
através de uma. busca. exa.estiva (ele cleteimina. todos os ca.minhas de comprimento /, entre
uf e uj). Dessa forma, a. complexada.cle do a.lgoritmo Karmakar(D, oí, /), no pior' caso, é
0(n')

Para decidia se um digialo contém um circuito pai, uma. ideia ilatuial seria. verificam,
para ca.da arco (ou vértice), se existe um circuito par pa.usando poi ele. Recaímos assim
no seguinte pi'oblema: dados um digrafo D e un] ai'co a C ,4o, existe un] circuito pal'
passando por cr? Denota.lemos esse problema poi PCirPai'Arco(D, o). O seguinte
resultado, obtido poi TllohIAssEN j1985al, indica que uma tal idéia não vale a pena ser
perseguida.

Teorema 4.4.1 0 PCii'PaiAico é .V7'-c07n.p/e/o.

Prova: Cla.lamente, o PCii'Pa.i'Arco é um problema (ltic está. ein i\r7). Clonsidere agoi'a o
seguinte problema. .A/'lP-complet.o (cf. Foi3a'uNC, Hoi'citou'i' E X;\.'\'LLiE j19801): dados
um digna.fo /) e (lua.tro vértices íz;i, .]2, Wi e p2, existem em /) dois caminllos disjuntos nos
vértices, P] e P2, ta.is que a começa em #í e termina em g, (i = 1, 2l?

Não é difícil ver que esse problema pode ser reduzido ao PCilParArco. De fato, a
partir de Z), podemos construir um digrafo -D subdividindo cada. dica de D e adicionado
os arcos (y2, ai) e (y1, =2). E fácil ver que Z) tem um circuito pai passa.ndo pelo arco
(y2, zl) se, e somente se, -D tem dois caminhos Pi e P2 como descritos acima.

D

Obviamente, o problema cle verificam se existe um aicuito ímpar passando poi um arco
é equivalente ao PCii'PaiAico. lÇLKU, LADNKn E l\4.tNnKit j10841, independentenaente,
mostrada.m (lue decidia a. existência de uni circuito pai (ou ímpar), passa.ndo poi um
vértice, também é iV'P'-completo. Note que a .A/'7)-completucle para o caso de a.ecos implica
a ./V'P-completudc para o caso de vértices, e vice-versa.
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4.4.1 Circuitos pares em digrafos planares
Recentemente, TlloK.ÍASSEN j1993] desenvolveu um algoritmo polinomial pa.ra encontiai
um circuito pat em um diga'a.fo plana.r. Vamos, nesta seçà.o, descrevem esse algoritlno
detalhadameiit.e. Na subseçào 4.4.1.1 intioduziremos algumas dehnições pielinlinaies. Na
subseção 4.4.1.2 apresentaremos um a.lgoritmo polinomía.l Circ-Peso-Par Planar.Con(D),
onde 1) é um digiafo {0,1 }-pondera.clo plana.r 2-conexo, que encontra ui]] circuito de peso
par, ou um arco o satisfazendo a. seguinte pi'opi'iedade: se Z) contém um circuito par, então
Z) -- a contém um circuito de peso par. E finalmente, na subseção 4.4.1.3, mostra.remos
um algoritmo, de nome CircPPar.Planar(D), que resolve o PCiiPPai(Z)), cm O(n'), onde
D é um digrafo {0,11-poílderado planar. Consideraremos nesta seçã.o club D é um digiafo
simples. Note que isso não constitui peida. de generalidade

4.4.1.1 Definições preliillinares

Dizemos que um circuito C' de un] gra.fo plana.i G é lml circuito facial se C' é o contorno
de uma face. Denominaremos de circuito externo o cii'coito fa.cial da. face exterlla.. E
fácil ver que se G é 2-conexo, então o contos'no cle cada face é ]m] circuito. Note que
qualquer circuito facial pode sei considera.do como circuito externo.

Se (; é un] circuito de um grato planar, ente.o i7zZ(C') consist,e de todos os vértices e
arestas no interior' de C'. Denotaiemos poi í7?Z(C') = (.' U á7?.Z(C.'). Definimos czZ((.') e

Eií(C') de maneira. a.náloga- Se H é un] subira.fo 2-conexo (lc llin gia.fo planam, e S éo
circuito externo de /7, ente.o va.idos definia í?7.l(//) = i7zZIS). Alia.logo\.mente, definimos
iiit(n), e=tl.H \ e éit(H ).

A imeisã.o no plano de ]m] grifo pla.irai po(le sei representa.da. poi unia. ordenação
de sua.s a.Festas em sentido hoiái'io em toi'no de ca.da. véi'vice. O a.lgol'itmo linear de
HopcnorT E TAnJAN j19741 para. teste de l?la.na.lida(le de un] gta.fo ta.mben] encontra
uma tal ordenaçã.o bota.iia. em tempo linear. E fácil vei (]ue, conhecendo essa. ordena.çã.o,
podemos encontra.i os circuitos faciais de lim gra.fo pla.na.r em O(7z), sinlplesniente fazendo
uma busca. ein profundidade. Além disso, se C' é um circuito (lua.l(llier, podemos encontrar
ínt(C) e ezí(C') eill tempo linear. Por exemplo, o seguinte algoiitlllo encontra ;;ii(CI.

l Escolha um sentido pa.ta percorrem' C; (horário ou atlti-l)oiá.tio);

2. Seja P um caminho que contém exala.mente um vértice de C' e uma. aresta do circuito
externo;

3. Se a. primeira. atesta. de P está à. esquerda. (direita) de C, então i;i7(C') consiste de
C' e de todos os calllinllos com o piimeiio x/éitice en] C e cu.la. l)iinieiia. a.lesta. está. à
direita (esquerda) cle C', enconti a.dos alia.vés de tinta l)tasca eili laiguia. especia.lizada«
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Descreveremos o algoritmo Circ-Peso-Par.Con(D) em urll digrafo planar Z) convide
rondo que é dada essa. oiclena.ção das al'estas do seu grifo subjacente. Pala a. análise
da complexidade computacional do algoritmo, às vezes consideraremos o diglafo dese
nhado sobre o plano. Ente'etanto, isso não é assumido no a.lgoi'itnlo e nã.o altera a sua
complexidade.

Seta C' um semi-citcuit,o de un] diria.fo l)manai' Z). Qui\.ndo escleveinlos á7zZ(C), esta-
remos telerindo a.o circuito slib.jaceilte de C. De ma.neiia aná.Ioga, escreveienlos ;;;2(C'),
ezt(C') e ii7(C). Seja. // um sub(liga'a.fo de D e G o gta.fo subja.conte de H. Se G' é
2-conexo, então quando escieveimos á7zZ(H), estaremos nos iefetindo a. á7zZ(6'). Análoga.-
me«te, esc:e«-emos i;ii(#), .«í(#) e Em(H).

4.4.1.2 Restringindo o problenaa para cligrafos planares 2-conexos

Nesta subseçà.o a.ptesenta.lemos un] a.lgoi'itmo de conlplexida.dc O(7?.'), clesellvolvido poi
Tiiob4AssKN j19931 (lue resolve o seguinte pioblen]a.: da.do un] diria.fo {0,11-ponderado
planam 2-conexo /), c]]coi]trai em 1) un] circuito de peso pi\-t, ou uln a.ico a, tal que se
/) conterá uiva cit'cttit.o d(- 1)eso pai', então /ll) a cona,(S] ] ]in] cii'culto de peso pa.i. va.nãos

chaillai esse a.lgoiitn)o de Circ Peso-Par.Con.

Se o = (u, z;) é un] bico de um digrafo, ente.o ]m] ca.nainho P de u a u, (lue não passa
poi a, é chamado de cv-desvio. Também, dizemos cine o bico a contém um desvio P
ou que P é um desvio de a.

Se z e y sào dois vértices distint,os cle um digiafo D e # = (=, #), ou # = ly, .t;), então
dizemos que um ca.niinllo Q, cle a; a. y, clistint.o do a.ico(z, y) se/3 =(z, y), é minimal
com respeito a ©, se Q ó o único caminllo, de a a. y, em i7?.Z(Q + /i). Observe (lue
não excluímos a. possibili(l?\dc de existia liin ca.minllo de lí/ a. .? em l77.Z(Q + Ég). Podenaos
verificar se um da.do c-amiiilio /) ó illínima.l com despeito a. llm a.ico cr enl tenapo linear
jfazenclo uma. busca em ptofundiclacle en] i7zZ(P + cr)). Dessa folnia., podemos encontiai
um caminllo minimal com i'esperto a a em tempo O(7z').

Um desvio B de uill bico o é um desvio estritamente minimal en] Z), se en]
ínt(B+ a) não llá nenhum outro bico distinto de a (lue tenha un] desvio em lviZ(B + a)

Lema 4.4.2 Se C' é ?zm circzziZo em ?lm digna/o p/amar 2-conexo D, enZâo C é /agia/ o?í

ínt(C') co?i.Zém t/in desvio

Prova: Se (.' não é mini circuito í'a.cia.l, anta.o existe un] ai'co (tl, t,) ta.l que t, C \4.. e
u C int(C'). Como D é 2-co]]exo, ei]tào D -- t, 'em ]jn] caminho, em inZ(C'), de u a \G -- u.

Nesse caso, o bico (z], t,) contém ui]] desvio que está. em {nZ(C') (veja Figura 4.4.2).

D
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Figura 4.16 llust,loção para o Lema 4.4.2

l.en]a 4.4.3 PodeTnos e]i.cota.t,ra.r ti ]l. d.está.o est.ri.t.aTn.en.te miltillta.l enl. ltnl d{.grelo lliattal
2-co««« .«: 0(«').

Prova: Seja. 1) um digna.fo planam 2 conexo. Pa.ia. llm arco a = (lz, u), podemos encontra.l
un] a-desvio B e Z)l = ;;ii(B + o) elli O(?z). No digna.fo Di, podemos selecionai um
a.I'co ai e decidir em t.empa O(?1.) se Di contém um ai-desvio BI. Se tal desvio existir,
então faça .B := 1?i e o := oi, e pepita novamente o processo anteiioi. Continuando este
processo, encontraienaos, ejn O(n'), um bico o e um o-desvio -B, ta] que neilhuin arco
, com exceção de a, en] i;=(-B + a) contém um (desvio. Dessa. forma., B é llm desvio
estritamente nainimal.

D

O prámei70 /)osso do a.lgoiitmo Circ-Peso-Par.Con é cilcont,ta.i enl O(7}2) uin desvio
estritamente n)ininial B = 1? i. lz,' .. . , i.ll. Consicleie o = (t(i, ?tl) = (tl, t'). Podemos
supor que o circuito externo de D está. cm ila(B + a) e cine ele contém c\. No cine segue,
nos referiienlos a .B e o como especifica.dos.

Lema 4.4.4 Para B e Q como aci7r&a (/($zzidos, {7zZ(B + a) é vazão oü coizsásZc de a.rios
da /arma (uj, ui), { < .j. ,4/á77z disso, i7zZ(B + a) 7}ão c071lém dois al'cos (u,, zlf) e (ut,

u,), Zaás q«e s 5; á < .j $ '

Prova: A última. a.flrmaçã.o segue como conseqiiência do fato de que (tl,, tti) nà.o pode tei
um desvio en] ínZ( B + o).

Suponha. poi absurdo (lue a l)iiincira. afirmação seja. falsa. Ente.o i7zZ(B + o) contéiii
pelo menos um vértice. Como D é 2-coiicxo, temos (lue D contém uni a.ico (z, #), onde
z C B e g/ C inZ(-B + a). Suponha (ltle :t: = tl. (veja Figura 4.17). Unia vez que D -- u;
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7Z. 't

Figura 4.17 llustia.ção para o Lema 4.4.4

é fortemente conexo, existe un] ca.lllinho C?, em 1) -- zlf, de y a \'b. Note que C? está em
i;ã(B + a). Seja. t/.j C B o últinao véi'tece cle Q. Ousei've que uj # ?l,.. Além disso, pela
minimalida.cle de B, t.erros (lue J < f. Seja. l?' o slibcaminllo de /i cine começa. em uj c
telnlina. em u.. Assim, pelo Lema. 4.4.2, o ciicuit,o C' = Q + B' + (tlf, #) é facial. Como
D -- u, é loitemei)te conexo, existe un] ca.minto P, en] D u.f, de \â -- t(.j a. l/n. Note (lue
P está em E=7(C'). Seja C?' o subcaminho clc Q que começa em y e termina no primeiro
vértice dc /' e B" o subcaminho de B do último vértice de P (digamos UJ;, É < .j) a. uj.

Dessa forma, C" = Q' + P + .B" + .B' + (uf, y) é um cii'coito em à7zí(-B + a) (lue não

é facial e pelo Lema. 4.4.2 ;nt(C'') contén] um desvio. Isto é um a.bsurdo, uma vez que
assun)amos que B é estrita.mente nlininlal.

a

O sega-n.í/o /)f/.s.vo (lo a.lgoiit,mo Circ-Peso-Par.Con Ó en(oiitra.i. cn] O(7].al, ]m] calminho
P, cle t, a tl, mínima.l com i'espeiLo a o. Seja // = á7zilB U /u + o) e S' o circuito extet'no
de /7. Clla]a.mei]te o está. en] 5'. E possível (lue S = .Zl?+ o. Se S' / B+o, ente.o definimos
um P-segmento de S como um caminho, cujos véit,ices estão contidos eill \'b n \+. Um
P-segmento especial de S é un] P-segmento de S que tem seus extremos em -B e os
demais vértices em ezí(B+a). A Figura 4.18 ilustra, em linhas fortes, um exemplo cle um
caminho minimal com respeito ao a.rco a. Nessa flguia temos três P-segmentos especiais
dc S: um de a a ó, outro de b a c, e o último de ./' a g.

Leira 4.4.5 Se /? = la;i, z2,
z, = u.. e7?.Zão i < .j.

=,1 e tllTI. P.segtíle71.t,o especza.l. (te S, t.al (lue \ t.l.j e

Prova: Podemos (leseiihai /7 ilo pla.iio de modo (lue S' seja. o circuito externo (como foi

menciona.do a.nteiioimente, isto rlào faz pa.rt.e do algoiitmo Circ Peso-Par.Con). Suponha
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F\Bufa 4.18: Urn o desx.'io cst.rit.}\illciltc illinil)lal f3 e tlm caniinl)o ll iniillal coili iespcit.o

l)oi al)stiido (luc J < ;. 1)Psriillc (tais ai(os .ii :: (r/, u.,) (' ..:i2 " ({', í/. l iia la.((' cxt.(-lula de

//. Se R' =/ij+ ]? +/J2 + a, c]iLào 1171./(/?') contén] dois bicos(un] dica (lo sul)ci\alinho
de r' de o até tz, e outro clo sueca.lllinlio de r' de l/i até 7z) (lue sc ciuzanl. R,las isl,o ó uilla
contradição, pois /7 é un] diria.fo plana.i

D

Clha.mantos (lc /)-segmento iiltei'ioi' liiil sul)(.anlinlio (lc- /). (.tt.los Ricos esLà.o enl

;/zZ(.ll? + al. Sc.jailt/)1. /2. .. . ./',../)-s('gill('elos iltaximais (lc .s'. oi(lcíla(los da seguiilLc
loiilla.: o sul)caiiiiillio (l(. /i (l(. íli a \ /,. (' ill('iioi (ltic o sul)caliiiiilio (l(, /i (l(l i/l a ip.. sc'

./ < i. A tala.xiiiia.lida.(lc- (lc uni/) scgillclil.o iiiil)li(a. (luc elc ilit.c'iccpt.a/3. E lacil vcl-ificar
(lue /)i, Pa . . . , /t oco]re]]] besta oideni sobre /) e (lue ca.(la Pl- e a. tiiiiao (lc /)-segnleill,os
especiais de S (] $ i $ 7'). Na. Figura 4.18 existem dois F'-seglilentos nla.xima.is de .S'

Pi de a a. c, e P2 de ./' a g. Pala z = 1, 2, . . . , z. sejam P.' e r'." o ptiii aio e o Líltimo
destes P-segmejltos especia.is de /'i. iespectivamellte. Na Figtiia 4.18. /)Í va.i de a a. b,
en(luanto cine /)i" vai dc b a c e /z :: /)z' :: /)2. Se.lanl C'f e C.'Í' os circuitos obtlclos pela

unia.o de /i co]]] un] sul)camiiilio (lc /B c/9/' colll otit.io subcailliillio de B. i'esl)ectivamellte
O sul)canlinlio (le /) (lo últ.iiilo v(;iti(c (1(' /) al(l o piinleiio \('lt.l(e (le /)+i contem uill

sul)cailliillio (i2.. (lti(' (' llnl/)-s(nlll('llt{) ilil('i ioi'. t.al (ltt(- o l)i'tiii(!ito \.-(ll li( (?('st.ii('iil ('' (' O

último vólei(c csl.á oill (';+i r to(los os out ios vÓi l.i(cs cst.ão ci])/l?. lilás iiào ci]](.'!' U (''. .
Note (lue os veitlces (lo sul)(.aitlinlio (1(. /) (1o tiltinio veit.ic(. de /3 ató o piiill('iio vettlce
de (2i estão c«. ;inl('Í'l.
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Figura 4.19: C'o]]sti'lição do cam;n/]o P'

O Ze?.ceá7'0 /)a.sso do a.lgol iLnlo Circ-Peso-Par.Con é verifica.i se o cil'cuido P + a tem
peso par. Nesse caso, o algoritmo pá.ia. Suponha, então, que P + a tenlla. peso ímpar.

