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ftesttil)o

Uma geiietalização 'le emparelhan]entos en] gtafos pode set obtida com base na idéla
de encontrarmos. en] ]m] grato H = 1 \. ( É/ ). .l( H 1 1. urll subgiafo (,' tal que os componentes
de (; sejana isomorfos a membros (ie unia fanlí]]a fixa F (]e giafos conexos. .Xo grafo G'
chamamos .F-írzz/,arofarrzfn/o de H. e se \ (G') = \. 1//1. então G' é denominado um
F-jütor de [l

t,Ínl de nossos objetlvos é o estudo da (onlplexida(le dos prol)lendas da forma "dado
um grato H. (!e(idi] se H admite un] .F-fatos". ('hainalllos este ])roblenla de /)roó/ínla
],e farol'nçâo (tífinàdo pol F

Os pi'oblenlas (le fatos'anão definidos pol falllílias unitárias foram os pt'inleiios a serem
estudados. Dentre esses. o pioblenla (lo empaielhamento perfeito ó o único. ern essêrlcia.
que nã.o é .\.'7)-completo. Dentre os problemas dcfiiiidos por famílias não unir.árias. são
corJhecidas algumas classes de problemas polinomiais. Exa)lplos são os problemas (le
fatoração poi rali)alias de diques cine cont.unha.n] o grato /xz. e alguns problemas definidos
por famílias de estrelas. Todos esses prol)lemas são consi(legados neste trabalho. Também
apresentamos exenaplos de problemas ,V'7) completos definidos })or famílias não unitárias
de grifos. pol exemplo o problema do {/l3. /\4. . . .} fat.or e aiguits problemas definidos
por famílias de gratos blpartidos completos.

A.tualment.c. a nlaioi (luestào acerca dos problcnlas dc fatotaçào é a rali.J(c/rzz'a dr
Loeb/ c Po//aÁ. (luc piopõc urlla cai'acterizaçào das farllilias (lc gtafos (onexos (luc (lehneni
prol)lemas cle fatolação polillonliais eni t,eri)aos (le iliati(3i(l('s. Essa ('onjectuia foi icspoil
dada de forilla afirillatlva pal'a famílias (la foiii]a {/xz. /r} ci]] (iuc' F' é uill giafo collcxo.
O caso geral pernlaiic(c en] abcit,o des(le (iue foi l)tol)oito cn) lç)SS.

Resun10 

Uma generalização de emparelhamentos em grafos pode ser obtida com base na idéia 
de encontrarmos. em um grafo H = (F(H), A.(H)). um subgrafo G tal que os componentes 
de G sejam isomorfos a membros de uma família fixa :F de grafos conexos. Ao grafo G 
chamamos :F-empacotamento de H, e se \/(G) = V(H). então G é denominado um 
:F-Jator de H. 

Um de nossos objetivos é o estudo da complexidade dos problemas da forma "dado 
um grafo H. decidir se H admite um :F-fator". Chamamos este problema de problema 
de fatoração dt_finido por :F. 

Os problemas de fatoração definidos por famílias unitárias foram os primeiros a serem 
estudados. Dentre esses, o problema do emparelhamento perfeito é o único, em essência, 
que não é .VP-completo. Dentre os problemas definidos por famílias não unitárias, são 
conhecidas algumas classes de problemas polinomiais. Exemplos são os problemas de 
fatoração por famílias de cliques que contenham o grafo 1\·2 • e alguns problemas definidos 
por famílias de estrelas. Todos esses problemas são considerados neste trabalho. Também 
apresentamos exemplos de problemas NP-completos definidos por famílias não unitárias 
de grafos, por exemplo o problema do {/{3 , /{4 , ••• }-fator e alguns problemas definidos 
por famílias de grafos bipartidos completos. 

Atualmente. a maior questão acerca dos problemas de fatoração é a conjectura df 
Loebl e Pozjak, que propõe uma caracterização das famílias de grafos conexos que definem 
problemas de fatoração polinomiais em termos de matróicles. Essa rnnjectura foi respon
dida de forma afirmativa para famílias da forma { /\·2 . F} em que F é um grafo conexo. 
O caso geral permanece em aberto desde que foi proposto em 1988. 



.Xbstract

'\ geneializatioi, of nlatchings can be obtaiíle(l froill thç' i(!ea of hnding in a graph
H = (\ IH1. .41//11. a su})graph G' w:hoje conlponents aie tsonlorphlc to giaphs fronl a
glven connecte(] grap]l fami]y /'. We ca]] G an .F-pa(.klllzg of H. an(l if \. IGI = \ (HI.
then (l; is said to be an .F-./ac/oi' of //

Our mail) goal is the study of t.he coiilplexity of problems definecl as

/nstancc: .'\ graph r/

QI/es!;orl: [)ocs // admit an .F-factor''?

Tais is the /ízc/or /)I'ob/frl? df.Órle(/ ó.y .F

f'actor !)to})lcnls dcfined by unitar}, families fere t.he íii'st. to be studied. Foi tttese
onllç, the pel'fe('t iilat(hillg problenl a.nd tule /x i-faca.or piobleni al'e not .\'7'-con)plebe.
Among problenls dehlie(l by severas elemerlt famílias we know- some classes of pioblems
which can be solved by polynomial time bounde(l algoritllnls. foi instar(e factor problems
deflned b} cll(ltlc families w:lii(1) contam /l2. and sollle star' farllill. factor problema. .411

these ale suiveyr'd in tllis woik. \Ve algo present some .\.'7:) complete prol)leiils defilled by
nora-unitai} faniilies. like thc { /\3./ll./is. . . .}-factor ptobleíli and soille problenls define(l
bl' (ompletc bil)artite glapll fai)iilies.

Nova(lays [llc l)iam (lliestioíi oil fa('toi pto})lcills is tl)c Loel)l l)ol.jak (oíl.lectute. whi(}l
status a (hai'a('tclizatioii of grapll fanlilies wlliclt (lehlle l)ol.\-tloí)miai tilllc solvablc fa(.tor
])roblenis in telil)s of illatroi(is. l.'or two eleilieilt (oi)ile'('ted giapll faiililies wlli(h ( ontaiil
/\2 t.he (onde('tule is lçnowit to l)e {i'ue. 'File general statenlel)t ieillains ullsolve(l siii(e i{
was proposcd iil i98S.

A .. bstract 

A generalizatiori of matchings can be obtained from the idea of finding in a graph 
H = CV( H). A.(H) ), a subgraph G whose components are 1somorphic to graphs from a 
given connected graph family :F. \Ve call G an :F-packing of H. anel if V(G) = \'(H), 
then G is said to be an :F-factor of H. 

Our main goal is the study of the complexity of problems definecl as: 

Instance: A graph H. 

Question: Does H admit an :F-factor? 

This is the f actor problern defined by :F. 

Factor problems defined by unitary families were the first to be studiecl. For these, 
only the perfect matching problem anel the /\."1-factor problem are not .1/P-complete. 
Among problems defined by severa! element families vve know some classes of problems 
which can be solved by polynomial time bounded a.lgorithms, for instance factor problems 
defined by clique families which contain /12 , anel some star family factor problems. All 
these are surveyed in this work. \Ve also present some .VP-complete problems defined by 
non-unitary families, like the {/\.3 , /\'4 , /\·5 , •.• }-factor problem and some problerns clefined 
by complete bipartite graph families. 

Nowadays the main question on factor problems is the Loebl-Poljak conjecture. which 
states a characterization of graph families which define polynomial time soh·able factor 
problems in terms of rnatroids. For two-element connected graph families which contain 
/12 the conjecture is knmvn to be true. The general statement remains unsolved since it 
was proposed i11 1988. 
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-z\presentaçao

Empaielharllent.os estão covil certeza erltre os entes dais verTI estudados enl teoria dos
gratos. De fa.to. a pesquisa sobre ernparelhanlentos remonta ao traballlo de l,iõ11ig na
década de :30. e à própria oiigen) da teoi$a dos giafos (omo tema disco!)lha à parte de
outros ramos da rllat.emática discreta. Resultados como os de l.iõnig. Berre e Tutte. e
técnica.s erllpregando a noção de cadinho alteinantc. caiactcrizam o que chamamos (le
teoria clássica dos enlpalelhamentos. bem conhecida dos pes(luisaclores na área l:3. 12. 241.
M.ais recente. o trabalho de Edmonds na doca(la de 60 mosto'an(lo a polinonlialidacte ílo
problema do empai'clhamento perfeito ISI c rtlaclonaiido eillparelliai)ieiitos e mattóid(,!;
transversais li01. também rena lugar enfie os tiaballlos (le(lesta(lue sobre enlparelhamen
tos

Tal riqueza de conhecirlientos tens levado di\ ursos pes(luisadores a iiidagai se nào seria
possível en(ontrar generalizações de emparelhanlent.os que pieservassem est.es resultados.
A resposta em termos da diversidade de problemas apresentados é iargarllente
afirmativa.

Este tiaballio trata de uma. paiticulai gellelalização do l)rol)lcnla (lo cmpaielhatnento
perfeito ou seja. dos pl'oblenias da fora)a -dado uin gtafo H. ei]contiai ui]] subgrafo
de // cujos conll)orientes scjanl isonioifos a gtafos (le unha fan[ilia .F fixa". (I'l]at]]a] ]os

tais pi'oblenlas (lc /)i'oó/( Filas (/( .fr//OI'açao.

Problelllas (le fatos'açào. confot'nlc (lefi11inlos a(ima. tõil) sido está(lados desde o hilal
da década de 70. Enl 197S. [lell e ]Çirkpatti('k j1:31 al)iesclltaiaiil uma ('aiactci'izaçào
da complexidade (lo ptoblenla pala famílias .F tinitá]ias. ii]osttai]do cine ei)] cssé,il(ia o
probienaa do ente)a[ell[an[ento l)eifeit.o é o ]ín](o (menti(' tais l)!ol)lei]tas (iate ]lao e .\ 7)
coin])leto. Poster ior111ente. coi]] l)ase i)a tccill('a (lcs('!)volvi(la nesse ttal)all)o. (livctsos

problemas de fatoiação foram ca[actetiza(los (onlo seio(]o .V7) (oilll)]etos j]-t. ].3. 1(il. .Xo
mesmo teilll)o. ottttos l)lo})leillas fotai]] ('a]a({('1]za(ios ( O]] o l)olnloillialil elite solttveis.
como por exer] plo os pool)lcnlas (le farol'anão l)oi fatiiilias sc(llicnciais (lc esttclas it(il r-
os pool)lemas (lc fatoiação l)o! fainllias (le giafos (oilll)lctüs (onteildo o gi'aío /xz li.li-

do estudo (lcsses pool)lemas sttrgiti linfa fasciilailte geiietalizaçào da teor'ia (lássi(a (los
empa.i'elhamciltos e (le alias té(ni(as.

outra !i[t(-]essai]](' (oi]exao (o]]] a t('oua tia(li(ioi)i\l (los e!])l)ai(-lhanlelltos (les(.ilvol
veu-se de illancila l)aialcia ao tias)alho cle [iell (, ]\.ttkl)aii ic]{. .\inda ilo íina] (]a década

;::i l : :;.l .

Apresentação 

Emparelhamentos estào com certeza entre os entes mais bem estudados em teoria dos 
grafos. De fato, a pesquisa sobre emparelhamentos remonta ao trabalho de I...:onig na 
década de :30, e à própria origem da teoria dos grafos como uma disciplina à parte ele 
outros ramos da matemática discreta. Resultados como os de I...:onig. Rerge e Tutte. e 
técnicas empregando a noçào ele caminho alternante, caracterizam o que chamamos ele 
teoria clássica dos emparelhamentos, bem conhecida elos pesquisadores na área ['.3, 12, 24]. 
Mais recente, o trabalho de Eclmonds na década de 60 mostrando a polinomialidacle do 
probléma do emparelhamento perfeito [8] e relacionando emparelhamentos e matróicle:; 
transversais [10], também tem lugar entre os trabalhos de destaque sobre emparelhamen
tos. 

Tal riqueza de conhecimentos tem levado diversos pesquisadores a indagar se nào seria 
possível encontrar generalizações de emparelhamentos que preservassem estes resultados. 
A resposta - em termos da diversidade de problemas apresentados - é largamente 
afirmativa. 

Este trabalho trata de uma particular generalização do problema do emparelhamento 
perfeito - ou seja. dos problemas da forma '·dado um grafo H. encontrar um snbgrafo 
de H cujos componentes sejam isomorfos a grafos de uma família :F fixa··. Chamamos 
tais problemas de problemas de fatoração. 

Problemas de fatoração. conforme definimos acima. têm sido estudados desde o final 
da década de 70. Em 1978. Hell e Eirkpatrick [1:3] apresentaram uma caracterização 
da complexidade do problema para famílias F unitárias. rnostrando que ern essência o 
problema do emparelhamento perfeito é o único dentre tais problemas que não é .\'P
completo. Posteriormente. com base na técnica desenvolvida nesse trabalho. diversos 
problemas de fatoração foram caracterizados corno sendo .VP-cornpletos [l~L 15. 16]. :-\o 
mesmo tempo. outros problemas foram caracterizados corno polinomialmente solúveis. 
como por exemplo os problemas de fatoração por famílias seqiienciais de estrelas [ 16] {' 
os problemas de fatoração por famílias de grafos completos contendo o grafo Í\·2 [ 1-S]. 
Do estudo desses problemas surgiu urna fascinante generalização da teoria clássica dos 
emparelhamentos e de suas técnicas. 

Outra interessante conexão com a teoria tradicional dos emparelhamentos desenvol
veu-se de maneira paralela ao trabalho ele Hell e h:irkpat ríck . .-\inda no final da década 

111 



de 70. LFhry l2SI (vei tanlbénl Balas jll) e Nliihll)a(-her le.sl ot)tiveram de forma indepen-
dente ull] insulta(lo que Feia(-lona enlparelhament.os nlaxiialos inteiros e einpaielllanleiltos
fracionários })ossuií)clo un] nlínlelo mínimo de ('ircuitos íltll)aios. Esse resultado: }lojc em
dia conhecido na literal.ura ('on] o nome de /)/'o/)?.zf(fad( f/( /3a/a.s- ( '/z/':y. estiinu]ott o está(]o
das propriedades dos enlparelllanlentos fra(ionários na plinlcira metade da década (le 80
l6. 7, 2(i. 271. ..\o mesmo t.empa. foran) apresentadas generalizações desses resultados
relat.ovas ao probleí)la de fatoração por /\ 2 mais unia família finita de grifos hipoenlpare-
Iháveis l.S. 41. Esses tlltimos resultados repic-duzeni a parte l)ositiva do trabalho de Hell
e l<irkpatrick en] jl.SI.

Na segunda metade da década de 80 a pes(guisa sobre .F favores t.amou un] novo
impulso. quailclo se passou a aplicam a teoria dos rllatróides ao estudo dos problemas de
fatoração. Enl 1988 Loebl e Poljak j211 apresentaram uma ilo\a classe de famílias dc
gratos -- as .fama'/ia.s nza/rrlzldazl.ç que inclui todas ns fatnílias !)ara as quais se sabia
na época (lue o ies!)ectivo problema de fat.oração é polinomial. l.usando essa nova classe
de famílias. Loel)l e Poljak caract.erizaram a complexada.(le dos problemas de {/l2. /?}
fatoração l2:3) (// conexos e aptesentarani uma nova stibclasse das famílias mat!.oidais
para os (duais o pool)lema de fatoiação é polinomial: as ./}1/7zl7zlízs borzs lee. 2:31. Baseados
nesses resultados. Loebl e Poljak conjecturarain que un] pl'olilenia de farol'ação (lehnido
por uma farllília finita de gratos é polinomial se e somente se a família. que o clehile é
matroidal l2i31. Sabe-se (lue para problemas de fatoração poi {/lz. r'}. F' conexo. essa
conjectura é válida l21 . 2:31. mas o caso geral permane(.e en] aberto desde 1988.

No primeiro capítulo. expomos os conceitos sobre grifos. enlpaielhanlentos e ma
tróides que serão usados neste trabalho. Também definintos pre('isalllente enlpacotanlen
tos. fatores e probíerllas de fat.oração. apresentando a iesl)c(uva nomenclatura.

O segundo capítulo apiesent.a os problemas (le fatoração (definidos por famílias unirá
rias. .4 técnica eillpi'egada rias pi'ovas de ,\:'F)-('on]pletu(le e f]]i](lalliental pai'a as deillais
pro\as dest.e til)o presentes rla (lisseitação.

O (.'apitulo i3 desellvolve os insultados sol)I'e fatolaçao l)or arestas e giafos liipocnl

parelháveis (le mo(lo (liveiso. tarro (le Hall e l-iirkl)atei(k jl.-)i (quanto de (I'oinuejols.
llartvigsen e Pullel.l)lank l.S. 41. Enl l.SI foi proposto \ln algoiitillo l)olinoiilial. que ie-
sol\re prol)lcitlas dessa ('lasso. .À observa.çao chave pala llossa api'esentaçao e (ltt('. sob
celtas (ondições. o tltlmeio dc (omponeiltes iiào isoil)oiros a /lz elli unl empacotaillento
é estritail)ente (res(elite (luiante a execução (l('ste algoiitiilu. Desenvolver os i('stiltaclos
en] jl.S. .3. '11 a partia desse fato lias peiiilitiu un a (oiilpieellsão l)ioftiiida desta (lasso do
pioblenlas. O ('apitulo 4 trata dc piobleiiias (lc fatoiação l)oi giafos l)ipartldos colill)latos
seguindo a :llesina al)otdageii}.

O C'apítulo .3 (opte o tt'a})all)o de Loebl c Poljak. I'ara (on(luii os insulta(los. ne
cessltan[os apiesentai' u]])a exteiisao (la pior)lleda(l(. (lc Ralas ('hiv (lue e satisfeita l)elas
famílias ))oas de gtafos. já (luc' estas fa!)tílias ci]] geral i?do l)ossttctl) a piopiicda(lc oii
ginal. Este insulta(lo t)os pei'íllitiu justihcai. (le n)aileila conll)lota. (!uf' os ptobleilias (lc
fatos'açào l)oi faia)alias boas l)odci]] se] resolvidos edil temi)o polinoilltal.

l\'

de 70, Uhry [28] (ver também Balas [l]) e M-ühlbacher [25] obtiveram de forma indepen
dente um resultado que relaciona emparelhamentos máximos inteiros e emparelhamentos 
fracioná.rios possuindo um número mínimo de circuitos ímpares. Esse resultado; hoje em 
dia conhecido na literatura com o nome de propriedade <Íf Balas-Uhry. estimulou o estudo 
das propriedades dos emparelhamentos fracionários na primeira metade da década de 80 
[6, 7, 26, 27). Ao mesmo tempo, foram apresentadas generalizações desses resultados 
relativas ao problema de fatoração por 1\.·2 mais uma família finita de grafos hipoempare
lháveis [5, 4]. Esses últimos resultados reproduzem a parte positiva do trabalho de Hell 
e Kirkpatrick em [15]. 

Na segunda metade da década de 80 a pesquisa sobre F-fatores tomou um novo 
impulso, quando se passou a aplicar a teoria dos matróides ao estudo dos problemas de 
fatoração. Em 1988 Loebl e Poljak [21] apresentaram uma nova classe de famílias de 
grafos - as J amflias matroidais - que inclui todas as famílias para as quais se sabia 
na época que o respectivo problema de fatoração é polinomial. Usando essa nova classe 
de famílias, Loebl e Poljak caracterizaram a complexidade dos problemas de {!{2 • F}
fatoração [2:3] ( F conexo) e apresentaram uma nova subclasse das famílias matroiclais 
para os quais o problema de fatoração é polinomial: as Jam{/ias boas [22, 23]. Baseados 
nesses resultados, Loebl e Poljak conjecturaram que um problema ele fatoração definido 
por uma família finita ele grafos é polinomial se e somente se a família que o define é 
matroidal [2:3]. Sabe-se que para problemas de fatoração por {J\.·2 , F}, F conexo, essa 
conjectura é válida [21, 23), mas o caso geral permanece em aberto desde 1988. 

No primeiro capítulo, expomos os conceitos sobre grafos, emparelhamentos e ma
tróides que serão usados neste trabalho. Também definimos precisamente empacotamen
tos, fatores e problemas de fatoração, apresentando a respectiva nomenclatura. 

O segundo capítulo apresenta os problemas de fatoração definidos por famílias unitá
rias. A técnica empregada nas provas de NP-completude é fundamental para as demais 
provas deste tipo presentes na dissertação. 

O Capítulo :3 desenvolve os resultados sobre fatoração por arestas e grafos hipoem
pa.relháveis de modo diverso. tanto de Hell e Kirkpatrick [Ui] quanto de Cornuejols. 
Hartvigsen e Pulleyblank [5, 4]. Em [5] foi proposto um algoritmo polinomial, que re
solve problemas dessa classe. A observação chave para nossa apresentação é que. sob 
certas condições. o número de componentes não isomorfos a Í\·2 em um empacotamento 
é estritamente crescente durante a execução deste algoritmo. Desenvolver os resultados 
em [15, 5, 4) a partir desse fato nos permitiu uma compreensão profunda desta classe de 
problemas. O Capítulo 4 trata de problernas de fatoração por grafos bipartidos completos 
seguindo a mesma abordagem. 

O Capítulo 5 cobre o trabalho de Loebl e Poljak. Para concluir os resultados. ne
cessitamos apresentar uma extensão da propriedade de Balas-l .hry que é satisfeita pelas 
famílias boas de grafos, já que estas famílias cm geral niio possuem a propriedade ori
ginal. Este resultado nos permitiu justificaL ele maneira completa. que os problernas de 
fatoração por famílias boas podem ser resolvidos em tempo polinomial. 
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Capítulo l

Princípios básicos

Neste capítulo antro(luzimos os p[é- i'e(]uisitos niíiiii ]os e a notação lle(essária para a leitu
ra desta dissertação. Esse ferra]nental perten(e en] essência a dois íamos da conit)inatel ia
a teoria dos gi'afãs e a. teoria dos nlatlóícles.

A primeira seção exibe algumas ol)set'vações gerais sot)re a not.ação que será usada
neste trabalho.

A Seçã.o 1.2 trata de conceitos básicos soba'e grifos. quc empregamos ao longo de
todo o trabalho. Na Seção 1.=3 discorremos sobre empaielhainentos eni grifos. Citamos
ali diversos resultados clássi(.os, que terão largo uso em particular nos Clapítulos :3 e 4.

A Seçào 1 .4 a.preseilta (lefinlções soba'e matióides e mostra alguns lesult.idos a despeito
de pt'oblemas dc pa]'tição eí]] nlatióides. Essa teor'ia é cmt)tegadt\ no (.'apl'tlllo .'). (lue
apl'esenta alguns aspectos da i'ilação ent.ie enlpacotaiileiltos c illatióides.

.A classe dos pool)l('Rias d( fatoiaçao e clefillicla ila Scçao l.)

Clonceltos esse(iscos. (.u.lo uso na dlsseitaçao al)rcseilLai caratei local
ao longo do tias)alho. à iiicdi(la (lue fore11i self(lo ile(essários.

scl'ào (Itt(los

1.1 Preliminares

vamos. arltes de l)aitii' pala as clphiliçõcs
bologta que vamos elnpiegai.

listam alguillas notas gei'ais a despeito (la sim

e Usaiell)os a notação 2s l)ata i] clicai o c'onjuiito dos slll)coíljuiltos (le ulll con.ittilro
finito .S'.

l

Capítulo 1 

Princípios básicos 

Neste capítulo introduzimos os pré--requisitos mínimos e a notação necessária para a leitu
ra desta dissertação. Esse ferramental pertence em essência a dois ramos da combinatória: 
a teoria dos grafos e a teoria dos matróides. 

A primeira seção exibe algumas observações gerais sobre a notação que será usada 
neste trabalho. 

A Seção 1.2 trata de conceitos básicos sobre grafos. que empregamos ao longo de 
t.odo o trabalho. Na Seção 1.:3 discorremos sobre emparelhamentos em grafos. Citamos 
ali diversos resultados clássicos, que terão largo uso em particular nos Capítulos ;3 e 4. 

A Seção 1.4 apresenta definições sobre matróides e mostra alguns resultados a respeito 
de problemas de partição em matróides. Essa teoria é empregada no Capítulo 5. que 
apresenta alguns aspectos da relação entre empacotamentos e matróides. 

A classe dos problemas de fatoração é definida na Seção 1.5. 

Conceitos específicos. cujo uso na dissertação apresentar caráter local. serão dados 
ao longo do trabalho. à medida que forem sendo necessários. 

1.1 Preliminares 

Vamos, antes ele partir para as definições, listar algumas notas gerais a respeito da sim
bologia que vamos empregar. 

• Usaremos a notação 2 5 para indicar o conjunto dos subconjuntos de um conjunto 
finito S. 



CAP.l PRINCÍPIOS B,XSICOS

Figura 1.1: Exemplos dc "la.ços' (' "arestas múltiplas"

e Pala a relação de igualdade. vamos empiegat dois símbolos. o usual :: e un] adicio-
nal. ::=. este último com o sentido de ittribuição. quan(io estivermos definindo uma
notação ou un] ente.

e \'amos nos utilizei dos termos classe. coleção e família colei o illesmo signihcado
do usual rorÜiznio.

e Event.ualmente. nas expressões mais longas. vamos substituir os símbolos U e \
junção e diferença usuais cle conjuntos) pol + e --. respectivamente

e O símbolo usado para denotam a diferença sirnótrica usual enfie con.jtmtos sela o
©

1.2 Grafos

Os conceitos e a siiJtl)ologia apresentados a seguia' são eni grail(le parte llei(lados de textos
clássicos sobre giafos. como poi exemplo [3ondlç e ]\]urt} ll:3lle [laiai'l: lli2ll. EJltictailto.
ao longo do t.rabalho. peimitin]os ('o]r] fie(liiência (luc o (oi)texto (oilll)lote o sigllifl(ado
da notação.

tina grafo H ó uni l)al ordena(lo it lm). .4(//ll. pill (lue }''(/7=) é un} con.junto finito
(possivellilent(' vazios (le cienlentos que chaiilanios (lc vértices p A(-H) é unl coiljullto
de pares não OI(legados {lt/. i'l: tz. t' € t'l//l}. aos (ittais cllailiarertlos arestas.

É fle(ltient.c eil(ottti'áridos iia fitei'atraia intio(Ititói ia sol)tp glifos as noções (le -aios
tas mtílti!)las" c -laços". excillplificados lla Figiiia 1.1. Desta(amos (lue. villa vcz (lue
(onjunt.os ilâo a(lilJitci eles altos ocorrendo nlajs (l(. uma vcz. a (lcíilliqao (luc a(lotalilos
pal'a giafo excltil a o(oti(I'ii(ia tanto de laços (}uallto (lc arestas il)tlltiplas.
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Figura 1.1: Exempfos de "laços" e "arestas múltiplas". 

• Para a relação ele igualdade, vamos empregar dois símbolos. o usual = e um adicio
nal, :=. este último com o sentido de atribuição, quando estivermos definindo uma 
notação ou um ente. 

• Vamos nos utilizar dos termos classe. coleção e família com o mesmo significado 
do usual conjunto. 

• Eventualmente, nas expressões mais longas, vamos substituir os símbolos U e \ 
(união e diferença usuais de conjuntos) por+ e -, respectivamente. 

• O símbolo usado para denotar a diferença simétrica usual entre conjuntos será o 
ffi. 

1.2 Grafos 

Os conceitos e a simbologia apresentados a seguir são em grande parte herdados de textos 
clássicos sobre grafos. como por exemplo Bondy e ~lurty ([:3]) e Harary ( [12] ). Entretanto. 
ao longo do trabalho, permitimos com freqüência que o contexto complete o significado 
da notação. 

Um grafo H é um par ordenado (\'(H). A.(H)). em que V(H) é um conjunto finito 
(possivelmente vazio) de elementos que chamamos de vértices e A(H) é um conjunto 
de pares não ordenados { { u. i'}: u. u E V( H)}. aos quais chamaremos arestas. 

E freqüente encontrarmos na literatura introdutória sobre grafos as noções de .. ares
tas múltiplas'' e .. laços ... exemplificados na Figura 1.1. Destacamos que. uma vez qtw 
conjuntos não admitem elementos ocorrendo mais de uma vez. a definição que adotamos 
para grafo exclui a ocorrência tanto de laços quanto de arestas múltiplas. 
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.À ordem de un} grato é o nlínlel'o de véit.ices (lo mesmo
ordem l são (cantados triviais.

Eni pal'titular. giafos de

Se tl. 1, são verti(es clc um grato //. e a { t/. I'} é lula aresta (le //. ciitào

e os vértices 1/ e z' são chamados extremos da aresta a;

+ a aresta a inc;de en] tz e t';

. os vórtices t/ e { são adjacentes enl H

e indicamos a atesta a t.an)béni pelas notações t/t' e otz

Duas at'estas coi]i u]]] extremo eni conlulll sÕo dlt.as adjacentes

Se 1/ é ui ] verti('e cle t-]n] gi'afo H. então o conjunto dos verti('es adjacentes a t/ enl
H é inda(-a(lo pela notação .4cÜn(u). .Já o (oi}.lunt.o (]as giestas de H inca(lentes etl i/ é

denota(lo poi' óH(%). O ntlnleio óH(t/) é o grau do \.értice u ilo gtafo /7. e ó iii(ligado
pot dH(u). Vórtices de grau zelo en] // são ditos isolados eni //

Seja .':,' uii] conjunto não vazio cle véi'vices de H. Os conjuntos

U ,a .c/«i«
u€S

{ tzt, C .:l( H): t/ C S'. t, g .q}
sao expressos respectivamente poi' Ádym(S) c !)oi óm(S). Obsel've (lu('. (lc açor(io com
a nossa (lefiiliçâo. pode ocorrem .4(/JnlS'l n .q' / çj: nào fazerllos ol)jeção a isto.

e

Se // e //' são (loas gi'aros elltão (lize]]]os que H' õ t]n] subgrafo de // se \ l É/'l Ç
\,''(//l e .41 V'l C .41//). l.;rn sul)gi'afo (lc H diferente (IP // é uni subglafo próprio de

//. Se .'i' é uill (.onjuilto de vértices de //. então o sul)giafo //' (lc // tal (lue \ l//'l :: .s'

e ..l(#'l = {i/r, c .-il//l: 1/ C .S'. i, € .Ç'} é indica(lo })o] .n'lSI. Esse gtafo ó ('llanla(lo o

su})giafo dc // induzido l)oi .q'. De rllancira alláloga. van)os illencioliar direi'sas vezes
su})giafos iil(luzidas pot conjuntos (lc arestas. .Xssii]i. se 7' ó ui]] (Oli.lullto dc aicstas (l(.
//. então o sul)giafo //" (le H induzido poi 7'. i!!dica(lo l)oi .n'lrl. é o sul)grato iliillii)lal
de // tal que .-\l//"I = T

1:1] sttbgiafo induzido de // ou ó ull] subgrafo da foi'iria //l.Ç'l l)aia alguill .',' Ç \ ( //l
ou ull] stibgrafo da foiiila i/lrl pala a]gtlill T C .]l// l.

Dois gtafos. f/ e//'. são isoi]]orfos se existe ui]] !i]ap('ai]]ento un]-a-u!] e11tie t l//i e
l '( m'l (luc pl('sPi'va a a(ljacõll(ia entre os véiticcs. Sc dois giafos. // e //'. são iso:ltoifos
então escieve1110s //' = //

Se // e uii] grato. ] ó un] veitice (le //
conjunto (l(' aicstas (IP H. então:

.'.' é u]i] con.lliilto (lc vóiti(es dc // e 7' ó uni
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A ordem de um grafo é o mímero de vértices do mesmo. Em particular. grafos de 
ordem 1 são chamados triviais. 

Se lL. l' são vértices ele um grafo H. e a:= {u. l'} é uma aresta de H. então: 

• os vértices u e r são chamados extren10s da aresta a; 

• a aresta a inci<le em u e v; 

• os vértices u e 11 são adjacentes em H: 

• indicamos a aresta a também pelas notações 1w e vu. 

Duas arestas com um extremo em comum s~o ditas adjacentes. 

Se u é um vértice de um grafo H, então o conjunto dos vértices adjacentes a u em 
H é indicado pela notação AdjH(u). Já o conjunto das arestas ele H incidentes em ué 
denotado por bH(u). O número IJH(u)I é o grau do vértice uno grafo H. e é indicado 
por dH ( u). Vértices de grau zero em H são ditos isolados em H. 

Seja S um conjunto não vazio de vértices de H. Os conjuntos 

U AdjH(u), 
uES 

e 

{ttv E A(H): u E S, v (/. S} 
são expressos respectivamente por Adj H(S) e por 6H(S). Observe que, de acordo com 
a nossa definição, pode ocorrer AdjH(S) n S =/= 0; não fazemos objeção a isto. 

Se H e ll' são dois grafos então dizemos que H' é um subgrafo de H se \'( H') Ç 
V(H) e A(H') Ç A(H). Um subgrafo de H diferente de H é um subgrafo próprio de 
H. Se Sé um conjunto de vértices de II, então o subgrafo EI' de /! tal que \ ·( H') = s· 
e A(H') = {uu E A(H):u E S.u E S} é indicado por H[S]. Esse grafo é chamado o 
subgrafo de H induzido por S. De maneira análoga. vamos n1encionar di\"Crsas vezes 
subgrafos induzidos por conjuntos de arestas. Assim. se T é um conjunto de arestas de 
H, então o subgrafo H" de H induzido por T. indicado por H[T], é o subgrafo minimal 
de H tal que A( l!") = T. 

Um subgrafo induzido de H ou é um subgrafo da forma H[S] para algum S Ç \ ·( fl). 
ou um subgrafo da forma H[T] para algum T Ç .4( H ). 

Dois grafos. H e H'. são isomorfos se existe um mapeamento um-a-um entre \. · ( ll) e 
l"( H') que preserva a adjacência entre os vértices. Se dois grafos. H e fl'. são iso•110rfos. 
então escrevemos 11' ~ H. 

Se H é um grafo. I' é um vértice ele ll. S é um conjunto de vértices de H e T é urn 
conjunto de arestas de H. então: 
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e se t} € .Ç' dizemos (lue .S' cobre t!;

e se t' é extienlo de algtmla atesta pertencente a 7'. então T cobre t,

e se //' ó llrn giafo tal (lue t- IH'l cobre i'. ent.ão //' cobre L

e se /]'' (ot)le todos os elementos de .q'. então /// cobre S'

Em uln gi'afo H, uma sc'qii3ncia de verti('es da forma

It,o:ui:t'2....,u'.),/)?0./)CZ

é um caminho em // se ?,:t,.+i C .-l(H),0 $ í < /. e se t: # t,,.0 $ í < J $ p. Nesse
caso o vértice t'o é o vértice inicial e t;. é o vértice final do caminho. Tanlbénl c})amamos
uo e tFp de extremos. O inteiro /u é o comprimento do caminho. Um caminho pode sei
par (iu ímpar. dependendo da pal'ida(le de p.

Se. em uma se(ltiência(t'o, .. .. t,.) de vértices dc H. a subse(liiência(t'o.. . -- t',-i) é

um caminho de compiiinento positivo. o vértice I', é adjacente a t'~.i e t:. = 1'o. então
luo,.. . .t'..i) ó uni circuito ein #. O nún]e],o p é o comprimento do circuito. Un}
circuito é par ou ímpar dependerJdo da paridade do conlprinlento.

Em .f?: podemos definia uma relação de eclttivalência entre os vértices através da
existência. de caldinhos entre eles. Os subgrafos de H induzidos pelas classes de e(lui-
valência dessa relação são os componentes cle H. Se // tem urll único componente
então H é um glafo conexo. caso contrário # é uni grifo não conexo.

A distância entre dois verti(.es de un] grato // ó o comprimento de um ('amanho de
comprimento niítlimo entre os vértices. Se os dois vértices não pertencem a uill l esillo
componente de //. então por convenção ?l dist.â.ncia enfie eles é +x.

Llm grato // é uma floresta se // não possui ciicuit.os. e unia árvore se for uma
floresta conexo. L;nia floresta (lc // é unl subgiafo de // que é unia floresta.

t.rnl grato // é completo se t.odo par não ordena(lo de véiti(es de # é uma atesta dp
/7. Lim subgiafo //' (le // é ur]] clique de H se //' é un] subgiafo completo de H. L:nl
conjunto .S' de vértices de H é independente ou estável cJli /7 st' os vértices (lc .S' são
dois a dois nào adjacentes em H

&. menos clc ison)orfismos. existe apenas unl giafo coJnpleto cona i? véltl(es pala (ada
iílteiro positivo 1?. Esse gtafo sela siml)olizado pela notação .K'..

Se un] giafo H l)ode ter o seu conjunto (le vértices parti(ioiiado elll dois s\il)poli.}uiitos
(lisj«nãos «ào ~,azio: # e S'. tais qt:' 'i//IX) = .Snl.ç'l = tlal. ci]tão // ó u"] g:afo

bipartida. c /? c .ci' são as partes (le //. Se to(lo pai não otdeíla(lo {l/. t'} (lc véi'ricos dc

# cona t/ € /? e 1, € .q' é unia aresta (le //. então # ó un] grafo bipartida completo.

\ nICHos dc isoilloifisllaos. existe al)enas uii] gi'afo l)ipaltido (onipleto coral Faltes de
cardinalidades rl? e /l rcsl)e(tivanlente. pai'a (a(It\ pal (lc inteiros l)osltivos 1)/. rz. .X esse
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• se v E S dizemos que S cobre v; 

• se z, é extremo de alguma aresta pertencente a T. então T cobre v: 

• se H' é um grafo tal que V(H') cobre v. então H' cobre r: 

• se H' cobre todos os elementos ele S, entào !!' cobre S. 

Em um grafo H, uma seqüência ele vértices da forma 

p 2 O,p E Z 
é um can-iinho em H se v;v;+ 1 E A( H), O :S i < p. e se v; i=- Vj, O :S i < j :S p. Nesse 
caso o vértice v0 é o vértice inicial e vp é o vértice final do caminho. Também chamamos 
v0 e Vp de extremos. O inteiro pé o comprimento cio caminho. Um caminho pode ser 
par cm ímpar, dependendo da paridade de p. 

Se. em uma seqüência (v0 , .•• , vp) de vértices de H, a subseqüência {v0 , ..• , l'p-d é 
um caminho ele comprimento positivo. o vértice L'p é adjacente a Vp-I e vp = vo, entào 
(v0 , ••• , Vp-I) é um circuito em H. O número pé o comprimento cio circuito. Um 
circuito é par ou ímpar dependendo da paridade cio comprimento. 

Em H, podemos definir uma relação de equivalência entre os vértices através da 
existência de caminhos entre eles. Os subgrafos de H induzidos pelas classes de equi
valência dessa relação são os componentes ele H. Se H tem um único componente, 
então H é um grafo conexo, caso contrário H é um grafo não conexo. 

A distância entre dois vértices de um grafo H é o comprimento ele um caminho de 
comprimento mínimo entre os vértices. Se os dois vértices não pertencem a um mesmo 
componente de H, então por convenção a distância entre eles é +oo. 

Um grafo H é urna floresta se H não possui circuitos, e uma árvore se for uma 
floresta conexa. ll ma floresta de H é um subgrafo de J-I que é uma floresta. 

Um grafo H é completo se todo par não ordenado de vértices ele H é uma aresta ele 
H. Um subgrafo JJ' de H é um clique de H se 11' é um subgrafo completo de H. Cm 
conjunto 8 ele vértices de H é independente ou estável em H se os vértices de S são 
dois a dois não adjacentes em H. 

A menos de isomorfismos. existe apenas um grafo completo com n vértices para cada 
inteiro positivo 11. Esse grafo será simbolizado pela notação K n · 

Se um grafo H pode ter o seu conjunto de vértices particionado em dois subconjuntos 
disjuntos não vazios R e S. tais que óH(R) = JH(S) = A(H), então H é um grafo 
bipartido. e R e S são as partes de H. Se todo par não ordenado { u. d de vértices de 
H com u E R e v E S é uma aresta de H. então H é um grafo bipartido completo. 

A menos de isomorfismos. existe apenas um grafo bipartido completo com partes de 
cardinalidades m e n respecti\·amente. para cada par de inteiros positivos m. n. A esse 
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grato vamos (denotar .R.'.,.. Eill particular. o grato /I i.:. / ;. l
Gratos da foin)a S'. para algum ; ;. l seixo cllailla(los estrelas.

será denotado poi' Sf

Se // e un] grato e i' c un] vciti(e de //. então a operação dc renloçao do veitice {, do
grato H tens como insulta(lo o giafo //l\ 1 //1 \ {t'll. Esse gtafo é expresso pela notação
H -- u. .X remoção de un] (onjunt.o .'i' de vértices de H resulta no grifo Wlt (H) \ S'l.
indicado pela not.açào -H -- S.

Lrm giafo é X;-conexo (A ? 1 1 se a reilloção de (qualquer con.junto .S' de vértices de #
cona ISI < A resulta en] unl grato (onexo iià.o tri\ial. Por (otlvençào, giafos nào ('onexos
ou triviais sào 0-conexos. t-inl vértice de // cuja remoção tem conho result.a.do un] giafo
com mais cotnponentes (lo (lue # é un] vértice de corte cle //. LJrll bloco de f/ é lm)

subgrafo 2-(anexo maxinlal de H

Se H é um grato e a é uma arest.a de H. então a o])craçào de remoção da aresta
a do grato H resulta no grifo (t (al. .-l(H) \ hall. o (luar denotarenlos poi H -- a. .4

remoção de um conjunto T (le destas de // tem como resultado o giafo(\, l //l. .:ilml\rl.
indicado pela notação H -- Z'

Todas as operações de ren)oçào que definill)os acima tanll)ént serão cllanaadas de
eliminações e deleções.

Se S é uli] conjunto de vérti(es não vazio de H. elltão a operação de contração do
conjunto .S em H origina o grato #' definido por:

\''(H'l
l(#')

t'lÍ/ --.S'jUll.,}. onde tog \'(H);
-ilH -- S'l U {i{ o: tz € \''(//) \ .S'. t/l, € .4(// 1 para algum t' C S'}

Esse grato (; expresso pela notação -17'/S

Poi' convellçào. o grato H/Ç) é o pt'ópi'io //

Textos intio(lutórios ll)o] exeliil)lo. Boildy c l\luit}, l:31 1 sol)tc teoria (ios glifos aclnli
terá que gi'aros iesult.antes dc contraçoes possuam arestas illultil)las c laços. .\ cleíintçao
acima. no elltanto. cxcltiJ essa posslblli(la(lc. .-\ Flo ul'a l.') al)i'escuta tlll e\enlplo (lc
contiaçao. (ltie es(lalecc este l)omito.

1.3 Tópicos sobre emparelhamentos

Da(la a iml)oitância (ltie terá a teoria dos eilipalellialileiitos tlestc tias)alho. apiescntaillos
as i)rel[int11ar('s a ]cspcjto ei]] villa scçao a parte (la antctioi. (lue tiaLou (lc teoria (los

gi'afos eni gela.l. .Xlóiil (las refetõn(-ias l:31 e j121 já ('iradas. sugciinios ainda Lovász c
Plunamei l IPll l.
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grafo vamos denotar Krn,n· Em particular. o grafo /\·1.í· i 2 L será denotado por Si, 
Grafos da forma S; para algum i 2 l serão chamados estrelas. 

Se H é um grafo e i• é um vértice de H, então a operação de remoção do vértice u do 
grafo H tem como resultado o grafo H(F ( H) \ { v} ]. Esse grafo é expresso pela notação 
H - v. A remoção de um conjunto S de vértices ele H resulta no grafo H[V(H) \ 5), 
indicado pela notação H - S. 

Um grafo é k-conexo (k 2 l) se a remoção ele qualquer conjunto 5 ele vértices de H 
com 151 < k resulta em um grafo conexo não trivial. Por convenção, grafos não conexos 
ou triviais são O-conexos. Um vértice de H cuja remoção tem como resultado um grafo 
com mais componentes do que H é um vértice de corte ele H. Um bloco de H é um 
subgrafo 2-conexo maximal de H. 

Se H é um grafo e a é urna aresta ele H, então a operação de remoção da aresta 
a do grafo H resulta no grafo (\"(H),A(H) \ {a}), o qual denotaremos por H- a. A 
remoção de um conjunto T de arestas de H tem como resultado o grafo (V(l/), A(H)\T), 
indicado pela notação H - T. 

Todas as operações de remoçao que definimos acima também serão chamadas de 
eliminações e deleções. 

Se S é um conjunto de vértices não vazio de H, então a operação ele contração do 
conjunto S em H origina o grafo H' definido por: 

TV( H') ·

A(H') ·-

V(H - S) u {w}, onde w (/. \l( H); 

A(H - S) U {mv: 11 E \/(H) \ 5, uu E A(ll) para algum v E 5}. 

Esse grafo é expresso pela notação H / S. 

Por convenção. o grafo H /0 é o próprio H. 

Textos introdutórios (por exemplo, Bondy e !'vlurty [:3]) sobre teoria dos grafos admi
tem que grafos resultantes de contrações possuam arestas múltiplas e laços. A definição 
acima, no entanto. exclui essa possibilidade. A Figura 1.:2 apresenta um exemplo ele 
contração. que esclarece este ponto. 

1.3 Tópicos sobre emparelha1nentos 

Dada a imporiâ.ncia que terá a teoria elos emparelhamentos neste trabalho. apresentamos 
as preliminares a respeito em uma seção à parte da anterior. que tratou de teoria dos 
grafos em geral. Além das referências [:3] e [12] já citadas. sugerimos ainda Lovász e 
Plummer ( [:24]). 
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Figura 1.2: LÍlll exemplo de contrição

Um enlparelhamento em urli grato H é tn] conjunto E cle arestas de H .luas a
duas não adjacentes. Se em cada verti(e de // incide uma atesta de E. então /; ó ui]]
emparelhamento perfeito en) H. e H é ]in] grato perfeitamente emparelhável. l;m
vértice de H que não seja coberto por E é um vértice livre de E. Se dois vértices 1/ e t,
dL' // sào extienios de unia niesnia aresta de E'. anta.o E emparelha tl e t

O tamanho dc um enlparelliamento é a cardinali(la(le do mesmo. Se H é um giafo.
então o tanlanllo de um enlparelllanlento rlláxirllo en] // é expresso pela notação emp(.H)
e o número de vértices de H que não são cobertos poi um emparelhainento máximo é
indicado pot' (Ze/(-H). A esse último número. cl)amamos deficiência do grato //

A teoria dos enlpaielhamentos en] giafos versa enl gl'an(le parte sobre emparelha-
mentos máximos. ou seja. sobre eirlpaielhanaentos que tenham tan)anho illáximo dentre
os empalelllament.os de um da(lo grifo. .'\diante vamos citei urna série de rcstlitados co-
nhecidos amei('a desses eillpare]]lanieíltos e (]c sua estrutura.

O primeiro desses resulta(los e unia (ondtção i)ccessaila c suficieiltc f)aia (lue llill
em])aielliamento eil] un] grato seja nláxiillo. Essa (on(lição ó (icclatada enl tcitllos das
ide)as (le (.anllnho alteinante e (lc canlirlllo auiilciltadoi.

Se H ó uín grato e E é un] enlpaiell[an[ento (le //. então tii]] caniitlllo

(' := lco. ci . . . . . r,, l

é url] caminho /;-alternante se. pala todo /. 0 $ / < /) -- 1 te'illos r:c.+i € .v sc c

sonleiite se (.+lc:+2 $Í .v. Se. dói)l disso. (' tem coilll)!iilleilto /) > 0 e os verti(cs co e c..

não sao ('obejtos poi E'. então o stibgiafo (''(lc r/ lil(luzl(lo l)ot {ror].ria..-. . cp-i(/,} e
(cama(lo caminho aunlentador de E e!] //. Oli ainda caminho/;-aumentados enl//
Eventualnlentc. \,amos al)usam (la noillenclatura. c dizer (!ue ('' ó o ('anjinho aunleilta(loi-
?l 2í/ü--/l(/o poi' (

(lona isso. enuiicialllos o icsult.ado cill (luestào
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u 

V 

Figura 1.2: Um exemplo de contração. 

Um en1parelhan1ento em um grafo H é um conjunto E de arestas de H duas a 
duas não adjacentes. Se em cada vértice de H incide uma aresta de E. então E é um 
emparelhamento perfeito em H, e H é um grafo perfeitamente emparelhável. lJm 
vértice de H que não seja coberto por E é um vértice livre de E. Se dois vértices u e v 
de H são extremos de uma mesma aresta de E. então E emparelha u e v. 

O tamanho de um emparelhamento é a cardinalidade do mesmo. Se H é um grafo. 
então o tamanho de um emparelhamento máximo em H é expresso pela notação emp(H) 
e o número de vértices de H que não são cobertos por um emparelhamento máximo é 
indicado por def(H). A esse último número, chamamos deficiência do grafo H. 

A teoria dos emparelhamentos em grafos versa em grande parte sobre emparelha
mentos n1áximos, ou seja, sobre emparelhamentos que tenham tamanho máximo dentre 
os emparelhamentos de um dado grafo. Adiante vamos citar urna série de resultados co
nhecidos acerca desses emparelhamentos e de sua estrutura. 

O primeiro desses resultados é uma condição necessá.ria e suficiente para que um 
emparelhamento em um grafo seja máximo. Essa condição é declarada em termos das 
idéias de caminho alternante e de caminho aumentador. 

Se H é um grafo e E é um emparelhamento de H. então um caminho 

é um caminho E-alternante se, para todo i. O :S: i < )) - l temos c;c;+1 E J/ se e 
somente se c;+ 1 c;+ 2 (/. i\l. Se. além disso. C tem comprimento p > O e os vértices c0 e cP 
não são cobertos por E. então o subgrafo C' de H induzido por {c0 c1 .c1c2 ..... cp-Icp} é 
chamado caminho aumentador de E em H. ou ainda caminho E-aumentador em!!. 
Eventualmente. vamos abusar da nomenclatura. e dizer que C' é o caminho aumentador 
indu::ido por C. 

Com isso, enunciamos o resultado em questão. 
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Teorema 1.3.1 (Condição de Berge, 1957) Sda H um gra/o e E um empate//la-
mento ent H. Então E é um emparelhamento m(ía:imo se e somente se não existem
caminhos üumentadores de E em H

A demonstração do Teorema 1.3.1 ilustra uma técnica muito freqüente no trabalho
com emparelhamentos, que é o uso da noção de diferença simétrica entre conjuntos.

Seja H un. grato, Z um emparelhamento em H e C := (co,ci,.. .,c.) um ca-
minho E-alternante que induz um caminho aumentador C' de E em H. O empare-
Ihamento E .& C" obtido através da aumentação de E por C" é o emparelhamento
E © {coci, cic2, . . , cp-icp}. Observe o uso do símbolo Z\ como operador de aumentação
e do símbolo a) como operador de diferença simétricas

O segundo resultado mostra uma condição necessária e suficiente para que um grato
seja perfeitamente emparelhável.

Teorema 1.3.2 (Condição de Tutte, 1947) Um gra/o H admite um empate/Aamenío
peru'eito se c somente se lemos c/(/7 -- S) $ S para iodo conOunío de t.,órtÍces S, onde
aÇH -- S) é o número de compoTtentes do grato H -- S com número íml)ar de vértices.

Para enunciarmos os próximos resultados necessitamos de mais algumas definições

Se .17 é um grifo bipartido com partes R e S, então o S-excedente de H, também
chamado excedente de # visto de S , é o número

minÍI ÁÓH(Á) l l.4l: .4 ç s, .4 # o}

Simbolizamos esse número pela notação Cães(H)

Um grifo H é hipoemparelhável se não admite um emparelhamento perfeito e se
para todo u C y(#), o grato H -- u admite um emparelhamento perfeito. Por convenção.
o grato /fi é hipoemparelhável.

Com isso, apresentamos os demais resultados sobre emparelhamentos que nos inte-
ressam. A Figura 1.3 traz alguns esquemas úteis.

Teorema 1.3.3 (Fórmula de Berre, 1958) Sela H u n grua. É'nfão

a./(x) H - s) - sl: s ç I'(H)}.
: Para emparelhamentos, aumentações correspondem a operações de diferença simétrica entre conjun-

tos de arestas. Entretanto, para alguns problemas de fatoração, ainda que valham resultados análogos
ao Teorema 1 .3.1. isto não é verdade. No Capítulo 3 veremos exemplos de problemas assim.
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Teorema 1.3.1 (Condição de Berge, 1957) Seja H um grafo e E um emparelha
mento em H. Então E é um emparelhamento máximo se e somente se não existem 
caminhos aumentadores de E em H. 

A demonstração do Teorema 1.3.1 ilustra uma técnica muito freqüente no trabalho 
com emparelhamentos, que é o uso da noção de diferença simétrica entre conjuntos. 

Seja H urr. grafo, E um emparelhamento em H e C := (eo, c1 , ... , cp) um ca
minho E-alternante que induz um caminho aumentador C' de E em H. O empare
lhamento E /::,_ C' obtido através da aumentação de E por C' é o emparelhamento 
E EB {eoc1 ,c1c2 , ... ,cp-lcp}. Observe o uso do símbolo L como operador de aumentação 
e do símbolo EB como operador de diferença simétrica1 . 

O segundo resultado mostra uma condição necessária e suficiente para que um grafo 
seja perfeitamente emparelhável. 

Teorema 1.3.2 (Condição de Tutte, 1947) Um grafo H admite um emparelhamento 
perfeiio se e somente se temos cr(H - S) :S IS! para todo conjunto de vértices S, onde 
c1( H - S) é o número de componentes do grafo H - S com número Ímpar de vértices. 

Para enunciarmos os próximos resultados necessitamos de mais algumas definições. 

Se H é um grafo bipartido com partes R e S, então o S-excedente de H, também 
chamado excedente de H visto de S , é o número 

min{I Adj H(A)I - IAI: A Ç S, Ai- 0}. 

Simbolizamos esse número pela notação e~cs(H). 

Um grafo H é hipoemparelhável se não admite um emparelhamento perfeito e se 
para todo v E V(H), o grafo H - v admite um emparelhamento perfeito. Por convenção, 
o grafo K 1 é hipoemparelhável. 

Com isso, apresentamos os demais resultados sobre emparelhamentos que nos inte
ressam. A Figura 1.3 traz alguns esquemas úteis. 

Teorema 1.3.3 (Fórmula de Berge, 1958) Seja H um grafo. Então 

def(H) = max{c1(H - S) - ISI: S Ç V(H)}. 
1 Para emparelhamentos, aumentações correspondem a operações de diferença simétrica entre conjun

tos de arestas. Entretanto, para alguns problemas de fatoração, ainda que valham resultados análogos 
ao Teorema 1.3.1, isto não é verdade. No Capítulo 3 veremos exemplos de problemas assim. 
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Teorema 1.3.4 (Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds, 1965)
)t.)Q H Um ÇII'tIfO. SfjaIII [). (' ( .X OS SUbCOIIj\RITOS d( VÇF{ I dC'$1LIdOS COTIIO StgU(

b D é o con.l\lr\to dos t'éltic(s de H qu( lào são cobtltos ])OI olgutn ttn])at'tlttalltulto
íll.álamo dt H

b .A é o conjtlnto dos uét't.ic(s em \ tti) \t) q\te são üdjCLCCnteS q algum\ \.él'tece dt l):

. C' Í o co«J-«/o \''(H) \ (.4 U 0)

Se .Â. C e D são colho lta de$ítição acitna. el-tido

i) os colTlponcrttts de H \D\ sã.o hilloempat'cltt(?tleis

ii} . g-'«Jo ll\C\ t.*,- :-": ''"p««Ih«m..«to pe.feito:

i.ii) o gl'afo bipartida [l obtido dc H pela (teteção de C c das nl'(sins dc [l\ \\ e pela

conta'ação dos coTljulttos de uéTtices dos cornponent(s de n\DI, possui e.rccdeTtt(
positivo t'isto (!c .4:

iu) E é \lnl tmpal'ctt\aineTttp nl.álin\o cti} H se t sotl\cxltc $c

b E it-tdu eln cada componente D dc H\D\ um fl-npalclhaínento cobria-tdo
i\''(n)l - l «é,'fÍc« d. Z) ,'

b E ii\du: el \ cada contponcttte de H\C\ un\ elnpal'ctttan\ente Felicito:

b onda t'értice (te .4 está tmpul'olhado l)or E co)n ulll péi'vice. t.m uln coitlpouertt(
dfs/ir2/0 df WIZ)l.

Os conjuntos D. (' t' .4 (!ehllidos pelo t.eorenla acima ('olill)cena uma partição esse(.ial
do conjunt.o de vértices (lo grato H. Para cada grato H. à ])aitiçào ( D. .4. ('l do conjunto
(te vértices dc /7 \.amos denominam decomposição de Gallai-Edmonds de /7. ..\
Figura 1.3 illostia unl exerll])lo e um es(]uenla da de(onl])osiçâo (le (;allai-Ednlonds.

.A decomposição de C;allai-Edinonds apresenta interesse. na iltedida eln (!uc nos dá
diversas iilfornlações sobre os eillparelllanlentos de um grato. De fato. o Teoreiiia 1.:3.]
sela muitas e rllllitas vezes invocado neste traballlo.

E pertinente lildagairllos se. e coillo. podemos (onstruii a (le(onlposição clc (;allai-
Ednionds. E11] 196.3. E(Imonds iespondcu a essa (luestão al)iescntan(lo unl algoiitnlo
polinomial ])aia (oilstlliir enlpalelllaillentos nláxinios. que taíllbéili (.obstrói a de(Olllpo-
siçà.o de (;anal-Edrllon(is (lo grato da(lo corllo enfiada. Este algoiitmo e algumas das
idéias nele eillpiegadas. (o1110 pot exeni])lo fiolestas altetriailtes e (ont.ração de cit(iiitos
empa.ies. tei'âo largo el )pt'ego no ('al)ítulo :3. Poi esse motivo. fazem)os aqui ulila l)i('vt'
desciiçào do algoritmo e (!efiilililos alguns con(oitos cle (lue' vailios fazei uso oporá.uilailleli-
te. \'tais detalllcs sobre o algoiitnlo. justificativas (io fun('ioilaiileilto e da polinoiiiiali(la(lf-
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Teorema 1.3.4 (Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds, 1965) 
Seja H um gmfo. Sejam D. C e A os subconjunfos de \'(H) definidos como .c;egue: 

• D i o conjunto do.e; i•érticcs de H que nâo são cobertos por algum emparelhamento 
má.rimo dt H; 

• A é o conjunto dos vértices em V(ll) \ D que são adjacentes a algum vértice de D; 

• C é o conjunto V(H) \ (.4 u D). 

Se A, C e D são como na definição acima, então: 

i) os componentts de H[ D] são hipoemparelluiveis; 

ii) o grafo H[C] tern um emparelhamento perfeito; 

iii) o grafo bipartido fl obtido de H pela defeção de C e das arestas de H[A] e pela 
contração dos conjuntos de vértices dos componentes de H[ D], possui excedenft 
positivo visto de A; 

iv) E é um emparelhamentp máximo em H se e somente se 

• E indu:: em cada componente D de H[D] um emparelhamento cobrindo 
j\l(D)I - 1 vértices de D; 

• E indu:: em cada componente de H[C] um emparelhamento pe1feito; 

• cada vértice de A está emparelhado por E com um vértice em um componenft 
distinto de H[D]. 

Os conjuntos D, C e A definidos pelo teorema acima compõem uma partição especial 
do conjunto de vértices do grafo H. Para cada grafo H. à partição (D. A, C) do conjunto 
de vértices de H vamos denominar decomposição de Gallai-Edmonds de H. A 
Figura 1.:3 mostra um exemplo e um esquema da decomposição de Gallai-Edmonds. 

A decomposição de Gallai-Edmonds apresenta interesse, na medida em que nos dá 
diversas informações sobre os emparelhamentos de um grafo. De fato. o Teorema 1.:3.-4 
será muitas e muitas vezes invocado neste trabalho. 

E pertinente indagarmos se, e como, podemos construir a decomposição de Gallai
Edmonds. Em 1965. Edmonds respondeu a essa questão apresentando um algoritmo 
polinomial para construir emparelhamentos máximos, que também constrói a decompo
sição de Gallai-Edmonds do grafo dado como entrada. Este algoritmo e algumas das 
idéias nele empregadas, como por exemplo florestas alternantes e contração de circuitos 
Ímpares. terão largo emprego no Capítulo :3. Por esse motivo. fazemos aqui uma bren' 
descrição do algoritmo e definimos alguns conceitos de que vamos fazer uso oportunamen
te. Mais detalhes sobre o algoritmo. justificativas do funcionamento e da polinomialidade 
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O conjuntos

onjuntoÁ

l l

O conjuntoO

O grafoH

Figura 1.3: A figura mostra um grato (em cima) desenhado de modo a ressaltar a de-
composição de Gailai-Edmonds. No centro temos um esquema da decomposição, com os
conjuntos de vértices 1), .4 e C' destacados. Embaixo. mostramos o grato /7
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O conjuntoC 

OconjuntoA 

O conjuntoD 

.... _ ...... 

OgrafoH 

Figura 1.3: A figura mostra um grafo ( em cima) desenhado de modo a ressaltar a de
composição de Gallai-Edmonds. No centro temos um esquema da decomposição, com os 
conjuntos de vértices D, A e C destacados. Embaixo, mostramos o grafo fl. 
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do mesmo. não damos a(lui
profunda.

entretanto. le41 discorre sobip estes assuntos de nianeiia

O algoiitnlo iecebc (Oljlo entradas un] grato // e tlll] enlparelllaiilento E enl //. Se
E é urn emparelharneilto perfeito eni H. então o algoritnio })ára devolxen(io E.(.'aso
contrário. considere /? o conjunto dos vért.ices de H que sào li\res de E. ('ollstrua
uma floresta. r' en] H tal que

e cada árvore de /? cubra exatamcnte um verti(e de R. e

e para cada vértice t; de // cobert.o por uma árvore F'' de /r. o caminho eiii f''
comi extremos em u e no úni(o vértice de /? coberto por /?'. é u]]] caiiiinho
E-alternante

\.''amos chanaar unia tal floresta de .[ç-a]ternante. e seus comi)Quentes de árvores
E-alternantes.

\' anjos denominar os vértices de F' que têm distancia pai' a R de externos. c
de internos aqueles que têm dista.nela íi)apai. ReT)are (lue vértices internos sempre
têm grau 2 em/=. a menos que E nào seja un] emparelhanlento máximo. Os vértices
de R são considerados externos. e eventualmente são chamados de raízes.

Se considerarmos como são os vértices adjacentes a vértices externos de /=
temos(lustro possibilidades.

Caso dois véi'vices extei'nos enl árvores difererltes sejam adjacentes. obt.enlos
uma configura.ção aumentadora (' cle E en] H. .Assiill. icconleçanlos tu(]o cona
E' A C' no lugar de E.

Se dois véi'tices exte]i]os .z' e y en] ullia illeslna. árvore F'' foieni a(lja('entes
então seja (' o (ircuito fonl a(!o pela atesta. .2y n]ais u]]] can)inlio de .i a y cnl /;'

Recomeçanlos tudo com X/t' ((i'l ei]] lugar de // e E \ .-l(('j ei]] legal- dc /;.

Se un] véiti(e externo .z é adjacente a un] vólei(c .y (le r/ não col)eito poi /:'
então /= pode sel substituída poi unia flor'esta /;-alterilaiite (lue ('lÍbIa rllais verti(es
de H

Finalillente. se todo vórtice e\temo de /= é ad.jacente al)enas a vói-vices iiltel
nos. c]itão E ó un] clllpaielliamento n]áxií]io eii] .f/. Neste (aso. o algoiitli)o l)ála
devolveil(lo /11.

\'amos nos iefeiii a este algoiitiilo iio texto coilio o Algoritnao de Edmonds.
De('idimos utilizei este nome. aiilcla (!ue não seja este o tlni('o algoiitillo dc alltoria (le
Edn)oncls (ltie cniT)i'egaieillos. dada a (luailtidade de \fazes (!ijc o illesilio sei'a iiivo(a(iu.
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do mesmo. nao damos aqm; entretanto. [24] discorre sobre estes assuntos de maneira 
profunda. 

O algoritmo recebe como entradas um grafo H e um emparelhamento E em II. Se 
E é um emparelhamento perfeito em H. então o algoritmo pára devolvendo E. Caso 
contrário, considere R o conjunto dos vértices de H que são livres de E. Construa 
uma floresta F em H tal que 

• cada árvore de F cubra exatamente um vértice de R, e 

• para cada vértice v de H coberto por uma árvore F' ele F. o caminho em F' 
com extremos em v e no único vértice de R coberto por F', é um caminho 
E-alternante. 

Vamos chamar uma tal floresta de E-alternante, e seus componentes ele árvores 
E-alternantes. 

