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Resumo
Neste trabalho estudamos problemas do tipo ramsey e do tipo densidade para gratos e
grados orientados esparsos.

Começamos dedicando o primeiro capítulo a uma das principais ferramentas no ataque
aos problemas: o Lema de Regularidade de Szemerédi.
Na seqüência, provámos uma generalização de um lema de contagem devido a Kohayakawa

e Kreuter (1997). Com esse resultado, aplicamos um método inventado por Füredi para
provar que quase certamente GP --l1/2+P(y/ para qualquer P > 0, onde (;p é o grato orientado
aleatório bínomíal de ordem n e densidade p = e(Gp)/n2 = .4n--l+i/(r 1), e .4 = .4(P) > 0 é
uma constante suficientemente grande e (,; --ti/2+P (:yr significa que todo subgrafo i'Ç G com

e(JÕ > (1/2 + P)e(ã) contém um circuito dz. Como conseqüênciadisso obtemos uma família
infinita de contra-exemplos para uma generalização de uma conjectura de Woodall.

Depois, usamos o lema de contagem de circuitos para mostrar que para todo grato .l? de

uma família apropriada de gratos 2-conexose para todo n suficientementegrande, existem
gratos I'" tais que I'" --} (C'Z, .lí) e I'" é minimal com respeito a essa propriedade. O símbolo
1'" -+ ((7/, n) significa que para qualquer 2-coloração de -E(1'") com as cores vermelha e azul,

ou teremos uma cópia monocromáticavermelha de Or ou uma cópia monocromáticaazul
de .# contida em I'"

Finalmente, demonstramosque para qua]quer grato ]lí, se subdividimos suas arestas s
vezes,onde (71logo $ s $ Cbn, então o número de ramsey para aresta para o grato resultante
é O(n). Esse resultado está relacionadocom uma conjectura recentede rgor Pak.
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INTRODtlCAO

O Teorema de Ramsey (Ramsey, 1930) diz que, para todos m e r inteiros e positivos, existe

um inteiro positivo n tal que não importa como r-colorimos as arestas do grato completo com n

vértices, denotado por -K'}, sempre temos um Km monocromático, isto é, um grifo completo

sobre um subconjuntocom m vértices do .f(" e com todas as arestas da mesma cor. Em
n nt npãn útil nl

K'" --} (R'", . . , X'"),

(1)
onde (K",

. . . , K'")

é uma seqüência

que dados os gratos .HI, . . , .ll,

com r ocorrências

do K'".

Mais

geralmente,

(r > 1), existe um grato I' tal que I' --> (HI,

sabemos

. . . , HT), ou seja,

para qualquer r-coloração das arestas de I', existe um subgrafo H Ç I' isomorfo à H, e com

todas as suas arestas da cor d, para algum 1 < { < r
Por exemplo K3'7 --> (a4, a4), onde K'3'V é o grato bipartido com 3 + 7 vértices e todas

as 3 x 7 arestas, e C4 é o circuito com quatro vértices. De fato, considereuma coloração
qualquerdas arestas do K3'Z com dum cores, digamosbranca e preta. Seja T = {z,y,z} a
parte do conjunto de vértices do K'3,7 com três vértices. Sem perda de generalidade,podemos
supor que nos vértices z, Z/ € T incidem quatro arestas da mesma cor, digamos preta. Se
incidem mais que quatro arestas, os vértices z e 3/teriam pelo menos dois vizinhos em comum

e teríamosum C4 com todas as arestas da cor preta. Assim, podemossupor tambémque eles
têm um único vizinho comum (veja Figura 1). Se em z incidem três ou mais arestas pretas,

temos um C'4 monocromáticoda cor preta, portanto, podemossupor que em z incidempelo
menos cinco arestas brancas. Nesse caso, teremos um C4 monocromático da cor branca pois

em z e em 3/ incidem três arestas brancas cada.
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FIGURA 1. K';'' --> (C', O')
Lembramos que o número cromático de um hipergrafo g, denotado por X(Ç), é o menor
número de partes em que podemos dividir o conjunto de vértices de Ç de modo que nenhuma

das partes induza uma hiperaresta.
O resultado de Ramsey acima pode ser escrito na linguagem de hipergrafos da seguinte
forma: considere o hipergrafo g = Ç7(-K";K'"), cujo conjunto de vértices é o conjunto de
arestas do K'", ou seja T''(Ç) = -B(K'"), e as hiperarestas são dadas pelos subconjuntos de
E(-K") que formam cópia de um K'", ou sda, .B(g) é dado pelos subconjuntos {el , . . . , e(T)} Ç
B(.K") que definem um grato completo sobre m vértices rlo K"
Agora, a afirmação para todos m, r C N Caíste no C N fai gue Ã.'" --} (K",

lodo n

. . . , K"),

para

mO,pode ser dita em linguagem de hipergrafos como: para lodos m, r C N ezisZe

moC N fa/gueX(g) )'..,r?:pa:ra!qdon.> no. .Dadoup ypergrafoÇ, a afirmação
X(Ç) > r é o
que chamamos

de um. fegujeq.do. .dg::Zipp. ra7qse.y.

General izando essegl:çQ,ngÇt$os\.
dados os grafios]' e ,]], deíiB].q(?f g,bipergrafo g = g(1'; .1])
cujos vértices são as .prç$j;a!:de .I' e as hiperarestas são definidas pelas arestas das cópias de
H em I'. Então I' -->.(-q,.. .:. , H) se, e somente se, X(Ç) > r

Dado um hipergraB).g:= (.y...B), sda 7'(g) o menort C N tal qye:.qualquersubconjunto
de vértices com pelo .menos.Z elementos contém uma aresta de .g,.: Ppfinimos l-(g) pondo
,-(Ç)

= r(Ç)/IV(Ç)l;.:

qbse":""os

que se r(Ç)

< r ", então X(Ç)

:> r, mas a recíp'oca

"ão

vale (veja Graham et al., 1980,página 13). Dado um hipergrafog, a afirmaçãor(G) < r'l é
o que chamamos de um resuZfado do aipo densidade.

O menor Z C N tal que qualquer conjunto de vértices de g(K"l Ã.") com pelo menos l

elementoscontém uma cópia de K" é, em linguagemde Teoria dos Gratos, o número de
Turán ex(n, Ã.") anaisum (vda Teorema6, página 29). De modo análogo,para os grifos I'

/7

T.\+.,AH4.0RA
a

l UVI \f\B

\B \r\+\J

e .H nós definimos

r(g),

pa:a g -

g(F; H).