O qlta7'ío passo clo algoiitmo é verificar, para ã = 1, 2, . . . , r -- 1, a paridade do peso

dos circuitos obtidos a partir de P + a pela substituição do subcaminho de P, do último
vértice de /', até o primeiro vértice de Qi, poi um subcaminho de -B. Assuma que todos
os circuitos tenha.m peso ímpa.r, pois caso contrário o algoritmo pala.

O quinto /)asse do algoiitmo é verifica.r, pa.ia i= 1, 2, . . . , I' -- 1, a parida.de do peso
dos circuitos obtidos a j)a.rElI (]e /) + a l)cla. siibstitiliçào do sueca.nlinllo de /), do último
vértice de Qf a.t.ó o piiilieiio vóiLicc (Ir P.+l, pot tiin sul)ca.nainllo (l(. B. .Assuma.que todos
os circuitos tenha.m peso ímpa.i, pois caso contrário o algoiitnlo pára.

Seja P' o caminho, obtido a partia de F', substituindo o subcaminho de P do último
vértice de .f', até o primeiro vértice de (2i, e também do último vértice de Oi até o primeiro
vértice de -Pki, por um subcaminho de B, para { ' 1, 2, . . . , r -- 1. Ente.o, P' + cl- tem

peso ímpar. As modificações pala construir P' não resultam em vértices repetidos. De
fato, o primeiro vértice de Qi está. em G;' e os outros vértices, a partir deste, estão em
ezt(C';'), enquanto que o subcaminho de P. do último véi'vice de P. ao primeiro vértice de
C?Í consiste de vértices e bicos em iii7(C'Í') e possiveln]ente de bicos en] i7zZ(-B+ o) ligando
dois véi'vices de (';'. Na Figttia. .l.l!). t.cintos ]i]] a. illistia.çà.o cla coiist,iuçà.o do caminllo P'
em linha.s foi'Les, iio caso ein (lti( P é o caminho indicado na Figura 4.18.

Sejam z e y dois vértices de P'. tal que z precede y. Um caminho L en] ezt(P' + cv),
de : a y, é um caldinho de substituição, se nenhum vértice de \4, {:, y} pertence



82 Cr\ PÍTtiL0 4 CIRCUITOSPARESENIDIGRAFOS

't/ t

Figura 4.20 Um ca.minto de subst.ituição tl=, lyl

a P'. Dizemos que L é um cantinho de substituição ininiinal, que dcnotanlos por
Zl=, yl, se nào existe ouLio ca.minto de substituição de 7 a y em ivzZ(P' U L + o-).

Pa.ra cada pa.i cle ta.is vértices :z: e # de P'. Circ-Peso-Par.Con decide eill O(71 ), se existe

um ca.minha cle slll)stituiçào (le :z: a. #. Se ta.l ca.nliitllo existir, eiltào o algolitmo eilcontia
um minimal de ]: a. y (tla;, WI) enl O(72.:). Dessa. foilTla., Circ-Peso-Par.Con encontra. todos
os caminhos de substituiçã.o mi]]imais en] O(v2.').

Fixe um caminho de substituição minimal Llz, WI. Seja S' o circuito externo de
S U -Llz, yl. S' é obtido a. partir de S, simplesmente, substituindo alguns sueca.iiiinhos de
S por subcaminhos de Z,l#, yl. Seja Z,' ]m] subca.minho comuna a S' e Llz, yl e 3' e y' o
primeiro e o último vértice de L', respectiva.mente. Na Figura. 4.20 ilustra. como poderia.
sei' Llz, yl e L'. no caso ei]] (lue o ca.n]ii]l]o r" ó o indicado ]la. Figura. 4.19: Llz, yl é
o caminho, de / a. y, indica.do pelas linl]as foitcs e /,' é o ca.n]inho. de .z: a :i/'. tainbén]
indicado pela.s linhas fores.

Afirma.n)os (luc nà.o existe outro sul)canlinllo coillum a. S'' e Llz, #l. Dc fa.to, suponlla
por absurdo que Z," seja. outro sueca.minllo comum a S' e Z,l:, #l. Suponha (lue Z" sucede
L' em Llz, WI. Se T't/ é o subcaminho de Llz, WI, de y' a. \'L«. ele deve usam um bico
o' C ãnt(B+a). Pelo Lema. 4.4.4, temos (lue o' C /)'. Rias isso é um a.bsui'do, pois apenas
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U

Figura 4.21 Um caminllo crucia.}

dois vértices de P' estão em Z,lz, yl (que sà.o z e y). Dessa forma, S' é obtido, a pai'tir de
S, pela substituição dc um sueca.minllo de S' por L'

Os vértices em L' n s pertencem a B jconl possível exceçà.o cle #' e y', que podem

pertencem a. P-segnlent,os especia.is). Assim, L' n s palticio)ia. Z'' em subcaminhos Li,
I'2, ... , -Ls, e para Í:: 1, 2, ... , s -- 1, Lf e L.+l tên] um vértice enl comum.

O próximo passo do algoritmo é testar se o peso do circuito, obtido a partir de P' + a,
pela substituição do sueca.minha de -P, de 2 a. y, pelo caminho l,lz, Z/l é par. Suponha
que esse circuito tenha peso ímpa.r, pois caso contrário o algoritlno pára.

O passo seglzár Zc do algoiitmo Circ-Peso-Par.Con é testam se o peso dos circuitos obtido
pela união de Z,. (1 5; ?l 5; s) (e possivelnleiit,e um ou dois sueca.nlinhos de P) com um
subcanlinho cle .13 c par. Asstiniiicinos (ltie Lodos esses circuitos t.enham peso ínlpai. Na
Figura 4.20 existem dois desses circuitos: ló, . . . , z, . . . ,/}, . . . , g, . . . , e, . . . , ól e l/t,

y' , #, }

Dizemos que um ca.minha .A4 em i=ilS') é um callainho crucial, se o piilneiro vértice
zo e o último vértice z esta.o em L' e nelthtml outro vértice está. eni S'. Além disso, il/
satisfaz a. seguinte piopiiedade: se tl' C \'L. -- \'L..P. e z C \'t, -- \'t,.. , então .j > z e .7 -- ?
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é ímpar. Um exemplo de un] caminho crucial está indicado, em linhas foices, na Figura
4.21

O algoritnlo Circ-Peso-Par.Con decide, em O(n'), se existe um ca.minto crucia.l Jv
Como existem O(n') paios 10 e z, então o a.lgoritmo encontra um caminho crucial em
O(n4). Una cantinho crucial é impoit,ante devido a.o seguinte fato.

Lema 4.4.6 Se D Ze77t lliil cana.?l7}/i.o cl unia/ A/, ezzíão l) /.em zz71z czl7cttíío dc /)esr9 7;a7

Prova: Existem 4 casos a considerei

1. z' € B e y' C -BI

2. z' C -B e y' C S -- l/n;

3. z' C S -- l/B e y' C B;

4. z' C S -- l/n e y' C .Ç' I' n

Vamos considera.i o caso 3, ou se.ja, cl]]e ]'' C S l/n e y' C B (os outros ca.sos sã.o

similares). Dessa forma, =' pertence a um P-segmento 7'. Observe club =' = z. Pa.ia cada
k, { 5; k 5; .j, seja Sk o circuito que é obtido pela união de Lk com um segmento de B.
Note que se i= 1, então Si contém um subca.minha de T (na Figura 4.21, o circuito SI é
ló, ... , #, . . . , zo, . . . ,/l, .. . , g, .. . , e,.. . , Z)l e S2 é 1/}, . . . , z,. . . , y , . .. , y, . . . ,/il).

Seja Ri o circliito em ]v U Sí U SÍ+l U ... U Sj contendo il/(na. Figura 4.21,o ca.minha
R: é IÓ, ... , ", . . . , z"' ' ' ' ' ;, . . . , y , . . . , y, . . . ,/z, . . . , /,l)

Seja ]?2 o circuito ol)tido a. pa.it,il de P' + cl, pela sul)stituiçã.o cle uin segmento de
P' pelo caminho de substituição tl=, yl. Seja J?3 o circuito obtido a pa.ini de R2, pela
substituição do subcaminho de L' de to a z pelo ca.minha crucial .A/. Então Ri, R2, R3,
Si, Si+i, . . . , Sj é uma coleção de j -- { + 4 circuitos, onde cada bico é coberto por um
número par de circuitos. Portanto a soma. dos pesos de todos os circuitos é pa.r. Uma vez
que J -- i+ 4 é ímpar, pelo menos um dos circuitos tem peso par.

D

Dessa forma, se o a.lgoiitnlo t,ivei encontrado um caminllo crucial, ente.o o ?í/limo 7)asse
e encontrei os ciictiit.os /?i. /?2. /?a. .Ç'.. Si+i . . - , h'J. (' deiitl(- estes. det.elimina.i una de

peso par. isso pode sei leito en] O(71.). Se não existe llenllunl ca.minto ci'racial, então o
algoritmo pára. Portanto, o algoritmo Circ-Peso-Par.Con tem complexada.de O(72.'). Vamos
considerar o que acontece se nenhum caminho crucial foi encontrado e todos os circuitos
testa.dos pelo algoiitmo têm peso ímpa.i.
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Lema 4.4.7 Szz/;on/za q ze o a/goritmo não erzc07zZrou lzm cíJ7nin/}o cr71cia/. e godos os
circuitos e[tcontrados por ele tem peso ímpar. Se D tem um ciT'cltit.o de ])eso par, eTttã.o

D -- a tem um circuito de peso ])a.I'.

Prova: Dentre todos os circuitos de peso pa.r em 1,), escolha. un] circuito C' (lue tenha. o
menor número possível de a.rcos que não esta.o em B Vamos supor (lue C contém a, pois
Caso coítt,i:á;do C' á um ci:,culto dc peso pa.:' em D -- o-. Como o ca! lin!!e .p é 111inima.! com
despeito a a, então o circuito C (leve estai em E:i7(/'+ a).

Primeiramente, suponha. que C' nà.o está em Eii(P' + a). Então, pela. deílniçào de P',
todo arco de C' que está em {zzZ(P" + a) deve estar em ;ni(C;+:) (o-l {zzZICÍ')), ou ele é

um arco em ínt(B + a), cujas pontas estão em -B n c;+. (ou B n c;'). vamos considerei
o circuito C'Í', pois o outro caso (circuito CÍ+l) é análogo.

Seja. tt. o último vértice cle P." c ua o pi'imeii'o véi'tece de Q.. Ente.o, P' coi]téni un]
subcanlinho I't/' = lu.. r'.+i, . . . , zlú-i , tta, zz.l, onde (ua, tk), c < (/. é o primeiro ai'co de

Q.. Note (ltie o circliit,o (' contem um sueca.minha, cliganlos I'l''. de zl. a. {{.

No subcaminl)o (l(- ('. (lc í' a i/., o vét't.ice 1/. precede (lua.l(luel a.ico en) i7?./IC;') (devido
à mininaalida.de de r' e à. mininia.lidade de Z?). O subcaminho de C', a pa.ini do vértice
u., contén] vértices de i7tí(C';'). O sueca.minllo de C, a. paltii de unl último vértice de
C'Í', usa. um arco cle {7zZ(J? + a). Pelo Lema 4.4.4, esse bico é (ua, u.). Dessa forma, se
Z = lu., Ue+l, .. , tl.l é um subcaminho de B, de u. a.u., então I't/+.Z e I'v'+Z são
dois circuitos. Se os seus pesos tên] pálida.des diferentes, então encontlatllos um circuito
de peso par que nã.o contém cv. Poi outro lado, se os seus pesos têm a. mesma. paridade,
então substitua., no circuito (,', o subca.minto l,I'' pelo sul)ca.]]]inho I'T/' e obteieinos un]
outro ciictiito que confia.diz a. mínima.li(la.de de C. Poisa.nto, podemos supor (lue C' está
em ê=Z(P' + a)

Nesse ca.se, \'t. n vh, pa.rticioila C' enl subca.niinllos. Unia. vez que o peso cle P' + o-
é ímpar' e o peso dc C' é pa.i', ]m] destes subcaminhos é un} ca.nlinllo de substituição
T, digamos de z a y, cujo peso tem pa.lidado diferente do subca.minho de P' de : a g/.
Considere, então o caminho minimal de substituição Zl=, yl e o seu subcaminl)o Z,' = LI U
L2 U . . . U Z,J;, de #' a y', definido a.nteiioimente. Se substituiinlos o subcanlinllo de P'.
de z a y, poi Llz, ?/l, ente.o poi' llipótese, obter'amos um circuito de peso ínlpal- Assim
os pesos de Z,lz, ]/l e T têm pai'idades diferentes. Portanto T tem uln subcaminho T', de
í] C Lla;, pl a. i2 C Zl=:, Z/l, ta.l (lue os pesos de T' e clo subcaminllo de Zlz, pl, de íl a. t2,
tenham pa.i'ida.des difeieiILes e 7'' t,en] some]tte os véit,ices íi e Zz e]]i comum cona Lla;, #l.

Vamos convidei'a.i o caso (lue íl e Z2 nà.o estão em Z,'. Podemos supor que, no sueca.
minho de Llz, yl, o vértice Zi, ou Z2, sucede y' (outro ca.se é a.nálogo). Dessa forma, pelo
fato do digrafo ser planar e pela minimalidade de B, no subcaminho de Ll=, WI, ambos os
vértices {i e [2 sucedem y'. Esse sueca.minha de .tla, #l tem uma. estrutura complica.da, no
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entanto podemos afirmar que todos os seus vértices e arcos estão em ã77.!(C''), onde (;' é o
circuito obtido pela unia.o de l,k e un] subcaniinho de B. Precisamos mostrar quc existe
um circuito de peso par obtido a paitii' do subcaminho de Z,lz, pl, de íi a. ZZ, em Z.) -- a.

Seja Ar o caminho obtido pela. conca.tenaçã.o do subcaminho cle Ll:, yl, de t2 a y, e do
subcaminho de P' de y a. Z3, onde Z3 é un] primeii'o vértice de B que precede g'. Seja. JV'
o caminho obtido pela concatenação do subcaminho de -B, de t3 a y', e do subcaminho de
Ela, Z/l, de y' a. Zi. Observe que .N + AT' é um caminho de l2 a. Zi E lá.cil ver que N + /V'
concatenado com o subcaminho de l,lz, pl, de Zi a Z2, e Ar + AT' + T' sã.o dois circuitos.
Esses dois circuitos têm pesos de paridades diferentes e eles estão em 1) -- a.

Por outro lado, suponha cine Z] C \'Z. -- \ã,.+. e Z2 C \'L, -- \á,,.., onde .j 2 i. Uma
vez que Z) nã.o tem caminhos cruciais, então .j -- { é pai. Analogamente à clemonstiação
do Lema 4.4.6, va.mos (lefinii os circuitos Ri : R2, B3, Si, Sí+l , . . . , S, (excet,o (lue .j -- á é

pai e considerando 7'' ao invés de Jv). Como vimos, cada. arco em Ri U /?2 U R3 U Si U
Si+l U . . . U Sj é col)erro por lim ntlmeio pai destes .j i+ 4 circuitos. Além disso, os
pesos dos circuitos n2 e R3, que contêm o ai'co a, têm pai'idades diferentes. Poi'tanto um
dos circuitos Ri, Sf, Si+l, . . . , S, deve tei peso pa.i.

n

Teorenaa 4.4.8 Se 1) é ?zrn. diga'a/o {0,1 }-7)o/l(/e7'ado p/a7 ar 2-con.ezo, ez7.Zâo o a/goríímo
Circ-Peso-Par.Con(D) e«««l,'«, e,n O(«'), i.«l ci,cl.íío dc 7)eso 7)a,', '" "'" a''co o Za/ que,
se D tetra H'm ctl'clLtto de peso ])al', elttao D -- a tem. ILnl ctvcvtto de peso ])ar.

4.4.1.3 Um algoritmo para digrafos planares

TiiohiAssKN j19861 denlonstiou que podemos deduzir o problema. do circuito de peso
par (PCirPPa.r) pa.ia o illesmo problema com entrada. restrita. a. digiafos 2-conexos. Va
mos nesta subseçã.o apresenta.i tal redução e posteiiolmente descievci uin algoiitmo (que
chamaremos de PCircPPar.Planar) para encontra.i ]m] cii'culto cle peso pai em uii] digiafo
planar.

Seja -D um digrafo pondera.do fortemente conexo, cona n ? 3, contendo um vértice z
tal que .D' = Z) -- : não é fortemer]te conexo. Dessa. forma, vb, tem uma partição en]
2 conjuntos, digamos Á] e Á2, tais que nã.o existem a.rcos de ,42 pala. Ai. Considere os
digrafos Di = Z)l41 + zl e l)2 = DIH2 + zl. Para. cada. arco (#, #), cle Ái a. ,42, seja.

C,., um circuito de D que contém (z, #). Se C,., rena peso ímpar, então adicione o bico
lz, z) en] Z)i e o arco (:, y) em Z)2 e atribua pesos a esses arcos de modo que C,,, U
{(=, z),(z, y)} nã.o tenha. circuito de peso pai. Va.mos denomina.r esta dedução de redução
dois componentes. E fá.cil vei (]ue esta iedttção tem conlplexida.de Ol7z2).
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Lenda 4.4.9 D Zem um cite?ziío de peso par se, e somente se, um dos cÍrc71álos C',,v tt.
peso pnl' ou algum dos digrafos D\ ou Da tem ILm circuito de peso pa,I'.