Vamos denominar os vértices de F que têm distância par a R de externos, e 
de internos aqueles que têm distância ímpar. Repare que vértices internos sempre 
têm grau 2 em F, a menos que E não seja um emparelhamento máximo. Os vértices 
de R são considerados externos, e eventualmente são chamados ele raízes. 

Se considerarmos como são os vértices adjacentes a vértices externos de F, 
temos quatro possibilidades. 

Caso dois vértices externos em arvores diferentes sejam adjacentes. obtemos 
uma configuração aumentadora C de E em H. Assim, recomeçamos tudo com 
E 6 C no lugar de E. 

Se dois vértices externos .r e y em uma mesma árvore F' forem adjacentes. 
então seja C o circuito formado pela aresta ;,:y mais um caminho de ;r a y em F. 
Recomeçamos tudo com H/\/(C) em lugar de H e E\ A(C) em lugar de E. 

Se um vértice externo .T é adjacente a um vértice y de H não coberto por F. 
então F pode ser substituída por uma floresta E-alternante que cubra mais vértices 
de H. 

Finalmente, se todo vértice externo de F é adjacente apenas a \'ert1ces inter
nos, então E é um emparelhamento máximo em H. ?\este caso. o algoritmo pára 
devolvendo E. 

Vamos nos referir a este algoritmo no texto como o Algoritmo de Edmonds. 
Decidimos utilizar este nome. ainda que não seja este o único algoritmo de autoria de 
Edmonds que empregaremos. dada a quantidade de vezes que o mesmo será invocado. 
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1.4 Matróides

(I'olllo referência [)aia esta senão. empregai]]os We]s]} tl:30lt })ara a paire das definições.
e Eclnaon(is ll0lt e Ednloiids e Fulkerson llioll para partição en] nlatióides. .\ respeito
desse tópico. observamos (lue seu uso neste trabalho restringe-se a justificativa (!e coitos
aspectos algoiítnlicos dos problemas de fatoiação (luc velenios no C'apítulo .3. ..\ssinl. é
dispensável a leitura desta seçào para a(]ueles (]ue. rluili pii'melro nloment.o. não tenl]an]
interesse específico nesse assunto.

.A seguinte definição de rllatióide sela usada nas (lemonstlações do (.capítulo .5

Um matróide :v é um pal ordenado(S'. ZI, ei l (lhe S' é uni con.jtmt.o finit.o eZÓ uma
coleção de subconjLmtos de S (chamados conjuntos independentes em .vl (lue satisfaz
o seguinte grupo de axiomas:

li) ocz

(21 Se \' € Z . }' Ç .\'. então } C Z

l3) Se T Ç S' então todos os conjuntos iiidepen(lentes ii)aximais contidos en] T tê.,l a
mesma, cardirlalidade.

Dado un] matióide .'l/ := (.S'.ZI. dizemos (lue uma função r.t/:2s -+ Z é a função
posto de .v se

,' v ( r) maxlj-V : .V Ç 7'. -V € Z}. pala todo T Ç S

Estados intctessados no seguinte pior)lema

Dado un) conjui)to anito .Ç'. ui]] iJlteiio positivo A e unia colação de Â. illatróidcs .v,.
1 < p < A soba-e .'q'. eiicont.rar uma partição (lo (oiijuiito .c.' edil A' con.juntos. (a(la uni
dos (leais indepcl](lente eil] cada un] dos A. i))atióides.

.'\ esse pior)lema denonliila-se problema da partição ena matróides

Ednlon(is l)rol)os elli 1968 unl algoiittiio l)aia este l)ioblcílla. o (dual exc'cata ui]
nlínleio polirlollllai de testes (lo tipo "(leteimirlai se o (Olljuíito / U {c} ó in(lel)citdent(
no nlatióide .l/. da(io (ltie ( € .q' e / e in(lcl)eii(lc'iate eili .v". Desse illodo. o l)iol)lema dc

partição é poliilon)ial pala faillílias de nlatrói(les nos duais o ie(oilllcciillcnío (lc (oiljuiltos
independentes tanll)éin o ó

Dispomos ainda. de villa (oildlção ilecessál.ia e sua(lente pala a exlstõn('ia (lc llnlt\
partição. da(la pelo insulta(lo (lue segue
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1.4 Matróides 

Como referência para esta seção. empregamos Welsh ( [:30]) para a parte das definições. 
e Edmonds ( [9]) e Edmon<ls e Fulkerson ( [ l O]) para partição em matróides. :-\ respeito 
desse tópico. observamos que seu uso neste trabalho restringe-se à justificativa de certos 
aspectos algorítmicos dos problemas de fatoração que veremos no Capítulo ,5. Assim, é 
dispensável a leitura desta seção para aqueles que, num priineiro momento, não tenham 
interesse específico nesse assunto. 

A seguinte definição de matróide será usada nas demonstrações do Capítulo 5. 

Um matróide AI é um par ordenado (5, I), em que Sé um conjunto finito e I é uma 
coleção de subconjuntos de S ( ch~mados conjuntos independentes em M) que satisfé;z 
o seguinte grupo de axiomas: 

(1) 0EI. 

(2) Se X E I e Y Ç X, então Y E I. 

(3) Se T Ç 5' então todos os conjuntos independentes maximais contidos em T têm a 
mesma cardinalidade. 

Dado um matróide Af 
posto de Af se 

(S,I). dizemos que uma função rM:2 5 ➔ Zé a função 

rM(T) = max{IXI: X Ç T. X E I}, para todo T Ç S. 

Estamos interessados no seguinte problema: 

Dado um conjunto finito S. um inteiro positivo/..: e uma coleção de k matróides J/,. 
1 ::; i ::; k sobre S. encontrar uma partição do conjunto Sem k conjuntos. cada um 
dos quais independente em cada um dos k matróides. 

A esse problema denomina-se problema da partição em matróides. 

Edmonds propôs em 1968 um algoritmo para este problema. o qual executa um 
número polinomial de testes do tipo "'determinar se o conjunto I U {e} é independente 
no matróide M. dado que e E S e I é independente em i\r. Desse modo. o problema de 
partição é polinomial para famílias de matróides nos quais o reconhecimento de conjuntos 
independentes também o é. 

Dispomos ainda. de urna condição necessária e suficiente para a existência de uma 
partição. dada pelo resultado que segue. 
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Teorema 1.4.1 (Edmonds, 1968) .Sela {:v.}l:: t/rna ./arlzz7i:a zrzdelada df iria/I'ózdcs
sobre urll dado COltjUTttO anito S. col t Xli -- tS.Z:l. Seja 1 . Q Junção posto do lllatióidt
\l:. Então ti.isto tnl\u petl'tição (lc S. \li\K.*. caIU li € .[. pula \ $: i$ k. st {] soTltulte
s( lrl .$ E:. z',(TI, pa/'a /odo T Ç S'.

Considere uma família indexada de matróides {.v.}f::: sobre .S'. cona .'v. = (.S'.Z.l.
Suponhamos (]ue ZÀ: é a fan]í]!a dos subconjuntos de S' com cai(finalidade no máximo
d para algum (/ ? 0 fixo. Observando que S pode ser particionado em unia família de
conjuntos onde cada conjunto é independente em um dos rllatr(lides iv: se e somente se
pelo menos iS' --(/ elementos de S' podem ser particionados entre conjuntos Independentes
de A/.-, l $ i< k: e usando o teorema acima. temos o resultado (lue nos interessa.

Teorema 1.4.2 (Edmonds, 1968) Se.ja {.\./.}E::: ullla ./arriz7za llrz(/c:Fada de nza/7'óídfs
sobre unt coTljurto anito S. con\ NI. = tS:'l:i). Seja r: Q Juvtção posto do it\atróide
»l.. El-ttâo ao nleTtOS \S\ - (l e.temcntos de S Rodeia s(I' pat'ticlollndos ente'e k coltj\u-tios
"ÜPe«d'«/.. .í.. ««, /: ez:. ] $ ' $#, '' ''''«.«/ lrl sa+E:,':(r) P«''« f. .

e

1.5 Problemas de fatoração

O conceito de emparelhaniento em gratos foi apresentado na Seção 1.3. junto cona uma
amostra do que. daqui poi diante. passaremos a chamei de teoria clássica. dos enapare-
Ihamentos.

Um dos propósitos deste trabalho é apresentam uma extensão (le em!)aielllanientos
que preserve os result.aços da Seção 1.:3. Unl dentre vários (anlinllos tentados para se
atingir este o})jetivo anil)rega. a seguinte icléia.

Um emparelhanlento eill uni giafo // pode ser irlterpietado (onlo urn con.junto dc
subgrafos (ie /7 disjLmtos rios vért.ices e isomorfos a /\z. (:oi]] a boca de /\2 pot un] grato
/? qualquer. consicleiando-se todas as possíveis escolhas de r'. obtemos uma no\a família
de entes que (obtém os emparclhan)entoa.

Deste modo. (lefininlos /=-enapacotanaento (le um grato H conho se1]do tm] con
junto 6' dc su})glifos de #. isonlorfos a /= e dois a (bois disjunt.os nos vértices. 1. nl
//-empacotaliiellto G cuja união dos conjurltos de vértices dos eleliielltos cubra \ (HI
é uni r-fatos dc H. Se H admite um F'-fato!. eíltào dizer]]os que # é un] grato r'
favorável. \.'értices (le // (lue não são cobertos por elelllentos (ie ('; são c})amados livres
de (l;

O tamanho (]e uil] r'-empa(otanlent.o de um giafo H é o iitlillelo de vértices de //
que os elenieiitos do illcsllia col)!enl. O tarllanlio de una f enlpacol,an]ento rt]áxin]o ei]]
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Teorema 1.4.1 (Edmonds, 1968) Seja {Af.-H~ 1 uma família indexada de matróides 
sobre um dado conjunto finito S, com A/; = (S.I;). Stja r; a função posto do matróidF 
M;. Entâo uiste uma par!içâo dt S, {I.-H~ 1 • com /; E I; para 1 :S i :S k. se e somenlt 
se ITI :S L; r;(T), para todo T Ç S'. 

Considere uma família indexada de matróides {.\J,}~~1 sobre S, com Ali = (S,I;). 
Suponhamos que Ik é a família dos subconjuntos de S com cardinalidade no máximo 
d para algum d ~ O fixo. Observando que S pode ser particionado em uma família de 
conjuntos onde cada conjunto é independente em um dos matróides M; se e somente se 
pelo menos ISl-d elementos de S podem ser particionados entre conjuntos independentes 
de !vii, l :S i < k, e usando o teorema acima, temos o resultado que nos interessa . 

. 
Teorema 1.4.2 (Edmonds, 1968) Seja { A/;}7=1 uma família indexada de matróides 
sobre um conjunto finito S, com ltf; = ( S, I;). Seja r; a função posto do matróíde 
M;. Então ao menos ISI - d elementos de S podem ser particionados entre k conjuntos 
independentes I;, com l; E I;, 1 :S í :S k, se e somente se ITI :S d + L; r·;(T) para todo 
TÇ S. 

1.5 Problemas de fatoração 

O conceito de emparelhamento em grafos foi apresentado na Seção 1.3, junto com uma 
amostra do que, daqui por diante, passaremos a chamar de teoria clássica dos empare
lhamentos. 

Um dos propósitos deste trabalho é apresentar uma extensão de emparelhamentos 
que preserve os resultados da Seção L:3. Um dentre vários caminhos tentados para se 
atingir este objetivo emprega a seguinte idéia. 

Um emparelhamento em um grafo H pode ser interpretado como um conjunto de 
subgrafos de H disjuntos nos vértices e isomorfos a 1\·2 . Com a troca de 1\·2 por um grafo 
F qualquer. considerando-se todas as possíveis escolhas de F. obtemos uma nova família 
de entes que contém os emparelhamentos. 

Deste modo. definimos F-empacotan1ento de um grafo H como sendo um con
junto G de subgrafos de H, isomorfos a F e dois a dois disjuntos nos vértices. Cm 
F-empacotamento G cuja união dos conjuntos de vértices dos elementos cubra F(H) 
é um F-fator de H. Se H admite um F-fator, então dizemos que H é um grafo F
fatorável. Vértices de H que nào sào cobertos por elementos de G são chamados livres 
de G. 

O tan1anho de um F-empacotamento de um grafo H é o número de vértices de H 
que os elementos cio mesmo cobrem. O tamanho de um F-ernpacotamento máximo em 
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H é ii)dica(lo pelo símbolo empa.(.H). .'\ deficiência (le //. denota(la poi de/p(.H'). é
o nunleio (le vcitices de // (lue sao Itvies (le uil] r -empa('otaillento ináxli)lo (le //.2

(I'hanlanlos a ateilçào })ala a (lifeiença entre os taillanllos de enlpacot.antcntos e erllpa
relhamentos: unl/xz-cnlpacotaniento e un] empatelliaiilento edil uin illeslllo grato.(obrin
do os mesmos \ érti(es. têm tanianllos diferentes. de acordo com as respectivas (lehnições

Estádios. naturalmcnt.e. interessa(los elll como encontrar /:-eillpa(otaillent(}s (lue cu-
bram um número naáximo de vértices dentre todos os F'-empacotanlentos cle urll dado
giafo -- O]i seja. en] construir /:-enlpacotalnentos nláxinaos. .Xssini. vamos estudar a
complexidade (le diversos problemas da forma:

,fnstáilc;a: Una glafo H.

Questão. O grato H admite um f'-falar?

Daqui[)oi diante, vamos nos referir a, esse piob]enaa pol urna série de nomes: pro-
blema do /' -favor. problema de fatoração (definido) por /r. ou ainda. através da

notação FÁTOR(F'). Edil virtude de t.odor os membros de uni /=-empacotan]e]]to serena
isomo)fos a lm] único giafo. clianlamos os problemas na foriíla acirlla de problemas de
fatoração uniforme.

Se levarmos adiante a sugestão inicial para obtermos generalizações satisfat.óiias da
teoria clássica dos eiTlpaielhamentos -- qual seja, pei'mini a co})elt.ura de gratos por
outros sut)gla.fos que não apenas o /I 2 podemos adrllitli ein lugar de /\z (dual(luar
grato (lue pertença a lmla família fixa / de grifos. ('oíll isso. telllos uma (lasso nlalor de
problemas. a (los problemas de fatoração não unifornae

/nsfá/ c-ia.- t:ll grato //.

QLie.sf.âo. O giafo H a(Incite un] .F-fator?

Todos os Grites e notações (//-ena])acotanlento, /= fatos. giafo /? fatoiá\.el. vórtice
livre. et(.l (iue definlnlos acima ao niencionai pioblciiias dc fatoiaçào unifornlc. a(Inlitenl
slnailares pala ])toblen)as cle fatoração iiào unifolnlc. .\ stop(3sito. a(abarllos de eml)legal
unl. que foi o teimo '.F-fa.tor". *Xo longo do trai)alllo a(total('lllos esta nonlci}(latuia p
íllais a expressão problema de fatoração(definido) por/=t,/:z, . . . ,/:l pala desigiiai
o problema r'-lTO/?l{/ri. F'z. . . . . /Ü;ll. '

.\lrlda duas ])alava'a.s a i'es])eito de fatos'es

.X paltii clo C'apltulo :3 tiatarelllos apenas (le l)iol)lel las cie fatoiação não unifoiille
definidos po!, famílias (l(- gl'afãs (-oilexos. .Xssii]]. teia(lo eli} (omita siíiiplificar a notação

Eill nenhuilia o(asilo oiliitiinoso subscrito /-' qual(lo este for pprtinpntí-. Entretanto. (luaildo usarillos
apenas o lernlo "deficiencin" . o (ontexto iilclicará se se trata dc r/r/ Oli (lí' (/c./'/.- l)ara algum f
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H é indicado pelo símbolo empp(H). :\ deficiência de li. denotada por def p(H), é 
o número de vértices de H que são livres de um F-empacotamento máximo de H. 2 

Chamamos a atenção para a diferença entre os tamanhos de empacotamentos e empa
relhamentos: um h·rempacotamento e mn emparelhamento em um mesmo grafo. cobrin
do os mesmos vértices, têm tamanhos diferentes. de acordo com as respectivas definições. 

Estamos, naturalmente, interessados em como encontrar F-empacotamentos que cu
bram um número máximo de vértices dentre todos os F-empacotamentos de um dado 
gr~fo - ou seja, em construir F-empacotamentos n1áxin1os. Assim. vamos estudar a 
complexidade de diversos problemas da forma: 

Instância: Um grafo H. 
Questão: O grafo H admite um F-fator? 

Daqui por diante, vamos nos referir a esse problema por uma série de nomes: pro
blema do F-fator, problema de fatoração (definido) por F, ou ainda através da 
notação F ATOR(F). Em virtude de todos os membros de um F-empacotamento serem 
isomorfos a um único grafo, chamamos os problemas na forma acima de problen1as de 
fatoração uniforme. 

Se levarmos adiante a sugestão inicial para obtermos generalizações satisfatórias da 
teoria clássica dos emparelhamentos - qual seja, permitir a cobertura de grafos por 
outros subgrafos que não apenas o /{2 - podemos admitir em lugar de h.2 qualquer 
grafo que pertença a uma família fixa :F de grafos. Com isso. temos uma classe maior de 
problemas. a dos problemas de fatoração não uniforme. 

Instância: Um grafo H. 
Questão: O grafo H admite um :F-fator? 

Todos os entes e notações ( F-empacotamento, F-fator. grafo F-fatorável. vértice 
livre, etc.) que definimos acima ao mencionar problemas de fatoração uniforme, admitem 
similares para problemas de fatoração não uniforme. :-\ propósito. acabamos de empregar 
um, que foi o termo "F-fator". Ao longo do trabalho adotaremos esta nomenclatura e 
mais a expressão problema de fatoração (definido) por F 1, F2 , ••• , F1-: para designar 
o problema FA.TOR( {F1 , F2 •.•.• Fi-:} ). 

Ainda duas palavras a respeito de fatores. 

A partir elo Capítulo :J trataremos apenas de problemas de fatoração não uniforme 
definidos por famílias de grafos conexos. Assim. tendo em conta simplificar a notação 

2 Em nenhuma ocasião omitimos o subscrito F quando este for pertinente. Entretanto. quando usarmos 
apenas o termo ""deficiencia". o contexto indicará se se trata de dr f ou de dt f r para algum F. 
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Figura 1.4: Diferenças entre em])arelhamentos maxiniais. erlapacotanientos maxiniais e
empacotamentos máximos. No grifo da direita. temos un] emparelhamento maximal.
Observe que este emparelhamento não é /\.z-empacotament.o naaximal: pois o conjunto
de vértices coberto não é nlaximal. O grato da esquerda mostra unl./x2-emT)acotamento
(maximal) que cobre esse conjunto de vértices e possui tamanho maior.

e a linguagem enlpiegadas. vamos adnlitii que .F-enlpacotanlentos sejam referidos (omo
gra/os com componentes isornorfos a membros cle .F. ,.\ definição de empacotantento
qtle demos. como sendo um conjunto cle subgrafos, foi adorada al)ellas [)ara a(Iniitií. i]o
Capítulo 2: pi'oblemas de fatoração uniforme definidos por grafos não necessarianlelltc
conexos.

Ao termo "enlpacotamento maximal" tambér]] vamos dar um significado difeterlte
do usual o!.fundo da teoria dos empaielhamentos. Lembramos (lue. tradicionalmente.
emparelhamento itlaximal é aquele que não é um sub(onjunto !)róprio de nenhum outro
enlparelhamento. Para fat.odes. entretanto, usarllos a palavra ''nlaxilllal" (oili o seguinte
significado:

Se // é un] grato e (; é unl .F-emf)acotanlento de //. então r; ó uni .F-enlpacotaiiient.o
naaximal dc // se t.' la') é \lm con.Junto rllaximal de véiti(es de // (ol)e]tos poi uii]
/-em])acotanlento de H

As Figuras 1.4 e 1..3 tl'azerl} exei] pios que ilustran] as direi'ellças entre einpaie*llia
mento nlaxirnal. einpacotamento nlaxinial e erllpacotamcnto nláxiino.
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Figura 1.4: Diferenças entre emparelhamentos maximais, empacotamentos maximais e 
empacotamentos máximos. No grafo da direita, temos um emparelhamento maximal. 
Observe que este emparelhamento não é /\·rempacotamento maximal, pois o conjunto 
de vértices cob~rto não é maximal. O grafo da esquerda mostra um.A'rempacotamento 
(maximal) que cobre esse conjunto de vértices e possui tamanho maior. 

e a linguagem empregadas, vamos admitir que F-empacotamentos sejam referidos como 
qrafos com componentes isomorfos a membros de F. A definiçào de empacotamento 
que demos, como sendo um conjunto de subgrafos, foi adotada apenas para admitir. no 
Capítulo 2, problemas de fatoração uniforme definidos por grafos não necessariamente 
conexos. 

Ao termo "empacotamento maximal" também vamos dar um significado diferente 
do usual oriundo da teoria dos emparelhamentos. Lembramos que, tradicionalmente, 
emparelhamento maximal é aquele que não é um subconjunto próprio de nenhum outro 
emparelhamento. Para fatores, entretanto, usamos a palavra ''maximal'' com o seguinte 
significado: 

Se H é um grafo e G é um F-empacotarnento de H. então (; é um F-empacotamento 
maximal ele H se V ( G) é um conjunto maximal de vértices de H cobertos por um 
F-empacotamento ele H. 

As Figuras 1.4 e 1..5 trazem exemplos que ilustram as diferenças entre emparelha
mento maximal, empacotamento maximal e empacotamento máximo. 
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Figura 1 ..3: Diferenças entre enlpaielliamen{.os nlaxirllais. ellll)a(otallientos inaxirtlais e
empacotanlentos máximos. .X figura mostra dois {/lz. .S'4} enlpacotanlentos niaxintais.
mas apenas o da cliieita é nláxilno.
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Figura 1..5: Diferenças entre emparelhamentos maximais, empacotamentos maximais e 
empacotamentos máximos. A figura mostra dois { 1\·2 , 8 4 }-empacotamentos maximais. 
mas apenas o <la direita é máximo. 



C;apítulo 2

Fatoração uniforme

Os primeiros resultados sobre prol)lemas de fa.toiação. de acordo com a nossa defi-
nição, versavam sobre fatoração uniforme, ou seja. sobre fatoração por famílias de grifos
unitárias. Como exenaplos mencionamos os problemas do /t3-falar (Schaeaer, 1974. citado
em 1201): e do S'2-íator IJohnsan. 1977, citado em j141).

Uma caracterização completa da complexidade dos problemas de fatoração uniforme
foi apresentada por Hel} e lÇirkpatrick em j131 e en] li41. O trabalho desses autores mostra
que, essencialmente, o problema do /x 2-fator(equivalent.e ao problema do emparelhamento
perfeito) é o único dentre esses problemas que não é .,\rT'-completo. Este resultado mostra
que não podemos esperar conseguir generalizar a teoria tradicional dos emparelhamentos,
preservando os resultados vistos rlo Capítulo 1. através desta família de problemas.

O propósito central deste capítulo é mostrar essa caracterização. bem como a técnica
de demonstração empregada nesses t.rabalhos. Essa t.étnica ó interessant.e por si só. já
que é empregada en] uma série de outros problemas de fatoração. conforme teienaos
oportunidade de mostrar.

2.1 O problema do emparelhamento multidimensio.
nal

Nas demonstrações de .\'P-completude: t.ransfonllareinos o ])ioblema do erllpaiellianlento
k-dimensionar. (!efinldo ('omo segue. no problema do /=-fatal.

Problema do emparelhamento A.-dinlensional.
/nstáncia. l.iii intcirop ? l e ui]] conjunto \ Ç {1.2....,pl#
Qtzesfâo. Existe um subconjunt.o it Ç \ , ltt'l = /). t.al (lue os elerllentos de !t
dois a dois disjuntor cooidellada a cooidellada'

sa,o
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Fatoração uniforme 

Os primeiros resultados sobre problemas de fatoração, de acordo com a nossa defi
nição, versavam sobre fatoração uniforme, ou seja, sobre fatoração por famílias de grafos 
unitárias. Como exemplos mencionamos os problemas do /\"3-fator (Schaeffer, 1974, citado 
em [20]), e do Srfator (Johnson, 1977, citado em [14]). 

Uma caracterização completa da complexidade dos problemas de fatoração uniforme 
foi apresentada por Hell e Kirkpatrick em [13] e em [14]. O trabalho desses autores mostra 
que, essencialmente, o problema do I<rfator ( equivalente ao problema do emparelhamento 
perfeito) é o único dentre esses problemas que não é NP-completo. Este resultado mostra 
que não podemos esperar conseguir generalizar a teoria tradicional dos emparelhamentos, 
preservando os resultados vistos no Capítulo 1, através desta família de problemas. 

O propósito central deste capítulo é mostrar essa caracterização, bem como a técnica 
de demonstração empregada nesses trabalhos. Essa técnica é interessante por si só, já 
que é empregada em uma série de outros problemas de fatoração, conforme teremos 
oportunidade de mostrar. 

2.1 O problema do emparelhamento multidimensio
nal 

Nas demonstrações de .,VP-completude, transformaremos o problema do emparelhamento 
k-dimensional. definido como segue, no problema do F-fator. 

Problema do emparelhamento k-dimensional. 
I t A • l' · · 1 · \ · e { 1 •) }k ns anc1a: , m mteiro p ~ e um conJunto .· _ , -, ... , p . 
Questão: Existe um subconjunto H' Ç V, llVI = p, tal que os elementos de n· são 
dois a dois disjuntos coordenada a coordenada'? 

16 
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Daqui por diante, denotaremos este problema pela notação k-DM

E conhecido o fato de que o problema do emparelhamento k-dimensionar é .V'P'-
completo para h ? 3. Em particular. o problema 3-DN'l faz parte da lista de proble-
mas N'P-completos publicada em li91 por Karp. Já o problema do emparelhamento
2-dimensiona! está em P', pois equivale ao problema do emparelhamento perfeito em
gratos bipartidos.

Nosso objetivo a seguir é, entre outras coisas, provar os dois lemas abaixo

Teorema 2.1.1 Se F' é um g,a/o conexo com lt''(P) ? 1, então

\''(r')l-om çp F'Arar(f')

Teorema 2.1.2 Seja f' um gra/o qua/quer e considere r'' um componente de F com
n'útero máximo de aresta,s. Então FATORÇF' ) 'S,p FATORÇF).

Note o uso do símbolo Sl:, para indicar transformações polinomiais. Se ll e ll' são
dois problemas de decisão tais que existe uma transformação polinomial ll ll de ll para
[[', indicamos isto por ]] $p ]]'i

Esses dois lemas nos permitirão caracterizar a classe de complexidade para todos os
problemas de F-fatoração. Em primeiro lugar, trataremos do caso em que o problema é
deânido por um grifo conexo. Em seguida vamos transformar este problema no problema
de fatoração uniforme geral.

2.2 Módulos e coerência

Esta seção descreve as estruturas empregadas na prova do Teorema 2.1.1. Vamos consi
deram /'conexo.

Um módulo é um grifo A/ com um conjunto não vazio C(M) de '\,értices diferen-
ciados. Os elementos de C(M)(respect. de L''(.W) \C'(.V)) são ditos vértices conectores
(respect. vértices interiores) de A/. Um F'-módulo é um módulo que admite um F'-
empacotamento cobrindo todos os seus vértices interiores.

Uma extensão modular de um módulo A=í é qualquer grifo A/' que contém .v
como um subgrafo induzido, e tal que apenas os vértices conectores de A/ são adjacentes
a vértices fora de M. Seja G := {Gi,G2, . . . , 6'a} um F'-empacotamento de uma dada

extensão modular A/' de /W. Dizemos que um vértice u de ,tí está restrito a A/ por
G, se u C V(G. ) :::> L'(6'i) Ç V(M). Um F'-módulo V é internamente f'-coerente se

iGarey e Johnson jl il utilizam o símbolo o( em lugar de $p
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Daqui por diante, denotaremos este problema pela notação k-DM. 

É conhecido o fato de que o problema do emparelhamento k-dimensional é NP
completo para k 2: 3. Em particular, o problema 3-DM faz parte da lista de proble
mas NP-completos publicada em [19] por Karp. Já o problema do emparelhamento 
2-dimensional está em P, pois equivale ao problema do emparelhamento perfeito em 
grafos bipartidos. 

Nosso objetivo a seguir é, entre outras coit,as, provar os dois lemas abaixo: 

Teorema 2.1.1 Se F é um grafo conexo com IV(F)I 2: 1, então 

IV(F)I-DM <p F ATOR(F). 

Teorema 2.1.2 Seja F um grafo qualquer e considere F' um componente de F com 
número máximo de arestas. Então F ATOR(F') ~P F ATOR(F). 

Note o uso do símbolo <p para indicar transformações polinomiais. Se II e II' são 
dois problemas de decisão tais que existe uma transformação polinomial (11) de II para 
II', indicamos isto por II <p II11 • 

Esses dois lemas nos permitirão caracterizar a classe de complexidade para todos os 
problemas de F-fatoração. Em primeiro lugar, trataremos do caso em que o problema é 
definido por um grafo conexo. Em seguida vamos transformar este problema no problema 
de fatoração uniforme geral. 

2.2 Módulos e coerência 

Esta seção descreve as estruturas empregadas na prova do Teorema 2.1.1. Vamos consi
derar F conexo. 

Um módulo é um grafo M com um conjunto não vazio C(M) de vértices diferen
ciados. Os elementos de C(M) (respect. de V(M) \ C(M)) são ditos vértices conectores 
(respect. vértices interiores) de M. Um F-módulo é um módulo que admite um F
empacotamento cobrindo todos os seus vértices interiores. 

Uma extensão modular de um módulo A1 é qualquer grafo M' que contém M 
como um subgrafo induzido, e tal que apenas os vértices conectores de !vf são adjacentes 
a vértices fora de M. Seja G := {G1 ,G2 , •.. ,Gd} um F-empacotamento de uma dada 
extensão modular !vl' de M. Dizemos que um vértice v de M está restrito a M por 
G, se v E V(Gi) =} V(Gi) Ç V(M). Um F-módulo M é internamente F-coerente se 

1Garey e Johnson (11] utilizam o símbolo ex: em lugar de 5,p. 
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Figura 2.1

cada r'-fatal de cada extensão modular (le :v !esttinge a .v todos os \ói-ti(.es interiores
do mesmo.

O exemplo mais simples de unl /=-lllódulo internamente F'-coerente é o próprio grato
r' com todos os vóit.ices sendo colectores.

Módulos diamante

Seja « ««. ~,é:ti« .!e F'

Clhamanlos de /=-diamante. e de'ilotan)os poi -Z)l.F,ul. o /. -ino(fulo ol)tl(lo (lc /p

dividindo-sc o vói'ti(c t, en] dois \'él'vices t'. e t'ó. não adjacentes. c cada uni (los (leais
adjacentes a to(los os \ azinhos (le I'. Os conectoies dc OI//. ?,l são os \éiti('es {'. c {'ó.

\ '( ol/''. :'l l
-l( olr'. .'l l

(t'(/'l\i?'llu {l'..t'ó}. t',,.{'b g \'l/'l:
1.-1(r'l\Õ(t')lu {t/I'.:tli' c .4(/r)}u {ut'b:t/l- c llr'l}

.X Figura 2.1 i]tostia ui]] exemplo e ui]] es(ltieilla de ulll /.' clialllante

Sc toiliai'silos ?'. c t'h ('onlo verti(es (one(toi'es. ei)tao /olr'. i'l c uii /: illo(tolo. ..\

comi'ência illteina. iio entanto. del)eilcie da escollla do vóiti('c l . l)c fato. scnlpie existe
uma escola)a(ltt(' iitll)li( a coeleilcia lntellla(lo nlodulo/)l//. t-l.

Seja i' uli] vólei((. (lc /: (]tic não seja véiti('p (lc' (oito (lc / c l)eitpi]ça }\ un] l)lo(-o

(le /r que possua iio niaxiillo un) vói'ti(e (lc corte (lc /'. ['odt' se' gaiantii (ltie (llia](llier
grifo coilteln pelo iilellos ull} tal vóiticc'. Sc r' ó 2 conexo. ciltão (llial(lllci vcitice tlc /;
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cada F-fator de cada extensão modular de 1\/ restringe a AI todos os vértices interiores 
do mesmo. 

O exemplo mais simples de um F-módulo internamente F-coerente é o próprio grafo 
F com todos os vértices sendo conectores. 

Módulos diamante 

Seja v um vértice de F. 

Chamamos de F-diamante, e denotamos por D[F,v], o F-módulo obtido de F 
dividindo-se o vértice l' em dois vértices Va e l'b, não adjacentes, e cada um dos quais 
adjacentes a todos os vizinhos de l'. Os conectores de D[ F. !'] são os vértices l'a e ub. 

V(D[F.1,]) 

A(D[F. v]) 
·- (V(F)\{v})U{va,vb}, l'".l'b't-\'(F): 
·- (A(F) \ J(v)) U {m•": m' E A(F)} U {u!'1,: m· E A(F)}. 

A Figura 2.1 mostra um exemplo e um esquema de um F-diamante. 

Se tomarmos l'r, e Vb como vértices conectores. então D[ F. e] é um F-móclulo. A 
coerência interna. no entanto. depende da escolha do vértice 1·. De fato. sempre existe 
uma escolha que implica coerência interna do módulo D[ F. 1']. 

Seja i· um vértice de F que não seja vértice de corte de F e pertença a um bloco 
de F que possua no máximo um vértice de corte de F. Pode-se garantir que qualquer 
grafo contém pelo menos um tal vértice. Se F é 2-conexo. enüio qualquer vértice de F 
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pode sei' es('olha(!o. Se /= não c 2-(oilexo. ent.ão F' possui urll l)loco com as pioprieda(les
a('ima. ((I'irado ei]] fiel. l)ág. :3i'l.

Lema 2.2.1 0 rlió(/i//o /)l/:. t'l caIR i',, ( i'!, cor/lo ml?cc/or'í.s r' lll/(r'lza/lzenfe r'-coca'fr?/(

Prova. Seja v unia extensão mo(luiai (le r)lr'. ül. e (; uni F'-fato! de .'l/. ('hanlamos
de n- a partição (le \'(.vl \ (I'l.vl induzida })or C,'. ('orla .i,)l/?. íl tem exatalnente dois

conectores e os subgiafos em ('.' são (onexos e dois a dois disjuntos nos vértices. a pode
t.er no nláxinlo dois subconjuntos de vórtl(es.

Suponhamos (iue a contém exaLanlente dois subconjunt.os. n-i e nz. Digamos sem

perda de genelali(laje (iuc ni seja induzido por Gi e nz seja irlduzido poi G2. oi)de
6,'1. (;2 € (;. (-:oillo ('i e G'Z são (onexos e isoiilorfos a r'. clltão ü. e tó sào cobertos por
cii .e .(i2.

Suponhamos (lue í'. e z'ó são anabos co})ei't.os poi' (;l. ?çestc caso. como (.;2 e conexo
e ü. e üó são os tíi]icos cot]ect.oics de Olr'. z'l. então Cz z contéT]] no máxin)o l\. (/?ll -- 2
\réi't]ces. u]]} al)sti]'(lo. Eí]tao t',: e Üb r]ao sao col)c']'tos pot' aPC'rias ]]]]] (leiitl'e (I 1 ( 2-
Stipor)hemos seno pei(la (lc gerlerali(la(lc' (ltle (ri col)ie t'a e (l2 ('ot)re t'b.

Neste caso. (;i e (.'2 (ontêni (ada um pelo menos un} vértice inteiioi de Z,)lr'. i.l. .'\léill
disso, Gi e G'2 contên] (ada un] urll vértice perten(ente a .\r mas não a /)l/=. ül. Seja F''
o bloco de /)lr'. i'l (]ue contén] os vértices ]. e t'b. Se (,'i possui ]m] vértice coberto ])or
Olr', ül -- \. l /?'). então temos contradição com a escolha de ['. C'aso mntrário. G'z possui
um tal vért](e e i)ovanlent.e caímos eni conta'adição (.oin a escollla (le z!. []

M.óduios estrela

\'anhos (oiistruii a pai'tir de /)l/-'. ( l ui ] novo ino(lula. (lue sela (llanlado r'-estrela. e

denotado pela notação Sj-P, ul.

('ollsideie unia (opta cle /.'. a clttal cllalllalllos cle núcleo (la //-estiola. e (leilotanlos
l)oi .V. 'Jorllc \ lr'll cópias (lc OI/.'. ],l e idei]tificlue o coi]ector ]',: (le cada (ól)ia ('o111 un]

vértice distinto de :V. [)c'siga)e os (onectoies i';. das l\ ]//l cól)ias (]e OI/:. i'l l)aia sei('ill
os c'olhe(fores (la // estiola. \ão ó clifi(il pcicebci (lue .'q'l/=. {'1 c \]n] /' illódulo.

i\a Figura 2.2 teilios urli excilal)lo (lc ullia /--esrtela

Note (luc .'.'l//. { l l)o(lf' sel visto (on)o unia extcllsão l o(lulas dc ca(la u111a (las l\ l / l
copias (le r)l/'. ?.l. Devido a isto. e de sc espeial (lue a (oeieil(ia ititerlla (le /,)l/:'.I'l
iJllplique ila ('oeié'ilcia iritei11a d(- ,S'l/:. I'l. e de fato é o (luc ocoiie. (.onio ntostiaicillos
mais adiante. Vcienlos (itic .ç'l/-. i'l possui l)Lol)i'ie(lados anil(la illais foices (lo cine esta.

Dizemos (late liii]/' inó(luto .v ó/,'-coerente sc .l/ obe(le(e a l 2 e :3 abaixo
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pode ser escolhido. Se F não é 2-conexo. então F possui um blorn com as propriedades 
acima. (Citado em [12]. pág. :37). 

Len1a 2.2.1 O módulo D[ F. 1·] com Va e ri, como co,ucfores ( internamente F -coero1tt. 

Prova. Seja M uma extensão modular de D[F, f•], e G um F-fator de M. Chamamos 
ele II a partição de \/(1'1) \ C(M) induzida por G. Como D[FJ·] tem exatamente dois 
conectores e os subgrafos em G são conexos e dois a dois disjuntos nos vértices. 11 pode 
ter no máximo dois subconjuntos de vértices. 

Suponhamos que II contém exatamente dois subconjuntos, 11 1 e 112 . Digamos sem 
perda de generalidade que "' seja induzido por G 1 e 112 seja induzido por G 2 • onde 
G 1 , G 2 E G. Como(;, e G 2 são conexos e isomorfos a F, então ü0 e Ü& sã~ cobertos por 
G1 e G2. 

Suponhamos que ü0 e l'b são ambos cobertos por G 1 • Neste caso, como G 2 é conexo 
e v0 e V& são os únicos conectores de D[ F, v], então G2 contém no máximo I\/( F)I - 2 
vértices, um absurdo. Então ü0 e 1\ não são cobertos por apenas um dentre G 1 e G2 . 

Suponhamos sem perda de genera.lidade que G 1 cobre v0 e G 2 cobre Ü&. 

Neste caso. G1 e G2 contêm cada um pelo menos um vértice interior de D[F, v]. Além 
disso, G 1 e G 2 contêm cada um um vértice pertencente a M mas não a D[F, v]. Seja F' 
o bloco de D[ F, ü] que contém os vértices v0 e V&- Se G'i possui um vértice coberto por 
D[F, v] - V( F'). então temos contradição com a escolha de ü. Caso contrário. G 2 possui 
um tal vértice e novamente caímos em contradição com a escolha de v. 0 

Módulos estrela 

Vamos construir a partir de D[ F. 1·] um novo módulo. que sera chamado F-estrela. e 
denotado pela notação S [ F, v]. 

Considere uma cópia de F. a qual chamamos de núcleo da F-estrela. e denotamos 
por N. Tome IV(F)j cópias de D[F. v] e identifique o conector l'c, de cada cópia com um 
vértice distinto de N. Designe os conectores i•t, das l\'(F)I cópias de D[F.1·] para serem 
os conectores da F-est rela. Não é difícil perceber que S[ F. 1•] é um F-módulo. 

Na Figura 2.2 temos um exemplo de uma F-estrela. 

Note que S[F. 1·] pode ser visto como uma extensão modular de cada uma das I\'( F)I 
cópias de D(F. e]. Devido a isto. é ele se esperar que a coerência interna de D[F. e] 
implique na coerência interna de ,S'[F. 1']. e ele fato é o que ocorre. como mostraremos 
mais adiante. \·eremos que S[ F. 1·] possui propriedades ainda mais fortes do que esta. 

Dizemos que um F-módulo .\/ é F-coerente se .\/ obedece a l. 2 e :3 abaixo: 
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Figura 2.2: tlm exemplo de r'-estrela. As setas iltclicam os colectores

1) .L/ é i,.teinaniente F'-«eiente

2) Qualquer r'-fatal de (qualquer extensão modular de .'v restringe a 'v Oli todos os
seus colectores ou nenhum delest

3) Tanto .v quanto A/ ('( :vl adnliten) F'-fatores

Lema 2.2.2 Seja i, ult t,értice de F csco11tido como no LetTtü 2.2.]
F - catre nte .

Erz/ào s'l/?, ül í

Prova. Seja .v unha extensão n]odulai dc SI/?,ül e seja (,' ui]] F'-fatos de .v. Então
.\./ tambén] é extensão modular cle cada uma das t (r'll cópias de Olr'. ül usadas na
construção da F'-estrela. (I'onlo Z,)lr'. í.l ó internament.e F'-coerente. segue que t.ocos os
vértices interiores (la /?-estiola (lue morena tambén] interiores a linfa das cópias de /)lr': I'l
estão rest.ritos a .S'lr'.?l por (.'. Já (lue ne] llum dos vértices interiores instantes (ou

seja.. os vél't.ices (lo ntlcleo de .S'l/''. õl l é adjacente aos conectoies de S'lr'. í'l. segue que (-'
restringe à mcsnla todos os \;értices interiores.

Prova.remos em seguida (lue vale 21

Seja 1 0 ntíinelo de vértices de .S'l/?. í'l iestiitos por (''. (I'laianlente. l é ill lltiplo
cle \. (r') : on seja. /' = çit.'(r'll f)ai'a alguns iilt.eii'o iiào negativo q. ('onlo .ç'l/'.i.l é
inteinanlente /'-coerente. então (/ ? lt'lr')i Temos ainda q $ 1\ (/:l + }. já (lue o

ntimet'o de verti(cs de .ç'l/'. í.l não pei'illite cobiii este glafo ('orla mais do (lue l\ (r'l + l

cópias de F'. Fiilali )ente. corno (7 é iilteiio. tentos q = l\. 1/?1 ou (7 = \ l/=ll + l.

Poi outro lado. 1 = i\ (/'l ' + c. on(le l\ l r'l ' é a quailtida(le dc vértices intetioles
restritos pol ('' a .ç'l/'. í'l jlciilblalldo que vale ill e cé a quanta(la(le (le vértices collectoies
iestiitos por ('' a .'i'l//. i'l.

Logo
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Figura 2.2: Um exemplo de F-estrela. As setas indicam os conectores. 

1) M é internamente F-coerente; 

2) Qualquer F-fator de qualquer extensão modular de J\I restringe a M ou todos os 
seus conectores ou nenhum deles; 

3) Tanto M quanto J\1 - C(I\I) admitem F-fatores. 

Lema 2.2.2 Seja v um vértice de F escolhido como no Lema 2.2.1. Então S[ F, v] é 
F -coerente. 

Prova. Seja A1 uma extensão modular de S[F, v] e seja G' um F-fator de M. Então 
A1 também é extensão modular de cada uma das 117 

( F) 1 cópias de D[ F, v] usadas na 
construção da F-estrela. Como D[F, v] é internamente F-coerente, segue que todos os 
vértices interiores da F-estrela que forem também interiores a uma das cópias de D[F, f] 
estão restritos a S[ F, 11

] por G'. Já que nenhum dos vértices interiores restantes ( ou 
seja, os vértices do núcleo ele S[F, ü]) é adjacente aos conectores ele S[F, f,]. segue que G' 
restringe à mesma todos os vértices interiores. 

Provaremos em seguida que vale 2). 

Seja r o número de vértices de S[F, ü] restritos por G. Claramente. r é múltiplo 
de IV(F)I, ou seja. r = qlV(F)I para algum inteiro não negativo q. Como S[F,v] é 
internamente F-coerente. então q ~ l\l( F)I. Temos ainda q :s; IV( F)l + 1, já que o 
número de vértices de S[ F. i'j não permite cobrir este grafo com mais do que IV( F)I + 1 
cópias de F. Finalmente. corno q é inteiro. temos q = l\/(F)I ou q = IV(F)I + 1. 

Por outro lado. r = l\'(F)l 2 +e.onde IV(F)J2 é a quantidade de vértices interiores 
restritos por G a 5[ F. 11

] (lembrando que vale 1)) e e é a quantidade de vértices conectores 
restritos por C: a S[F. fi]. 

Logo: 
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l\(F'llq=l\'lF')I'+c'l . .-l'''':~'
./= l\'lr'l Oli q = \ (r'll -t l J' ' - r' -' n

O item :31 ó iiile(liat.o. D

2.3 Prova da ,VP-completude

Nesta senão chegarllos à demonstração dos Teoremas 2.1.1 e 2.1.2. Eni seguida. carac-
terizanlos a classe de com!)lexidade para todos os problemas (lc fat.oração considerados
neste capítulo.

Teorema 2.1.1 S'c F' í t/"I g,'«./b (.,zeJ'o. c,z/ i. lt'(/'li-o.l/ sp /''.-troãlr')

Prova. Seja A := l\, (/?ll. Seja /) uni int.eito positivo c \. Ç {1.2.... .plX. (2ueicnlos
uma transfoirllaçào R. (omputável enl tempo polinonlial. (luc leve \ ao grato /?l\. 1. tal
que

1,, ad]nite ur]] en]})arell]ai])ent.o #-din)cnsioiial se e son]ente se /?(\. ) a.omite un] /=
fato!.

C:onsti'uínlos /?l\. ) da seguillte nlaneiia. 'l'omanios /l/) vóiti(es dois a dois não a(lja-

centes. ('ada véiti('c sela tolHIa(lo pot un] pai l/.JI. coiii l $ / $ A' e l $ j $ /). Para

cada eleilleilto lt't. i'z. . . . . I'X.l € \ . /?l\. l (onteiá nula c(31)ia (IP .S'l/'. í-l. cujos A' coltcctotes
serão identifica(los ('oi ] os A. \élti('es li. t'i)... . .IA. ?'À.l- O gtafo iesilltalltf' ó/?l\. 1. 'bote
que í' cleveiá sei cscolliido (onlo no Leia)a 2.2.1.

Sul)onhatllos (lttr \ admite ulll elnparcllialilcnto /l (liii)ci)sioílal /'. Jtí viillos (l\ic'

tanto .S'l//. {'l (luailto este i]]esn]o gi'afo sem os coi]cctoics ad]]]itci]] /=-farol'es. ('oill isto
consttuíi[ios o scgi[i[itc /r-fat.oi ei]] R( \ l:

Pala ca(la (.lcjllento (lc \ (luc l)eiteiiça a /;. asse(iaillos o F' ratos (luc icstiiilgc
todos os cone(tomes cla cot)ia dc .'i'lr'. í'l cottesi)ondcnt('. })aia os cleniais elerllentos (le \
asse(]alllos o // favor (]u(' icstiiitgc a])ellas os vciti(cs iiltci tolas das res])e('fitas copitos d('
.Ç'l/=. t-l.('oito. l)cla (lefiilição (le ellipalelliarllento A-cli! terlsional./= possttl (ar(lillalida(lc'
p. segue (luc a união (lisjlinía (los/J-fatoies titilizaclos ó unl /-' fatal' cnl/?l\ l.

Supoill)anjos apoia (lttc /?l\ l })osstia ull) r' farol (J'. ('oilio .'l'lr'.i.l é /,' cocient('
então a iestiição (l(' (,' a ca(la (oi)ia clc .'q'lr'. ?'l iestliilgc a clc Oli todos ou rienllulll (los s('tls
coi[('('tolos. .XI(.i ] (l sso. l]a exi]tai]](']]tc /) (lc'smas (o])t?ts cll.]os coilpctoles estão ic'sti'iras.
ISe hotivei il\calos qiit' /). ciitào ('.' não estala col)tiii(lo todos os vó].vices (lc /?l\ 1. Sc
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I\'( F)k1 = IV( F)l 2 + e } _, 
q = IV( F)I ou q = 1 V( F)I + l =}e= O ou e= ll ( F)I. 

O item :3) é imediato. D 

2.3 Prova da NP-completude 

Nesta seção chegamos à demonstraç.ào dos Teoremas 2.1.1 e 2.1.2. Em seguida. carac
terizamos a classe de complexidade para todos os problemas de fatoração considerados . 
neste capítulo. 

Teorema 2.1.1 Se F i um grafo cone:ro, então IV(F)I-DM :S:P FATOR(F). 

Prova. Seja k := IV(F)I. Seja pum inteiro positivo e V Ç {L 2 .... ,pJI'. Queremos 
uma transformação R, computável em tempo polinomial, que leve V ao grafo R( V). tal 
que 

V admite um emparelhamento k-dirnensional se e somente se R(V) admite um F
fator. 

Construímos R( V) da seguinte maneira. Tomamos kp vértices dois a dois não adja
centes. Cada vértice será rotulado por um par (í, j). com l :S: i :S: k e l :S: j :S: p. Para 
cada elemento ( 1• 1• 1·2 •..•• ck) E V, R( V) conterá uma cópia de S[ F. 11

]. cujos k conectores 
serão identificados com os k vértices (l,u1 ) •... ,(k.1·1.-). O grafo resultante t' R(V). :\ote 
que v deverá ser escolhido como no Lema 2.2.1. 

Suponhamos que l · admite um emparelharnento k-dirnensional E. Já vimos que 
tanto S'[F. i·] quanto este mesmo grafo sem os conectores admitem F-fatores. Com isto. 
construímos o seguinte F-fator em R( \/): 

Para cada elemento de \. que pertença a E. associamos o F-fator que restringe 
todos os conectores da cópia de S[ F. 11] correspondente. Para os demais elementos de \ ·. 
associamos o F-fator que restringe apenas os vértices interiores elas respectivas cópias de 
S[ F. T,j. Como. pela definição de emparelhamento k-climensional. E possui cardinalidade 
p. segue que a união disjunta dos F-fatores utilizados é um F-fator em R( V). 

Suponhamos agora que R( \ ·) possua um F-fator G. Como 5[ F, 1·] é F-coerentc. 
então a restrição ele G a cada cópia de S[ F, v] restringe a ele ou todos ou nenhum elos seus 
conectores. Além disso. há exatamente p dessas cópi.-1s cujos con<"ctores estão restritos. 
(Se houver menos que /1· então (; não estará cobrindo todos os vértices de R( \ · ). Se 
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houver mais. então os elerllcntos de G' não estão disjunt.os nos vértices). Assim, podemos
construir un} eml)arelhai[[ento A--din]ensional E' e]]] \ osso('tanjo. a cada cópia de .ç'lr'. í,l
com os conectoies lt'i.I'2.. . ..t'tl iestiitos. a A unia it ,.t':. ...i-ÀI.(I'laraniente. E ó tln!

en[pa[el})an[ento A'-(linaeiisionai eii] \ . n

O teorema a sc'ruir calacteiiza a (.onlplexi(lado do ptobleilia /'.ITOB(r'l. pala /:
conexo.

Teorema 2.3.1 Sejrz r' un? g a.fo corzczo.
COI-LtTáFtO F.XTORÇFI é .V'P-Completo.

.s'c \.'lF')l $ 2 '«/.io r'.4roR(f') € 7-'. «..

'Prova. Se r' :: /\ i. o pioblenla é trivial, pois (luar(luel gtafo })ossui um /\ l-falar. Se

r' 3 /\2, sabemos que existerll algoritmos polinomiais para resolver o problema (is. e4lt.
Suponhamos. pois: que l\. ( r')l ;. 3.

É inle(hiato (]ue r'.4TOR(r') C ,\'7>. Do Teorema 2. 1 .] e c]a observação de (lue Â-])\]
é ,VP-completo para A 2 :3. temos que r'.-t7'0nlr') também é ,V7' cot)lplcto. n

R.esta estudar o caso em que o grato /= não é conexo

'1leotenxa.'Z.\..'Z Seja F \ln\ gl'aÍo qttülqKer t considere F' uut cotnpo]tenit dt F cona
número n\d:cimo (Le at'estas. Ei-ttão F..\TORÇF' ) ç:.p r..\TOt3trb.

Prova. Quetenlos encontiai unia transforii]açào. con]put.aTeI eito teillpo polinolllial. (lue
leve instâllcias //' de r'.47'0nl/?') a instâncias // de//.-17'0/?1 r'l. (le tal modo ({ue

#' adiiiite unl F''-fatos se e son]ente se // adn]ite ui]] /'-fatos

Segue da álgebra eleinent.ai (ltie existem 1 ( e (/ inteiros i)ào negativos. típicos. tais (late
l\'(H')l = (/l\ (//'lÍ + c e 0 $ c < \ (//')l. Seja // o giaro ('onstluí(lo a i)aitli' (le' //'

acres(entendo-se a este (/ copias (lo giafo /r -- r''. llá (loas (ases a estudar.

Se c > 0. então é iilledlato (lue /7' nao a(Inlitc lleilllunl /''-fatal. Poi outro ia(lo
como

l \ '( // ) l\'( //'llt (/(l\'l/'ll -- l\ 'lr''l l
\'l//'l -- (/l\'l/='1 +(/1\'lr'l

(/l\ 'l F')l -r ('

então /7 t.ainbóill não a(llllite ileiiliu111 /r-farol
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houver mais, então os elementos de G' não estão disjuntos nos vértices). Assim, podemos 
construir um emparelhamento k-dimensional E em V associando. a cada cópia ele S[ F. ii] 
com os conectores ( t'i, r 2 •.•.• l'k) restritos. a k-upla ( i 11 • t' 2 •.•.• t'1c ). Claramente, E é um 
emparelhamento k-climensional em \/. □ 

O teorema a seguir caracteriza a complexidade do problema FATOR(F), para F 
conexo. 

Teorema 2.3.1 Seja F um grafo conexo. Se jV(F)I :S 2 então FATOR(F) E P, caso 
contrário FATOR(F) é .NP-completo. 

-Prova. Se F ::'. /\.'1 • o problema é trivial, pois quafquer grafo possui um /{1-fator. Se 
F ~ !{2 , sabemos que existem algoritmos polinomiais para resolver o problema ([S. 24]). 
Suponhamos, pois, que I\/( F)I 2: 3. 

É imediato que FATOR(F) E NP. Do Teorema 2.1.l e ela observação de que k-DivI 
é Af'P-completo püra k 2: :3. temos que FATOR( F) também é }/P-completo. □ 

Resta estudar o caso em que o grafo F não é conexo. 

Teorema 2.1.2 Seja F um grafo qualquer e considere F' um componente de F com 
número máúmo de arestas. Então F 11TOR(F') :SP FATOR(F). 

Prova. Queremos encontrar uma transforrnaçào, computável em tempo polinomial. que 
leve instâncias H' de FATOR(F') a instâncias H ele FATOR(F). de tal modo que 

H' admite um F'-fator se e somente se Il admite um F-fator. 

Segue da álgebra elementar que existem c e d inteiros não negativos. únicos. tais que 
jV(H')I = djV(F')I + c e O :Se< IV(F')I. Seja Il o grafo construído a partir de /{1 
acrescentando-se a este d cópias elo grafo F - F'. Há dois casos a estudar. 

Se c > O. então é imediato que li' não admite nenhum F'-fator. Por outro lado. 
como 

IV(H)I IV(H')I + d(jV(F)I - jV(F')I) 
IV(H')I - dj\'(F')I + dl\'(F)I 
dj\'(F)!+c. 

então II também não admite nenhum F-fator. 
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Clonsiderenlos agora o caso en] ({ue r :: 0. Tiivialniente. se //' possui ]m] r''-fatal
então // possui uil] /=-falar. Su])olhamos então (lue H possui ulli r'-fatos. digamos G'.
Seja r o númei. de conapoileiltes de 6' isonaorfos a/''.('onlo it (H)l = (/l\ l/'ll. então
// deve contei cxatarilcntc (//, (.orlas (le /r'. C'onlo /:/ l)ossui nun)eio niaxinao de arestas
(centre todos os coiilpoJicntcs (le /r. então o giafo H -- //' contéill no n)áxirllo dl7 -- ] l
cópias de /?. e as cópias restam)tes estão contidas en] .r/'. ..\ssinl. há pelo Hienas (/ cópias
de F'' na restrição (le (-' a //'. Poi outro lado. como l\ (//'ll = (/i\ (/?'ll. teRIas (lue essa

restriçàc] é dada pot exatanleiitc t:ssas (/ có!)ias. sendo portanto un] /r'-fatal sobre //'. []

Este lema sela usado para provar o seguinte

Teorema 2..3.2 .S'( F' d tz/lz g7'a./lo c?elos ('omp07?en/cs /c 17z lzo niá.rlr7zo (/o?.s t,di'/llcc.ç ezz/(io

FATOKtr) € 'p. c«se conttót'io P.XTOKJFI é .NT'P-con\pte.lo.

Prova. Sul)olhamos que os componentes de /= sejam todos isonlorfos a /\l ou a /\,.
Seja a: o número de componentes isoniorfos a /\:. z C {1. 2}. Observe (lue unia instância
qualquer' // possui uni f'-fator se e só se lt'(a)l é nlt]]t.ip]o (]e l!'(r'll e H ad111ite uii]
emparelhanleilto com pelo menos n2l\'(//)l/IV'(/?ll arestas. Note que n:l\.'l//ll/l\ 1/?11 é
exatamente o ntinlero (le verti(es cine um tal ernpaielhamento deixa de cobria eili .f/. .As-
sim./?.4TOR( F') })ode sei resolvido em tempo polinoniial por meio de (luar(luar algoritiilo
polinomia] que encontre empaielhanlentos nláxirlaos.

Suponhamos agora (lue /? posssui a.o menos um compoitente (-oni pelo medos t.rês
vértices. E mie(licito (late //.4TC)R(/'') € ,VT'. Pelo Teoienla 2.1.2.

l-'.:V1'0RI.F')'Êp F.\TORJF).

com r'' sen(lo ulli coinpo11ente de F' (om núnlei'o illáxinlo (!c giestas. Do Teoieit)a 2.:3.1

t.Cílios que//.-17'0/?(//'l ó ,V7' completo pois l\ lr''ll ? :3. Isso(inclui a prova.[]

Os i'esu]ta(]os acJlna (lassifi('aili ('oiilpleta.nleilte a (oi)iplexi({acle (los l)ioblcíllas (lc

fatoraçao unifoinle. .X gi'ailcle maioria deles e .V7)-coillplcta. Os l)ottcos casos (late não o
são podem sei' tlansfolnla(los ílo pl'oblenla do enipai'el})anlento n)áxinlo de il)odo ti'ivial
e portanto pelteilcen] a 7)

l.Tnl canlitil)o l)ossivf'l pala se ('ontlnual deseilvolv('neto lin)a teoria gei eialtza(la dc
en)parelllanlcntos. (lue va alclll(los icsuilta(los illosti'a(los neste (apitttlo. passa pc'lo e st Lítio
dos P/'oó/rr77a.- r/ /r//o?ílç';~ /?(io ?//z/.Õ/',,,.. É (lo que trataic'rios nos (apítulos scguiiltes.
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Consideremos agora o caso em que e = O. Trivialmente. se H' possui um F'-fator 
então H possui um F-fator. Suponhamos então que H possui um F-fator. digamos G. 
Seja r o número de componentes de G isomorfos a F'. Como I\'( H)j = djV( F)j. então 
H deve conter exatamente dr cópias ele F'. Como F' possui nlÍmero máximo de arestas 
dentre todos os componentes de F. então o grafo H - H' contém no máximo d( r - 1) 
cópias de F. e as cópias restantes estão contidas em H'. Assim. há pelo menos d cópias 
de F' na restrição de G a H'. Por outro lado. como IV(H')j = djV(F')I. temos que essa 
restrição é dada por exatamente essas d cópias, sendo portanto um F'-fator sobre H'. 0 

Este lema será usado para provar o seguinte: 

Teorema 2 .. 3.2 Se F é um. grafo cujos componentes têm no má,rimo dois vértices então 
F ATOR(F) E P. caso contrário FATOR(F) é .NP-completo. 

Prova. Suponhamos que os componentes de F sejam todos isomorfos a h.'1 ou a /\'2 . 

Seja O'i o número de componentes isomorfos ah·;. i E {L 2}. Observe que uma instância 
qualquer H possui um F-fator se e só se jV(H)I é múltiplo de jV(F)I e li admite um 
emparelhamento com pelo menos 021\i( H)I/IV( F)I arestas. Note que oi!V( H)l/1 V( F)I é 
exatamente o número de vértices que um tal emparelhamento deixa de cobrir ern H. As
sim, FATOR(F) pode ser resolvido em tempo polinomial por meio de qualquer algoritmo 
polinomial que encontre emparelhamentos máximos. 

Suponhamos agora que F posssui ao menos um componente com pelo menos três 
vértices. É imediato que FATOR(F) E .1VP. Pelo Teorema 2.1.2. 

FATOR(F') SP FA.TOR(F), 

com F' sendo um componente de F com número máximo de arestas. Do Teorema 2.:3.l 
temos que F.-1TOR(F') é JVP-completo. pois j\!(F')I 2: :3. Isso conclui a prova. 0 

Os resultados acima classificam completamente a complexidade dos problemas de 
fatoração uniforme. A grande maioria deles é .1\ÍP-completa. Os poucos casos que não o 
são podem ser transformados no problema cio emparelhamento máximo de modo trivial 
e portanto pertencem a P. 

Um caminho possível para se continuar desenvolvendo urna teoria generalizada de 
emparelhamentos. que \'á. alérn dos resultados mostrados neste capítulo. passa pelo estudo 
dos problemas dr Jatomçâo nâo uniformt. É do que trataremos nos capítulos seguintes. 



Capítulo 3

Fatoração por arestas e grafos
hipoemparelháveis

Ao estudarmos problemas de fat.oração ulliforme no ('apítulo anterior. vimos (lue os pro-
blemas de fatoiação definidos por grifos l)ossuindo ao menos um componente cona mais
do que dois vértices são todos ,\'7'-completos. Neste capítulo veremos algumas famílias .F
de gratos que definem problemas de fatoiação polinomiais. Apresentaremos um algoiitmo
polinomial pala encontrar empacotamentos máximos por giestas e triângulosi. O mes-
mo algoritnio: cona pequenas alterações. tambén] const.rói .F-enlpacotamentos nláxiiilos
nos casos em que /' é composta poi /I 2, mais uma família finita {F'i. . . . , rt} de gtafos

hipoemparelhá\eis e mais (leais(Irei gratos {/I 2. F'] - - . . . /q,} fatoiáveis. Também apre-

sentanaos este segundo algoiitmo.

1.}ma collse(ltiência desses insultados é que r'.-!TOR(E) € 7'. onde À.: é unia família
anão necessai'ialiierlte finita) de gratos ('ornpletos tal que /\. € C ou /\'.2 C À.l. Outro
exemplo de plobleiua de fat.oração cuja polillonlialidade podemos provar por meio (lesse
insultado é F'-4TOn({/tz} U CI. sendo C unia família finita (ie circuitos ímpares.

Um prol)lema estreitamente ielaciorlado a r'.-tZ'O/?l/) é o problema do empare-
Ihamento fracionário perfeito. liil enlparelhaniento fracionário lou 2-empare-
Ihamentol eni uil] giafo H é o conjunto E dos conlponcntes clo sul)giafo de // induza(lo
pelo supott(. dc villa soltlçào })ási(a .z : .-l( // l ----} IR (lo seguinte plogrania liceal:

iiiax ]. :z'

; '.: . { :':'::, ' ''
Vt, € \,'l//l

l C'lialliailios ti iângulo a to(lo grifo isoiliorfo a /is
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Capítulo 3 

Fatoração por arestas e grafos 
hipoempa.relháveis 

Ao estudarmos problemas de fatoração uniforme no capítulo anterior, vimos que os pro
blemas de fatoração definidos por grafos possuindo ao menos um componente com mais 
do que dois vértices são todos ,VP-completos. Neste capítulo veremos algumas famílias F 
de grafos que definem problemas de fatoração polinomiais. Apresentaremos um algoritmo 
polinomial para encontrar empacotamentos máximos por arestas e triângulos1 . O mes
mo algoritmo, com pequenas alterações, também constrói F-empacotamentos máximos 
nos casos em que Fé composta por [{2 , mais uma família finita {F1, ... , Fk} de grafos 
hipoemparelháveis e mais quaisquer grafos { /\"2 , F 1 , •.• , Fk}-fatoráveis. Também apre
sentamos este segundo algoritmo. 

Uma conseqüência desses resultados é que F ATOR(K) E P. onde K é uma família 
(não necessariamente finita) ele grafos completos tal que /\·1 E K, ou /\·2 E K. Outro 
exemplo de problema de fatoração cuja polinomialidacle podemos provar por meio desse 
resultado é FATOR( {/\"2 } U C). sendo C uma farnília finita ele circuitos Ímpares. 