E, em not,ção

anual, r(g)

= ' é escrito

como

[' -->,,H'.
Por exemplo, um dos primeiros resultados do tipo ramsey em combinatória foi demons
tudo por van der Waerden em 1927.
TEOREMA

l (van der Waerden,

1927).

Para

todos Z, r C N eaçste no(Z,r)

C N la/ q'üe

pa -alodo inteiro rl > nO(g,r) ua/e o seganfe; em gua/querr-coloração de lnl ocos'reuma
progressão aritmética monocromática composta por € termos.

E o resultado análogo do tipo densidade, que enunciámos a seguir, é o famoso Teorema
de Szemerédi sobre progressões aritméticas.
TEOREMA 2 (Szemerédi, 1975). P«.z to o

gue para lodo inteiro n

C N e lodo real c > 0 ezÍsfe nO(r,c) C N laJ

nO(g,c) vale o seguinte; lodo suóconlunfo .4 Ç lnl com l.41 > cn

contém uma progressão aritmética de t termos.

Para demonstrar esse resultado, Szemerédi provou o que hoje é conhecido como Lema de
Regularidade de Szemerédi, ao qual é dedicado o Capítulo 0. De uma maneira superficial,
o lema diz que o conjunto de vértices de todo grato podo ser particionado em h partes com
cardinalidadesque diferem de no máximo urü, dó iüódo (àüei;tha fràção próxima de um dos
($) subgrafos bit)artidós índüzidos pélà partição bão pseudõ-àZÜf8 iós, um conceito que nãó
definiremos agora, mas que, entre outras coisas, diz que esses ;stibgràfos se comportam local-

mente como se fossem gratos bipartidos aleatórios. O Lema de Regularidade trouxe muitas
conseqüências expressivas no desenvolvimento da Teoria Extremam de' Gratos e é anualmente

uma ferramentamüit(5 importante,comopode ser visto na resenha'escritapor Komlós e Simonovits (1996) e:êin recenteslivros-texto sobre Teoria dos Gratos (Diestel, 1997;Bollobás,

Em todos os principais resultados deste trabalho usamos o Lema de Regularidade. Porém,

o lemaoriginal de Szemerédi não nos fornece informações úteis quando o grato alvo da aplicação do lema é esparso, isto é, quando o número de arestas é da ordem de n2'', onde a é
uma constante positiva e n o número de vértices do grato. De fato, a pseudo-aleatoriedade
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envolvida nos pares regularestem relação com a distribuição das arestas, essas devem estar

distribuídas uniformementecom um termo de erro que é quadráticono número de vértices,
mas com uma constantemultiplicativaarbitrariamentepequena.
Como alternativa para o caso esparso, Kohayakawa (1993) e Rõdl provaram, independentemente, uma versão para gratos pseudc-aleatórios esparsos que tem tido bastante sucesso,

inclusive em resultadosdo tipo ramsey e do tipo densidade(vda, por exemploHaxell et al.,
1995a,b; Kohayakawa et a1., 19961Haxell et al., 1996; Kohayakawa et al., 1997; Kohayakawa

e Kreuter, 1997;Kohayakawae Rõdl, 2001).

Voltandoaos resultadosdo tipo ramsey e do tipo densidade,uma questãoque surge
naturalmente é investigar qual o comportamento típico de gratos quanto aos resultados do
tipo densidade e do tipo ramsey, ou seja, qual o comportamento de G --},r // e G -} (G, ]l),

onde (; e .27são gratosquaisquere (; é um modelode grato aleatório.
Se denotamos por g(n,.A/) o conjunto de todos os gratos com m vértices e M = ]W(m)
arestas e por Ç(n, M; (74) o subconjunto desses que não contêm circuito C'4, então sabemos
que (veja Janson et al., 2000, Seção 3.1)

0

se M»n

l

se i14 « n

Portanto, se escolhemosG.,ÀÍ C g(n, .A4) aleatoriamentecom distribuição uniforme, então
IP {(rn,AÍ

2 (74} < c, para todo E > 0, todo À4' > n4/3 e todo n suâcientemente grande. Além

disso, se ]W < cn4/3, onde c é constante positiva, então

P' {G«,m

Z O''} < e '":',

onde a > 0 é constante. Mas, esse fato não garante que todo subgrafo de G,},Àf com M' = PW
arestas

contenha

um (74, pois ]P' {G«,À/,

2 (y4}

«

e'''À/,

constante, e existem por volta de 2A/ desses subgrafos.

onde a' =

a'(a,P)

> 0 é uma

/nlrodução

Nesse caso particular, o de circuito com quatro vértices, Füredi(1994) mostrou que

F' {G,},ÀÍ Z a4} = o(1)ÀÍ, para todo ]W » n4/3. A técnicainventadapor Füredi, de mostramque o número de contra-exemplospara uma determinada propriedade é superexponencialmente pequeno

de G

logo a propriedade quase-certamente não ocorre em nenhum subgrafo

tem sido útil em vários casos (Haxell et al., 1995b;Kohayakawaet al., 1996, 1997

1998;Kohayakawae Kreuter, 1997;Kohayakawa e Rõdl, 2001) e é brevementediscutida no
Capítulo 1, onde provámos uma generalização de um resultado demonstrado por Kohayakawa
e Kreuter (1997) sobre contagem de circuitos (yz em gratos Z-partidos esparsos.

O resultado de Kohayakawa e Kreuter (1997) para (74 pode ser enunciado como segue.
Seja B(c, m, M) a família dos gratos bipartídos .B(U, l,r; .B), onde IPI = IW'l = m, com l.FI = T

arestase (c, T)-regulares, isto é, tais que
r7-

l

/F

l-E(a,-B)l IAllBl;h < .1.'lll-al;>
para todos .4 Ç U e .B Ç W com l.41,1BI > cm. Denotandopor B(c,m,T; (74) a família dos
gratos bipartidos (e, T)-regulares que não contêm C'4, temos o seguinte resultado de contagem.

O«do a > 0 e«isf.«. c = c(a), mo = mo(a) e c = c(a) > 0 t«{; qu. p«« t.do m > mo «
T )p cm4/3, então

y9:;P- *~'.