Prova: Se algum circuito C,,. tem peso par, então não há o que provar. Dessa. forma,
suponha. que cada circuito C',,, tenha. peso ímpar. Se um dos digra.fos Z)l ou D2 tem uni
circuito de peso pa.r, então é fá.cil encontrar um circuito de peso pai em /), uma vez que a

lado, suponha que /,) contenha, uin circuil,o C' de peso pa.r. Suponlla. que C-' nà.o está em
Di e nem em D2. Então C' contém um arco (z, y) cle .4] pa.ia Á2. Uma vez cine C,.v
tem peso ímpar, então podemos assumir que os pesos dos subcaminhos de C,,, e C', de
z a #, têm a mesma palídade e que os pesos dos subcaminhos de C,.v e C, de y a z, são
de paridades diferentes. Dessa coima, o circuito eni D2 consistindo do a.ico (z, y) e do
subcaminho de C, de y a. z, tem peso par.

0

O Leiloa. :1.'1.9 ga.ia.nt,e (luc podcnlos tedtizit o problema de clicontiai' llm circuito de
peso pai enl lim (líbia.fo /l) pa.ta o illesillo pi'oblenlê\ com enfia.da restrita. a diga'aios 2-
conexos. Note ainda. (lue esse lema vale pa.ra. digrafos não planam'es.

Considere uma ouvia redução descrita. a seguir: seja Z) um diga'afo {0,11-ponderado
fortemente conexo, com pe]o menos três vértices. Se Z) contém un] arco o = (#, y) ta]
que g+(=) = 1 o-- g'(y) = 1, então contraía o arco o. Se o peso de a é um e g+(=) = l
(respectivamente, g' (y) = 1), então devemos mudar os pesos dos arcos que originalmente
entravam em z (respectivamente, saíam de y). E fácil vei' que o digrafo resulta.nte tem
um circuito de peso pa.i se, e somente se, D tens lim circuito cle peso pai. Va.idos chamam
essa reduçà.o de redução aumento de grau. Taml)ém nã.o é difícil vei que esta redução
tem complexada.cle Ol7?.l.

Teorema 4.4.10 EzísZe lzm a/goráZ7no de coma)/ezidade O(n') qlle reste/ue PCirPParjD),
07zde D é ?lm. dig?'a/o {0,11-ponderado 7)/aria?'.

Prova: Pala ptoval este teorema, apresenta.lemos lml algoiitnlo, de nome PCircPPar.Pla-
nar(1)), onde 1) é um digiafo {0,11-pondera.clo plana.t, (late encontra. um circuito de peso
par, se existir. Vamos considerar que um digrafo com exala.mente un] vértice é fortemente
conexo. Assim, um digna.fo cona exatamente dois véi vices sela considerado 2-conexo.

Primeira.menu,e o a.lgoiit,]Tlo PCircPPar.Planar encontra. os componentes fortemente co-
nexos de D. Seja.m Di, Z,)2, . . . , l)i; os componentes fortemente conexos, que têm pelo
menos 2 vértices. Pai'a í = 1, 2, . . . . #, seja 7zi = l\'b. e lz = n.l + . . . + nx;.

O algoritmo aplica sucessivamente as reduções aumento de grau e dois compo-
nentes a.té que todo)s os componentes sejam 2-conexos. Se um deles, digamos DI, telll
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'â então ele aplica o algoritmo Circ-Peso-Par.Con. A pa.ruir daí, ele
.Peso.Par.Con a.té encontlai' um circuito de peso par ou até crie l)l

cm lml digrafo que não seja 2-conexo. Se este é o caso, então ele aplica
.\.on a outro componente com pelo menos 3 vértices, e assim pol diante

.J número de vezes que o algoritmo aplica Circ-Peso-Par.Con é menor (lue 6?2 -- 12, uma.
vez que .Z,) tem no máximo 6rz 12 arcos. Dessa forma, o tempo entre duas aplicações de
aumento de grau, ou dois componentes, é O(n').

Se aplicarmos a reduçã.o aumento cle grau em um digiafo, digamos Di , o novo digiafo
terá um vértice a menos. Se aplicarmos a. reduçã.o dois componentes em um digiafo,
digamos -Z)i , tet'amos dois novos diga'afos D: e DÍ', tais (lttc 7t] = 7zi +7zi' 1. Dessa foi'ma,
quando a. redução aunaent.o de gia.u, Oli dois componentes, é a.placa.da., o núnleio z?. -- 2k
jque é não-negativo, uma. vez que todos os digiafos Di , l)2, . . . , l)x: têm pelo menos dois
vértices) decresce de uma. unidade. Assina, essas deduções sã.o aplicada.s ]lo niá.xinlo 1?. -- 2
vezes. Segue-se, portanto, que a. complexada.de cle PCircPPar.Planar é O(?zÕ).

D



Capot ukr5

Caminhos pares e caminhos ímpares

5.1 Introdução
Nesse capítulo estuda.remos os seguintes problema.s: PCa.mPa.l(G, s, {), para grifos e di-
grafos; PEncCamPa.r(G, s, Z) e PCa.niPaiN'lin(G, s, í) para. gra.fos. Lembramos que como
os problemas subi'e ca.ininllos p?\-i'es são (ompliLa.dona.llllente e(lttix'a.lent.es a.os seus coi'l'es-
ponclentes l)i'obleillas soba'c ca.ialinlios inlpa.tcs (eles esta.o leia.cioiiados pol' uma. simples
reduçã.o (lue consiste en] a.dicioila.i um novo véit,ice a.djacent.e a s), é suficiente estudei
somente o caso pai

Os correspondentes problemas sobre caminhos sem restrição de paridade são todos
fáceis (tanto para gratos como digrafos) e foram amplamente estudados. O ]eitoi inte-
ressado pode consult,ai os textos Mciiucit j1900li Boné\' E N'lUlIT\' j1976ll e Ano,
HOPCJ{OFT E UI,LhIAN 119741.

Na Seçã.o 5.2 estuda.lemos o problema PCamPa.r pa.ia. gla.fos; em seguida, na. Seção
5.3 estudaremos esse n]esmo problema pa.ta diga'a.fos. Veien]os cine existen] algoz'itíllos
polinomiais pala o ptimeiio caso e que, slirpieendentemente, no segundo caso o problema
é .VP'-completo. Nas Seções 5.4 e 5.5, estuda.lemos os problemas PEncCa.mPar e PCam-
ParMin para gratos. Na última seção apresentaremos um resumo dos resulta.dos das seções
anteriores.

5.2 Existência de caminhos pares em gratos
Nesta seção apieseilta.i'Cílios dois algoz'it.Rios polinonlia.is (late resolvem o problema da e-
xistência. de ca.mittl]os pa.rcs e]]] glifos. O pliiileito algoiitmo. de (onlplexida.de O(\,/ã77z),
utiliza unia coilsti'tição devido a EI)KiONt)s. (ltle iedtiz o PCla.n Pai pa.ra o pioblenia de

89
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decidir se um grifo tem um emparelhamento perfeito (veja LAPAUGll E PAPAntbliTni-
ou [1984], Tiiot.ÍASSKN j1985a]). veremos que é possível melhorei a complexidade,
de O(X/;im) para O(m.), fazendo uma. dedução (a.través de uma. escolha. apropriada de
um emparelhamento inicial) para. o chamado problema da. fase completa. (ve.ja. Subseçã.o
5.2.2). Outro algoritmo, de complexidade O(77z), obtido pot LAPAuali E PAPADlr\llTRIOU
j10S4], é baseado na decomposição do grato em componentes bicoilexos.

5.2.1 Preliminares
Faremos nesta subseçào alguns comentários sobre o problema. do empaielha.mento máximo,
em prepara.ção ao resultados que serão apresentados nas próximas subseções.

Proa/ema do ampare/ha.mento máx;mo: PEmpMax((.;)

Dado. Um gia.fo (;'

P['ob/cima.: Encoi]tiai un] ei]]pa.]cll]amento n]á.Elmo em (,'

BEitGE, eni 1957, obteve un] resultado importante que caiactei'iza. cluando un] empa
relhamento em um giafo é máximo.

Teorema 5.2.1 (Berge) Um em/)are//}rtm.ezzZo em l/m g7a/o G é nzázímo se, e some7zÍe
se, G não contém ca.minhas de a.u. neltLo.

EoKloNDS j106õl, utiliza.ndo o iesult,a.clo de BEitaE, a.piesentoti um a.lgoritmo de
complexada.de O(n.') (lttc iesolvc PEnlpl\'lax(6'). .A paio.ir de então illuitos outros pes-
quisadores estuda.ia.m esse problema, e piogiessiva.mente algoritnlos mais eficientes roíam
desenvolvidos. Na ta.bela. a.l)a.ixo indica.mos a comi)mexida.de de a.lguns desses algoz'lemos.

Algolitnlo de complexidade
o(«;)
0(«'l
0(«ml
o(«''')
O( v;inainl?7? log«. ?ll + l?'/:} )

0(v'ã,«)

Obtido poi'

GABOW 119761
PAPE E CONI{AOT 119801
I<ANIEOA E À/IUNRO 119741
EVEN E I{ARIV 119751
Bi,UKt 119931
N'IIC,\H E v,\ZIItANI 119801

GABow j19761 iefinou o algoiitmo de EnKíoNns j196õl e obteve um algoritmo de
complexidade O(?z3). Emboi'a o algoritmo de Pz\PE E CONFIADA' j10S01 tenha complexi-
dade igual a do algoz'itmo de GABO\v j10761, est.u(los eillpíticos mostiaiam que na prática
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o primeiro algorit,mo é mais rápido (cf. SVSLO, DEO E l<owLll{ j1983ll
h4UNno j10741 desenvolveram uni algoiitmo nielhol' para gra.fos esparsos

lÇAhíEDA E

O algoritmo desenvolvido poi EvEN E l<AltlV é relativamente complicado e utiliza
uma estiutuia de dados bem complexa- Estudos empíi'ecos mostraram que esse algoritmo
não é muito bom do ponto dc vista. ptá.rico e CEDI somente interesse teórico (cf. SYSLO,
DKO E !Ço\\r.'\LnF-t19831

Recentemente, BLuhí j19931 fez um novo tratamento pala encontra.i um empalelha
mento máximo e obteve um a.lgoiitmo de complexidade O(«ã minlv?? log 71.. 71? + 1?.'/'})
Teorica.mente o algoiitmo mais iá.picão para. iesolvei PEmplVla.x foi desenvolvido pot lvli
CAU E vAZínANI j19S01.

Vale aqui obsciva.r (lue pata o caso de gtafos bipa.itidos, Hopcnorv E lç:ARP j1973
obtivelanl unl a.lgoritiiio d( coiliplexicl?\de O(v/7z7n) e .x\L'l', Bi.UKI, MElILlloltN E PAUL
j19011 dcsenvolvcia.ti) uni otit,to a.lgoi it.silo de complexada.(lc O(7/i svv?z/ log 71).

O Teoleilla de BuitcK j19S71 conduz a. uma. estratégia(apiesellta.da. a segtlii) utilizada
na maioria dos algoz'lemos pa.ra. encontra.r um emparelhamento máximo em um grifo G'.

Passo l Seja. E um Culpa.relhamento em G;

Passo 2 Pi'ocui'e um caminho de a.umento P cm legação a. E

Se um tal caminho nâ.o existir', então pa.le(E é um empa.i'elhamento máximo).
Ca.se contiá.t'io. constipa. ouvi'o empa.telha.nleiato E' := E © P (claramente
E' tcill liiila a.t'esta. a. ilha.is (ltic Xl;

Passo 3: .E := E /

Passo 4: Volte pala o Pa.sso 21

Vamos chamei o Pa.sso 2 cle passo de aunientação. Poi exemplo, un] passo de
aumentaçà.o do a.lgolitmo de PAPE E Cona.ADV j10801 tem complexada.de O(n21

HoPcttoFT E lÇARP j10731 desetlvolveia.nl um a.lgoi'itmo ba.sta.nte engenhoso para
determina.i ]in] epal)a.telha.ii]ento má.ximo en] um giafo. Ta.l a.lgoiitmo tem como passo de
aunlent,aça.o a l)tasca. d(. linl (o)l.ltillt.o nlaxiitla.l (le nleiioies ca.illlnhos (le a.uinenLo(cle mcsino
comprimento), Lota.Imeilte disjuntos nos vértices, em ielaçã.o a um empaielhamento .E, que
chamaremos de unia fase completa. Esses autores mostraram que, pala encontrei um
emparelhamento máximo Ea em G, é suficiente executei no máximo 2 x lvIZaIJ fases
completas. Descrevemos a seguia o algoiitnlo devido a HopcnoFV E l<ARP
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Algoritmo Encontra.Emparelhamento-Máximo(G)

Entrada. Unl giafo G

Saída. Un] emparelhan]ei]to ináxin]o ei]] G

Passo l

Passo 2: Seja /(EC) o comprimento de uni menor caminho de aumento em G' (relativo
a EG). Enconti'e um conjunto maximal {Pi, P2, . . - , Pk} de ca.minhas de

aumento, totalmente disjulltos nos vértices, tal que IP. l = /(EC), pala i- l,
Á2 )

Se tal conjujlto nào existe, eiltào pa.ie

Passo 3: -Ec := Ea © Áp. Ü . . . ® '4p.

Volte para o Passo 2.

0

Teorema 5.2.2 (Hopcroft e l<arp) Sc czii i/lli g/rl./o C-' a ca7(/?:i?.a/i(/ar/c (/e 1/711 enl./}r/7'e-

//}arne7zío nzázizizo é s, er /(Zo o a/go/'íl7no Encontra.Emparelhamento-Máximo(CI') c07ts/7ózl

llm empate//ia7nen./o /71á :ímo enz 2lx/i;J+2 e:i:eclíções (/o F'osso 2.

HopcaorT E l<IAnp j19731 mostraram (lue se C; é um grato bipa.i'tido, então u-
ma fase completa pode sei feita em O(m.), e portanto, neste caso, o a.lgoiitmo Encon-
tra.Emparelhamento-Máximo, pala gia.fos bipa.ttidos, tem complexidade O( X//;5177z). Po-
deríamos, então, pei'glmta.l se a. exccuçã.o cle uma fase completa continua sendo linda.i
mesmo no caso de grifos nà.o pipa.rtidos. l)a.ia lespondet essa. pei'guita., va.Rios elluncia.t
formalmente o pool)lenda:

Plob/ema da fase como/eta; PFaseCoilipleta(G', Ea)

l)aços: Um grato G e um empa.relhamento Ec;

Proa/ema: Encontra.t um conjLmto ma.ximal {Pt, ... , Pt}
de caminhos de aumento Lota.Imente dis.juntos nos
vél'vices, t,al crie IP.l = /(Ea). pala i = 1, . . . , A:;

sendo /(EC) o compiiment.o (lc tiii n]('noi ca.minllo
de a.tiitlent,o enl C7' ielat,ix/o a /s'r..
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Figura Llni exemplo (la ie(Ittçã.o de E(Imonds

MicALI E VAZlltANI j19801 a.ptesentara.nl um algoritmo (extieinanlente complica.do)
que resolve PFaseConipleta(G, Zça) eni tempo O(77i). Infelizmente, no a.leigo (lue contém
tal resultado, os a.utoies nã.o a.presentaianl uma prova. satisfa.tória. de que o algoiitmo
resolve coiretamente o piobleiiia da fa.se completa« PETEnSON E Loul j10881 expuseianl
o algoritmo de MicALI E VAZiitANI j1080] dc uma coima. mais cla.ia. e a.pieselltaram unia
pi'ova informal. Enl 1989, VAZIRANI apresentou em um leia.tÓiio técnico unia prova. pala
uma veisã.o modifica.da. do algoritmo.

Assumia'emos a.(lui (late o a.lgoi'itmo obtido poi N/lic,\LI E X/'/XZllt,\NI j10801 está. coireto
e que o problema Pl?aseCoiiapleLa.(G, EC) pode sei resolvido em O(?7zl. Portanto, o
algoritmo Encontra.Emparelhamento-Máximo(G) resolve PEmpN'lax(G) enl O( «i;?7z).

Nas próximas subseções estudei'emos os problemas deferentes a. ca.niinhos pa.res utili
zando a.lguns resultados dessa subseção.

5.2.2 Algoritmo para PCamPar via construção de Edmonds
Descrevemos a.(lui a. iedLiçã.o, devido a. EnKioN ns, clo PCamPa.i(6', s, Z) pala. o problema
do empa.telha.mento iná.ximo.

Seja Hi uma c(5pia de G--Z e /72 umacópia de G--s disjunta de Hi. Pala cada. vértice
u C \'h -- {s, Z} chame de õ e ã as c(5pias de u en] //i e //2, respectivamente. Clonsideie
õ e ã vértices correspondentes. Ligue poi giestas os vértices coiiespondentes. Decote
esse novo gra.fo poi G (veja um exemplo na Figui'a. 5.1).
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O objetivo desta subseçào é demonstrar a ecluivalência entre a existência dc lml cami-
nho par de s a. Z eni G e a existência de um empa.ielhamcnto perfeit.o en] G. Pa.ra isso.
seja -Zl;n um emparelhanlento em G (ltie consiste das arestas que têm como extremos os
vértices correspondentes. Em ielaçã.o a. Ea, note que os únicos vértices livres en] G sào s
e t

Teorenaa 5.2.3 EzisZe u77z ca7nin/lo 7)a7' (/e s a Z e7n G se, c s07rzc-ilZe se,

caminho de a nteltto (relali.uo a Ea).