Um problema estreitamente relacionado a FATOR(F) é o problema do empare
lhamento fracionário perfeito. Um en1parelhamento fracionário (ou 2-empare
lhan1ento) em um grafo H é o conjunto E dos componentes do subgrafo de H induzido 
pelo suporte de uma solução básica .r: A( H) ➔ IR do seguinte programa linear: 

max Lr 

{ 

.r(ó(u)) :S L 
sujeito a 

.r ~ O. 

Yu E V(H) 

1Chamamos triângulo a todo grafo isomorfo a J\.'3 . 

24 
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É bebi (onlle(i(lo o fato dc (lue os coilil)orientes (le enipaicllianlent.os frac'ionát'ios
são ou arestas isola(las ou (ir(ditos (le ('onlpiinlento ínlpal 11211. ..\ssinl. o pt'obleliia do

enlpai'elllanlerlto fi'a(ioriátio l)afeito e o pi'ol)leda de fatoiação l)or {/I z} U {(.'.: / > 1}
são e(lulvalentes.

O plobleilla do eillpaiclllaillento flacionáiio perfeito. cor)forme a defirlição acima. foi
estudado poi' direi'sos alltoies.(;i'ande l)ante dos i'esttlta(los mostrados nas Sacões i3. 1a :3.3
foraJI aÍ)i'eseiit.idos pela !)rinlclia vez eili vc='does pala esse l)rol)leitla l2.). 2S. 1, 6. f . 9(i. . íl
e, posteiiorinente. generaliza(los para problemas (lefinldos pot /l.z mais uma farllilla finita
de grifos llipoenaparelliáveis l.3. .11.

Tanlbenl inostrareinos os piiiíleiros exemplos de ptoblenlas (le fat.oração não uniforme
que sào .v"'F)-complet.os. entre os (duais estão /?.4TO/i(/'l. on(le .F Ç {/\'.: z ? :3} e .F é
finita. e r'.-troxl.rl. sen(lo / Ç {(-'',: / ? :3} e / finita.

3.1 Empacotamentos por arestas e triângulos

X'amos conaeçai' o estudo dos T)roblerlaas de fatoração não ui)ifotn]e. exar]iinan(lo e]i] (le-
tal})e a(luele (lue pode ser consl(legado ('onio o rllals simples dent.ie todos: o problema de
fat.oi açao })o! { /\2. /l3 }.

Seja. .f/ uill grato (leal(luar. e (I' unl {/x 2. /\ 3J-ellipacotanlento (le /.í. Os corllpoiiel)tes
de (I' isonlorfos a. /\2 melão chail)idos de G-arestas e os isornoifos a /is de G'-triângulos.
.'\s (,'-al'estas ta.illbóli] saião (hanladas arestas ]ivres c]e G'. ])aia linl grato /7 (dual(luar:
usaremos a llotaçào 7'(.H) Í)ala denotam o conjunto (los sul)giaíos de H isonlol'fos a /\'..

LTli] (alltiilllo (J -âlt(3l'Ha]ltc (' L]]]] ('ari]]]il]o e]]] /jr ('ll.]as ai'estas sao alta'í]a(lai]](-ilt('
ai'estas de G' c giestas (It' /]r (ltic rlào são arestas de G'.

l.Jn)a configuração aunlentadora (' de G' cln // ó uijl sul)giafo dc /7 tal (lue os

(onlponei)tcs (lc G'l\ ((''lJ scjain (onlo nlostia(]os e]i} ]i]]]]as (]ttl)]as lias r'tERIas :].]. :3.2

e i3.i3: ou seja. ('' ó uill (alllinl)u. unia c'au(la ou t]i] a pil)a au]] celta(lona. \estas figtttas.
i? e (dual(]uci ititeiio nao i](cativo pai e A e (leal(lliet ii)te'ito l)osittvo inll)al.os vci-vices
n[a['gados (o]a] ui] cii-(-ulo sào livres cle (.'.

.Xs (oiitigulaçõcs lllostia(]as nas ]''iguJas :3. 1. :3..3 e :3.6. ilt\s (4tlais rl

( llamadas de configurações aunlentadoras degeneradas.
0 ou A = 1. são

E fa( il vcr (lttc sc (I' a(lillit(' ullla (onflolll'açao auillc'1ltadoi a ell} //. eiitao fl' nao (l u]]]

{/lz. J\3l-cnl])a(oTaillr'fito i]]axi1110. .-\s f'ioulas 13.í. i3.S c :].ç) iiiosttaill. l)ara (ada til)o (It'
configuração aiilllciita(loit\. o lcsiiltado (ia iesl)e(-t iva attntcntttçãu.

Se (' ó ililla coílíigtitaq-ão \u]ileí]ta(loja (lc u]]] {/\z. /\,} empa(orai)]ei]to (',' ci]] u]]]

gtafo //. erltão \ aunaeiltação (lc (,' poi (' insulta rlo { /\z. /x3} r'i)lpacotaillcnto (.' .a. ('

CAP.3 FATORAÇ',\O POH AH.ESTAS E GRAFOS HlPOEMPARELHÁVEIS 

E bem conhecido o fato de que os componentes ele emparelhamentos fracioná.rios 
são ou arestas isoladas ou circuitos de comprimento Ímpar ( [2] ). Assim. o problema do 
emparelhamento fracionário perfeito e o problema de fatoração por {I\.2} u { C;: i 2:: 1} 
são equivalentes. 

O problema cio emparelhamento fracionário perfeito. conforme a definição acima, foi 
estudado por diversos autores. Grande parte dos resultados mostrados nas Seções 3. l a :3.3 
foram apresentados pela primeira vez em ve~·sões para esse problema [23, 28, 1, 6, 7, 26. :?7] 
e, posteriormente, generalizados para problemas definidos por /\'2 mais urna família finita 
de grafos hipoemparelháveis [-1. 4]. 

Também mostraremos os primeiros exemplos de problemas de fatoração não uniforme 
que são ,1V'P-completos. entre os quais estão FATOR(:F), onde :F Ç {/\·;: i 2'. :3} e :Fé 
finita, e FATOR(:F). sendo :F Ç {C;: í 2:: :3} e :F finita. 

3.1 Empacotamentos por arestas e triângulos 

Vamos começar o estudo cios problemas de fatoração não uniforme, examinando em de
talhe aquele que pode ser considerado como o mais simples dentre todos: o problema de 
fatoração por { /\·2 , /\"3}. 

Seja H um grafo qualquer, e G um { l\·2 , /{3}-empacotamento de li. Os componentes 
de G isomorfos a l\·2 serão chamados de G-arestas e os isomorfos a /\·3 de G-triângulos. 
As G-arestas também serão chamadas arestas livres de G. Para um grafo 11 qualquer. 
usaremos a notação T(H) para denotar o conjunto dos subgrafos de H isomorfos a /\'3. 

Um caminho G-alternante é um caminho em 11 cujas arestas são alternadamente 
arestas de G e arestas de H que não são arestas de G. 

Uma configuração aumentadora C ele G em lf é um subgrafo de H tal que os 
componentes de G[V(C)] sejam como mostrados ern linhas duplas nas Figuras :3.L :3.2 
e :3.3: ou seja. C é um caminho. uma cauda ou uma pipa aumentadora. \'estas figuras. 
11 é qualquer inteiro não negativo par e J.: é qualquer inteiro positivo Ímpar. Os vértices 
marcados com um círculo são livres de G. 

As configuraçôes mostradas nas Figuras :3.4. :3.-1 e :3.G. nas quais n = O ou J.: = l. são 
chamadas de configurações aumentadoras degeneradas. 

E fácil ver que se(; admite uma configuração aumentadora em H. então G não é urn 
{h.2, /\'3}-empacotamento máximo. :-\s Figuras :3.,. :3.8 e :3.9 mostram. para cada tipo de 
configuração aumentadora. o resultado da respecti\·a aumentação. 

Se C' é urna configura(;ào aumentadora de um {1\·2 • J\·:J}-ernpacotamento (,' em um 
grafo H. então a aumentação de G por C resulta no { 1\·2 • 1\·3 }-empacotamento(; l::,. C 
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V

Figura :3.1 : Caminho attmeiltadoi
q

11+

V

Figura 3.2: C:buda aumentadora

n.F./

Figut'a :3.:3 Pipa aunieiltadoia
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Vo 

@ 

VO 

~r------1s~==111t-®--

Figura :3.1: Caminho aumentador. 

s ® 

Figura 3.2: Cauda aumentadora. 

Figura :3.:3: Pipa aumE'ntadora. 

v,,+J 

Vll+2 

V 
11+3 
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Figura 3.4: ('aininl)o (legendado

Figura :3..5:('anda degenerada

I''truta :3.(i: Pipas (legelleia(las

CAP.3 FATORA~';\0 POR ARESTAS E GRAFOS HlPOEl\lPARELH . .\VEIS 

I' o 
@ 

Figura 3.4: Caminho degenerado. 

s 

V 3 

Figura :3..5: Cauda degenerada. 

V 
li 

e 

Figura :3.G: Pipas degeneradas. 
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Figura :3.T Caminho aumentado

P L'n+2

P

Figura 3.8: Cauda aumentada

V/t.+&+/

Figura 3.9: Pipa aumentada

cujos componentes assillalados en] linhas duplas nas Figuras :3.1 a :3.:3 são substituídos
por aqueles (onlpoilentes assinalados em linhas duplas nas Figuras :3.T a 3.9.

De fat.o. (.onfiguiações aument.adoras assumen] um papel siniilat à(luelc desempe-
nhado pelos caminhos aumentadores para empatelllanlentos. que fotarli mostrados no
(I'apítulo 1. 0 resultado seguint.e esclarece como.

'l'eorema 3.1.1 (: 11? { /1 z. /\3l-crl?/yízco/arrzcrz/o G (/e r//lz gl'a/o // / osso// /aFIlaR/zo nzd.r/rr20
se e sÓ se l\ào tristcTTI coit$g\u'aÇÕcs atu tenta.dol.as íl( (; (ll} [l

Prova. Basta provam (lue se G nào possui corlflguiaçào aulllent.a(loja então (; ó iiláxinlo

Suponhamos (lue // seja um g[afo. ('or]] n]ín]e]o mír)li]]o de vértices. possuin(lo un]
{/[2. /\ 3J-en]pacotan]eiito (; seno conftgtii'açocs auz]]e]itadoras e u]]] segue(lo {/l2. /\3}

CAP.3 FATORAÇÃO POR ARESTAS E GRAFOS HIPOEMPARELH.t\ VEIS 

V o 

Figura :3. 7: Caminho aumentado. 

Figura 3.8: Cauda aumentada. 

Figura 3.9: Pipa aumentada. 

l'n+J 
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cujos componentes assinalados em linhas duplas nas Figuras :3.1 a 3.:3 são substituídos 
por aqueles componentes assinalados em linhas duplas nas Figuras :3.i a 3.9. 

De fato, configurações aumentadoras assumem um papel similar àquele desempe
nhado pelos caminhos aumentadores para emparelhamentos, que foram mostrados no 
Capítulo 1. O resultado seguinte esclarece como. 

Teorema 3.1.1 Cm { /\'2 , l\'3 }-empacotamento O de um grafo H possuí tamanho má;rimo 
se e só se não uistem config1traçõcs aumentadoras de G em H. 

Prova. Basta provar que se C não possui configuração aumentadora então C é máximo. 

Suponhamos que E! seja um grafo. com número mínimo de vértices. possuindo um 
{ /\·2. /\'3 }-empacotamento G sem configurações aumentadoras e um segundo { 1\·2 , 1\·3 }-
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em }y em W

em W em W

em W em ty

Figura :3.10: Es(luema Téoierlla. 3.1.1

empacotaniento. ('.''. de tamanho maior cine o de G'. Seja I' um vértice coberto por (''' e
lll.,re cle G'. e (.r// O (.onll)oiientc (le (,/ (!ue cobre t'. Note (lue (l// pode sel ull)a (I'' at'esta
ou um (;'-triânglllo.

Comia (; nào admite configui'anões a,timentacloras. os \:éitices (ie \ (6'") ~\ {l'} (levcill
estar cobertos por (''' arestas. com unia G-al'esta (distinta para cada véiti(e. ISe unl (desses
\vértices estiver' liv!'e (le (,' tenros ur]] c'aniinl]o auii]ent.ado]' (legenet'ado: se un] (desses

vértices est.ivei ('obei'to !)or uill G'-triângulo temos villa cauda aunientadola degcneracla:
e se G" foi um 6''-tiiâiigulo e os dois vértices de \''((;") \ {t'} estiveien] col)altos pela
mesma (.'-desta. terlaos uma pipa aurllentadora degenerada.)

Seja [[ o conjunto dos vói't]ces dessas G-arestas. Lein])ianlos (lue tí \ \'l(';") # ç]
í\companlle a clciTloilstração pela Figura 3.10.

Sejan] # := H - \ 1(','"1. (,'' := 6'' -- \ (G'"l e rl' := (',' -- [1'. ('onlo itt'l ? l\ IC"ll
lse G" é G''-ale:ta tetllos ltí = 2 e \'lG")l = 2: s.- (.'" .; 6'' tiiãngulo temo: ltt = -! ..
tlC"ll = :31. então

I'((.''i 6'')l - lt'ic'"il > lt'ió'll \ ''(G )

(:onlo \'lr;'li > \ l(,'li. l)ela iniililiaali(la(le (lc // segtic' (lue. C' a(Imite unia (oitíigtt
ração aui[[e[[ta(lona (I' e]]] H.

Se (' é (lisjuillo (le it \ \ l(,'") ent.ão (.' ó villa configuração attillenta(loja (le f,' ali//
ureia conta'a(lição. Se (' irão ó (lisjui]to dc lí' \ \ l(,'' 1. c]]tão ('' ('oí]]eça en ui] vóiti((- dc

lt' \ t. la'"l. \este caso:

e se (' não teiiilina e'ill ll' \ \ lr,'"l. ol)teilios uilla (onfiguiação aullleilta(loja dc' r,' ali
// ('ol)(atcliali(lo sc a r' altas atcstas (lo sul)giafo (lc // iil(luzido l)or it U \ l('.'"l.
contra(lição: (-

CAP.3 FATORA(:1\0 POR ARESTAS E GHAFOS HIPOD.IPARELH,\ VEIS 29 

em W em W 

G" 
V O======e-------o I' 

emW em W 

em W em W 

Figura :3.10: Esquema - Teorema :3.1.1. 

empacotamento. G'. de tamanho maior que o de G. Seja v um vértice coberto por G' e 

livre de G, e G" o componente de G' que cobre v. Note que G" pode ser uma G'-aresta 
ou um G'-triângulo. 

Como G não admite configurações aumentadoras. os vértices de V ( G") \ { l'} devem 
estar cobertos por G-arestas. com uma G-aresta distinta para cada vértice. (Se um desses 
vértices estiver livre de G temos um caminho aumentador degenerado; se um desses 
vértices estiver coberto por um G-triângulo temos uma cauda aumentadora degenerada: 
e se G" for um G'-triángulo e os dois vértices ele \/( G") \ { r} estiverem cobertos pela 
mesma O-aresta, temos uma pipa aumentadora degenerada.) 

Seja H' o conjunto dos vértices dessas G-arestas. Lembramos que lF \ F( G") /: f/J. 
Acompanhe a demonstração pela Figura 3.10. 

Sejam fl := H - \'(G"). C:' := G' - F(G") e{;:= G - li'. Como lll'I ~ IV((;"')I 
(se G" é (,''-aresta temos jH'I = 2 e IF(G")j = 2; se(,'" é G'-triângulo temos !Ir!= 4 e 
j\/(G")I = :J). então 

Como IV((;')I > jF(C:)J. pela minimalidade de lJ segue que(; admite uma configu
ração aumentadora C em if. 

Se C é disjunto de H · \ \ · ( G") então C é urna configuração aumentadora ele G em H. 
urna contradição. Se C não é disjunto de lV \ \'(G"). então C começa em um vértice de 
H' \ V( G" ). ~este caso: 

• se C não termina em 11 · \ \ ·( G"). obtemos uma configuração aumentadora de (; em 
H concatenando-se a C duas arestas do subgrafo ele !! induzido por H' U \ · ( (,'"). 

contradição: e 
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+ se C teriniila en] tt' \ \ ((,'"l. então ol)t.enlos unia pipa alm)entadora degenera(la com
início em t': (-olltiadiçào novamente. n

O resu]tado a scgtiii iiiostiaiá(oiiio extiaii do ]eoren]a i3. [. 1 un] a]goritnlo po]inonlia]
que construa unl {/\z./\3l-empa(otanlento niáxinlo num grato /]'. Pala isto. é necessário
inti'oduzir alaunl- "nt ,.-ãn

Dado lm] colljunto r de triângulos do giafo //. um r-emparelhamento de H é unl
{/x 2. /\ 3l-empa(otan)ente (; de // t.al (lue T(G'l :: r

Como conseqiiência da defii[ição acima. no tamanho de un] r-eilipaielhamento con
tam-se os vél-tices cobertos por r. mais os vértices cobertos pelas arestas livres do r
emparelhanlento.

Lema 3.1.2 S'f./a 6' t/l?z {/I 2. /\ sl-cria/lrzco/arrl(rz/o (/( //. É'i2/(io (I' possa /alrzall/lo r72d

xl.?n.o se e se'lll.e it.t= $e

la) llenltulu TÇ(;b-einpalCtllaTnento dc H cobi'e íítais uél'ticts do q\te (;:

IU) n(.nhlun Tt(i;) \ \.F\-cul.put'ctttctíilertto de H cobre rt\ais uérlices (lo q\tt (;

quatq'uer G-triãttgKlo FI
!)(ii'a.

lc) rl(.Ttllun\ Tt(i;) U \.F\-entparelt\atnento d.e H cobl'c mais céT'vices do (luc (;
quetlq\tei' ti'iângttlo F de FI que x\ão seja (;-tl'iãl\guio.

/9 rz ra

Prova. É imediato (lue se (; possui taillanho máxinloentâo valem(al.(bl e lcl. Resta
provar a !'eclpioca.

Suponhamos (ltie (; dão possui t.amanho máximo. Então pelo Teoienla :3.1.1 existe
tmla configuiaçào auiiienta(tola (' de G' ci]] //. .\lternando G' sobre o sul)grato (}e .f/

induzido por \ l('l. conseguimos uni { /I z. /\al-eill])a(otalTleilt.o G'' de tanlaiilio rliaioi (iue
C,'. con) Iria')l = lr((;li jse (' foi un] canlirlhol. l7'(ó'')l = lr((-'ll + l (se C' foi uma

pipa) ou l7'lC"ll = lz'(a'll -- l jse (' for unia caudal. Portanto (al. (b) ou lcl falha n

Na Figura i3.1 1 n]ostran]os un] algoritmo t)assado no Lenda i3.1.2 pala en(oi]trai un]
{ /l2. /t..3l-eillpa(otanlento nláxilllo nuil} giafo // (leal(luar.

(l:laran[entc. o ]] Iti]eto total de operações relativas aos passos lll. lç)l e jl.SI ó (loilii
nante no canil)uto da (on)plexl(lado do .Xlgoritlno 1. íni.

Os passos lil.(01 e li.31 po(lem sei' feitos em t.ein])o polinoíllial ligando-se algoz'ití)ios
clássi(os pai'a eii(oiiti'at cnll)aielllanientos. Resta deduzir (quantas vezes esses passos são
execl! tactos .
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• se C termina em 11'\ \ º(G"). então obtemos uma pipa aumentadora degenerada com 
início em 1·: contradição novamente. □ 

O resultado a seguir mostrará como extrair do Teorema :3.1.1 um algoritmo polinomial 
que construa um { /\·2 • /\º3}-empacotamento máximo num grafo H. Para isto, é nect'ssário 
introduzir alguma notação. 

Dado um conjunto T de triângulos do grafo JJ, um r-emparelhamento de H é um 
{ /\.'2 , l\'3}-empacotamento G de H tal que T( G) = T. 

Como conseqüência da definição acima, no tamanho de um r-emparelhamento con
tam-se os vértices cobertos por T, mais os vértices cobertos pelas arestas livres do T

em parelhamento. 

Lema 3.1.2 Seja G' um {l\"2 , h"3 }-empacotamento de H. Entáo G possui tamanho má
ximo se e somente se 

(a} nenhum T(G)-emparelhamerdo de H cobre mais vértices do que G; 

(b) nenhum T(G) \ {F}-emparelhamento de H cobre mais vértices do que G. para 
qualquer G-triângulo F; 

(c} nenhum T(G) U {F}-emparelhamento de H cobre mais vértices do que G'. para 
qualquer triângulo F de H que não seja G'-triângulo. 

Prova. E imediato que se G possui tamanho máximo então valem (a), (b) e (c). Resta 
provar a reoproca. 

Suponhamos que G não possui tamanho máximo. Então pelo Teorema :3.1.1 existe 
uma configuraçào aumentadora C de G em H. Alternando G sobre o subgrafo de H 
induzido por \/(C). conseguimos um {h.2 • /{3 }-empacotamento G' de tamanho maior que 
G, com IT(G')I = IT(G)j (se C for um caminho), jT(G')I = IT(G')I + 1 (se C for urna 
pipa) ou IT(G'')I = IT(G)j - 1 (se C for uma cauda). Portanto (a). (b) ou (c) falha. □ 

Na Figura :3.11 mostramos um algoritmo baseado no Lema :3.1.2 para encontrar um 
{ !{2, l\"3}-empacotamento máximo num grafo H qualquer. 

Claramente. o número total de operações relativas aos passos (1), (9) e (15) é domi
nante no cômputo da complexidade do Algoritmo Um. 

Os passos (1). (9) e (F>) podem ser feitos em tempo polinomial usando-se algoritmos 
clássicos para eJlcontrar emparelhamentos. Resta deduzir quantas vezes esses passos sào 
executados. 
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Entiadll: l.il} gialo // (dual(lueit
Saída: tÍn {/[2. /x3J-einpacotantento G' eii] f/ (le taillanho lnáxilllo

( :J )
(41
(.5 )

(71
(8)
(91
lio)

En(ontle lml enlpalelhaniento nláxiillo /; ell] //

nláx(; := E';

tnlax(; ::= nulliei'o de \eitices de // col)ert.os por /l:
niáxilno := falso:

En(quanto não máximo
tiiáxiíno := vcidadeiio=
(,' := ntáxG=
Pal'a cada (',' triângulo T faça

Encontre un] T(GI \ {7'l-enapatelllanlento rlláxiino /:,'. ein H

Se l\ ( Ei )l > tilláx(;
então

il)áx(l; := EI l

tmáx(l; := it (r- ) ;
máximo := falso:

fi n] Pa ra

Para (ada ti'iâ.ngulo T (lc- H (!uc nào é 6'-triângulo faça

Encontre ui]) rl(.'l U {7'l-enlpai'elliaillento iiláxiino /;z cni H
Se l\ (E2) > tTlláx(;
então

llláx(; := E',:

tmáx(; := \ ([z)l:
máxilllo := falso;

fi 111Paia

amE i} (l uant o
De\ olha (,'

( 1 1 )
(12)
(13)

(15)

( l T)

li9)

l:'igura i3.11: .Xlgoi'itilio l iil
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Entrada: r m grafo H qualquer; 
Saída: lim {I\·2 , /\.3 }-empacotamento G em H ele tamanho máximo. 

( 1) Encontre um emparelhamento máximo E em H: 
(2) máxG := E; 
(~3) tmáxG := número de vértices de H cobertos por E: 
(4) máximo:= falso; • 
(,5) Enquanto não máximo 
(6) máximo:= verdadeiro; 
( 7) G := máxG: 
(8) Para cada G-triángulo T faça 
(9) Encontre um T(G) \ {T}-emparelhamento máximo L'i em H; 
(10) Se IV( Ei)J > tmáxG 

então 
(11) máxG := E 1 ; 

(12) tmáxG := l\/(Ei)I; 
(13) máximo:= falso; 

fimPara 
(14) Para cada triângulo T de H que não é G-triângulo faça 
(15) Encontre um T(G) U {T}-emparelhamento máximo E2 cm H: 
( 16) Se 1 \/ ( E2) 1 > tmáxG 

então 
(17) 
(18) 
(19) 

máxG := E2: 
tmáxG := IV(E2)l: 
máximo:= falso: 

fimPara 
fimEnquanto 

(20) Devolva G. 

Figura :J.11: Algoritmo Cm. 

31 
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Entrada: t'rti giafo // (lualquei';
Salda: l.:nl {/lz. /t -3l-einpacotainento (; ei)i // de tanlaiillo naáxinlo

( ] )
(2)
(3)
(4 )
IS)
(6)
(7)

Ell(ontl'e uni cnipaielhait dito rlláxiillo É' en} //:
(;.- E.

máximo := falso;
En(quanto não máximo

n)animo := \eidadeiro:
Tente en(ontiat uma (onfiguiação auinentadoi'a O de (l; eill //
Se encontrou
ent.ao

G '.- C; b O-.
nláxiino := falso;

fimEnquan t.o
Devolva G.

(8)
(9)

(10)

Figura i3.12: N,método .Xlt.ernativo para encontrar un] {/lz. /xsl-erllpa(otaiiielito naáxilno

.\ cada it.oração os passos(9) e(151 são executa(los ies])activamente l-rlGlle lrlm)l --
lr(c')l vezes. Levando em conta. que o tamanho de G' senaprc aument.a de urna ite-
ração para a iteiação seguinte. então o laço cine se inicia en] l.SI é exe(atado no niáxiillo
\'(H)l vezes. .Àssiill,(9) e(]3) são executa(los ilo máxiillo l\ (all x lrlall = l\ (H)l x

O(lt''(ml') l\'(H)I')~'fazes. ' ' ''

Concluiíllos cona isto (lue o algoritnlo ó polinoiliial

3.2 Resultados clássicos para {Ã"e. .K;3l-fatoração

Falhos agora exploram os iesultaclos o})ti(]os iia acção :3.] . Ptovarenlos (lue pala {/\z./\ 3}
empacot.ainentos valem resulta(los análogos aos (lc Beigc. lutte c (.allai E(lilloi)(is (Sc
Ção 1.:31.

Para ctinlplii estes objetivos. vaíllos (lcscnvoivcl ll111a versão (lo .\igorltlilo t'ill bn
suada apenas 110 Tcotenla :3. 1 . 1.

Antes de seguir cin diieção aos resliltados. falei los alguns ('o111cntários a respeito
do })asco (61 do illóto(lo (lesciito iia Figura :3.12. Eilll)oia sc.la l)ossível linplei eiitai este
passo usar(lo ('allllllhos altetnantes à ]]]o(la (lu ..\lgo] itiilo clo Edilion(is pala eil)l)alellla
ilientos nláxiil os. rjao faicn]os ôsso a(lui. ('oillo picíell(lcllios llsa{ o ilietodo al)ellas l)ara
deinonstiat os ieslilta(los aciliit\ (atados. eiltcndei os (hip tal (letallianiei)to seita (leslt(.
cessário. ,\o iilvós disso. vaillos supor' {llil Olá(ulo (luc tc(-el)e// c G' e iespondc -silll"(Oll
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Entrada: Um grafo H qualquer; 
Saída: Um {/\·2 • l\';3 }-empacotamento G em H de tamanho máximo. 

(1) Encontre um emparelhamento máximo E em H: 
(2) G := E; 
(3) máximo:= falso; 
( 4) Enquanto não máximo 
(5) máximo:= verdadeiro; 
(6) Tente encontrar uma configuração aumentadora O de G em H. 
( 7) Se encontrou 

então 
(8) G := G 6 O; 
(9) máximo:= falso; 

fimEnquanto 
(10) Devolva G. 

32 

Figura 3.12: Método Alternativo para encontrar um {I\·2 • /\'3 }-empacotamento máximo. 

A cada iteração os passos (9) e (15) são executados respectivamente IT(G)j e jT(H)j
jT( G)I vezes. Levando em conta que o tamanho de G sempre aumenta de uma ite
ração para a iteração seguinte, então o laço que se inicia em (5) é executado no máximo 
jV(H)j vezes. Assim, (9) e (15) são executados no máximo jl'(H)j x jT(H)I = IV(H)j x 
O(IV(H)j 3

) = OffF(H)l4) vezes. 

Concluímos com isto que o algoritmo é polinomial. 

3.2 Resultados clássicos para { K2. K:3}-fatoração 

Vamos agora explorar os resultados obtidos na Seção '.3.1. Provaremos que para { /\·:2. /\'3 }

empacotamentos valem resultados aná.logos aos de Berge. Tutte e Gallai-Edmonds (Se
ção 1.:3 ). 

Para cumprir estes objetivos. vamos desenvolver uma versão do Algoritmo Fm ba
seada apenas no Teorema :3.1.1. 

Antes de seguir em direção aos resultados, faremos alguns comentar10s a respeito 
do passo (6) do método descrito na Figura :3. 12. Embora seja possível implementar este 
passo usando caminhos alternantes à moda do Algoritmo de Edrnonds para emparelha
mentos máximos. não faremos isso aqui. Como pretendemos usar o método apenas para 
demonstrar os resultados acima citados. entendemos que tal detalhamento seria desne
cessário. Ao invés disso. vamos supor um oráculo que recebe !! e G e responde --sim .. ( ou 
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não") caso exista lota ilào) uma conülgui-ação aur]]enta(loi'a de (,' eii] H. além de devolver
a conflguiaçào no caso de a real)osga scr -sim". .\ piora clo Teor'Chia i3.1.1 gal'ailtc' (luc
podemos ii[vo('ar ui]] tal Oráculo.

Tipicaiiiente. o niótodo constiól tema se(ltié,lida(G'i. . . . . (,',l (le {/lz. /\ 3l-empacota-
mentos. em que (-', é o xaloi (le (; no começo (la iteiação z. i$ ? $ /. \'ejanlos o (lue

ocorre cona o nunleio dc triângulos enl (7: ao longo (lesta se(luen('la.

Lama observação trivial é (lue. caso Gi não seja ulll .F-enlpacotainento máximo. esse
número de triângulos é estritaíilente positivo a paitii da segunda iteiaçào. Isto ocorre
porque o tamanho de (I' aumenta estritaiJlente ao longo das sucessivas iterações e G'i é
um empaielliameilto ináxinlo. Nào tão trivial é o fato (le que o Reinício de triângulos é
esfl'ffan?crz/( crescczl/c ao longo da seqiiêlicia

Uma conde(lÍiência iiiledia.ta dessa afir]naçào é (lue não existen] erll C,':. e portanto
não serão encontrados pelo \método .J\lt.ernati\o. nei]] (.andas aui ]ent.adoras ne]]) cadinhos
aumentadores. Isso sirllpllficaria o trabal})o de ('l'ia! uin algoritmo que iillpleiileiitasse o
oráculo do passo (61, já (lue não seria rJecessá.iio pico('ui)ar-nos elli l)uscar mais (lo (lue
um tipo de configuração auirientadora.

«

Lema 3.2.1 .S'Oa G' o /;r'zl7ne?lr'o {/\ z. /\ 3J-(rlz/caco/íJn?clz/o da .s(qúézlcza ((,'i . . . . . G/ l ql/í
possui e=atanttltlt: s triangulo.s. .5 :> Q. ETttâo (l;s ( IL}TI {lxz.íx:3\-empacotaíiltílfo dt

tamanho tTtári?)lo dc)tfl'e todos os i.lÇz. lxs\-enlpncota)itt7tt.os de IJ quc possuem s tl'iâlt-
gKtos.

Prova. Pro\al'amos este lema pol' in(loção enl s

Base; s = 0

É ti'ivial. pois (';' = /; iio })osso l21 e E é um cnlparelliaillento 111áxiilio

Passo: s > 0

Suponlialtaos que a l)t'oposição vale pala 0 < J < ó. Seja // u] ] {/\z. /l3} cml)a
cotanlerlto colll cxatan)ente .s ti'iângulos e de tainai)llo lllalo]' (late (r's. e ('onsi(lei-e r'/ u]]]

{/\ 2. /\3} Culpa(otanlento ol)tido de// tiocai]clo-se t]] (lc seus titallgulos por uilja atesta.
Temos

\ '( r'') = l\ '(F'l l .

\ '(G'll < \ 'l Í'll.
\'(/'''ll $ 1'((,''''i < 1'i(,''i

.X desigualda(l(- \ l(,''-i l < l\'l(',''ll l a tci(-ena c\l)cessão a(iliba \ale l)clo seglliiltr
motivo. ('oillo o íiLínle]o (IP triãi]g]]los eJn G'. o cn] (''.+i (tire'r(' ilo llláxiillu de 1. s(
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"não") caso exista ( ou não) uma configuração aumentadora de G em H. além de devolver 
a configuração no caso de a resposta ser ··sim·•. :\ prova do Teorema :3.1.1 garante que 
podemos invocar um tal oráculo. 

Tipicamente. o método constrói uma seqiiência ( G 1 •..•• G 1 ) de { /\·2 • [{3 }-empacota
mentos. em que G; é o valor de G no começo da iteração i. 1 :S í :S t. Vejamos o que 
ocorre com o número de triângulos em G; ao longo desta seqüência. 

Uma observação trivial é que, caso G 1 não seja um F-empacotamento máximo, esse 
número de triângulos é estritamente positivo a partir da segunda iteração. Isto ocorre 
porque o tamanho de G aumenta estritamente ao longo das sucessivas iterações e G 1 é 
um emparelhamento máximo. Não tão trivial é o fato de que o número de triângulos é 
estritamente crescente ao longo da seqiiência. 

Uma conseqüência imediata dessa afirmação é que não existem em G;, e portanto 
não serão encontrados pelo Método Alternativo, nem caudas aumentadoras nem caminhos 
aumentadores. Isso simplificaria o trabalho de criar um algoritmo que implementasse o 
oráculo do passo (6), já que não seria necessário preocupar-nos em buscar mais do que 
um tipo de configuração aumentadora. 

Lema 3.2.1 Seja c;s o primeiro { /\'2 , l\'3 }-empacotamenlo da seqüência ( G 1 , .•.• Gi) <JZL( 

possui exatamente s triângulos, s 2 O. Então c;s é um {I\·2 • l\'3 }-empacotamento de 
tamanho má:rímo dentre todos os {A'2 , b..'3 }-ernpacotamentos de f/ que possuem s triân
gulos. 

Prova. Provaremos este lema por indução em s. 

Base: s = O. 

É trivial, pois Gº = E no passo (2) e E é um emparelhamento máximo. 

Passo: s > O. 

Suponhamos que a propos1çao vale para O :S j < :,;. Seja F um { h.2 • /\.;3}-empa
cotamento com exatamente s triângulos e de tamanho maior que c;s. e considere F' um 
{ h·2. /\'3}-empacotamento obtido de F trocando-se um de seus triângulos por urna aresta. 
Temos 

1 V ( F') 1 = 1 V ( F) 1 - 1. 
j\'(C,'5 )j < jV(F)j. 
HJ 

IF(F')j :'.S j\'(Gs-l)j < J\"(C,'5 )j. 

A desigualdade j\ ·(c,•s-l )1 < JV(O~)I na terceira expressão acima vale pelo seguinte 
motivo. Como o mírnero de triângulos em G 1 e em G,+ 1 difere no máximo ele 1. se 
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partidos (le 0 triângulos em GO e chegamos a ter s triângulos en] G'
construído pelo \lótodo .alternativo antes de (.,''. sendo. portanto. menor

então (';'': é

'\s expressões acima impli('am (lue l\ ( /'')l $ t la'')
.-nn t ,. , ,] ; '~ :, .

l < l\'(r')l - l \'(F''l
Q

Lema 3.2.2 ('onsil(/fr'e a .scqú'é?zc;a l(,'i. . . . . Grl (/( {/\ z. /t 3t-fr?zprzcofar71íz7/0s er7z qur

G. dexlotl o ualoi' dc, C; no começo da iteração i (lo N;létodo .Attel'rtatiuo, Então C;i
contém e.ratatilcrtte i -- 1, ti'iãttgulos.

Prova. Provarenlos este lema poi indução em í

13ase: ; = l

E imediato

Passo: i > 1.

Suponhamos por hipót.ese de indtiçào (Jue G..i contenha i -- 2 triângulos. llá três
possibilidades.

lr(a.) = IT(G:-i)l. Impossível. Se G.-. possui z -- 2 t.riângulos então G... = G' -'.
pois temos apenas z1 -- 2 passos. Pelo Lema 3.2.1. C,'--2 é rnáxinao com esse ntíniero de
triângulos. o (lue é contrariado pela hip(5tese a('ima.

T(G:)l = IT(G.-i)l -- 1. Também impossível. Se G.... possui /l

não pode sei o primeiro giafo da sequência (GI : . . . . C,': l com z -

o Lema 3.2.1 . (heganlos no\*amcnte a unia contradição.

2 triângulos. então (.':
:3 triângulos. .Aplicando

T(G.)l = IT(G'.-ill+ 1. É a úni(aalteinativa possível
i -- l tiiâilgulos. como (queríamos.

Neste caso. C,'. possui exatali)ente
n

l.unia coilseqtiência do Lema :3.2.2 é o l esultado al)alho.(]tle peiinitc restlingii a t)risca
poi' coiifigulações aulllentadoras as pipas auinentadoras.

Lema 3.2.3 Etl cada ilci'aç(io i do .\íítoílo .Arte).ilatit:o
a\LTTICTIIQ(tOI'Q PI. tQI (I\If (::.t. = (;: B, P:.

\ $ i < t. crise( ul la l)i})a

Prova. ('onsidei'e uma iteraçào / ? 1. VaDIos ilo l)asse (61 do \método .Xlteinati\:o (lttc
(l:+] ::: (': zâ (1).. onde ('.). é o valor' (le O na item'anão / . Se CI). fosse u]]] ('aiilinlio ou llnla

cauda aullleiita(lotes. tetíanlos iT((;.+ill $ 17'lC'.l . \las pelo Letra :3.2.2. deveis os te!

IT(C;,+i)i = / e l7'lC':i = / -- 1. portanto caímos eill villa contradição. n
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partimos de O triângulos em Gº e chegamos a ter s triângulos em cs, então Gs-l é 
construído pelo .Método Alternativo antes ele C,'s. sendo. portanto. menor. 

As expressões acima implicam que IF(F')I :S IV(G5 )1 - l < j\-7(F)I- 1 = IV(F')I. 
contradição. □ 

Lema 3.2.2 Considere a sequencia ( G1 .... 'Gi) <ÍE u\·2' h.3}-empacotamentos em que 
Gí denofo o valor de G no começo da iteração i do Jv!étodo Alternativo. Então C; 
contém e.ratamente i - l triângulos. 

Prova. Provaremos este lema por indução em í. 

Base: i = l. 

E imediato. 

Passo: í > l. 

Suponhamos por hipótese de indução que G;_ 1 contenha i - 2 triângulos. Há três 
possibilidades. 

IT( Gi)I = !T( G;_i)j. Impossível. Se G;_ 1 possui i - 2 triângulos então G;_ 1 = Gi-2 , 

pois temos apenas i - 2 passos. Pelo Lema 3.2.1, Gi-2 é máximo com esse número de 
triângulos, o que é contrariado pela hipótese acima. 

IT(Gdl = IT(G;_i)I - 1. Também impossível. Se Gi-l possui i - 2 triângulos, então G; 
não pode ser o primeiro grafo da seqüência ( G 1 , ... , Gt) com i - :3 triângulos. Aplicando 
o Lema 3.2.1, chegamos novamente a uma contradição. 

IT( G; )1 = IT( G;_i)j + 1. É a única alternativa possível. Neste caso. G; possui exatamente 
í - 1 triângulos, como queríamos. □ 

Uma conseqüência do Lema :3.2.2 é o resultado abaixo, que permite restringir a busca 
por configurações aumentadoras às pipas aumentadoras. 

Lema 3.2.3 Em cada iteração i do .\!{todo Alternativo. 1 < < t, e.riste uma pipa 
aumentadora Pi, tal que G;+ 1 = G, 6 P;. 

Prova. Considere uma iteração i :2: l. Vemos no passo ( 6) elo .\Iétoclo Alternativo que 
G;+1 := G; 6 O;, onde O; é o valor de O na iteração i. Se O; fosse um caminho ou uma 
cauda aumentadores. teríamos jT(G,+ 1 )1 :S jT(G;)j . .\Ias pelo Lema :3.2.2. elevemos ter 
IT(G;+dl = i e IT(G;)I = i - 1. portanto caímos em uma contradição. 0 
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Eiltiada: L'iil grato // (leal(luer=
Saí(la: Lnl {/[z. /x3l-en]pacotai]iento G eii] r/ de tai]]aiil]o ináxiillo

l3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(81

En(oiltre uni cn[paiellianaento i[[áxi[no /.' ei]] // pelo .'\lgoi'itn]o (le Ednionds
('ollstlua a dcconlposiçào de(lallai Ednlon(is(Z). .-l. ('l de H
Lr := E,:

máximo := falsos

En(quanto não máximo
nláxiino := vel(ladeiro=
Tente eticont.rar uma pipa aunlentadoia P de r; enl //
Se encontrou
então

C; -.- (; L P.
Z) :' comi)tenente de HIZ)l (lue contén] a cabeça de Pi
D := 0 \ \,''(0);
(.'' := (' u \''( Ol;
r)láxinio := falsos

fimEnquanto
Devolva G.

(9)
lto)

(13)

Figura 3.13: Nlét.odo Dois

\''amos apoia leesciever o nosso Nlótodo .\lterilati\o apiovcitando os lemas adn)a e
utilizando uii] resultado clássico cla teoria. dos e111palelllailleiltos. o Teorema da Estiutui'a
de Gallai-Ednlonds (Teor'erlla 1 .3.41. Veja a Figura :3.1:3.

.'\ coilstiução dos coiijllntos cita(los no pas-o 121 po.l , :c: f.,ita u:an(lo-:e a flolcsta
alternante da Líltinia iteiaçào (lo /\lgoiitillo dc Eclnlonds. qt e ó apll('a(lo no passo anterior.
No passo 1 101 fazcnlos uso (le un] ies[ilt.ado (lue sela (lenaonst]a(lo en] seguida. Os passos
(11) e (12) atualizan] os conjuntos D e ('' fazei]do (on] (ltie o (oillponei)te (lc' r/l/,)l (lue'
cont.én] a (al)eça de /' seja irltcgra(lo ao giafo r/l(i'l.

Teorema 3.2.4 ('onsidtrr urlla il(taçào í do .\lífoílo [)ois. ; 2. \. Se.lan} (':. D- ' [).
OS \:QIOI'(S I'eSPtCttL'qIIItIII d(: (.' . D e I) I\O IIIL('tO (I(I IttI'UÇ(IO 1. C Í)I O \,(1101' tI( P I\O
passo {9) dn nltsmu itti'nçào. St.in [! o grelo t)ipítltido obti(to d( [l r.ctilun(]o-sc dtst{

o coilj\unto ('.. QS at'(star dt- [l\.Jt\ ( conta'ainda--( caída co ill)Oll(lttt dc H\D.~\. [llliio
t,e7nos:

1) Pi cotllcq'Ít (lll \ n ('otlll)otltute (t( ll\cD.\. p(s'coi'l't al'tstns (los gi'rijos [l. { [l\.i).\
E llossui sun (nt)fçn (nl ull\ scqun(lo ('oiltpoll(llt( dt li\.l)i\:

ii} os coill{)Ollcntts ({t Fi\r)l\ silo hi})o(n )nl-tltl(IT'(ts

CAP.3 FATORAÇ.6-0 POR ARESTAS E GRAFOS HIPOEI\f PARELH.ÁVEIS 

Entrada: Um grafo H qualquer: 
Saída: Um { /\'2 , [\'J}-empacotamento G em H de tamanho máximo. 

( 1) Encontre um emparelhamento máximo E em II pelo Algoritmo de Edmonds: 
(2) Construa a decomposição de Gallai-Edmonds (D, A.. C) de H; 
(3) G := E; 
(4) máximo:= falso: 
( 5) Enquanto nào máximo 
(6) máximo:= verdadeiro: 
(7) Tente encontrar uma pipa aumentadora P de G em H. 
( 8) Se encontrou 

então 
G :=G6 P: . (9) 

(10) 
( 11) 
(12) 
(13) 

D := componente de H[D] que contém a cabeça de P; 

(14) 

D :=D\ \/(D); 
e:= eu \/(D); 
máximo:= falso; 

fimEnquanto 
Devolva G. 

Figura 3.13: Método Dois. 
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Vamos agora reescrever o nosso Método Alternativo aproveitando os lemas acima e 
utilizando um resultado clássico ela teoria dos emparelhamentos. o Teorema da Estrutura 
de Gallai-Edmonds (Teorema 1.3.4). Veja a Figura 3.1'.3. 

A construção dos conjuntos citados no passo (2) pode ser feita usando-se a floresta 
a.lternante da última iteração do Algoritmo de Edmonds. que é aplicado no passo anterior. 
No passo ( 1 O) fazemos uso de um resultado que será demonstrado em seguida. Os passos 
(11) e (12) atualizam os conjuntos D e C fazendo com que o componente de H[D] que 
contém a cabeça de P seja integrado ao grafo H[C]. 

Teorema 3.2.4 Considert uma iteração i do Mitodo Dois. i 2 1. Sejam C;. D; f D, 
os valores nspectivamenft de C. D t [J no início da ilcraçâo í. e P; o ualor de P no 
passo (9) da mesma iteraçâo. Seja Íl; o grafo bipartido obtido de H retirando-se dtslf 
o conjunto C,. as arestas dt H[A.] e contraindo-sf cada componente de H[D;]. Entâo 
temos: 

i) P; começa em um componente dr: H[D,]. pucorTt arfsfas dos grafos Íl; f H[D;] 
e possui sua cabeça tm um .stgundo compomnlf df H[D,]: 

ii) os componentu:; de H[D;] sâo hipounpanll1<Íl'eis: 
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Figura. 3. 1.4: Pt

''{ /

Figura :3.1.3: Es(luenla da pl'iiileira itciaçào do \loto(lo Dois

CAP.3 FATORAÇ1\.0 POR ARESTAS E GRAFOS HIPOEi\lPARELHi\ VEIS 

VO 

@--~s==~e-

Figura 3.14: Pi. 

Figura :3.15: Esquema da primeira iteração cio .\létodo Dois. 
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i.{i) o.q conlpmte=tttes dc HI.('i'l são 4.1xlz. ixa\-JatoráLeLS

il'] (]]J iltdu: (t l cada cotupoil(lltt D dc ]l\.Di\ \lln ttll})altlllain( lto q\lt cnbl'(
l\ [/O]] -- ] t'.:'r'/l(.f.- (/í D.-

t'J ( . /iidr/: 1111/ {/1 z. /I 3l-./a/OI' crl? cada ('oi7?/)onfrl/( (/( //l(i':l

uil cada t'é:ttict d( .4 está empni'ilha({o po] (-l. com um té]ticc t]]] uxi] conlpottel-t{(
dzl.s//Irz/r] (/( r/IZ,).l.

Prova. Faremos a pro\a deste leiiia pot indução em i

Base: ; = l+

Os itens iil a vi) valem de\ido ao Teorema da Estrutura de C;allai-Ednionds. Pala
facilitam a (lenlollstl'açào do item il. considere os esquemas elas Figuras :3.14 e 3.1.5.

O vért.i('e {,o é livre de Gi. por isso deve estar (onu(lo em l)i. O li,o: t'.)-cailliiillo
(;i-altei'nantc indicado no es(luenla de PI deve estar (-antldo em//i + l/)il l)OI (ousa dos

itens ivl a vil. e como o calminho é pai: {'. certamente está (obtido enl algum (imponente
Di de HI/)il. Nlais ainda. o item vi) galante (!ue este conlpoiiente é direi'ente (la(luele'
que contén] t'o. Resta f)iovai (ltie os vértices l,.+i . . . . , t'«+x.+l tanabém estão contidos eni

Suponhamos sem perda de genes'anda(le que u.+i não pertença a DI. Então temos
t}.+i C .4. ('oilsi(lote o lt',.+l. t'«+k+i j-canlinlio inda(ado no es(luen)a de r'i. ('olllo este
(a.alinho ó G']-altei'cante e íri]par. ele está (obtido ei]] //i + r/ll)il. ..\ssiin t',:+A.+i está
cona.ido em alguli} (omt)oriente de //l/,)ll. Entretanto este (Ollaponente não pode scl Dt
pot causa (le vil. e isto cona.radio a adjacêi cia eiitte ?-,. e t',:+A+i -

Passo; z > l

Suponlianlos pot hipótese dc it dução que valllain i) a \:i) na irei'açào / l

Temos (I': :: (','..] .{.\ P..i. Note que (;:l/i)..il ó un] {/lz. /l3} farol enl //in..tl-
Leml)rondo(lttc vale vl na iteiaçào / -- le (lue (': = ('..1 U \ ID..il. telhas \l váli(la na

iteiação /. Leia)bial!(lo (lue D. = D. l \ \'(D.-i l e (luc vale lvl ila iteiação / -- 1. tctllos
ivl váli(la ila iteiaçào /. Os enunciados iil. iiil c vil (la nlesilla foi'lna sâo conde(liiências
linediatas da llil)ót( se de in(luçao.

Quanto ao dilui)(iodo il. os incsnlos aigunleiJt.os usados para cletllonsttai a l)asp da
lllduçâo fllll(ioiia!)l a(lui. pois temos iil a vil válidas na iteraçào /.[]

No iilí( io da últli ]a iteração. (ligamos /. (,'/ c uni { /lz. /l=3} Culpa('otaillento iliáxiillo
en] H l)e]o ]eoi'cllla :].l. le l)clo Leria :3.2.:3.('onsi(lci'e o(oil.luiito .:l clefini(lo(-orla segtic.
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iii) os componentes de H[C;] são {h.2 , l\.3 }-Jatoráveis; 

iv) G; indu:: un cada componenft. D dl H[D;] um empardhamenfo qut cobn 
1 \' ( D) 1 - 1 d rf í Cf s d e ÍJ: 
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vi) cada t•értice de A está empanlhado por G; com um vértice em um componenft 
distinto de H[Di]. 

Prova. Faremos a prova deste lema por indução em i. 

Base: i = 1. 

Os itens ii) a vi) valem devido ao Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds. Para 
facilitar a demonstração do item i), considere os esquemas das Figuras :3.14 e 3.15. 

O vértice Vo é livre de G 1, por isso deve estar contido em D 1 • O (v0 , vn)-caminho 
G1-alternantc indicado no esquema de P1 deve estar contido em lI1 + H[Di] por causa dos 
itens iv) a vi). e como o caminho é par, Vn certamente está contido em algum componente 
D 1 de H[Di]. Mais ainda, o item vi) garante que este componente é diferente daquele 
que contém l'o- Resta provar que os vértices Vn+l' ... 'Vn+k+l também estão contidos em 
D1. 

Suponhamos sem perda de generalidade que Vn+i não pertença a D1. Então temos 
Vn+I E A. Considere o (vn+l• Un+k+t )-caminho indicado no esquema de P1. Como este 
caminho é G1-alternante e Ímpar, ele está contido em Jl1 + H[Di]. Assim Vn+k+l está 
contido em algum componente de H[Di]. Entretanto este componente não pode ser D1 
por causa de vi), e isto contradiz a adjacência entre Vn e Vn+k+I· 

Passo: i > l. 

Suponhamos por hipótese de indução que valham i) a vi) na iteração i - 1. 

Temos G; = G;_ 1 ,6. P;_ 1 • Note que G,[D;_i] é um {/\.2 • h.3 }-fator em H[D;_i]. 
Lembrando que vale \") na iteração í - 1 e que C; = C;_ 1 U \'( fJ,_ 1 ). temos v) válida na 
iteração í. Lembrando que D1 = D1_ 1 \ V(D,_i) e que vale iv) na iteração i - L temos 
iv) válida na iteração í. Os enunciados ii ). iii) e vi) da mesma forma são conseqüências 
imediatas da hipótese de indução. 

Quanto ao enunciado i ). os mesmos argumentos usados para demonstrar a base da 
indução funcionam aqui. pois temos ii) a vi) válidas na itera<;ào i. 0 

No início da última iteração. digamos t. G 1 é um {/\·2 • h.·3 }-empacotamento máximo 
em H pelo Teorema :3. 1.1 e pelo Lema :3.2.:3. Considere o conjunto .1 definido corno segue. 
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Se C,'r é um {/l2. /x3l-fatos. então .4 := 0. (.liso (ontiário. observe que o sut)grato de
G. induzido poi \ l//,ln\. IGfl é una/t2-enlpacotamelltoenl //,. .Xssiin. vamos considerar
unia flui'esta (,'.l\ (a.i n \'(G'.jj-altei'nante naaxinaal /' iio grato //, Seja .4 o conjLmto
dos vértices intcrllos desta flo!'esta. Não ó difícil percebem (!tie .4 Ç .4.

Seguem abaixo alguns resultados obtidos como conde(liiências do Teorema 3.2..4. Nes-
ses resultados aparece unia nova classe de giafos: a classe dos botões. Definimos uin
botão como sendo uni subgrafo induzido # de uni grato H. tal (lue

i) B é hipoempaielllável. e
) B 7' não teria emparelllamerlto perfeit.o, para todo triângulo T de B

Note que /[ i é un] bota.o, pela definição

Devido ao Lerá)a :3.2.:3 a definição de botão equivale a

i) B é hipoenapatelhável, e
iil B não terll nenllunl {/l2. /\ 3J-fator

A classe dos botões dehnida por He]] e ]Çirkpatiick em jl.SI é. na verdade, lllaior do
que a que acabamos de definia. Naquele artigo, o item il da dehnição acinaa é substituído
por

i') B t.enl uill enlpalelllanlento (lue cobre \''(B)l l \. értices

Clone esta definição. siiliplifica-se notavelíliente a classe de botões definida 110 papel
original. uma vez (1lic os botões a(lui definidos satisfazen] as propriedades:

i) Se /i é um botão então B é conexo

ii) Se B é uli] l)otão então B nào possui vértices (legião niellorou igual a uni
(lue \ ( nl = 1 .

.a menos

4 definição de l)otão aclotada a(lui é a nleslrla enl})legada poi (I'oirJuejols e Haitvigsen
en] l41.

t.Ínl exelill)io de faillília de botões são os ('ircuitos ín]})ares ('oi]] rllais (luc :3 verti('es.
Na veidaclc. l)odcnlos dizei (ltic estes sào -os nlenoles })otões". no sentido de (lue sí'
hxarmos o iltillleio l? (ic vói-ti(es (le um botão B. elltào B deve ter pelo illenos /? aicstas.
E a única nlaileiia (le sp (o1lsegliii (]ue B tenlla exataniente ll at'estas é fazei B := ('«.
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Se G 1 é um {/\·2 ./\·3 }-fator. então .4 := f/J. Caso contrário, observe que o subgrafo de 
G 1 induzido por F(fJt)nV(Gi) éum /\"rempacotamentoem fl1 • Assim. vamos considerar 
urna floresta Gt[l"(.H1) n V(Gi)]-alternante maximal F no grafo 111 • Seja .4 o conjunto 
dos vértices internos desta floresta. :'ião é difícil perceber que .4 Ç A. 

Seguem abaixo alguns resultados obtidos como conseqüências do Teorema 3.2.-1. Nes
ses resultados aparece uma nova classe de grafos: a classe dos botões. Definimos um 
botão como sendo um subgrafo induzido B de um grafo H, tal que 

i) B é hipoemparelhável, e 

ii) B - T não tem emparelhamento perfeito, para todo triângulo T de B. 

Note que /\'1 é um botão, pela definição. 

Devido ao Lema :3.2.:3 a definição de botão equivale a: 

i) B é hipoemparelhável, e 

A classe dos botões definida por Hell e Kirkpatrick em [15] é, na verdade, maior do 
que a que acabamos de definir. Naquele artigo, o item i) da definição acima é substituído 
por 

i') B tem um emparelhamento que cobre IV( B)I - 1 vértices. 

Com esta definição. simplifica-se notavelmente a classe de botões definida no paper 
original, urna vez que os botões aqui definidos satisfazem as propriedades: 

i) Se B é um botão então B é conexo. 

ii) Se B é um botão então B não possui vértices de grau menor ou igual a um. a menos 
que IV(B)j = 1. 

A definição de botão adotada aqui é a mesma empregada por Cornuejols e Hartvigsen 
em [4). 

Um exemplo de família de botões são os circuitos ímpares com mais que :3 vértices. 
Na verdade. podemos dizer que estes são '·os menores botões''. no sentido de que se 
fixarmos o número n de vértices de um botão B. então B deve ter pelo menos n arestas. 
E a única maneira de se conseguir que B tenha exatamente n arestas é fazer B := C,,. 
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O piin)eito insultado (]ue piovamos é unia caracterização dos grifos (]ue adnliten]
{/[2. /\ 3l-fatores. Este ó u]]] similar da C'ondição (le Tutte pala enipaielhanlentos perfei-
tos

Teorema 3.2.5 Seja H u n grelo qualqttei'. ETltâo ]] te l ul l X.lÇZ. lÇS\-Jator se e soill(ll-
/e '' Z,(.4) $ 1.al /'«« /od' ""J««f. .4 ç \''(HI. .«d. b(.A) é . «:;«,.,.o d' ""'P',:.«''.-
do grato H - .X qut são botões.

Prova. Se existia un] conjunto .4 tal que b(.4) > .4 . então é claro que H não é {/l2. /I 3}
fatorável.

Suponhamos que //.não é {/\ 2. /x al-fatoiável. Então na última iteraçào do Nlótodo
Dois devemos ter que

G, nào é um {/\2. /x3l-fatos.

8

Considel'e o conjunto .4 descrito na página 38. Temos (lue todos os vértices externos
da floresta F' correspondem aos componentes de HIO,l que sào botões, pois se não fosse
assim existiria uma pipa aumentadora de G,. Terllos ainda (lue o número de vértices
externos de F' é est.ritanlente niaiot que IÁI. Portanto vale ól.-i) > 1.'i . []

O resultado seguinte generaliza a fórmula de Berge (Teorema 1.3.3)

Teorema 3.2.6 Sclít H izr z gr'a/lo qrza/qtzer' El} {. ã Q

(/e./{/»-,:/*;}( H) = maxÍb(.4) l.'1l : -l ç \ 'l a)}

Prova. VaDIos provar (late maxlbl.4) ,4 : .,4 Ç t'(Hl} $ (/c.f{/~ :./* ;llH)

Seja ..{ Ç \. (//) e considere B]. . . . , .É?./ os componentes (le H -- .-l que sâo l)otões.
Suponha que /?i . . . . . .fi. não ten]lanl verti(es livres de unl dado { /iz. /x 3l-enl])acotantento
máxinao (l;. Elltão (/(.f{/~:./..}(H) ? (/ -- / 2 d -- i.-t = ól.4) -- l.tl. portanto

(/(.r{/*:,/.,}(H) 1? inaxió(JI -41 : ,l ç \ 'l//).}

Se conseguirmos exibia uin conjunto .+ Ç \ (//l tal que \allla (/f./{/~:,/*;ll //) $ ól-tl--
l.41. então a prova estará completa. l.Tnl tal conjunt.o é .l. l)ois (.ada \;érti(e dc /7, livre
de (T f conespon(le a exat.antente uni veitice de // livre (le (.'r. e o {lumeio desses vértices
é justaiiiente ÓI.4) -- l.4 . Portanto vale (lue

(l(.f\íÇ:.lÇ;\l~ [J ) $: b{.\ ) 1.:i $ nlaxÍbl .41 l.41 : -] ç \ 'lal}

a
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O primeiro resultado que provamos é uma caracterização dos grafos que admitem 
{J\·2 , /\"3 }-fatores. Este é um similar da Condição de Tutte para emparelhamentos perfei
tos. 

Teorema 3.2.5 Seja H um grafo qualquer. Então H tem um { /\·2 • l\"3 }-fator se e somen
te se b(A) S !AI para todo conjunto A Ç \/(H), onde b(A) é o nzímero de componentes 
do grafo H - A que são botões. 

Prova. Se existir um conjunto A tal que b(A) > IAI, então é daro que H não é {/\·2 , [{3 }

fatorável. 

Suponhamos que H não é {h.2 , h.3 }-fatorável. Então na última iteração do Método 
Dois devemos ter que • • 

G1 não é um { l<2, lú}-fator. 

Considere o conjunto ,4 descrito na página 38. Temos que todos os vértices externos 
da floresta F correspondem aos componentes de H[Dt] que são botões, pois se não fosse 
assim existiria uma pipa aumentadora de G1• Temos ainda que o número de vértices 
externos de Fé estritamente maior que IAI. Portanto vale b(.4.) > 1.41. □ 

O resultado seguinte generaliza a fórmula de Berge (Teorema 1.3.3). 

Teorema 3.2.6 Seja H um grafo qualquer. Então 

Prova. Vamos provar que max{b(A) - IAI: A Ç \'(H)} :S defp,
2

,1,
3
}(H). 

Seja A Ç V(JI) e considere B1 , ... , Br1 os componentes de Jl - A que são botões. 
Suponha que B1, ..•• Bí não tenham vértices livres de um dado {J\·2 , l\"3 }-empacotamento 
máximo G. Então defu,

2
,1~·

3
}(JI) ~ d - i > d - IAI = b(A) - 1--11, portanto 

Se conseguirmos exibir um conjunto A Ç \/ ( H) tal que valha de f {l,
2

,1,3} ( H) :S b( .·1 )
IAI, então a prova estará completa. Um tal conjunto é .t pois cada vértice de l!1 livre 
de G1 corresponde a exatamente um vértice de H livre de G 1• e o número desses vértices 
é justamente b(.4) - 1.41. Portanto vale que 

D 
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l.Tr)ta ('onsc(liiência iiiiediata desse i'esliltaclo é o teorema nliilinlax que segue. o dual
envolve (le mo(lo explí(ito o taillanho (ie un] { /\z. /\ 3l-enll)acotamento máxiil)o.

Teorema 3.2.7 .Seja JI u il gTafo ílunlqu(i. Então

'"'/'{/*,./,,}lw) = :"i::Íl\'(H)l + l.al - ól.4l: .l Ç \'(//)}

p'Fava

[ Tl} I' s.l{. .i{. It ]] ) l\ '(H)l -- (/(.f{/*',./*;}(H)
l\ IH)l - n.axlZ,(.4l- 1--11: .1 Ç \ '(H)}
.l\ IM)l + niinil.:l -- b(.4l:-+ Ç \(//)}
«.i::li\'lm)l + l.41 - ó( 1): .'! ç \''(#l}

Q

VáRIos finalizar esta seção covil um i'estiitado que ó lm a versão clo Teoieina da Es.
trutura (le (;allai-E(Imonds (Teolerlla 1.:3.4) pa.ia {/lz. /t3l-eitipacot.anientos. .«\s Figa
ras 3.1(i a :3.1S aconlpantiaiii esta dis('ussào.

É intelessaiite o})servir que os conjuntos D,. .4 e (''f construí(los })elo \lét.o(lo Dois

zzáo fonlaant uma decomposição que generaliza a decoiiiposição canõni(a dada pelo Teo
rema 1.3.4. l)ois o it.ein iiil da(luele teorema, não continua x'ali(lo. OI)sel've no esquema da
Figui'a i3.1T (lue o gi'afo//, po(le ter excedente nulo visto de .l. cn(!canto (]ue. lluiiia gel)e
ralização a(cita\el. este ex('ederlte deveria sei seílipre positix.o. Para fazer a gei)cialização.
constiuíiilos a partição adequada a paitil de /Dr. .-\ e ('í usalldo Honestas altera)antes. de

n)odo a eliilliilt\i esse piobleina.

Teorema 3.2.8 S.j« l{ «,;] 0,«.f' '{««I'l"''
delil\idos coi }o segue:

Scjunl D .-\ c (' o.K .Ktibconjuilto.s df \'(ll}

b 1) é o col\j\t lio (tos t.él'tic(s (t( ll (lu( t-tão são coLeI'tos l)ol' nlg\tll \.lx.t. l-is'\-entpu
cot.a l.e to áx n o {le }

b .\ Í o edil.junto (os rflticts eln \;l.[l''l \ ]) quf são {idjaccl ](K q n]guti\ t'(i'tire (it ])

e (' r' o ror/./l/i?/o t'(r/l\ l.-t U D)

S( D. (' ( .\ s(}o (onio l a d(.filliç'(io aclina. tnl( o

i) os colilpoli(tlt(s d( ll\.[)\ sào bota(s
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Uma conseqüência imediata desse resultado é o teorema minimax que segue, o qual 
envolve de modo explícito o tamanho dE' um { 1\·2 • l\·3 }-empacotamento máximo. 

Teorema 3.2. 7 Seja lI um grafo qualqufr. Então 

Prova. 

IV(H)I - def{ 1\·2 ,1\·3 }(H) 

IV( H)I - max{b(A) - !AI: A Ç V(H)} 

.IV(H)I + minn.:11 - b(A): A ç V(H)} 
min{!V(H)I + IAI - b(A): A Ç V(H)} 

o 

Vamos finalizar esta seçào com um resultado que é uma versão do Teorema da Es
trutura de Gallai-Edmonds (Teorema 1.:3.4) para {I\·2 , /\"3 }-empacotamentos. As Figu
ras :3.16 a :3.18 acompanham esta discussão. 