Esse resultado juntamente com o Lema de Szemerédi garante que a probabilidade de subgrafos
bipartidos grandes do (.;n,àf não conterem (74é superexponencialmente pequena, para Ã/ "não

muito grande" e com as arestas do G,},a,Í regularmente distribuídas. Logo, Gn,AÍ deve conter
t.74'sde uma maneira robusta, ou sela, todo subgrafo com uma proporção grande das arestas
deve conter um circuito.

No Capítulo2, usamoso Lema de Regularidadee a técnicade Füredi para demonstrar
um resultado de densidade com respeito a circuitos em gratos orientados esparsos. Esse

resultado para C'4 diz que existe G com n vértices e O(n4/3) arcos e que contém C4 de
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maneira robusta, para todo rz suficientementegrande. A prova segue as observaçõesfeitas
anteriormente, especializadas para tratar de gratos orientados.

Escrevemos (-;" para um grato orientado com n vértices. O nosso resultado (Donadelli e
Kohayakawa, 2000) do Capítulo 2 é o seguinte:
Dados \ m inteiro ! >p3 e um real É3'> ü existe um grüjo orientado G" , para todo n s\$cientemente grande, com O(n:+i/(/

1)) arcos e c neura orientada g ta/ gue gua quer suógra/o de ã"

co«. «.«is que (1/2 + #)l-B(é")l «s

c.nfé«. um .i«tifo «{enl.d. d' c.«.pr{«.e«t. Z.

Esse resultado é o melhor possível no seguinte sentido: qualquer grato orientado G contém
um subgrafo sem circuitos orientados e com pelo menos metade de seus arcos, como pode
ser visto tomando-se uma ordem total qualquer no conjunto de vértices V((i).

Além disso,

deduziremos desse resultado que existem infinitos contra-exemplospara uma generalização
de uma conjectura de Woodall sobre transversais de circuitos em gratos orientados planares.
Queremos deixar claro que já era conhecido um contra-exemplodevido a Thomassen para

tal conjectura. A principaldiferençaé que o contra-exemplo
de Thomassené um torneio
construído sobre 15 vértices, ou seja é um grato orientado com todas as arestas possíveis,
enquanto que nossoscontra-exemplos são muito esparsos e mostram que tais contra-exetnplos

são abundantes.
No começo desta introdução vimos que K3'7 --} ((74, C4). Na verdade, quase todo grato
com n vértices e Q(n4/3) arestas satisfaz a propriedade "--> (C4, C4)". Esse é um caso particular de um resultado de Rõdl e Rucióski(1995), o Teorema 3 na página 22, que pode ser
ingenuamente justificado da seguinte maneira.
Dado -A/ > .4m4/3,para alguma constante .4 > 0, seja 7í :: 7{n,ÀÍ um hipergrafo 4-uniforme

sobre o conjunto de vértices lnl escolhido aleatoriamente com distribuição uniforme no conjunto de todos hipergrafos 4-uniformes com M arestas. h4ergulhamosem cada híperaresta de

'iZ uma cópia de (-;4 arbitrariamente, e denotamos por I' o grato resultante.
Agora, escolhemosuma aresta em cada hiperaresta de 7Z para pintar de azul; assim esperamos destruir a possibilidade de existirem cópias azuis de (74 nesse grato I'. Ainda, podemos

esperar que tal subgrafo azul de I' se "comporte colho" Gn,Ã/, onde i1/ > .4n4/3 e, portanto,

/ntrodução

a probabilidadedessesubgrafo azul conter um circuito (-74é maior que 1/2, se a constante
.,4 - .4(.4)

for suficientemente

grande.

Ou seja,

temos a propriedade

"l' --> (C4, C4)".

Rõdl e

Ruciiíski(1995) ainda deduzem, como um corolário, a existência de gratos localmente esparsos,
num sentido que fazemos preciso abaixo, e satisfazendo a propriedade "--} (a4, (74)"
Dado um grato -fr, definimos

m(H) - m«.

{:Eg
: J Ç a, «m

:»

o}

Então, o resultado a que nos referimosno final do parágrafo anterior é: s(ga .A4 :; Cn4/3
onde (7 é a constante do Teorema 3, pág na 22. Para todo t € N, quase todo G C Ç(n, M) é
taZ que nenhum st&óyra/o-H C G cona 2 < u(X)

t ralis/az m(H) > 3/2. Agora, seja G tal

como na afirmação anterior e vejamos que, se H é um subgrafo de G minimal com respeito a
propriedade "-->(C4, (y4)" , então H deve ter mais que t vértices.
Para tal, basta verificarmos que, se n -+ (C:4, C4), entãom(-H) > 3/2. Corlseqüentemente,
u(H) > t. Defi«lhos

m-«')-m«.{

«

:JÇH, .U :»:}

Suponha que rn(.1?) < 3/2. Um resultado de Nash-Willíams (veja Diestel, 1997, Teorema

3.5.4) diz que fmt(a)l é o menor númerode Horestasem que podemosparticíonarE(H).Mas, ml(n)

< m(.17) + 1/2 < 2, ou seja, podemos 2-coloriras arestas de H de modo que as

cores induzem florestas em H, isto é, H # (a', C'').

A moral da história é que para todo t C N existemgratoscom mais que t vérticese que
são minimaiscom respeitoà propriedade"-->(O'4,C'4)". Um par de gratos (G, .17)quesatisfaz
essa propriedade é chamado de ramseZ/-i7záriita.Por exemplo, considerandoagora o caminho

com três vértices, denotadopor P3, então C2 +i --> (P3,P3), logo a família dos circuitos
ímpares mostra que existem infinitos gratos que são ramsey e minimais com relação ao par
(P;, P;)
Por outro lado, se m e n são números ímpares, então o par de estrelas (KI'",
m e n arestas, respectivamente, é ramsey-./ini/o (Burr et al., 1981a).