Prova:(::>) Seja.P= is, ui, t'2, u3, ... , t;k, ZI um caminhopai de s a Z eill G'. Efá.cil ver
que o caminho is, üi, u] , õ2} u2) u31 u3) . . . ) uk) uk ZI e unl canilnho de a.unlento relativo
a

( +:) Seja P =
-elação ' .Zh)

Is, ül, ul, i)2, i}2, {'3) u3, . . . , uk, õk., ZI um caldinho de auii]ento en] CI' (em
E fá.cil vei (late is, ui, o2, o3, . . . , ]pk, ZI é ui]] caminllo pa.t em G' cle s a. Z.

D

Pelo Teorema. de BEitcE j10S71 (vei Teoiellla. 5.2.1), podemos concluir (lue G tem
un] caminho cle a.uinento cle s a. l se, e somente se, o enipaielha.mento En nà.o é máximo.
Assim, podemos enuncia.t o seguinte coiolá.i io.

Corolário 5.2.4 Erisíc ]/n} cr]-r?7.iiz/i.o /)r/]' (/c- s a. í f]/} (' .sc. í' .ço]i]c/]./c .sc

eTitllal'elllnltten.lo l)cr.fei.l.o.

íe777, 'tlnz

Pelo Coiolá.i'io 5.2.4, podemos iesolvei' PCa.mPa.r(G, s, Z) t'esolvcndo o problema P
Empa'lax(C'). Assim, utilizando o algolitmo de À'liCALI E VAZinANI j19S01 pa.ta. o pro
blema. do empaielhamento má.ximo, podemos resolvem o PCamPai(G', s, Z) enl O( J;?7z)

A partia clo empa.telha.mento En, podemos encontrar um empa.relllament.o perfeito em
G simplesmente encontra.ndo um caminho de aun]ento em G (ou se.ja., executando ]m]
passo de aumenta.ção). Pa.ia. isso, podemos utiliza.t', poi exemplo, o a.lgoiitmo de PAPE E
CONRADT j10801 que fa.z uni pa.sso dc a.ementa.çào en] teillpo O(7z2), ou usa.i o algoz'itmo
de MicALI E VAZinAN[ j19SOI (]ue resolve PFaseCon[pleLa.(G, /:-a) en] O(771.).

Apresentamos a seguia' um a.lgoiitmo linear para. iesolvei PCamPa.i(G, s, Z) utiliza.ndo
uma fase do algoritmo de h/liCAI,i E VAZIRANI j10801.

Algoritnio Verifica.Caminho-Par.Via.Fase.Completa(6', s, Z)

Entrada. Um giafo (; c (leis v(irtices dist.int.os s e / dc 6'
Sa?'da: "Sim", se existia lli l ca.illinllo pai enfie s e /:

ca.se contiarlo.
"Sim"
Nà.o"
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Passo l Consta ua G e .1%;

Passo 2 Utilizando o algoritmo de h4iCALI E VAZIRANI j19S01, resolva. PFaseCom
poeta(G, -Ea);

Passo 3 Se esse algoz itmo devolvem um caminllo de aunlcnto eiltic s c Z , então responda
"Sim". Caso contiáiio, responda. "Nã.o"

0

5.2.3 0 algoritmo de LaPaugh e Papadimitriou
Nesta subseção veicmos um algoritmo linda.i pata. o PCa.mPa.i(G, s, Z) desenvolvido por
LAr)AUGll E PAPADil\liTniOU j10841. A gi?\.nele va.ntagem deste a.lgoiitino é a sua sim-
plicidade (ta.nto ein termos das idéias cm (lue se baseia, qua.nto eill teinlos de sua. imple
mentaçãol

Cot)sideie inicia.liilciit,e os scgliint(ts con.iuiit.os

C' é um conl])onente biconexo de C]' } e
u é um ponto de a.i'ticulaçã.o de G }.

Construa, a partir de G, o giafo TC tomando

\4.
'4r.

CJa U Á7'C; e
{ {C', t,} l C' C C'C, t, C C:' e t; C ,4?'C }

E fá.cil verifica.i (lttc TÓ- ( llllla. áivote (ve.ja. lin exemplo iia Figura 5.2). Considere
agora a funçà.o i777: vb --} \'7'c assim dchnicla.: se t} é un] ponto cle articulaçã.o, então
ím(o) = u; ca.se contra.rio i7n(o) é o (único) componente biconexo (' tal (lue t, C (,'

Utilizaremos a seguir os resultados al)eixo, basta.nte conllecidos na literatura. jveja.
por exemplo, BoNDa E À/luRT\' j19761).

Lema 5.2.5 Seja G at.lll gra.fo '2-col?.eao c s, l d.o s pérlices (!ist.iTtl.os de G. Elttão ea:ãst.em

pelo menos dois comi-Ritos de s a. { dis.jun.t.os Tios uért.i.ces

l.etapa 5.2.6 Se G é -unt grato )-cor.e=o, eltl.ão l)ara (!ua{.s(flter ditas arestas d{.stiTttas de G
existe tlnt c{.rcltÍto que contém esstls arestas.
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'uió' '''tzll t)12

Figura 5.2 Llnl gia.fo CI e o coilespondent,e giafo

A partir das cleflnições e dos lema.s anteriores podemos prova.i' os segliintes resultados

Lema 5.2.7 Seja G u.In grelo e s, t doi.s uél'vices di.plintos (te G. Seja.nl C\, CZ, . . . , cK
os vértices de Tc co['respoTt.d.e]ttes aos comi)OTte]t.tes bi.cota.eras de G que estão ]].o ca.mi.n.l]o

de im.Çs) a intl.t) ellt. Tc. Se P é u.lll cata.i.n.h.o de s a t eln G, en.tão P só con.tel12. arestas
dos comi)citem.t.es bi.comi.ea:os (-:\ . Ca. . . . , CK

Prova: Não é difícil vei (ltic exist.e em 6' um ca.millllo P' de s a / consistindo cle sul)ca.-
minhos em Oi, C'2, . . . , CA.. Cloilsidet'e o gia.fo 6' l,4p (D Áp,l. Note (lue esse gtafo consiste
cle circuitos, onde ca.(la. ciicuiLo está. eili uin (los componentes biconexos C:i, (,'2, . . . , Ct.
Assim, a.s arestas de P está.o nos componentes bicoriexos C'i, C2, . . . , C'X;.

D

Lema 5.'Z.8 Seja G l:«t grelo '2-colte=o c s, l dois vértices distiTztos de C;. E:cisne en} C;
um caminha ])al' e otttl'o íln.píu . de s n t, sí: e sol lettt.e se, C; n.ão é bi.l)a-filão.

Prova: (::>) Se.lan] /) c' (? (loas caminhos de .s a / (lc pal'ida(les dil'ei'entes. Elit,à.o o gi'a.I'o

G l,4p © 4el consiste de ci](. uit.os e pelo menos ]]n] desses ciicliitos deve sei ímpar. Logo.
(; não é lma gia.fo biparl,ido.
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Figura 5.3 Exemplo da const.ração de G' (Lema. 5.2.8)

1+:) Seja. C' = it,i, u2, . . . , PI, I'il uni ciicuit,o ímpa.i em G. vamos contruii, a. pa.ini de G,
um novo gra.fo G' lve.ia Figura. .5.3). aciescelltando dois vértices novos ll e u; e as giestas
'yi = {u, s}, "y2 := {u, Z}, /yí := {t;, ui}, pa.ia. ê := 1, '), . . . , /. 1\'la.is íoiirla.liilente,

\'b, {u, «},
,4a, = ,'lc U {7-, 'Y,} U {#:, #,, , #.}

Uma vez que G é 2-conexo, claramente G' é 2-conexo. Assim, segue-se clo Lenda 5.2.5,
que existem cloís camillllos de lz a. p dis.illiltos nos vélt,ices. Se.ia.lll P = lzl, I'i, s, . . . , uJ,
#j, ul e (il? = it(, '72, Z, . . . . ok, ak, ol ta.is caminhos. Poclenlos supor cine os vértices uj e
uk são os únicos vértices do ciicuiLo C (lue esta.o nesses ca.ITlinhos. Suponha, sem peida
de genetalida.de. (ltie .j < Á!. E fá.cil vei (ltie os seguintes ca.minllos de s a. Z têm paridades
diferentes :

[.,
[.,

, 'uj, o.j+l ,

, 'u.j) o.j--l , , tl
D

Teorexlna 5.2.9 Seja C; um gt'a.fo c s f f. dois Tél'l+ces d{.st.inlos d(. G, Existem em. G um
cama.n.llo ])al' e oaíl.ro ínlT)al' ílí .s n {. s(. r sorncnt( sf. }lo cninin.llo d.e inll.s'l a {nl.l*t'l em.

Ta e=tste ulri uertt.c( ('ol'rcsl)íJnden.lc (i tlili coinponetl.tc bl.corte.t'o d.e G (i-ue )}.ao e bT-pa Lt([o.
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Prova: Sejam CI, C2, . . . , Cx; os vértices de Tc conespondentes aos componentes bico-

i[exos no caminho de {?[z(s) a i77z(Z). Primeiramente suponhamos que exista ei]] G' dois
caminhos P e P', de s a Z de paridades diferentes. Observe que o grifo G l.4p Q ÁP,l
consiste de circuitos, sendo que pelo menos um deles é ímpa.r. Pelo Lema 5.2.7 podemos
concluir que um desses circuitos está. em um dos componentes biconexos C'l, C'2, . . . , C'J;,
e portanto, algum componente biconexo não é bipartido.

Suponhamos que exista .j (l $ .j $ k) tal que Cj seja um componente biconexo nã.o

bipartido. Seja ai o ponto cle articulação pertencente a C'f e C'i+i , pa.ia. i= 1, 2, . . . , É -- l.
Seja Q um caminho de s a a,-] e Q' um caminho de a, a Z em G. Pelo Lema. 5.2.7, Q
contém só arestas dos componentes biconexos C'i, (1,2) - - . } C'j.l e (l?' s(5 contén] giestas
dos componentes biconexos CJ+i , . . . ,Ck. Pelo Lema 5.2.8, em Cj existem dois ca.minhos
R e R' de aj a aj+i de parida.des diferentes, e portanto, em G os ca.minhos Q + R + Q' e
Q + R' + C?', de s a Z, têm paridades diferentes.

D

Apresentados a seguir o algoritmo (lue LAPAUGll E PAPADiKiiTliioU j19S41 obtiveram
para resolvem PCamPa.i(G', s, {).

Algoritmo Verifica.Caminho-Par.Via.Biconexos((-;, s. í)

Entrada; Um gl'a.fo (T' e dois vértices distintos s e Z de G'

Saída. "Sim", se existir um caminho pai enfie s e í;
"Não", caso contrai'io.

Passo l Encontre todos os componentes biconexos de 6';

Passo 2 Construa Tc e encontre nesse giafo o caminho de á771.(s) a. ã77t({)l

Passo 3: Se um dos compoitentes biconexos coliespondentes aos vértices desse ca.minto
nã.o é bipaitido, então responda. "Sim". Caso contra.iio, encontre qua.lquer
caminho de s a. i em 6'. Se o ca.minha encontra.do é pai, então responda
"Sim". Caso com,latão, responda. "Nã.o"

0

O Passo l pode sei implementado em O(m) usando um algoz'itmo baseado numa
busca em profundidade (ve.Ía Alto, HoPciior'T, uLLht.XN jlor41). Não é difícil vei (lue
os passos 2 e 3 podem também ser implenlentaclos em Ojz?7.). Temos eiltào o seguinte
resultado.

Teorema 5.2.10 0 a/goi'1ll7n.o Verifica.Caminho-Par.Via.Biconexos I'eso/ue PCamPaijG'
s, 1) elll t.entpo lli).eai'.
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e2 ei

D'D

Figura 5.4 Um digna.fo D e o conespondente diglafo D' (Teorema. 5.3.1)

5.3 Existência de caminhos pares em digrafos
Enquanto existem algoritmos lineares que resolvem PCamPai(G, s, /) para. o caso em que
G é um grato, esse problema. é .VP'-completo pala digrafos, conforme veremos no teorenaa
a seguir, devido a. LAPAUGll E PAPADll\lITRIOU j10841.

Teorenaa 5.3.1 Se Z,) e ?zm digna/o e s e f são dois uérííces disZi7zfos de /), e7 tão
PCamPai(D, s, Z) é ATP'-com?)/eZo.

Prova: E imediato que PCa.mPa.i é um problema. em .ATP'. É suficiente então provarmos
que um problema. i\r7:'-completo l)ode sei polinomialmente deduzido ao PCamPar. Pala
isso, considere o seguinte piob]ema: "da.dos um (]igi'afo D e ti'ês vértices distintos s, t e m,
decidir se o digtafo Z,) contém lml ca.minto de s a. { que pa.ssa pelo vértice 7n". FoRTUNa,
HopcnoFT E W\'LI,IE j19801 mostraram que esse problema é .A/'P-completo.

Seja D um digiafo e s, nz e Z três vértices distintos de Z,). Cojlstrua um digrafo Zy
subdívidindo cada. vértice de D distinto de m (veja um exemplo na Figura 5.4). N4ais

formalmente temos que

.4n, =
lui, uz l t, c \ü -- ??1} + 7n,
{(tPI. 'tP2) l p C \'b -- ??l.} U {(?z2, ul) l ('u. 't,) C .4o. t' :# in.} U

{(t,z. ,,,) l(u, ,,l) € Ho} U{(7?1, t'ill(,,'. t:l C .,lo}.
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Observe que D' -- m é um digrafo bipartido. Dessa forma, em Z)' qualquer caminho
de si a t2, que não passa por nz, tens comprimento ímpar. Portanto, existe ena /) ]m]
caminho de s a. / que pa.ssa. poi n] se, e sonaente se, existe em Z)' un] caminllo par de sl a

D

5.4 Busca de caminhos pares em gratos
Para decidir se um grato tem um caldinho pa.t' entre dois vértices distintos nã.o precisamos
necessa.riamente encontiai um ta.l caminho. De fa.to, alem t.odor os algoiitnlos (lue vimos
na Seçã.o 5.3 exibem explicita.i] ent.e ta.is can)anhos, (luar)do exist.eni. E clamo que em
alguns casos, como os a.lgoiitnlos bases.elos ila. construçã.o de Ednlonds, fica. evidente como
encontrar polinomialnlente lml ta.l caminho, qua.ndo existe. A pergunta na.tuta.l que surge
então é se existe um algolitmo linear pata resolver PEncCamPal. veremos que a resposta
a essa pergunta é afirmativa, apresentando, na primeira subseção, um a.lgoritmo linear
baseado na redução para o problema da fase completa.

Na terceira subseçã.o, desci'evemos un] ouvi'o algoritmo, ta.mbém linda.r, que i'esolve
PEncCamPa.i reduzindo-o pa.ra. o cha.ma.clo pi'oblema. do tiiâ.ngulo. Cabe a.(lui i'essaltai'
que tais algoritmos sào exti'emamente contplicaclos. Dessa. folnla. lla segunda subseçào,
apresentamos un] a.lgoritmo simples para o mesmo problema.. de complexidade O(nm),
induzindo-o pa.ra. o pioblenla dc eiicontiai- (bois ca.nlinhos disjuilt.os, entre dois vértices
distintos, em un] grato 2-conexo. Vale a.qui lembiz\.i que podemos Lanlbénl utiliza.l um
passo de a.umentaçà.o do algoritíno de PAPE E CONitADT j19801 (que é fácil de ser
implementado) e resolvem PEncCamPa.r em O(7z').

5.4.1 Redução de PEncCamPar para PFaseCompleta
Dado um gi'afo G qua.l(lller, consiclei'e o gt'a.fo C.', obtido a. pa.ini' de G', e o enlparelha.mento
En, ambos descritos na. Seçã.o 5.2.2. Observe (lue a. demonstiaçào do Teorema. 5.2.3, nos
sugere o seguinte algoritmo linea.r pa.ra. encontra.r un] ca.minto par de s a. í em G, a. partir
de um caminho alteinante (relativo a /l;=), de s a í, em G

Algoritino Caminho-Par.Via.Alternante(6', PI

EnZ7ada.' Um caminho alternante P de s a { em G (i'elativo a. -Zibl

Sr7z'da: Um ca.minto pa.r de s a Z em C-'
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passo 1: Suponha que /):: is, õi, ui, õ2, õ2, u31 z;3, ... , õk, õk, ZI

passo 2: Retorneo caminho is, oi, u2, u3, ... , ul;, ZI.

0

Porta.nto, usando qualquer un] elos algoiitnlos polinomiais (lue iesolveni PEnlpN'lax(G)
(menclondanuSeçã.o 3.2. 1 ) podemos resolver PEncGamPa.i (G', ó, Z 1. Ut;!iza,iidu um passo
de aumcntaçào clo a.lgoiitnlo cle PAPE E CoN R-XDT j10801 pocleillos encontra.i um caminho
par em 6' de s a Z em O(77.').

Algoritmo Encontra.Caminho-Par.Via.Pape.Conradt(G, s, Z)

Entrada. Um giafo G e dois vértices distintos s e í de G

Saz'da. Um caminho pai de s a í, se existia um;
"Nã.o", ca.se contiá.rio.

Pa.sso 1: Construa. G e E ;

Passo 2 Ut,iliza.lido un] passo do a.lgoi'itnlo de PJ\PE E CIONltAD'l
caminllo de «--«.e«to en. C-' (em -elaçào a Ea);

j10801, procui'e uill

Passo 3: Se esse algoiitmo devolver um caminllo de aument,o P de s a. Z, ente.o ietoine
o caminho devolvido poi Caminho-Par.Via Alternante(G, P). Caso contiáiio,
responda. "Nà.o

0
Para obtermos um algoritmo linda.i para. icsolvei PEncCamPa.i(G, s, Z), basta usarmos

o a]goritmo de h'lic \ E V',tzii Ani ]i080], (luc resolve PFaseCon]pleta((;, Ea) e]]] O(nz).