, 

E interessante observar que os conjuntos D1, A e Ci construídos pelo l\'1étodo Dois 
não formam uma decomposição que generaliza a decomposição canônica dada pelo Teo
rema 1.3.4, pois o item iii) daquele teorema não continua vá.lido. Observe no esquema da 
Figura 3.1 i que o grafo [11 pode ter excedente nulo visto de A, enquanto que, numa gene
ralização aceitável. este excedente deveria ser sempre positivo. Para fazer a generalização. 
construímos a partição adequada a partir de D1• A e Ci usando florestas alternantes, de 
modo a eliminar esse problema. 

Teorema 3.2.8 Seja H um grafo qualquer. Sejam D. A e C os subconjuntos df \ ·un 
definidos como segue 

• D i o conjunto dos nérticcs dt li qut não sâo cobertos por algum {l\·2 • /\.3 }-empa
cotamrnto má.rimo de H: 

• A é o conjunto dos l'értias em V( H) \ D que sâo adjacentts a algum t'értict de D: 

• C i o conjunto \ . ( H) \ ( .-1 u D). 

Se D. C e A sâo como na definiçâo ac1.ma. rntâo: 

i) os componrnffs dt H[D] sào botou,: 
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ül . a«f. u\cX í \i :. i<.'!-f«t.-ú-.t

iii) (l; í tlill l Z.lxl:S\-(t]l)acotan]ento n](í.riti]o (])t l st ( . om(i 1( s(

& (l iildu: (lll ca(u cot[t)O[(nt( Í) d( [l\.D\ u]]] i\.]Çz.].i.3l-tmpacotnntt.uto d(
/a"la,z/,a l\ ( Oll -- l
(; ll du: cr/ cada coiro/)orzer?/c- df //l(.''l tlr71 {/1z. /I 3l-/íz/07'.-

cadÍt rél'ticc (l( ,X Está (iltpul'cILada po} (l; caiu \l-ll .-érticc eill um coxll])oxlent(

(//'.s/zr2/0 dc //l01.

Para nào }iaver confusão com. os conjunt.os .4, (' e D definidos pelo Teoierlla 1.3.4
lla denlonstta.çào vamos usar D, .4 e (" para os conjuittos D. .4 e C' dehnidos acima.

Prova. ..\ pt'ova desse i'esulta(lo é fácil para o caso er]] (lue /; ó {/lz. /\ al-fa.torável
Fazendo D := ..1 := 0 e (.' := l\ (H)l, temos os itens i) a iiil satisfeitos.

Vamos analisar o caso en] (lue // nào é { /I 2. /x3l-fatoiável. Seja f a tiltinla iteração do
Niétodo Dois. sendo est.e illétodo executado com // como enfiada. Se H não é {/\z. /\al-
fatorávei. então D* # 0 e há un] vértice ]i\ re de C.', en] ca.da conlponent.e clo grato HI/)rl.
pelo item ix:l do Teorema :3.2.4.

Considere a fioiesta alternante F' clehnida na página. 38; ou seja. /? é tmla floresta
(.;ílL'(Hrl n \'(G.)j-alternante maximal enl H, cujas raízes são os vértices de #. que
correspondem a componeiit.es de HIZ)fl contendo vértices livres de (;,. Seja D o conjunto
dos vértices dos componentes de //IDíl (lue coriespoii(lenl aos vértices cxteinos de /=. ..i
o conjunto dos véi'tices de .'l cora'espondendo aos vértices internos de r'. e (' o conjunto
\.''(#) \ jnU ,'tl. \'eja as Figu!'as :3.16. :3.17 e 3.18.

Vamos pto\ai (lue /) é exatamente o conjtmto D

Seja t, un] vei'tece en] //. e (; ]u]] {/lz. /t al-enl})a(otaiiiei to nlaxlnio enl // (luc nao
cobre t (ou seja. ]' € D). (:onside]e /) u]]] (.alllinllo (,',-alt.elnantc. G' alteinante
coll] verti('es nào extremos tendo grau ] enl (,'. maxinia] (oni relação a essas calam
te:ísticas. . co«] un] extren.o em t'. Seja i., o Ol:'-o .x*:re«-o ]e / . [Já q«at:o ca:os
a estudam. .X(oni})alilte a Figura :3.19.

Se P temi co[[[l)[i[ lento íii[pat e t[' é un] \:élti(e liv]c de G' (Figura :3.19
então F' ó u]]] caiilitlllo au11ientadoi de 6'. uni absurdo.

Sc P tem (olllpiiilleilto ílllpat e tr ó un] vértice (obelto por um (,' t.riângulo
(Figura :3.1ç). l21). ent;ão esse 6'-t.i'iângulo irão l)osstii outros \óitices en] conlull}
(oill /' já (luP os \ó[-ti('es não extt'eii]os cic P tê]i] gt'au l en G'. Nesse caso. reli)os
linfa (atada auJ[[entadot a de (I'. tan]t)én] absurdo.
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iii) G { um {l\·2 • l\·3 }-empacolamtnfo má.rimo em li se e somente se 

• G indu::: em cada componente ÍJ dt H[D] um {1\·2 • h.3 }-tmpacotamento dt 
tamanho IV( ÍJ )1 - 1; 

• G indu::: em cada componente de H[C] um {1\·2 .1\·3 }-fator: 

• cada l'érlice de A está emparelhado por G com 11'71 Pértice em um componentt 
distinto de H[D]. 

Para não haver confusão com os conjuntos A, C e D definidos pelo Teorema 1.3.4, 
na demonstração vamos usar ÍJ, A e ê para os conjuntos D, A e C definidos acima. 

Prova. A prova desse resultado é fácil para o caso em que F é {1\·2 , /{3 }-fatorável. 
Fazendo D:= A:= 0 e ê; := j\l(H)I, temos os itens i) a iii) satisfeitos. 

Vamos analisar o caso em que H não é {1{2 , /{3 }-fatorável. Seja ta última iteração do 
Método Dois, sendo este método executado com H como entrada. Se H não é { /\·2 • /\.3 }

fatorável, então D 1 =/:- 0 e há um vértice livre de G1 em cada componente do grafo H[D1], 

pelo item iv) do Teorema 3.2.4. 

Considere a floresta alternante F definida na página 38; ou se3a, F é uma floresta 
Gt[V ( Hi) n V ( Gi) )-alternante maximal em H1 cujas raízes são os vértices de H1 que 
correspondem a componentes de H[Dt] contendo vértices livres de G1• Seja D o conjunto 
dos vértices dos componentes de H[D1] que correspondem aos vértices externos de F, .:i 
o conjunto dos vértices ele A correspondendo aos vértices internos de F, e C o conjunto 
V(H) \ (D U ri). Veja as Figuras 3.16, :3.17 e 3.18. 

Vamos pwvar que D é exatamente o conjunto ÍJ. 

Seja v um vértice em H. e e; um {/\·2 • /\'3 }-empacotamento máximo em H que não 
cobre l' ( ou seja, r E D). Considere P mn caminho G1-alternante, (;-alternante 
com vértices não extremos tendo grau 1 em G'. maximal com relação a essas carac
terísticas, e com um extremo em t'. Seja w o outro extremo de P. Há quatro casos 
a estudar. Acompanhe a Figura :3.19. 

Se P tem comprimento ímpar e w é um vértice livre de (; (Figura :3.19. ( 1) ). 
então P é um caminho aumentador de (;, um absurdo. 

Se P tem cornprimento ímpar e w é um vértice coberto por um G-triângulo 
(Figura :3.19. (2)). então esse G'-triângulo não possui outros vértices em comum 
com P já que os vértices não extremos de P têm grau l em G. Nesse caso. temos 
uma cauda aumentadora de (;. também absurdo. 
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nào bot.ào

( ', = C',.i U \ 'l D,.i )

l, = ,-l

D, = D.-l\\'(D,.il

nào botão botão botão

Figura :3.16: Esquema do início da Líltima iteração do \método Dois. Os componentes (lc
.f/ -- .4 indica(los coii] círculos são componentes de //lr),. il. e compo]]entes indicados cona
retânguios sao compollentes (le //l(..'r-il.

'3

l

l

/

:da'-"''''l l.:érti('e int,erllo

\

verá,ices ext.eriios

Figui'a :3.1T: O giafo//,. Os vórtices (la floresta altei'diante/- estão iil(liga(los l)elas setas
O (oiljunto{.z'.y} ntostia cltte o cxcc(lente de //, \:isto dc .4 ó ilitlo.
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não botão 

não botão botão botão botão 

Figura :3.16: Esquema do início da última iteração do .\Iétoclo Dois. Os componentes de 
H - A indicados com círculos são componentes ele H[ D1_ i], e componentes indicados com 
retângulos são componentes de H[C1_i]. 
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Figura :3.1 ,: O grafo Íf1 • Os vértices da floresta alternante Festão indicados pelas setas. 
O conjunto { .r. y} mostra que o excedente de fl 1 visto de .4 é nulo. 
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f'igura :3.18: Os conjuntos 1) e .4

Se P tem compiinlento pai e tt, é livre de Gí(Figura :3.19.(3)). ent.ão tt, pertence
a un] (-omponente de //l/,)fl que corresponde a um \érti(e exteiilo (la floresta alter-

nante /?. Assim sendo. t.odes as aresta.s de G'r percorri(!as por P são. na verdade
Gf-ai'est.as. Nestas con(lições. não é difícil vei (lue t' ó u] ] vértice ('onu(lo eill uni
componente de //l/)rl (lue coilesponde a uni vértice cxteiilo de F': os alguillentos
aqui são os mesmos usados ])a[a provam o it.en] il do Tcotenla :3.2.4. Poltallto r' € /,).

Resta o caso en] (lue /' teitl con)pri] )ei[to pai c [[' ó col)eito poi ui]] G'r-triãllgulo
(Figura :3.1ç). 1411. Em tal situação. esse 6'r tiiângttlo teill os ouvi'os dois \óltims.
alérl[ de tr. em (olnui]] coi]] F': ('aso colltrái'io. P nào seita nlaxiinal. alas ncssf' ('aso.
encoilt.ramos lillla l)il)a altillcrlta(!oia de, (I'. a})sul(lo i)o\:aillent(*

(lloll] isso ll)ostlanlos (lue /) (= /). .À outra in(lllsao í'.llistih('ada l)elo fato dc (ltie

os coirlpoileiites de //l/,)i sao liipoellapaiell)avos. .Xss]]]}. (la(lo ui] \:el'ti(c I' € /,).

o {/\ 2. /x 3l-eirlpa('otaillento (z f e faclliilente ntodih('a(lo dc nlo(!o a llao ('obi'!i' I'

ITla.atendo-se o seu tanlallho.

Tendo (lttc /) = O. clarailleilte valcnl .l :: ..\ e (' :: ('. VáRIos agora al)li('ai o

Teorema :3.2..4 pala con('latir a prova do presente I'esultado.

/feri /. O Tcoierlla :3.2.:1 gaiallte (lhe os coillponentes dc //l/,)l := //1/)1 sao llil)oeillpa-
relha\reis. Se não fossem botões. então /; conteria un)a pil)a auil]enta(tola dc f,'r. ui]]
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'\ I 
D 

Figura :3.18: Os conjuntos fJ e .4. 

Se P tem comprimento par e w é livre de G1 (Figura :3.19, (3)), então w pertence 
a um componente de H[ Dt] que corresponde a um vértice externo da floresta alter
nante F. Assim sendo, todas as arestas de G1 percorridas por P são. na verdade. 
G1-arestas. Nestas condições, não é difícil ver que u é um vértice contido em um 
componente de H[Dt] que corresponde a um vértice externo de F: os argumentos 
aqui são os mesmos usados para provar o item i) do Teorema '.3.2.4. Portanto!' E h. 

Resta o caso em que P tem comprimento par e w é coberto por um G'1-triángulo 
(Figura :3.19, ( 4) ). Em tal situação, esse Grtriângulo tem os outros dois vértices. 
além de w. em comum com P: caso contrário. P não seria maximal. :\las nesse caso. 
encontramos uma pipa aumentadora de (;. absurdo novamente. 

Com isso mostramos que D Ç fJ. A outra inclusão é justificada pelo fato de que 
os componentes de H[ h] são hipoemparelháveis. Assim. dado um vértice !' E 1J. 
o {h·2 • [{3}-empacotamento C,'t é facilmente modificado de modo a não cobrir 1·. 

mantendo-se o seu tamanho. 

Tendo que D = h. claramente valem A .4. e C C'. Vamos agora aplicar o 
Teorema :3.2.4 para concluir a prova do presente resultado. 

Item i. O Teorema :3.2.4 garante que os componentes ele !![h] H[D] sao hipoempa
relháveis. Se não fossem botões. então F conteria uma pipa aumentadora ele C,' 1 • um 
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!ivre de G,

livre de G

( ! ) (2) (3) (4)

Figura 3.19j Nesta figura. as arestas simples são arestas de G,. e as giestas duplas são
arestas de G.

absurdo

/fem ;;. Os conlponcntes do grato .r/l(,'l := //IC'l são {/li. /x 3l-favoráveis. l)ots (' :: (' ::
(I'í U(Dí \ OIUI.t\ .-tl. O giafo ml(i'fl ó {/I 2./\ 3} favorável pelo Teorema :3.2.4. eo grato
//l(1)í \ /01 U (.-l \ .4ll possui t]n] {/lz. /\'.} fat;or (lue ó uni sul)giafo (le (,',.

/ferll iii. Se.la (I' ulll {/\ 2. /\ 3} Culpa(ol,anlerlto que satisfaz as (ondlçoes i'datadas llo hein
iii) do t.eoieilla. Não ó (lifíci! l lostrat (lue G' t.eil o mesmo tamanho (lue (,,. [)c fato. o
tamanho de (]' é dado poi

\ (//ll -- lno. cle conlpoitentes (le //IÕli+ l.i
tlmli --(no. dp coillpoilelltes (lc //l/Oll+ l.-t

\(#ll -- lido. de coillponentes de r/lnll+ .{ +
+ ..l\ ..ll(no. de(OTllponentes (le í/l/), \ Õli
igiiais pelo 'l'eoienla :3.2.4 c pela definição de /=
It(Hll -- (ilo. (lc coilll'oilentes dc r71/).1)+ 1 ll

taiilallllo (le (rr.
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\' I' V V 

w 

livre de q 
w w 

livre de G 

(1) (2) (3) (4) 

Figura 3.19: Nesta figura, as arestas simples são arestas de G1, e as arestas duplas são 
arestas de G. 

absurdo. 

Item ií. Os componentes do grafo H[ê] = H[C] são {/•;2 , l\'3}-fatorá.veis, pois ê• = C = 
Ci U (D1 \ D) U ( .4 \ ,1). O grafo H[Ci] é { /\·2 , l\'3}-fatorável pelo Teorema :3.2.4, e o grafo 
H[(D1 \ D) u (A\ .4)] possui um {/\·2 • /\.3 }-fator que é um subgrafo de G1• 

Item iii. Seja G um u\·2. /\'3}-empacotamento que satisfaz as condições relatadas JlO item 
iii) do teorema. Não é difícil mostrar que G tem o mesmo tamanho que C:1• De fato. o 
tamanho de (; é dado por 

j\'(H)I - (no. de componentes de H[D]) + l.-11 
IV(H)I - (no. de componentes de H[D]) + j.-11 

j\'( H)I - (no. de componentes de H[D]) + j.41 + 
+IA\ .41 - (no. de componentes de H[D1 \ D]) 

iguais pelo Teorema :3.2.4 e pela definição de F 
j\'(H)I - (no. de componentes de H[Dt]) + IA! 

tamanho de G1 . 



CAP.3 FATORAÇ.IO POR ARESTAS E GR.AROS HIPOENIP.4RELHÁ\.'EIS 45

Par outro lado. supondo que (.' seja. um {/\2. /t3l-empacotamento máxirllo
que todos os vértices livres de 6' estão em D = D.

temos

Se G nào enlpaiellia os vértices de .:l := ..1 cona vértices em componentes distintos de
/7101 = alZ)l, então (,' t.em tamanho menor (lue o de (,'l. Isso ocorre pois o número de

tais conlponent.es emT)grelhados por (l passa a ser nlellol' (lue o de C;f e esses componentes
não possuem { /lz. /\3l-fatores.

Como ,4©(d') ; ó'U.{. então HICI é {/\ 2. /x3l-fatorável. Pelo fato de (? ser nláxirrlo.
(; irlduz um {/[2. /\3l-fatos en] cada. Lml daqueles componentes. N'leis ainda. como os
componentes de //IOI sào botões, então ã' induz en] cada um desses componentes um
{ /I 2, /t3l-empacotamento deixando exatamente um vértice livre

Com isso. concluímos a prova do .teorema

3.3 A propriedade de Balas-Uhry

Esta seção apresenta uma propriedade adicional dos empacotamentos por arestas e gratos
hipoemparelháveis: a propriedade de Balas-Uhry. O desenvolvimento de resultados do
tipo que vamos mostrar aqui acompanhou a evoluçã.o da teoria dos problemas de fatoração
em geral.

A primeira versão do que hoje conhecemos por propriedade de Balas-Uhry foi provada
por Uhry em 1975 para emparelllamentos fracionários leal.

Teorema 3.3.1 Seja E unt eTnparelha77ten o jTacÍonálio ntá:riTlla eln um gT'afo H caiu
número n\íl\unto de cil'cultos ímpares Sejam C\. Cia, . .. . Ca os con\)citei\tes dt E
]-lLe sdo cticui.tos tn\p(LI'es. e E o covil\Lato (las E-al'estas. Pctra t -- \... . . .d. sej(t E. 11111

cmparellta7 lento má=ri7no em(.':. Bilião E* := ÊuExUEzU. . .UEd é uln tíltpai(lltaillcnt,o
má=ii'no ell\ H

Esse resultado foi ieclescobeito posteriormente poi Balas como cot'ovário de unia ca-
racterização de grifos (lue possuem enlparelhamentos fiacionários nláxinlos seil] circuitos
ímpares lil.

Posteriormente. foi apresentada uma generalização })ala famílias de grafos (Ollstituí-
das de /I 2 mais uma (lualltida(le finita de giafos llipoeiilparelllá\eis. \amos demonsítal
a seguir a versão para a família { /l2, /\3}.

Teorema 3.3.2 S'fla (I' ürl? {/\ 2. /x 3l-er7zpaco/arl?cl?/o //zá.r;17zo caril /zl//llcl'o r/?!'ll/ir?o í/(

G-triâT-lgulos ell ulll grifo H. Então Q etnPattll\nllttuto obti(lo da união das (l;-nitstns
comi eDIl)nrclhalllentos iná.rii-nos uos C;-tl-iâl\guias dt (l; é ulll eTnpnl'tlhaintilto má.líDIo
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Por outro lado. supondo que G seja um {/\·2 .1\·3}-empacotamento máximo. temos 
que todos os vértices livres de G estào em b = fJ. 

Se G nào emparelha os vértices de .01 = :1 com vértices em componentes distintos de 
H[D] = H[fJ], entào G' tem tamanho menor que o de G'i. Isso ocorre pois o número de 
tais componentes emparelhados por G passa a ser menor que o de G1 e esses componentes 
não possuem u\·2, 1\·3}-fatores. 

Como Adj(l') ~ êuA, então H[ê] é u\·2, /\'3}-fatorável. Pelo fato de(; ser máximo, 
G induz um { /\'2 , /\.3}-fator em cada um daqueles componentes. Mais ainda, como os 
componentes de H[D] sã.o botões, então G induz em cada um desses componentes um 
{ K2 , K3}-empacotamento deixando exatamente um vértice livre. 

Com isso, concluímos a prova do .teorema. o • 

3.3 A propriedade de Balas-Uhry 

Esta seçào apresenta uma propriedade adicional dos empacotamentos por arestas e grafos 
hipoemparelháveis: a propriedade de Balas-Uhry. O desenvolvimento de resultados do 
tipo que vamos mostrar aqui acompanhou a evolução da teoria dos problemas de fatoração 
em geral. 

A primeira versão do que hoje conhecemos por propriedade de Balas-Uhry foi provada 
por Uhry em 1975 para emparelhamentos fracionários [28]. 

Teorema 3.3.1 Seja E um emparelhamento fracionário má:rimo em um grafo H com 
número mínimo de circuitos ímpares. Sejam C1 • C2 , .•. , Cd os componentes de E 
que são circuitos ímpares, e E o conjunto das E-arestas. Para i = 1, ... , d, seja E; um 
emparelhamento máximo em C;. Então E*:= EUE1 UE2 U .. . UEd é um emparelhamento 
máximo em, H. 

Esse resultado foi redescoberto posteriormente por Balas como corolário de uma ca
racterizaçào de grafos que possuem emparelhamentos fracionários máximos sem circuitos 
ímpares [l]. 

Posteriormente, foi apresentada uma generalização para famílias de grafos constituí
das de K2 mais uma quantidade finita de grafos hipoemparelháveis. Vamos demonstrar 
a seguir a versão para a família {I\·2, !{3}. 

Teorema 3.3.2 Seja G um {K2 • 1\.3 }-empacotamento manmo com número mínimo dt 
G-triângulos em um grafo H. Então o empanlhamrnto obtido da união das G-anstas 
com. emparelhamentos máximos nos G-triângulos de G é um emparelhamento má.rimo 
em H. 
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.A ptoprieda(l(, que é atribuída à fanaília {/I z. /l3} no Teorema :3.i3.2 ficou conheci-
da mais tarde ('omo a propriedade de Balas-Uhry. .\ssinl. dada uma família (lual-
(!uei .F de giafos. dizemos (ltie .F possui a propriedade clc Balas 1. hr) se. pala todo

.F-anil)acot.anlento lnaxinlo (I' (It' to(lo grato // comi un) nlinirlio (le (onlponelites nao

ison[orfos a /[z. un] emparelhamento i]]áximo em 6' é um er]]parelhameiito n]áxiíT]o e]]]
#

Prova. Seja G un] {/\2. /x3l-enipacotaniento máximo en] H com Iria)l niíninlo. Con-
sidere a dc(imposição de Gallai-Edmonds (1). .4.(.'l de G e os conjulltos Dr e (.'l e o
{/\2. /x 3l-enipacot.cimento 6'f coilstiuídos pelo Xlétodo Dois. Seja E um empaielhament.o
máximo en] G. Nã.o é difícil perceber que E é obt.ido de CI' nlanten(lo-se as (;-destas e
tomando-se ei]] (-ada G-triângulo un] en]parelhamento (lue deixa exatamente un] vért,ice
livre 6

Do Teorema 3.2.8 e do fato (le (lue T(G)l é míilinao. temos (lue ('.' induz em cada
component-e (le //IZ)l lun eniparcllianlent.o (late deixa uill vértice vivi'e. Tcnlos ainda (luc os

vértices de .,l estão em])arelliados por (;-arestas com vértices de //lí)l. Ent.ão. os \ értic'es
de Z) U .4 estão cobertos apenas por (-;-giestas.

O conjunto (.' é C' U(.4 \ .'ijU 10 \ D). portant.o o ntlmero(le (- -triângulos cobrindo
xfértlces cle (' e pelo menos o nuilleio cle componentes (lc //l/,) \ /,)l nleilos l.4 \ ,{l. Se esse
número for maior. então IZ'lC)l > IT(Gr)l, contradição.

Assim. o númei'o de vértices de H livres de E é exatamente o número de componentes
de HIOI {llenos l 4 mais o nlínlero de componentes de r/l/) \ OI menos l.4 \ .41. Ou seja.
E tem exat.anlente o t.aillanllo de um enlpal'elhamento iliáxii)io dado pelo 'leoienla. da
Estrutura de(l;allai-Ednlonds.[]

Unia (.ouse(lucncia interessante do Teotenla i3.i3.2 ó quc to(lo {/, z. /I 3} empa('ota-
rltent.o máxillio possuindo ntlnlcro nlínirno de triângulos pode sel ('ollstl uído pelo \método
Dois, (les(lc (]ue se es(olha una ciiiparelllaillento a(le(lua(lo pala fazei o pal)cl (ie (i i.
.\ proptieda(le de Balas-Uhr} galante a existência (lesse etlil)arelllai)}eilto. [i)ttctanto.
não se gai'ante (lue. unia vez (lue o Xletodo [)ois se.la ii]icia(]o (on] uill etll})at'e]]laillel)to
apropriado no lugar de (l;l. (alegue-se a uni pai'ticulal {/\z. /t.3l-cillpacotaillento. .ia (lue
a cada it.el'açào pode llavei' mais cle' unia configuração aunici ta(loja possível. Vc.ja ul))
exemplo na Figura =3.20.

(.'eitan}('nte os iesuiltados (lhe ('xil)iillos acltti nao gozant (lt\ illesnla t ia(Itçao (iue a(lu('
les (lu(' vliilos ila seçao a1ltetlor. tia(lição (.sta llci'(la(la (las leal)('calvas xc'l'soem pala c'illpa

relhanlentos. .Xiilda assim. é (difícil super'e'stinaar a iinpoi'tâilcia de tais resultados. Pata
fan-mias niaioi'es de l)i'oblenlas dc fatolaç-ao. como a (ip (luf' vaillos ttatai no C'apitulo .3.
\-ei'does (la pool)!tedade (le Balas [']liv fa(.l]ltaill a o])teilçao (]c u111a Beije de te'oteillas.
gemi que seja nc('cssário(aia('teiizal (onfiguiações atliilcnta(lojas. (oilio vii)los fazendo ao
!ongo deste (apitulo. .\ l)ropostto. o ilonle "propt'ic'cla(l(' (lc [ialas-t']liv foi enlprc(.,ado
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A propriedade que é atribuída à família {!"·2 • /\"3 } no Teorema :3.:3.2 ficou conheci
da mais tarde como a propriedade de Balas-Uhry. Assim. dada uma família qual
quer F de grafos. dizemos que F possui a propriedade de Balas-l~hry se. para todo 
F-empacotamento máximo G de todo grafo H com um mínimo de componentes não 
isomorfos a I-i.·2 , um emparelhamento máximo em G é um emparelhamento máximo em 
H. 

Prova. Seja G um { [{2 , /{3 }-empacotamento máximo em H com IT( G)I mínimo. Con
sidere a decomposição de Gallai-Eclmonds (D,A.C) de G e os conjuntos D1 e C1 e o 
{ I-i.·2 , h'3 }-empacotamento G1 construídos pelo Método Dois. Seja E um emparelhamento 
máximo em G. Não é difícil perceber que E é obtido de G mantendo-se as G-arestas e 
tomando-se em cada G-triângulo um emparelhamento que deixa exatamente um vértice 
livre. 

Do Teorema 3.2.8 e do fato de que IT(G)I é mínimo. temos que G induz em cada 
componente de H[.Ô] um emparelhamento que deixa um vértice livre. Ternos ainda que os 
vértices ~le .A estão emparelhados por G-arestas com vértices de H[D]. Então, os vértices 
de D U A estão cobertos apenas por G-arestas. 

O conjunto ê' é CU (A\ .4.) U (D\ D), portanto o número de G-triângulos cobrindo 
vértices de ê é pelo menos o número de componentes de H(D \ D] menos IA\ .41. Se esse 
número for maior, então IT(G)I > IT(Gt)I, contradição. 

Assim, o número de vértices de H livres de E é exatamente o número de componentes 
de H(.Ô] menos l.41 mais o número ele componentes de H[D \ D] menos IA\ .4.j. Ou seja, 
E tem exatamente o tamanho de um emparelhamento máximo dado pelo Teorema da 
Estrutura de Gallai-Edmonds. o 

Uma consequencia interessante do Teorema :3.:3.2 é que todo { F2, /\.3 }-empacota
mento máximo possuindo número mínimo de triângulos pode ser construído pelo Método 
Dois, desde que se escolha um emparelhamento adequado para fazer o papel de C,'i. 
A propriedade de Balas-Uhry garante a existência desse emparelharnento. Entretanto. 
não se garante que, uma vez que o i\létodo Dois seja iniciado com urn emparelhamento 
apropriado no lugar de G 1 • chegue-se a um particular {!"·2 • /\':3}-empacotamento. já que 
a cada iteração pode haver mais de uma configuração aumentadora possível. Veja uni 
exemplo na Figura ~3.20. 

Certamente os resultados que exibimos aqui não gozam da mesma tradição que aque
les que vimos na seção anterior. tradição esta herdada elas respectivas versões para empa
relhamentos. Ainda assim. é difícil superestimar a importância de tais resultados. Para 
famílias maiores ele problemas de fatoração. como a de que vamos tratar no Capítulo .s. 
versões da propriedade de Balas-l:l1ry facilitam a obtenção de uma série de teoremas. 
sem que seja necessá.rio caracterizar configurações aumentadoras. como vimos fazendo ao 
longo deste capítulo. A propósito. o nome .. propriedade de Balas-l'hry .. foi empregado 
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Figura i3.20: No grato mostrado íio alto (!a figura. há dois fatoies l)ossíveis. e anil)os
podem sei const lul(los l)elo \loto(lo Dois. .X(!ut iii(li(aJllos as (oi]tin\]iaçoes anil)entadoias.
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I 

Figura :3.20: No grafo mostrado no alto da figura. há dois fatores possíveis, e ambos 

podem ser construídos pelo ~Iétodo Dois. Aqui indicamos as configurações aumentadoras. 
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pela primeira vez exatainente por IÇaDo e Poljak en] seu artigo jlSI. em (lue é dada uma
calacteiizaçao })atclal das faniillas de gtafos (lue a possuem.

3.4 O caso geral

Veremos agora (omo generalizar. para o caso e! l (luc .F é con)posta de /xz mais uma
família finita. {/?l. . . . . FA.} de gratos hipoemparelháveis e mais unia segunda faillília Z
(possivelmente infinita) de grifos {/x2. r'i, . . . . r'Ül-favoráveis. os resultados visa.os na
q.,;,. 'z l
'-/ '-\U-/ V . '- -

3.4.1 Irredutibilidade em famílias de gratos
a

Esta seção trata de unia simplificação que. daqui enl diante. faremos (om flc(liiêii(ia
assumia que Z :: a. Isso nos sela peinlitido pelos dois lemas seguint.es.

1.,ema 3.4.1 Seja F = ZUJ. oítde .J é tIrIta .família $Ttitn d( g)'aios quaisqufi ( Z í u.lna

jaw\ítia (posei\'tl l ente ill$rita) de gl'aios J-Jatol'ágeis. Covtsi(lct'c H tun gl'nÍo (!\tal(luex'.
Enl,ão

1-1 ten\ un\ F-favor .#::-+ H tem uilt J-JntoT'.

Prova. Po(lenços (.Ollsl(letal :Z jé 0. /\ssir]}. suponhamos (lue // tens un] .F-fatos. (ligados
(;. Cllaranlente os coillponentes (le (,' (Jue são ison]orfos a algum n]en]bt'o / de Z tên] uni

.7-fatal. Portant.o o grifo (;' ol)ti(lo de G slibstituin(lo-se ('ada (onll)oncnt.e do tipo a(irlla

pelo respectivo .F-fatal. é un] .,7 farol en] //

A ouvia in)plicação ó ime(lia.ta. 0

Lema 3.4.2 S( (; é uni J-(in})acotai (ll o )ld.ritllo (ltl tltii glafo }l (}ltâo(; í tui}.tU.17-
eíl\pacotame:l-tto li}(lxiino (tn H. alta( J ó unia jnlllíliu jinitn dt ql'raios (luuis(l\ttx- t .[ (

um.a jam]lia }ossi{(lit tt]l( in.H)cita d( gi'a.los .:í-jutoi(íL-(is.

Pi'ova. Sttponllaillos l)oi al)sui'(lo (lttc lla.la lilll IZ. U .7 ('illl)acotaiii('alto r,'/ (lc tatliaiillo
n)aios (lue G' ei)l//.(:onsi(iene o glafo G'" ol)tl(lo (le (','' tio(ando-sc cada(otllpoi ci te (leste

isonlorfo a algtilll ii (.nlbio(le Z pelo respectivo .7-farol. [ ftí(i] vci club l\ ]a"]] > l\ ]r,']l.
o que contradiz a illaxiiliali(laje (le (,'. []

os (loas lettlas (lll(' a(a})nulos de denlonstiai sugcieil) o (on('eito dc iiied\útil)ili(lado
Dizemos (ltie uma faillília (le gt aros (leal(ltici .F ó ulila família irredutível se
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pela primeira vez exatamente por I~ano e Poljak em seu artigo (18]. em que é dada uma 

caracterização parcial das famílias de grafos que a possuem. 

3.4 O caso geral 

Veremos agora como generalizar, para o caso em que :F é composta de 1\·2 mais uma 

família finita {F1, ..• , F,i.} de grafos hipoemparelháveis e mais uma segunda família I 
(possivelmente infinita) de grafos {J\·2 • Fi, ... , A}-fatoráveis, os resultados vistos na 

Seção 3.1. 

. 
3.4.1 Irredutibilidade en1 fa1nílias de grafos 

Esta seção trata de uma simplificação que, daqui em diante, faremos com freqüência: 

assumir que I = 0. Isso nos será permitido pelos dois lemas seguintes. 

Lema 3.4.1 Seja :F = IU .:J, onde .:J é uma família finita de grafos quaisquer e I é uma 

fam{/ia {possivelmente infinita) de grafos .:J -fato1·áveis. Considere H um gmfo qualquer. 

Então 

H tem um :F-fator -{=::} H tem urn .:J -fator. 

Prova. Podemos considerar I =/ 0. Assim, suponhamos que H tem um :F-fator, digamos 

G. Claramente os componentes de G que são isomorfos a algum membro/ de I têm um 

.:J-fator. Portanto o grafo G' obtido de G substituindo-se cada componente do tipo acima 

pelo respectivo :F-fator. é um .... 1-fator em H. 

A outra implicação é imediata. o 

Lema 3.4.2 Se G é um J -empacotamento má.rimo é m um grafo !l. tnláo G ( urn Iu:T -
empacotamento má.rim.o em H, onde. J é uma famJlía finita de grafos quaísqufl' e I { 

uma família possivelmenlf infinita de grafos ... 1-fatonfreis. 

Prova. Suponhamos por absurdo que haja um I U ... 7-empacotamento G' de tamanho 

maior que G em H. Considere o grafo G" obtido de G' trocando-se cada componente deste 

isomorfo a algum membro de I pelo respectivo ,..1-fator. É frkil ver que I F( G")I > 1 V( G)J. 

o que contradiz a maximalidade de G. o 

Os dois lemas que acabamos de demonstrar sugerem o conceito de irredutibilidade. 

Dizemos que uma família de grafos qualquer :Fé urna fan1ília irredutível se 
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F-$

ou se pala toda paitiçao Z U .7 (1c .F

se Z é uma falilília de gtafos .7-favoráveis então temos Z = ç)

Estas noções serão palticularlilente inlpoitantes no ptóxiiito capitulo. quando estu-
daremos unam nova classe de problemas de fatos açao (lue engloba tanto pioblenlas polino-
nliais quanto problemas ,V7)-completos.

3.4.2 Prova da polinonlialidade

Até o fim (lesta seçào. salvo l tenção eni contrário. váRIos considerar .F = {/\z./=,
com F', hi!)oemparelllável. l $ 7 $ k.

/''* }

Para generaliza! a teoria cieseli\olvida iia Senão :3.1 . precisamos esteildei' algulllas das
nata.-ÀÜS rlpG « Irl;,c lá

Seja (I' un} .F-ei]ipa('otainento de un] giafo // (llial(luel. .X (leíinlção de (.'-aresta
(ou atesta ll\-iel é análoga à usada até aqui. LTsaiemos a notação T(-H) pala (lenotai o
conjunto dos su})grafos de .f/ isoniolfos a algum elemellto (le .F distinto de /lz. C'llan)amos
a atenção para os seguintes fatos:

e Devido à i[i-edutibilida(le de .F. 7'(G) (oii]cide co]]] o (.or]jui]to dos con]po]]entes do
.F-eml)acotanlento G' (lue não sào (T-al'estas.

e Os nlemt)ios (le 7'l //l não sào nccessatianlentc su})glifos induza(los de H

Seguiillos atola generalizando a defilltção (le r einl)aielllaillcitto. Se rlc,'i " r l)ala
algum conjtiilto r. então G' é uni r-emparelhamento. [. fiila]iilente. c]efinilllos cami-
nho (','-alternante (onlo selado t.o(lo ('alllin)lo (' eln r/ tal (lue as al'est.as de (' sejam)

alternadalllellte ai'estas dc G' e arestas (lc // (ltic não são giestas de (,'.

Resta des(lc'ver as configurações aunaentadoras de (,'

e Caminho aunlentador: uin ('aniiiillo (,' aiternante íll ])ai coill vél.vices iiào rxtrt
[[[os tettdo grau l en[ (I'. conieçan(lo e tein]inan(lo ei]] \:eito(es Itvt-es de (,'.

+(;auda aui[[entadora: ui[[ (.ai]]ii]ho (';-alteiJ]antc íii]pai ('oi]]cçanclo e ]] un] vó]ti(e
lix-i'e (le rí' c' tci'i]]ii]an(lo e]]] u]]] na('i)}l)t'o de T(('1') e ('oll vpi'ti('es não exti'eil)os ten(1o
grau l eil] (','.
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ou se para toda partiçào I U J ele :F. 

se I é uma família de grafos :1-fatoráveis então temos I = f/J. 

Estas noções serão particularmente importantes no próximo capítulo, quando estu
daremos uma nova classe ele problemas de fatoraçào que engloba tanto problemas polino
miais quanto problemas JVP-completos. 

3.4.2 Prova da polino111ialidade 

Até o fim desta seção, salvo menção em contrário, vamos considerar :F = {l\·2, F1, .... A} 
com Fi hipoemparelháveL l S i S k. 

Para generalizai a teoria desenvolvida na Seção :3.1, precisamos estender algumas das 
notações definidas lá. 

Seja G um :F-empacotamento ele um grafo H qualquer. A definição de G-aresta 
(ou aresta livre) é análoga à usada até aqui. Usaremos a notação T(H) para denotar o 
conjunto dos subgrafos de H isomorfos a algum elemento de :F distinto de h·2 • Chamamos 
a atenção para os seguintes fatos: 

• Devido à irredutibilidade de :F. T( G) coincide com o conjunto dos componentes do 
:F-empacotamento C,' que não são (,'-arestas. 

• Os membros de T( H) não são necessariamente subgrafos induzidos ele H. 

Seguimos agora generalizando a definição ele T-emparelhamento. Se T( G) = T para 
algum conjunto T. então G é um r-emparelhamento. E. finalmente. definimos cami
nho G-alternante como sendo todo caminho C em H tal que as arestas de C sejam 
alternadamente arestas de G e arestas de H que não são arestas de G. 

Resta descrever as configurações aun1entadoras de G. 

• Can1Ínho aun1entador: um caminho G-alternante ímpar com vértices não extre
mos tendo grau l em G. começando e terminando em vértices livres ele G. 

• Cauda aun1entadora: um caminho G-alternante ímpar começando em um vértiu· 
livre de G e terminando em um membro de T( G) e com vértices não extremos tendo 
grau 1 em G. 
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Figura 3.21 tTm exemplo de pipa aunlentadora para enlpacotaíilentos por /\ 2 e /I 5

e Pipa aumentadora: un] caminho (7 -alternante par com vértices não extremos
tendo grau l en] G: começando em un] vértice livre de G e terminando en] um
vértice t, de uma cópia F' qualquer de algum f'i C /,'junto cona (lt''(r')l -- 1)/2
caminhos G-alternantes ímpares disjuntos nos vértices. começando e terminando
cada uni em um vértice de F' -- 1, e com uma G-aresta.

Chamamos cabeça à parte desta configuração composta pela. cópia de F'. mais os
(lt''( r')l -- 1)/2 caminhos 6'-alternantes.

Na Figura 3.21 temos urn exemplo de pipa aumentadora. No exemplo. r' é uma cópia
de /\'s e há dois caminllos G-alterilantes ímpares, de comprimentos l e 3.

Um fato interessante a respeito das configurações aumentadoras que descrevemos é
que em uma operação de aumentação de um /-enlpacotamento G, o número de elementos
de T((1;) ou não aumenta (caso seja usado um caminho aumentador), ou aur:r]enta en] ]
(pipa aumentadoral ou diminui em l (cauda. aumentadoral. Essa observação. mais o
próximo teorema. nos permitem estender o Algoritnio Um para que ele encontre /'-
empacotamentos.

Teorema 3.4.3 S'(Ja .F ::: {/\ 2. F'l. . . . . /'k} comi /;l /zl/)oc172parf//látpc/. 1 < ? < A-. É'r2/(io
um F-empacotar(nto C; de \lln glalo H possui tnmnltlto Tl\(i,ltTllo se t sÓ st (: uão l)oss\ti
colLfigluaçao a nlttrtta(lol'ü.

Prova. E imediato (lue se H possui conhguração aun)entadoia de G. então (.' não é un]
.F-empacotan]ento de tamanho máximo en] #. Resta provar a rccípioca.

Seja H un] grato (lue admite un] F-enlpacotamento não nláxiiiio sem (onfigutações
aun[entadoras. Seja (; un] tal .F empacot.cimento cona lr(c)l n]í]]imo. Seja (;' un] /-
empacotanlento máximo (e portanto sem configurações aumentadolasl e com Z'lC''li
mínimo dente(' todos os .F-empacotamentos de rllesmo tamanho.

Obter\e o uso quc fazemos. no parágrafo acirlla. (lo fato óbx:lo de que a condição de
maximalida(le da(la pelo enunciado é ne(essária.
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Figura 3.21: Um exemplo de pipa aumentadora para empacotamentos por [{2 e [{5 • 

• Pipa aumentadora: um caminho G-alternante par com vértices não extremos 
tendo grau 1 em G, começando em um vértice livre de G e terminando em um 
vértice v de uma cópia F qualquer de algum Fi E F,• junto com ff\/(F)l - 1)/2 
caminhos G-alternantes ímpares disjuntos nos vértices, começando e terminando 
cada um em um vértice de F - v e com uma G-aresta. 

Chamamos cabeça à parte desta configuração composta pela cópia de F; mais os 
(IV( F)I - 1 )/2 caminhos G-alternantes. 

Na Figura 3.21 temos um exemplo de pipa aumentadora. No exemplo, Fé uma cópia 
de /{5 e há dois caminhos G-alternantes ímpares, de comprimentos 1 e 3. 

Um fato interessante a respeito das configurações aumentadoras que descrevemos é 
que em uma operação de aumentação de um F-empacotamento G, o número de elementos 
de T(G) ou não aumenta (caso seja usado um caminho aumentador), ou aumenta em 1 
(pipa aumentadora) ou diminui em 1 ( cauda aumentadora). Essa observação, mais o 
próximo teorema, nos permitem estender o Algoritmo Um para que ele encontre F
em pacotamentos. 

Teorema 3.4.3 Stja F := {I\'2 , F1 , .•• , Fk} com Fi hipoemparelhável, 1 :S i :S k. Então 
um F-empacotamento G de um grafo H possui tamanho máximo se e só se G não possui 
configuração aumentadora. 

Prova. É imediato que se H possui configuração aumentadora de G, então G não é um 
F-empacotamento de tamanho máximo em H. Resta provar a recíproca. 

Seja H um grafo que admite um F-empacotamento não máximo sem configurações 
aumentadoras. Seja G um tal F-empacotamento com !T(G)I mínimo. Seja G' um F
empacotarnento máximo ( e portanto sem configurações aumentadoras) e com IT( G')I 
mínimo dentre todos os F-empacotamentos de mesmo tamanho. 

Observe o uso que fazemos. no parágrafo acima. do fato óbvio de que a condição de 
maximalidacle dada pelo enunciado é necessária. 
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livre de G livre de G

Figura :3.22: Es(iuema Teorema 3.4.:3

!ivre de G

eln T{G')

Figura :3.23: Es(]uema Teotenia :3.4.:3

em r7G 'J em 7'rG';

figura :].21: Es(luenla leoletlla :3. :{.:}
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@=====:oo----·o=======(r-----o===~g 
livre de G · livre de G' 

Figura '.3.22: Esquema - Teorema :3.4.:3. 

«)====oo-----oc=====<or-----<o'F====== 
livrede G' o 

em T(G') 

Figura :3.23: Esquema - Teorema :3.4.:3. 

o o e 3 o o 
em T(G'J em T(G') 

Figura :3.24: Esquema - Tt.'orema :3.4.:3. 
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ponte

em TfG')

Figura 3.2.3: Esquema Teorema 3.4.3

Figura :3.26: Esquema Teoienla 3.4.:3

livre de G

livre de

li\ re de G

Figui'a i3.2T:('oilsi(lclando (livcisos cnll)alplJianientos iiláxiillos edil/'. liá valias (onfigu
rações ai[ii[clita(lotas ]lo giafo aclll)a.
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ponte 

em T(G') 

Figura 3.2.5: Esquema - Teorema 3.4.3. 

Figura :3.26: Esquema - Teorema :3.4.:3. 

livre de G 

Figura :3.27: Considerando diwrsos emparelhamentos máxirnos em F. há ,·árias configu
rações aunwntacloras no grafo acima. 
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As Figuras :3.22 a :3.27 referem-se a esta prova. Nessas ilustrações. as arestas de G
são representadas pot arest.as duplas. e as de (:;'. por arestas sim!)les.

Deflnin[os caminho {G,G'l-a]ternante como sen(]o uin caminho (' eii] H c\ijas
arestas são alternadamente G-arestas e G'-destas. Os caminhos {G. G''l-alternantes (lue
têm seus ext.remos cobertos poi uma mesma cópia de alguma F. pertencente a G ou G'
são chanaa(los cle pontes. Na Figura :3.2.3 tei]]os ur]] exemplo de ponte.

.Afirmamos que, pela escolha de G' e G'. todos os caminhos {G. G'J-alteinantes ma
xirnals que não são pontes são pares. .'\ prosa segue abaixo:

Seja (" um camin})o {G. 6.''J-alternante nlaximal ííllpai começando e terminando com
G-arestas. Sc pelo menos um dos extremos de (' é livre de G', pela niaximalidade
e paridade de C'. t) outro extremo ou é livre de G'' (Figura 3.22) ou é'coberto por
um elemento de 7'(C,''l (Figura 3.23). 'remos então ou um caminho ou unia cauda
aumentadoies de G'. urna contradição. Se ambos os extl,erros de C são cobertos
por G'. então eles são cobertos poi elementos de 7'(G'). Se esses elementos foiena
distintos (Figura 3.241. enfiamos em contradição com a nlinimalidade de r(c'll.
Assim. os extremos de (.' só poden] ser cobertos poi un] mesmo elenaento de T(G'l:
ou seja. C' ó «nla ponte

Ai'gun)entendo de rr)odo similar, piovamos a afirnaação para caminhos {(,'. G'}
alternantes maximais ímpares que começam e terminarrl (.om G'-giestas.

A seguia afiinaamos que existe uni /'-empacotame1lto G" de H de mesmo tamanho
que G' e co]]] lrlcli = Iria"ll. e un] vértice livre (le G" e (oberto por algum falei lento
de 7'(G'). .X ])lava:

Como (;' tema tarllanllo naaior que (;
por G' e livre de (l.'.

existe })elo l eixos ulll verti(.c eni // (oberto

Supollllamos (luc todos os \éiti('es nessa situação estcjana cobertos poi (.''-
arestas. Nesse caso. cada um desses vértices é cxttci]ao de ui] caílliilho {G'.(',''l-
alterrlante nlaximal pai. Naturalmente. tais caillitll)os são todos disjuntor nos \.-élti

ces. Se to(los esses caillinhos {C,'. G''l-alternantes tiverem o outro extielllo livre (le
(l.''. estaienlos (oil(Itiiildo (lue (.'' terll pelo menos t,ant.os verti(es livres (quanto (,'.
um abstido.

.Xssiill. pelo n]ei]os un] desses (aininhosÍG'. G'} alternantes naaxin)ais pat'es {ei]]

uíli exticía)o llv!,e cle (',' e o outro cobalto por algum elenicilto /= de T((;'l. Seja ('
um tal (arllinllo. \ào é difícil vei (lue 6'" :: G' z.X (' e un] .F-empa(otanlento (lo tipo
que ploctiiaíl)os.

Poi outro lado. sf' algttlil vci'ti(e ell} // (oberto por G'' e livre de (',' est.iver col)eito
por ull] clenlento dc 7'l(I''l. então o !)iól)rio G' pode fazei o papel de (l,'"
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As Figuras :3.22 a :3.27 referem-se a esta prova. Nessas ilustrações, as arestas de G 
são representadas por arestas duplas. e as de G', por arestas simples. 

Definimos caminho {G,G'}-alternante como sendo um caminho C em H cujas 
arestas são alternadamente G-arestas e G'-arestas. Os caminhos { G, G'}-alternantes que 
têm seus extremos cobertos por uma mesma cópia de algum F; pertencente a G ou G' 
são chamados de pontes. Na Figura :3.25 temos um exemplo de ponte. 

Afirmamos que, pela escolha de G e G', todos os caminhos { G, G'}-alternantes ma
ximais que não são pontes são pares. A prova segue abaixo: 

Seja C um caminho { G, G'}-alternante maximal ímpar começando e terminando com 
G-arestas. Se pelo menos um dos extremos de C é livre de G', pela maximalidade 
e paridade de C, 'o outro extremo ou é livre de G' (Figura 3.22) ou é" coberto por 
um elemento de T(G') (Figura 3.23). Temos então ou um caminho ou uma cauda 
aumentadores de G', uma contradição. Se ambos os extremos de C são cobertos 
por G', então eles são cobertos por elementos de T ( G'). Se esses elementos forem 
distintos (Figura 3.24), entramos em contradição com a minimalidade de !T(G')I
Assim, os extremos de C só podem ser cobertos por um mesmo elemento de T(G'); 
ou seja, e é uma ponte. 

Argumentando de modo similar, provamos a afirmação para caminhos { G, G'}
alternantes maximais Ímpares que começam e terminam com G'-arestas. 

A seguir afirmamos que existe um F-empacotamento G" de H de mesmo tamanho 
que G e com IT( G)I = IT( G")I, e um vértice livre de G" e coberto por algum elemento 
de T( G'). A prova: 

Como G' tem tamanho maior que G, existe pelo menos um vértice em H coberto 
por G' e livre de G. 

Suponhamos que todos os vértices nessa situação estejam cobertos por G'
arestas. Nesse caso. cada um desses vértices é extremo de um caminho { G. G'}
alternante maximal par. Naturalmente, tais caminhos são todos disjuntos nos vérti
ces. Se todos esses caminhos { G, G'}-alternantes tiverem o outro extremo livre de 
G', estaremos concluindo que G' tem pelo menos tantos vértices livres quanto G. 
um absurdo. 

Assim, pelo menos um desses carninhos { G. G'}-alternantes maximais pares tem 
um extremo livre de G e o outro coberto por algum elemento F ele T( G'). Seja C 
um tal caminho. Não é difícil ver que G" := G 6. C é um .}="-empacotamento cio tipo 
que procuramos. 

Por outro lado, se algum vértice em H coberto por G' e livre de G estiver coberto 
por um elemento de T( G' ). então o próprio G pode fazer o papel de G". 
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Desse modo. podemos supor. sem perda de generalidade. (lue existe um vértice t' livre
cle G e coberto l)ot algulll elelllento r' de T(C''l. 10 fato de (lue lr((.'"li = Iria)l tem in)-
portancia fuildai[ict[tal pt\ia (lt[t' possan]os supor ôsso scli] (onlptoitleter a cleinonstraçao.
(lívido à suposição ini('ial dc(luc l7'lC)i ó niííiiino. l

É inaediato (lue todo carllinhoÍG'. G'l-alternantc rnaxiilaal (lue possui pelo menos unl
extremo em /? -- t} conheça cona (;-aresta e ou é ponte ou é par. Se todos os vértices de
F'-- t, sào extleinos(lc alguma ponte(Figura 3.26) . então(',' adlllite uma pipa aument.adoça.
lama contradição. C'aso contrário. há pelo menos dois vértices de r' -- L que ou são livres
de G ou estão contidos en] carlainllos {G. G'l-alternantes i]aaxin]ais pares. Seja E un]
emparelhamento perfeito no grifo /? -- t,. Considerando as arestas de E e mais todos
os caminhos maximais paios e pontes com exttenlos em F'. podemos construir ou uma
cauda ou un] caminho aunlentador de G en] H (Figura :3.27). contrariando a escolha dc
G + +

U

Para (oínpletar. observe a sinlilaridade com o caso .F :: {/l2. /I's}. Como na(ruela
situação. po(lemos concluir que ui]] .F empacotanlento não ó ótimo se e só se a remoção
ou o acréscimo dc unia única cópia dc algum r'. € / pei'mire-nos construir uni .F-
cnapacotanlento de tamanllo maior.

Lema 3.4.4 S'íla .F ::: {/I 2, F'i, . . . . /'k}, caril r'. /7z/)r9rrl píJrc//záu(/. l $ z $ Ã. .S'cjrz (;
um F-enlpacotaillcnto e n \n t grüjo }!. Então G é ull\ F-culpacotalltento ll\(llimo se (
somem,e se

(ü) neult\nn l t(l;b-(Input'(Ihalitento dc FI comi( nnls \-t;l-tic(s do que C:

IUI rtcn]ttnll '] ÇC;)\~ \F\-(in )artlhaTl-Lcnl.o dt [l cobl't mais t'é:l'vices q\tt, (1;. })ula (lua]-
qut' I' t]t nlcnio F dt '] t(11 ):

lc) utnhuin Tt(;\ \J \F. l-(ií\pul'ctl\ai unto dc }l cobtc u\ais t-él'ticcs ({o (luc (l;

qualquct' (Ittntnto F (le TÇH l q\tt lido })ctttltça n Ti.C;b.
P(l }' (i

0

Comi base nesse leiloa. po(lemos adapt.ar o .Xlgoritnlo L nl l)ara o (aso geit\l
está mostrado ila Figura :3.28.

como

Como no .\lgoiitlilo Lin}. os passos (ll. lç)) e IJ.3} enl (]ue se tem que construir
emparellialllelltos nláxiinos determinaria a (Olnplexidade dc t.eillpo do algoritíllo.

Os passos j1l. 101 c ll.SI sào executados cm tci]]po polui)ola]ial coi]] o auxílio de
algoiitmos (lássicos para cite-ontiai eil)paielliallientos. Vamos estudar o n\in)cro cle vezes
(lue os passos lçil e ( 1.3) sào executados.

Lex;ando eill (Olha (rir a (a(ia itcraçào (lo look ini(ia(io cni (.31 o .F enl})a('otaiiiento
contido em (',' auiticnta (lo tanlanlio. l91 c ll-S) são exccutaclos no lnáxirllo \ l//llx l7'll/l
'vezes
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Desse modo. podemos supoL sem perda de generalidade. que existe um vértice t' livre 
de G e coberto por algum elemento F de T(G'). (O fato de que IT(G")I = IT(G)I tem im
portância fundamental para que possamos supor isso sem comprometer a demonstração. 
devido à suposição inicial de que IT( G)I é mínimo.) 

É imediato que todo caminho { G. G'}-alternante maximal que possui pelo menos um 
extremo em F - v começa com G-aresta e ou é ponte ou é par. Se todos os vértices de 
F-11 são extremos de alguma ponte (Figura 3.26), então G admite uma pipa aumentadora, 
uma contradição. Caso contrário. há pelo menos dois vértices de F - v que ou são livres 
de G ou estão contidos em caminhos { G, G'}-alternantes maximais pares. Seja E um 
emparelhamento perfeito no grafo F - v. Considerando as arestas de E e mais todos 
os caminhos maximais pares e pontes com extremos em F, podemos construir ou uma 
cauda ou um caminho aumentador de G em H (Figura :3.27), contrariando a escolha de 
G. • o 

Para completar. observe a similaridade com o caso :F = {J\·2 , I<3 }. Como naquela 
situação, podemos concluir que um :F-empacotamento não é ótimo se e só se a remoção 
ou o acréscimo de uma única cópia de algum F; E :F permite-nos construir um :F
empacotamento de tamanho maior. 

Lema 3.4.4 Seja :F := {h-2. Fi, ... , Fk}, com Fi hipocmparelhávcl, l :S: i :S: k. Seja G 
um :F-cmpacotamento cm um grafo H. Então G é um :F-cmpacotamcnto máximo se e 
somente se 

(a) nenhum T(G)-emparclhamcnto de H cobre mais vértices do que G; 

(b) nenhum T(G) \ {F}-cmparelhamcnto de H cobre mais vértices que G, para qual
quer elemento F de T( G); 

(e} nenhum T(G) U {F}-cmparelhamcnto de H cobre mais vértices do que G, paro 
qualquer elemento F de T(H) que não pertença a T(G). □ 

Com base nesse lema. podemos adaptar o Algoritmo Um para o caso geral. como 
está mostrado na Figura :3.28. 

Como no Algoritmo Um, os passos (1), (9) e (l::i) em que se tem que construir 
emparelhamentos máximos determinam a complexidade de tempo do algoritmo. 

Os passos ( l ). (9) e ( 15) são executados em tempo polinomial com o auxílio de 
algoritmos clássicos para encontrar emparelhamentos. Vamos estudar o número de vezes 
que os passos (9) e (15) são executados. 

Levando em conta que a cada iteração do loop iniciado em Ui) o :F-empacotamento 
contido em G aumenta de tamanho, (9) e ( 15) sào executados no máximo J \'( H)I x JT( H )1 
vezes. 
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Enteada: Lin] gtalo // (luar(luert
Saída: Um .F-empacotameilt.o (; eln // de tanlailho niáxii)lo

( 1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
('Í )

(8)

(9)

(10)

Encontre un] emparelhainento máximo E eill H=
máxG:= E;
tnláxG := número (le vértices (.obertos por E=
máximo := falso;
Enquanto não máximo

máximo := verdadeiro;
G := nláxG;
Para cada elemento T do conjunto T(G) faça

Encontre ull] 7 (G) \ {rl-emparelhanlento niáxinlo
Se l\''lr- ll > t]«áxC;
então

nláxG := E.;

tn-áxC; := 1 \'( Ei )l;
máximo := falsos

ampara
Pala. cada elemento T do corljunto T(H) \ 7'((/) faça

Eilcontie uin T(GI U {Tl-emparelllamento ináxili)o
Se \ 'lE2)i > t«.áxC;
então

iiiax(; ::: /L2:

tmáxG := l\ ( /ç2) ;

máximo := falso:
fiill Para

fimEn (luant o
Devolx a G

E. ewl H.

( 1 1 )
(12)
(13)

(14)
( 1.5 )
(16)

E2 elll H..

(18)
li9)

(20)

Figura :3.2S .\lgoiitillo pa.ia o (aso .F :: {/li. r'l
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Entrada: Um grafo H qualquer; 
Saída: Um F-empacotamento G em li de tamanho máximo. 

( 1) Encontre um emparelhamento máximo E em H; 
(2) máxG := E; 
(3) tmáxG := número de vértices cobertos por E; 
( 4) máximo:= falso; • 
( 5) Enquanto não máximo 
(6) máximo:= verdadeiro; 
(7) G := máxG; 
(8) Para cada elemento T do conjunto T( G) faça 
(9) Encontre um T{G) \ {T}-emparelhamento máximo E 1 em H; 
( 10) Se IV( Ei)I > tmáxG 

então 
(11) rnáxG := E 1; 

(12) tmáxG := IV(Ei)I; 
(13) máximo:= falso; 

firnPara 
(14) Para cada elemento T do conjunto T(H) \ T(G) faça 
(1.5) Encontre um T(G) U {T}-emparelhamento máximo E2 em H; 
(16) Se IV( E2 )l > tmáxG 

então 
(17) máxG := E 2 ; 

( 18) tmáxG := IV( E2 )I; 
(19) máximo:= falso; 

fimPara 
fimEnquanto 

(20) Devolva G. 

Figura '.3.28: Algoritmo para o caso F = {/\·2 , F1 •..•• Fk}. 
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A questão é como construir o conjunto 7'(H) e qual a cardinalidade deste conjunto.
O cálculo abaixo mostra (iue l)odenios limitar l7'l //ll por lma fatos (lue é polirloit)ial na
or(}en] (!e /7

Seja 17 := l\ (//ll. Supon(lo (lue 7'l// l seja construí(lo (le i)lodo exaustivo. temos

'''"' ':( ~,.;'',
Seja / := {; ]r' € ;' co«. l\'(r')i

ir(H) $ i,:'lE("
Í€/

0(2"l
o(P( «) )

0( 2" )
o(pl iz ) l

2

sc 1/ = Q(nJ;
se i/l = 0(711 para algum polinónlio p

se « = Ojl/ll = OI l='ll;
se ,, = «;(1/11;

Como /'l é finito, então não podemos ter 1? = 0(1/ 1 para todo rz. Assim. teRIas
que T(//)l = O(p'(1?)) pala algum polinõmio 7)'. Poltant.o o algoiitnlo da Figura :3.28 é
polinonlial.

Cloin Isso po(ienaos enunclai o seguinte iesuitado

'Teorema 3.4.5 Seja :F :-- Â.l{.z. F\.. . . . FK\ (rJTTI F'. Itipo(rltl)ai(l} (Ít'(l. \ < i< k. E leão
existe ui [ r\lgo['limo l)oli]]o]]\ial qu( (]tcortt]'u um F-tn]pucota]nf]\lo má.ti]]ao c] \]t]] g]nlo

3.4.3 Exemplos

\'amos apoia al)ligar o 'l'eoieiila i3.4..5 para l)iovar a poliilolil)ali(la(le (los pi-oblcilias

e/?..17'0/?lÀ-'l. para À.' Ç {/\, : / ? l}./\', Oli/li l)eitcit(c'ti(lo a /..:. e

e r'..17'0/?l{ /l2} U CI. saldo C: un)a família finita de circuitos ítnl)ares

(lue (italnos tlo ]ni(io deste (apltulo

. 
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A questão é como construir o conjunto T( H) e qual a cardinalidade deste conjunto. 
O cálculo abaixo mostra que podemos limitar IT( Jl)! por um fator que é polinomial na 
ordem de H. 

Seja n := ll,'(H)I. Supondo que T(H) seja construído de modo exaustivo. ternos 

IT(H)I ~ L (,\/'(,~)'). 
FE:F I 

Seja I := {i: 3F E :F com ll'.(F)I = i}. Temos 

l:FI L (~) IT(H)I < 
•El 

{ 0(2n) se IIl=D(n); 
O(p(n)) se 1 II = o( n) para algum polinômio p; 

{ 0(2n) se n = O(III) = O(IFI); 
O(p(n)) se n = w(lll); 

Como l:FI é finito, então não podemos ter n = 0(1:FI) para todo n. Assim, temos 
que IT(H)I = O(p'(n)) para algum polinômio p'. Portanto o algoritmo da Figura :3.28 é 
polinomial. 

Com isso podemos enunciar o seguinte resultado. 

Teorema 3.4.5 Seja :F := { /\'2 , F1, ••• , Fd com F, hipocmparclhávcl. 1 ~ í ~ k. Então 
e:riste um algoritmo polinomial que encontra um :F-empacotam.ento mâ:rimo em um grafo 
arbitrário H. D 

3.4.3 Exe1nplos 

Vamos agora aplicar o Teorema :3.4.5 para provar a polinomialidade dos problemas 

• FATOR( { f\'2 } U C). sendo C uma família finita ele circuitos ímpares. 

que citamos no início deste capítulo. 
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Teorema 3.4.6 Sf.in K. ur la Jatltília filão ít(ctssatinnltittc .Hltital dt glalos contpletos
St lÇ\ € K ou l\z Ç: K (l tào (Jtst( \nl\ atgoi'itilto })otiiloiitinl (lttc (llcontl'u lula K.-cll\Pn
cotnmtnto tná.riRIa (llt ullt 11in.lo nl'bits'ái'io ll

Prova. Se/tl € À.'. ó fine(licito (lue H possui un] Xl-fatal.('aso contrário. temos (+ue/x2 €
A:. Se À..' só possui gtafos (oiiipletos (on] número par de \értices. pelo LeRIa :3.4.2 basta
encontiai um enlpaielllatllcrlto máximo en] H. tarefa pal-a a (IRAI {cllillpcenaos algoritnlos
polinomiais. Se. ao (ontiálio. X' possui pelo melros uln grato coilll)loto com número ímpar
de vértices. então seja /\., un] tal grafo coi]]pleto coii] nomeio iiiínirno de \érti(es. E fácil
perceber que to(los os den[ais gi'aros complet.os eT]] À' são {/\ 2. /\ sl-fatorá.vens. .Assim.
aplicando o Lema :3.-4.2 e o 'lcorema :3.4.3. garanti]nos a existência de un] algoritmo
polinon)ial {anabém pala est.e caso. []

Teoretna 3.4.7 S(ja C uli.a Jaítlíliü jrtita d( circttilos ííitptií(s. Então c isle ullt atgoril-
ma poliTlomial qtit collsli'ói uilt Ã.f{.z\UC-empacotanttilto iitá.rútilo em tii l grato a).bati'ái'io
#

Prova. Todos os gratos en] C são }lipoempai'elháveis
diretameiite do I'eoieiila i3.4..3.