KI,") com
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De fato, todo gradok-regular (ou sda, todos os vértices têm grau k) de grau par contémum
subgrafo gerador 2-regular (Diestel, 1997,Corolário 2.1.5), mais do que isso, o grato pode ser
decomposto em subgrafos geradores, disjuntor nas arestas e 2-regulares, chamados de 2./amores.
Assim, qualquer grato J que é (m +rz -- 2)-regular admite a seguinte (vermelho,azul)-coloração

das arestas sem cópia vermelha do K'i'", nem cópia azul do K'i'": colorimos (m -- 1)/2 dos
2-favores de vermelho e (n
relação ao par (K'l,", KI,")

1)/2 deles de azul. Portanto, um grato J que é ramsey com
deve ter grau máximo pelo menos m + n -- 1, pois, se tiver grau

máximo menor que isso, mergulhamos J num érafo (m+n

2)-regular e usamos a 2-coloração

dada acima.
Claramente, o Ermo K:,"+"-' é (K':'", K'' ,")-ramsey-minimal. Agora, se .J é (Ã'''", Ã.' ")ramsey-minimal, então / tem grau máximo pelo menos m + n
O

resultado

geral

de

Rõdl

e Ruciúski

é que

o

par

(-Z1, .27)

é

1, portanto J 3 K'l,m+n--l
ramsey-infinito

para

todo
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que contém circuito. Esse resultado, embora não tenha aparecido explicitamente, pode ser
facilmente deduzido dos teoremas que seguem. Antes, definimos

m:(H)- m«.

=l;l-i;;
: J ç -a, .,(a) >2

TEoREmA 3 (Rõd[ e Ruciúski, 1995). Para todogrct/o.]] cl@ascomporzenfes
corzezasnão
são estrelas nem caminhos cova três arestas ezãsteTnconstantes positivas C e c tais que

=«
onde RQq.M\H)

%HZP-

l

se .A/ > (yn2

1/mz(H)

0

se .A/ < Cn2 1/m2(H),

é Q jamítia de todos os grelos comll vértices e M arestas qae são ramseU

com respeito üo píir ÇH,H)

TEOREMA 4 (Rõdl e Ruciiíski, 1993). Para todogra/o P', se m(F') < m2(H) entãoF' -/}

(H,H').
O Teorema 3 diz que %2'1/ma(H) é o limiar para o surgimento da propriedade "--} (.ll, H')"
Quando as componentes conexas de f/ são estrelas, o número relevante para o limiar é o grau
máximo de .]]. Quando pelo menos uma componente de .17é um caldinho com três arestas, a

situação é um pouco diferente: o limite acima é um, quando-A/> C;n e zero, quando .A/ « n.

/ntroduçâo

Vamos deduzir dessesdois teoremas acima que para todo t C N existe um grato (-Er,H)ramsey-minima] com mais que f vértices. Denotamos por #(t, }]) a família dos gratos J tais
que u(J)

< t e m(J)

> m2(H).

Calculando o valor esperado do número de elementos de

#(f, H') contidos em G.,ÀÍ, onde M' = (.7n2 1/"'2(H) e (7 é a constantedo Teorema 3, temos
pela desigualdade de Markov que, com probabilidade tendendoa um, vale o seguinte: para

todo subgrafo J de G«,Àf com < t vértices vale que ml(J) < m2(H), ou seja, J « %(t, H).
Pelo Teorema 4 esses subgra6osnão são ramsey com relaçãoao par (H, H).
No Capítulo 3 estudamosfamílias de gratos ramsey-minimais com relação ao par ((7z, H),
onde H é um grato 2-conexo tal que todo circuito de comprimento pelo menos ZIcontém uma

corda. O resultado que demonstramos (Bollobás et a1., 2002) no Capítulo 3, com o auxílio do
Lema de Regularidade e usando a técnica de Füredi, é o seguinte:
Dados inteiros [ >z 4 e t >z q., e dado um grelo H C CÇlà, para todo n su$cientemente

gravtde,

.«i;*e um g«a/o F" t«J q«e r" -.} (a', H) . i'"lUI # (a', n), p«« t.d. U Ç V''(1'") «m n.
magana t vértices.

Acima, C(r) é a classe dos gr(!/os 2-conexos ta s qlze todo circuito de comprimento pe/o menos

Z contém uma corda. Em outras palavras, temos que para todo t C N, existe um grato I' tal
que I' --} (CZ, H) e todo subgrafo de I' que é minimal com respeito à propriedade "--> (Ce, H)"
deve ter mais que t vértices.

No Capítulo 4, o último deste trabalho, estamos interessadosem estimar o número de
ramseZ/para arestas: dados os gratos -Z?ie H2, definimos f(.HI, -H2) como o menor número de

arestas M tal que existe um grato I' com M arestas e ramsey para o par (-HI, H2), isto é, em
símbolos,

f(HI, H2)

(F) : F -+ (n'i,.H2)}

Vamos denotarpor A(H) o grau máximode um vérticedo grato H e denotar por À(-H) o
menor número de vértices cobrindo todas as arestas do grato H. O número de ramsey de }?
na versão para arestas, f(H, n), satisfaz
(2)

A(n')-à(g2

z

< f(x,

n') < r'(x,
\.

z

H')) .
./

O limitante superior é óbvio e a igualdade vale para H' - Kn (segundo Erdós et al., 1978,
foi mostrado por Chvátal). Como 2"/a < r(K'", K") < 4" temos que f(K", K") é exponencial
PTTI

'n

Para estrelas, esse número de ramsey é linear; de fato f(K',",
que r(Ã.I'",

](i,")

-Ki,") = 2m -- 1, enquanto

C {2n -- 1, 2n}, dependendo da paridade de n.

O limitante inferior pai'a f(H, .l?) dado acima tem o seguinte argumento (Beck, 1983):
seja I' tal que I' --> (H, H).

Definimos a seguinte 2-coloração das arestas de I': as arestas

que têm algum extremo de grau A(.1?) recebem a cor azul, caso contrário, vermelha. Logo,

pe[a esco]ha de ]', devemoster uma cópia de /] Ç ]' com todas as arestas azuis. Como
toda aresta dessa cópia de -H tem pelo menos um extremo com grau A(H) em I', temos que

e(F) a: A(-H)À(H)/2.
Erdós et a1. (1978) introduziram a versão para arestas do número de ramsey e provaram

vários resultadosnessadireção,por exemplo,

f(K':'", Ã.'''")

m+n

l

Para mostrar que f(Ã'i,", .li.'l,m) < m+n-- l basta tomar uma 2-coloração qualquer das arestas

da estrela K'i,"+"

1. Para provar que f(K'i'", .KI,m) a: m + n

se H é um grato com no máximo m +n

1, vamos mostrar o seguinte:

2 arestas, então E(#) pode ser colorido de vermelho

e azul sem que ocorra nenhuma cópia vermelha do Ki," e nem cópia do azul K'l,m
De fato, vamos supor que n > m. Se o grau máximo em F/ é menor que 7i, então basta
colorir todas as arestas de vermelho. Assim, podemos supor que existe um vértice u em .H
de grau pe[o menos n. Mas, e(]]r) < m + rl

2 imp]ica que esse vértice é único e que o

grau máximo em H -- u é menor que m. Assim, qualquer 2-coloraçãode -B(H

u) não cria

cópias monocromáticos de nenhuma das estrelas. Escolhemos, arbitrariamente, uma dessas
2-colorações e a estendemos para todo H colorindo as arestas que incidem em u de maneira a
dão criar estrelas monocromática.