Algoritnlo Encontra.Caminho-Par.Via Fase.Completa(6' [ )

Entrada. Um grato G e dois vértices distintos s e Z de G.
Saída. Um caminho par de s a Z, se existir um;

"Não", caso c.ontiáiio

Passo 1: Constipa G' e É;n

Passo 2: Utiliza.ndo o algoiitmo de IK4icAU E VAZilt.\NI j19801,
poeta.(G, Ea);

Passo 3: Se esse a.Irai'iLilio(levolvci uni cilminllo (lc a.uiilenLo P de
o ca.min]lo (devolvido poi Caminho-Par.Via.Alternante(6'.
responda. "Nà.o

resolva PFaseCom

s a. í, ente.o iet.orne
P). Caso co«t:á:io

0
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5.4.2 Redução de PEncCamPar para o problema de encontrar
dois caminhos disjuntos

LAPAUGll E PAPADibtiTniOti j10841 mostra.i'a.m cine podemos utilizei a á.i'x/oie TC, descri-
ta na Seção 5.2.3, para. t'estiingii a busca. de lim caminho pai' em gia.fos 2-conexos (lue iiào
são bipartidos. Usando 7b, podemos del,erminar os componentes l)icotiexos e os post,os
de articulação de G que estão no caminho de s a Z. Se todos os componentes biconexos
do caminho em Tc de i7n(s) a im(Z) sào bipartidos, então basta encontiai um cantinho
qualquer de s a. t, uma vez que em um componente biconexo bipaitido, todos os ca.minllos
entre dois vértices fixos têm a mesma paridade. Suponhamos ente.o que exista um com
ponente biconexo não bipartido, digamos C', conespondente a um vértice no caminho em
TC de ám(s) a á771.(ZI. Considet'e a e a' os pontos de aiticulaçào de G' (lue sã.o a.djacentes
a C' nesse caminho jevent,ualnlente, a = s e/ou a' = Z). Seja /' um cantil)llo de s a a e Q
um caminho de a' a. Z em C-'. Se l,aPI + l,ael t'ol' pa.J' (Ínll)ai). então é suficiente l)uscai um
caminho par(ímpar) R no conll)Olleilte l)icoilexo C' de a a a': ullla \ez que P + R+ Q
seria. um canlinllo pa.t de s a. Z.

Portanto, podemos consideiai que o giafo de enteada. do problema PEncCamPai é
2-conexo não bípartido.

De a.cordo como o Lema. 5.2.8, se G é um gi'afo 2-conexo não bipai'tido, então G possui
un] caminho par (e outro empa.r) entre quaisquer dois vértices distintos. Analisando a.
demonstraçã.o desse lema., ocori'eu-nos (ltie o pt'obleilla de ciiconl,iai um ca.minto pa.i, entre
dois vértices distintos s e Z, pode sei I'ecluzido a.o pt'oblenla (los dois caminhos disjuntor
jem gratos 2-conexos), cu.ia. dehniçào (la.lhos a segtiii

Pior/ema. dos do;s ca.m;n/los: PDoisCam(6', u, u)

Da.dos: Um grifo 2-conexo (nã.o bipaltido) G e dois vértices distil)tos lz e u
Proa/ema.; Encontrar dois caminhos disjunLos, cle ?{ a t}, em (l;

Descrevemos a. seguia' unl a.lgoritmo i'ecuisivo bastante simples (lue iesolvc PDois
Cam(G, u, u). Este algoiitllao tem complexidade O(7tn?.). PosteiioilnenLe, apresentaremos
um algoritmo /i7i.ea7 que resolve esse mesmo pioblcma utilizando o conceito de bilha
entrelaçada.

5.4.2.1 Uni algoritmo polinomial para PDoisCam

O algoritmo a seguir resolve PDoisCa.m(G, tl, u) e foi basca.do na. pio\a clo Lema. 5.2.5 (cf
BONDA E MURTA' l1976jl
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Algoritmo Extrai.Dois-Caminhos(6', P. zé, u)

E7 í7ada. Um menor caminho P entre dois vértices distintos zl e t cle
um grato 2-conexo G.

Saída. Dois caminhos disjuntos de lz a u.

osso Se 11- 1 = 1 , então eiiCõiúrüum (!írcüitollue paSSa- pel:i aresta''Íii;t&}
a seção desse circuito, de it a. u, cine é distinta da. atesta. {u, tz}. Retoille Pi
e [u, uJ;

Pa.sso 2: Ca.se co]]tiá.rio, seja. ]' o véi'tece de VP tal (late {a:, i,} € .4P e seja /:" = F' -- z.'
Seja.nl /)i c' /'z os (loas ca.nlilllios dis.ltti tos dcvolvi(los l)ela cliailla.da de Ex
trai.Dois Caminhos(G', P', ?t, z) (note (lue F" é um menor caminllo de ?l a. #

enl C );

Passo 3 Como G é 2-conexo, então G -- # é conexo. Seja Q um (menor) caminho de
?l a. o em G -- #. Se C? é disjunto de /'i (respectiva.niellte P2), ente.o retorlle
Q e Pi + lz, ol (respectivamente P2 + lJ', z'l). Caso contrário, seja to o

último véi'vice (le Q cltte intercepta. Pi Oli P2 (not.c (late tu pode scl o vértice
u). Suponha. (late 10 C Pi. Seja. Pa a. acção (le /)i , de 1/ a to; e C2i a. seçà.o de Q
cle 10 a. -u. Retoi'ile Pa + (2i e /% + la:, ul. (Sc tp C P2. ol)telilos dois ca.lllillhos
dis.juntos(le nla.neiia. a.ná.Ioga.)

0

E fácil vei, por induçã.o no comprimento de P, que o a.lgoritliio Extrai.Dois.Caminhos
encontra. coiietaniente dois cadinhos disjuntos de s a t. va.Dias denota.r poi T(É,771)
a complexada.de do algoritmo Extrai.Dois.Caminhos (luando a.plicado a lml gt'afo com lll
aresta.s e un] ca.nlinllo /) de compi'imeilt.o X-. Ente.o

r(i, «,)
T(1, «,)

0( 1?? ) ;
T(A- -- ], 7?1.l + 0(771.), sc A' > ]

Logo, a. coilaplexidade de Extrai.Dois-Caminhos é T(k, n?) 0(1«,) («n.)

5.4.2.2 Um algoritmo linear para PDoisCam

Sejam s e l dois vértices distintos de G. Seja. P = lul, u2, . . . , t'/l um ca.minto de s a Z.

Dizemos que um vértice u, é un] ancestral (le um vértice uj em /). se í < .j. Dizemos (lue
uf é um predecessor(sucessor, respectiva.illent,e) (l(' 1,, edil/'. se ; = J -- 1(1 = j + l,

respectivamente). Uma se(líiêlicia. de vértices T = ltí.t = ó. llz. . . . . tzA. = / 1 é uma. trilha
entrelaçada cona /). sc '/' sa.t,isca.z as scgtiintes piopiio(la(lcs
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Figura 5.5: F;guia. Faia o Lema. 5.4.]

Propriedade l T é unia. t,iillla. cle s a. Z;

Propriedade todos os vértices iepet,idos en] T esta.o em \'h

Propiieda.de 3 se unia. at'esta {ui,ui+f} é também unia atesta. de P. então tti é
sucessor' de ui+l en] ,P;

Propriedade 4: se ?l: c \'} n \+, ] < i < A-, ente.o {lzi-l, tli} ou {tti,tlf+i} é atesta
de /'

A Propiiedacle i3 gala.iit.(- (lue sc: liiiia. a.rcst,a. a e usa.da poi /) c /', oit.ào a a.pa.tece em
sentidos opostos em P e T. A Piopiieda.de 4 ga.jante que se uni vértice inteiro de P é
usa.do pela bilha, ente.o pelo menos uma. das duas arestas de P aclja.contes a. esse vértice
também é usada pela trilha. Isso nos permite afiimal que se P e T sã.o disjuntos nas
arestas, tambén] sã.o disjuntos nos vértices.

Le\lna 5.4.1 Seja G ILni gl'a.fo e sejaTTI. s e l (tais uél'li.ces d sl.i.u.{.os de G e stt7)Olzlta. que
n=ista pelo rrLell.os lnn cam.{.-n.h.o P íle s {i L. Se e=i.sti.I' \l. a t.r lha. 'i' clll.-i'ctíLçada. com P
então e=istelTI. dois catni.n.fios d.is:l-urt.los d.c s a. f.

Prova: Se nào existem a.lestas comuns a. /) e T, (lecoii'e da. Ptopii('(lado 4 (]ue /) e T são
disjuntos nos vértices.

Suponha que P e T têm pelo menos uma a.resta. em comum. \'a.Rios definia P' e T",
onde P' é um caminho de s a Z, 7'" é uma bilha. entrelaçada. com p'; e além disso, P' e
T" têm menos arestas ei]] conlulll do (]ue P e T

Seja ?z # s o piimeito véit,ice int.eito de T (lue está. em P. Poli\ I'ioptiedade 4, existe
limo. a.i'esta {tl. l)} (late est.a eii] /) e ci]] T. (oill ?) stice(leia(lo ]/ fii] '7 o (oi]] 1/ stice(leia(lo -t)

em P. Seja C?] a. seçào (lc /' dc' . a t/: e se.ia. (22 a seçào cle /' dc l a l. l\''eja Figura 5.5.)
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a

Figura 5.6: O véi't;cc se repete em T' e }lã.o est.á em P'

Definimos P' como a concatenaçã.o de C?] com Q2. E imediato concluir que P' é um
passcáo de s a Z. Pela definiçã.o de bilha entrelaça.da, T somente tem vértices repetidos
em /), o que implica (lue (ll?i é ]]n] crl.nllln./}o de s a u. Pela. escolha de {u, o}, segue que C?z

e um ca.ininho dc lt a. Z interna.ment.e (lis.lutlt.o de (?i, c poi't.a.nt.o P' ó um ca.ininho de s a.
[

Seja. ? :/ s o pri]]aeiro vértice interno cle P que está en] T jeventua.Imente, # = o).
Pela Propriedade 4, existe unia atesta {z, y} club est,á. em P e em T, com z sucedendo y
em T e com y sucedendo # em P. Seja C?3 a. seção de P de s a :; e seja Q4 a. seção de T
de z a t. (Veja Figura 5.5.)

Definimos 7'' como a. conca.tema.çã.o cle C23 com C2.i. E imediato concluir (lue T' é un]
passeio cle s a Z. Pela. escolha. de z, o único x/éitice con]]in] a Q3 c C?4 é z, e coillo (ll?4 é
parte de limo. tt'ilha., T' é t,anibém uma trilha«

Observe que pela escola)a (le tl e .i:, o vértice a' apa.tece eill /) a.files de u, e o vértice t(
apa.tece em T antes de =. Todos os vértices e arestas enfie t/ e = (entre z e u, I'especti-
vamente) em P (em T, respectivamente) nã.o fazem paire de P' (de T', respectivamente).
Portanto, os únicos vértices e a.lestas comuns a P' c T' são vértices e a.lestas comuns a. Q2
e Q4. Eventualmente, a.lguns vértices em \'},, que estão na. scção de P de # a u, podem
se repetia em 7''. (Veja lml exemplo na Figura. 5.6.) Dessa. rotula., T' pode ter vértices
repetidos (lue nà.o estão en] P'. Neste ca.se, pala cada véi'tece ?o C \'}, -- I'p., que se repete
em T', i'etii'e a seçào dc .r' coiiespoildeilt.e ent.i'e a l)iiiiieiia e a Lílt.inca ocoitência de tu
Decote essa nova ttillit\ l)ot T"
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Uma vez blue (l?2 e (ll?,l sào iespect,ivaillente seções de P e T que sào entrelaçados, e como
foram retirados os vértices (lue se repet,em na. trilha T' que não pertencem ao caminllo P'
concluímos (iue T" é um trilha. entrelaçada com /v

Como P' e T" têm n]enos giestas en] comum do que P e T, a. induçã.o está completa

n

Um algoz'itmo pa.ra encontra.i uma ttillla. entrelaçada, se esta existir, segue clãs seguin-
tes idéias. Começamos fazendo unia. busca. em profundidade en] G, a pa.ini' de s, tentando
visitar o vértice Z. Cada vez que essa. busca visita. um véi'tece ?l # s, Z de /), foiçanlos (lue
a. busca obedeça as Ptopiieda.des 3 e 4 da definiçã.o de trilha entrelaçada« Além disso, esse
algoritmo constrói um conjunto de vértices Es?)ceia/ (]ue é formado ])oi vértices cle P que
sào atingidos pela trillla por um vértice que nã.o é seu sucessor em P. Neste caso, para. se
ga.rantir a Propriedade 4, precisamos usam en] T uma das a.iest,as adjacentes a. esse vértice
ein .f). Como en] 7' somente podeillos tisai a.Festas (le /) com seilticlos opostos, isso dex/era
ser feito pelo a.lgoritmo. Depois crie um vértice p é ma.rca.do como especia.l, nà.o podemos
permitir que esse véit,ice se.ia. a.tingido de ouvia. coima que ítào seja. at.ia.vés de seu sucessor
em P. Além disso. o algoz'itmo empill]a. t,o(los os a.ncestiais de i, ei]] P at,é encontiai
um vértice to en] F', que já. foi vinil,a.do. Isso pelmitiiá. (lue a. trillla T construída pelo
algoz'itmo t,enha unia. pioprieda.de a. mais da. tl'ilha entrelaçada, club fa.cinta.iá. enconttai
dois cantinhos disjuntor de s a. í a. paitii cle T e P

Propriedade 5 Seja u # s o prinleilo vértice de T que está em P. Seja {#, y} a
prinleila atesta em T, a. paitii de tt, que nã.o está em P. (Note
que # C \'h e que =z: tambéila é o piinleiio vértice de P, distinto de
s, que está. eln T; e (lue moita.ilLo a seçào inteira. de P de s a z
nào tem vértices em comum com T.) Então os vértices e arestas
inteiros da. seçào cle P de :z: a. i/. nào fa.zeni Falte cla. seçà.o de T de

laZ

Para um caminllo R l7'i, r2, , z'J;l va.mos de6tnii as segliintes funções

Í 0 se u g R;
Pred(o, R) = '1 g se t, = ri;

l vf-i se t' = z., 1 < i $ A:

Í I'.+. sp I' - I','. l $ / < A

Suc(u, R) = -1 IÕ :'' '' = ''k
l ü se 1, g /?.
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Abaixo segue o algolitmo em detalhes. Prova.lemos a. seguir (lue se não foi possível
visitar { a.través dessa busca ein profundidade feita. pelo a.lgo]iti]]o, então não existen] dois
caminhos disjuntos de .s a í em C.'.

Algoritmo Busca.Trilha(G, F', s, í)

2-conexo G.

Saz'da., Uma trilha. entrela.çada. cona P de s a t.

começo
cne uma pilha va.zia; Hz'coza.\,'ísiia(/a := Ü;
VásíZados := {sl; E$7)ceia/ := 0; cnlpillle(s); T := lsl;
enquanto l)ilha\ iiào vt\zia. o í iiào ó a.tingívcl faça

começo
seja u o vértice do topo cla pilha.;
se existe {u, u} C ,4a -- ,47'essa.vísíZada então

começo
se ., g l/í.íí«./o. . ., # S--c(«, /')

1+ Esta. última. coildiçào não fa.i'ia. pa.i't,e (lc uma l)risca. em profundidade
usua.l. Sei've pa.i'a. ga.I'a.nt,ii' a Piopi'leda.de 3. +)

.(u g /çspccí«/ o-- « = S--c(«. /)) então
1+ .A única. foi'ma. legít.ima. (le se a.Lingi] un] véit.ice .já. ma.I'ca.clo como
esl)ecoa.l é a.tia.vés cle seu stlcessol em /). +)

começo
se u € \+ e Pied(th P) g vãs lados então
l# O algoiitmo dá piefeiência a. lml vértice do caminl)o P. #)

u := Pied(tl, P);

se t, = Z então
começo

7' := 7' + lu, Zl; Z é a.tingívcl;
fim

seiiao
se ., C \+ . « # S--c(«, P) e«tão
(+ Pi'ecisa.nãos gai'aiitii aqui a Piopriedf\dc 'l. O vértice u nã.o

sei'á nem considera.do visita.do lleni irá. pala a. pilha« +)
começo

Especia/ := Es?)ecoa/ + u; ll; := 1'ied(t', /');

empilha(lo); vísiía(/os := \.'jsÍia(/o.- + t.,;

T := 7' + lz., t,, wl;

:lresía.\./isola(/rz := ,47'caía.\./isf/a(/a+ { z'. lr,}l
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1+ se zo é especial, ilào será mais considera.do especial. +l
Especzat :-- Es])ec{.al -- \ol

fim
senão (+ Busca. eni pioftilldidade usual +)

começo
T := T + lu, ul; empilha(u); I''ásíZados := visa aços + o;
1+ se u é especial, nã.o sela mais considelaclo especial. +)
Esl)facial :-- Esl)eciat -- u,

hnl
fim
,4rcsía.visíZa(/a := .47'essa.visííada+ {tl, ol;

fim
senão

começo
Deserllpilhe(zl); T := T -- lul;
seja z o vértice do topo da. pillla; seja. # o último vértice de ./';
se « # # e-.tão

(+ y ei'a lim vértice especial (lue não enfiou na pillla. #)

r : r l l;
fim

fina
fina

0

l.enfia 5.4.2 Se o algoz'át.mo declaT'ar o vértice t al.ngtuel, então a se(litett.c{.a. de Tlcl'ticcs
T, dez;o/vida /)e/o a/gori/]?}.o Busca.Trilha, á 1/7n.a í]';//].rz en/r'e/agrida corei. P

Prova: Claramente T é uma. trilha., pois cada. a.lesta de G é visitada no máximo uma
única vez. As Proprieclacles 3 e 4 da. clefiniçào de un a. trillla entrelaça.cla sà.o ga.mantidas
conforme comenta.rios ilo A lgoiitnlo.