}'ortanto o insultado decore
0

3.5 Resultados negativos

Havíamos iileilciol)a(lo. lla introdução neste capítulo. a existêii(ia (lc l)rol)lemas (le fa-
toiaçao não uniforillc .\'7:) ('oilll)let.os. Densos colllo cxeil l)los os l)tol)lemas dc fatoiação
definidos l)oi faJllilias de gratos completos i)ão lsol)loiros a /\ l Oll /lz. e por fanaílias finitas
de circuitos íin})ares.

Nesta senão váRIos apreseiltai uli] i'esultaclo iliais geral. provado poi flell c lxiik-
pat.rock ei]] jl.')l. (io (leal l)o(lcillos coil('ltiii' a ,\r'f>-cola l)l(.tti(lc' (los pi'ol)l(.il tls ('irado ilo

paragl'afo a(tília. .\ l)cova (lesse !.esulta(lo segue a tócni(a descnvolx:i(la no ('apitulo 2.
.'\ssini. sela i}('ccssai'io ('steii(lcr a itotaçao c as clcfiiliqõcs cla(luel(. (apltulo l)aia fanlilias
cle gratos.

3.5.1 Módulos e coerência para famílias de gratos

.Xs (leh])]qoes (i(' nlo(Itilo. vei'vices (otlc(tot'es e vclti((s lilt('rioies sao as illesilias (lo

(capítulo 2. as (ltiais iel)ioduzinlos a seguir.
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Teorema 3.4.6 Sfja A.: uma familia (não nteessariamentc finita) dt grafos completos. 
Se l\·1 E A.~ ou l\·2 E A.: fntâo c.risif um algoritmo polinomial que rncontra um }(-empa
cotamento má.rimo cm um grafo arbitrário li. 

Prova. Se l\·1 E A.:. é imediato que H possui um K.-fator. Caso contrário, temos que 1\·2 E 
K. Se A.~ só possui grafos c-ompletos com número par de vértices. pelo Lema :3.4.2 basta 
encontrar um emparelha rnento máximo em li. tarefa para a qual conhecemos algoritmos 
polinomiais. Se, ao contrário. K. possui pelo menos um grafo completo com número ímpar 
de vértices. então seja l\.s um tal grafo completo com número mínimo de vértices. É fácil 
perceber que todos os demais grafos completos em À.~ são { l\·2 • h.s }-fatoráveis. Assim. 
aplicando o Lema :3.4.2 e o Teorema 3.4.5, garantimos a existência de um algoritmo 
polinomial também para este caso. □ 

Teorema 3.4. 7 Sfja C uma familia finita de circuitos ímpares. Então e.riste um algorit
mo polinomial qut constrói um {h .. 2 } UC-empacotamento má.rimo em um grafo arbitrário 
li. 

Prova. Todos os grafos em C são hipoemparelháveis. Portanto o resultado decorre 
diretamente do Teorema :3.4.5. o 

3.5 Resultados negativos 

Havíamos mencionado. na introdução neste capítulo. a existência ele problemas de fa
toração não uniforme .VP-completos. Demos como exemplos os problemas de fatoração 
definidos por famílias de grafos completos não isomorfos a /\·1 ou h·2 • e por famílias finitas 
de circuitos ímpares. 

Nesta seção vamos apresentar um resultado mais geral. provado por Hell e h:irk
patrick em [1.5]. do qual podemos concluir a _\,..P-completude dos problemas citado no 
parágrafo acima. :-\ prova desse resultado segue a técnica desenvolvida no Capítulo 2. 
Assim. seni necessário estender a notação e as definições daquele capítulo para famílias 
ele grafos. 

3.5.1 Módulos e coerência para fa1nílias de grafos 

As definições de módulo. vértices conectores e vértices interiores sao as mesmas do 
Capítulo 2. as qm1is reproduzimos a seguir. 
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l.it]] módulo ó ui]} gt'afo .v cona um conjunto não vazio C(M) de vértices diferenciad-
o:. O: elemento- de ('l.vl Irespcct. de \ l;vl\ ('l.vll são (fito: ~'éitices conectores
jrespect. vértices interioresl (lc ,v. Lill /=-módulo é uin illódulo qtle admite uni /;-

enlpacotaniento cobrindo to(los os seus vcitices iilteiiores.

As definições de ext.ensão modular. verti(e restrito. coerência interna e coetêlicia geral
são estendidas de modo natural. considerando-se (iue / é unia família de grafos conexos.

l,Tma extensão.modular de un] n)ódulo J\./ é qualquer grifo .v' (IUe contém 1/ como
um subgrafo induzido: e tal (lue apenas os vórtices colectores de ]v são adjacentes a
vértices faia de iv. Seja (,' := {(.'..G,. . . . .G.í} un] F'-empacotanlento de uma (leda
extensão n[odular .v' (le zl/. Dizen]os quc u]]] vértice p de .v está rest,rito a .v por
G, se t, C L'(G;l :+ V(6':) Ç \ (.vl. l-Jm r'-módulo .v é internamente F'-coerente se

cada F'-falar (]e cada extensão nao(lulas de ,v iestlinge a iv t.idos os vért.ices interiores
do mesmo.

Dizemos que un] r'-módulo .v é F'-coerente se À/ obedece a 1 . 2 e :3 abaixo

1) .v ó inteiilanient.e F'-coerente;

2) Qual(suei f' fatos de (luar(luar ext.ensão nlodulat de .v restringe a .v ou todos os
seus conect.odes ou nenhutll deles;

3) Tanto .v (luanto ,v ('( ;v) admitem /? favores

Do ('apítulo 2. vamos utilizei ainda o con(eito cle inó(lula diamante

Cala.nlailaos dc r-diamante. e deilotanlos pot DIF,ul. o r'-módulo obti(lo (lc r
dividin(lo-se o vóiti(e { enl (loas véiti(.es t'. e {'b. não a(ljacentes. e (ada uni dos (letais

adja.contes a to(los os \ azinhos (le i'. Os cone(tomes (le /,)l/-'. I'l são os verti(.es t'. e t'b.

Citamos a(ltti as l)lilicipais caracteiístlcas(lo giafo /01//. t'l. Essas l)roptiedades foianl
demonstra(las lla Sttt)senão 2.2.
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Um módulo é um grafo J/ com um conjunto não vazio C(M) de vértices diferencia
dos. Os elementos de C(.\l) (respect. de F(M) \ C(.\J)) são ditos vértices conectores 
(respect. vértices interiores) de i\l. Um F-módulo é um módulo que admite um F
empacotamento cobrindo todos os seus vértices interiores. 

As definições de extensão modular, vértice restrito. coerência interna e coerência geral 
são estendidas de modo natural, considerando-se que :F é uma família de grafos conexos. 

Uma extensão .modular de um módulo l\1 é qualquer grafo l\f' q1Je contém l\f como 
um subgrafo induzido, e tal que apenas os vértices conectores de A/ são adjacentes a 
vértices fora de M. Seja G := {G1,G2 , ••• ,Gd} um F-empacotamento de uma dada 
extensão modular Af' de A/. Dizemos que um vértice v de M está restrito a l\f por 
G, se v E \/(Gi) =} \/(Gi) Ç F(i\1). Um F-módulo M é internamente F-coerente se 
cada F-fator de cada extensão modular de M restringe a Af todos os vértices interiores 
do mesmo. 

Dizemos que um F-módulo l\1 é F-coerente se AI obedece a 1, 2 e ;3 abaixo: 

1) lvf é internamente F-coerente; 

2) Qualquer F-fator de qualquer extensão modular de M restringe a ]\! ou todos os 
seus conectores ou nenhum deles; 

3) Tanto M quanto 1'/ - C(M) admitem F-fatores. 

Do Capítulo 2. vamos utilizar ainda o conceito de módulo diamante. 

Chamamos de F-diamante, e denotamos por D[F,v]. o F-módulo obtido de F 
dividindo-se o vértice l' em dois vértices Va e V&, não adjacentes, e cada um dos quais 
adjacentes a todos os vizinhos de l.'. Os conectores de D[F, i·] são os vértices Va e l'b· 

Citamos aqui as principais características do grafo D[F, i•]. Essas propriedades foram 
demonstradas na Subseção 2.2. 
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e Para cada gi'afo r' existe um verti(.e z
/?-coerente

€ t']r'l ta] que Dlr'.t'l é internamente

e Todo .F-fatal (ic uíila extensão iiiodular (lc' Olr'. t'l i'estrillge a este grata exatalnentc
ull] dos coilectoles.

e Tanto OI/?. t'l {.'.} q«a«to Ojf'. :,l { l,ó} são .F-favoráveis

3.5.2 Uma condição suficiente para a .\,'P-completude

A técnica de prova da .\'P-completude de problemas (ie fatoração uniforme baseia-se
na obtenção de r'-módulos r'-coerentes. De fato. a prova do Teorema 2.1.1 demonstra
implicitamente o seguinte '

Fato: Se e;r.:'/' [.,n F'-«,ód«/o F'-coe,.n/e ««z lt'(r'l ? ] co«echo''es. .,:/'io

l\'( r')l-o.v $p F',4roR( F').

Parte coilsi(lerável do Ca.pílula 2 é ocupada pela construção dc um módulo com essas
características: a F'-estrela. Já que o problema do enlparelllailiento k-dimensionar é .\'T'-
completo para Ã ? 3. con(-lui-se que F'.4TOR(/?l é ,\'F' corllpleto para qualquer giafo F'
conexo cona pelo menos três vértices.

O nosso objetl\ o é a})licai essas ferramentas para ptoblenias de fatoiaçào não unifor-
me. Para isso piecisanlos obter uni .F-n]ódulo .F-coeientc cona uma cluantidade suficient.e
de conectotes (pelo nICHos tiêsl.

A F'-estrela. definida na Seq-ão '9.2. a llilrlleira vista e unl ('andldato natural a o(upas
o lugar do módulo l)toctiiado. No entanto. ela eii] geral não é .F-coerente. .\s Figuras :3.29
e 3.30 aptesentaíJI corltla-exemplos pala famílias cle gtafos bastante siillples.

Embora /=-estreias se.janl illade(luadas. é razoável que se tente aproveitai algo dc
sua estiutui'a. en(iuarJto se pi'oculta por um novo il)ódulo. .À Figura :3.29 mostra (lue
um dos motivos pelos (leais a F' está'ela não nos satisfaz é (lue os r' diamantes nào sào
internamente .F coeleiltcs. Fartos. e])tào. substituí-los poi ui]] novo illoduio(lue al)iescntc
essa característica.

Consi(fere Á ? l ('árias (lo gl'afo /01//. z'l. ideíltifl('idas pelos rótulos Di . D2. . . . . DÀ.
tais que, para / :: 1.2. . . . . A- -- ]. o vórt.i(.e t'ó (ie D: (oin(i(le (oni o vÓlEi(-e t'. de D.+i

Tome os collectoies L. (le /). c t'ó de Dt como sellclo os (o11('(tolos (lo gtafo iesuitaílte
Esses cone(foles saião i(]entihcados despe(tivanlcnte po! t'..l e t'B.

vamos ide1ltiíicai o iilodulo (]ue acabar)os de defiilii poi ('l/-'. t', /.l
teiiios uín e\cllll)lo.

'ça Figura :3.:31
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• Para cada grafo F existe um vértice 21 E \/( F) tal que D[F, v] é internamente 
F-coerente. 

• Todo F-fator de uma extensão modular de D[F. e] restringe a este grafo exatamente 
um dos conectores. 

• Tanto D[F,v] - {v0 } quanto D[F,v] - {vb} são F-fatoráveis. 

3.5.2 U111a condição suficiente para a ..1VP-co111pletude 

A técnica de prova da ,VP-completude de problemas de fatoração uniforme baseia-se 
na obtenção de F-módulos F-coerentes. De fato, a prova do Teorema 2.1.1 demonstra 
implidtamente o seguinte 

Fato: Se eúste um F-módulo F-coerente com j1l(F)I 2 1 conectores, então 

IV(F)I-D1\f "5:p FATOR(F). 

Parte considerável do Capítulo 2 é ocupada pela construç.ão de um módulo com essas 
características: a F-estrela. Já que o problema do emparelhamento k-dimensional é ✓VP
completo para k 2 3, conclui-se que FA.TOR(F) é NP-completo para qualquer grafo F 
conexo com pelo menos três vértices. 

O nosso objetivo é aplicar essas ferramentas para problemas de fatoração não unifor
me. Para isso precisamos obter um F-módulo F-coerente com uma quantidade suficiente 
de conectores (pelo menos três). 

A F-estrela. definida na Seção 2.2, à primeira vista é um candidato natural a ocupar 
o lugar do módulo procurado. No entanto, ela em geral não é F-coerente. As Figuras :3.29 
e 3.30 apresentam contra-exemplos para famílias de grafos bastante simples. 

Embora F-estrelas sejam inadequadas, é razoável que se tente aproveitar algo ele 
sua estrutura. enquanto se procura por um novo módulo. A Figura 3.29 mostra que 
um dos motivos pelos quais a F-estrela não nos satisfaz é que os F-diamantes não são 
internamente F-coerentes. Vamos. então, substituí-los por um novo módulo que apresente 
essa característica. 

Considere k 2 1 cópias do grafo D[ F, 1']. identificadas pelos rótulos D 1 . D2, .... D1,. 
tais que, parai = 1, 2 .... , ~- - l, o vértice q de D, coincide com o vértice i-0 de D;+i• 
Tome os conectores Va de D1 e l'b de D1c como sendo os conectores do grafo resultante. 
Esses conectores serão identificados respectivamente por t'.4 e va. 

Vamos identificar o módulo que acabamos de definir por C[ F. u, k] . .\a Figura :3.:31 
temos um exemplo. 
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Figura 3.29: Não é interJlamente /-coerente (/'
"m- ":''la).

{( '3. (I's + unia corda, ('T} . ('s 't

Figura :3.i30: E iliteiilanlent(' .F-(Dolente mas não (- .F (-ocicilte l.r { (',. /~ ; } /\ s l
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Figura 3.29: Não é internamente F-coerente (F = { C3 • C\; + uma corda, C;}, F = C \ + 
uma corda). 

Figura :3.30: É internamente F-coerente mas não é F-coerente (F = { C3 • l\·5 }. F = li.e,). 
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Figura 3.31: O módulo C'lr'. u, ml

Seja m := maxi y(F'') : F'' c /'}. O lema a seguir mostra que o módulo C'jr', u, ml
possui as propriedades que desejamos.

Lema 3.5.1 Seja F uma família de gra.fos ou 2-cancros ou isomorjos a Kz. ET-ttão

iJ o módu/o C'lr', z;, ml e' um /'-rnódK/o internamente .F-coerente,

71 J se Olr', 1,1 e nlr, t,l -- {u-, t,ó} n(io são .'F-/açor(íq,,eis; enZào !ado /-/atar Je umíz

ezfensão moda/ar de Clr',u,ml reslr nge a esse gra/o ezaíamenZe um de seus co-
lectores ;

áii,l os gra/os C'lr', u. ml {u.4} . c'lr', u, «-l {t;B} admirem /-/azares

Prova

lêem ;. Claramente, C'lr', u, ml é um .F-módulo

Suponhamos que C'lí', u. ml não seja internamente .F-coerente. Então existem uma
extensão modular A4 de C'lr',u,ml e um /-fator G de /M, que cobre com um mesmo
componente um vértice interno ü de C'jr', u, ml e um vértice w de À/ -- V((:lr', u, ml).

Se todos os caminhos de tz a zo em G passam por um único conector de C'lr'. t'; ml
então o componente de (.; que contém esses caminhos possui um vértice de corte. o que
contradiz as hipóteses a respeito da família .F. Por outro lado, se há caminhos de u a
w passando tanto por u..{ quanto por uB, então o componente de G que contém esses
caminhos possui pelo menos m + ] vérticesl contradição novamente.

Item ;;. Para provar esse item vamos em primeiro lugar mostrar que todo /-favor de uma
extensão modular de C'lr', u. ml restringe a cada Z)í seus pr(5prios vértices interiores.

Suponha por absurdo que isso não ocorre. Então existe uma extensão modular À/ de
C'l/', u, z?tl e um /-fator G de A/ que cobre com um mesmo componente G' um vértice
u de um 1): e um vértice w de D.+i, para algum i. l $ í < m. Pela coerência interna
de C'lr', u. rnl. G' é um subgrafo de C'lr'. u, ml. e em consequência disso certamente
possui um vértice de corte, o que é absurdo.
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~ 

Figura 3.31: O módulo C[F, v, m]. 

Sejam:= max{IV(F')I: F' E F}. O lema a seguir mostra que o módulo C[F, v, m] 
possui as propriedades que desejamos. 

Lema 3.5.1 Seja Fuma família de grafos ou 2-conexos ou isomorfos a K2 • Então 

i} o módulo C[F, v, m] é um F-módulo internamente F-coerente; 

ii) se D[F,v] e D[F,v] - {va,vb} não são F-fatoráveisJ então todo F-fator de uma 
extensão modular de C [ F, v, m] restringe a este grafo exatamente um de seus co
nectores; 

iii) os grafos C[F, v, m] - { VA} e C[F, v, m] - { vB} admitem F-fatores. 

Prova. 

Item i. Claramente, C[F, v, m] é um F-módulo. 

Suponhamos que C[F, v, m] não seja internamente F-coerente. Então existem uma 
extensão modular M de C[F, v, m] e um F-fator G de M, que cobre com um mesmo 
componente um vértice internou de C[F, v, m] e um vértice w de M - V( C[F, v, m]). 

Se todos os caminhos de u a w em G passam por um único conector de C[F, v, m] 
então o componente de G que contém esses caminhos possui um vértice de corte, o que 
contradiz as hipóteses a respeito da família :.F. Por outro lado, se há caminhos de u a 
w passando tanto por VA quanto por va, então o componente de G que contém esses 
caminhos possui pelo menos m + 1 vértices; contradição novamente. 

Item ii. Para provar esse item vamos em primeiro lugar mostrar que todo :.F-fator de uma 
extensão modular de C[F, v, m] restringe a cada Di seus próprios vértices interiores. 

Suponha por absurdo que isso não ocorre. Então existe uma extensão modular Jl.1 de 
C[F, v, m] e um F-fator G de M que cobre com um mesmo componente G' um vértice 
u de um Di e um vértice w de Dí+i, para algum i, 1 :Si< m. Pela coerência interna 
de C[F, v, m], G' é um subgrafo de C[F, v, m], e em conseqüência disso certamente 
possui um vértice de corte, o que é absurdo. 
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O passo seguinte é provar que nem C'lF',u,ml nem C'lr',u,ml
fatoráveis.

{u.4, uB} são /'-

Suponhamos que C'lr', u, ml admita um /-fator

O grato C'lr',u,m.l tem m + l vértices que não são interiores a nenhum l){,
l $ i$ m. Pelo que acabamos de provar, todo /'-favor de extensão modular de
C'jr', u, ml restringe dois desses vértices ao mesmo D., e esses vértices naturalmente
são os conectores u. e ub de Di. Isso contradiz a hipótese de que DIF,ul não é
.F-favorável.

Já o grato C'jF,u,ml -- {u.4,uB} tem m. -- l vértices não interiores a nenhum
Di, l $ í $ m. Se C'jr',u,T'zl -- {u..{,un} admite um /-fatos, G, então algum Z)f

não possui nenhum de seus conectores, u. e uó, restritos por G. Como 6' restringe
a Dí os vértices interiores do mesmo, entramos em contradição com o fato de que
Z,)IP, ul -- {z.'., ub} não é .7'-fatorável.

Item ;ii. Ambos os gratos são facilmente cobertos por /-fatores constituídos de m cópias
de Z)lr', ul, posicionadas de modo adequado. []

Nas Figuras 3.29 e 3.30 demos dois exemplos ilustrando porque o módulo estrela
não é adequado para fazer-se a transformação do problema do emparelhamento multidi-
mensional em r'ATAR(/). O problema ilustrado no primeiro exemplo, a ausência de
.F-coerência interna em Z)IP, ul, é solucionado se substituirmos os módulos diamante por
c'lr',« «]9

O segundo problema é que não conseguimos garantir o mínimo de três conectores
não restritos por um /-favor de uma extensão modular. A seguinte construção elimina o
problema.

Seja F' C / e u € y(r'). Considere um / \ {Fl-empacotamento máximo em uma
cópia N de F. Os vértices livres são rotu]ados ai, a2, . . . , aÃ;. Para cada í, ] .É i $
k, há uma cópia distinta de C'lr',u,ml cujo colector u,4 coincide com ai. O módulo
resultante, com os h vértices uB das cópias de Clr', u, ml como conectores, será denotado
por SI/?, u, ml. Sejam {bi, b2, . . . , bk} esses É vértices.

Na Figura 3.32 mostramos um esquema deste módulo

Lem.a 3.5.2 Seja F uma família de grcLfos ou 2-conexos ou isomorlos a lÇa. Seja F € }
ía/ que nem nlr',ul nem Z)lr',ul -- {u.,uó} são /'-/aforáueís. Então o módu/o SIF',u,ml
é um J-módulo /-coerente.

Prova. Seja &/ uma extensão modular de Slr'. u. ml, e G' um /-fator de À/
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O passo seguinte é provar que nem C[F, v, m] nem C[F, v, m] - { VA, VB} são :F
fatoráveis. 

Suponhamos que C[F, v, m] admita um :F-fator. 

O grafo C[F, v, m] tem m + 1 vértices que não são interiores a nenhum Di, 
1 ~ i ~ m. Pelo que acabamos <le provar, todo :F-fator de extensão modular de 

C[F, v, m] restringe dois desses vértices ao mesmo Di, e esses vértices naturalme:::ite 

são os conectores Va e Vb de Di. Isso contradiz a hipótese de que D(F, v] não é 
:F-fatorável. 

Já o grafo C[F, v, m] - { VA, VB} tem m - 1 vértices não interiores a nenhum 

Di, 1 ~ i ~ m. Se C[F, v, m] - { VA, vB} admite um :F-fator, G, então algum Di 
não possui nenhum de seus conectores, Va e Vb, restritos por G. Como G restringe 
a Di os vértices interiores do mesmo, entramos em contradição com o fato de que 
D[F, v] - { Va, vb} não é :F-fatorável. 

Item iii. Ambos os grafos são facilmente cobertos por :F-fatores constituídos de m cópias 

de D[F, v], posicionadas de modo adequado. □ 

Nas Figuras 3.29 e 3.30 demos dois exemplos ilustrando porque o módulo estrela 

não é adequado para fazer-se a transformação do problema do emparelhamento multidi
mensional em F ATOR(:F). O problema ilustrado no primeiro exemplo, a ausência de 

:F-coerência interna em D[F, v], é solucionado se substituirmos os módulos diamante por 

C[F,v, m]. 

O segundo problema é que não conseguimos garantir o mínimo de três conectores 

não restritos por um :F-fator de uma extensão modular. A seguinte construção elimina o 
problema. 

Seja F E :F e v E V(F). Considere um :F \ {F}-empacotamento máximo em uma 

cópia N de F. Os vértices livres são rotulados a 1, a2 , ... , ªk· Para cada i, 1 ~ i ~ 
k, há uma cópia distinta de C[F, v, m] cujo conector VA coincide com a;. O módulo 

resultante, com os k vértices VB das cópias de C[F, v, m] como conectores, será denotado 

por S[F, v, m]. Sejam {b1 , b2 , ••. , bk} esses k vértices. 

Na Figura 3.32 mostramos um esquema deste módulo. 

Lema 3.5.2 Seja :F uma família de grafos ou 2-conexos ou isomorfos a K 2 • Seja F E :F 

tal que nem D[F,v] nem D[F,v]- {va,vb} são :F-fatoráveis. Então o módulo S[F,v,m] 
é um :F-módulo :F-coerente. 

Prova. Seja M uma extensão modular de S(F, v, m], e G um :F-fator de M. 
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vértices livres de um .F \ /'-empacotamento máximo em N

conectores --..

\

.F \ F-empacotamento máximo em Ar

Figura 3.32: Esquema do módulo Slr', u, ml

Nenhum subgrafo conexo de À/ isomorfo a um elemento de / pode cobrir um vértice
em M -- SIP, u, ml e um vértice de SI/', u, ml que não pertença a uma das A cópias de
C'lP,u,ml, já que um tal subgrafo teria que possuir pelo menos m + l vértices. Essa
observação, mais o item i) do Lema 3.5.1, implicam a /-coerência interna de Slr', u, ml.

O próximo passo é mostrar que um /-favor G de M restringe a M ou todos os
colectores ou nenhum.

Suponhamos que 6' restrinja c conectores de Slr', u, ml. Pelo item ii) do Lema 3.5.1,
a cada um desses c conectores corresponde um colector a, que não é restrito por G à
sua respectiva c(5pia de C'lr', u, ml. Devido à coerência interna de (.:lr', u, ml, os vértices
de Ar -- {ai,a2, . . . ,ak} ficam restritos a Ar por G. Se 0 < c < k, então temos entre

L'(N)l -- k + ] e y(/V) -- ] vértices de ]V restritos a N por G. Isso contraria o fato de

que IV(/V)l -- b é o tamanho de um / \ {r'l-empacotamento máximo em A'

Resta mostrar que tanto Slr, u, ml quanto Slr', u, m.l . bk} são /-favoráveis

Um /-falar de Slr', u. ml pode ser obtido tomandc-se uma cópia de F e, para cada
{, l $ ã $ k, o /-fatos de C'lr', u, ml que deixa de restringir o respectivo conector u.4. Já
um /-fator de Slr', u, ml -- {bl , . . . , bk} pode ser composto de um .F\ {F'l-empacotamento
máximo adequado em N mais & /-fatores de C'lr', t?. ml que restringem os respectivos
conectores uÁ. Isso completa a prova do lema. []
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vértices livres de um :F \ F-empacotamento máximo em N 

N 

:F \ F-empacotamento máximo em N 

Figura 3.32: Esquema do módulo S[F, v, m]. 

Nenhum subgrafo conexo de M isomorfo a um elemento de :F pode cobrir um vértice 
em M - S[F, v, m] e um vértice de S[F, v, m] que não pertença a uma das k cópias de 
C[F, v, m], já que um tal subgrafo teria que possuir pelo menos m + 1 vértices. Essa 
observação, mais o item i) do Lema 3.5.1, implicam a :F-coerência interna de S[F, v, m]. 

O próximo passo é mostrar que um :F-fator G de M restringe a M ou todos os 
conectores ou nenhum. 

Suponhamos que G restrinja e conectores de S[F, v, m]. Pelo item ii) do Lema 3.5.1, 
a cada um desses e conectores corresponde um conector ai que não é restrito por G à 
sua respectiva cópia de C[F, v, m]. Devido à coerência interna de C[F, v, m], os vértices 
de N - {a 1,a2 , •.• ,ak} ficam restritos a N por G. Se O< e< k, então temos entre 
IV(N)I - k + 1 e IV(N)I - 1 vértices de N restritos a N por G. Isso contraria o fato de 
que !V(N)I - k é o tamanho de um :F \ {F}-empacotamento máximo em N. 

Resta mostrar que tanto S[F, v, mj quanto S[F, v, m] - {b1, ... , bk} são F-fatoráveis. 

Um :F-fator de S[F, v, m] pode ser obtido tomando-se uma cópia de F e, para cada 
i, 1 :::; i :::; k, o F-fator de C[F, v, m] que deixa de restringir o respectivo conector VA. Já 
um :F-fator de S[F, v, m]-{b1 , ... , bk} pode ser composto de um :F\ {F}-empacotamento 
máximo adequado em N mais k :F-fatores de C[F, v, m] que restringem os respectivos 
conectores VA. Isso completa a prova do lema. o 
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Para obtermos a condição suficiente de que necessitamos resta apenas generalizar o
fato mencionado na página 59.

'Eeoren\a 3.5.3 Seja }: uma jamzn a jiTLita de trajos colLelos. Se existe uvíl J:-Tllodulo
J-coerente com pelo menos três conectorcs. e7ttão o problema de F-jatoraçào é NP-
comT)leio.

Prova. Vamos transformar o problema do emparelhamento k-dimensional no problema
F.ATAR(.F). sendo k o número de conectores de um /-módulo /-coerente À:f com pelo
menos três conectores. Como o primeiro problema ó JV'P-completo, da transformação
seguirá a tese.

Considere uma instância do problema k-DNI, dada por um inteiro p 2 1 e por um
conjunto de tuplas y Ç {1,2, . . . ,plk. A partir de \', vamos construir uma instancia
R'(V) do problema F'ATAR(/).

Tomemos kp vértices distintos e dois a dois não adjacentes. cada um dos quais ro-
tulado como({,.j). l$ à $ k e l 5; .j .É 7). Para cada dupla (ui,?i2,...:ue) c 'l', o grafo
R'(y) contém uma cópia do módulo À/, cujos k colectores são idênticos aos vértices
(l,ut), (2, u2), . . . , (#, uk). Isto completa a construção. Note que R' é, claramente, uma

transformação polinomial.

Os mesmos argumentos usados na prova do Teorema 2. 1 . 1 do Capítulo 2 mostram que
y admite um emparelhamento k-dimensionar se e somente se R'(v) admite um .F-fatos. O

Podemos agora, considerando todas as hipóteses feitas sobre a família /, enunciar a
seguinte condição suficiente para a /VP-completude de r',4roxl.rl.

Teorema 3.5.4 Seja F uma .famznia $vtita de gra.fos ou 2-conexos ou isoTíiorjos a l{.z
Se algum trajo F C J satisfaz as a.formações

1) T)ara alguTít 1] ç \ (F'l: o grato D\F: uX ttão ad7nite ulit J'-.fat07: e

2) todo J \ \.F\-empacotavrtento de F dcila pelo IlÍCItos três vértices livres:

então o problema F.\TORÇA) é N'P-comi)loto

Prova. O enuncia(lo fornece (quase todas as hipóteses rlecessárias pari\ aplicarmos o
Lema 3.5.2. exceto a condição de (lue Z.)lr': ul -- {ü'., t;ó} não é /-favorável. No entanto:
essa condição é uma conseqüéncia da sentcilça 2) acima. .àssiiii. o i-r)ódulo Slr': t,. r7?.l é un]
.F-módulo .F-coerente. Observando a construção de Slr'. 1-, ri?l. notamos que o iiúnlero dc
conectores deste módulo é exatamente a deficiência do grifo F. a qual é pelo menos três
pela condição 2). Do Teorema 3.3.3 segue a tese. i]
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Para obtermos a condição suficiente de que necessitamos resta apenas generalizar o 

fato mencionado na página 59. 

Teorema 3.5.3 Seja F uma famflia finita de grafos conexos. Se existe um F-módulo 

F-coerente com pelo menos três conectores, então o problema de F -fatoração é NP

completo. 

Prova. Vamos transformar o problema do emparelhamento k-dimensional no problema 

F ATOR(F), sendo k o número de conectores de um F-módulo F-coerente AI com pelo 

menos três conectores. Como o primeiro problema é NP-completo, da transformação 

seguirá a tese. 

Considere uma instância do problema k-DM, dada por um inteiro p 2 1 e por um • 

conjunto de tuplas V Ç {l, 2, ... ,p}k. A partir de ·v, vamos construir uma instância 

R'(V) do problema F ATOR(F). 

Tomemos kp vértices distintos e dois a dois não adjacentes, cada um dos quais ro

tulado como (i, j), 1 :::; i :::; k e 1 :::; j :::; p. Para cada tupla {v1, v2 , ... , vk) E V, o grafo 

R1 (V) contém uma cópia do módulo Nl, cujos k conectores são idênticos aos vértices 

(1, vi), (2, v2), ..• , (k, vk). Isto completa a construção. Note que R' é, claramente, uma 

transformação polinomial. 

Os mesmos argumentos usados na prova do Teorema 2.1.1 do Capítulo 2 mostram que 

V admite um emparelhamento k-dimensional se e somente se R'(V) admite um F-fator. 0 

Podemos agora, considerando todas as hipóteses feitas sobre a família F, enunciar a 

seguinte condição suficiente para a NP-completude de FATOR(F). 

Teorema 3.5.4 Seja F uma famflia finita de grafos ou 2-conexos ou isomorfos a K2 . 

Se algum grafo F E F satisfaz as afirmações 

1) para algum v E V ( F), o grafo D[ F, v] não admite um F-f ator; e 

2) todo F \ { F}-ernpacotamento de :F deixa pelo menos três vértices livres; 

então o problema FATOR(F) é NP-completo. 

Prova. O enunciado fornece quase todas as hipóteses necessárias para aplicarmos o 

Lema 3.5.2, exceto a condição de que D[F, v] - {va, vb} não é F-fatorável. No entanto, 

essa condição é uma conseqüência da sentença 2) acima. Assim, o módulo S[F, v, m] é um 

F-módulo F-coerente. Observando a construção de S[F v, m], notamos que o número de 

conectores deste módulo é exatamente a deficiência do grafo F, a qual é pelo menos três 

pela condição 2). Do Teorema 3.5.3 segue a tese. o 
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3.5.3 Exemplos

De posse do Teorema 3.5.4, podemos caracterizar a complexidade dos problemas de fa.
coração definidos por famílias dos seguintes tipos:

e famílias de grifos completosl

e famílias finitas de circuitos ímpares mais, possivelmente, o grafa /l2

Obtemos, ainda, um resultado parcial para

e famílias da forma {/l.2. /'}, com r' conexo

O último resultado dessa lista foi apresentado em 1151. Famílias de gratos da forma
acima serão estudadas no último capítulo, quando veremos uma caracterização completa
da complexidade dos respectivos problemas de fatoração

Teo'rema. 3.5.5 Seja J: umü família de trajos completos. Se l<\ C F ou Ka C F, então

FATORÇF) Ç: 'P.
caso contrário

FAVORjr b é N'P-completo

Prova. Se /\'i C / ou /I'2 C .F, o Teorema 3.4.6 garante que r'.ATAR(/) C 7'

Se /fi gl / e /I 2 g /, então considere o grifo completo de menor ordem em /. /\'..
Para cada classe de congruência módulo s, tome o grifo complet.o de / cuja ordem seja
mínima e pertença à classe de congruência em questão. .à família .F' composta pelos
grifos completos selecionados é irredutível maximal em .F e é também finita.

Podemos. assim, aplicar o Teorema 3.5.4 e concluir que F'.ATAR(/') -- e portanto
pdroRI/) -- é ATP'-completo. []

Teorema 3.5.6 Sela .F zzma ./amada ./imita, .F Ç {/I'2} U {C'.: z1 > 3}
FATORÇJ ) ç: P. caso cont.ratio FATOnli l é uNP-completo.

Se l.ia € F entoa

Prova. Se /\'2 € .F basta aplicar o Teorema 3.4.7. Caso contrário. a .v'T'-completude
decorre do Teorema 3.5.4. sendo F' o circuito de maior ordem de J:. n

Teorema 3.5.7 Sela / {/I 2: F'}, corra /? 2-cone o
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3.5.3 Exemplos 

De posse do Teorema 3.5.4, podemos caracterizar a complexidade dos problemas de fa
toração definidos por famílias dos seguintes tipos: 

• famílias de grafos completos; 

• famílias finitas de circuitos ímpares mais, possivelmente, o grafo /{2 • 

Obtemos, ainda, um resultado parcial para 

• famílias da forma {K2 , F}, com F conexo. 

O último resultado dessa lista foi apresentado em [15]. Famílias de grafos da forma 
acima serão estudadas no último capítulo, quando veremos uma caracterização completa 
da complexidade dos respectivos problemas de fatoração. 

Teorema 3.5.5 Seja :F uma família de grafos completos. Se K 1 E :F ou K 2 E :F, então 

F ATOR(F) E P, 

caso contrário 
F ATOR(:F) é NP-completo. 

Prova. Se K 1 E :F ou [{2 E :F, o Teorema 3.4.6 garante que F ATOR(:F) E P. 

Se K1 r/. :F e K 2 r/. :F, então considere o grafo completo de menor ordem em :F, Ks. 
Para cada classe de congruência módulos, tome o grafo completo de :F cuja ordem seja 
mínima e pertença à classe de congruência em questão. A família :F' composta pelos 
grafos completos selecionados é irredutível maximal em F e é também finita. 

Podemos, assim, aplicar o Teorema 3.5.4 e concluir que FATOR(:F') - e portanto 
F ATOR(:F) - é NP-completo. o 

Teorema 3.5.6 Seja :Fuma família finita, F Ç {K2 } U {Ci: i 2: 3}. Se K2 E :F então 
F ATOR(F) E P, caso contrário F ATOR(F) é NP-completo. 

Prova. Se K2 E :F basta aplicar o Teorema 3.4. 7. Caso contrário, a NP-completude 
decorre do Teorema 3.5.4, sendo F o circuito de maior ordem de :F. □ 

Teorema 3.5. 7 Seja :F = { [{2 , F}, com F 2-conexo. 
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Figura 3.33: Um grifo 2-conexo não bipartido com 4 vértices livres de um emparelhamen-
to máximo. O emparelhamento máximo está indicado pelas linhas espessas e os vértices
livres pelas setas. A poligonal pontilhada indica um circuito ímpar no grifo.

1) Se F a,omite um empate\Lamento perfeito ou F é hipoemparetháuel então
F.4roR(.F) c 7'

2) Se um emparelhamento máximo de F deita pelo menos três uéMices em F livres,
então FATORÇF ) é NP-comi)\eto.

Prova

1) Se /' é perfeitamente emparelhável, então F'.,4TOR(.F) equivale ao problema do
emparelhamento perfeito. Se /' é hipoemparelhável, o Teorema 3.4.5 se aplica.

2) Nesse caso, o Teorema 3.5.4 garante a .VP-completude do problema. A condição l)
do Teorema 3.5.4 é garantida pela sentença 2) acima. []

Para finalizar, mostramos um exemplo de grato 2-conexo não bipartido com defici
ência maior ou igual a três na Figura 3.33.
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.... 

t 

Figura 3.33: Um grafo 2-conexo não bipartido com 4 vértices livres de um emparelhamen
to máximo. O emparelhamento máximo está indicado pelas linhas espessas e os vértices 
livres pelas setas. A poligonal pontilhada indica um circuito ímpar no grafo. 

1) Se F admite um emparelhamento perfeito ou F é hipoemparelhável então 
FATOR(:F) E P. 

2) Se um emparelhamento máximo de F deixa pelo menos três vértices em F livres, 
então FATOR(:F) é NP-completo. 

Prova. 

1) Se F é perfeitamente emparelhável, então F ATOR(J=") equivale ao problema do 
emparelhamento perfeito. Se F é hipoemparelhável, o Teorema 3.4.5 se aplica. 

2) Nesse caso, o Teorema 3.5.4 garante a NP-completude do problema. A condição 1) 
do Teorema 3.5.4 é garantida pela sentença 2) acima. o 

Para finalizar, mostramos um exemplo de grafo 2-conexo não bipartido com defici
ência maior ou igual a três na Figura 3.33. 



Capítulo 4

Fatoração por famílias de gratos
bipartidos completos

Até aqui estudamos duas grandes classes de problemas de fatoração que podem ser re.
solvidos em tempo polinomial:

e FÁTOR(F), onde F é um grato cujos componentes são isomorfos a /I'i ou Á'2, e

e F.ATAR(.F), onde / é composta por uma família finita ./ de grifos hipoempare
Iháveis, por Ã:2 e por uma família qualquer de grifos {/I'2} U /-fatoráveis.

Neste capítulo estudaremos problemas de fatoração por famílias de grifos bipartidos
completos. Veremos uma terceira classe de problemas de fatoração polinomiais: a classe
dos problemas F'ATAR( SI em que .S é composto por uma família sequencial de estrelas
J e por uma família de grifos .7-favoráveis. Finalmente, provaremos que os demais
problemas de fatoração por gratos bipartidos completos são todos JVF'-difíceis.

4.1 Famílias sequenciais de estrelas

Chamamos estrela a todo grato isomorfo a /I'i,. para algum í C N, í ? 1, e denotamos
um ta! grifo por Si. Entendemos por conjunto (família) sequencial de estrelas
um conjunto ou igual a 0, ou da forma {Si: l $ í $ #} para algum & ? 1, ou igual
a {S{ : ; ? 1}. Como consequência dessa definição, {S: : { ? 1} é o único conjunto
seqüencial de estrelas infinito. Todos os demais conjuntos seqiienciais de estrelas sào
anitos.

Sejam .7 uma família seqüencial de estrelas não vazia e Z uma família qualquer de
gratos .7-favoráveis. Vamos estudar o problema F.4TOf?(5), onde S = ZU.7. Sem perda
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Capítulo 4 

Fatoração por fan1ílias de grafos 
bipartidos completos 

Até aqui estudamos duas grandes classes de problemas de fatoração que podem ser re
solvidos em tempo polinomial: 

• F ATOR(F), onde Fé um grafo cujos componentes são isomorfos a K 1 ou K 2 , e 

• F ATOR(F), onde Fé composta por uma família finita .J de grafos hipoempare
lháveis, por K2 e por uma família qualquer de grafos { K2} U .]-fatoráveis. 

Neste capítulo estudaremos problemas de fatoração por famílias de grafos bipartidos 
completos. Veremos uma terceira classe de problemas de fatoração polinomiais: a classe 
dos problemas F ATOR(S) em que Sé composto por uma família seqüencial de estrelas 
.J e por uma família de grafos .]-fatoráveis. Finalmente, provaremos que os demais 
problemas de fatoração por grafos bipartidos completos são todos NP-difíceis. 

4.1 Famílias seqüenciais de estrelas 

Chamamos estrela a todo grafo isomorfo a K 1,i para algum i E N, i 2 1, e denotamos 
um tal grafo por Si. Entendemos por conjunto (família) seqüencial de estrelas 
um conjunto ou igual a 0, ou da forma {Si: 1 s; i s; k} para algum k 2 1, ou igual 
a {Si : i 2 l}. Como conseqüência dessa definição, {Si : i 2 l} é o único conjunto 
seqüencial de estrelas infinito. Todos os demais conjuntos seqüenciais de estrelas são 
finitos. 

Sejam .J uma família seqüencial de estrelas não vazia e I uma família qualquer de 
grafos .]-fatoráveis. Vamos estudar o problema F ATOR(S), onde S = IU.J. Sem perda 

67 
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Entrada: Um grifo H sem vértices isolados;
Saída: Um {S, : { ? ll-fator G de /í

( 1 )
(2)
(3)
(4)

(5)

G:= H-.

Enquanto G possui arestas cujos extremos são de grau maior que l em G
Sej- « uma tal aresta;

C; : (G'), Á(6') \ {«});
fimEnquanto
Devolva G

Figura 4.1: Algoritmo para o caso .S {S: l}

de generalidade, podemos nos concentrar nos casos em que Z
e 3.4.2.

0 devido aos Lemas 3.4.1

O caso em que .S é seqüencial inânito é de fácil solução
um algoritmo polinomia} para resoivermos este problema.

O teorema a seguir fornece

Teorema 4. 1. 1
isolados.

U« grato H tem um \.Si { 2 11-/alar se e somente se não [em uárfices

Prova. Se H tem um {S, : í ? ll-favor, é imediato que H não possui vértices isolados

Suponhamos que .llr não tenha vértices isolados. Aplique a .r/ o algoritmo da Figu.ra 4

O fato de G' ser um {Si : i? lJ-favor ao término do algoritmo decorre da não
existência em H de vértices com grau menor que l e da condição de parada do loop que
começa no passo (2). Isso completa a prova do teorema. n

Antes de prosseguir, duas palavras acerca desse algoritmo

A primeira diz respeito à complexidade
xidade O( .4(X)l), e portanto é polinomial.

De fato, o algoritmo acima possui compõe.

Observamos também que, se aplicado a um grato arbitrário, este algoritmo encontra
um {Sí : i? lJ-empacotamento máximo. Isto se dá pelo seguinte motivo: se submeter-
mos um grato arbitrário H ao algoritmo da Figura 4.1, vamos obter um {S.. : i ? ll-
empacotamento que cobre todos os vértices de H exceto os isolados. Mas tais vértices
não podem ser cobertos por nenhum {S. : { ;. ll-empacotamento.

Vamos examinar agora o caso em que S é um conjunto seqüencia] de estrelas finito.
Seja b a cardinalidade de .S. Este é mais um exemplo do emprego de configurações
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Entrada: Um grafo H sem vértices isolados; 
Saída: Um {S1 : i 2:: 1}-fator G de H. 

(1) G := H; 
(2) Enquanto G possui arestas cujos extremos são de grau maior que 1 em G 
(3) Seja a uma tal aresta; 
(4) G:=(V(G),A(G)\{a}); 

fimEnquanto 
(5) Devolva G. 

Figura 4.1: Algoritmo para o caso S ={Si: i 2:: l}. 

68 

de generalidade, podemos nos concentrar nos casos em que I = 0 devido aos Lemas 3.4.1 
e 3.4.2. 

O caso em que S é seqüencial infinito é de fácil solução. O teorema a seguir fornece 
um algoritmo polinomial para resolvermos este problema. 

Teorema 4.1.1 Um grafo H tem um {Si : i > l}-fator se e somente se não tem vértices 
isolados. 

Prova. Se H tem um { Si : i 2:: 1 }-fator, é imediato que H não possui vértices isolados. 

Suponhamos que H não tenha vértices isolados. Aplique a H o algoritmo da Figu
ra 4.1. 

O fato de G ser um { Si : i > 1 }-fator ao término do algoritmo decorre da não 
existência em H de vértices com grau menor que 1 e da condição de parada do loop que 
começa no passo (2). Isso completa a prova do teorema. 0 

Antes de prosseguir, duas palavras acerca desse algoritmo. 

A primeira diz respeito à complexidade. De fato, o algoritmo acima possui comple
xidade O(IA(H)I), e portanto é polinomial. 

Observamos também que, se aplicado a um grafo arbitrário, este algoritmo encontra 
um { Si : i 2:: 1 }-empacotamento máximo. Isto se dá pelo seguinte motivo: se submeter
mos um grafo arbitrário H ao algoritmo da Figura 4.1, vamos obter um {S; : i 2:: !}
empacotamento que cobre todos os vértices de H exceto os isolados. Mas tais vértices 
não podem ser cobertos por nenhum { Si : i 2:: 1 }-empacotamento. 

Vamos examinar agora o caso em que S é um conjunto seqüencial de estrelas finito. 
Seja k a cardinalidade de S. Este é mais um exemplo do emprego de configurações 
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aumentadoras, de maneira similar ao que fizemos quando estudamos empacotamentos
por arestas e grafos hipoemparelháveis.

Assim, precisamos descrever as conâgurações aumentadoras relacionadas com o pro-
blema em questão. Nas definições usaremos o conceito de caminho alternante. visto no
Capítulo 3.

Seja H um grato qualquer, e G um .S-empacotamento em n. Seja C' := (co, . . . , c,,)
um caminho G-alternante em -H, de comprimento p. Dizemos que .Z?lV(C')l é uma con-
6guração aumentadora de G em .17 se as seguintes condições forem satisfeitas:

i) o vértice co é livre de G;

ii) o vértice cí tem grau l em G para todo á par, 0 < á < pl

iii) o vértice cl tem grau k em G para todo i ímpar, 0 < { < pl

iv) o vértice % tem grau menor que k em G e p é ímpar

Levando em conta o grau de cp e o valor de k, podemos distinguir dois tipos de
configurações aumentadoras.

Dizemos que HIV(C')l é uma configuração aumentadora de tipo l de G em n
se, além de satisfazer i) a iv), nlV(C')l satisfaz também a

v) ou o vértice c, tem grau diferente de l em G, ou o componente de G que contém cb
é isomorfo a Si.

Se .HIV(C')l obedece às condições i) a iv) mas não a v), então C é uma con6guração
aumentadora de tipo 2. Observe que a existência de uma tal configuração implica

>

A Figura 4.2 ilustra as configurações de tipos l e 2. O caminho C' está indicado pelas
linhas espessas Linhas duplas indicam pertinência a G.

Exemplos notáveis de configurações aumentadoras de tipo l são aquelas em que cp
tem grau zero em G. Em particular, estas são as únicas configurações aumentadoras no
caso em que k = 1, ou seja, no problema do emparelhamento perfeito.

Aqui cabe um comentário a respeito da definição das configurações aumentadoras.
Hell e Kirkpatrick (j161) definem três tipos de configurações distintas: os dois mostrados
na Figura 4.2 e um adicional, por eles indicado como con.#gzzração ái{, e qüe pode ser visto
na Figura 4.3. No entanto, esse terceiro tipo de configuração pode ser encarado como
um caso particular de configuração de tipo 2 em que o componente de G que contém q,
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aumentadoras, de maneira similar ao que fizemos quando estudamos empacotamentos 
por arestas e grafos hipoemparelháveis. 

Assim, precisamos descrever as configurações aumentadoras relacionadas com o pro
blema em questão. Nas definições usaremos o conceito de caminho alternante, visto no 
Capítulo 3. 

Seja Hum grafo qualquer, e G um S-empacotamento em H. Seja C := (eo, ... , ep) 
um caminho G-alternante em H, de comprimento p. Dizemos que H[V(C)] é uma con
figuração aumentadora de G em H se as seguintes condições forem satisfeitas: 

i) o vértice Co é livre de G; 

ii) o vértice ci tem grau 1 em G para todo i par, O < i < p; 

iii) o vértice ci tem grau k em G para todo i ímpar, O< i < p; 

iv) o vértice Cp tem grau menor que k em G e pé ímpar. 

Levando em conta o grau de cp e o valor de k, podemos distinguir dois tipos de 
configurações aumentadoras. 

Dizemos que H[V(C)] é uma configuração aumentadora de tipo 1 de G em H 
se, além de satisfazer i) a iv), H[V(C)] satisfaz também a 

v) ou o vértice cP tem grau diferente de 1 em G, ou o componente de G que contém Cp 
é isomorfo a S1. 

Se H[V(C)] obedece às condições i) a iv) mas não a v), então C é uma configuração 
aumentadora de tipo 2. Observe que a existência de uma tal configuração implica 
k > 1. 

A Figura 4.2 ilustra as configurações de tipos 1 e 2. O caminho C está indicado pelas 
linhas espessas. Linhas duplas indicam pertinência a G. 

Exemplos notáveis de configurações aumentadoras de tipo 1 são aquelas em que cp 
tem grau zero em G. Em particular, estas são as únicas configurações aumentadoras no 
caso em que k = 1, ou seja, no problema do emparelhamento perfeito. 

Aqui cabe um comentário a respeito da definição das configurações aumentadoras. 
Hell e Kirkpatrick ([16]) definem três tipos de configurações distintas: os dois mostrados 
na Figura 4.2 e um adicional, por eles indicado como configuração iii, e que pode ser visto 
na Figura 4.3. No entanto, esse terceiro tipo de configuração pode ser encarado como 
um caso particular de configuração de tipo 2 em que o componente de G que contém Cp 
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tiPO l

tiPO 2

Figura 4.2: Configurações aumentadoras

contém também c.-i . Essas duas configurações são aumentadas ambas do mesmo modo.
veja a Figura 4.4.

Nossa definição de configuração aumentadora de tipo 2 aplica-se não só à configuração
iii de Hell e lÇirkpatl'ick, mas também a casos em que o componente de G que contém c,
contém também algum outro vértice c{, 0 < i < p. Em j161 essa possibilidade é afastada
considerando-se apena.s configurações aumentadoras minimais. Não encontramos motivo
para excluir tais casos neste trabalho, e assim não o fazemos.

É um fato -- cuja demonstração vererllos -- que a não existência de configurações
aumentadoras é condição necessária e suficiente para que um .S-empacotamento seja

Figura 4.3: Configuração iii de He]] e l<irkpatrick
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típo 1 

Cp 

tipo2 

Figura 4.2: Configurações aumentadoras. 

contém também cp-l • Essas duas configurações são aumentadas ambas do mesmo modo, 
veja a Figura 4.4. 

Nossa definição de configuração aumentadora de tipo 2 aplica-se não só à configuração 
iii de Hell e Kirkpatrick, mas também a casos em que o componente de G que contém cp 
contém também algum outro vértice ci, O < i < p. Em [16] essa possibilidade é afastada 
considerando-se apenas configurações aumentadoras minimais. Não encontramos motivo 
para excluir tais casos neste trabalho, e assim não o fazemos. 

É um fato - cuja demonstração veremos - que a não existência de configurações 
aumentadoras é condição necessária e suficiente para que um S-empacotamento seja 

Figura 4.3: Configuração iii de Hell e Kirkpatrick. 
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tiPO 2

tipo iii de H. e K

Figura Configurações aumentadas
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tipo 1 

tipo 2 

tipo iii de H. e K. 

Figura 4.4: Configurações aumentadas. 
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máximo. No entanto a prova disso vai ser adiada por enquanto. Ao contrário do que fize-
mos no capítulo anterior, vamos em primeiro lugar demonstrar alguns resultados tradicio-
nais de caráter combinatória sobre .S-empacotamentos e em seguida daremos a descrição
de um algoritmo polinomial que encontre tais empacotamentos.

O primeiro resultado que veremos é uma versão da fórmula de Berge (Teorema 1.3.1),
para o nosso problema.

Teorem.a 4.1.2 Seja .17 um gra/o qualquer.
./inata, com l.S ? 2. S©a k := S . .Então

Seja S uma. fümtüia seqii,e'rtciat de estrelas

d'/s(H) (r) - tlrl : r ç L'(H)}
onde i,(T) é o número de vértices isolados no grato H -- T

Prova. Seja k := .SI. Claramente, de/s(-H) 2 ã(T) -- k rl para todo subconjunto 7' de
L'(/r), já que cada vértice contido em um tal subconjunto possui grau máximo igual a k
em um S-empacotamento.

Para provar que vale a igualdade, vamos exibir um conjunto T Ç y(H) tal que
de/s(.#) $ ã(T) - klr .

Soja G um .S-empacotamento máximo em .ll/. Considere os seguintes subconjuntos
de y(H):

U é o conjunto dos vértices de -H que são livres de G;
T é o conjunto dos vértices t de ]7 -- U tais que para algum u C U existe um caminho

G-alternante de comprimento ímpar em -H, com extremos u e tl
W é o conjunto dos vértices m de .H -- U tais que para algum u C t/ existe um caminho

G-alternante de comprimento par positivo em H, com extremos u e to.

É importante notar que

i ) W n T = Ü. De fato, se existisse um vértice u em T e em T4,', então existiria um
caminho G-alternante ímpar começando em U e terminando em um vértice de grau
menor que k em G. Um tal caminho seria uma configuração aumentadora de G em
J7, uma contradição.
O mesmo argumento mostra que
não há vértices em 7' com grau menor que k em G.
Dos itens acima, podemos concluir que
WI ? k T . \'ejamos os motivos.

Considere t c T e m C .4dyC(t). Então existe um caminho G-alternante par de C,'
a m, o que implica que w € 1'T'. Como t tem grau k em G e W í] T = 0, temos a
desigualdade lT{' ? k T .

Ü)

CAP.4 FATORAÇÃO POR FAMÍLIAS DE GRAFOS BIPARTIDOS COMPLETOS 72 

max1mo. No entanto a prova disso vai ser adiada por enquanto. Ao contrário do que fize
mos no capítulo anterior, vamos em primeiro lugar demonstrar alguns resultados tradicio
nais de caráter combinatório sobre S-empacotamentos e em seguida daremos a descrição 
de um algoritmo polinomial que encontre tais empacotamentos. 

O primeiro resultado que veremos é urna versão da fórmula de Berge (Teorema 1.3.1), 
para o nosso problema. 

Teorema 4.1.2 Seja H um grafo qualquer. Seja S uma famz1ia seqüencial de estrelas 
finita, com ISI 2 2. Seja k := ISI. Então 

def 5 (H) = max{i(T) - klTI : T Ç V(H)} 

onde i(T) é o número de vértices isolados no grafo H - T. 

Prova. Seja k := ISI. Claramente, def 5 (H) > i(T) - klTI para todo subconjunto T de 
V(H), já que cada vértice contido em um tal subconjunto possui grau máximo igual a k 
em um S-empacotamento. 

Para provar que vale a igualdade, vamos exibir um conjunto T C V(H) tal que 
def 5 (H) < i(T) - klTI. 

Seja G um S-empacotamento máximo em H. Considere os seguintes subconjuntos 
de V(H): 

U é o conjunto dos vértices de H que são livres de G; 
T é o conjunto dos vértices t de H - U tais que para algum u E U existe um caminho 

G-alternante de comprimento ímpar em H, com extremos u e t; 
W é o conjunto dos vértices w de H - U tais que para algum u E U existe um caminho 

G-alternante de somprimento par positivo em H, com extremos u e w. 

É importante notar que 

i) W n T = f/J. De fato, se existisse um vértice v em T e em TV, então existiria um 
caminho G-alternante ímpar começando em U e terminando em um vértice de grau 
menor que k em G. Um tal caminho seria uma configuração aumentadora de G em 
H, uma contradição. 
O mesmo argumento mostra que 

ii) não há vértices em T com grau menor que k em G. 
Dos itens acima, podemos concluir que 

iii) IWI 2 klTI. Vejamos os motivos. 
Considere t E Te w E Adjc(t). Então existe um caminho G-alternante par de U 
a w, o que implica que w E vV. Como t tem grau k em G e W n T = (/J, temos a 
desigualdade IWI 2 klTI. 
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Com isso, conseguimos provar que í(T) -- éirl ? i(7') -- lu'
que os vértices de U e l,t' estão isolados em // -- T.

Resta apenas provar

Suponhamos que nào estejam. Considere dois vértices adjacentes, mi C H,' U U e
w2 € W. Sejam C'i e C'2 caminhos G-alternantes pares chegando respectivamente a mi
e w2 e partindo de Lr. (Eventualmente, C': pode ter comprimento zero.l Como toi e w2
são ambos adjacentes em G a vértices pertencentes a T e os vértices de T têrri grau k
em G, então zoi e to2 têm grau l em G. Mas neste caso temos um caminho G-alternante
ímpar terminando em um vértice de grau 1. Se k ? 2, esse caminho é uma configuração
aumentadora de G, contradição.

Por outro lado, dois vértices de [/ não podem ser adjacentes, pois neste caso seria
possível acrescentar um componente isomorfo a Si em G.

Com isso conseguimos

de./.s(H) = [r $ (r) -- lu/l $ i(r) - tir
B

Note o uso do fato (que é imediato) de que a não existência de configurações aumenta-
doras é condição necessária para a maximalidade de um .S-empacotamento. A suficiência
será mostrada a seguir.

Teorema 4.1.3 Seja S umü .família seqiienciat de estrelas .finita. Um S-empacotamento
] em urra grato H é máximo se e somente se G não admite cort$gurações aKmerttüdoras
em H

Prova. Basta apenas provar que se G não admite configurações aumentadoras, então G
e maxlino.

Se l.SI = 1, é bem conhecido o fato de que o enunciado é válido. Suponhamos que
.SI 1? 2. Se G não admite configurações aumentadoras, então pelos argumentos da prova
do Teorema 4.1.2, podemos concluir que existe um conjunto T Ç V(#) tal que G deixa
í(T) -- k T vértices livres, e portanto G é um empacotamento máximo. []

Uma outra consequência do Teorema 4.1.2 é o seguinte

Teorema 4.1.4 Sela .S zzma /am{7ia seqúelzcia/ de esf7'e/as ./irzíía cona l.S 2 2. Sela
# := 1.SI. U«- gra» H ad«.áZe unz .S-/alar se e se,nen/e se i(TI $ #lrl pa,a /o'ío cor2Ju«ío
I' Ç vÇH), onde iÇT) é o número de vértices isolados en\ H -- T

Prova. É imediato que a condição j(TI $ #l7' pala todo 7' Ç I''(H) é necessária para
a existência de um S-fator em H. A suficiência. poi sua vez. decorre do Teorema 4.1.2
pois temosde/s(H) =maxÍí(r)--#l7'l : T ç \ l l} = /(al-xlol =o. n
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Com isso, conseguimos provar que i(T) - klTI 2 í(T) - l¾'j. Resta apenas provar 
que os vértices de U e W estão isolados em H - T. 

Suponhamos que não estejam. Considere dois vértices adjacentes, w1 E W U U e 
w2 E W. Sejam C1 e C2 caminhos G-alternantes pares chegando respectivamente a w1 
e w2 e partindo de U. (Eventualmente, C1 pode ter comprimento zero.) Como w 1 e w2 
são ambos adjacentes em G a vértices pertencentes a T e os vértices de T têm grau k 
em G, então w 1 e w2 têm grau 1 em G. Mas neste caso temos um caminho G-alternante 
ímpar terminando em um vértice de grau 1. Se k 2 2, esse caminho é uma configuração 
aumentadora de G, contradição. 

Por outro lado, dois vértices de U não podem ser adjacentes, pois neste caso seria 
possível acrescentar um componente isomorfo a S1 em G. 

Com isso conseguimos 

def 5 (H) = IUI ~ i(T) - IWI ~ i(T) - kjTj. 

o 

Note o uso do fato ( que é imediato) de que a não existência de configurações aumenta
doras é condição necessária para a maximalidade de um S-empacotamento. A suficiência 
será mostrada a seguir. 

Teorema 4.1.3 Seja S uma família seqüencial de estrelas finita. Um S-empacotamento 
G em um grafo H é máximo se e somente se G não admite configurações aumentadoras 
em H. 

Prova. Basta apenas provar que se G não admite configurações aumentadoras, então G 
é máximo. 

Se ISI = 11 é bem conhecido o fato de que o enunciado é válido. Suponhamos que 
ISI 2 2. Se G não admite configurações aumentadoras, então pelos argumentos da prova 
do Teorema 4.1.2, podemos concluir que existe um conjunto T Ç V(H) tal que G deixa 
i(T) - klTI vértices livres, e portanto G é um empacotamento máximo. 0 

Uma outra conseqüência do Teorema 4.1.2 é o seguinte: 

Teorema 4.1.4 Seja S uma família seqüencial de estrelas finita com ISI 2 2. Seja 
k := ISI. Um grafo H admite um S-fator se e somente se í(T) ~ k!TI para todo conjunto 
T Ç V(H), onde i(T) é o número de vértices isolados em H - T. 

Prova. É imediato que a condição i(T) ~ klTI para todo T Ç \/(H) é necessária para 
a existência de um S-fator em H. A suficiência, por sua vez, decorre do Teorema 4.1.2. 
pois temos def 5 (H) = max{i(T) - klTI: T Ç V(H)} = í(0) - k!01 = O. o 
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Figura 4.5: Um contra-exemplo: H := (,'9 e T com 4 vértices. Os vértices indicados com
Q ficam isolados em # -- T e os vértices indicados com x pertencem a T

Ainda uma observação sobre os Teoremas 4.1.2 e 4.1.4. Nenhum dos dois é válido
quando S = {Si}. Por exemplo, considere H := C'., n ímpar. Neste caso temos

maxt{(T) -- T : T ç L'(#)} = 0 enquanto que de/s(H) = 1. De fato, nuncaé
possível isolar mais do que i -- l vértices retirando-se i vértices de #, com { ? 1, de
modo que o máximo da expressão {(T) -- rl só é atingido quando 7' = a. Assim.
maxli(T) -- klrl: T ç L'(H)} = 0 e de./'ls.} = 1. Na Figura 4.5 temos um exemplo.

Observe que na prova do Teorema 4.1.2 não podemos garantir que os vértices do
conjunto W estão isolados em H -- T se Ê = 1. A razão disso é que C: e G2 podem
possuir o mesmo extremo em U. Se, entretanto, H for bipartida, o teorema vale para.

Na Figura 4.6 mostramos um algoritmo baseado nos resultados 4.1.2 a 4.1.4

Considere uma iteração í do AJgoritmo Três, i2 1
variáveis H/, T e G no Início da iteração í.

Sejam H/., 7; e Gi os valores das

Em primeiro lugar, vamos demonstrar o teorema que segue. De posse desse resultado
discutiremos a complexidade e a corretude do algoritmo, justificando entre outras coisas
a existência de configurações de lapa / no passo (lO).

Teorema 4.1.5 F'ara cada íferação i do H/garÍZmo Três, i? 1, ua/em

iJ se Ã ? 2 então Á@H(l{,'.l n }í.. 0,'

ÜJ lv(c'.) lt'(x)l - l 'KI + Alr.i,-
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X 

Figura 4.5: Um contra-exemplo: H := C9 e T com 4 vértices. Os vértices indicados com 
o ficam isolados em H - Te os vértices indicados com x pertencem a T. 

Ainda uma observação sobre os Teoremas 4.1.2 e 4.1.4. Nenhum dos dois é válido 
quando S = {Si}. Por exemplo, considere H := Cn, n ímpar. Neste caso temos 
max{i(T) - ITI : T Ç V(H)} = O enquanto que def 5 (H) = 1. De fato, nunca é 
possível isolar mais do que i - 1 vértices retirando-se i vértices de H, com i 2:: 1, de 
modo que o máximo da expressão i(T) - ITI só é atingido quando T = f/J. Assim, 
max{i(T) - klTI: T Ç V(H)} = O e def {Si} = 1. Na Figura 4.5 temos um exemplo. 