Dado um grifo H, denotamospor .17(s)o gratoobtido a partir de //' substituindocada
aresta z3/ € E(]li) por um z

3/caminho de comprimento s C N, sendo que arestas distintas

]'poria dos Gratos
dão origem a caminhos disjuntor nos vértices internos. Chamamos H'(s) de uma subdit;irão de

H. O nosso resultado (Donadelli e Kohayakawa, 2002) no Capítulo 4 é o seguinte:

Seja H um trajo dado. Existem constantes Cl\ e Ca e ea;isto um grato T'', para todo m,
su$c enfemenfegrande, com O(n) arestas faZ gue G" -->(n('), H(')) para lodo al logn < s <
2

Para demonstrar o resultadoenunciado acima, também fazemosuso do Lema de Regularidade, mas dessa vez sem a técnica de Füredi. Uma outra ferramentaque usamos é um
resultado de Pósa (1976) que diz que gratos que são bons ezpansores contêm caminhos longos.

Dito isso, a nossa técnica é mostrar que pares regulares são bons expansores e usar os pares
dados pelo Lema de Regularidade para encontrar uma subdivisão do grato .17contida num
grato pseudo-aleatório G" com O(n) arestas.

Finalmente, apresentamos de forma sistematizada as notações empregadas na presente
tese. Esperamos que, com essa introdução às notações, tenhamos coberto tudo o que está
sendo usado neste trabalho. Caso o leitor encontre situações não definidas, sugerimos que
consulte Diestel (1997) e/ou Janson

et a1. (2000).

Teoria dos Gratos
Como já é usual em combinatória, denotamos por lnl o subconjunto
lnl = {1,2,...,n}

Ç N,

onde N é o conjunto dos números naturais. Também é usual a seguinte notação: se V é um
conjunto finito qualquer e 0 < k < IVI, então usamos (v) para denotar a família de todos os
subconjuntos de }'' com cardinalidade k, ou seja,

T)-.«:« : ". " -"*

TNTPnnTTnAn
Usamos 2' para denotar o conjunto de todos os subconjuntos de k' , logo
lr

21'' .

l

/r

r\

1 1Í " \
-l \ k }'

& :0

Um Aiperyra/o
G é um par ordenadoG = (y. E), ondeV = V(G), é um conjuntofinito
cujos elementos são chamados vértices e B = -B(G) Ç 2\'' é o conjunto das arestas de G.
Quando todas as arestas de G têm a mesma cardinalidade, digamos que .B Ç (v), então
chamamos G de Àãperyra/ok-unã/orbe. Quando quaisquer duas arestas de G têm no máximo
um elemento comum chamamos G de Adperyra/olinear.
Num hipergrafo G, um hãpercárcuito, ou simplesmente circuito, é definido por uma seqüência

ul, fgi,u2) Zb . . . ,ur, /%, para r > 2, onde os vértices são dois-a-dois distintos, as arestas Ei
são duas-a-duas

distintas

e {ui,ui+l}

Ç Ei,

para

todo

d C ]r -- 1], e {ul,u,}

Ç Er.

Um

hipercircuito com r vértices e r arestas é denotado por C'
Um gra/o é um hipergrafo 2-uniforme. Note que essa definição de grato exclui os gratos
com laços e com arestas múltiplas. Nas próximas definições estamos nos referindo a gratos;
não é difícil estender estas definições para hipergrafos.
Usamos u(G) para denotar l}'''(G)l , o número de vértices em G, e usamos e(G) para denotar

Z(C)l,

o número de arestas em G. Dado um vértice u C }'(G),

chamamos de uizánÀarzçade

'u o conjunto

I'G(«)

(G) : {«, ««} G E(G)} ,

cuja cardinalidade denotamos por dG(u) e chamamos de grau de u em G.
Dizemos que H é um suZigra/ode G, e escrevemos # Ç G, se H é um grato tal que V(H)

T'''(G) e

Ç

E(H) Ç .B(G). Um suba«afo /í é dito ;uóy«a/o induz d. se .B(H) = E(G) n (I''r)).

Ademais, se P Ç V'(G), então U define naturalmente um subgrafo induzido, que denotamos

por alPl; também,se F' Ç E(G) entãoalP'l = anUI, ondeU = U.CP e.
Dois gratos G e # são {som07P'squando existe uma bijeção &:V'(G) -} V'(-H), tal que
{«,«,} C E(G)

se, e somente se, {&(u), '(«,)} C E(n).

Por u«.a cópia de H .«. G entendemos

um subgrafo .]] Ç G que é isomorfo a }?.

Um camánào em G é uma seqüência ul,u2, . . . ,t;r--l,Ur de vértices ui C V'(G) dois-a-dois
distintos tais que {u{,ui+i} G E(G), para todo { C lr

11. 0 grato definido pelo caminho com r

Teorias de RamselJ e Eztremal
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vértices e r -- l arestas é denotado por Pr. Um c rcu to em G é um caminho ul, u2) . . ,ur com
a condição adicional que {ui , u,} C .E(G) . O circuito com r vértices e r arestas é denotado por

C7'. Uma aresta que liga dois vértices não consecutivos de um circuito C' (r > 4) é chamada
de corda. A cintura de um giafo é o mínimo enfie os comprimentos dos circuitos desse grato.