D

Observe que só ocoiie iepet,ições de vértices em T quando a busca. enl piolundidade é
alterada para se garantir a Pi'opliedade 4. De lesto, como usual numa l)usca. em pl'ofundi-
dade, cada vértice é considerado "visitado" e vai para a. pilha. no máximo uma única. vez.
Além disso, note que quando o bloco iefeiente à. Propriedade 4 é executado, unl vértice
de P é marcado como "especial" (seda entra.i na pilha). Uma nova. visita a. esse vértice
son[cnte sela pei n[itida att'a.ves cle ]in] seu sucessor en] /), no caso en] (lue o vertice sei'a.
considerado como "visitado" (entoa.ndo na. l)illla. e (leira.ndo de sei "especial"). Da.í pa.ta
flecte, confio e usual iillnla l)lts(a cni l)lofun(li(la.de. esse x/eit,ic(. lido sela nlals usado l)ela.
trillla



5.4 BUSCA DE CAN41NFIOS PARES Eh'l GRAFOS 109

Lema 5.4.3 Seja G lun gi'a.fo e sejam s e t dois vértices disl.itt.t.os ([e G e slt})on]ta (late

exista ])clo menos unl ca inli.o P ([e s a t. Então C; contéTn. does cnnli t]tos {]i.sjulttos de s
a T se, c sonle7zZc sc, / é dec/atar/o f Z 7zgúe/ 7)e/o J/g07'iZrno Busca.Trilha.

Prova: Se o vértice í é atingível, pelos Lemas 5.4.le 5.4.2 existem dois ca.minhos clisjuntos
entre s e Z.

Poi outro lado, suponha (lue i não foi declarado a.tangível pelo algolitilio Busca.Trilha.
Se s é o tónico vért,ice cm P que foi visita.do, então claramente 6' nào contém dois caminhos
disjuntor de s a Z. Asstmaa então que exista algum vértice de P, distinto de s, que foi
visitado pelo a.lgoritmo. Assim, G contém exatanaente um vértice to C Especáa/. Seja.
X = vis ía(/os -- tl;. Se.)a. {u, z;} unia. a.resta. de (l; ta.l que tl C -V e ?} C l/a .V. Suponl)a
que u g \'h. Neste ca.se t; seria. visita.do pelo a.lgoritillo e porta.nto u peitenceiia a X. lç'las
isso é uma. contradiçà.o, pois esta.mos assumindo que u C \'h -- .V. Dessa. foriiia., podemos
considera.i que u C \'h. Evidei]temente u é un] vértice club foi visita.clo pelo algoiitmo.
Afirmamos (ltle u = to. De fa.to, to é o único vértice visita.(lo em \'h -- -V. Logo, (lua.lqttei
ca.minto cle s a. í em G' passa. pelo vértice to e poit&t.nto 6l' i]ào coi]téi]] dois ca.llainhos
disjuntor de s a.Z.

D

E fácil ver (lue utiliza.lido estiut,tii-a.s de dados coiivei)ieiitemeilte, o a.lgoritmo Bus
ca.Trilha pode sei inlplenlcnLa.do de modo (lue sua conlplexida.cle se.ia O(??2.).

Os resulta.dos dos LeRIa.s 5.4.2 e 5.4.3 e a demonstra.çã.o do Lema. 5.4.1 induz o se-
guinte algoritmo linda.i para. se tra.nsfoimai P e uma. bilha. devolvida. pelo algoritnlo
Busca.Trilha(G, P, s, Z) em dois ca.minhos disjuntor de s a Z. Cabe a(lui lembiai que a
trilha devolvida pelo algoiitmo Busca.Trilha satisfaz a Propriedade 5.

Algoritilio Dois-Caminhos-Trilha(G, P, 7'. s, Z)

EnZz'ride. Unl caminllo F' etatie dois véi'Liceu distintos s c / de lim gia.fo 2-conexo
G' e uma. trilha. entrelaça.da. T cona P, devolvida. pelo algoritlllo Bus-
ca.Trilha(G'. P. s, íl

Saía.. Dois caminhos clisjuntos cle s a Z

Passo 1: u := s

Passo 2 l# Devido à. pi'oprieda.de da ti'illla. devolvida pelo algolitnlo Busca.Trilha. os
vértices intei'nos dc T de s a. u ilào estão em /'. +l

Percorra a tiillta T. a paltit (lo vértice ['. a.t.é cit(oiittat ]]n] x.éitice u C
\'h {:,}
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Passo 3: Se ?i Z, retorne r' e T e pa.re. Caso contrário vá pala o Passo 4

Passo 4: Seja Qi a seçã.o cle T de s a u. Seja. Q2 a seção de P de tl. a. Z. Deflniinos
p':

Passo 5:(+ {u, w} € ,4r, onde ?l é sucessor' de ?u em /o*l
Peicoiia a t.iliba 7', a paltii do vértice zt, a.té encoiltial uma a.lesta {a:, ;} g
/ip, co]]] íl' C /)

Passo 6: Seja Q3 a seção de P de s a :. Seja Q4 a seção de T de # a Z. Definimos
7" ::: Q3 + (?1.

Passo l# Como vale a. Piopiiedade 5 pala. T e r', segue (]ue T' é uma. tiillla. entre-
la.ça.da. cona P'. Além disso, a. Pi'opi'leda.de 5 continua. sendo sa.tisfeita. pala
T' e /'' (no lugar de T e P) +)

T'; / .t:

Passo v'á Pa.i'a o l)asse 2

0

Note que, podemos implementar o algoiitmo Dois-Caminhos-Trilha de modo (lue ele
tenha complexada.de O(77z), se utiliza.rmos estiutuias de da.dos convenient,es(poi exemplo,
pai'a coilcatena.çã.o de dois passeios, lisainlos Listas Liga.das).

5.4.2.3 Uin algoritmo linear para PEncCallaPar

Utilizando a.s idéias contidas na. demonstra.ção (lo Lema. 5.2.8, podem)los iesolvei PEnc-
CanaPar com o seguinte algoritmo (lue tanlbénl tem conaplexida.de O(?72.). Lema)íamos
aqui que um circuito ím])al pode ser enconti ado em tempo linear, confoiilae mencionamos
no Capítulo 2.

Algoritmo Encontra.Caminho-Par.Via.Dois-CaminhosjG. s, í)

.Él;mirada. Um giafo 2-conexo nào pipa.indo 6' e (bois véit.ices
distintos s e / dc 6'

Saída.' Um ca.alinho l)a.i dc. s a /.

Passo 1: Construa. o gia.fo 6'' e se.jam ?l e t, os dois véit.ices novos aciescent.a.dos a G
pa.ra se obter o giafo G'

Passo 2 Encontre um caminho P cle zí a t
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Passo 3: Se.ia T uma t,Filha cnttelaçada com P clevol\-leia l)elo a.lgoiitmo Busca.Tri
Iha(G'. /', tz, u);

Passo 4: Sejam Pi e P2 os dois caminhos devolvidos pelo algoritmo Dois-Caminhos-Tri
Iha(G', /:', T, u, u);

Passo 5: Usando as idéias presentes na demonstraçâ.o do Lema 5.2.8, e os ca.nlinhos
diqlliítog .F)ÍT 7:L enconúla emog êiR G' um camiíiha píü- Qlle xl Z''RtlRornê
Q e pa.re

0

5.4.3 Redução de PEncCamPar para o problema do triângulo
\ramos ver nesta subseçã.o (lue o prol)lellaa. de encontra.r um ca.ininho pai entre dois vértices
distintos, em gia.fos 2-conexos, pode sei deduzido a.o problema. clo triângulo, cu.ja. defiiliçào
damos a. seguir.

Pi'ob/ema. do f.I';â-llõnll/o: p'-hiângulo((l;', =, g,

Da.dos: Um gtafo 6' e três véi'l,ices (distintos .i:, !/ e .-
/)I'o/)/eiTla: lsilcollLi'a.i' Lll)l cil'cttit.o clll (p (ltic' passa. poi' .z:, # (

A redttçà.o dc PEncCamPa.i(G', s, Z) pat'a. o problenaa. do tiiâ.i)guio pode ser feita. da.
seguinte nla.negra« Considere o gi'afo G' construído na. demonstiaçà.o clo Lema. 5.2.8. Seja.
(? = G' -- tl, onde zl é o vértice a.crescente.do a. G (adia.cente a. s e {), pa.ia. se obter o gia.fo
G'. Seja. # o giafo ol)tido a. partir clc G' aciesceilta.ndo dois vértices novos s' e í'; e três
novas arestas o = {s', s}, /i = {Z', Z} e ' = {s', í'}. IK'la.is foriiialnlente,

\.q/ = \G. U {s', í'} e

1// = 1.à. u {., P, 'Y}.

Seja. o o vértice qtic loi é\.ci-escol)t.a(lo }\ (-' (a.dja.ceilte a.os vélLices d(' um circuito ímpar)
para se optei o gra.lo (;''. Ente.o, pelo Lem?t 5.2.8, é fá.cil verifica.i' (]ue podemos encontrei
uma soluça.o de PDoisCa.m(G', u, t;) resolvendo PTiiângulo(H, s', o, Z'), e vice-versa.

LAPAL}Gll E R.IVEST j10801 obtivera.m llm a.lgoiitmo linea.i pala. resolvem PTriâ.ngulo,
mas tal a.lgoritmo é complicado e basca.do em uma. análise exa.estiva de casos. Utilizando
esse algoritmo, podemos iesolvet o problema. do circuito pa.i em t.em!)o linear.

Algoz'itmo Encontra.Caminho-Par.Via.Triângulo(6', s, Z)

/l;n/.7'a.r/a.- Linl gi'al'o 2-c'olicxo l)ao l)ll)ai'l.i(lo (I' o dois véi't,i('es (listillLos .5 e / dc (.'

Saz'da.. Unl caininllo pai' de s a /
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Passo l Construa. o grifo H (como definido acima.);

Passo 2: Seja C o circuito devolvido pelo algoritmo de LAPAUGll E RivEST j10S01
que resolve PTriângu]o(J], s', u, Z')l

Passo 3: Utilizando o cii'culto C e a.s idéias presentes na. denlonst.ia.çào (lo Lema 5.2.8
encolltraienlos unl caniin]lo pat /) (]e .s a Z. Retome /) c pa.ie

Q

Finalizamos esta seção relembrando que o PEncCamPar pode ser resolvido em tempo
linear por algoritmos relativa.mente tra.ba.Idosos de seien] inlplalieiltados (coillo é o caso
dos algotitmos Encontra.Caminho-Par.Via.Fase.Completa e Encontra.Caminho-Par.Via.Tri-
ângulo) e e quc llá ouvi'as alternativas pa.ia t'esolvê-lo aLFa.vés de um algoiitillo ina.is sinal)les,
também linear (Encontra.Caminho Par.Via Dois Caminhos). O a.lgoiitmo Encontra Cami-
nho.Par.via.Pape.Conradt é fá.cil (le sci iilll)lentellta(lo, l)oténl a sua col ll)lcxida.(le é O(72a).

5.5 Busca de caminhos pares mínimos
Nesta seção api'escutai'emos dois a.lgoiitllaos polinomiais pa.ra icsolvet o problema. clo ca.nli-
nho par mínimo. O primeiro a.lgoiitnlo resolve PCamPaih'lin iecluzindo-o pa.t'a o problema.
clo emparelhamento perfeito de peso ináxinlo. Utilizando o algoiitnlo devido a EnKioNDS
(veja LovÁsz [ Pi,u ÍE] j1986)) pata. resolver este pioblen]a, PCa.mPt\il\'lin pode sei
resolvido em O(n.31. O segundo a.lgot'itmo, induz o pioblenla.do ca.nlinllo pa.i mínimo pala
o PFaseCompleta. já. nleilciotla(lo ila. Senão 5.2.1 .

5.5.1 Redução de PClamParMin para o problema do empare
Ihamento perfeito de peso máximo

Mostraremos a seguia como o pioblenla. clo callainho pai inlnimo po(le sei ieduzldo pa.ia. o
seguinte problema.:

Proa/ema. do empate//)ainení.o peixe;to de peso i71áx-;ino: PEiilpPPMax(G)

l)ado: Un) grifo {0.1 }-poiideiado C;.

Proa/ema: Encoi[t.rar ei]] C.' um cn]paicll)aii]ci]t,o pcileit.o de peso n]á.xiri]o

Sejam (;, s, í os dados dc eiltl'a.da. de l)CamPaiN'lin. /\ paitii de 6-' constipa o gia.fo
(I' usando a. construção de EDKtoNDS, desci itt\. lla. Seção 5.2.2. Pa.ra c?l.da a.t'esta. de (.,,
cujas pontas estejam em linfa. mesma. cópia, a.t.iibtia. peso zelo; pala. todas a.s otitias destas,
ati'ibua peso lim. E fá.cil vei (ltic sc E é uln empaiclllanlent.open'feito em C.', eiltà.o podemos
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':.co"'-a- e«. a ---" c«-«indo are--.a-te(-elati-a E) P = is, ü-, 8., õ:. õ,, O,, 8;. .. . , 'i
ãi;, ZI, tal que as giestas {ó., 8. } g E, em O(n2). Observe que es* caillinho /:' é t,aml)ém
um caminho alterilantc iclativo a En. Dessa coima, podcilaos optei um canlinllo par,
de s a í em C,', utiliza.ndo o algotit.mo Caminho-Par.Via Alternante(C7', P). Clal'amellte
uni empaiellia.mento perfeito de peso má.ximo utiliza o nlenoi iitlnleio possível de arestas
cujas ponta.s estão em uma mesma cópia. de G. Esses comenta.tios jlistifica.m o seguinte

Teor'ema 5.5.1 PCanlParN'lin(G', s, Z) 7)ode se7' 7)o/;n07nlla/7}iezz/e i'e(/rz:i(/o ao 7)7'0Z,/e771.a

de el c07zZ?'ar ?lllz em7)a.7'e//}ame7zZo /)e7:/eito de 7)eso znázimo ellz (l;.

Algoritmo Caminho-Par.Mínimo Via.Emparelhamento((z', s, íl

En./7'aí/rí... l.Jm gtafo C,' c (loas vói-t.ices dist,lutos .s c / (lc ('.'.

Sav'í/a.. l.Jm ca.mitlllo l)a.i mínimo dc s a í, se existo um t.}\) (ailiiilllo
Não", ca.se cona,iái io.

Passo 1: Construa o gi'afo G e atribua. pesos 0/1 às suas atesta.s. conloinle menciona.clo
ante iiormente ;

Passo 2 It.esolva. o pi'oblenaa. de encontra.i unl empa.rellla.nlciit.o pcifeito (le peso alia

ximo do gia.fo G' (pala isso utilize o algotitmo (le EI)NloNDS);

Passo 3: Se em 6' nã.o existe um empa.ielhaniento peileito. então responda. "Não"
e pa.i'c. Cla.se coiltiá.I'io, a pa.rtpi cle unl enll)a-lclli \.nlciito perfeito de peso
má.xiino cilcoiltie eil-t 6' uni ca.nlinho alterna.nt,e /' de s a. {, como descrito
a.cil'na,.

Passo 4: Apli(lue o algoiitmo Caminho Par.Via.Alternante(6', /)) e ietoine o caminho
pai, de s a Z, dex/olvido poi esse a.lgoritmo.

0

5.5.2 Redução de PCamParMin para PFaseCompleta
Considere o gia.fo (IT', ol)tido a pil.it.ii' cle unl gt'a.fo (,', e o cillpaielllamellto EO, a.nabos
descritos na. Senão .5.2.2. Note cine um menor ca.nlinho de a.ui lento viela.uivo a -Éh) utiliza
o menti númei'o possível de a.Festas cujas pontas estão em unia mesma cópia. de G. Isso
justifica o seguinte resulta.do.

Teorema 5.5.2 PC:anaPaii\'lin(G, s, Z) /)o(/e se?' /)o/z/l077zllfr/7ilr/l/( /cr/i/:f(/o ao /)r'oó/Chia

de ell.con.t,I'ar em Õ u.In. melhor cam.{n.h.o de a.ll n.el}.to relativo a Eti
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Logo, utilizando o algoritmo linear de N'liCALI E VAZlnANI j10S01, (lue resolve PFa
seCompleta(a, .Elh), podemos resolvem PCamPaiN'lin(G, s, í) em tempo linear.

Algoritmo Caminho-Par.Mínimo-Via Fase.Completa(G, s, f)

Eníz'ada: Um giafo 6' e dois vértices distintos s e Z de 6'.

Saída; Um caminho pai mínimo de s a. Z, se existe um tal caminho
"Não", caso contrário.