Observe que na prova do Teorema 4.1.2 não podemos garantir que os vértices do 
conjunto W estão isolados em H - T se k = l. A razão disso é que C 1 e C 2 podem 
possuir o mesmo extremo em U. Se, entretanto, H for bipartido, o teorema vale para 
k2::l. 

Na Figura 4.6 mostramos um algoritmo baseado nos resultados 4.1.2 a 4.1.4. 

Considere uma iteração ido Algoritmo Três, i 2:: 1. Sejam vVi, Ti e Gi os valores das 
variáveis W, T e G no início da iteração i. 

Em primeiro lugar, vamos demonstrar o teorema que segue. De posse desse resultado 
discutiremos a complexidade e a corretude do algoritmo, justificando entre outras coisas 
a existência de configurações de tipo 1 no passo ( 1 O). 

Teorema 4.1.5 Para cada iteração i do Algoritmo Três, i 2:: 1, valem 

i} se k 2:: 2 então AdjH(Mt'i) n vV; = f/J; 
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Entrada: Um grafo .H qualquerl
Saída: Um {SI, S2, . . . , Skl-empacotamento G de .l/ de tamanho máximo (k 2 1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

Encontre um emparelhamento máximo E em .HIG\

W := {vértices de .17 livres de Gli
Enquanto W # 0 ou .4@X(W') gl W U 7'

Seja mt uma aresta de n com w C W e t g n' U T;
Se t tem grau k em G
então

T := T U {fl;
w := w' u .4d/-rt)i

(10)

(11)
(12)
(13)

(14)

Seja C' uma configuração aumentadora de tipo l de G em .17 que termine
em t;
G\= G 6.C.

W := {vértices de .H livres de Gli
fimEnquanto
Devolva G.

senão

Figura 4.6: Algoritmo Três
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Entrada: Um grafo H qualquer; 
Saída: Um {S1 , S2, ... , Sk}-empacotamento G de H de tamanho máximo. (k 2: 1). 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

(8) 
(9) 

(10) 

(11) 
(12) 
(13) 

(14) 

Encontre um emparelhamento máximo E em H; 
G:=E; 
T:=0; 
W := { vértices de H livres de G}; 
Enquanto W =/= 0 ou Adj H (W) i W U T 

Seja wt uma aresta de H com w E W e t </. W U T; 
Se t tem grau k em G 
então 

T := Tu {t}; 
W := W U Adjc(t); 

senão 
Seja C uma configuração aumentadora de tipo 1 de G em H que termine 
em t; 
G :=G6C; 
T:=0; 
W := { vértices de H livres de G}; 

fimEnquanto 
Devolva G. 

Figura 4.6: Algoritmo Três. 
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íííJ os elementos de W{ sâo entremos de algum camaRÃo G{.i-a/ter"7zante de compà-
menfo par em /7'lW'í U Ttl satid'acendo as condições iJ, J e ííi2 da de$nição de
Eon$guração auTnentadora;

iu) os elementos de Ti são entremos de algum caminho G.-\-alter"'plante de compri-
mento {hpar em H'lWz U ZI satis/agenda as condições í2 a {ii,J da de.#náçâo de
;on$guração aumentadora;

u) Gi não advrtite con$gurações üumentadaras dc tipo 21

uiJ se Tz # Ü então W:..i Ç Wi e Tt.: Ç Z

Prova. Faremos a prova por indução em ã

Ba.se: { :: l

Do algoritmo temos que Wi = {vértices de .H livres de Gt}, o que implica de ime-
diato a propriedade iii). Além disso, se tivéssemos .4©x(wi) n wi # 0, então .E não
seria um emparelhamento máximo em E'. Portanto também 'cale i).

Já iv) e vi) são conseqüências do fato de que Ti Ü

Quanto a ii), temos que l\'(a) W- 1 + k Ti l v'(a') - lw: +o = ll''(a:)

Finalmente, v) vale pois todos os componentes de Gi são isomorfos a Si

Passo: á > l

Sejam í e ü respectivamente os valores das variáveis t e to na iteração { l

Vamos distinguir dois casos: no primeiro, i tem grau menor que A em G{.i e no
segundo, í tem grau k em G{.! . O que seria o terceiro caso, quando t tivesse grau maior
que k, nunca acontece pois Gi-i é um .S-empacotamento.

No primeiro caso, temos

Z
w; {vértices de .# livres de Gi},

onde C'i.i é o valor de C' na iteração á l

As propriedades i) a iv) e vi) seguem trivialmente

Quanta a v), suponhamos por absurdo que G'f admita uma configuração aumentadora
de tipo 2, C. Podemos ver na Figura 4.2 que uma das características dessas configurações
é aumentar o número de componentes de um empacotamento.
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iii) os elementos de Wi são extremos de algum caminho Gi_ 1-alternante de compri
mento par em H[Wi U ~] satisfazendo as condições i), ii) e iii) da definição de 
configuração aumentadora; 

iv) os elementos de Ti são extremos de algum caminho Gi_ 1-alternante de compri
mento ímpar em H[Wi U ~] satisfazendo as condições i) a iii) da definição de 
configuração aumentadora; 

v) Gi não admite configurações aumentadoras de tipo 2; 

vi) se Ti# 0 então Wi-i Ç Wi e Ti-1 Ç ~-

Prova. Faremos a prova por indução em i. 

Base: i = 1. 

Do algoritmo temos que W1 = {vértices de H livres de G1}, o que implica de ime
diato a propriedade iii). Além disso, se tivéssemos Adj H(Wi) n W1 i= 0, então E não 
seria um emparelhamento máximo em H. Portanto também valei). 

Já iv) e vi) são conseqüências do fato de que T1 = 0. 

Quanto a ii), temos que IV(H)I - IW1I + klT1I = IV(H)I - IW1I +O= IV(G1)I. 

Finalmente, v) vale pois todos os componentes de G 1 são isomorfos a S 1 . 

Passo: i > 1. 

Sejam l e w respectivamente os valores das variáveis te w na iteração i - 1. 

Vamos dist,inguir dois casos: no primeiro, l tem grau menor que k em Gi-l e no 
segundo, l tem grau k em Gi-l · O que seria o terceiro caso, quando t tivesse grau maior 
que k, nunca acontece pois Gi-l é um S-empacotamento. 

No primeiro caso, temos 

Gi Gi-1 6 Ci-1, 

~ 0, 
Wi { vértices de H livres de Gi}, 

onde Ci-i é o valor de C na iteração i - 1. 

As propriedades i) a iv) e vi) seguem trivialmente. 

Quanto a v), suponhamos por absurdo que Gi admita uma configuração aumentadora 
de tipo 2, C. Podemos ver na Figura 4.2 que uma das características dessas configurações 
é aumentar o número de componentes de um empacotamento. 
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O .S-empacotamento Gi zS C possui então um componente a mais que G{. Observe
ainda que não existe G., { $ .j < !, com número de componentes menor do que o de Gi,
já que nenhuma configuração aumentadora diminui o número de componentes.

Assim, GI z5. C' tem com certeza mais componentes do que E

Substituindo cada componente de G{ Z\ C' por uma cópia de St , obtemos um empare
[hamento em .]] maior que .F. Nuas E é um emparelhamento máximo em H, contradição

Vamos agora analisar o segundo caso. Temos

Z
G{.i,
Z-: u {i},
W:.-: U .A@G:.: (tÕ.

(4.1)
(4.2)
(4.3)

Vamos provar que vale iv). Como ü C Wi.i e vale iii) para a iteração á -- l por
hipótese de indução, então existe um caminho Gí.i-alternante P de comprimento par
em kIWi-i U Z.il satisfazendo as condições i), ii) e iii) da definição de configuração
aumentadora, e com um extremo em ü. Como i g W,-i U Tz.: e í é adjacente a ü,
concatenando P à aresta üÍ obtemos um caminho G{.i-alternante ímpar com um extremo
em t, obedecendo as restrições i) a iii) da definição de configuração aumentadora. Note
que a aresta üt não é usada por Gi-i. Isso resolve o problema para o vértice i. Quanto
aos demais vértices de ZI, por 4.2 todos eles pertencem a 71.i. Assim, a propriedade,
para tais vértices, decorre da hipótese de indução.

A afirmativa vi) segue direto de 4.2 e 4.3

Vamos agora provar iii). Pela hipótese de indução, a propriedade iii) se aplica a todos
os elementos de Wi-l. É suficiente, portanto, provar para os elementos de .4dyc..: (tÕ.

Seja u C .4dyc:.. (ZÜ. Pela propriedade iv), existe um caminho Gi-i-alternante ímpar
P' em .ülW.UZjl que atende às condições i) a iii) da definição de configuração aumentadora
e tem um extremo em t. Concatenando a P' a aresta iu, conseguimos o caminho de que
precisamos para provar o item iii).

Antes, porém, precisamos provar que u çí H''i.i U 7}.i, para afastar a possibilidade
de u ser coberto por P'

Suponhamos por absurdo que u seja um elemento do conjunto .4©C. . (fO n (TT\-i u
Z-l). Seja .7 := maxi.J: l $ .j < {, 7', = Ü}. ' '

Se .7 = { -- 1 então temos Tí.l = 0 e Wi.i
vértices de W:.i U Tt.l são, portanto, livres de Gi
u pertence a esse conjunto.

{vértices em H livres de Gi-i}. Os

e isso contradiz a suposição de que

Se .7 < ã -- 1, então existe um i, .7 < i< !, tal que u çí Wi.i U7}.i e u c I'Vi UZjí. Além
disso, em todas as iterações entre .7 e i executam-se os passos (8) e (9) do .Algoritmo Três
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OS-empacotamento Gi 6. ê possui então um componente a mais que Gi. Observe 
ainda que não existe Gi, i ~ j < i, com número de componentes menor do que o de G 1, 
já que nenhuma configuração aumentadora diminui o número de componentes. 

Assim, Gi 6. ê tem com certeza mais componentes do que E. 

Substituindo cada componente de Gi 6. ê por uma cópia de S1, obtemos um empare
lhamento em H maior que E. Mas E é um emparelhamento máximo em H, contradição. 

Vamos agora analisar o segundo caso. Temos 

ªi-1, 

~-1 U {f}, 

wi-1 u Adjªi-l (t). 

(4.1) 
(4.2) 

(4.3) 

Vamos provar que vale iv). Como w E Wi-l e vale iii) para a iteração i - 1 por 
hipótese de indução, então existe um caminho Gi_1-alternante P de comprimento par 
em H[Wi-l U ~-il satisfazendo as condições i), ii) e iii) da definição de configuração 
aumentadora, e com um extremo em w. Como t i Wi-l U Ti-i e t é adjacente a w, 
concatenando P à aresta wt obtemos um caminho Gi_1-alternante ímpar com um extremo 
em t, obedecendo as restrições i) a iii) da definição de configuração aumentadora. Note 
que a aresta wt não é usada por Gi-l· Isso resolve o problema para o vértice t. Quanto 
aos demais vértices de ~' por 4.2 todos eles pertencem a Ti-l· Assim, a propriedade, 
para tais vértices, decorre da hipótese de indução. 

A afirmativa vi) segue direto de 4.2 e 4.3. 

Vamos agora provar iii). Pela hipótese de indução, a propriedade iii) se aplica a todos 
os elementos de Wi-l· É suficiente, portanto, provar para os elementos de AdJc;_

1 
(t). 

Seja v E AdJc;_
1 
(t). Fela propriedade iv), existe um caminho Gi_1-alternante ímpar 

P' em H[Wiu~] que atende às condições i) a iii) da definição de configuração aumentadora 
e tem um extremo em t. Concatenando a P' a aresta fo, conseguimos o caminho de que 
precisamos para provar o item iii). 

Antes, porém, precisamos provar que v 1 vVi_ 1 U ~-i, para afastar a possibilidade 
de v ser coberto por P'. 

Suponhamos por absurdo que v seja um elemento do conjunto Adjc;_
1 
(t) n (Wi-1 U 

Ti_1). Seja J := max{j: 1 :S j < i, Ti= f/J}. 

Se j = i - l então temos 7';,_1 = f/J e Wi-l = { vértices em H livres de Gi-d- Os 
vértices dA Wi-l U T;,_1 são, portanto, livres de Gi-I, e isso contradiz a suposição de que 
v pertence a esse conjunto. 

Se j < i - l, então existe um z, j < z < i, tal que v 1 W1_ 1 UT1_ 1 e v E vVi-UT1• Além 
disso, em todas as iterações entre j e i executam-se os passos (8) e (9) do Algoritmo Três 
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por causa da definição de .7. Então temos 7} = 71-.: U {Z'} e Wi
algum vértice i de H coberto por G.-i (Observe: Gf-] = G:.:)

W:-l U .4©C... (i) para

Se D C ,4©C.., (ZQ e i tem grau # em 6'i-i , então u tem grau l nesse S-empacotamento.
Isto implica que u € Á(Üc..: (i), o que por sua vez mostra que { tem grau b em G:.].
Mas o único vértice de grau b em Gi-i (que é igual a G:.. l que é adjacente a u é í, o
qual não pode pertencer a Wí U T: pois Wi U 7} Ç WI.i U 17'..i e í çí W',..i U T.! . Temos,
portanto. uma contradição.

Com isso, podemos concateiJar P' e a aresta iu e obter o caminho com extremo em
u de que precisamos.

Vamos provar que vale i)

Suponhamos por absurdo que .AdyX(w. ) n HÚ # o.
há em W. pelo menos dois vértices adjacentes, wi e to2

Isso é o mesmo que afirmar que

Se k ? 2, podemos aplicar a afirmação iiil para concluir que existe uma configuração
aumentadora de tipo 2 de Gi-i em H, o que contraria v).

Vamos agora demonstrar ii)

lv(c'.)l \'' ( 6'.- - )
lv(a') - w.-- + Alr,--l
}''(H)i - w. \ Á@c...(íÜ+ klT \ {z01

I'(x) - lw:l+ l.A©.:;..:(íÕI + Ã zt - bllzQ
}'(x) - w:l + hlZI.

Finalmente, a afirmação v) é imediata, já que vale a hipótese de indução para G..i

Com o auxílio do Teorema 4.1.5, vamos analisar o Algoritmo Três. Vamos considerar
em primeiro lugar que Ê ? 2. Voltaremos ao caso em que É = 1 mais adiante

A cada iteração (5), se o Algoritmo Três não pára, então ou as instruções IS) e (9l: ou
as instruções (101 a (13) são executadas. Estas aumentam G, enquanto que as primeiras
aumentam I'F U T . Como tanto iV(C) quanto w u rl são limitados, então o algoritmo
pára em no máximo O( V(X)l:) íterações.

Seja s a última iteração do Algoritmo Três. Pelo Teorema 4.1.5, temos lt''(C.) =
IV(X)l -- IWs + klZLI. Como ,4dyX(W,) Ç W, U 7L e W, é um conjunto independente em
H, então temos {(7LI ? IW, . Portanto 6', é um .S-empacotamento de H que deixa no

máximo {(7s) -- Ãl7'(s)l vértices livres. Pelo Teorema 4.1.2. (;, é um .S-empacotamento
máximoem H
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por causa da definição de J. Então temos Ti= T1-1 U {i} e W, = W,_1 U Adjcr-i (i) para 
algum vértice t de H coberto por G;_ 1 (Observe: Gi-l = G,_i). 

Se v E Adjc,_1 (f) e l tem grau k em G;_ 1 , então v tem grau 1 nesse S-empacotamento. 
Isto implica que v E Adjcr-i (t), o que por sua vez mostra que l tem grau k em G1_ 1 . 

Mas o único vértice de grau k em G;_ 1 ( que é igual a G1_ 1 ) que é adjacente a v é l, o 
qual não pode pertencer a W, U T1 pois Wi U Tr Ç Wi-1 U T;-1 e l (j. vVi-1 U T;_ 1 . Temos, 
portanto, uma contradição. 

Com isso, podemos concatenar P' e a aresta tv e obter o caminho com extremo em 
v de que precisamos. 

Vamos provar que valei). 

Suponhamos por absurdo que Adj H(Wi) n vVi :/ 0. Isso é o mesmo que afirmar que 
há em W; pelo menos dois vértices adjacentes, w1 e w2 • 

Se k 2 2, podemos aplicar a afirmação iii) para concluir que existe uma configuração 
aumentadora de tipo 2 de G;_1 em H, o que contraria v). 

Vamos agora demonstrar ii): 

IV(G;)I IV(Gi-dl 
- IV(H)I - 1wi-1I + klTi-11 

IV(H)I - IWi \ Adjª•-1 (t)I + klT; \ {l}I 
- IV(H)I - IWd + 1 Adjªí-1 (f)I + k!T;I - kl{l}I 

IV(H)I - IWd + klT;I. 

Finalmente, a afirmação v) é imediata, já que vale a hipótese de indução para G;_ 1 
e Gi-1 = G;. 

D 

Com o auxílio do Teorema 4.1.5, vamos analisar o Algoritmo Três. Vamos considerar 
em primeiro lugar que k 2 2. Voltaremos ao caso em que k = 1 mais adiante. 

A cada iteração (5), se o Algoritmo Três não pára, então ou as instruções (8) e (9), ou 
as instruções (10) a (13) são executadas. Estas aumentam G, enquanto que as primeiras 
aumentam IW U TI. Como tanto IV( G)I quanto IW U TI são limitados, então o algoritmo 
pára em no máximo O(IV(H)l2) iterações. 

Sejas a última iteração do Algoritmo Três. Pelo Teorema 4.1.5, temos IV(Gs)I = 
IV(H)I- IWsl + klTsl• Como AdjH(Ws) Ç Ws U Ts e Ws é um conjunto independente em 
H, então temos i(Ts) 2 IWsl• Portanto Gs é um S-empacotamento de H que deixa no 
máximo i(Ts) - klT(s)I vértices livres. Pelo Teorema 4.1.2, Gs é um S-empacotamento 
máximo em H. 
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Entrada: Um grato .H qualquerl
Saída: Um {Si, S2, . . . , SÀ;l-empacotamento G de .f/ de tamanho máximo. (k 2 1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(3)
(6)
(7)
(8)
(9)

Encontre um empareihamento máximo .E em .171

W ::: {vértices de .H livres de Gli

Para todo u em y(n) faça
P, :-: u;

Enquanto W # ü ou .Á@H(W) g W U T
Seja ««t uma aresta em .5W(W), com «« C W e t gl W U T;
Se t tem grau k em G
então

T := 7' u {tl;
W := W U .A@.(t);
Pt ::: to;

Para todo u em .4@C(t) faça
P, ::; tl

(10)
(1 1)
(12)
(13)
(14)

senão
Seja C' uma configuração aumentadora de tipo l de G em -H que termine
em t:
G:= G AC'i

W := {vértices livres de Gli
Para todo u em y(H) faça

P. ::: ul
fimEnquanto
Devolva G

(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)

Figura 4.7: Algoritmo Quatro

Se k -: 1, os mesmos argumentos acima mostram que o Algoritmo Três pára, embora
com um número de iterações (5) de complexidade O(IV(n) ). Isto pois as instruções (lO)
a (13) nunca são executadas.

Quanto à maneira de construir uma configuração aumentadora de tipo 1, podemos
utilizar um vetor p: y(.H) --> R que associa a cada vértice u o seu vértice antecessor, para
guardar caminhos alternantes que obedeçam às condições i) a iii) da definição de confi-
guração aumentadora. Na Figura 4.7 mostramos o Algoritmo Três com as modificações
necessárias.

É fácil ver que C' leva tempo O( V(X)l) para ser construído, dado p

Finalmente, discutiremos a complexidade do algoritmo. Acompanhe pela Figura 4.7

CAP.4 FATORAÇÃO POR FAMÍLIAS DE GRAFOS BIPARTIDOS COMPLETOS 

Entrada: Um grafo H qualquer; 
Saída: Um {S1 , S2 , •.. , Sk}-empacotamento G de H de tamanho máximo. (k > 1). 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 

Encontre um emparelhamento máximo E em H; 
G:=E; 
T:=0; 
W := { vértices de H livres de G}; 
Para todo vem V(H) faça 

Pv := v; 
Enquanto W # 0 ou Adj H(W) i W U T 

Seja wt uma aresta em óH(tt'), com w E W e t f/. W U T; 
Se t tem grau k em G 
então 

T := Tu {t}; 
W := W U Adja(t); 
Pt :=w; 
Para todo vem Adja(t) faça 

Pv := t; 
senão 

79 

(15) Seja C uma configuração aumentadora de tipo 1 de G em H que termine 
em t; 

(16) G := G 6. C; 
(17) T := 0; 
(18) W := { vértices livres de G}; 
(19) Para todo v em V(H) faça 
(20) Pv := v; 

fimEnquanto 
(21) Devolva G. 

Figura 4.7: Algoritmo Quatro. 

Se k = l, os mesmos argumentos acima mostram que o Algoritmo Três pára, embora 
com um número de iterações (5) de complexidade O(IV(H)I). Isto pois as instruções (10) 
a (13) nunca são executadas. 

Quanto à maneira de construir uma configuração aumentadora de tipo 1, podemos 
utilizar um vetor p: V(H) ➔ R que associa a cada vértice v o seu vértice antecessor, para 
guardar caminhos alternantes que obedeçam às condições i) a iii) da definição de confi
guração aumentadora. Na Figura 4.7 mostramos o Algoritmo Três com as modificações 
necessárias. 

É fácil ver que C leva tempo O(IV(H)I) para ser construído, dado p. 

Finalmente, discutiremos a complexidade do algoritmo. Acompanhe pela Figura 4.7. 



CAP.4 likTonAÇÃo POR FAMÍLIAS DE GRATOS BIPARTIDOS COMPLETOS 80

O passo (1) pode ser feito em tempo polinomial usando-se algum algoritmo para
encontrar emparelhamentos máximos. O teste em (7) e a seleção da aresta tot em (8)
podem ser feitos em tempo O(IV(H) :), desde que devemos verificar os vértices adjacentes
a cada membro de W U T

Já vimos que o Algoritmo Três executa O(lt'(X)l:) iterações se k ? 2 e O(IV(X)l)
se k = 1. Finalmente, o cálculo da configuração G em (15) e do empacotamento G .& O
em (16), a]ém da ]oca]ização dos vértices livres em (]8), podem ser feitas em tempo
o(lv(H' )l) .

Assim, o Algoritmo Quatro termina em tempo polinomial

4.2 Famílias não seqiienciais de estrelas

Nessa seção estudamos a classe de problemas

{r'Arar(.s) : .s ç {Si: i2 1}, -S é não seqüenc!-l}

Nesta classe, há vários problemas para os quais não podemos provar pertinência em
.VP'. Isto ocorre pois decidir se, dado um conjunto G de subgrafos de um grato #, G
é um .S-empacotamento de .f{, equivale a resolver o problema da pertinência j171 para o
conjunto {i: S{ C .S].. Ê conhecido o fato de que existem problemas de pertinência que
são indecidíveis.

Assim sendo, vamos concentrar esforços em provar que os problemas de fatoração por
conjuntos não sequenciais de estrelas são .A/'P'-difíceis. Nos casos em que a pertinência a
.VP' puder ser demonstrada, teremos resultados positivos quanto à ./V''P-completude.

Teorema 4.2.1 Seja .S um colÜunfo não necessar ameníe ./ínifo de estro/as. Se .S não é
seqiienciat então o problema do S-fatos é .V'P-difícil.

Prova. Se .S não é sequencial e supli: Si C .S} < 3, temos .S = {S2}. Mas o problema
do {S2l-falar é .VP'-completo, devido aos resultados demonstrados no Capítulo 2.

Suponhamos supli: Sí C .S} ? 3. Como .S não é sequencial, existe A, À ? 1, tal que
Sh ç! .S e Sh+i C .S, e k > /z, k ? 3, tal que $k C .S.

Para demonstrar este resultado, vamos transformar o problema k-DM (empare-
Ihamento b-dimensionar) em F'ATAR( S). Já nos utilizamos antes deste problema no
capítulo sobre empacotamentos uniformes, e apenas reproduzimos aqui sua definição:
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Problema do emparelhamento É-dimensional.
Instância: Um inteirar ? l e um conjunto V Ç {1,2,. ..,plk
Questão; Existe um subconjunto W Ç L'', WI = p, tal que os elementos de W' são
dois a dois disjuntos coordenada a coordenada?

Assim, dados p ? l e T Ç {1,2, . . . ,plk, vamos construir um grato R(7') tal que T
admite um emparelhamento h-dimensionar se e somente se R(T) admite um S-fator.

Seja t lrl. Considere T {(«:,«:, . . . , uk)l : l $ / $ t}

O conjunto de vértices de R(T) é composto pelos conjuntos Á. B, C, Z) definidos
abaixo,todos disjuntos entre si.

Á
B
C
D

{a,,, : l $ s $ f -- p, l $ r $ A}
{b, : l $ s $ f - P}
{ci : l $ / $ f}
{df,f : l $ .j $ p, l $ { $ k}.

O conjunto das arestas de R(T) é

.4(R(T)) := {lcJ,d...íl:l$/$ ,1$ $h,(u],u2,...,uÊllcT}
u {lb,,cil: l $ s $ t --p,l $ / $ {}
UÍÍa.,,,b.}:l $s$t--p,l$r.g/z}.

Na Figura 4.8 temos um esquema do grifo R(T)

Suponhamos que R(T) possua um S-falar G'. Para cada s, l $ s $ f -- p. os vértices
a.,i, a.,2, . - . , a.,h devem estar cobertos por uma cópia de S«, com u. 1? b + l já que
Sh g .S. Cada uma dessas cópias cobre pelo menos um vértice de C: assim, restam no
máximo f -- lí -- pl = p dentre esses vértices a serem cobertos.

Todos os Êp vértices de 1) devem ser adjacentes em G aos vértices restantes de C.
Como cada. vértice de C' é adjacente em H a exatamente b vértices de D: então restam
exatamente p vértices a cobrir em C'. Pelas mesmas razões; nenhum vértice de C' pode
possuir grau menor que k em 6'.
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Problema do emparelhamento k-dimensional. 

Instância: Um inteiro p 2 1 e um conjunto V Ç { 1, 2, ... , p Y. 
Questão: Existe um subconjunto W Ç V, IWI = p, tal que os elementos de W são 

dois a dois disjuntos coordenada a coordenada? 

Assim, dados p 2 l e T Ç {1,2, ... ,p}k, vamos construir um grafo R(T) tal que T 
admite um emparelhamento k-dimensional se e somente se R(T) admite um S-fator. 

O conjunto de vértices de R(T) é composto pelos conjuntos A, B, C, D definidos 

abaixo, todos disjuntos entre si. 

A { as,r : l < s :S t - p, l :S r :S h} 

B ·- { bs : 1 :S s :S t - p} 

e . - { c1 : 1 s; z .s t} 

D { di,i : 1 < j :S p, l :S i :S k}. 

O conjunto das arestas de R(T) é 

A(R(T)) {{c1,dv;,;}:l :S l :S t,l :Si :S k,(v1,v2,•••,vk)1 E T} 

U { {bs, c1}: 1 :S s < i - p, 1 :S l :S t} 

U {{as,r,bs}: 1 :S s :Si - p, l :Sr :S h}. 

Na Figura 4.8 temos um esquema do grafo R(T). 
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Figura 4.8: O grifo Rlr)
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Tais condições somente são satisfeitas se G possuir p componentes isomorfos a SÀ;,
além dos outros t -- p componentes isomorfos a S.. Esses t componentes induzem um
emparelhamento k-dimensional em T

Suponhamos agora que T admita um emparelhamento k-dimensionar H/. Podemos
construir um .S-fator G em R(T) tomando, para compor G, IW cópias de Sk e t -- W
cópias de Sh+i. As IWI cópias de St cobrem os vértices de 1) e IWI vértices de C',
enquanto que as t -- IU/ cópias de Sü+i cobrem os demais vértices.

Assim, concluímos que k-DM $p F.ATAR(8), com Sk C S
completo para k 2 3 (j191), segue o enunciado.

Como k-DM é ./UP.

Q

4.3 Demais famílias de gratos bipartidos completos

O restante do capítulo discute os demais problemas da classe de problemas {FÁ7'0.R(B) },
na qual B é composto por uma família qualquer ./ de grafos bipartidos completos e mais
quaisquer gratos ..7-fatoráveis.

No capítulo anterior, introduzimos a noção de família irredutível. Recorrendo a este
conceito e aos Lemas 3.4.2 e 3.4.1 daquele capítulo, vamos sem perda de generalidade nos
restringir aos casos em que B é irredutível. Também podemos supor que B \ {S : i ?
1} # 0i os demais casos já foram estudados nas seções prévias.

Denotaremos o conjunto BntSi : { ?. 1} por SB, o conjunto das estrelas de B. Vamos
distinguir quatro casos:

1) o primeiro em que SB é não seqüencial,

2) o segundo em que SB é seqüencial infinita,

3) o terceiro em que SB é seqüencial finita e 23 não é da forma {/(2,2, .l<t,t}, t ? 3, t
impar, e

4) o quarto em que B é da forma {.K'2,2, Kt,t}, t ? 3, t ímpar

Esta lista de casos é adaptada de Reli e Kirkpatrick j161. A lista original, que continha
apenas os três primeiros casos, acrescentamos o Caso 4) , por considerarmos que este caso
não era coberto pelas demonstrações desenvolvidas em j161 para os demais. A Seção 4.3.3
discute em detalhe este assunto.
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4.3.1 Se a subfamília de estrelas não é sequencial

84

Quando .Sz3 nào é seqüencial, podemos usar os argumentos da prova do Teorema 4.2.1
para concluir que r'ATAR(6) é .W7'-difícil.

O ponto mais crítico a ser adaptado da demonstração do Teorema 4.2.1 é a aârmaçào:

Tais condições somente são satisfeitas se G possuir p componentes isomorfos a Sç,
além dos outros t -- p componentes isomorfos a S«.

Na presente situação, a priori pode haver outros modos de cobrirmos os vértices de
D mais os vértices restantes de C, usando outros gratos que não as estrelas.

Uma observação que elimina esta possibilidade. é que dois vértices em C' não podem
fazer parte do mesmo componente de G. Se tal ocorresse, teríamos dois vértices em
C' com menos do que h vértices adjacentes em G, o que justiílcaria a existência de um
terceiro vértice em C' com mais do que h vértices de Z) adjacentes em G, de modo a que
seja possível cobrir os Ép vértices de Z) mais os p vértices de C. N/las pela construção de
R(T), não existe um tai vértice.

Com isso, mostramos que (7 e Z,) só podem ser cobertos por estrelas.
em diante. a demonstração pode ser aproveitada sem maiores alterações

Desse ponto

4.3.2 Se a subfamília de estrelas é sequencial in6nita

O caso em que SB é seqüencial infinita já foi tratado na Seção 4.1. Não é difícil de-
duzir do Teorema 4.1.1 que neste caso um .SU-empacotamento máximo é também um
23-empacotamento máximo.

Na verdade, se levarmos em conta que estamos supondo que B é irredutí\'el e contém
pelo menos um grifo que não é uma estrela, então .SzS não pode ser sequencial infinita. O
próprio Teorema 4.1 .1 garante que qualquer grifo bipartido completo que não seja estrela
é .SzS-fatorável se .SzS for sequencial infinita.

4.3.3 Se a subfamília de estrelas é seqüencial finita

Se .SB é sequencial finita (vazia ou não), não é possível usar o argumento do Teorema 4.2.1
para provar que r'.47'0R(B) é zV'P-difícil. Por outro lado. também não é possível resolver
o problema F'.4TOR(23) com os algoritmos apresentados na Seção 4.1: Ao invés disso.
aplicaremos a noção de módulo introduzida por Reli e I';irkpatrick em j131 e lt41.
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No Capítulo 2 introduzimos os conceitos de módulo, vértices conectores e interiores,
extensão modular, vértices restritos e coerência interna. os quais reproduzimos a seguir.

Um módulo é um grato it/ com um conjunto não vazio C(M) de vértices diferencia-
dos. Os elementos de a(M) (respect. de V(M) \ C'(M)) são ditos vértices conectores
(respect. vértices interiores) de À/. Um F-módulo é um módulo que admite un] F-
empacotamenta cobrindo todos os seus vértices interiores.

Uma extensão modular de um módulo À/ é qualquer grato M' que contém À/ como
um subgrafo induzido, e tal que apenas os vértices conectores de À/ são adjacentes a
vértices fora de M. Seja G := {Gi,G2, . . . ,6'a} um F'-empacotamento de uma dada
extensão modu]ar M' de ]W. Dizemos que um vértice u de /W está restrito a M por
G, se u € y(G{) + }'(Gf) Ç y(M). Um r'-módulo M é internamente F'-coerente se
cada F'-falar de cada extensão modular de .4/ restringe a a4 todos os vértices interiores
do mesmo.

A prova de que F.ATAR(B) é ./V'P'-difícil será feita transformando-se o problema
k-DM em F'APOR(B), para algum Ê conveniente. Vamos definir os elementos básicos a
serem usados nesta transformação.

Um s, t-tridente é um grifo bipartida completo /f,+i,t em que três vértices da parte
de tamanho s + l são designados como conectores. Uma s, f-cruz é um grifo bipartida
completo /x',+2,f com quatro vértices da parte de cardinalidade s + 2 sendo conectores.

O lema seguinte estabelece a coerência interna dos s, Z-tridentes

Lema 4.3.1 Se M é um s,t-ír den e erzíào M é inferrzameníe /x.,í-caerenZe

Prova. Suponhamos que A/ não seja internamente /t'..!-coerente. Então existe uma
extensão modular H de A/ e um /x'..,-favor G' de H que não restringe alguns vértice
interior u de À#'. Veja a Figura 4.9.

Seja G, o componente de G que cobre u: e l,' um vértice de H -- L''(.MI também
coberto por G.. Temos que G. cobre rlo máximo s + / -- l vértices de A/, deixando de
cobrir, portanto, dois.

Se esses dois vértices forem ambos conectores. então G.. tem um vértice de corte

Caso contrário, se pelo menos um deles for um vértice interior. então vamos denotar
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cada F-fator de cada extensão modular de M restringe a Af todos os vértices interiores 
do mesmo. 

A prova de que F ATOR(B) é NP-difícil será feita transformando-se o problema 
k-DM em F ATOR(B), para algum k conveniente. Vamos definir os elementos básicos a 
serem usados nesta transformação. 

Ums, t-tridente é um grafo bipartido completo I<s+l,t em que três vértices da parte 
de tamanhos+ l são designados como conectores. Umas, t-cruz é um grafo bipartido 
completo Ks+2 ,t com quatro vértices da parte de cardinalidade s + 2 sendo conectores. 

O lema seguinte estabelece a coerência interna dos s, t-tridentes. 

Lema 4.3.1 Se M é ums, t-tridente então M é internamente !{5 ,rcoerente. 

Prova. Suponhamos que M nao seJa internamente Ks,t-coerente. Então existe uma 
extensão modular H de M e um l<5 ,1-fator G de H que não restringe algum vértice 
interior v de M. Veja a Figura 4.9. 

Seja Gv o componente de G que cobre v, e v' um vértice de H - V(M) também 
coberto por Gv. Temos que Gv cobre no máximos+ t - l vértices de Af, deixando de 
cobrir, portanto, dois. 

Se esses dois vértices forem ambos conectores, então Gv tem um vértice de corte. 

Caso contrário, se pelo menos um deles for um vértice interior, então vamos denotar 
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colectores

Figura 4.9: Esquema de um s, f-tridente

tal vértice por to, e por Gw o componente de G que o contém
vértice m' em # -- v(A'f) coberto por (7..

É imediato que existe um

Como G , e G«, são disjuntor nos vértices, nenhum caminho em G. cam extremos em
u e D' intercepta caminhos em G'w com extremos em w e to'. Essa observação, aliada ao
fato de que iV possui apenas três conectores, mostra que (sem perda de generalidades
todos os caminhos em G, com extremos em D e u' cobrem um determinado conector c de
M. Ou seja, 6', possui um vértice de corte, c.

Assim, chegamos a uma contradiçã.o, pois t ? s ? 2 implica que /f,+t,t é 2-conexo, e
portanto não pode conter nenhum vértice de corte. n

Como já foi mencionado, pretendemos utilizar s, í-tridentes e s, l-cruzes na construção
de um grato que será empregado na prova de que f'ATAR(B) é .VP'-difícil. Para tal,
seria conveniente que as s, Z-cruzes fossem inte:namente /t',.f-coerentes como o são os
s, t-tridentes. No entanto, ao contrário do que afirmam Hell e lÇirkpatrick em j161, isto
não ocorre. Veja a Figura 4.10.

Se s ;. 3, temos que /f,,r é 3-conexo: ou seja, a remoção de quaisquer dois vértices de
/\',,* não resulta em um grafo não conexo ou trivial. Portanto neste caso é verdade que
as s, t-cruzes são internamente /f.,t-coerentes. No entanto se s = 2. /I'.,t nào é 3-conexo.
e assim podemos ter a situação mostrada na Ilustração 4.10. Esta situação impede que
uma argumentação como a da prova do Lema 4.3.1 leve a um absurdo. Na Figura 4.11
damos um exemplo em que nào vale a coerência interna para s. f-cruzes. O /x 2.3-falar
está indicado pelas linhas grossas.

Apesar disso. o grifo JV que vamos definia em seguida é constituído de forma tal que
todo Ã'.,f-fatos restringe vértices interiores das s, í-cruzes às mesmas. Oportunamente
voltaremos a discutir esse assunto.

Considere d s. f-tridentes rotulados A=fi,.Í. l $ .j $ d. e (c ] )d s, Z-cruzes rotuladas
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v' 

w' 

M conectores 

Figura 4.9: Esquema de um s, t-tridente. 

tal vértice por w, e por Gw o componente de G que o contém. É imediato que existe um 
vértice w' em H - V(M) coberto por Gw. 

Como G., e Gw são disjuntos nos vértices, nenhum caminho em Gv com extremos em 
v e v1 intercepta caminhos em Gw com extremos em w e w'. Essa observação, aliada ao 
fato de que M possui apenas três conectores, mostra que ( sem perda de generalidade) 
todos os caminhos em G v com extremos em v e v' cobrem um determinado conector e de 
M. Ou seja, Gv possui um vértice de corte, e. 

Assim, chegamos a urna contradição, pois t ~ s ~ 2 implica que Ks+l,t é 2-conexo, e 
portanto não pode conter nenhum vértice de corte. □ 

Como já foi mencionado, pretendemos utilizar s, t-tridentes e s, t-cruzes na construção 
de um grafo que será empregado na prova de que F ATOR(B) é NP-difícil. Para tal, 
seria conveniente que as s, t-cruzes fossem inte~namente Ks,t-coerentes como o são os 
s, t-tridentes. No entanto, ao contrário do que afirmam Hell e Kirkpatrick em [16], isto 
não ocorre. Veja a Figura 4.10. 

Se s ~ 3, temos que Ks,t é 3-conexo; ou seja, a remoção de quaisquer dois vértices de 
I<s,t não resulta em um grafo não conexo ou trivial. Portanto neste caso é verdade que 
as s, t-cruzes são internamente I<s,rcoerentes. No entanto se s = 2, Ks,t não é 3-conexo, 
e assim podemos ter a situação mostrada na Ilustração 4.10. Esta situação impede que 
uma argumentação corno a da prova do Lema 4.3.1 leve a um absurdo. Na Figura 4.11 
damos um exemplo em que não vale a coerência interna para s, t-cruzes. O K 2,3-fator 
está indicado pelas linhas grossas. 

Apesar disso, o grafo M que vamos definir em seguida é constituído de forma tal que 
todo Ks,rfator restringe vértices interiores das s, t-cruzes às mesmas. Oportunamente 
voltaremos a discutir esse assunto. 

Considere d s,t-tridentes rotulados M 1,j, 1 :S j :S d, e (c- l)d s,t-cruzes rotuladas 
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colectores

colectores

Figura 4.10: Esquema de uma s, í-cruz

2,3-cruz
ext. modular

Figura 4.11: Extensão modular de uma 2.3-cruz que nào é internamente /x'2.3-coerente.
com um /\'2.3-fator indicado em linhas grossas.
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conectores 

w' 
--1 

-~ 
conectores 

Figura 4.10: Esquema de umas, t-cruz. 

~ 
2,3-cruz ~ 

ext. modular 

Figura 4.11: Extensão modular de uma 2,3-cruz que não é internamente /{2,3-coerente, 
com um K 2 ,3-fator indicado em linhas grossas. 



CAP.4 FATORAÇÃO POR FAMÍLIAS DE GRAFOS BIPARTIDOS COMPLETOS 88

À4,,j, 2 $ á $ c, l $ .j $ d. Esses (d grafos, que vamos chamar de elementos de À/, não

são necessariamente 2 a 2 disjuntos nos vértices, obedecendo as seguintes regras.

e Para cada .j, 2 $ J $ d,

C(Mt,j) n C'(Mi,j-i) = 1,
G(Mi,j)nC'(Mi,h)l =0 Vh, l$ h<.j-i;

e para cada á, 2 5; { $ c,

c(.A&,:) n c'(M:-:,:)l = i,
IC'(.M,,i)nC'(Mz,i) =0 VZ, l $Z<á-l;

e para cada JMi,.j, 2 5; á $ c, 2 $ .j $ d,

IC'(.Aã,j) n C'(]%-:,j-i)l = 0,
C(.AÉ,j) n C'(À/.-:,j)l = i,
jc(i%,j) n c'(M:,j-:)l = i,

C'(.Aã,j)nC'(M!,h)l=0 VZ,à, l$Z<Í-l, i$A<j 1 ;

+ os conjuntos de vértices interiores de elementos distintos são disjuntos

O grafo M que acabamos de definir será chamado s, t-matriz c por d. Para cada
módulo À/c,j, l $ .j $ d, vamos rotular um dos conectores remanescentes de À/c.{, de
zj. Ainda, para cada módulo .A&,a, l $ { $ c, vamos rotular um de seus conectores
remanescentes de yi, de tal maneira que y. # zd. Finalmente, para cada módulo M{.i,
l $ { 5; c, vamos rotular um de seus conectores remanescentes de zi, de tal maneira que
Zc zl

Nas Figuras 4.12 e 4.13 mostramos um exemplo de s, t-matriz e uma representação
esquemática deste exemplo. Note o /(.,t-favor em linhas grossas.

O resultado seguinte resume as características relevantes das s, t-matrizes

Lema 4.3.2 Seja M uma s, t-matriz c por d. .Então

la) M é ontem,amante K:.t-coerente

jb) Qual,quer K..t-falar de qualquer extensão modular de M restrin,ge Q M Beata.
mente d + c conecfores.

rcJ C'onsádere um conjunto C' de colectores de M, C'l
para todo 1,, \ $ i, $ c, então existe um K;.t-falar em M

c. Se IC' n {g/{, zi} $ 1
C
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Mi,j, 2 ::;; i ::;; e, 1 ::; j ::; d. Esses cd grafos, que vamos chamar de elementos de M, não 
são necessariamente 2 a 2 disjuntos nos vértices, obedecendo as seguintes regras. 

• Para cada j, 2::; j::;; d, 

IC(M1,1) n C(M1,j-1)! = 1, 
IC(M1,j) n C(M1,h)I = o Vh, 1::;; h < j - l; 

• para cada i, 2 ::; i < e, 

IC(Mi,i) n C(Mi-1,1)! = 1, 
IC(Mi,i) n C(Mz,i)I = o Vl, 1 ::;; l < i - l; 

• para cada Mi,j, 2 < i ::;; e, 2 < j ::;; d, 

IC(Mi,j) n C(Mi-1,j-dl = o, 
IC(Mi,j) n C(Mi-1,j)I = 1, 
IC(Mi,j) n C(Mi,j-dl = 1, 

IC(Mi,j) nC(M,,h)I = o Vl,h, 1::;; z < i -1, 1::; h < j-1; 

• os conjuntos de vértices interiores de elementos distintos são disjuntos. 

O grafo M que acabamos de definir será chamado s, t-matriz e por d. Para cada 
módulo Mc,j, 1 ::;; j < d, vamos rotular um dos conectores remanescentes de Mc,j, de 
Xj. Ainda, para cada módulo Mi,d, 1 ::;; i ::;; e, vamos rotular um de seus conectores 
remanescentes de Yi, de tal maneira que Yc =/:- xd. Finalmente, para cada módulo Mi,I, 
1 ::; i ::;; e, vamos rotular um de seus conectores remanescentes de Zi, de tal maneira que 
Zc =/:- X1. 

Nas Figuras 4.12 e 4.13 mostramos um exemplo de s, t-matriz e uma representação 
esquemática deste exemplo. Note o Ks,t-fator em linhas grossas. 

O resultado seguinte resume as características relevantes das s, t-matrizes. 

Lema 4.3.2 Seja M umas, t-matriz e por d. Então 

( a) M é internamente Ks,t-coerente. 

(b} Qualquer Ksrfator de qualquer extensão modular de M restringe a M exata
mente d + e conectores. 

(c) Considere um conjunto C de conectores de M, ICI = e. Se IC n {Yi, zi}I < 1 
para todo i, l ::;; i ::;; e, então existe um Ksrfator em M - C. 
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Figura 4.12: Uma 2,3-matriz 2 por 3

Figura 4.13: Esquema da 2:3-matriz mostrada na Figura 4.12
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Figura 4.12: Uma 2,3-matriz 2 por 3. 

1 

1 ) 

Figura 4.13: Esquema da 2,3-matriz mostrada na Figura 4.12. 
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Prova. Na argumentação que segue, considere G um /t',,t-favor de uma extensão modular
de it/. Vamos provar o lema por indução em c + d.

Bme: c + d = 2 (isto é. c l e d 1 )

Item a. É trivial pelo Lema 4.3.1, já que Mi,i é um s, t-tridente

/tem b. ]mediato, já que /I',,t restringe a ]Wt,i exatamen=e dois conectores

item c. Trivial, já que A/ z: é isomorfo a /(,,t

Passo; c + d > 2 (ou seja, c > 1 ou d > 1)

Caso ]; d = l

Temos c > 1. Seja A/' a s. Z-matriz c -- l por l formada pelos elementos À/:.i, - . .,
JWc-l.l. Seja M" o elemento À/.:l. Seja # uma extensão modular de /W. Então H pode
ser visto como uma extensão modular tanto de A/' quanto de /W". Notamos também que
os vértices interiores de &/ ou são vértices interiores de JW' ou pertencem a }'(A/"), mas
a nenhum vértice ocorrem ambas as possibilidades. Veja a Figura 4.14.

Seja u o conector comum a À/' e a M"

/tem a. Pela hipótese de indução podemos inferir que todos os vértices interiores de M'
estão restritos a A/', e portanto também estão restritos a M

Seja u um vértice interior de À/ e pertencente a L''(M"l

Suponhamos que tl não esteja restrito a M'. Se m também não estiver restrito a
M", então como u tem seus vizinhos em A/.-i,i restritos a M', pelos mesmos argumentos
usados na prova do Lema 4.3.1, concluímos que /I'.,t possui um vértice de corte, um
absurdo.

Com isto, mostramos que w está restrito a À/' ou a .W". Ou seja, está restrito a À/

Item b. Por hipótese de indução, qualquer /x'.,t-fatos de qualquer extensão modular H
de Ã/ je portanto de .V') restringe a A/' (e portanto a /V) exatamente l + (c -- 1) = c
conectores de M'

Se u for um dos c conectores de M' restritos a Àg'', então, pelo mesmo argumento
do item anterior. estão restritos a M" (e portanto a ]vl todos os vértices interiores de
M" mais exatamente dois vértices conectores de À/". Portanto temos (c -- 1) -+ 2 = c + l
conectores de A/ restritos a À/. veja a Figura 4.15.

Se u não for um dos conectores de /v' restritos a i\J'. então como todos os vizinhos
de z} em M' estão restritos a .v'. temos u e mais um outro conector de A/" restritos a
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Prova. Na argumentação que segue, considere G um I<s,rfator de uma extensão modular 
de M. Vamos provar o lema por indução em e+ d. 

Base:c+d=2 (isto é, e= 1 ed= 1). 

Item a. É trivial pelo Lema 4.3.1 1 já que M 1,1 é ums, t-tridente. 

Item b. Imediato, já que Ks,t restringe a M1,1 exatamente dois conectores. 

Item e. Trivial, já que M - x 1 é isomorfo a Ks,t· 

Passo: e+ d > 2 ( ou seja, e > 1 ou d > 1 ). 

Caso 1: d= 1. 

Temos e > 1. Seja M' as, t-matriz e - 1 por 1 formada pelos elementos M1,1 , ... , 

Mc-1,I· Seja M" o elemento Mc,l• Seja H uma extensão modular de M. Então H pode 
ser visto como uma extensão modular tanto de M' quanto de M". Notamos também que 
os vértices interiores de !vf ou são vértices interiores de M' ou pertencem a V ( M"), mas 
a nenhum vértice ocorrem ambas as possibilidades. Veja a Figura 4.14. 

Seja v o conector comum a M' e a M". 

Item a. Pela hipótese de indução podemos inferir que todos os vértices interiores de M' 
estão restritos a M', e portanto também estão restritos a M. 

Seja w um vértice interior de Me pertencente a V(M"). 

Suponhamos que w não esteja restrito a M'. Se w também não estiver restrito a 
M", então como v tem seus vizinhos em Mc-l,l restritos a M', pelos mesmos argumentos 
usados na prova do Lema 4.3.1, concluímos que Ks,t possui um vértice de corte, um 
absurdo. 

Com isto, mostramos que w está restrito a !vf' ou a M". Ou seja, está restrito a M. 

Item b. Por hipótese de indução, qualquer Ks,rfator de qualquer extensão modular H 
de M ( e portanto de M') restringe a M' ( e portanto a M) exatamente 1 + ( e - 1) = e 
conectores de M'. 

Se v for um dos e conectores de M' restritos a l'vf', então, pelo mesmo argumento 
do item anterior, estão restritos a M" ( e portanto a 1\1) todos os vértices interiores de 
M" mais exatamente dois vértices conectores de M". Portanto temos ( e - 1) + 2 = e+ 1 
conectores de M restritos a A1. Veja a Figura 4.15. 

Se v não for um dos conectores de A1' restritos a l'vf'. então como todos os vizinhos 
de v em lv!' estão restritos a Af', temos v e mais um outro conector de M" restritos a 
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venices interiores de
M restritos a M'

vertices interiores de
Mem M''

Figura 4.14: Demonstração do Lema 4.3.2 - esquema l

c-l colectores de M
restritos a M'

\

t
t
t
l
!

t

!

t
l
l
l

'y

2 colectores de M

restritos a M

Figura 4.15: Demonstração do Lema 4.3.2 - esquema 2
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Figura 4.14: Demonstração do Lema 4.3.2 - esquema 1. 
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Figura 4.15: Demonstração do Lema 4.3.2 - esquema 2. 
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c colectores de M

restritos a MM

'y

M' } colector de M

restrito a M' '

Figura 4.16: Demonstração do Lema 4.3.2 esquema 3

M" (e portanto a iV) por #
Figura 4.16.

Assim temos c + l colectores de M restritos a JU. Veja a

J'tem c. Seja N = M -- C e considere N' o grifo obtido de JV retirando-se o elemento M..:
(inclusive o vértice u) se lc' n c(.A/")l = 2, ou o elemento JW.,: (deixando o vértice u) se
c' n c'(M") = 1. Seja N" o grifo N - L''(N').

Não é difícil ver que tanto AT' quanto N" são /x'.,:-fatoráveis. De fato, Ar" o é por
construção e N' por hipótese de indução. Assim, /V também é fatorável.

Caso 2: d > }

Seja M' a s, {-matriz c por d -- l formada pelos elementos Ajr:,, tais que J < d. Seja
M" a s, f-matriz c por l formada pelos elementos JWt,a, . . . . A4..a. Então uma extensão
modular H de /W pode ser encarada como uma extensão modular tanto de À/' quanto de
Ã/"

/tem a. Pela hip(5tese de indução, M' é internamente /t'..f-coerente, portanto todos os
vértices internos de A/ que são vértices internos de A/' estão restritos a M. Pelo mesmo
argumento, os vértices internos de il/ que são internos de .v" também estão restritos a

Restam c vértices interiores a .'l/ que não se enquadram no argumento acima: os
conectores comuns aos elementos .A/Í,.Í.i e .l/i.a: l $ ; $ ( (chame cada um destes vértices
de uí, l $ i $ c). Nào é difícil vei. contudo, que u.. l $ i .$ c também está restrito a .'l/.
pois uí não é adjacente a nenhum vértice de .v que nã,o seja interior e comprovadamente
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Figura 4.16: Demonstração do Lema 4.3.2 - esquema 3. 
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M" (e portanto a M) por H. Assim temos e+ 1 conectores de M restritos a M. Veja a 
Figura 4.16. 

Item e. Seja N = M - C e considere N' o grafo obtido de N retirando-se o elemento Mc,l 
(inclusive o vértice v) se IC n C(M")I = 2, ou o elemento Mc,l ( deixando o vértice v) se 
IC n C(M")I = 1. Seja N" o grafo N - V(N'). 

Não é difícil ver que tanto N' quanto N" são Ks,rfatoráveis. De fato, N" o é por 
construção e N' por hipótese de indução. Assim, N também é fatorável. 

Caso 2: d> 1. 

Seja M' a s, t-matriz e por d - 1 formada pelos elementos M;,j tais que j < d. Seja 
M" a s, t-matriz e por 1 formada pelos elementos M 1,d, ... , Mc,d· Então uma extensão 
modular H de M pode ser encarada como uma extensão modular tanto de M' quanto de 
M". 

Item a. Pela hipótese de indução, M' é internamente Ks,rcoerente, portanto todos os 
vértices internos de M que são vértices internos de M' estão restritos a M. Pelo mesmo 
argumento, os vértices internos de A1 que são internos de M" também estão restritos a 
M. 

Restam e vértices interiores a M que não se enquadram no argumento acima: os 
conectores comuns aos elementos lvf.i,d-l e Jvfi,d, l :S i :S e ( chame cada um destes vértices 
de v;, 1 :Si :Se). Não é difícil ver, contudo, que v;, 1 :S i :S e também está restrito a !vf, 
pois Vi não é adjacente a nenhum vértice de !vf que não seja interior e comprovadamente 
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restrito a ]W

Item b. Pela hipótese de indução, temos que exatamente (d -- 1) + c colectores de M'
estão restritos a Ad'. e portanto a A./. Da mesma forma, G restringe c + l colectores de
M" a M. Quanto aos vértices uf, l $ { $ c. temos que cada u. está restrito a M' ou a
M", mas nunca a ambos. Portanto há(d -- 1 + c)+(c+ 1) -- c = d+ c conectores de M
restritos a M .

Item c. Seja N = À/ -- C', e considere N' o grato obtido de N retirando-se, para cada {,
o elemento /M{,a (deixando uf ficar) se g/{ g C', caso contrário retirando-se À4i,a (inclusive
u{) se 3/í C C'. Seja A"' o grifo /V -- V(7V').

Observamos que ui C y(/V') se zf C 6' e ol C V(N") se y{ C C'. Portanto N' e -'\r"

satisfazem as condições da hipótese de indução e portanto são /x'..f-fatoráveis. Concluímos
assim que Ar também é Ã',,{-favorável. []

Uma consequência do Lema 4.3.2 é o seguinte

Lema 4.3.3 Sela Ã,f uma s,t-mata z c por d, com c $ d. C'onsídere H unia e#Zensâo
modular de M tal que M está conectada a H e=clusiuamente através dos correctores =i,
\ $ i 'Ê d. Seja G um K,,.-jator de H. Então

(a) G restringe Q M todos os vértices interiores fetais eratamente d -+ c vértices
colectores, dentre os quais todos os colectores U e z.

C', co«z C' Ç {=f ] $ { .$ a} . lc'l c, «d«ite «m K;,t-f"to«

Prova. A prova segue diretamente do Lema 4.3.2, o qua! é válido em particular para G
e n Ü

Vamos agora definir um grifo, denotado por H(s, Z. V), usando s, í-matrizes

Seja p um inteiro positivo e considere V Ç {1,2. . . . ,pl'. \,' = /. Tome pí vértices
independentes rotulados (i,.j), l .$ í $ p, l $ j .$ í. Considere uma s.{-matriz sp
por s/ com os conectores a' rotulados =i, zi, .. . . z:, . . . , ri. z'. ... , r:. Para cada

(ui,z';,...,u;l C L'. l $ i$ /. faça (u},.JI adjacente aos conectores =1:, l $ .7 $ f.
] $ & .$ s. Seja D := {(i,.j):t$ { $ p,] $ J $ t}. e .'l.f a s, f-matriz invocada.

Na Figura 4.17 temos um esquema de H(s. í. }'l. Observe que as partes de H(s,{. t''l
têm cardinalidades s3p/ + sp e ls2p/ + tp.

Hein e lÇirkpatrick. em seu artigo j161, usam o grato H(s.Z. L'') para transformar o
problema /-DN,l em F'.47'0R(B). O sucesso da técnica depende. naturalmente. da escolha
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restrito a M. 

Item b. Pela hipótese de indução, temos que exatamente ( d - 1) + e conectores de M' 
estão restritos a M', e portanto a AI. Da mesma forma, G restringe e+ 1 conectores de 
M" a M. Quanto aos vértices Vi, l S i S e, temos que cada Vi está restrito a M' ou a 
M", mas nunca a ambos. Portanto há ( d - 1 + e) + ( e + 1) - e = d + e conectores de M 
restritos a M. 

Item e. Seja N = M - C, e considere N' o grafo obtido de N retirando-se, para cada i, 
o elemento Mi,d ( deixando Vi ficar) se Yi (/. C, caso contrário retirando-se A{,d (inclusive 
Vi) se Yi E e. Seja N" o grafo N - V(N'). 

Observamos que Vj E V(N') se z; E e e V; E V(N") se Yi E e. Portanto N' e N" 
satisfazem as condições da hipótese de indução e portanto são Ksrfatoráveis. Concluímos 
assim que N também é Ks,rfatorável. □ 

Uma conseqüência do Lema 4.3.2 é o seguinte 

Lema 4.3.3 Seja M uma s, t-matriz e por d, com e S d. Considere H uma extensão 
modular de M tal que M está conectado a H exclusivamente através dos conectores x;, 
1 Si S d. Seja G um K 8 ,1-jator de H. Então 

( a) G restringe a M todos os vértices interiores mais exatamente d + c vértices 
conectores, dentre os quais todos os conectores y e z. 

(b) M - e, com e ç {x;: 1 si s d} e ICI = c, admite um Ks,1-fator. 

Prova. A prova segue diretamente do Lema 4.3.2, o qual é válido em particular para G 
eH. o 

Vamos agora definir um grafo, denotado por H(s, t, V), usando s, t-matrizes. 

Seja pum inteiro positivo e considere V C {1,2, ... ,p}t, !VI= l. Tome pt vértices 
independentes rotulados (i,j), 1 < i S p, l S j S t. Considere uma s, t-matriz sp 
por sl con1 os conectores x rotulados x~ 1 x~, ... , x;, ... , Xi 1 x~, ... , x~. Para cada 
(vi,v~, ... ,v:) E V, 1 Si S l, faça (vj,j) adjacente aos conectores xi, 1 S j S t, 
1 S k S s. Seja D:= {(i,j): 1 Si S p, 1:::; j < t}, e Mas, t-matriz invocada. 

Na Figura 4.17 temos um esquema de H(s, t, V). Observe que as partes de H(s, t, V) 
têm cardinalidades s3 pl + sp e ts2pl + tp. 

Hell e Kirkpatrick 1 em seu artigo [16], usam o grafo H(s, t, \l) para transformar o 
problema t-DM em FATOR(B). O sucesso da técnica depende, naturalmente, da escolha 
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Figura 4.17 O grato Hls. i, L'')

CAP.4 FATORAÇÃO POR FAMÍLIAS DE GRAFOS BIPARTIDOS COMPLETOS 

xi 
1 

o 
3,1 

o 
p-1,1 

o 
p,J 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

Figura 4.17: O grafo H( s, t, V). 

o 

o 

o 
p,t 

xi 
s 

94 



C.A.P.4 FATORAÇÃO POR FAMÍLIAS DE GRAFOS BIPARTIDOS COMPLETOS 95

do grato /{',,*. Uma condição que deveria ser satisfeita pelo grato escolhido é que f seja
no mínimo três, já que Z-DM é NP'-completo para k ? 3 e polinomial para É = 2.

Hell e Kirkpatrick propuseram um critério de escolha do grifo /I',,t e mostraram que,
se B é uma família irredutível de gratos bipartidos completos, .SB é seqüencial finita e 23
contém pelo menos um grifo que não é uma estrela, então B possui um grifo bipartido
completo que satisfaz o critério.

O critério de Hel! e Kirkpatrick apresenta, entretanto, um inconveniente. O grato
/\'2,2 pode ser, para algumas famJHias de gratos, a única escolha possível de acordo com
o critério, o que não nos permite qualificar a complexidade dos respectivos problemas
de fatoração. No que segue, daremos condições adicionais, que vão garantir a .V'P-
completude de todos os problemas tratados nesta subseção.

Se .F é uma família não vazia de grifos, e F' € /, então denotamos por õ/(F') o
conjunto dos grifos contidos em /' que são isomorfos a subgrafos próprios de F

O lema a seguir estabelece uma importante propriedade do grifo a(s, t, y) , enunciada
em termos de a/-.

Lema 4.3.4 Sela /t',,f C 6. Se para cada e/emenío /I'.,b de Z?zS(/t',,t) temos b/a < Z/s,
:ntão todo B-favor de HÇs.t. V) é um K,,.-Jator.

Prova. Seja G' um 6-falar de H(s, t, y)
é, na verdade, um Á',,f-favor.

Vamos provar que sob as condições acima, G

Suponha por absurdo que G não é um /f,,f-fatos. Então algum componente de G,
digamos G', é isomorfo a algum grifo bipartida completo /I'.,ó não isomorfo a /I',,t.

Suponha sem perda de generalidade que a parte de tamanho a de /I'.,õ esteja contida
na parte de tamanho s3p/ + sp de H(s, 1, V). Há quatro casos a considerar. Veremos a
que contradições chegamos em cada caso.

Caso -Z. Se a $ s e b $ í, então /I'.,ó C As(Ã,,.). Então vale b/a < t/s. Como con-
sequência, o quociente a entre as cardinalidades das partes restantes de H(s,t, V) é
maior que í/s, conforme vemos abaixo:

tsz Pt -t tP
s'P/ + SP

t(.'P/+ P
.(.:P/ + P
í(.:P/ + P

.(.'P/ + P

b

a

- b/f)
«/.)
./.)
«/.)

>

CAP.4 FATORAÇÃO POR FAMÍLIAS DE GRAFOS BIPARTIDOS COMPLETOS 95 

do grafo Ks,t· Uma condição que deveria ser satisfeita pelo grafo escolhido é que t seja 
no mínimo três, já que t-DM é NP-completo para k 2: 3 e polinomial para k = 2. 

Hell e Kirkpatrick propuseram um critério de escolha do grafo Ks,t e mostraram que, 
se B é uma família irredutível de grafos bipartidos completos, S13 é seqüencial finita e B 
contém pelo menos um grafo que não é uma estrela, então B possui um grafo bipartido 
completo que satisfaz o critério. 

O critério de Hell e Kirkpatrick apresenta, entretanto, um inconveniente. O grafo 
K2 ,2 pode ser, para algumas famílias de grafos, a única escolha possível de acordo com 
o critério, o que não nos permite qualificar a complexidade dos respectivos problemas 
de fatoração. No que segue, daremos condições adicionais, que vão garantir a NP
completude de todos os problemas tratados nesta subseção. 

Se F é uma família não vazia de grafos, e F E F, então denotamos por 8:F( F) o 
conjunto dos grafos contidos em F que são isomorfos a subgrafos próprios de F. 

O lema a seguir estabelece uma importante propriedade do grafo H( s, t, V), enunciada 
em termos de a:F. 

Lema 4.3.4 Seja Ks,t E 8. Se para cada elemento Ka,b de 8l3(I<s,t) temos b/ a < t/ s, 
então todo B-fator de H(s, t, V) é um K 8 ,1-jator. 

Prova. Seja G um B-fator de H(s, t, V). Vamos provar que sob as condições acima, G 
é, na verdade, um Ks,rfator. 

Suponha por absurdo que G não é um Ks,cfator. Então algum componente de G, 
digamos G', é isomorfo a algum grafo bipartido completo Ka,b não isomorfo a Ks,t• 

Suponha sem perda de generalidade que a parte de tamanho a de Ka,b esteja contida 
na parte de tamanho s3pl + sp de H(s, t, V). Há quatro casos a considerar. Veremos a 
que contradições chegamos em cada caso. 