Dizemos que um grato G é conexose quaisquer dois vértices do grato pertencem a um
mesmocaminho em G. l.Jma árvore é um grato conexosem circuitos. Uma /Zoreséaé uma
união dísjunta de árvores e um empareZ#amentoé uma Horesta onde as arestas são duas-a-duas
disjuntas. Um grato conexo G é 2-conexo se ele tem pelo menos três vértices e a remoção de

quaisquer dois vértices não desconectao grato.
O grato com r vértices, r C N, e todas as (,) arestas é denotado por K'' e chamado de g7'a/o

completo.Por K'''s denotamoso gra/o bdparfãdocompZefocom r vérticesnuma partição e s
vértices noutra sendo as únicas arestas as rs arestas que ligam vértices de partições distintas.

Quando r = 1, o grato bipartida completoé chamado estrela.
Seja r > 1 um inteiro qualquer e consideremosduas funções quaisquer @:V'(G) --> lrl e
p: E(G) -} lrl. Chamamos essas funções de ?'-coloração dos vértices e das arestas, respectivamente, de G. Também, chamamos é de co/oração pr(ipria dos vértices de G, se para toda
aresta e = {u,u} C E(G)

temos l#(e)l > 1, ou seja, se sob a coloração é não existem arestas

monocromáfácas.O menor r C N para o qual existe uma r-coloração própria dos vértices de
G é chamado o ntímero cromát co de G, sendo denotado por X(G).

De um modo geral, escrevemosG ::: G" quando queremos indicar que o grifo G tem n
vértices.

Teorias de Ramsey e Extremal
Dados os gratos I', GI,. . . ,Gç (q > 1), escrevemos I' --> (GI, . . . , Gç) se, para qualquer
q-coloraçãop : ,B(1') --> lçl das arestas de I', existe C lçl tal que
I'jp-l({)l contém uma cópia de G{,

INTRODUÇÃO
ou seja, existe { € 1çltal que o subgrafo de I' induzido pelas arestas da cor { contém um
subgrafo H isomorfoao grato Gi. Neste caso, dizemos que I' é ramsey com relação à g-mpla
(GI , . . . , Gq).

Definimos

o ntímero

,(GI,

de ramseg/

, GÇ)= min{n: K" -->(GI,

O Teorema de Ramsey garante que existe n C N tal que K'" -} (GI, . . . , Gq). O resultado

abaixo generaliza esse, e diz que se m é suficientementegrande, então o número de cópias
monocromáticos é polínomial em n.

LEMA 5. Seja q a: l wminteiro. Z)aços os gra/os GI, . . . , Gç, ezislem constantesposáft;as
c = c(GI, . . . ,Gç)

> 0 e ko = ko(GI, . . . , Gç) tais que, para todo k a: ko, se as arestas do Kk

são q-coloridas arb frariamzente, então para aZg'ürrz
{ C lçl ocorrem pe/o merzosck"(Gi) cópias
monoct'temáticas de G{ da cor {.
De fato, basta

tomar

ko = r(GI,

. . . , Gç) e c = (1/q)ko

"'í"(cí).

Consideramos

o grato

completo Kk com k > ko vértices e com uma q coloração arbitrária das arestas. Agora, pela
definição de ko, cada subconjunto de V(Ã.'k) com cardinalidade ko contém uma cópia de Gi
monocromática da cor {, pat'a algum á c ]ç].
Dentre as q coifastemos que :l ( k ) daqueles ko-subconjuntos de vértices apresentam cópias

de G{ monocromáticos
da cor {, para algum{ C lçl. Cada uma dessascópiasé contadano
máximo ( ll' ' (c.) ) vezes,portanto, o número de tais cópias é pelo menos

-

(JD

.

l x;(x;-l)'''(k-u(Gi)+l)

ç(á:181)) (ko

l)'''(ko

"(ai)+i)

>.!r'.k)'(CJ

x;"(G:)

' q \ko7

Definimos por ex(G, H) o máximo de arestas que um subgrafo de G pode ter para não
conter uma cópia de ,17,ou sqa

e*(G, H)

maxle(F')

: H g F' Ç G},

e, em particular, ex(n, H) = ex(X'", H). Por exemplo, para toda floresta F' com t vértices,

vale que

ex(G, r') < (t - l)u(G).

N' .+ . . a n n . .i.+
y-wv

Á+i ,-.

wu u ul Tvv uvuw

Em 1941, Turán (veja Diestel, 1997, Teorema 7.1.1) provou que o grato (t-- l)-partido com

n vértices distribuídos o mais igualmentepossível dentre as t

l clmses, o qual denotamos

por 7't'l(n), é extremal com relaçãoa conter Kt, ou seja, é um grato com n vértices onde a
adição de qualquer nova aresta cria uma cópia do Kt, quaisquer que soam n, t »: 1. Mais que

isso, essegrato é único com essa propriedade.
TEOREMA 6. Para todos n, t > 1 vale gue ex(n,K')
de ordem

'n, ql e não

contérr\

Kt

e cota\ ex(n,,

Kt ) arestas

= e(T''t(n)).
é isoTT\orjo

.4{nda, todo gra/o G

ao grato

Tt-X

IK:n].

Logo, todo grato C.;'' com

..'«,»('-A) {

(3)

contém uma cópia do Kt

Um resultadointeressantíssimode Erdõs e Stone (1946)diz que

x:%P -

«

X(H')-l

Em particular, no cmo de circuitos, para todo c positivo e n suficientementegrande
(4)

ex(n, az) < 1

se Z é par
(1/2 + ') (1;)

se Z é ímp»r

N citação assintótica

Sejam /. e g,, sequências de números reais, onde ./:n > 0 para todo n suficientemente
grande. Usaremos as seguintes notações para o comportamento assintótico dessas seqüêncim:

B g. = O(/n), quando n --> oo, se existem constantes positivas c C IR e mOC N tais que
Ig7,l <
e

c/n, para todo n

> m0;

g« = Q(/n), quando n --} oo, se existemconstantespositivas (-7C IR e nO C N tais que
g,} > a/n,

para todo n > nO;

B g« = O(/n), quando n -->oo, se existem constantespositivas c, C € R e nOC N tais
que C'/,} < gn < c./.,

para todo 7L > nO;

INTR ODUÇA O

e gn x /n, quando n --} oo, se existem constantes positivas (7 C R e nO C N tais que
(l/a)/n < g« < O/n, para todo n > n0;
. g. = o(/n) se g.//n -} 0, quandon -->oo.