Passo l Construa o gra.fo G e o empa.relhanaento l;a;

Passo 2 Utilize o algoiitnlo linear de h/liCALI E VAZAR.tni j10S0
seClompleta.(C.'. /âf);

(lue resolve PFa

Passo 3: Se o a.lgoi'itnlo (lp\rolvcl ulll canllnllo (lc a.uilleiit.o /J. (-iit.ào iet.oriie o ca.nll

nho pai devolvido poi Caminho-Par.Via.Alternante(G', P). Caso coREi'á.iio
responda. "Nã.o'

0

Como obseivaçà.o fina.l, ca.be aqui natal (lttc LAP/xuaii E PAPADlltlITlilOU j1984
mostrara.nl que podcnlos iestiingii a. aplica.çào clo algoiitmo Caminho-Par.Mínimo-Via.Fa-
se.Completa(G', s, Z) pa.ta. conlpoileiites bicoiiexos (luc iià.o sâo pipa.tt.i(los.

De fato, usa.ndo a á.F\rol'c 7k, podemos dotei'minam' os l)oiit.os (le ai'titula.çào e os com-
ponentes biconexos no ca.nlinllo de s a. Z. Se todos esses comi)onentes l)iconexos sà.o
bipartidos, então um caminho mínimo, de s a Z pode ser encoiltia.do: basta.nulo pala. isso
concatenar os caminhos míllimos entre os respectivos pontos de a.iticulaçã.o cle cada. um
desses componentes. Isso resolve PCa.mPai'h4iii. Consi(levamos agora o caso ein cine e-
xistem componentes biconexos nã.o bipaitidos. Suponlla. (lue o ca.minto de {171.(s) a. i7?2.(Z)

em Tc contenha, nesta ordem, os pontos cle a.iticula.ção a.i. a', . . . , ax. C .47C- -- {s, Z}, e

considere ak+i = í. E imedia.to (lue, pala. { = 1, 2, . . . , A:,

um caillinho pa.l mínimo de s a af+l:: nlinljuin caminho pat mínii)lo cle s a. a.l + junl
caminho pai' mínimo de a. a ai+il, jum caminllo ímpar' illínimo (le s a a.l + juni ca.alinho
ímpar mínimo de af a. ai+ij} ;

um caminho ímpar mínimo de s a. aí+i = minljun] caminho pa.i mínimo de s a. afl +
jum caminho mlpar mínimo de a.- a. af+ll, junl ca.minto ínlpai illíninlo de s a. ail + luiil
caminho par mínimo de a. a. a.+ill-
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Note (lue alguns caillinllos da expressão a.cima pocleni não exist.ii acasos (le compo-
nentes blconexos bipaiti(los). Ncst.e caso, na. cleteiminaçào do tilínillio deve-se coilsideiai
somente caminhos existentes.

Poi'tanto, pala encontra.i' um caminho pa.r mínimo de s a Z, é suficiente utiliza.rmos
o algoritmo Caminho-Par.Mínimo-Via.Fase.Completa para. os componentes biconexos nào
bipitrhdos qtíc estão no ca.mini)o de llm(sy-a: l:?lt({) ert:H

5.6 Conclusão

E inteiessailte obsel\a-i (ltic iio caso dc gia.fos, pa.ia. todos os ptobleilias discutidos neste
capítulo existem a.lgoiitnlos polinomiais. Já ilo caso de cligra.I'os, os pool)lemas sào todos
difíceis. O fato de PCa.tllPai' pala. cItEi'afãs ser ./V'P'-completo illlplica cltte pa.ra. digna.fos.
PEncClamPar é A/'T'-difícil e PCa.nl Pa.iN'l in é pV'T'-difícil.

Resumimos nos (lha.aios a.ba.idos os iesult.aços discutidos neste ca.pltulo

Problema
IG i afãs )

Algoz itn] o Corja l) le
lida.de

úió ll õlú;l
Caminho-Par.Mínimo-Via.Fase.Complet? ]t O rTZ)

Pi'oblem a

( Diria.fos l
P('an-lPa.i
PEn cCla.mP í\ I'
PCa n] P a.il\'l i n

Clonlplexidade

completo
dit'ícil

dil'ícil

PCamPar Verifica.Caminho Par.Via.Fase.Com pleta o( «. )
Verifica.Caminho.Par.Via Biconexos  

PEncCamPar Encontra.Caminho Par.Via.Fase.Completa  
Encontra.Caminho Par.Via Pape.Conradt o(«')
Encontra Caminho.Par.Via.Dois.Caminhos 0(«,l
Encontra Caminho-Par.Via.Triângulo 0( «z l
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Os algoiitmos Encontra.Caminho-Par.Via.Dois-Caminhos-Disjuntos e Encontra.Cami
nho.Par.Via.Triângulo foram inspira(los na denioilstia.ção do Lema. 5.2.8, sendo blue o pii
melro é consideravelmente siillples e o segundo utiliza lm] algoritnlo de LAPAUGll E RI
VEST j10801 que é razia.veemente complica.do.

Cabe aqui mencionam que está em aceito o problema quanto à existência de ulll a.lgo-
ritmo O(m) pa.ra. resolver PCamPail\'lin em giafos 2-conexos nã.o l)ipa.iticlos, seno utiliza.i
a. redução pata. um pioblenla. de einpalelllanlento.



Conclusão

Apesar do conceito de ciicuiLos e de ca.minllos sei ba.soante conhecido na. Teoria. de Gtafos,
não encontra.mos na liteia.Lura. um tia.ba.Iho (lue abiailgesse o est.lido de pior)lemas sobre
circuitos e canlinltos coill lesa.lição (le pi\.ii(la.cle (ta.nt.o enl gia.los. (lua.fito enl digiaíos) co
nlo os (lue a.pieseilt.aillos ilcst.}\ (lisscit,}\çào. /\ciediLz\.ii)os. dessa íoinla., (lue este tias)a.Iho
possa sci' uLil a.s pessoas inl,ci'ossada.s cm conllecei' o "status" (los pior)lcillas coi)aldeia.dos
ou queiiaill aproftmda.i selim estudos sobre os assuntos tratados iiest.a. disserta.çã.o. Esse
ramos também que o mesmo tenha. pet'miudo a.o leitor identificar (questões a.inda. a sere]i]
respondidas (ou (lue nào fofa.m satisfatoi'ianiente respondidas) c (ltie po(leria.m sei iilellloi'
exploradas.

Dois problemas (lue va.leriam a pena. sei mclllot investiga.dos sào PElicCanaPa.rh'lin(G,
s, Z) e PCiiPa.i'N'lin(GI , onde C;' é lim gta.fo e s c / são dois vértices (listintos de C;'.
Para o seguindo pior)lema., sei'i?\. int.ei'essa.ntc cncoiittai u]i] a.lgoiitillo (de complexada.de
O(l,4CI') ou melhor l scn] iecaii iio pool)lema. de ciicoiiLiai bati)inlios íinpa.tes iiiínimos.
Para o primeiro pool)lenda., a.c]'edita.Dias sei' possível et]contiai ]ii]) algoritnlo linda.i simples
que api'oveite a está'ut,ui'a. do gia.fo (.,' consta'uído via. tc(luçà-o clc Ei)KloNDS. Ca.be a.(lui
notei blue (; tem uma. estiutuia, sinlétiica e (lue se .Zça é o emparelha.nleilto il)ida.l em (l;',
os únicos vértices livres sã.o s e {.

1 1 7
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+

Kg'A

Implementação do algoritmo
Encontra uivo par.Digrafo

/

# include <stdio.h>
# include <stdli.b.h>
# i.nclude <ctype.h>

# define vmax 200

/+ defi.nicao de um vertice de um di.grato 'k/
struct vertice {

int v;
struct verti.ce 'p prox;

} )

/+ definicao de um digrafo i'/
typedef struct verti.ce + digrafo12'kvmax] ;

/# Definicao de algumas variáveis globais 'k/
digrafo D, Dlinha;
int N, i.;

/+ Pi].ha +/

int pi[haE2'pvmax], topo;

/+ vetores booleanos +/
char vertice.marcado12+vmaxl;
char esta.na.pilhal2+vmaxl;

1 19
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/+ vedor de apontadores para verificar se existe arcos 'p/
/+ marcados 'p/
struct vertice 'p arco.nao.marcado12+vmax] ;

/+ Prototipos 4'/
void imprime (digrafo D, int N);
voi.d alaga.vertice (struct vertice 'k 'k ap) ;

void le.monta.digrafo (char nome.arquivoE] , digrafo D)
void ins.vertice (digrafo D, int u, i.nt v);
void monta.digrafo.linha (digrafo D, di.grato Dlinha) ;
int Encontra.Circuito.Impar.Di.grato (digrafo D) ;

/# Esta funcao imprime um digrafo 'p/
void i.oprime (digrafo D, i.nt N) {
struct vertice 'pap;

int i.;

for (i=1; i<=N; i++) {
ap : Dlil;
pri.ntf(''%3d -> '', i)

while (ap) C
printf(''%3d'', ap->v);
ap : ap'>prox;

)

}

printf(''\n'');
}

}

/+ Esta função doca espaço para um vértice 'p/
void doca.vertice (struct vertice 'k 'p ap) C

+ ap : (struct vertice 'p)
ma].loc( sizeo:f(struct vertice));

i:f ( ! (+ ap) ) {

printf (''Nao foi possível alocar espaço\n'');
exit (0);

}

}
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/+ Esta funcho le um arquivo e monta um digrafo 'p/
void [e.monta.digrafo (cear nome.arquivo]] , digrafo D) {

int vl, v2, i;
FILE 'k arquivo;

arquivo fopen (nome.arquivo, ''r'');

/+ numero de vertices 'k/

fscanf (arquivo, ''%d'', &N);

if (N > vmax) {

pri-ntf (''Aumentar o tamanho do vedor\n'');
exit (O);

}

for (i=1; i<=N; i++)
DEi] : NULL;

while (1) {

struct vertice 'k ap.v2;

/'p primeiro vertice 'k/

fscanf (arqui.vo, ''%d'', &vl);
/+ vertice adjacente a vl +/
fscanf (arquivo, ''%d'', &v2);

if (feof ( arquivo )) break;

doca.vertice ( & ap.v2);
ap-v2->v = v2;

ap.v2->prox : Dlvll;
DEvl] = ap.v2;

fclose (arquivo);
impri.me (D, N);

}

}

/# insere o arco (u, v) no di.grato D 'p/
void ins.vertice (digrafo D, int u, int v) {
struct vertice + x;
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doca.vertice (& x);
x->v = v;

if (DEu] == NULL) {

Dlu] = x;

x->prox : NULL;
}

else {

x->prox : D]u]
DEu]

}

X

0

}

void monta.digrafo.linha (digrafo D, digrafo Dli.nha) {
int i.;
struct vertice 'p ap;

for (i=1; i<=N; i++)
for (ap = Dlil; ap; ap : ap'>prox) {

ins.vertice (Dlinha, i, N + ap->v);
ins.vertice (Dlinha, i + N, ap->v);

}

}

int vertice.linha (i.nt v) {

if ( v <= N )

return (v + N);
esse

return (v - N);

}

int Encontra.Circuito.Impar.Digrafo (digrafo D) {
int v, u;

monta.di.grato.linha(D, Dlinha) ;

/# inicializa verti.ce.marcado, esta.na.pilha 'p/
/# e arco.marcado 4'/

for (i=1; i<=2'FN; i++) {
verti.ce.marcado]i] = esta.na.pi]ha]i]
arco.nao.marcadoEi] = D]inha]i]

}
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toPO : 0;

/+ seja v um vertice de Dlinha I'/
v = 1;

/'k empa.Iha v +/
pi[ha[++topo] = v;
esta.na.pi]ha]v] = 1;

/'k marque o vertice v 4'/
vertice.marcado]v] = l

while (topo) {
/+ seja v o vertice do topo da Pi.Iha +/
v = pi.Ihaltopol;

/+ se existe um arco (v, u) que
if (arco.nao.marcado]v]) {

u = arco.nao.marcadoEvl->v;

/'p marque o arco (v, u) 'k/
arco.nao.marcado]v] = arco.nao.m

/# se u nao esta na pi.Iha i'/
if ( [ esta.na.pi]ha]u] )

/+ se u nao foi. marcado 'p/
if ( [ vertice.marcadoEu] )

/+ se u' esta na Pi.Iha +/
if( esta.na.pi]haEvertice.linha(u)]

/+ encontramos um arco fraco +/

printf(''Existe um circuito impar\n'');
i = topo;
whi[e( pi.]ha]i] ]= vertice.]inha(u)

while ( i <= topo ) {

if ( pilha]i] > N )

+//+ pilhaini.ci.alisa a

+/foi marcadonao

arcadolv] >prox;

) {

l
)
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pi.]ha]i.] = verti.ce.linha(pi]haEi])
printf('''Z.3d '', pi]ha]i++])

}

if (u > N) u = vertice.linha (u);
printf(''%3d\n'', u)
return l;

esse { /+ u) nao esta na Pilha 'p/
pi[haE++topo] = u;
vertice.marcado]u] = 1;
esta.na.pi]ha]u] = 1;

}

}

esse /+ todos os arcos ja foram marcados 'p/
esta.na.pilha]pilha]topo--J] = 0;

}

}

return 0;
}

void mai.n (i.nt argc, cear I' argvE]) {

printf(''lmplementacao de Encontra.Circuito.Impar-Digrafo\n'');
pri.ntf (''Ronaldo Fumio Hashi.moto lO/12/93\n'');
if (argc != 2) -C

printf (''limpar 'Z.carquivo%c\n'', '<', '>');
exit (0);

}

if (access (argvl1] , 0) 1= 0) C
printf (''arquivo \''%s\'' nao foi encontrado\n'', argv]]]);
exit (O);

}

le.monta.digrafo (argv]]] , D);
if( ! Encontra.Circuito.Impar.Digrafo(D))

printf(''Nao existe circuito impar\n'');
}



Apê«dce B

Tabelas dos problemas

Este apêndice contén] uln lesunlo dos i'esultados apresentados nessa. disseitaçào. Os al
goritmos irai'cabos com + fora.m dc nossa autoria

B.l Circuitos ímpares em gratos

PCiilmpar Verifica.Circuito lgl par.GraforG)
PEncClirlmpar Encontra.Circuito-impar.Grato(G)

Complexidade
o(«.)
o(«: )

--n--""":--u-«nlPg!!HPlia911PIPIRnP!!1191PW!!
Circuito.ím pa r.M mimo-Grifo-Seidel( al
Circuito.Ímpar.Mínimo-Grifo(G) +

0(n,n
0( .A/(«) log « )

0(n7?z

B.2 Circuitos ímpares em digrafos

Problema

PCirlmpar
Algoritmo
Veria ca .Circuito.im par.Digrafo( Z))

Complexidade

O(m)
Encontra.Circuito.Ímpar.Digrafo(1)) + O(7n.)

0(Circ unto .l mpa r( Z) )
I{LEE, LADNE]] E N'IANBEIt 11984 o( « «, )

01 ll «, )Circuito.Impar.Mínimo-Digrafo(D) +
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B.3 Circuitos pares em gratos
'n:ãã;i=
:ijtl.Íi;:ij;i ll Verifica .Ci rcu ito.Pa r.G rufo

PEncCirPai ll Encontii.Ciiéilito.Par Grafo

Fei;ij=Xiiii'lr'Cii:iiiü . F i f.M íli i úi o- G ra fo

Clomplex l(la(le

O (m)
O(m)
O (m')

B.4 Circuitos pares em digrafos

PCiiPai em al)ei'to
PEncGit'Pat em abri'to
PCir])arN/l in em a.bei'to

B.5 Caminhos pares/ímpares em gratos

B.6 Caminhos pares/ímpares em digrafos

PCanlPa.i À/"7'-completo
PEncCa.inPai i\rP'-difícil
iSÕàú Pa.rN4in ll Ar7'-difícil

Problema \lgoi itm o Compõe
cidade

PCamPar Verifica .Ca min ho.Pa r.Via .Fase.Com pleta Õ(;;;. )
Verifica .Ca min ho.Pa r.Via .Bicon exos  

PEncCa.mPar Encontra .Ca minha.Par.Via.Fase.Com poeta  
Encontra.Ca min ho.Par.Via.Pa pe.Conradt o(«')
Encontra .Ca min ho. Par.Via .Dois.Ca min hos o(«,)
Encontra Caminho Par.Via.Triângulo + O(m)

PCamPall\4in Ca min ho.Pa r.M mimo.Via .Em pa relha mento ol;;;)
Ca min ho.Pa r.M mimo.Via.Fase.Com pleta 0(,n)



jll A. Aho, J. llopcioft a.nd J. Ullman, 7/ze Z)esig7z azi,(/ ,4/!a/ys?ls o/ Co n/)uZez ,4/go-
raz/zm.s, Addison-\Vesley, Reacling, 1974. '

l21 H. A]t, N. B]unl, ]<. ]\']eh]hoin a.nd ]\4. Pa.ul. Computing a. nlaximulll ca.idinality illat-

ching in a. bipa.imite gia.pli in time O(7z' '«??t/ log 72.l. /7z:/lo-r-rzi. Pvocess. Leia., :37(1991 ),
237-240.

l31 E.N'l. Arkin, CI.ll. Pa.pa.climitiiou atld b'l. Yanna.ka.kis. l\'lodulaiil)/ of cycles a.nd patlls
in gial)hs. J. o/ ,4ssoc. /or C'orn/;. ll/ac/l., 38(1991), 255-274.

l41 C. Bei'ge. Two t,heoiems in gia.ph tlleoi'y. P7'0c. AFAZ. ,4ca(/. Sci. U.S'.,4., 43(1957),
449-844.

lõl C. Bei'ge. GT'a/)/}s a.77.d /7y/)ev'y7'a/)/is. Noi'tl)-flolla.nd, Amstet'dana, 1 97:3

l61 H.G. Beba.tti. #om.eom.ozfsmo en}. g7'({/los. a/g07'{/m.os e coz77.7?/ezidade conzf)?lZacÍ07za/.
Disseitaçào de l\'lestiaclo, Ih4E-USP, 19})3.

l71 J.C. Bet'molld alta (:. Tlioinasscil. Clycles in (líbia.phs - a. sui'vey. J. o/ GT'a/)/i 7'/}eoi'#,

l81 N. Blum. A new approach to maxirmim nlatching in venera.l gtaphs (revisecl velsion).
Repoit 8546-CS, Univeisity of Bonn, 1993, 1-53. '

101 J.A. Bondy a.nd U.S R. N'lulty, Gi'a7;/l 7'/z.eoz'y lui//! ,4/)/)/ícaZí077s, l\4acmillan. London.
1976.

j101 A. Ca.pia.I'a a.ncl l\'l. Fisclletti. O(l(l CINE-Sets, Ocl(l Cycles. anca 0--1/2 Cliváta.l-Gonloi.b'
Cuts, Prepiint. Univeisit.y ol' Bologtla, lta.ly. 1993.

jlll J. Edmonds. Patlls, trees and ílowers. C'a77a(/. J. Ã/aZ/}., 17(1965), 44ç)-467.

j121 S. Even and O. lÇa.iiv. An Ol7?2s) algorithm for naa.ximunl ma.tcliing in general graphs.
P7'0c. .r6//1 /l7z-rl. S'#nz?). Oll. /qol/n.(/aZfoiz.s o/ C'07717)?zZe/. Sci.. IEEE, 100-1 12

127



128 BÍBLIOGR.\FI.\

S. Fortune, J. Hopcroft and J. \vyllie. The dii'ectecl subgraph homeomorphisni pro
b[em. 7'/leoreZica/ Como?tíe7' Scie7zce, ]O(]980), 111-121.