Caso 1. Se a :S s e b :S t, então Ka,b E 8l3([{8 ,t). Então vale b/ a < t/ s. Como con
seqüência, o quociente o: entre as cardinalidades das partes restantes de H( s, t, V) é 
maior que t/s, conforme vemos abaixo: 

a 

b/ a<t/ s 
> 

ts2 pl + tp- b 

s3 pl + sp - a 
t( s2pl + p - b/t) 
s(s2pl + p- a/s) 

t( s2pl + p - a/ s) 
s ( s 2 pl + p - a/ s) 
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Como conseqüência, G possui um segundo componente, digamos G", isomorfo a
algum /(.,d com d/c > t/s e com a parte de tamanho d contida na parte de tamanho
ts2pZ + tp de .H(s, t, y). Se d $ t, então temos c < s, o que implica que X.,a c a8(K,,t),
absurdo. Então vale d > t.

Vejamos em detalhes o motivo pelo qual existe G". Se não existisse um tal compo-
nente, o quociente a acima não poderia ser maior que f/s.

Considere (-K«,d: , Kc2,',, . . . , K'..,ó,) uma seqüência formada por gratos bipartidos
completos isomorfos a cada um dos componentes de G -- y(G'), de modo que cada um
desses componentes seja representado exatamente uma vez na seqüência. Supondo que
para todo /(..,d. a parte de tamanho d{ pertença à parte de tamanho ts2pZ+tp de .H(s, t, y),
e que valha di/c{ $ t/s, então

E:':
:...qtls
E:a

f

<

S

Isso justiâca a existência de G"

O fato de que G possui um componente como G", por sua vez, também é absurdo.
Isso pois nenhum subconjunto de vértices da parte de tamanho sspZ + sp de JI(s, t, y)
com até s elementos possui mais do que t vizinhos comuns na outra parte de H(s, t, y).

Observe que é fundamental que valha b/a < t/s para que se prove a existência de
G". No quarto caso viremos a cair novamente na contradição que acabamos de mostrar,
embora por outros motivos.

Caso 2. Se a $ s e b > t entramos em contradição novamente com o fato de que qualquer
subconjunto com até s vértices da parte de H(s, t, y) de tamanho s3pZ+sp tem no máximo
t vizinhos comuns na parte de tamanho ts2pZ + tp.

Cmo 3. Se a > s e ó > t há contradição pelo mesmo motivo mencionado no Caso 2

Caso 4. Se a > s e b $ t, então b/a $ t/a < t/s, justamente o necessário para aplicar o
argumento do primeiro caso. n

Lema 4.3.5 0 gra/o //(s, t, y)
empareZÀamenÉo t-d mensáona/.

admite um K,,t-/atar se e somente se \'' admále um
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Como consequencia, G possui um segundo componente, digamos G", isomorfo a 
algum Kc,d com d/e> t/s e com a parte de tamanho d contida na parte de tamanho 
ts2pl + tp de H(s, t, V). Se d ~ t, então temos e < s, o que implica que Kc,d E 88 (Ks,t), 
absurdo. Então vale d> t. 

Vejamos em detalhes o motivo pelo qual existe G". Se não existisse um tal compo
nente, o quociente a acima não poderia ser maior que t/ s. 

Considere {Kc1,d1 , Kc2 ,d2 , ••• , Kcr,dr) uma seqüência formada por grafos bipartidos 
completos isomorfos a cada um dos componentes de G - V(G'), de modo que cada um 
desses componentes seja representado exatamente uma vez na seqüência. Supondo que 
para todo Kci,d; a parte de tamanho di pertença à parte de tamanho ts2pl+tp de H(s, t, V), 
e que valha dd ci ~ t / s, então 

a Li di - Li Ci 

< Li Cit/ s 

LiCi 
t 

-
s 

Isso justifica a existência de G". 

O fato de que G possui um componente como G", por sua vez, também é absurdo. 
Isso pois nenhum subconjunto de vértices da parte de tamanho s3pl + sp de H(s, t, V) 
com até s elementos possui mais do que t vizinhos comuns na outra parte de H(s, t, V). 

Observe que é fundamental que valha b/ a < t/ s para que se prove a existência de 
G". No quarto caso viremos a cair novamente na contradição que acabamos de mostrar, 
embora por outros motivos. 

Caso 2. Se a ~ s e b > t entramos em contradição novamente com o fato de que qualquer 
subconjunto com até s vértices da parte de H(s, t, V) de tamanho s3pl+sp tem no máximo 
t vizinhos comuns na parte de tamanho ts2pl + tp. 

Caso 3. Se a > s e b > t há contradição pelo mesmo motivo mencionado no Caso 2. 

Caso 4. Se a> se b ~ t, então b/a ~ t/a < t/s, justamente o necessário para aplicar o 
argumento do primeiro caso. o 

Lema 4.3.5 O grafo H(s, t, V) admite um Ksrfator se e somente se V admite um 
emparelhamento t-dimensional. 
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Prova. Se V' admite um emparelhamento f-dimensionar, digamos W', construímos o
seguinte Ã',.,-falar em H(s, í, y):

Considere IW' cópias de Á',.l, cada uma das quais cobrindo uma sequência

«i, i), . . . , («l, t)

de vértices, em que (ui, . . . ,u;) C W. Como W' é um emparelhamento t-dimensionar,
então é possível cobrir todos os vértices (!,.j), l $ i $ p, l $ .j $ f com essas WI cópias
de Ã',,t. Além disso, slW = sp conectores # de À/ também são cobertos por essas cópias.
O Lema 4.3.3 garante que os demais vértices de À/ podem ser todos cobertos por cópias
adicionais de Ã',,t.

Considere agora um Ã',,í-fator de H(s, t, y). digamos G. O Lema 4.3.3 garante que
6' deixa de restringir a M exatamente sp conectores # de A/. As p cópias de /\',,f que
cobrem esses sp vértices mais os fp vértices (í,.j), l $ { $ p, l $ .j $ f induzem um

emparelhamento {-dimensional em y. []

De posse dos Lemas 4.3.4 e 4.3.5. resta apenas mostrar como escolher um grifo /\',.{
com t ? 3, que satisfaça as hipóteses do Lema 4.3.4 para a família 23.

Neste ponto divergimos de Hel! e Kirkpatrick j161, adorando um critério próprio para
a escolha. Nosso critério compõe-se de duas condições, e pelo menos uma delas deve ser
satisfeita pelo grato escolhido.

Primeira cona;ção: Dada a família B, escolhemos /\'.,. C 23 tal que
2 $ s $ t, t ? 3 e aB(Ã',,t) Ç .Sa.

Esse é o critério adorado em j161, a menos da restrição Z 1? 3

Não é difícil ver que, se .If,,t satisfaz a primeira condição. então também satisfaz as
condições do Lema 4.3.4. Obtemos isso como consequência da irredutibilidade de Zi e do
fato de que .Sz3 é sequencial finita. De fato, se algum SÓ = /1'..ó C a8(/x..t) fosse tal que
b/a ? t/s, então /\'.,* seria .SB-favorável, um absurdo.

Contudo há um problema com a primeira condição: se /\2.2 C 23. então /I 2,2 é o
único grato de 25 que satisfaz 2 $ s $ í e Z?B(/x'.,tl Ç .$si. E certo que o grifo /I 2,2
também satisfaz as condições do Lema 4.3.4, mas tal escolha não é aceitável pois levaria
à transformação do 2-DM no problema F',ATAR(23). Dessa transformação não há nada
a ser concluído quanto à complexidade de r'.4rox(zsl.

Isso nos motivou a utilizar uma condição adicional. além da de Hel! e liirkpatrick.
Essa segunda condição pode ser aplicada também a algumas famílias que não contenham
o grifo /I 2,2, em lugar da primeira condição.

inerte caso, .SB é vazio por causa da irredutibilidade de 6
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Prova. Se V admite um emparelhamento t-dimensional, digamos W, construímos o 
seguinte Ks,1-fator em H(s, t, V): 

Considere IWI cópias de Ks,t, cada uma das quais cobrindo uma seqüência 

(v{, 1), ... , (v;,t) 

de vértices, em que (vi, .. . , v;) E W. Como W é um emparelhamento t-dimensional, 
então é possível cobrir todos os vértices ( i, j), 1 :S i :S p, 1 S j S t com essas IWI cópias 
de Ks,t· Além disso, slWI = sp conectores x de A1 também são cobertos por essas cópias. 
O Lema 4.3.3 garante que os demais vértices de M podem ser todos cobertos por cópias 
adicionais de Ks,t• 

Considere agora um Ks,rfator de H(s, t, V), digamos G. O Lema 4.3.3 garante que 
G deixa de restringir a M exatamente sp conectores x de M. As p cópias de Ks,t que 
cobrem esses sp vértices mais os tp vértices ( i, j), 1 S i S p, 1 S j S t induzem um 
emparelhamento t-dimensional em V. o 

De posse dos Lemas 4.3.4 e 4.3.5, resta apenas mostrar como escolher um grafo Ks,t 
com t ~ 3, que satisfaça as hipóteses do Lema 4.3.4 para a família B. 

Neste ponto divergimos de Hell e Kirkpatrick [16], adotando um critério próprio para 
a escolha. Nosso critério compõe-se de duas condições, e pelo menos uma delas deve ser 
satisfeita pelo grafo escolhido. 

Primeira condição: Dada a família B, escolhemos l{s,t E B tal que 
2 :S s S t, t ~ 3 e oB(Ks,t) Ç S[3. 

Esse é o critério adotado em [16], a menos da restrição t ~ 3. 

Não é difícil ver que, se Ks,t satisfaz a primeira condição, então também satisfaz as 
condições do Lema 4.3.4. Obtemos isso como conseqüência da irredutibilidade de B e do 
fato de que s[3 é seqüencial finita. De fato, se algum sb = l{a,b E Os( l-(s,t) fosse tal que 
b/a ~ t/s, então Ks,t seria SB-fatorável, um absurdo. 

Contudo há um problema com a primeira condição: se K2,2 E B, então /-(2,2 é o 
único grafo de B que satisfaz 2 S s S t e âs(Ks,t) Ç Ss 1

• É certo que o grafo K2,2 
também satisfaz as condições do Lema 4.3.4, mas tal escolha não é aceitável pois levaria 
à transformação do 2-DM no problema F ATOR(B). Dessa transformação não há nada 
a ser concluído quanto à complexidade de FATOR(B). 

Isso nos motivou a utilizar uma condição adicional, além da de Rell e Kirkpatrick. 
Essa segunda condição pode ser aplicada também a algumas famílias que não contenham 
o grafo K2,2, em lugar da primeira condição. 

1 Neste caso, SB é vazio por causa da irredutibilidade de B. 
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Universo das famílias irredutíveis

Primeira condição

Segunda condição

Famílias que não contêm /x'2,2

Famílias da forma {/t2,2. /I't,t}, f ? 3, { ímpar

Não vazio (um eletnento: {/f2.3. /I'1,3})

Famílias com pelo menos um A',,t, 2 < s < í

Figura 4.18: Relação entre os problemas F'.4TOR(23) e a primeira e segunda condições

Segunda cona;ção. Dada a família 23, escolhemos /\',,* C 23 tal que
2 $ s < Z e az$(À',,r) Ç .Sz3 U {/\ Í,f: ?1 ? 2}.

Vamos mostrar que, se /(,,t satisfaz a segunda condição, então /\.,. satisfaz as
hip(5teses do Lema 4.3.4. Se algum Ã'.,ó C é?B(/x',,í) fosse tal que b/a ? f/s, então
ou /{'.,ó € 'Sz3 ou a = ó ? 2. Já vimos que a primeira possibilidade conduz a um absurdo.
A segunda também, pois se s < í não podemos ter b/a = 1 ? f/s.

É preciso que fique claro quais problemas F'ATAR(Zi) têm sua complexidade definida
por quais condições. Um resumo disto está no diagrama 4.18. A seguir vamos justificar
este diagrama.

Lema 4.3.6 Seja B um.a família irredut2luet de grelos bipartidos completos, tal que B \
Sts + q. Então B satisfaz a primeira condição se e somente se K,z.a { B.

Prova. Vamos provar que 23 possui um elemento /\',.: com 2 $ s $ Z e i)23(/t'.,f) Ç Sn. A
prova será feita por induçã.o em B \ .Sz3.

Base; Z$ \ .$3 = l

E imediato

Passo; B \ SÕI > l

Seja /['..a un] elemento de B com 2 $ c $ d. Considere a subfamília 23' de 23 dada por
B' := B \ {/]'.,a}. Por hipótese de indução 23' possui um elemento /]'.,.a, cona 2 $ c' $ d' e
Z?z3,(À'.,.a,l Ç .Szs. Se c' $ c e d' $ d então fazemos /\'..* := /1'.,.a,. caso contrário fazemos
/\ s.* = /\'.,d
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Universo das famílias irredutíveis 

Primeira condição 

Famílias que não contêm K2,2 

Famílias da forma { K2,2, Kt,t}, t 2 3, t ímpar 

Não vazio (um elemento: { K2,3, K3,3}) 

<- - - - - - - - - Famílias com pelo menos um Ks,t, 2 ::; s < t 

Segunda condição 

Figura 4.18: Relação entre os problemas F ATOR(B) e a primeira e segunda condições. 

Segunda condição: Dada a família B, escolhemos Ks,t E B tal que 
2::; s <te aB(Ks,t) ç SB u {J(,;:i 2 2}. 

Vamos mostrar que, se Ks,t satisfaz a segunda condição, então Ks,t satisfaz as 
hipóteses do Lema 4.3.4. Se algum Ka,b E 8BU<s,t) fosse tal que b/ a 2 t/ s, então 
ou Ka,b E S13 ou a= b 2 2. Já vimos que a primeira possibilidade conduz a um absurdo. 
A segunda-também, pois ses< t não podemos ter b/a = 1 2 t/s. 

É preciso que fique claro quais problemas FATO R(B) têm sua complexidade definida 
por quais condições. Um resumo disto está no diagrama 4.18. A seguir vamos justificar 
este diagrama. 

Lema 4.3.6 Seja B uma família irredutível de grafos bipartidos completos, tal que B \ 
SB =/= 0. Então B satisfaz a primeira condição se e somente se K2,2 (/. B. 
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prova será feita por induçã.o em B \ SB. 

É imediato. 

Passo: IB \ SBI > 1. 

Seja Kc,d um elemento de B com 2::; e ::; d. Considere a subfamília B' de B dada por 
B' := B \ { Kc,d}. Por hipótese de indução B' possui um elemento I<c',d' com 2 ::; c' ::; d' e 
Ô131(Kc,,d,) Ç SB. Se e'::; c e d'::; d então fazemos I<s,t := I<c',d', caso contrário fazemos 
Ks,t := Kc,d• 
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Agora vamos usar esse fato para provar o lema. Suponhamos que .ffz.2 C B. Nesse
caso B não satisfaz a primeira condição pois o único grafo com chance de satisfazê-la
é exatamente .l(2,2, de acordo com a demonstração do fato acima. Por outro lado, se
Ã'2,2 ç1 25 então basta tomarmos qualquer elemento /(s.t de 23 que satisfaça 2 < s $ t e
aB(.K,,t) Ç SB; temos necessariamente t ? 3. []

Lema 4.3.7 Seja 13 uma famtü Q irredutível de gratos bipadidos completos ta! que B \
.SB # 0. .Então B saÉie/az a segunda condição se e somente se ezísíe .lí,.t C B com
2< s<t

Prova. Considere a família B' := B \ {Ki,{: á ? 2}. Claramente, 23' satisfaz a primeira
condição se e somente se 23 satisfaz a segunda condição.

Vamos utilizar esse fato para demonstrar o lema. Suponhamos que 6' satisfaz a
primeira condição. Então B' contém pelo menos um grifo -K.,t com 2 $ s $ t. Como
B' n {Ã'{,{: á ? 2} = Ü, então s < t.

Suponhamos agoi'a que existe .l(s,t c 23 com 2 $ s < t. Como B' n {-Ki,i: { ? 2} = 0,
então K2,2 g B'. Aplicando o Lema 4.3.6, temos que B' satisfaz a primeira condição.
Conseqüentemente, B satisfaz a segunda. []

Como conseqüência dos Lemas 4.3.6 e 4.3.7, e levando em conta as hipóteses que
estamos fazendo a respeito de B (irredutibilidade, B \ .SÕ # a e .SB seqüencial ânita),
temos o diagrama 4.18 justificado.

Note que as duas condições que enunciámos ainda não permitem caracterizar a com-
plexidade de todos os problemas de fatoração não abrangidos pelas seções anteriores. A
caracterização desses problemas restantes não ficará em aberto, apesar disso. A seção
seguinte conclui o capítulo provando que tais problemas são .A/'P-completos.

4.3.4 Famílias da form.a {-K2,2, Kt,t}, t 2. 3, f ímpar

Se a família B é da forma {/í2,2, /(t,(}, t ? 3, t ímpar, então nenhuma das técnicas vistas
neste capítulo caracterizam a complexidade de F'ATAR(6) . A condição suficiente para
.VP'-completude usada no Capítulo 3, no entanto, permitirá mostrar que F'.4TOR(23) é
./U'P-completo.

A família 23 satisfaz a todas as hipóteses do Teorema 3.5.4 na página 64 (Hell, Kirk-
patrick jlSI), se fizermos .F ::: /(2,2 e u ::; qualquer vértice de /(2.2. Na Figura 4.19 mos-
tramos o grifo Z)l/(2,2, ul. O teorema em questão prova a ./V'P-completude fazendo uma
transformação a partir do k-DNI para um dado k ? 3. No caso de F 4TOR({Ã'2,2, Ã't,t}),
temos k = 4.
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conectores

Figura 4.19: O grafo Z,)l/{'2,2, t;l

Uma outra maneira de provar a A/'P'-completude de f'ATAR(B) seria construir um
módulo B-coerente da maneira feita no capítulo sobre empacotamentos uniformes e trans-
formar dessa maneira o 4-DM em F',ATAR(B).
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Figura 4.19: O grafo D[K2,2, v]. 
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Uma outra maneira de provar a NP-completude de FATO R(B) seria construir um 
módulo B-coerente da maneira feita no capítulo sobre empacotamentos uniformes e trans
formar dessa maneira o 4-DM em F ATOR(B). 



Capítulo 5

Uma conexão com matróides

Três classes de problemas de fatoração polinomiais foram abordadas até o momento neste
tuba.Iho:

(a) problemas de fatoração por um grato cujos componentes não contêm mais do que
dois vértices cada uml

(b) problemas de fatoração por arestas e por uma quantidade finita de grifos hipoem
parelháveisl

(c) problemas de fatoração por famílias sequenciais de estrelas

Um dado comum a todos esses problemas é que as famílias / que os definem possuem
a característica destacada a seguir.

Dado um grifo H, os conjuntos de vértices de H que são cobertos por algum /.
empacotamento são os conjuntos independentes de um matróide sobre t'(HI.

Daqui por diante, vamos nos referir a essa propriedade como propriedade matroi
da}

Essa propriedade foi demonstrada em separado para os problemas al em j101, bl
em l41 e c) em 1291, sendo que o artigo mais recente desta lista data de 1986.

Até então os problemas de fatoraçào polinomiais vinham sendo abordados segundo o
paradigma ilustrado nos capítulos anteriores. Em primeiro lugar. estudava-se as configu-
rações aumentadoras para o problema em questão. A partir disto obtinham-se condições
necessárias e suficientes pala a maximalidade dos empacotamentos. Tais condições eram
então aproveitadas para a construção de algoritmos polinomiais e teoremas minimax. en]
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geral de feitio semelhante ao Algoritmo de Edmonds e à fórmula de Berre. Finalmente,
provava-se a propriedade matroidal para a família de grifos que definia o problema em
estudo.

Em 1988, Loebl e Poljak propuseram uma abordagem diversa, que procura caracte-
rizar os problemas de fatoração polinomiais através da propriedade matroidal. A partir
de então, muito do que havia a respeito dos problemas de fatoração polinomiais foi ge-
neralizado, em particular o conceito de botão (pág. 38) e a proprieJ-ade de Balas-Uhry
(Subseção 3.3). Em uma série de artigos (j21, 18, 22, 2311, Loebl e Poljak abordam duas
novas classes de famílias de grifos: as famlüias matroidais e as famílias boas de gra-
tos. Estas últimas generalizam as famílias citadas nos itens al, b) e c), enquanto que as
primeiras são as famílias que possuem a propriedade matroidal.

Em l2il foi proposta a seguinte conjectura

Conjectura(Loebl-Poljak, 1988)
finita F de trajos são equivalentes:

As seguintes aPrmações a respeito de zma Jjamília

e F é mata'oidal;

e r'.Arar(/') c p'

Para famílias da forma {/{'2, F}, sendo r' um grato conexo, provou-se que essa conjec-
tura é válida (j21, 22, 231), mas o caso geral permanece em aberto. Neste caso particular,
Loebl e Poljak obtiveram os seguintes resultados:

Teorema 5.1 (Loebl, Poljak, 1992/1993) Sela .F uma /amz7ia de gra/os da /arma
\.lÇ2.F\, com F cor\elo. Se F é boa ou reduz,íuet então FATOKjrb Q'P, caso contrário
FATORI.F) é N'P-completo.

Teorema 5.2 (Loebl-Poljak, 1988/1993) Sela / zzma /amí7ãa de gra/os da ./orça
Ã.Kz, F}, com F cometo. Então F é matroidai se e somente se F é boa ou redutíue!.

5.1 Famílias boas de gratos

As famílias boas foram propostas em j211 como uma classe de famílias de grifos que en-
globa tanto as famílias sequenciais de estrelas quanto as famílias constituídas por arestas
e por um número finito de grifos hipoemparelháveis. Nesta seçào vamos mostrar que

famílias boas de grafos possuem a propriedade matroidal e definem problemas de
fatoraçã.o polinomiais.
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5.1.1 Deânição

Antes de definirmos família boa de grifos, vamos conceituar um novo tipo de grifo, que
deve fazer parte dessas famílias: a hélice

Díz-se que um grato conexo F é uma &-hélice (Ã ? 0) se F possui um vértice c,
chamado de centro de F, tal que o grato F' -- c consiste de A + l componentes hipoempa-
relháveis, e pelo menos um deles é isomorfo a Â'i . O vértice de que este componente se
constitui é denominado raiz de F'. A única aresta que incide nesse componente e em c é
chamada haste de F'. Os demais k componentes são denominados h-componentes de f',
e .Hc(.F) é o conjunto dos h-componentes de F. Uma É-hélice será referida genericamente
por hélice.

Chamamos a atenção para o fato de que, pela definição acima, o grato /I'2 é uma hélice
em particular, uma 0-hélice. Permitir que /{'2 seja uma hélice possui o inconveniente

de que este grato possui mais de um vértice satisfazendo a nossa definição de centro.
Ou seja, o centro de ,f('2 não está bem definido. No entanto, a definição acima facilita a
apresentação do algoritmo na Seção 5.1.3, motivo pelo qual optamos por conviver com
..., H.Gnl'';''-

Quando invocarmos o "centro de .If2", estaremos nos referindo a qualquer dos seus
dois vértices, o mesmo se dando com a "raiz de .ll'2". A única restrição que fazemos é
que, quando um dos vértices for considerado centro, o outro será tido como raiz. Quanto
ao conjunto de h-componentes de .li'2, convencionámos que a única aresta de /('2 é a haste
do mesmo, e que Xc( Ã'2) = 0.

Se F e F' são duas hélices cujos centros e hastes coincidem, e tais que Hc(/'') Ç
Hc(F), então F' é uma sub-hélice de F

As hélices integram as famílias boas de grifos, compondo subfamílias que vamos
chamar de fechadas. A notação definida a seguir será empregada para enunciar, de modo
sucinto, o conceito de uma família fechada de hélices.

Considere a família Hc(#) dos h-componentes de uma hélice H. Dizemos que um h-
componente Z)' de uma hélice //' tem uma imagem em H se o número de h-componentes
de # isomorfos a D' é maior ou igual ao de .H'. Vamos indicar essa relação usando o

símbolo $, da seguinte forma: H' $ H.

Se todo h-componente Z,y de #' é tal que #' $ #, então dizemos que H' tem uma
imagem em # e indicamos essa relação de modo similar ao que usamos acima: H' $ H.

l

Não é difícil perceber que H' $ H se e somente se H' é isomorfo a uma sub-hélice de
.f/. Em particular, /I'2 $ # para qualquer hélice H, pois Hc(.li'2) = g.

Diz-se que uma família nào vazia P' de hélices é fechada se ;' satisfaz às seguintes

CAP.5 UMA CONEXÃO COM MATRÓIDES 103 

5.1.1 Definição 

Antes de definirmos família boa de grafos, vamos conceituar um novo tipo de grafo, que 
deve fazer parte dessas famílias: a hélice. 

Diz-se que um grafo conexo F é uma k-hélice (k > O) se F possui um vértice e, 
chamado de centro de F, tal que o grafo F - e consiste de k + l componentes hipoempa
relháveis, e pelo menos um deles é isomorfo a K1 . O vértice de que este componente se 
constitui é denominado raiz de F. A única aresta que incide nesse componente e em e é 
chamada haste de F. Os demais k componentes são denominados h-componentes de F, 
e H c(F) é o conjunto dos h-componentes de F. Uma k-hélice será referida genericamente 
por hélice. 

Chamamos a atenção para o fato de que, pela definição acima, o grafo K2 é uma hélice 
- em particular, uma O-hélice. Permitir que K2 seja urna hélice possui o inconveniente 
de que este grafo possui mais de um vértice satisfazendo a nossa definição de centro. 
Ou seja, o centro de K 2 não está bem definido. No entanto, a definição acima facilita a 
apresentação do algoritmo na Seção 5.1.3, motivo pelo qual optamos por conviver com 
essa definição. 

Quando invocarmos o "centro de K2", estaremos nos referindo a qualquer dos seus 
dois vértices, o mesmo se dando com a "raiz de K 2". A única restrição que fazemos é 
que, quando um dos vértices for considerado centro, o outro será tido como raiz. Quanto 
ao conjunto de h-componentes de K2 , convencionamos que a única aresta de K2 é a haste 
do mesmo, e que Hc(K2 ) = 0. 

Se F e F' são duas hélices cujos centros e hastes coincidem, e tais que H e( F') C 
H c(F), então F' é uma sub-hélice de F. 

As hélices integram as famílias boas de grafos, compondo subfamílias que vamos 
chamar de fechadas. A notação definida a seguir será empregada para enunciar, de modo 
sucinto, o conceito de uma família fechada de hélices. 

Considere a família H e( H) dos h-cornponentes de urna hélice H. Dizemos que um h
componente D' de urna hélice H' tem uma imagem em H se o número de h-cornponentes 
de H isomorfos a D' é maior ou igual ao de H'. Vamos indicar essa relação usando o 

D' 
símbolo <, da seguinte forma: H' ::::; H. 

D' 
Se todo h-componente D' de H' é tal que H' ::::; H, então dizemos que H' tem uma 

imagem em H e indicamos essa relação de modo similar ao que usamos acima: H'::::; H. 

Não é difícil perceber que H' ::::; H se e somente se H' é isomorfo a uma sub-hélice de 
H. Em particular, K2 ::::; H para qualquer hélice H, pois Hc(K2 ) = 0. 

Diz-se que urna família não vazia P de hélices é fechada se P satisfaz às seguintes 



CAP.5 UMA CONEXÃO COM MATRÓIDES 104

Figura 5.1: Os oito grifos na figura acima constituem uma família fechada de hélices. Se
uma família fechada de hélices possui os dois grifos no quadro à esquerda, então também
possui os cinco gratos à direita, devido à hereditariedade e à troca de h-componentes.
Observe que o grato S3 (na parte inferior da figura) rzão precisa pertencer à família para
que esta seja fechada.

propriedades

e Hereditariedade: Se F C P' e F' é uma sub-hélice de F', então existe uma hélice
em 'P {somorfa a r''

e 'l.Vaca de h-componentes: Se F', F'' C F' e F'' $ f'. então para todo D ç Hc(F')

tal que F' g r'' existe um D' C Hc(F'') tal que F'' $ F', para o qual há em P' uma
hélice isomorfa à hélice r'" com Hc( r'") = HclF'l \ {D} U {Zy}.

D

Na Figura. 5.1 damos um exemplo de família fechada de hélices

Assim, dizemos que uma família /' de grifos é boa se .F compõe-se de duas sub-
famílias de grifos disjuntas. 'H e p': sendo H uma família qualquer de grifos hipoempa-
relháveis e P' uma família fechada não vazia de hélices.
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Figura 5.1: Os oito grafos na figura acima constituem uma família fechada de hélices. Se 
urna família fechada de hélices possui os dois grafos no quadro à esquerda, então também 
possui os cinco grafos à direita, devido à hereditariedade e à troca de h-componentes. 
Observe que o grafo S3 (na parte inferior da figura) não precisa pertencer à família para 
que esta seja fechada. 

propriedades: 

• Hereditariedade: Se F E P e F' é uma sub-hélice de F, então existe uma hélice 
em P isomorfa a F'. 

• Troca de h-componentes: Se F, F' E P e F' i. F, então para todo D E Hc(F) 
D D' 

tal que F 1:. F' existe um D' E H e( F') tal que F' 1:. F, para o qual há em P uma 
hélice isomorfa à hélice F" com H e( F") = H e( F) \ {D} U {D'}. 

Na Figura 5.1 damos um exemplo de família fechada de hélices. 

Assim, dizemos que uma família :F de grafos é boa se :F compõe-se de duas sub
famílias de grafos disjuntas, 1{ e P, sendo 1-{ uma família qualquer de grafos hipoempa
relháveis e P uma família fechada não vazia de hélices. 
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Uma conseqüência dessa definição é que t.oda família boa de grifos contém o grifo
/{'2. De fato. sendo 'P uma famlHia fechada não vazia de hélices, então, levando em conta
a hereditariedade. temos /l2 C P

5.1.2 Gratos críticos e a propriedade de Balas-Uhry

Esta seção apresenta algumas caracterizações de gratos críticos. Estes. conforme dissemos
na introdução deste capítulo, são uma generalização dos botões, os quais estudamos no
Capítulo 3. Veremos que os gratos críticos desempenham um papel análogo ao dos botões
na questão da polinomialidade computacional. A propriedade de Balas-Uhry possui uma
ligação estreita com grifos críticos, por isso também será abordada nesta seção.

Dizemos que um grifo H qualquer é /-crítico se H não admite um /-fator e se
para qualquer u C V(HI o grato H -- t admite um /-fatos. Se / = {F'}, usaremos o

termo grato /?-crítico.

Um exemplo de classe de grifos críticos são os giafos hipoemparelháveis. De acordo
com a definição acima, esses gratos são /t'2-crít.ecos. Um fato que vamos demonstrar nesta
seção é que todos os gratos /'-críticos são /x'2-críticos quando / é uma família boa de
gratos.

Seja G um .F-empacotamento de um grifo H qualquer. O conjunto dos componentes
de G isomorfos a /I'2 mais as hastes de todas as k-hélices, # ;. 1, presentes em G será
denotado por .Hst((;). O conjunto dos componentes de G que são hipoemparelháveis
mais os h-componentes de todas as hélices presentes em G será denotado por 7'(G).

Observe que usamos uma notação semelhante a esta no Capítulo 3. Em particular.
na Seção 3.1. usamos a notação T(G) para indicar o conjunto dos 6'-triângulos de um
{ /I'2 , Ã'3l'empacotamento.

Os resultados a seguir enunciam diversas propriedades relacionadas com grifos /-
críticos. Estes resultados serão a base para diversos teoremas que será.o provados nesta
seção e nas seguintes.

Lema 5.1.1 Seja J uma família boa de gra.fos e G unt J-empacotamento em H. Seja
Ci um caminho G-alternante em H, C : tcü,- . .c.~l, de compra.mento p, ta! que:

il o vértice ca é [iuT'e de G;

il o vértice ci é cena.ro de uma hélice em G para todo i ímpar. Q < i <. p;

iü) a aresta c:.lc{ é uma haste de uma hélice para todo i par, Q <. i < p

iu) p é ím par
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Uma conseqüência dessa definição é que toda família boa de grafos contém o grafo 
K 2 • De fato, sendo Puma família fechada não vazia de hélices, então, levando em conta 
a hereditariedade, temos K2 E P. 

5.1.2 Grafos críticos e a propriedade de Balas-Uhry 

Esta seção apresenta algumas caracterizações de grafos críticos. Estes, conforme dissemos 
na introdução deste capítulo, são uma generalização dos botões, os quais estudamos no 
Capítulo 3. Veremos que os grafos críticos desempenham um papel análogo ao dos botões 
na questão da polinomialidade computacional. A propriedade de Balas-Uhry possui uma 
ligação estreita com grafos críticos, por isso também será abordada nesta seção. 

Dizemos que um grafo H qualquer é Y-crítico se H não admite um Y-fator e se 
para qualquer v E V(H) o grafo H - v admite um Y-fator. Se Y = {F}, usaremos o 
termo grafo F-crítico. 

Um exemplo de classe de grafos críticos são os grafos hipoemparelháveis. De acordo 
com a definição acima, esses grafos são Krcríticos. Um fato que vamos demonstrar nesta 
seção é que todos os grafos Y-críticos são Krcríticos quando Y é uma família boa de 
grafos. 

Seja G um Y-empacotamento de um grafo H qualquer. O conjunto dos componentes 
de G isomorfos a K 2 mais as hastes de todas as k-hélices, k 2:: 1, presentes em G será 
denotado por H st( G). O conjunto dos componentes de G que são hipoemparelháveis 
mais os h-componentes de todas as hélices presentes em G será denotado por T(G). 

Observe que usamos uma notação semelhante a esta no Capítulo 3. Em particular, 
na Seção 3.1, usamos a notação T(G) para indicar o conjunto dos G-triângulos de um 
{K2, K3}-empacotamento. 

Os resultados a seguir enunciam diversas propriedades relacionadas com grafos Y
críticos. Estes resultados serão a base para diversos teoremas que serã.o provados nesta 
seção e nas seguintes. 

Lema 5.1.1 Seja Y uma família boa de grafos e G um Y-empacotamento em H. Seja 
C um caminho G-alternante em H, C := ( eo, ... , cP), de comprimento p, tal que: 

i) o vértice Co é livre de G; 

ii) o vértice e; é centro de uma hélice em G para todo i ímpar, O < i < p; 

iii) a aresta c;_ 1 e; é uma haste de uma hélice para todo i par, O < i < p; 

iv} p é ímpar. 
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St (.; é ma .itl\nl elltào c. ( c(ntro (tt umu hélio( (}ll (ll

Pi.ova. Stiponhanlos (luc c/, nao s('.la (entro(le uílla lleli(p cnl (','('oí)si(lcranclo as (lcrllals
hipóteses apli('ágeis a r... llá três casos a estudei:

1) c. é li\re dc (;:

2) c. é raiz de a]glmla A' ]té]icc (]e (;. k ;. ]l

:3) c. é cocei'to poi algum elemento de T(G)

No primeiro caso. o /-enapacotar]aento dado por (; & (' cobre un] vértice alélll dos

que são col)ertos por 6'.

No segtmdo caso. seja F' a hélice de G que cobre c;,. e c o ccnt.ro de r'. Seja D un] h-
component.e cle /'. .r un] vértice de D adja(-ente a c distinto (le cp. e /.' um emparelhamento
perfeito em D -- .z. Seja r'' a héJI(e ol)tida. de r' tio(ando-se a }laste c.c ])ela aresta cr e
fazendo-se //c(r'') := Hc(/=l\ {D}. Pela hereditarieda(lc. }]á uii] elcilient.o em F' isoiliorfo
a F''. O ;-cil]])acotainento ((-; & ('') + E -- F' + r' cobre un] vórtice além dos que são
cobertos poi (,'.

No último caso. er]] (lue c,, foi coberto por unl eleillento dc T((,'), procedemos dc
modo similar' ao usado no (.capítulo :3 para as caudas aurllent.adoras. .X Figura 3.2 mostra

O proxinlo {eoieina contén] uma serie de proptteda(les (le .F-empacotanlcntos obe-
decendo uma condição adi(tonal. expressa em teimas dc dcfi(iências. Daqui poi diante
usamos o t.eillao deh('iêi]c'ia em i'eferência ao nt]niero de vértices ]ivtes de un] fnz/)rli'í//}a
l z,erz/o máximo,

Teorema 3.1.2 Sela ; ul ta /a} tília boa íit gl'a.fos

la} Sç H é \l it !Ji'nio (lualquel' f G é {llll F-(tll }acotaiitcltto itln.tii lal de 1{ ttt{ q\tc u

dcliciêTlciü dt (; é ulí)-tillta. tritão tll ellpnl'tlllont(l\to n(llilllo ellt (-; íl unl ttlll)ü-
cl lün trio lllá.titlln t m H

IU) Sf H í u ll gl'nfo (luulq\Lfl t: (l; Í ILlu F-(Tllpucoluti\tuta átilno (l( }{ tul (luc
lnrl (ill})alílha tento illárilno dt (; é una flllpn . llíuteu n ill(la'tino (tt ll. (Tltão Q
(lcjiciêl\cia dc (: í litínilila.

lcl S( H é \ ll qlalo qualqucl t (; ( ullt J-(111)ncotn)n(lllo tná=rlmo (t( 11. então
triste ulll F-(11})ncotnillt:lho (;' de }l com d(.]lrifl\cin ltílltíitn !nl quí Vq.(];']
\ ( (,')
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Se G é ma.rimai então cP ( centro de uma hilia em G. 

Prova. Suponhamos que cl' nào seja centro de uma hélice em G. Considerando as demais 
hipóteses aplicáveis a eµ, há três casos a estudar: 

1) Cp é livre de G'; 

2) cp é raiz de alguma k-hélice de G, k > l; 

:3) Cp é coberto por algum elemento de T( G). 

No primeiro caso. o F-empacotamento dado por G 6 C cobre um vértice além dos 
que são cobertos por G. 

No segundo caso. seja F a hélice de G que cobre Cp, e e o centro de F. Seja D um h
componente de F, .rum vértice de D adjacente a e distinto de cp, e E um emparelhamento 
perfeito em D - ;r. Seja F' a hélice obtida de F trocando-se a haste cµc pela aresta c::r e 

fazendo-se H e( F') := H e( F) \ {D}. Pela hereditariedade. há um elemento em P isomorfo 
a F'. O F-empacotamento ( G 6 C) + E - F + F' cobre um vértice além dos que são 
cobertos por G. 

No último caso. em que Cp for coberto por um elemento de T(G), procedemos de 
modo similar ao usado no Capítulo :3 para as caudas aumentadoras. A Figura 5.2 mostra 
um exemplo. □ 

O prox1mo teorema contém uma série de propriedades de F-empacotamentos obe
decendo uma condição adicional, expressa em termos de deficiências. Daqui por diante, 
usamos o termo deficiência em referência ao número de vértices livres ele um emparelha
mento máximo. 

Teorema 5. 1.2 Stja F uma família boa de grafos. 

(a) Se H é um grafo qualquer e G é um F-empacofamento ma.rimai de H tal que a 
deficiência df G { mínima, então um ernparelhamrn.to má.rimo em G é um empa
relhamento má.rimo em H. 

(b) St H é mn grafo qualquer e G é wn F-empacotamento manmo de H tal que 
um emparelhamento má.rimo de G é um empar·dhamento má.rimo de H. entâo a 
deficiência df G { m{nirna. 

{e) Sf H é um grafo qualquer f G é um F-unpacotamcnto ma.rimo de H. rnlâo 
e:úsff um F-unpacotamento G' dt H com défi'cíincia m/níma tal que V(G') = 
V(G). 
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e

Figura 5.2: Prova do Lema 3.1.1. No quadro em cima. temos a família /'. Embaixo: un]
exemplo de aumentação em que c, é coberto por um membro de r(cl.
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I 

Figura 5.2: Prova do Lema 5.1.1. No quadro em cima, temos a família F. Embaixo, um 
exemplo de aumentação em que cp é coberto por um membro de T( G). 



CAP.5

Prova

UNIA CONEXÃO COM MATRÓIDES !08

item a. Seja G um .F-empacotamento maximal de H com deficiência mínima. e E um
emparelhamento máximo de G. E fácil perceber que E induz um emparelhamento máximo
em cada componente de G'. Isso. no caso das hélices. significa que uma aresta de E é
incidente em cada centro. Vamos supor que, nesses casos, tal aresta é precisamente a
haste da respectiva hélice.

Vamos provar, por indução no comprimento, que todo caminho E-alternante C' :=
(co, . . . , c,) ímpar, com o extremo co livre de G, é G-alternante e atende às condições iil
e iii) do Lema 5.1.1.

Se C' tem comprimento p = 1, então é imediato que (,' é G-alternante e satisfaz às
condições ii) e iii) do Lema 5.1.1. Caso contrário, seja C'' o caminho E-alternante
(co, . . . ,c.-2). Por hipótese de indução, C" atende a ii) e iii) do Lema 5.1.1 e é G-
alternante. Como G é maximal, então o vértice c,.2 é antro de uma hélice de G
pelo Lema 5.1.1. Isso implica que a aresta c..2cp-i é a haste dessa mesma hélice,
e que a aresta c,.ic. não pertence a G. Portanto C satisfaz todas as condições do
Lema 5. 1 . 1 e é G'-alternante.

Suponhamos por absurdo que E não seja um emparelhamento máximo de H. Então
existe um caminho E-alternante em # com extremos livres de E. Seja C um caminho
E-alternante, C' = (co, . . . , c,), de comprimento p ? 1, tal que co e c. são livres de E.

É fácil ver que co e c. são cobertos por elementos de real. Isto ocorre, pois os
vértices de H livres de E ou são livres de G ou são cobertos por elementos de T(G). Se
co ou cp fossem livres de G, teríamos uma contradição pelo fato acima, mais o Lema 5. 1 . 1.

Sejam Z?o e B. os elementos de 7'(G) que cobrem respectivamente co e c.. Como a
cada elemento de T(G) corresponde exatamente um vértice livre de E, então l?o e B, sào
distintos. Sejam Go e G. respectivamente os componentes de G que contêm Bo e B..
(Eventualmente, pode ocorrer que (=o e G. coincidam.)

É um fato que. dado um grato hipoemparelhável B, um vértice u de B e um em-
parelhamento perfeil,o M em B -- u, então existe um caminho JW-alternante par de tz a
u para qualquer vértice u de B. Esse fato é uma consequência da demonstração de um
conhecido resultado de Lovász sobre "ear decompositions" 1241.

Todo grifo hipoemparelhável H pode ser representado como Co + C'i +
sendo C,'o, C'i , . . . , C', caminhos tais que

+ c,.

e Co = (z,l para algum u € t'(al;

e para cada zl, l .$ i$ r. C',. ou é um caminho ímpar tendo em comum com (,'o. . . . :

C, apenas seus extremos, ou C':. é um circuito ímpar com exatamente um ponto
em comum com Co, . . . . C',.
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Prova. 

Item a. Seja G um F-empacotamento maximal de H com deficiência mínima, e E um 
emparelhamento máximo de G. É fácil perceber que E induz um emparelhamento máximo 
em cada componente de G. Isso, no caso das hélices, significa que uma aresta de E é 
incidente em cada centro. Vamos supor que, nesses casos, tal aresta é precisamente a 
haste da respectiva hélice. 

Vamos provar, por indução no comprimento, que todo caminho E-alternante C 
( Co, ... , Cp) ímpar, com o extremo e.o livre de G, é G-alternante e atende às condições ii) 
e iii) do Lema 5.1.1. 

Se C tem comprimento p = l, então é imediato que C é G-alternante e satisfaz às 
condições ii) e iii) do Lema 5.1.1. Caso contrário, seja C' o caminho E-alternante 
(e.o, ... , Cp-2). Por hipótese de indução, C' atende a ii) e iii) do Lema 5.1.1 e é G
alternante. Como G é maximal, então o vértice cp_2 é centro de uma hélice de G 
pelo Lema 5.1.1. Isso implica que a aresta cp_2cp-t é a haste dessa mesma hélice, 
e que a aresta Cp-l Cp não pertence a G. Portanto C satisfaz todas as condições do 
Lema 5.1.1 e é G-alternante. 

Suponhamos por absurdo que E não seja um emparelhamento máximo de H. Então 
existe um caminho E-alternante em H com extremos livres de E. Seja C um caminho 
E-alternante, C = (e.o, ... , cp), de comprimento p ~ l, tal que c0 e cP são livres de E. 

É fácil ver que e.o e Cp são cobertos por elementos de T( G). Isto ocorre, pois os 
vértices de H livres de E ou são livres de G ou são cobertos por elementos de T( G). Se 
Coou cP fossem livres de G, teríamos uma contradição pelo fato acima, mais o Lema 5.1.1. 

Sejam B0 e BP os elementos de T( G) que cobrem respectivamente e.o e Cp, Como a 
cada elemento de T( G) corresponde exatamente um vértice livre de E, então B0 e Bp são 
distintos. Sejam G0 e GP respectivamente os componentes de G que contêm B0 e BP' 
(Eventualmente, pode ocorrer que G0 e GP coincidam.) 

É um fato que, dado um grafo hipoemparelhável B, um vértice v de B e um em
parelhamento perfeito M em B - v, então existe um caminho M-alternante par de u a 
v para qualquer vértice u de B. Esse fato é uma conseqüência da demonstração de um 
conhecido resultado de Lovász sobre "ear decompositions" [24]. 

Todo grafo hipoemparelhável H pode ser representado como C0 + C1 + ... + Cr, 
sendo Co, C 1 , ... , Cr caminhos tais que 

• Co = (v) para algum v E V(H); 

• para cada í, 1 ::; i::; r, C1 ou é um caminho ímpar tendo em comum com C0 , .•• , 

Cr apenas seus extremos, ou Ci é um circuito ímpar com exatamente um ponto 
em comum com C0 , ... , Cr. 
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Além disso, H admite um emparelhamento máximo E tal que os caminhos C'i
C, são E-alternantes e con]eçan] com arestas não pertencentes a E.

Tal observação nos permite afirmar que existe um caminho E-alternante (I''
(ci;, . . . .c;.). de comprimento p: com os extremos livres de E, sem vértices em comum
com outros elementos de T(G) que não Bo e B., e que existe um único par de inteiros
i,J, 0 5; z < J $ p\ tal que c: é coberto por Bo, c; é coberto por BP e as arestas c;..,c;
com / par, { < / < J. são arestas de Hsf(GI. (Essas arestas pertencem a E.)

Se Go é uma É-hélice. com # ? 1. então seja G'Í) a sub-hélice de Go com Hc(GÍ)) =
#c(Go) \ Bo. Defina analogamente G., caso G'. sda uma Ã-hélice: # ? 1. Seja Eo um

emparelhamento perfeito em Bo -- c{ , e EP um emparelhamento perfeito em B. -- c;

Não é difícil ver que o .F-empacotamento

G -(Go + C;.l + IC'Í, + al,) +(Eo + E.) -t E A((c., . . . , cj))

cobre os mesmos vértices que G e possui deficiência menor. um absurdo.

Empacotamentos similares podem ser obtidos caso Go ou G. nào sejana hélices. Va
mos dar um exemplo. Se Go não for uma hélice, então Go é um componente hipoempa
relhável de (;. Suponhamos que G. seja uma &-hélice. k ? 1. Então

G -(C;o + G.) + C'l, +(Eo + E.) + E A((c:, . . . , cj))

cobre os mesmos vértices que G' e tem deficiência menor.

.item b. É imediata. De fato, se G não tivesse deficiência mínima. então qualquer em-
parelhamento máximo de um /-empacotamento máximo que minimizasse a deficiência
seria maior do que um empareihamento máximo de G.

/tem c. Seja E um emparelhamentomáximode G tal que, paracada #-héiicede G, # ? l.
a respectiva haste pertence a E. Pelo item b). se G não rena deficiência mínima, então E
não é um emparelhamento máximo em H. Pelos argumentos dados no item al, podemos
obter un] /-empacotamento G' com deficiência menor do que G e que cubra os mesmos
vértices.

D

Várias observações podem ser feitas a respeito dos resultados que acabamos de prc-var

O Lema 5.1.1 aglutina diversas características das configurações aumentadoras que
discutimos nos Capítulos 3 e 4. Cabe observar. no entanto, que este lema não caracteriza
totalmente as configurações aumentadoras para famílias boas. Uma caracterização conl-
poeta deveria impor condições sobre o grau em G dos centros dos componentes isomorfos
a hélices e dar mais detalhes sobre os casos em que C tem conlprinlento par. Desse modo
poderíamos generalizar as pipas aumentadoras e as configurações aumentadoras de tipo
1, as quais não se encaixam rias condições do Lema .3.1.1.
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Além disso, H admite um emparelhamento máximo E tal que os caminhos C1 , ... , 
Cr são E-alternantes e começam com arestas não pertencentes a E. 

Tal observação nos permite afirmar que existe um caminho E-alternante C* = 
(e~, ... , e;;), de comprimento p; com os extremos livres de E, sem vértices em comum 
com outros elementos de T( G) que não B 0 e Bp, e que existe um único par de inteiros 
i, j, O ,'.S i < j ,'.S p', tal que e;' é coberto por B0 , e; é coberto por BP e as arestas ci_. 1 ci 
com l par, i < l < j, são arestas de H st( G). ("Cssas arestas pertencem a E.) 

Se G0 é uma k-hélice, com k 2 1, então seja G~ a sub-hélice de G0 com H e( G~) = 
Hc(Go) \ B0 . Defina analogamente G~, caso GP seja uma k-hélice, k 2 1. Seja E0 um 
emparelhamento perfeito em B0 - e;', e Ep um emparelhamento perfeito em Bp - e;. 

Não é difícil ver que o F-empacotamento 

cobre os mesmos vértices que G e possui deficiência menor, um absurdo. 

Empacotamentos similares podem ser obtidos caso G0 ou GP não sejam hélices. Va
mos dar um exemplo. Se G0 não for uma hélice, então G0 é um componente hipoempa
relhável de G. Suponhamos que Gp seja uma k-hélice, k 2 1. Então 

cobre os mesmos vértices que G e tem deficiência menor. 

Item b. É imediata. De fato, se G não tivesse deficiência mínima, então qualquer em
parelhamento máximo de um F-empacotamento máximo que minimizasse a deficiência 
seria maior do que um emparelhamento máximo de G. 

Item e. Seja E um emparelhamento máximo de G tal que, para cada k-hélice de G, k 2 1, 
a respectiva haste pertence a E. Pelo item b), se G não tem deficiência mínima, então E 
não é um emparelhamento máximo em H. Pelos argumentos dados no item a), podemos 
obter um F-empacotamento G' com deficiência menor do que G e que cubra os mesmos 
vértices. 

o 

Várias observações podem ser feitas a respeito dos resultados que acabamos de pro-
var. 

O Lema 5.1.1 aglutina diversas características das configurações aumentadoras que 
discutimos nos Capítulos 3 e 4. Cabe observar, no entanto, que este lema não caracteriza 
totalmente as configurações aumentadoras para famílias boas. Uma caracterização com
pleta deveria impor condições sobre o grau em G dos centros dos componentes isomorfos 
a hélices e dar mais detalhes sobre os casos em que C tem comprimento par. Desse modo 
poderíamos generalizar as pipas aumentadoras e as configurações aumentadoras de tipo 
1, as quais não se encaixam nas condições do Lema 5.1.1. 
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Figura 5.3: Na figura, na parte superior, temos a família de gratos .F. Embaixo, mos-
tramos dois /-fatores diferentes do mesmo grifo #, ambos com o mesmo número de
componentes não isomorfos a /{'2. Observe que um emparelhamento máximo no empa-
cotamento da esquerda deixa dois vértices livres a mais do que no empacotamento da
direita.

Não é o objetivo desse capítulo. no entanto, enquadrar os problemas de fatoração
oriundos de famílias boas no método de análise empregado nos capítulos anteriores. Para
o que nos propomos fazer -- caracterizar a propriedade matroidal para famílias boas
e mostrar um aigoritmo polinomial para os respectivos problemas de fatoração -- o
Lema 5.1.1 é suficiente.

O item al do Teorema 5.1.2 pode ser entendido como uma generalização. para famílias
boas, da propriedade de Balas-Uhry. Em primeiro lugar, os Teoremas 3.3.1 e 3.3.2, que
enunciam a propriedade de Balas-Uhry para o problema do emparelhamento fracionário
perfeito e para o problema do {/I 2, /(3l'favor, incluem-se no item mencionado. E em
segundo lugar, famílias boas em geral nào possuem a propriedade: como se vê no exemplo
da Figura 5.3. Para famílias boas de cardinalidade 2, entretanto. vale a propriedade de
Balas-Uhry, já que todo componente não isomorfo a /I'2 de um empacotamento por uma
família desse tipo tem deficiência l.

Como consequência do Teorema 3.1.2 temos uma primeira caracterização de gratos
.F-críticos, dada pelo teorema abaixo.

Teorema 5.1.3 Seja J uma .família boa de glifos e H unt grelo quatquei Enl,ão H
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/ 

Figura 5.3: Na figura, na parte superior, temos a família de grafos :F. Embaixo, mos
tramos dois F-fatores diferentes do mesmo grafo H, ambos com o mesmo número de 
componentes não isomorfos a K2 • Observe que um emparelhamento máximo no empa
cotamento da esquerda deixa dois vértices livres a mais do que no empacotamento da 
direita. 

Não é o objetivo desse capítulo, no entanto, enquadrar os problemas de fatoração 
oriundos de famílias boas no método de análise empregado nos capítulos anteriores. Para 
o que nos propomos fazer - caracterizar a propriedade matroidal para famílias boas 
e mostrar um algoritmo polinomial para os respectivos problemas de fatoração - o 
Lema 5.1.1 é suficiente. 

O item a) do Teorema 5.1.2 pode ser entendido como uma generalização, para famílias 
boas, da propriedade de Balas-Uhry. Em primeiro lugar, os Teoremas 3.3.1 e 3.3.2, que 
enunciam a propriedade de Balas-Uhry para o problema do emparelhamento fracionário 
perfeito e para o problema do {K2 , I<3 }-fator, incluem-se no item mencionado. E em 
segundo lugar, famílias boas em geral não possuem a propriedade, como se vê no exemplo 
da Figura 5.3. Para famílias boas de cardinalidade 2, entretanto, vale a propriedade de 
Balas-Uhry, já que todo componente não isomorfo a K 2 de um empacotamento por uma 
família desse tipo tem deficiência 1. 

Como conseqüência do Teorema 5.1.2 temos uma primeira caracterização de grafos 
F-críticos, dada pelo teorema abaixo. 

Teorema 5.1.3 Seja F uma família boa de grafos e H um grafo qualquer. Então H 
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é F-crítico se e somente se H é hipoemparetháuet e não admite um. F-jator que utilize
e=atamente um componente não isomorjo a Kz.

Prova. Suponhamos que .H é hipoemparelhável e não admite um .F-favor com exatamente
um componente não isomorfo a .l(2. Se .ll/ admitir um .F-fator G, suponha sem perda de
generalidade que a deficiência de G é mínima. Então o Teorema 5.1.2, item a), garante
que um emparelhamento máximo em G é um emparelhamento máximo em .f/. Como .H
é hipoemparelhável, então esse emparelhamento máximo cobre IV(-a) -- 1 = V(G)l --
l vértices e portanto a deficiência de G é exatamente l. Isso signiâca que G possui
exatamente um componente não isomorfo a Ã'z, um absurdo. Portanto, .H não admite
um /-fator. Como H é hipoemparelhável então .H -- u é .F-fatorável para todo u C L'(H);
ou seja, .H é .F-crítico.

Vamos provar a outra implicação

Se .H é .F-crítico, então é imediato que .H não possui F-fatores com exatamente um
componente não isomorfo a .l(2. Resta apenas provar que .17 é hipoemparelhável.

Seja « C }'(N), e G -: .F-fator em H
assumir que a deficiência de G é mínima.

u. Pelo item c) do Lema 5.1.2, podemos

Seja .E um empareihamento máximo em G. Novamente pelo item a) do Teorema 5.1.2,
concluímos que E é um emparelhamento máximo em /?, o qual por sua vez omite o
vértice u. Como podemos obter um emparelhamento com essas características para todo
u C y(H), então 1/ = alZ)l, sendo Z) um dos blocos da decomposição de Gallai-Edmonds
(.D, .4, C') de H. Pelo Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds, alZ)l = H é hipoempa-

TJma outra conseqüência interessante do Lema 5.1.2 é o resultado abaixo

Eeoxelna. 5.L.4 Seja J: uma, Jamtnia boa, de gratos e H um grelo qual,quer. Então os
componentes de H são F-críticos se e soFT\ente se todo u C VÇH) é \jure de algum F-
empacotamento max mal de H

Prova. Suponhamos que cada componente de H é /-crítico. Seja u C y(H), e G um .F-
empacotamento máximo de .H--u. Seja .17o o componente de .fí que contém t-. Claramente,
G induz um .F-empacotamento máximo em todos os componentes de .]] que não contêm
u. Como }lío é .F-crítico, o /-empacotamento máximo induzido por G em Ho -- u é um
/-empacotamento máximo em .17o. Portanto G é um .F-empacotamento máximo de .f/

que deixa u livre. Como todo /-empacotamento máximo é maximal, temos a primeira
implicação demonstrada.

Suponhamos agora que todo u C l/(H) é li\re de algum .F-empacotamento maximal
de H. Pelo mesmo argumento empregado na pro'ç'a do Teorema 5.1.3, concluímos que
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é :F -crítico se e somente se H é hipoemparelhável e não admite um :F-jator que utilize 
exatamente um componente não isomorfo a K 2 . 

Prova. Suponhamos que H é hipoemparelhável e não admite um :F-fator com exatamente 
um componente não isomorfo a K 2 . Se H admitir um :F-fator G, suponha sem perda de 
generalidade que a deficiência de G é mínima. Então o Teorema 5.1.2, item a), garante 
que um emparelhamento máximo em G é um emparelhamento máximo em H. Como H 
é hipoemparelhável, então esse emparelhamento máximo cobre IV(H)I - 1 = IV(G)I -
1 vértices e portanto a deficiência de G é exatamente 1. Isso significa que G possui 
exatamente um componente não isomorfo a K 2 , um absurdo. Portanto, H não admite 
um :F-fator. Como H é hipoemparelhável então H -v é :F-fatorável para todo v E V(H); 
ou seja, H é :F-crítico. 

Vamos provar a outra implicação. 

Se H é :F-crítico, então é imediato que H não possui :F-fatores com exatamente um 
componente não isomorfo a K 2 • Resta apenas provar que H é hipoemparelhável. 

Seja v E V(H), e G um :F-fator em H - v. Pelo item c) do Lema 5.1.2, podemos 
assumir que a deficiência de G é mínima. 

Seja E um emparelhamento máximo em G. Novamente pelo item a) do Teorema 5.1.2, 
concluímos que E é um emparelhamento máximo em H, o qual por sua vez omite o 
vértice v. Como podemos obter um emparelhamento com essas características para todo 
v E V(H), então H = H[D], sendo D um dos blocos da decomposição de Gallai-Edmonds 
(D, A, C) de H. Pelo Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds, H[D] = H é hipoempa
relhável. o 

Uma outra conseqüência interessante do Lema 5.1.2 é o resultado abaixo. 

Teorema 5.1.4 Seja :F uma famflia boa de grafos e H um grafo qualquer. Então os 
componentes de H são :F-críticos se e somente se todo v E V ( H) é livre de algum :F
empacotamento maximal de H. 

Prova. Suponhamos que cada componente de H é :F-crítico. Seja v E V(H), e G um :F
empacotamento máximo de H-v. Seja H0 o componente de H que contém v. Claramente, 
G induz um :F-empacotamento máximo em todos os componentes de H que não contêm 
v. Como Ho é :F-crítico, o :F-empacotamento máximo induzido por G em H0 - v é um 
:F-empacotamento máximo em H 0 . Portanto G é um :F-empacotamento máximo de H 
que deixa v livre. Como todo :F-empacotarnento máximo é maximal, temos a primeira 
implicação demonstrada. 

Suponhamos agora que todo v E V(H) é livre de algum :F-empacotamento maximal 
de H. Pelo mesmo argumento empregado na prova do Teorema 5.1.3, concluímos que 
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esses componentes são hipoemparelháveis. Por outro lado, a suposição garante que os
componentes de n não são /-favoráveis. Isso conclui a prova do teorema. []

5.1.3 Um algoritmo polinomial para a fatoração por famílias
boas

Nesta seção vamos mostrar um algoritmo polinomial para o problema da fatoração por
famílias boas finitas de gratos. Este algoritmo foi proposto por Loebl e Poljak em 1221.
Em l23) há uma versão mais detalhada do mesmo algoritmo, proposta pelos mesmos
autores, para famílias boas de cardinalidade 2.

O algoritmo aceita como entradas uma instância -H do problema do .F-fator e um
inteiro d ;. 0, e constrói ou um .F-empacotamento em /{ que deixa no máximo d vértices
livres, ou um certificado de que não existe um tal .F-empacotamento. Esse certificado
consiste de um conjunto S de vértices de .H e de um conjunto de componentes do grato
.H -- S, satisfazendo uma condição expressa em termos de uma medida que vamos chamar
de capacidade.

Dados um conjunto S de vértices de .H e um conjunto R de componentes do grafo
.H -- S, chamamos de capacidade de um vértice z C S com relação a R, ao maior k,
k ? 1, para o qual existe uma (k -- l)-hélice F que satisfaça:

e F' é um subgrafo de H cujo centro coincide com z;

e a raiz e cada h-componente T de -F são subgrafos de componentes distintos R de RI

e os grifos R y(T) admitem emparelhamentos perfeitos

Usaremos a notação cap(z, R) para denotar a capacidade de z com relação a R

Com isso, apresentamos o algoritmo na Figura 5.4

O passo (1) do algoritmo não demanda maiores explicaçõesl empregando o Algo-
ritmo de Edmonds, podemos construir a decomposição de Gallai-Edmonds em tempo
polinomial.

O passo (2) também pode ser efetuado em tempo polinomial de acordo com o Teo-
rema 5.1.3. O argumento empregado aqui é semelhante ao que foi usado no Capítulo 3
para mostrar que problemas de fatoração por arestas e grifos hipoemparelháveis são
polinomiais.

Sabemos pelo Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds que os componentes de D
são hipoemparelháveis. O Teorema 5.1.3 garante que, para caracterizarmos quais desses
componentes são .F-críticos, basta testar quais admitem um .F-favor com exatamente um

CAP.5 UMA CONEXÃO COM MATRÓIDES 112 

esses componentes são hipoemparelháveis. Por outro lado, a suposição garante que os 
componentes de H não são F-fatoráveis. Isso conclui a prova do teorema. 0 

5.1.3 Um algoritmo polinomial para a fatoração por famílias 
boas 

Nesta seção vamos mostrar um algoritmo polinomial para o problema da fatoração por 
famílias boas finitas de grafos. Este algoritmo foi proposto por Loebl e Poljak em [22). 
Em [23] há uma versão mais detalhada do mesmo algoritmo, proposta pelos mesmos 
autores, para famílias boas de cardinalidade 2. 

O algoritmo aceita como entradas urna instância H do problema do F-fator e um 
inteiro d 2: O, e constrói ou um F-empacotamento em H que deixa no máximo d vértices 
livres, ou um certificado de que não existe um tal F-empacotamento. Esse certificado 
consiste de um conjunto S de vértices de H e de um conjunto de componentes do grafo 
H - S, satisfazendo uma condição expressa em termos de uma medida que vamos chamar 
de capacidade. 

Dados um conjunto S de vértices de H e um conjunto R de componentes do grafo 
H - S, chamamos de capacidade de um vértice x E S com relação a R, ao maior k, 
k > 1, para o qual existe uma (k - 1)-hélice F que satisfaça: 

• F é um subgrafo de H cujo centro coincide com x; 

• a raiz e cada h-componente T de F são subgrafos de componentes distintos R de R; 

• os grafos R - V(T) admitem emparelhamentos perfeitos. 

Usaremos a notação cap( x, R) para denotar a capacidade de x com relação a R. 

Com isso, apresentamos o algoritmo na Figura 5.4. 

O passo (1) do algoritmo não demanda maiores explicações; empregando o Algo
ritmo de Edmonds, podemos construir a decomposição de Gallai-Edmonds em tempo 
polinomial. 

O passo (2) também pode ser efetuado em tempo polinomial de acordo com o Teo
rema 5.1.3. O argumento empregado aqui é semelhante ao que foi usado no Capítulo 3 
para mostrar que problemas de fatoração por arestas e grafos hipoemparelháveis são 
polinomiais. 

Sabemos pelo Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds que os componentes de D 
são hipoemparelháveis. O Teorema 5.1.3 garante que, para caracterizarmos quais desses 
componentes são F-críticos, basta testar quais admitem um F-fator com exatamente um 
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Entrada: Um grifo .fí qualquer e um inteiro d ? 0i
Saída: Um /-empacotamento G' de H que deixe no máximo d vértices de f/ liç,res. ou
um conjunto Á Ç y(H) e uma coleção R de componentes .F-críticos de H -- Á tais que
IR > E,.,.{ cap(z, R) + d.