Probabilidade discreta
Sejam ui, o2, . . . , ww todos os possíveis resultados de um experimento idealizado. Chamamos wl, o2) . . . , WJV de eventos eZemerzfares e o conjunto

finito Q :: {wl, u2, . . . , wx}

é dito

espaço amos/rai, ou sela, o conjunto de todos os possíveis resultados do experimento. Um
subconjunto .4 Ç Q para o qual, sob as condições do experimento, é possíveldizer ou que "o
resultado w pertence a -A", ou que "o resultado conão pertence a .A" é chamado de euerzto.

Agora, definimosum "peso" para cada eventoelementar.Tal pesoé uma funçãoqualquer
definida em Q e que assume valores no intervalo fechado 10,11C IR, isto é p': Q --> 10,11, e tal
que I" (wl) + . .

+ P' («,w) = l

O par (Q,IP) é chamado de de espaço de probaóá/idades, onde Q é o espaço amostrar e
P' é dita .função de prol,czbÍZãdade. Ademais, definimos TP'(.Á) = )ll:.c.4 I" (a) para todo evento
..4 C Q

Para nós, uma uariáueia]ea/órãaX, num espaçode probabilidade(Q,]P), é uma função

X : {2 --> ]R. Escrevemos I" {X = f} para IP' (.Át), onde Át Ç Q é o conjunto de todos os pontos
w € Q tais que X(o)

ou sda

t}
Definimos

({w C Q: X(.,)

t})

P' {X > t} analogamente

:Estritamente falando, um espaço de probabilidades é uma tripla (Q, .4, IP), onde Q é um conjunto qualquer
e P é uma medida aditiva sobre .4 ta] que ]P(.4) = ]. Ademais, .4 Ç 2n é uma colação de subconjuntos de Q
contendo f2 e fechada sob complementação, união inumerável e intei'secção enumeiável; esses são os eventos.

Para nós, sempre 4 - 2n nos modelosprobabilísticos.Além disso, Q é finito, portanto IPé determinadapelos
seus valor es nos elementos de Q.

Probabã dado discreta

O uaZoresperadoda variável aleatória X, que denotamos por EX, é dado pela média
EX

tP' {X

tcX(Q)

Daqui por diante, será importante termos em mente que estaremos tratando com resul-

tados assintóticos. Sendo mais preciso, estaremos diante de situaçõescomo a que segue.
Seja {(Q«,P«)}«cW uma seqüência de espaços de probabilidade. Suponha que temos uma
seqüência de eventos .4,} Ç Q,}. Então, estaremos interessados em saber resultados como,
P. (.4n) > 1/2, para todo n suficientemente grande,
ou
lim P. (.A«) = 1.

72r--+ 00

Também, se {.4«}«cN

é uma seqüência de eventos .4« Ç Q. de modo que P'. (-.4.) -+ 1

quando n --> oo, dizemos que ocorre .4. quase cerfamen/e.
Oestgualdades, des'fitose momentos. Para todo inteiro positivo #, o h-észmo momerzfo de

uma variável aleatória X é o valor esperado de sua k-ésima potência EXk
O método do primeiro momento é a ferramenta mais simples no uso da esperança e segue
facilmente da sua definição:
EX

< t + I" {X < t} > 0.

Note que se X > 0 e to > 0, então

EX

{x

>to >1: w'{x

tCX(Q)teX(Q)

{x a: to},

donde concluímos a seguinte desigualdade.
DESIGUALDADE

(5)

DE MARKov.

Se .X e ünr&auartaueZ aZeatorta pos t ua e t > 0 então
p'

{x a: t} < =f

Note que, se {X,,}«CW é uma seqüência de variáveis aleatórias definidas sobre {(n,,, P,,)}«cN
de modo que IIIX. --> 0, quando m --> oo, então nós podemos deduzir de (5) que F' {X. > 0} --}

0 quando n -->oo e, nessecmo, temos X,} = 0 quase certamente.

INTROD UÇAO
Agora, se queremos mostrar que a probabilidade P' {X a: t} é alta, não é suficiente limitar
inferiormente EX.

Podemos ter que o valor esperado de X pode ser grande, simplesmente

porque X assume valoresmuito grandes em poucos elementosde Q, e pode até ser que X < t
para a maior parte dos pontos de Q. Assim, pala provar que P' {X 2: t} é grande, temos que

mostrar que X não desvia freqüentementedo seu valor esperado. O modo mais elementarde
fazermos isso é o seguinte. A variância de X é dada por

EX: - (EX):

Var(X)
Dessa forma, se À é um real positivo, então

l"Ílx

a: Àv'Vã;(©} -

p'{(x

x)' a: À'Va-(X)}

Usando a desigualdadede Markov e fazendoa escolhaapropriadapara À, temos um método
de segtmdo momento.
DESIGUALDADE DE CHEBYSHEV Para todo real positivo E e variável aleatória X temos

Var(X)
p'llx lnxl a: .inx} < .'(]EX):

(6)

Da desigualdade acima, podemos faci]mente conc]uir que se Var(X) = o((]EX)2), então X > 0

quase certamente, ou ainda, X x EX quase certamente.
Voltemos à nossa seqüência de espaços de probabilidade {(Q«, P.)}.cN.

Muitas vezes

quando usamosa Desigualdadede Chebyshev conseguimosprovar que a probabilidadede
que um evento falhe tende a zero polinomialmente. Ocorre que, quando queremos usar essa

probabilidade um número exponencial de vezes, a Desigualdade de Chebyshev não nos dá
informação suficiente e temos que recorrer às desigualdades exponenciais.
Usamos Bi(n,p)

para denotar

a distribuição

binomÍaZ.

Modelos de gratos aleatórios

DESIGUALDADE
nn CnnKNopF(Jansonet al., 2000).Se X C Bi(n,p), À > 0 e p(z)
(l + z) in(l + z) - z, p««

t.d.

z »: -l,

então

'l
' \.KX/J *«-Í-,.JLa}
"'*-- ; *,*~«-Í--«(à)}
(7)

e

"'" *

{--«

(d)}*«-Í-Ê}

Da equação acima deduzimos que para todo À > 0
(8)

p'llX

EXI

> ÀEX}

< 2expÍ--p(À)IEX}

< 2expl--cXEX}

,

onde CX = 3À2/(6 + 2À).