S. Friedland. Every 7-regulam digiaph contains an even cycle. J. o/ (.;ombá?laZ07áa/
r/}eorg/, B 46(1989), 249-252.

H.N. Ga.bow. An efhcient implemciitatioil of Eclmonds' algorithm for maxiniuill mat-
ching on gra.phs. J ,4ssoc, G07?z7)?ll. A/ac/i., 23(1976), 221-234

N4.R. Garey and D.S. Johilson. (I'077?/)?tíe7's a7id inl7'acZabi/áíy. a gi lide ío //i.e Z/z.e07'y

o/ JVP-c07rz7)/eten ess. Freeman, New York, 1979.

J.E. Hopc]'oft and R-N4. 1<arp. An ns/2 algorithm for maximum ]natching in bipartite
graphs. S/,4À/ J. Com/)uZ., 2(1973), 225-231.

J.E. Hopctoft and R.E. Taijan. Efhcient. planaiit}, testing. J. dssoc. Corli7)?zZ. A./a//i.,
21(1974), 5'19-568.

A. leal a.nd l\'l. Ro(leal. Fii)(liitg a miniitlttnl ciicuit, in ?\ gia.pll. In !X/;n.//i .4ll,rl.i/a/ /IC'A/
Sympos ?lrll Ol] T/}.eo-r'y o/ (.'orai./)u/.zlrz.g, [3otil(]en, C]o]oiado. N']a).' 1977, 1 10.

T. leal-nada and 1. N'lucro. Aii O(l t'/l.lrl) algoiithm for maximuin matching of giaphs.
CompKZáng, 12(1974), 91-98.

S.B. l<armakar. An algoiithm foi finding a. citcuit of eve]] lengtll in a directed gra.])hs.
/zzl. J. SysÍ. Scá., 15, 11(1984), 1197-1201.

P.\V. l<a.stelevn. Tule st,í\.Listics of dimeis on a lattice. l The nuniber of dinler aiian-
gemenLs on a. (lua.dra.tic lattice. P/iysíca. 27(1961 l, 1209-1225.

P.W. I'ia.steleyn. C;iaph t,lleoiy anel ciyst.al pllysics. In C.'r'a./)/l 7'/Irai':y a.ll.(/ T/7.e07'eíicrl/

P/}ysics, Aca.deillic I'iess. New \'oil{. lç)(i7. 43-1 10.

V. ]<lee, R. Ladnet a.ncl R. N'la.nbei'. Signsolva.bility i'evisited. Lí7zea7' d/geó7a a7i.d íís
,4pp/ícaíÍ07ts, 59(1984), 131-157.

1<.R4. 1<oh. Even circuits in clirected gi'a.pl)s a.nd Lovász's conjectlile. B?é//. l/a./aysíalz
À/aZ/}. Soc., 7(1976), 47-52.

A.S. Lapa.ugh a.nd Ci.ll. Pa.padimitiiou. The even-pa.tli pioblein foi gia.plls an(l cli-
grap[ls Ares?ooz'ks, 14, ]( 1{)8'1). 597-614.

A.S. La.Pa.ugh and R..l,. Rivest. Tule subgiaph honieomoipllisill ])iobleni. J. o/ C'orn7)

alia SysZ. Sc{., 20(1980), 133-1'19.

L. Lovász. Coverings and colorings in hypeigiaplls. In Pzoc. fb7'Z/}. S. E. Con./: 071

CorrzbinaZorács, Grau)/} 7'/!eo?'y azia Com./)zz/í7zg, Utiliza.s h'latll., \vinni])eg, 1973, 3- 12.



BIBLIOGRAFIA 129

1291 L. Lovász. Pioblem 2. /?ecerl./. ddua71.ces zl7z G7'a7)/}. T/l.e07'y (N't. Ftiedlei. ed.), Ptocee
dings Symposiunl Pingue, 1974, Aca.demia Praça., Pia.gtte, 1975.

1301 L. Lovász and R4. Plumei. J\.fale/ii7zg T/i.eory. North-Hollaild, Am

j311 A. Lubiw. A note on odd/even cycles. Z)íscre]e ,4/)p/icd ]l/íz//l.., 22(1988/89). 87-92

32] rtpi ÉÜtitrl:l"Mine' Oütha i;iilãtioní beúweetítbe tlét;êi;í:fííííãííl;anal;lle pi'i m ?\ nem;
///Íi}.ofs ./. jvrz/./l.. 5( 1961 ), 376-381

l33j J. A. N4chugh. ,4/gí97'í//}-P7.íc 7a7)/} T/}.eorg, Pientice-fla.11, 1990.

1341 S. l\4icali and v.v. va.ziia.ni. An O (lt''l:/'l.el) él.lgoiitjlm foi finding naa.ximunl nlat
chinas in general gi'a.plls. Tlocizíy-./i7-s/ Ál}.li.l/.a/ Sym7)osí? 171 0ii. r'o1/7t(/rl/ Olz.s o/ C'or7}-

p?z/ev' Scieízce, IEEE, New Yoi1< (1980), 17-27.

l3õl P.A. Petersoii a.lld N'l.C. Loui. The geleia.l m
and Va.ziiani. /i/g07'z]//1.771.íca, 3( 1988), 51 ]-.533.

l36j G. Polya- /\ufgfl.l)e .12.1. ..1i'c/t. /\./r///l. / /l:l/s., (:31 eol 11)1:3) 271

1371 R. Seidel. On tl]c a.ll-pa.iis-short,csL-pa.t,l] pior)leill. Tztlc/i/.y-./lolt7'//z. .4 /ir ?la./ ,.IC'A/ S'ynz-
7)osÍ?lm 07] Z/le 7'/}er9i'# o/ Cair /)-ü/.í?i.g, victoria., Ca.na.da, (1992), 745-749.

1381 P. Seymoui. On tlle two-colollring of hypergiaphs. Qlla7'Z. J. J\da//i.. Oz/oz'd, Series 3
25(1974), 303-312.

l39j P. Seymoui and C. Thoma.ssen. Chai
ZlinaZ07'ia/ 7'/}e07'#, B42(1987), 36-45.

1401 J.A.R. Soaies. Comunica.çào pessoa.l.

j411 IX4.1vl. Syslo, N. Deo anel J.S. I'ioga.lik. DÍ.sc-r'ele O/;Zá7n.iza.Zío]]. ,4/g07';Z/i.ri7.s (luzlZ/i. rasca/
Pv'og/'a7}ls). Preiitice-]]a]1,] 983

1421 C. Thomassen. Even cJ'clãs in diiected gta.phs. Ew7'07i. J. Con. íl a/or'7lcs, 6(1985a.)
85-89.

1431 CI. Thom
73-87.

1441 C. Thomassen. .Siga-noitsingula.t- nia.tiices a.nd
'l/ge/)i'a a/l(/ i/.s .'t/)/)/f(rl//o/zs, 7.SI 1{)8(i). 27-'1 1.

l4õl C. TI)omassen. I'l]e eve]] c)rcle pi'oblem foi' pla.nal' cligra.pl)s- .J. o./' ,4/go?'zl/./!m.s.

15(1993), 61-75.

suei c] a.lla 1986

aximum ma.tclliiig a.lgoiiLhnl ol ética.lilll lll] r

oj Co --«actetization of even direcLed gtaphs J101

55(198.5b)Tlle 2-1i n kage pioblem foi a.cyclic digrapl)s Di.scl'e{.e N,!a.tt\ )a.sse i] l

even cxrcles iii diiecte(l gia.phs !, $. i}. p. a.' }rPI



130 B/BL/OGRAF/Á

1461 CI. Thomassen. The evell cycle pioblenl foi' dii'ected graplls. J. o/ //l.e .'t7z?.e7'íca7/ /l./rl//l

SocáeZy, 5(1992), 217-229.

1471 L.G. Valiant. The complexity of comptiting the peimanent. T/leal'e/. C'onz/)i/i. Scí,
8(1979), 189-201.

1481 V.V. Vazia'ani and N4. Yannakakis. Pfafha.n orientations, 0-1 pet'manents, and even
cycles in clirected gia.phs. Disc?'eZc H7)/)/ie(/ A/aí/}., 25(1989), 179-190.



P

Índice Remissivo

.A do espaço dos ciclos
biconexo

colllponent.c, 5
gta.fo. 5

pipa.ltiçã o
cle un] ai'co, 3
de uma. aicsta. 3

1)loco, .5
l)oiça

ciullinllo, 19
busca

cn] la.t'guia., l )

37

adjacência
matriz de, 3

adjacente
componente, 41
vértice, 2

ancestra.l
de lim vértice, .5

a,rco. 2

pipa.It,içã.o de um, 3
de corte, 5
desvio de un], 77
forte, 20
fraco, 20
incidente. 2

múltiplo, 2
orientado, 2

subdivisão de um, 3
aresta, 2

bipartiçã.o de uma, :3
de coi'te, 5
incidente. 2

múltipla, 2
subdivisão de unia.,:3

nrt;r..la,à.

ponto de, 5
ai'voi'e, õ

com raiz, 5
aumentaçào

passo de, 91

C

ca.minto. 4
a.lterna.nte. .5

bom, 19
crucial, 83

de a.umento. 5

c[e substituição, iS]

de stlbsl,ILuição nllnlnla.1, 82
cic. los

essa.ço (los,137

cii'culto, 4,
induzido, 26

cobertura. de, 56

duplo fraco-ímpar, 40

externo, 76)
facial. 76
fraco, 19

peso de unl, 36

simular, 5(i
col)eituia

B

base

131



132 ÍNDICE REN,1lSSIVO

de circuitos, 56
identida.de, 56
singular, 5(i

completa
fase, 91

componente
adjacente, 41
biconexo, 5
fortemente conexo, 5

concatenação
de dois pa.sseios, 4

contorno
de uma face, 6

contrição
de um arco, 3
de uma aresta, 3

curva de Jordan, 6

simples, 2

E

emparelhamento
de um grato, 5

perfeito, 5
F.t...l,,,,l,

Trilha, 103
euleriano

digrafo, 43

gtafo, 43
extienio

dc uma ai'esta.,
de lln] a.rco, 2

de un] passeio,

2

3

F

D face. 6
contorno de uma
extei'na., 6
lionteila.cle ullla

desvio
de um ai'co. 77
estritamente ininima.1, 77
minimal cona despeito a un] bico,

determinante, 55
diferença

de dois conjuntos, l
simétrica. de dois conjuntos, ]

digiafo, 2
acíclico, 4
bipai'tido, 5
euleriano, 4:3
fortemente conexo, .5
imerso no plano, 6
induzido

por um conjunto de arcos, 3
por um conjunto de vértices, 3

k-conexo, 5
par, 36
planam, 6
pondera.do. .5
simétrico, .lO

6

6

fa.se

comp[eta, 9]
floresta, 5

folha.s, 5
foice

a.ico. 20
fia.co

bico. 20
circuito. 19

{ionteiia
de uma. fa.ce, 6

G

grato, 2
2-a.resta conexo nlinilllal
biconexo, 5
l)ipaitido, 5
conexo, D
desconexo. 5

41



INDICEREÀ,ílSSiVO 133

euleria.no. 43

inleiso no pla.no, 6
induzido

por um conjunto de ai'estas,
poi um conjunto de vértices

k-conexo, 5

ilao-cepa
planar, 6

pondei'ado, 5
simples, 2

subjacente, 2

k-circuito duplo-fraco, 40
k-regula.r, 2

3

niininio
cii'cuido, 4

m at iiz

a.d.jtii]ta. de un] cligia.fo, (55
a nti-simétrica.. 64

Pfa fTiano de unia, 64

grau
de entoa.da. 2

de saída, 2
de um vértice, 2
de uma permuta.çã.o, 54 P

H pai
digialo, 36
peiilltita.çao, 55

passeio, 3

ímpar', 4
coillpiiineilto (le ull]. 3

conca.della.çào, 4

disjunt.os nas al'estas, 4
disjuntos nos a.ecos, 4

disjuntos nos vértices, 4
extienlos de un]. 3

fechado, 4

fim de um, 3
início de um. 3

mínimo. 4

pa.i, 4
seçã.o cle un], 4
totalmente clisjuntos, 4
vértices internos de um, 3

passo de aunleiltação, 91
PCa.mlmpa.r, 7

PCa.mlmpa.i'lVlin, 9
PCa.mPai', 7
PCa.mPail\,lin. 9
PCitDFlnlp,41

hiper-arestas, 70
hiper-vértices, 70

hipergrafo, 70
condensa.clo, 70

quaclia.clo, 70
r-colos'a.'ão Hp u -« 70

l
ideíltida.de

cobeituia, 56
permttt,ação, 54

impar
permuta.ção. .55

induzido.
circuito, 26

intprc.,;n

de dois conjuntos,
cle dois digiafos, 3
de dois grifos, 3

l

K
k-cii'culto cltiplo, 'lo



134 ÍNDICE REN'ilSSIVO

PCirlmpar, 7
PCirlmparb4in, 9
PCirPar, 7
PCirParN4in, 9
PCirPPar, 36
PDigrafoPar, 36
PDoisClam, 102
PEmph'lax, 90
PEmpPPlvlax, 112
PEncCamlmpai', 8
PEncCamPar, 8
PEncCirlmpa.i, 8
PEncCirPal', 8
pei'feita.

permutaçào, 56
permanente, 54
permutação, 54

ímpar, 55
identidade, 54
par, 55
perfeita, 56
sinal de unia, 55

PEsqPolya, 55
PFaseCompleLa, 92
PHiperCond, 71
PLMatriz, 62
ponta

de um a.lco, 2
de uma. atesta., 2

ponte, 5

POi'Pf, 64
PPermDet, 60
P i'oblem a

da Z,-matriz. 62
da fase completa, 92

da orient,ação Pfafhana, (54
da verificação Pfafbana, 68
de encontra.t un] cantinho par, 8
de encontiai um caminllo ínipai, 8

de enconLiar uill circuito par, 8
de encotlLral un} circuit.o filada.r. 8

do 3-circuito duplo, 53
do ca.minto pai, 7
do caminho pat niíninlo, 9
do caminho ímpar. 7

do caminho ímpar mínimo, 9
do cii'culto de peso pa.i', 36]
do cii'coito duplo, 52
do circuito duplo ínlpai, 52
do circuito duplo-fraco ímpar, 41
do circuito pai, 7
do circuito pai mínimo, 9
do cit'cuit.o íml)a.i, 7

do circuito íillpa.l illíllimo, !)
do cligia.fo l)ai, :36

do empa.lellla.nlcilto illá.cimo, 90
do empa.rellla.mento peifeit.o de peso

máximo, 1 12
do esquema. de Polya., 55
do hipelgtafo condensado, 71
clo peimallente determinante, 60
do trio.ngulo, lll
dos dois caminhos, 102

PTiiâ.ngtt]o, ] ] ]
PverPf, 68

R,

l prl 1 1 r' a o

atmlento de grau, 87
dois componentes, 86

S

segillento, 79
especial, 71)
illterioi, 80

serlli-caminho, 4

senti-circuito, 4
senil-passeio, 4
si il] éti'ica

diferença, l
siiliétrico

(líbia.fo. 40



ÍNDICE REÀ,1lSSIVO 13.5

simples
diga'z\.fo. 2
grato, 2

subdigra.fo, 3
subdivisã.o

de um arco, 3
de um \:éltice

de unia atesta.
subgrafo, 3

subhipergiafo, 70
subpa.sseio, 4

3

3

T
Tinha

entrelaça.da. 103
ti'ilha, 4

U
Li i) ] a.o

dc dois con.jllntos, l
de dois diria.los, 3

de dois gt'aios,:3

V
vértice. 2

a.dja.conte, 2
de conte, 5
livre, 5

subdivisã.o de um. 3
vértices

ad.ja.ceilt.es, 2
coiiespon(lent.es, 9i3
vizinhos. 2