(1)
(2)
(3)

Construa a decomposição de Gallai-Edmonds (1), Á, C) de H;
}' := conjunto dos componentes .F-críticos de D;
Para cada elemento z de .A faça

.r. := {y Ç }'': cap(:«, y) = }' };
limpara;
.r* := {r ç r: lr $ al;
Resolva o problema da partição em matróides para a família de matróides
{(X /z): :« c .A} u {(X .r*)};
Se existe R Ç y tal que R > >ll:,...{ cap(z, R) +d
então

Devolva .4 e R e pare.
senão

Seja {y; c /, : z c .4} uma coleção de conjuntos independentes disjuntos
que cobre pelo menos y -- d membros de }'i
Para cada l € .A tal que yl, # a, seja Fz uma (IV;l
de acordo com a definição de capacidades
Seja .E o emparelhamento constituído pelas hastes das hélices F=, z C .4,
mais um emparelhamento perfeito em cada componente D de y tal que
1) C }'; para algum zl
Para cada l c Á tal que y= = ü faça

C' := caminho E-alternante maximal ímpar começando em z e terminando
em algum componente .[) de .DI
E'.- E L C.
Para cada y c Á tal que g/ c C' faça

Atualize }L, /q, e y;
ampara;

ampara;
Seja G o .F-empacotamento constituído de

e um emparelhamento perfeito em .r/IC'l,
e um .F-favor em cada componente de /íln
e o grifo .F; para cada z € Á,
e um emparelhamento máximo em cada componente de //lr -- U,e,:! },1,
e um emparelhamento perfeito em XllÇ -- y(-G)l para cada z C J;

Devolva G e pare

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9) 1)-hélice dada

(10)

(1 1)
(12)

(13)
(14)
(15)

(16)

rl,

(17)

Figura 5.4: Algoritmo Cinco
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Entrada: Um grafo H qualquer e um inteiro d~ O; 
Saída: Um F-empacotamento G de H que deixe no máximo d vértices de H livres, ou 
um conjunto A Ç V(H) e uma coleção R de componentes F-críticos de H - A tais que 
IRI > LxEA cap(x, R) + d. 

(1) Construa a decomposição de Gallai-Edmonds (D, A, C) de H; 
(2) Y := conjunto dos componentes F-crític0s de D; 
(3) Para cada elemento x de A faça 

Ix := {Y Ç Y: cap(x, Y) = jYj}; 
fimPara; 

(4) J* := {Y Ç Y: IYI :S: d}; 
(5) Resolva o problema da partição em matróides para a família de matróides 

{(Y,Jx):x E A} U {(Y,J*)}; 
(6) Se existe R Ç Y tal que !RI > LxEA cap(x, R) + d 

então 
(7) Devolva A e R e pare. 

senão 
(8) Seja {Yx E lx : x E A} uma coleção de conjuntos independentes disjuntos 

que cobre pelo menos IYI - d membros de Y; 
(9) Para cada x E A tal que Yx =I- 0, seja Fx uma (IYxl - 1)-hélice dada 

de acordo com a definição de capacidade; 
(10) Seja E o emparelhamento constituído pelas hastes das hél!ces Fx, x E A, 

mais um emparelhamento perfeito em cada componente D de Y tal que 
D E Yx para algum x; 

(11) Para cada x E A tal que Yx = 0 faça 
(12) C := caminho E-alternante maximal ímpar começando em x e terminando 

em algum componente D de D; 
(13) E:= E 6 C; 
(14) Para cada y E A tal que y E C faça 
(15) Atualize 1,;, Fy e Y; 

fimPara; 
fimPara; 

(16) Seja G o F-empacotamento constituído de 
• um emparelhamento perfeito em H[C], 
• um F-fator em cada componente de H[D - Y], 
• o grafo Fx para cada x E A, 
• um emparelhamento máximo em cada componente de H[Y - UxEA Yx], 
• um emparelhamento perfeito em H[Yx - V(Fx)] para cada x E A; 

(17) Devolva G e pare. 

Figura 5.4: Algoritmo Cinco. 
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componente não isomorfo a .l(2. Dado que a família .F é fixa e que seu tamanho é finito,
isto pode ser feito em tempo polinomial na ordem do grafo .17 e no tamanho da família
.r

Os passos (3) e (4) definem uma instância do problema da partição em matróides,
a qual deve ser resolvida no passo (5). Dadas as propriedades da hereditariedade e da
boca de h-componentes, que deânem as famílias fechadas de hélices, não é difícil perceber
que cada conjunto /, contém os conjuntos independentes de um matróide sobre y. com
função posto r= dada precisamente por

,,(j'') := c«P(z, {'') para todo F' ç y

Um algoritmo polinomial que resolve o problema da partição em matróides foi descrito
por Edmonds em l91. Esse algoritmo ou devolve uma partição como a que é invocada no
passo (8), ou então devolve a coleção R de componentes de }' citada no passo (6). Do
Teorema 1.4.2, ingerimos que essas duas alternativas são mutuamente disjuntas.

Portanto, se o passo (7) for invocado, não é possível cobrir lrl -- d componentes
de }' com um .F-empacotamento de .ll/, o que certamente implica que qualquer .7'-
empacotamento de -f7 deixa mais do que d vértices livres já que os componentes dey são .F-críticos.

Caso seja executado o passo (8), então dispomos de um /-empacotamento, formado
pelas hélices Fz tais que z c .A, y= # Ü, o qual cobre ao menos y -- d componentes de
y e mais os vértices z de .4 para os quais yz # 0. Os passos (lO) a (15) modi6cam esse
/-empacotamento de modo que ele passe a cobrir todos os vértices de .4 e não deixe de
cobrir nenhum vértice em U,c,4 yl,. Ao final desse processo, o novo .F-empacotamento
continua cobrindo pelo menos rl -- d componentes de y

No passo (16) estendemos esse /-empacotamento a um .F-empacotamento de H que
deixa no máximo d vértices de -H livres, o qual finalmente é devolvido pelo algoritmo no
passo (17).

É interessante observar a configuração peculiar dos /-empacotamentos construídos
pelo Algoritmo Cinco. Se considerarmos um emparelhamento máximo .E em um tal
.7-empacotamento G, sendo G máximo em H, então E atende a todas as condições de
maximalidade dadas pelo Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds. O próximo resultado
expressa esta observação de forma clara.

LIQUl& 3.'L.5 Seja F umcl favntniü boa $nita de grcLjos, H um gra,jo quatq'üer e G UTT\

F-empacotamento máximo eln H construído T)eto Algarismo Cin,co. Então um empare-
hamento máximo em G é um empürelhamento máximo em H. n

Levando em conta o item b) do Teorema 3.1.2: temos a seguinte conseqiiência do
lema acima.

CAP.5 UMA CONEXÃO COM MATRÓIDES 114 

componente não isomorfo a K 2 • Dado que a família Fé fixa e que seu tamanho é finito, 
isto pode ser feito em tempo polinomial na ordem do grafo H e no tamanho da família 
F. 

Os passos (3) e (4) definem uma instância do problema da partição em matróides, 
a qual deve ser resolvida no passo (5). Dadas as propriedades da hereditariedade e da 
t10ca de h-componentes, que definem as famílias fechadas de hélices, não é difícil perceber 
que cada conjunto Ix contém os conjuntos independentes de um matróide sobre Y, com 
função posto r x dada precisamente por 

rx(Y) := cap(x, Y) para todo Y Ç Y. 

Um algoritmo polinomial que resolve o problema da partição em matróides foi descrito 
por Edmonds em [9). Esse algoritmo ou devolve uma partição como a que é invocada no 
passo (8), ou então devolve a coleção R de componentes de Y citada no passo (6). Do 
Teorema 1.4.2, inferimos que essas duas alternativas são mutuamente disjuntas. 

Portanto, se o passo (7) for invocado, não é possível cobrir IYI - d componentes 
de Y com um F-empacotamento de H, o que certamente implica que qualquer F
empacotamento de H deixa mais do que d vértices livres já que os componentes de 
Y são F-críticos. 

Caso seja executado o passo (8), então dispomos de um F-empacotamento, formado 
pelas hélices Fx tais que x E A, Yx i= í/J, o qual cobre ao menos IYI - d componentes de 
Y e mais os vértices x de A para os quais Yx i= (/J. Os passos (10) a (15) modificam esse 
F-empacotamento de modo que ele passe a cobrir todos os vértices de A e não deixe de 
cobrir nenhum vértice em UxEA Yx. Ao final desse processo, o novo F-empacotamento 
continua cobrindo pelo menos IYI - d componentes de Y. 

No passo (16) estendemos esse F-empacotamento a um F-empacotamento de H que 
deixa no máximo d vértices de H livres, o qual finalmente é devolvido pelo algoritmo no 
passo (17). 

É interessante observar a configuração peculiar dos F-empacotamentos construídos 
pelo Algoritmo Cinco. Se considerarmos um emparelhamento máximo E em um tal 
F-empacotamento G, sendo G máximo em H, então E atende a todas as condições de 
maximalidade dadas pelo Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds. O próximo resultado 
expressa esta observação de forma clara. 

Lema 5.1.5 Seja F uma famz1ia boa finita de grafos, H um grafo qualquer e G um 
F-empacotamento máximo em H construído pelo Algoritmo Cinco. Então um empare
lhamento máximo em G é um emparelhamento máximo em H. 0 

Levando em conta o item b) do Teorema 5.1.2, temos a seguinte conseqüência do 
lema acima. 
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Lema 5.1.6 .S'qa .F uma /amz2ia boa ./inata de gra/os e G um .F-empacotamento málámo

zm H construído pelo Algoritmo Cinco. Então Q de$ciêncict de G é míTtima. n

Vamos finalizar essa seção com um resultado que fornece alguma informação a res.
peito da configuração típica dos /-empacotamentos máximos com deficiência mínima.

Eearenu b.L.'7 Seja F umü jamtaiü boca de grelos, H um trajo qual.quer e G um F-
empacotamento málinto em H com de$ciência ntínima. Considere Q decomposição de
]allai-Edmonds ÇD.A, C) de H. Então:

i) todos os h-componentes, componentes hipoempare\haveis e raízes de k-hé\ices de
G, k ? 1, s(io suógra/os de XI.OI,

ii) todos os centros de k-hélices de G, k Z \, peüencem Q A;

iii) todos os uéü,ices E € A são centros de hélices de G, cujas raízes e h-conto'Rentes
são subgrdos de al-OI,

{u) cada componente de D contém no máximo um eteTrtento de T(G) ou uma raiz
rip livn n h áliFO Ho r'l

Prova

Item i. Seja u um vértice de algum h-componente ou componente hipoemparelhável, ou
ainda raiz de alguma k-hélice de G, com k ? 1. Não é difícil ver que existe um em-
parelhamento máximo -E de G que deixa u livre. Pelo Teorema 5.1.2 item a), .E é um
emparelhamento máximo em .f/. Do Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds. temos

Item ii. Seja z C V(G) tal que z é o centro de uma k-hélice de G, A ? 1. Vamos provar
que z c A.

Suponhamos que exista um emparelhamento máximo Ei de H que não cubra z. Seja
.E2 um emparelhamento máximo de G tal que. em cada hélice de 6', a aresta de E2 que
incide no centro é a haste da hélice. Claramente, .E2 cobre /l além disso, .E2 também
é um emparelhamento máximo em H, pelo Teorema 5.1.2 item a). Portanto, tomando
a diferença simétrica entre .F] e Ee, temos que um componente dessa diferença é um
caminho P cujas arestas pertencem alternadamente a .EI e E2, de comprimento par, com
um extremo em z. Seja 3/ o outro extremo de P. Como y é li'çre de E2, então g/ ou é livre
de G, ou então pertence a um elemento de 7'(G). Temos portanto que y é extremo de um
caminho E2-alternante ímpar que atinge a raiz de uma hélice. .Aplicando o Lema 5.1.1.
concluímos que ou G não tem deficiência mínima ou G não é maximal, contradições.
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Lema 5.1.6 Seja :Fuma famflia boa finita de grafos e G um :F-empacotamento máximo 
em H construído pelo Algoritmo Cinco. Então a deficiência de G é mínima. 0 

Vamos finalizar essa seção com um resultado que fornece alguma informação ares
peito da configuração típica dos :F-empacotamentos máximos com deficiência mínima. 

Teorema 5.1.7 Seja :F uma famz1ia boa de grafos, H um grafo qualquer e G um :F
empacotamento máximo em H com deficiência mínima. Considere a decomposição de 
Gallai-Edmonds (D, A, C) de H. Então: 

i} todos os h-componentes, componentes hipoemparelháveis e raízes de k-hélices de 
G, k 2: 1, são subgrafos de H[D]; 

ii} todos os centros de k-hélices de G, k 2: 1, pertencem a A; 

iii) todos os vértices x E A são centros de hélices de G, cujas raízes e h-componentes 
são sub:1rafos de H[D]; 

iv} cada componente de D contém no máximo um elemento de T(G) ou uma raiz 
de uma hélice de G. 

Prova. 

Item i. Seja v um vértice de algum h-componente ou componente hipoemparelhável, ou 
ainda raiz de alguma k-hélice de G, com k 2: 1. Não é difícil ver que existe um em
parelhamento máximo E de G que deixa v livre. Pelo Teorema 5.1.2 item a), E é um 
emparelhamento máximo em H. Do Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds, temos 
vE D. 

Item ii. Seja x E V(G) tal que x é o centro de uma k-hélice de G, k 2: 1. Vamos provar 
que x E A. 

Suponhamos que exista um emparelhamento máximo E 1 de H que não cubra x. Seja 
E2 um emparelhamento máximo de G tal que, em cada hélice de G, a aresta de E 2 que 
incide no centro é a haste da hélice. Claramente, E 2 cobre x; além disso, E2 também 
é um emparelhamento máximo em H, pelo Teorema 5.1.2 item a). Portanto, tomando 
a diferença simétrica entre E 1 e E2 , temos que um componente dessa diferença é um 
caminho P cujas arestas pertencem alternadamente a E 1 e E2 , de comprimento par, com 
um extremo em x. Seja y o outro extremo de P. Como y é livre de E 2 , então y ou é livre 
de G, ou então pertence a um elemento de T(G). Temos portanto que y é extremo de um 
caminho Eralternante ímpar que atinge a raiz de uma hélice. Aplicando o Lema 5.1.1, 
concluímos que ou G não tem deficiência mínima ou G não é maximal, contradições. 
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/tem íii. Seja z C .,4. Pelo item i), se z não satisfaz o enunciado do item iii), então z é
coberto por uma aresta livre de (;, possuindo o outro extremo em C' U .,{. Mas uma tal
aresta pertence a qualquer emparelhamento máximo de G, que por consequência é um
emparelhamento máximo de /l/ que não satisfaz as condições do Teorema da Estrutura
de Gallai-Edmonds para maximalidade, uma contradição.

Item iv. Suponhamos que houvesse dois elementos de T(G) pertencentes a um mesmo
componente de .D. Considerando um emparelhamento máximo de G que, para cada k-
hélice, k ? 1, empregasse a respectiva haste, teríamos um emparelhamento máximo de
n (pelo Teorema 5.1.2 item a)) deixando dois vértices em um componente de .D livres. o
que contraria o Teorema da Estrutura de Gailai-Edmonds.

Caso haja duas raízes pertencentes ao mesmo componente de .D, empregando o mes-
mo tipo de emparelhamento usado no parágrafo anterior, temos um emparelhamento
máximo em .ll/ com duas arestas incidindo em .4 e no mesmo componente de .D nova-
mente contrariando as condições do Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds.

Finalmente, se uma raiz e um elemento de 7'(G) pertencerem ao mesmo compo-
nente de D, temos um emparelhamento máximo em .H com uma aresta incidindo num
componente de Z) e em .4, e um vértice livre neste mesmo componente de 1)1 absurdo
novamente.

B

5.1.4 A propriedade matroidal

Vamos apresentar nesta seção a prova de que famílias boas de grafos são matroidais

Eeorelrn 5.1.8 Seca. F -- 'l--l U'P, cln que 'H é uma jamtaia qualquer de grüjos hipoem
paretháueis e 'P uma fümtni,ü jech.ada não vazia de hélices. Então F é matroidül.

Prova. Seja ,H um grafo qualquer. Seja À&(H) o conjunto

{S Ç V'(#): existe um /-empacotamento de H que cobre S}

Vamos provar que (y(H), .tG-(n)) é um matróide

Seja Á ç y(H). Considere dois /-empacotamentos G e G' tais que os conjuntos
independentes }'(G) e Vla') satisfaçam:

1) V(G) Ç .A e }'(G') ç .4;

2) y(G') é um conjunto independente máximo em .4;

3) }''(c') gl I'(a');
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Item iii. Seja x E A. Pelo item i), se x não satisfaz o enunciado do item iii), então x é 
coberto por uma aresta livre de G, possuindo o outro extremo em C U A. Mas uma tal 
aresta pertence a qualquer emparelhamento máximo de G, que por conseqüência é um 
emparelhamento máximo de H que não satisfaz as condições do Teorema da Estrutura 
de Gallai-Edmonds para maximalidade, uma contradição. 

Item iv. Suponhamos que houvesse dois elementos de T( G) pertencentes a um mesmo 
componente de D. Considerando um emparelhamento máximo de G que, para cada k
hélice, k 2: 1, empregasse a respectiva haste, teríamos um emparelhamento máximo de 
H (pelo Teorema 5.1.2 item a)) deixando dois vértices em um componente de D livres, o 
que contraria o Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds. 

Caso haja duas raízes pertencentes ao mesmo componente de D, empregando o mes
mo tipo de emparelhamento usado no parágrafo anterior, temos um emparelhamento 
máximo em H com duas arestas incidindo em A e no mesmo componente de D - nova
mente contrariando as condições do Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds. 

Finalmente, se uma raiz e um elemento de T(G) pertencerem ao mesmo compo
nente de D, temos um emparelhamento máximo em H com uma aresta incidindo num 
componente de D e em A, e um vértice livre neste mesmo componente de D; absurdo 
novamente. 

o 

5.1.4 A propriedade matroidal 

Vamos apresentar nesta seção a prova de que famílias boas de grafos são matroidais. 

Teorema 5.1.8 Seja :F = 1-l U P, em que 1-l é uma famz'lia qualquer de grafos hipoem
parelháveis e P uma fami1ia fechada não vazia de hélices. Então :F é matroidal. 

Prova. Seja Hum grafo qualquer. Seja M:,:(H) o conjunto 

{S Ç V(H):existe um F-empacotamento de H que cobre S}. 

Vamos provar que (V(H), lvf:,:(H)) é um matróide. 

Seja A Ç V (H). Considere dois F-empacotamentos G e G1 tais que os conjuntos 
independentes V(G) e V(G') satisfaçam: 

1) V(G) Ç A e V(G') ç A; 

2) V(G') é um conjunto independente máximo em A; 
3) V(G) g V(G'); 
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4) disf(G, G') é mínima dentre todos os pares de /-empacotamentos que satisfazem a
1l, 21, e 3), sendo

djsflG.G''):= IHsZ(G)\d(C;'')l+ IHsi(G'l\.4(G'll+ IV'(XI x IHc(GlqHc(G')

Vamos provar que. se V(G) é um conjunto independente maximal. então G e G' têm
o mesmo tamanho.

Seja = C L'(GI \ L''(C;"). Vamos em primeiro lugar supor que # é coberto por algum
elemento de r(cl. Se T é coberto por um componente hipoemparelhável. então definimos
o subgrafo W' como sendo o referido componente. Se 7 é coberto por um h-componente
Z) de uma hélice F. então W é a sub-hélice de F' com Hc(t'k') = {Z)}. Neste último caso,
seja c o centro de W

Vamos analisar a seguinte lista de casos

i) lt'(n') = i;

2) IV(W) > 1 e todos os vértices de W', com exceçào de z, estão cobertos por arestas
livres de G'' com ambas as pontas em WI

3) it'(W)l > 1 e há pelo menos dois vértices distintos z e :' de W, ambos distintos
de r, que não são cobertos por arestas livres de G' com ambas as pontas em W
Suponhamos sem perda de generalidade que z :# c. Então podem ocorrer os seguintes
subcasos:

3.1) z é livre de G";
3.2) z é coberto por um elemento pertencente a T(G');
3.31 z é o centro de uma hélice de G' cuja raiz pertence a V(Wli
3.4) z é o centro de uma hélice de (-;' cuja raiz não pertence a \,'(T'r);
3.5) = é coberto por uma aresta livre de G'' cuja outra ponta não pertence a i/(t,Vl;
3.61 z é a raiz de uma hélice de 6'' cujo centro não pertence a L/(I'F);
3.7) ; é a raiz de uma hélice de G' cujo centro pertence a v(H') e é distinto de c

usem perda de generalidade. :' é esse centrojt
3.8) z é a raiz de uma hélice de G' cujo centro pertence a L'(H''l e coincide com c.

Caso ]. Temos /\'i C .F. Como L'(G"l é máximo em .4. temos L'(G) Ç t''(C'l. absurdo

Caso 2. O .F-empacotamento C'" obtido de G' trocando-se as arestas livres citadas por
W atesta que \,'(G') não é máxima! em ,4. '

Caso 3. Como -- # c, então H/ -- z admite un] emparelhamento perfeito. Seja E um
tal emparelhamento. Considere C' um caminho G'-alternante maximal com un] extremo
em = e possuindo alternadamente arestas de E e Hsf(G'l. e satisfazendo as hipóteses
do Lema 5.1.1. Levando em conta o Lema 5.1.1. obtemos que C' tem comprimento par.
Então C' termina corri uma aresta de #sf(G'). Seja u o outro extremo de C'
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4) dist(G, G') é mínima dentre todos os pares de F-empacotamentos que satisfazem a 
1 ), 2), e 3), sendo 

dist(G, G') := 1 Hst(G) \ A(G')I + 1 H st(G') \ A(G)I + IV(H)I x IH c(G)@ Hc(G')J. 

Vamos provar que, se V(G) é um conjunto independente maximal, então G e G' têm 
o mesmo tamanho. 

Seja x E V( C) \ V( G'). Vamos em primeiro lugar supor que x é coberto por algum 
elemento de T( G). Se x é coberto por um componente hipoemparelhável, então definimos 
o subgrafo W como sendo o referido componente. Se x é coberto por um h-componente 
D de uma hélice F, então W é a sub-hélice de F com Hc(IV) = {D}. Neste último caso, 
seja e o centro de W. 

Vamos analisar a seguinte lista de casos: 

1) IV(W)I = 1; 

2) IV(W)I > 1 e todos os vértices de W, com exceção de x, estão cobertos por arestas 
livres de G' com ambas as pontas em W; 

3) jV(W)I > 1 e há pelo menos dois vértices distintos z e z' de W, ambos distintos 
de x, que não são cobertos por arestas livres de G' com ambas as pontas em W. 
Suponhamos sem perda de generalidade que z -1- e. Então podem ocorrer os seguintes 
sub casos: 

3.1) z é livre de G'; 
3.2) z é coberto por um elemento pertencente a T( G'); 
3.3) z é o centro de uma hélice de G' cuja raiz pertence a V(W); 
3.4) z é o centro de uma hélice de G' cuja raiz não pertence a V(W); 
3.5) zé coberto por uma aresta livre de G' cuja outra ponta não pertence a V(W); 
3.6) z é a raiz de uma hélice de G' cujo centro não pertence a V(W); 
3.7) z é a raiz de uma hélice de G' cujo centro pertence a V(W) e é distinto de e 

( sem perda de generalidade, z' é esse centro); 
3.8) z é a raiz de uma hélice de G' cujo centro pertence a V(W) e coincide com e. 

Caso 1. Temos lú E F. Como V(G') é máximo em A, temos V(G) Ç V(G'), absurdo. 

Caso 2. O F-empacotamento G" obtido de G' trocando-se as arestas livres citadas por 
W atesta que V(G') não é maximal em A. 

Caso 3. Como z -1- e, então W - z admite um emparelhamento perfeito. Seja E um 
tal emparelhamento. Considere C um caminho G'-alternante maximal com um extremo 
em x e possuindo alternadamente arestas de E e H si( G')i e satisfazendo as hipóteses 
do Lema 5.1.1. Levando em conta o Lema 5.1.1. obtemos que C tem comprimento par. 
Então C termina com uma aresta de Hst(G'). Seja u o outro extremo de C. 
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Figura 5.5: Esquema do Caso 3.8 da prova do Teorema 5.1.8

Se u C 14', então devido à maximalidade de C' temos u = z em todos os oito subcasos.
Nos seis primeiros o fato de C' terminar em 3 leva a um absurdo, portanto concluímos
que u g W. No Caso 3.7, considerando o vértice :'. recaímos no Caso 3.3, o que também
leva à conclusão de que u çí W. Já o Caso 3.8 não pode ser reduzido a nenhuma das
situações analisadas até aqui, e será tratado mais adiante.

Vimos que nos subcasos 3.1 a 3.7 temos u g H'. Considere o /-empacotamento
G" := G' ,a C'. Para (.;" valem: '

. L''(G'") ç ,4;
e y(G") é um conjunto independente máximo en]

e disí(G, a"l < disí(G, (-?') pois tz « w'

}
.'!, pois tem o mesmo tamanho de

Logo. L''(G) Ç L'(G")

Vamos analisar agora o Caso 3.8. Supondo que não seja possível reduzi-lo a um dos
outros sete casos: temos obrigatoriamente a seguinte situação: todos os vértices de ll'
exceto =, z e ;' estão cobertos por arestas livres de G" com ambas as pontas en] l,l,'. \'eja
um esquema na Figura 5.5.

Seja F' a hélice de G da qual tomamos 14' como sub-hélice. Considere os conjuntos
Hc(r') e #c(r''l dos h-componentes de /? e F''. respectivamente.

Se existe um h-componente D' en] Hc(r'') isonaorfo a D e não pertencente a Hcl/'l
então seja F'" a hélice cona Hc(F'") := (Hc(r''l \ {íXll U {Z)}. Clonsidere o /-empa-
cotamento G" obtido de G trocando-se r'' por r'" e teemparelhando-se adequadamente
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Figura 5.5: Esquema do Caso 3.8 da prova do Teorema 5.1.8. 

Seu E l,i/, então devido à maximalidade de C temos u = z em todos os oito subcasos. 
Nos seis primeiros o fato de C terminar em z leva a um absurdo, portanto concluímos 
que u (j. W. No Caso 3.7, considerando o vértice z', recaímos no Caso 3.3, o que também 
leva à conclusão de que u (j. W. Já o Caso 3.8 não pode ser reduzido a nenhuma das 
situações analisadas até aqui, e será tratado mais adiante. 

Vimos que nos subcasos 3.1 a 3. 7 temos u (j. W. Considere o ..r-empacotamento 
G" := G' l:::,. C. Para G" valem: 

• V(G") ç A; 
• V(G") é um conjunto independente máximo em A, pois tem o mesmo tamanho de 

G'; 

• dist( G, G") < dist( G, G') pois u (j. IV. 

Logo, V(G) Ç V(G"). 

Vamos analisar agora o Caso 3.8. Supondo que não seja possível reduzi-lo a um dos 
outros sete casos, temos obrigatoriamente a seguinte situação: todos os vértices de Hl 
exceto x, z e z' estão cobertos por arestas livres de G' com ambas as pontas em vV. Veja 
um esquema na Figura 5.5. 

Seja F a hélice de G da qual tomamos Ml como sub-hélice. Considere os conjuntos 
Hc(F) e Hc(F') dos h-componentes de F e F', respectivamente. 

Se existe um h-componente D' em Hc(F') isomorfo a D e não pertencente a Hc(F). 
então seja F" a hélice com Hc(F") := (Hc(F') \ {D'}) U {D}. Considere o ..r-empa
cotamento G" obtido de G trocando-se F' por F" e reemparelhando-se adequadamente 
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.;;l''m de t'' ,T.m.; a!.f6',C'") « di.f©.G'), V©'") ç l . 1l''6'")1 - 1\''W'll.

Se todo h-componente isomorfo a D en] Hc(F''l pertence a Hc(/') e F'' é isomor-
fo a uma sub-hélice de F', então pela hereditariedade G" pode ser aumentado. Como o
/-empacotamento resultante da. aumentação ainda está contido em .4, temos uma con-
tradição.

Finalmente. se todo h-componente em Hclr''l isomorfo a 1) pertence a Hc(/?) mas
F'' não é isomorfo a uma sub-hélice de r', então temos r' g F''. Aplicando a troca de
h-componentes, conseguimos obter a partir de G' um /-empacotamento (7" com F(GI Ç
L''(G") e V(G") independente máximo eni .4. Isso completa o exame do Caso 3.8.

Resta ainda o caso em que z é coberto por alguma aresta zy de Hsí(G). Como G'
é máximo em J. então pelo Lema 3.1.1 y é centro de uma hélice de G' com raiz --. Seja

caminho (#,.y,,;l. O J:-empacotamento G" := G' .& C' satisfaz as condições para
concluirmos que V(G) Ç L'(G"). ' '

Concluímos, pois. a análise de todos os casos possíveis. Portanto mostramos que,
para qualquer G' com \'/(G) Ç 4. existe um /-empacotamento G" com L''(G") máxin)o
em Á, contendo r(GI. Se G for maximal em Á, temos a igualdade entre lt'rC)i e iL'rG'"\i
Desse modo, G e G' tomo mesmotamanho./- ' ' ~- ''

Isso completa a prova do teorema.
Q

5.2 Famílias da forma {/<.2. -/?}, com .F conexo

Na seção anterior desenvolvemos as provas de que

e famílias boas de grifos possuem a propriedade matroidal. e

e famílias boas finitas de gratos definem problemas de fatoração polinomiais

Aqui mostralemos o que existe na literatura acerca de possíveis reczb70cas desses
resultados para famílias finitas de grifos. De fato. os teoremas que vimos até o momento
nos dão apenas condições suácíenfes. seja para que uma família finita de grifos possua
a propriedade matroidal. seja para que os respectivos problemas de fatoraçâo admitam
algoritmos polinomiais. Entendemos por recíproca um resultado que nos dê alguma
condição necessária acerca dessas características.

Neste sentido. dispomos de recíprocas dos resultados da seçào anterior apenas para
famílias de gratos da forma {/I 2. F'}. con) F' conexo. Loebl e Poijak apresentaram tais
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os vértices de D'. Temos dist( G, G") < dist( G, G'), V( G") Ç A e IV( G")I 
Logo V(G) Ç V(G"). 
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IV(G')I. 

Se todo h-componente isomorfo a D em H c(F') pertence a H c(F) e F' é isomor
fo a uma sub-hélice de F, então pela hereditariedade G' pode ser aumentado. Como o 
F-empacotamento resultante da aumentação ainda está contido em A, temos uma con
tradição. 

Finalmente, se todo h-componente em H e( F') isomorfo a D pertence a H c( F) mas 
D F' não é isomorfo a uma sub-hélice de F, então temos F 1:. F'. Aplicando a troca de 

h-componentes, conseguimos obter a partir de G' um F-empacotamento G" com V( G) Ç 
V ( G") e V ( G") independente máximo em A. Isso completa o exame do Caso 3.8. 

Resta ainda o caso em que x é coberto por alguma aresta xy de Hst(G). Como G' 
é máximo em A, então pelo Lema 5.1.1 y é centro de uma hélice de G' com raiz z. Seja 
C o caminho (x,y,z). O F-empacotamento G" := G' ~ C satisfaz as condições para 
concluirmos que V( G) Ç V( G"). 

Concluímos, pois, a análise de todos os casos possíveis. Portanto mostramos que, 
para qualquer G com V(G) Ç A, existe um F-empacotamento G" com V(G") máximo 
em A, contendo V(G). Se G for maximal em A, temos a igualdade entre IV(G)I e IV(G")/. 
Desse modo, G e G' têm o mesmo tamanho. 

Isso completa a prova do teorema. o 

5.2 Famílias da forma {K2 , F}, com F conexo 

Na seção anterior desenvolvemos as provas de que: 

• famílias boas de grafos possuem a propriedade matroidal, e 

• famílias boas finitas de grafos definem problemas de fatoração polinomiais. 

Aqui mostraremos o que existe na literatura acerca de possíveis recíprocas desses 
resultados para famílias finitas de grafos. De fato, os teoremas que vimos até o momento 
nos dão apenas condições suficientes, seja para que uma família finita de grafos possua 
a propriedade matroidal, seja para que os respectivos problemas de fatoração admitam 
algoritmos polinomiais. Entendemos por recíproca um resultado que nos dê alguma 
condição necessária acerca dessas características. 

Neste sentido. dispomos de recíprocas dos resultados da seção anterior apenas para 
famílias de grafos da forma {l\.'2 , F}, com F conexo. Loebl e Poljak apresentaram tais 
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resultados em j21, 23j. Com isso, essa classe de famílias de grafos tornou-se a primeira
(e, por enquanto, a única conhecida) para a qual vale a conjectura de Loebl e Poljak.

5.2.1 Caracterização das famílias matroidais

Nas duas próximas seções, veremos que as seguintes classes de famílias de grifos da forma
{.l(2, F'], F conexo:

+ famílias boas ou redutíveis (pág. 48), e

e famílias matroidais

são equivalentes. Além disso, mostraremos que, se assumimos que P' # ./v'P, então

e um problema de fatoração é polinomial se e somente se a família que o define é
matroidal.

Abaixo definimos a notação que será necessária às provas destes resultados

Considere -F um grifo conexo não isomorfo a K2. Denotamos por r(P') o conjunto
dos vértices de .F que têm grau 1, e por c(.F) o conjunto Á@(r(F)).

Seja z um vértice de F'. A partir de r' e de z, definimos um novo grato, chamado
.F:, o qual consiste em um cópia de F à qual acrescenta-se um vértice, 3/, e mais a aresta
ZZ/. Considere dois conjuntos maximais de vértices de Fz, .af e .B2c, ambos cobertos por
{.K2, F'l-empacotamentos de Fz, sendo que .af contém V'(F),'.B2 contém os vértices z e Z/
e, para cada u c c(Fz), existe um u c r(F!) tal que u é adjacente a u em Fz e u, u c -nf

Vamos em primeiro lugar caracterizar quais famílias de grafos conexos contendo .K2
e mais um segundo grifo F são matroidais. Para isso, empregaremos o seguinte lema:

Lema 5.2.1 Seja F um grau'o conexo não ãsomor/o nem a /fi nemz a /t'2, e z um uérÉáce

#. F'."'' p"''n"«te « c(F'). Sd' G' «', {X,, r'l-.mp«c.t«m'«t. em F. c.«. }'(C;')
.8u= Então G 7zão admite componentes isom07fos a .F.

l p=1 > 1 // px amos por absurdo que algum componente G de G é isomorfo a .F. Então.
y2r ::- 1" \' n. uu"-u ''. '':'i lr (r)l -t- -L vertices, então ou l-ulfl = lb'(J'')l ou l-a; =

Se l.eÍI
temos lc(6')
.BÍ

y(r')., temo? -B; = L'(õ) já que vale .BÍ 3 L'(Õ) Mas nesse caso,

: l:lÍ)l,«,::i:,'l*i===:r:,, .'i:. ..l:la , «a ;:' i.(') -- :, já .«i
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resultados em [21, 23]. Com isso, essa classe de famílias de grafos tornou-se a primeira 
(e, por enquanto, a única conhecida) para a qual vale a conjectura de Loebl e Poljak. 

5.2.1 Caracterização das famílias matroidais 

Nas duas próximas seções, veremos que as seguintes classes de famílias de grafos da forma 
{K2 , F}, F conexo: 

• famílias boas ou redutíveis (pág. 48), e 

• famílias matroidais 

são equivalentes. Além disso, mostraremos que, se assumimos que P =f. NP, então 

• um problema de fatoração é polinomial se e somente se a família que o define é 
matroidal. 

Abaixo definimos a notação que será necessária às provas destes resultados. 

Considere F um grafo conexo não isomorfo a K 2 • Denotamos por r(F) o conjunto 
dos vértices de F que têm grau 1, e por c(F) o conjunto Adj(r(F)). 

Seja x um vértice de F. A partir de F e de x, definimos um novo grafo, chamado 
Fx, o qual consiste em um cópia de F à qual acrescenta-se um vértice, y, e mais a aresta 
xy. Considere dois conjuntos maximais de vértices de Fx, Bf e B2, ambos cobertos por 
{K2, F}-empacotamentos de Fx, sendo que Bf contém V(F), B2 contém os vértices x e y 
e, para cada u E c(Fx), existe um V E r(Fx) tal que ué adjacente a V em Fx eu, V E Br 

Vamos em primeiro lugar caracterizar quais famílias de grafos conexos contendo K 2 e mais um segundo grafo F são matroidais. Para isso, empregaremos o seguinte lema: 

Lema 5.2.1 Seja F um grafo conexo não isomorfo nem a K 1 nem a K2 , e x um vértice 
de F não pertencente a c(F). Seja G um {K2 , F}-empacotamento em Fx com V(G) = 
B2. Então G não admite componentes isomorfos a F. 

Prova. Suponhamos por absurdo que algum componente G de G é isomorfo a F. Então, 
IB21 ?: IV(F)I. Como Fx tem IV(F)I + 1 vértices, então ou IB21 = IV(F)I ou !Bi.1 = 
IV(F)I + l. 

Se IB21 = IV(F)I, temos B2 V(G) já que vale B2 2 V(G). Mas nesse caso, 
temos lc(G)I = jc(F)I pois G é isomorfo a F, e jc(G)I = /c(G)I ?: lc(F)I + 1, já que 
B 2 = V(G) = V(G). Portanto, chegamos a uma contradição. 
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Por outro lado, se l-aÍ = IV(r)l + 1, então G é um {/(2, Fl-favor de F=. Nesse caso,
um dos componentes de G (isomorfo a F) cobre IV(r')i vértices. restando apenas um
vértice para ser coberto pelos demais componentes de G. Claramente, isto só é possível
se F = .Ifl D

'l'eorema 5.2.2 Sela .F uma /amz2áa de gra/os da /arma {.l(2, F}, com F' con&ezo.
é matroidal então F é boü ou F é redutível.

Se.r

O enunciado acima dá uma condição necessária para que a fan:tília {.l(2, r'} seja
matroidal, em termos de F: a de que F ou seja o grato Xi, ou seja .K2-fatorável, ou
hipaemparelhável, ou uma l-hélice

Prova. Vamos supor que / :: {.lr2, F'}, com .l? conexo, não é nem boa nem redutível. A
prova será dividida em diversos casos, sendo que em cada caso vamos exibir um grafo que
admita dois conjuntos de vértices cobertos por .F-empacotamentos maximais de tamanhos
diferentes.

Cmo ] . Suponhamos que .F possui um vértice z não pertencente a c(F), tal que empa, (F'
#) 5; IV(P) -- 3. Então o grifo Fz e os conjuntos de vértices -af e B; exibem as caras.
terísticas que mencionamos no parágrafo acima. De fato,

empa,(Fz) $ maxlempK,(r'), empa,(/'' z) + 2} < }''(.F) $ 1.af

A primeira igualdade é conseqüência do Lema 5.2.1. Na segunda comparação, temos
empa: (Fz) $ empa,(/') se um emparelhamento máximo em /% não emprega a aresta zg/,
e empa,(Fz) $ empa,(F' -- 1) + 2 caso contrário. A terceira comparação é conseqüência
do fato de que F' não é /(2-favorável.

Caso 2. Suponhamos agora que, para todo vértice z de -F não pertencente a c(F'), te-
nhamos empa,(F' -- z) ? y(F)l -- 2. Vejamos como é o grifo F de acordo com essa
C01]dirãn

Considere a decomposição de Gallai-Edmonds (D, .4, C') de F'.
que não admite um K2-fator, então temos .D # Ü.

Sendo F um grafo

Seja z € .D. Claramente, z # c(-F); caso contrário ou Á conteria um vértice de grau l,
ou então algum componente de PI/)l não isomorfo a /(i conteria um vértice de grau l.
Ambas as situações contradizem o Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds.

Sendo z um vértice contido em Z,) e não pertencente a c(F), temos empa,(F')
empa,(/' -- 1) ? y(F) -- 2. Como F não é .K':-fatorável, podem ocorrer dois casos: ou
emp«,(F') = L'(F') -- 2 ou 'mp,..:(F) = lt'(r) -- l.
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Por outro lado, se IB21 = IV(F)I + 1, então G é um {K2, F}-fator de Fx. Nesse caso, 
um dos componentes de G (isomorfo a F) cobre IV(F)I vértices, restando apenas um 
vértice para ser coberto pelos demais componentes de G. Claramente, isto só é possível 
se F = K 1 . □ 

Teorema 5.2.2 Seja :F uma fami1ia de grafos da forma { K 2 , F}, com F conexo. Se :F 
é matroidal então :F é boa ou :F é redutível. 

O enunciado acima dá uma condição necessana para que a família { K 2 , F} seja 
matroidal, em termos de F: a de que F ou seja o grafo K 1, ou seja K2-fatorável, ou 
hipoemparelhável, ou uma !-hélice. 

Prova. Vamos supor que :F = {K2 , F}, com F conexo, não é nem boa nem redutivel. A 
prova será dividida em diversos casos, sendo que em cada caso vamos exibir um grafo que 
admita dois conjuntos de vértices cobertos por :.F-empacotamentos maximais de tamanhos 
diferentes. 

Caso 1. Suponhamos que F possui um vértice x não pertencente a c(F), tal que empK
2 
(F

x) ::; IV(F)I - 3. Então o grafo Fx e os conjuntos de vértices Bf e B2 exibem as carac
terísticas que mencionamos no parágrafo acima. De fato, 

A primeira igualdade é conseqüência do Lema 5.2.1. Na segunda comparação, temos 
empK2 (Fx) :S empK

2 
(F) se um emparelhamento máximo em Fx não emprega a aresta xy, 

e empK2 (Fx) :S empK
2 
(F - x) + 2 caso contrário. A terceira comparação é conseqüência 

do fato de que F não é K 2-fotorável. 

Caso 2. Suponhamos agora que, para todo vértice x de F não pertencente a c(F), te
nhamos empK

2
(F - x) 2: IV(F)I - 2. Vejamos como é o grafo F de acordo com essa 

condição. 

Considere a decomposição de Gallai-Edmonds (D, A, C) de F. Sendo F um grafo 
que não admite um K 2-fator, então temos D =/- 0. 

Seja x E D. Claramente, x ri c(F); caso contrário ou A conteria um vértice de grau 1, 
ou então algum componente de F[D] não isomorfo a K 1 conteria um vértice de grau 1. 
Ambas as situações contradizem o Teorema da Estrutura de Gallai-Edmonds. 

Sendo x um vértice contido em D e não pertencente a c(F), temos empK
2 
(F) 

empK2 (F - x) 2: IV(F)I - 2. Como F não é K 2-fatorável, podem ocorrer dois casos: ou 
empKJF) = IV(F)I - 2 ou empK

2
(F) = IV(F)l -1. 
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empa',(F) = V(F)l -- 2

e«.pK, (-F)

Figura 5.6: Esquemas do grifo F

Como -F não é hipoemparelhável, então .A U C' # ü. Mais ainda, .4 U C' ç c(F),
pois caso contrário teríamos empa,(-F) -- 2 = empa,(F' -- Z/) 2 y(F) -- 2 para todo
z/ C .4 U C' \ c(F'). Levando em conta que -D n c(r') = ü, temos Á U C' = c(F).

Finalmente, temos que C' :: 0, pois qualquer vértice pertencente a C' também está
em c(F), sendo portanto adjacente a um vértice que pertence a r(F'), e portanto a Z).
Assim encontraríamos um vértice em C' adjacente a um vértice em -DI contradição.

A Figura 5.6 mostra esquemas do grifo F segundo o que acabamos de discutir. O
esquema superior ilustra o caso em que empa:(F') = ly(F) -- 2, e o outro esquema
mostr' F' "m empa,(F) = y(/')l -- l

Subcaso 2.-Z. Suponhamos que empa:(F') = y(/') -- 2. Seja n o grifo composto por
duas cópias de F, F'l e F2, de tal modo que um vértice de r(F2) coincida com um vértice
de c(Fi). (Naturalmente, tanto r(F2) quanto c(F'l) são não vazios.) Seja r o vértice em
comum entre -Fi e F2, e zi um vértice de -Fi de grau l adjacente a z2.

Um esquema de /i' é exibido na Figura 5.7
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Figura 5.6: Esquemas do grafo F. 

Como F não é hipoemparelhável, então A u C =/=- (/J. Mais ainda, A U C Ç c(F), 
pois caso contrário teríamos empK

2
(F) - 2 = empK/F - y) 2: IV(F)I - 2 para todo 

y E A U C \ c(F). Levando em conta que D n c(F) = 0, temos A U C = c(F). 

Finalmente, temos que C = (/J, pois qualquer vértice pertencente a C também está 
em c(F), sendo portanto adjacente a um vértice que pertence a r(F), e portanto a D. 
Assim encontraríamos um vértice em C adjacente a um vértice em D; contradição. 

A Figura 5.6 mostra esquemas do grafo F segundo o que acabamos de discutir. O 
esquema superior ilustra o caso em que empK

2
(F) = IV(F)I - 2, e o outro esquema 

mostra F com empK
2
(F) = IV(F)I - 1. 

Subcaso 2.1. Suponhamos que empK
2
(F) = IV(F)I - 2. Seja H o grafo composto por 

duas cópias de F, F 1 e F2 , de tal modo que um vértice de r(F2 ) coincida com um vértice 
de c(F1). (Naturalmente, tanto r(F2 ) quanto c(Fi) são não vazios.) Seja x o vértice em 
comum entre F 1 e F2 , e x 1 um vértice de F 1 de grau 1 adjacente a x 2 . 

Um esquema de H é exibido na Figura 5. 7. 
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Figura 5.7: À esquerda mostramos um esquema do grifo #
grato com mais detalhes.

À direita. vemos o mesmo

Vamos construir dois conjuntos maximais de vértices de #, SI e S':, de cardinalidades
diferentes, que sejam cobertos por /-empacotamentos de //

Não é difícil ver que existe um conjunto de vértices de cardinalidade IV(X)l -- l,
contendo V(r'l ). A este vamos denominar de SI. Podemos ver que S: é maximal,já que.
dado que IV(r')l é par e lv(#)l ímpar, então H não admite .F-falar.

Vamos agora caracterizar S2. O conjunto y(F2) é. naturalmente, passível de ser
coberto por um /-empacotanlento de H. Assim. tomemos S, como sendo o conjunto
de vértices maximal que contém v(/q) e pode sei coberto por um /-empacot.cimento.
Considere G um tal .F-ernpacotamento.

Se G cobre o conjunto /2 := v(/%) \ {z2} apenas com arestas livres. então levando
em conta o esquema da Figura 5.6: não é possível cobrir todos os vértices de /2. Logo G
possui um componente (-; isomorfo a F. com y((?) n /2 # Ü.

Seja Z o maior inteiro positi'ç,o para o qual /% pode ser decorllposto em Z conjuntos
Ari, N2, . . . , .\r., tais que l.V. i é par positiv?, l $ zl $ /: e jzVíl é ímpar. Seja Gi o subgrafo
de G induzido por \' (G) n \''(F'il, e e Õ'2 o subgrafo de ã induzido por L''(ãl n /2.
Acompanhe pelo esquema da Figura 5.7. Naturalmente. a deconaposição acima induz
uma decomposição com as mesmas características sobre F', já que /% é uma cópia de r'

Temos que ], C 1,/((71. Se r2 (l c((-?), como IL'(Õ21 é ímpar. então ly(Õi )l tambéna
é ímpar. Seja to o vértice de grau l de C' adjacente a ?2. Temos que V(é'i ) \ {u,} é
par positivo: e assin) \,'(6'll \ {u}. L''(G2) n A'!. t'(õ2) n A'2. . . . . }'(õ2) n .v* é uma
decomposição de G (que é isonlorfo a F') em Z + l partes. um absurdo.
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Figura 5.7: À esquerda mostramos um esquema do grafo H. À direita, vemos o mesmo 
grafo com mais detalhes. 

Vamos construir dois conjuntos maximais de vértices de H, S1 e S2 , de cardinalidades 
diferentes, que sejam cobertos por F-empacotamentos de H. 

Não é difícil ver que existe um conjunto de vértices de cardinalidade IV(H)I - 1, 
contendo V(Fi). A este vamos denominar de S1 . Podemos ver que S1 é maximal,já que, 
dado que IV(F)! é par e IV(H)I ímpar, então H não admite F-fator. 

Vamos agora caracterizar S2 . O conjunto V(F2 ) é, naturalmente, passível de ser 
coberto por um F-empacotamento de H. Assim, tomemos S2 como sendo o conjunto 
de vértices maximal que contém V(F2 ) e pode ser coberto por um F-empacotamento. 
Considere G um tal F-empacotamento. 

Se G cobre o conjunto 12 := V ( F2 ) \ { xi} apenas com arestas livres, então levando 
em conta o esquema da Figura 5.6, não é possível cobrir todos os vértices de 12 • Logo G 
possui um componente G isomorfo a F, com V(G) n /2 -/: 0. 

Seja t o maior inteiro positivo para o qual F2 pode ser decomposto em t conjuntos 
N1, N2, ... , Nt, tais que INd é par positivo, 1 ::; i::; t, e INtl é Ímpar. Seja G1 o subgrafo 
de Õ induzido por V(Õ) n \/(Fi), e e G2 o subgrafo de Õ induzido por V(G) n /2 . 

Acompanhe pelo esquema da Figura 5. 7. Naturalmente, a decomposição acima induz 
uma decomposição com as mesmas características sobre F, já que F2 é uma cópia de F. 

Temos que x2 E V(G). Se x 2 E c(G), como IV(G2)I é ímpar, então IV(Gi)I também 
é Ímpar. Seja w o vértice de grau 1 de G adjacente a x 2 • Temos que IV(G'i) \ {w}I é 
par positivo, e assim \/( Gi) \ {w}, V( Õ2 ) n !v\, l'( Õ2 ) n N2 , ..• , \/( G2 ) n N1 e uma 
decomposição de Õ ( que é isomorfo a F) em t + l partes, um absurdo. 
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em c(/') em c(f)

Figura 5.8

Por.outro lado, se z2 « c(Õ), então zi gl S2. Uma primeira conseqüência disso é que
/i \ }''(Gi) admite um Ã'2-favor.

Se y(Gi) \ {z2} = 0, isso claramente leva a um absurdo, já que FI -- {zi, z2} não
admite um .K2-favor. Se y(Gi) \ {z2} # 0, então esse conjunto não é /(2-fatorável (caso
contrário, /'i também seria). Ou seja, empa.:((?i -- {z2}) $ }''(ãi)l -- 3. Notando (lue
G --.{a2} não é conexo, temos empa,(õ -- {z2}) $ empa,(ã] -- {z2}) $ y(ãi) -- 3 $
IV(a)l -- 3, absurdo.

Subcaso 2.2. Supondo, ânalmente, que empa,(F)
no esquema da Figura 5.6 (embaixo). Se lc(-F) :
Portanto, c(F) ? 2.

: ly(F') -- 1, temos o grafo r' como
1, então F' é uma l-hélice, absurdo.

Seja .H o grafo composto por três cópias de F, .Fi, F2 e F3, arranjadas segundo a
Figura 5.8 (direita).

Seja Si um conjunto maximal de vértices de .f/, que seja coberto por um .F-empa-
cotamento de .17, de tal maneira que Si contenha /i U /3 U {zl, z2, z3, z4}. Não é difícil
perceber que S: deve ter cardinalidade mínima IV(X)l -- l.

Um segundo conjunto maxima], S2, coberto por um /-empacotamento, contendo
/2 U {z?? z3}, deve, portanto, ter cardinalidade no mínimo V(.H) -- 1. Como ÁdyK(/2 U
{z2, z3})l ? 1, então esse conjunto não pode ser coberto apenas por arestas livres.

Assim, seja (; um componente de um /-empacotamento G de -H tal que y((?) =
S21. Já vimos que S2 n y((?) # 0. Se S2 = V(ê), então os demais vértices de H só
podem ser cobertos por arestas livres, o que não permite cobrir mais do que y(/?)l --2
vértices, contradição. Ao contrário, caso S2 # y(õ), então ã contém um vértice de corte
z tal que o número de componentes de G -- ] é pelo menos três, absurdo novamente.

Isto completa a prova do teorema. D
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/ 
emc(F) emc(F) 

Figura 5.8: 

Por outro lado, se x 2 (/. c(G), então x 1 (/. S2• Uma primeira conseqüência disso é que 
11 \ V(Gi) admite um Krfator. 

Se V(G1) \ {x2} = (/J, isso claramente leva a um absurdo, já que F1 - {x1,x2} não 
admite um K2-fator. Se V(G1 ) \ {x2} #- 0, então esse conjunto não é K2-fatorável (caso 
contrário, F1 também seria). Ou seja, empK

2
(G1 - {x2}) :'.S IV(G1)1- 3. Notando que 

G - {x2} não é conexo, temos empK
2
(G - {x2}) :'.S empK2 (G1 - {x2}) :'.S IV(G1)I - 3 :'.S 

IV(G)I - 3, absurdo. 

Subcaso 2.2. Supondo, finalmente, que empKJF) = IV(F)I - 1, temos o grafo F como 
no esquema da Figura 5.6 (embaixo). Se lc(F)I = 1, então F é uma 1-hélice, absurdo. 
Portanto, lc(F)I ~ 2. 

Seja H o grafo composto por três cópias de F, F1 , F2 e F3 , arranjadas segundo a 
Figura 5.8 (direita). 

Seja S1 um conjunto maximal de vértices de H, que seja coberto por um .r-empa
cotamento de H, de tal maneira que S 1 contenha li Uh U {x1, x 2 , x 3 , x4 }. Não é difícil 
perceber que S1 deve ter cardinalidade mínima IV(H)I - 1. 

Um segundo conjunto maximal, S2 , coberto por um .r-empacotamento, contendo 
12 U {x2,x3}, deve, portanto, ter cardinalidade no mínimo IV(H)l -1. Como I AdjH(J2 U 
{ x 2 , x3}) 1 ~ 1, então esse conjunto não pode ser coberto apenas por arestas livres. 

Assim, seja G um componente de um .r-empacotamento G de H tal que IV ( G) 1 = 
1S2 1. Já vimos que S2 n V(G) =/= (/J. Se S2 = V(G), então os demais vértices de H só 
podem ser cobertos por arestas livres, o que não permite cobrir mais do que !V(H)I - 2 
vértices, contradição. Ao contrário, caso S2 =/= V(G), então G contém um vértice de corte 
x tal que o número de componentes de G - x é pelo menos três, absurdo novamente. 

Isto completa a prova do teorema. D 
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5.2.2 Complexidade dos problemas de fatoração

A seção anterior estabeleceu quais famílias de grafos conexos da forma {.If2, F} são matroi-
dais e quais não são. A presente seção trata da complexidade dos respectivos problemas
de fatoração. A Seção 5.1.3, que estabelece que famílias boas finitas de grafos definem
problemas de fatoração poiinomiais. resolve em parte a questão:

© se .T {X2, F} é boa, então FÁTOR(/) c P

Loebl e Poljak 1231 provaram que

Teorema 5.2.3 Se .F kKa. F\ não é boa, então FATORÇJ:l é NP-completo

Isto permite conârmar a conjectura de Loebl e Poljak para famílias de grafos conexos
da forma {.Zí2, F}, desde que seja assumido que P # .VP

A demonstração do Teorema 5.2.3 é longa e, em parte, emprega técnicas baseadas
em coerência, já largamente ilustradas neste trabalho. Por esse motivo vamos omitir os
detalhes e apenas expor brevemente como a demonstração foi feita.

Se .F :: {.l(2, F} não é boa, então .F não é nem o grafo .líi, nem é perfeitamente
emparelhável, nem hipoemparelhável, nem uma l-hélice. Loebl e Poljak estabelecem
que, nessa situação, vale pelo menos uma das quatro afirmações abaixo:

Cmo ]. Seja (D, ,4, C') a decomposição de Gallai-Edmonds de F. Seja F' o grifo obtido

Então .F possui pelo menos um componente não isomorfo nem a uma estrela nem a uma
multiestrela. Por multiestrela entendemos uma árvore T com um vértice c tal que os
componentes de 7' -- c são estrelas isomorfas entre si.

Cmo 2. Para algum vértice z de F, o grifo F' -- z tem pelo menos três componentes e
pelo menos dois deles não admitem um emparelhamento perfeito.

Caso 3. Seja .P o grato obtido de .F pela deleção das arestas de r'l.41. Não ocorrem os
Casos l e 2. Além disso, se F'' é um componente de F', então p'lC'l = 0. Mais ainda, há
um componente -K de r''lZ)l que é adjacente a cada vértice de A, e cada um dos demais
componentes de -P'l.OI é adjacente apenas a um vértice de ,4.

Caso .4. Não ocorrem os Casos l e 2. Além disso, para algum vértice z de F, de/(F--z) 2
2 e -F não possui vértices de grau l.

A Figura 5.9 traz um exemplo de multiestrela, e exemplos de gratos que se encaixam
nos Casos 3 e 4.
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A seção anterior estabeleceu quais famílias de grafos conexos da forma { K 2 , F} são matroi
dais e quais não são. A presente seção trata da complexidade dos respectivos problemas 
de fatoração. A Seção 5.1.3, que estabelece que famílias boas finitas de grafos definem 
problemas de fatoração polinomiais, resolve em parte a questão: 

• se F = {K2 , F} é boa, então FATOR(F) E P. 

Loebl e Poljak [23] provaram que 

Teorema 5.2.3 Se F = {K2 , F} não é boa, então F ATOR(F) é NP-completo. 

Isto permite confirmar a conjectura de Loebl e Poljak para famílias de grafos conexos 
da forma { K2 , F}, desde que seja assumido que P # NP. 

A demonstração do Teorema 5.2.3 é longa e, em parte, emprega técnicas baseadas 
em coerência, já largamente ilustradas neste trabalho. Por esse motivo vamos omitir os 
detalhes e apenas expor brevemente como a demonstração foi feita. 

Se F = {K2 , F} não é boa, então :F não é nem o grafo K 1 , nem é perfeitamente 
emparelhável, nem hipoemparelhável, nem uma 1-hélice. Loebl e Poljak estabelecem 
que, nessa situação, vale pelo menos uma das quatro afirmações abaixo: 

Caso 1. Seja (D, A, C) a decomposição de Gallai-Edmonds de F. Seja P o grafo obtido 
de F pela deleção das arestas de F[A] e pela contração de cada componente de F[D U C]. 
Então P possui pelo menos um componente não isomorfo nem a uma estrela nem a uma 
multiestrela. Por multiestrela entendemos uma árvore T com um vértice e tal que os 
componentes de T - e são estrelas isomorfas entre si. 

Caso 2. Para algum vértice x de F, o grafo F - x tem pelo menos três componentes e 
pelo menos dois deles não admitem um emparelhamento perfeito. 

Caso 3. Seja F o grafo obtido de F pela deleçâo das arestas de F[A]. Não ocorrem os 
Casos 1 e 2. Além disso, se F' é um componente de F', então F'[C] = (/J. Mais ainda, há 
um componente K de F'[D] que é adjacente a cada vértice de A, e cada um dos demais 
componentes de F'[D] é adjacente apenas a um vértice de A. 

Caso 4. Não ocorrem os Casos 1 e 2. Além disso, para algum vértice x de F, def(F-x) 2: 
2 e F não possui vértices de grau 1. 

A Figura 5.9 traz um exemplo de multiestrela, e exemplos de grafos que se encaixam 
nos Casos 3 e 4. 
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Figura 5.9: Da esquerda para a direita, uma multiestrela, um exemplo de grifo que se
encaixa no Caso 3. e um exemplo de grato para o Caso 4.

Os problemas de fatoração que se encaixam no Caso ] tiveram a sua complexidade
estabelecida através da transformação do proa/ema do r'-empacofaz7tenio cona co/oração
em FÁTOR(J:). Uma coloração de um grifo H é uma função PH: \«'(H) --> N tal que
yH(tz) # ç'H(u) sempre que os vértices u e u de H sã.o adjacentes. Estamos interessados
em colorações de grifos bipartidos em que uma das partes recebe a cor zero. Todas as
colorações referidas daqui por diante são desse tipo.

Seja F' o grifo definido no Caso 1. Considere qpF uma coloração de F' em que os
vértices de .4 recebem a cor zero. Definimos o problema do /=-empacotamento com
coloração (PF como segue.

/nstáncia: Um grifo bipartido ã e uma coloração (PH de /7

Questão: # admite um F'-fatos G tal que PÕ = PF para todo membro Õ de GI
isomorfo a F' e pa(z,l = it,) para todo o C \''(#)?

Loebl e Poljak 1231 afirmam que este problema é polinomial se r' é ou uma estrela ou
uma multiestrela. e .VP'-completo caso contrário, e citam Las Vergnas 1291 como referência
a respeito. Assim, fazendo-se a transformação nos problemas de {/\2. F'l-fatoração que
se encaixam no Caso 1, mostramos que estes problemas são i\.'P-completos. Os demais
problemas são tratados em separado.

Para os problemas do Caso 3. é possível usarmos problemas do Caso l nas transfor-
mações. Os problemas do Caso 4 são tratados fazendo-se a transformação a partir do
problema da satisfatibilidade. Finalmente, para o Caso 2 usa-se o problema do empare-
Ihamento Ê-dimensionar, sendo & igual ao número de componentes do grato F' -- #. Com
isso. conclui-se a prova do Teorema 3.2.3.

:G é um conjunto de subgrafos de H isomorfos a /? ISeção 1.5)
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Figura 5.9: Da esquerda para a direita, uma multiestrela, um exemplo de grafo que se 
encaixa no Caso 3, e um exemplo de grafo para o Caso 4. 

Os problemas de fatoração que se encaixam no Caso 1 tiveram a sua complexidade 
estabelecida através da transformação do problema do F -empacotamento com coloração 
em F ATOR(F). Uma coloração de um grafo H é uma função '{)H: V(H) -+ N tal que 
I..PH(u) =/=- '-PH(v) sempre que os vértices u e v de H sã.o adjacentes. Estamos interessados 
em colorações de grafos bipartidos em que uma das partes recebe a cor zero. Todas as 
colorações referidas daqui por diante são desse tipo. 

Seja F o grafo definido no Caso 1. Considere i..pp uma coloração de F em que os 
vértices de A recebem a cor zero. Definimos o problema do F'-empacotamento com 
coloração '-PP como segue. 

Instância: Um grafo bipartido fleuma coloração '{)fi de fl. 
Questão: fI admite um F-fator G tal que I..Pc = '-PP para todo membro G de G1 

isomorfo a F' e <pc(v) = '{)fi(v) para todo v E V(fl)? 

Loebl e Poljak [23] afirmam que este problema é polinomial se F é ou uma estrela ou 
uma multiestrela, e NP-completo caso contrário, e citam Las Vergnas [29] como referência 
a respeito. Assim, fazendo-se a transformação nos problemas de {K2 , F}-fatoração que 
se encaixam no Caso 1, mostramos que estes problemas são NP-completos. Os demais 
problemas são tratados em separado. 

Para os problemas do Caso 3, é possível usarmos problemas do Caso 1 nas transfor
mações. Os problemas do Caso 4 são tratados fazendo-se a transformação a partir do 
problema da satisfatibilidade. Finalmente, para o Caso 2 usa-se o problema do empare
lhamento k-dimensional, sendo k igual ao número de componentes do grafo F - x. Com 
isso, conclui-se a prova do Teorema 5.2.3. 

1G é um conjunto de subgrafos de H isomorfos a F (Seção 1.5). 
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configuração aumentadora, 25, 49, 69
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extensão modular, 17, 38, 85
extremo

de um caminho, 4
de uma aresta, 3

família, 2
boa de gratos, 104
fechada de hélices, 103
irredutível, 48
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grato, 2
bipartido, 4

completo, 4
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coloração de, 126
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F-estrela, 19 
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5-excedente, 7 
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de um h-componente, 103
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G-triângulo, 25
s, f-tridente, 85
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matróide, l l
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posto de, ].l

problema cla partição em, ll
s, f-matriz, 88

elemento de, 88

F'-módulo, 17, 58, 85
módulo, 17, 58, 85
multiestrela, 125
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conector, 17, 58, 85
de corte, 5
externo, lO
final de um caminho, 4
grau de, 3
incidente em aresta, 3
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interior, 17, 58, 85
interno, lO
isolado, 3
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não uniforme, 13
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do emparelhamento
fracionário perfeito, 24
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do f'-favor, 13
do emparelhamento

A-dimensionar, 16. 81
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propriedade de Balas-Uhry, 46
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coloração,
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remoção, 5

sub-hélice, 103
subgrafo, 3

próprio, 3
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próprio, 3 
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tamanho 
de um F-empacotamento, 12 
de um emparelhamento, 6 

triângulo, 24 
G-triângulo, 25 
s, t-tridente, 85 
troca de h-componentes, 104 

vértice, 2 
conector, 1 7, 58, 85 
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externo, 10 
final de um caminho, 4 
grau de, 3 
incidente em aresta, 3 
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interno, 10 
isolado, 3 
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