Modelos de gratos aleatórios
Vamos denotar por Ç(n) o conjunto de todos os gratos sobre o conjunto de vértices V'' =

lnl= {1,2,...,n}.
Vejamos os dois modelos mais conhecidospara gratos aleatórios.
Gra/o a/eafórío óánomia/. O primeiro modelo é denotado por g(n,p),

onde 0 < p < 1.

Nesse modelo o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis do seguinte

experimento. Dado p, com 0 < p < 1, considere uma moeda com probabilidadep de dar
cara. Começamoscom o grato sem arestas, isto é, o grato (lml,g) e, para cada {i,.j} c (il;i),
lançamos a nossa moeda independentemente para cada par de vértices. Se o resultado for cara

colocamosa aresta {{, .j} no grato, caso contrário, não colocamosa aresta. Um grato genérico
definido desta forma é denotado por Gn,P e o chamamos de gra/o a/eatóráocom n vértices e
probabilidade de arestas p.
Equivalentemente, temos g(n,p) considerando o conjunto Ç(n) com a função de probabilidade
IP. (J)

para um gratoJ € g(n) com e arestas.

P)(;)-',
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Gra/o a/eaZóro un{/arma. O outro modelopara gratosaleatórios,denotadopor g(n, M),
tem como espaço amostrar o co-junto de todos os (Z) gratos sot)re }''' = lml que têm ex«..
Lamente M arestas, onde 0 < M < N = (2). Tomamos sobre esse espaço a distribuição

uniforme, ou s.ja, se J C Ç(n) ente
P'« (a)

l

N

Escrevemos G.,A/ para um grato genérico sorteado uniformemente dentre todos os gratos com
r} vértices

e ]W arestas

.4duerlêrtcia: A próxima seção contém infornaaçõesque não serão usadas. Resolvemos
coloca-las aqui porque podem ser úteis ao entendimento de alguns resultados deste trabalho.

Equ valências dos Hoje/os de gra/os a/eafórãos.Sda Q uma família de gratos. Pela Lei
das Probabilidades Totais temos
(;)
F' {G...

C Q}

7W-0

{G.,Af

C Q}

~

9 P"f(l
'

P)(;)-"/

Dizemos que Q é uma propriedade crescentese todo grato que contém algum grato de {2

também pertencea g, isto é, J]í Ç (.7e .]] C É2::> G C Q
TEOREMA 7. Seja É2 crescerzte, M = M(m) --} oo e Õ > 0 ./Ízo Zal gue 0 < (1
(l + õ)P < 1, -d.

P

1. $e P' {G«,P € {2} --> 1, então P {G«,ÀÍ C (2} -+ 1

2. Se P' {G,}.P € Q} -} 0, entãoP' {G,},À{ € Q} --}0.
3. Se I" {G«,ÀÍ C Q} -->1, entãoF' {G«,(l+õ)P C Q} ''} l.
4. Se IP'{G«,À:í C Q} -->0, entãoP' {Gn,(l-Õ)P C Q} ''> 0

CAPÍTULO O
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O LEMA DE REGULARIDADE DE SZEMEREDI
O Lema de Regularidade foi usado por Szemerédi como resultado auxiliar na prova do

Teorema 2, página 17, e tornou-se uma ferramenta de grande importância na Teoria dos
Gratos contemporânea.
Ingenuamente, o Lema de Szemerédi diz que o conjunto dos vértices de todo grato pode
ser particionado em um pequeno número de subconjuntos com cardinalidades que diferem de
no máximo um, de forma que muitos dos subgrafos bipartidos induzidos têm suas arestas distribuídas de maneira regular, quase uniforme. Esses subgrafossatisfazem várias propriedades
locais de gratos bipartidos aleatórios. Como exemplo, veja a Afirmação l na página 39 que
afirma que muitos vértices desses gratos bipartidos pseudo-aleatóriostêm graus "próximos"
Conquanto grifos aleatóriosde uma certa densidade de arestassão mais fáceis de serem manipulados que a classe de todos os gratos da mesma densidade, usamos o Lema de Regularidade

para transportar resultados que são "fáceis" em gratos aleatóriospara a classedos gratos
daquela densidade

1. Introdução
Sejam G = (y. E) um grato e P, W Ç V' subconjuntos disjuntos de }'''. Então, denotamos

por eG(H, W) o númerode arestas,em G, com um extremoem U e outro em W, sendo
da (U',W')
a densidade
Dado

eC(u,n')
lu'llw'l

do par (U, l,r) no grato G.

0 < c < 1, dizemos

que o par (U,}V)

é (c,G)-regular,

e y Ç IV com IXI > flUI e lrl > cllVI vale que

da(x,

}'') - dc(u,

w')l < .

se para

quaisquer

X

Ç U
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Observe que, mais uniforme é a distribuição das arestas no par (P, W'), quanto menor for o
valor de c
Quando o gtafo G estiver subentendido e não houver perigo de confusão, usamos e(U, W)
para denotar eC(t/, W), escrevemos d(m, }lr) para a densidade dc(P, [V) e chamamos um par
(e, G)-regular de c-regular.

Ezemp/o 1. 0 grado bipartído a/eaÉóriodefinido sobre lnl x lnl cruas giestas são escolbidm

índeperlden(emenÉe
com probabí/idadep C 10,11é c-regularcom piobabilídade fendendoa l,
como mostra uma aplicação direta da desigualdade de Chernoff, equação (8) na página 33.
Obseruaçâo 2. Se d(H, W) < c3, e/hão U e W Éolmaln um par c-regular, ou sda, pal'es'muito

estais'ossão ileces'seriamente
regulares. De fato, se X Ç U co/n IXI > clHI e y Ç W com

lrl > clWI, então

~(x,
r)- fiÇi#.«l$:) :ç.; " wl::;..

.Apoia, se U e W' formam um par c-regular em G, então eles também formam um par c-rega/ar
no complemento de G, logo, podemos concluir que pares deíJsos também são necessariamente
regulares.
Uma (c, k, G)-egti@a7'tição é uma partição do conjunto de vértices de G = (K E) em k + l

partesUo,yl , . . . , Mktal que IMol< clV'l e Uoé chamadoconyurzZo
ezcepcáonal,e it,:l = ll,ÇIpara
todos l $ { < .j $ k. Chamamos uma partição de (c, k, G)-regra/ar, se essa for uma (E,k, G)eqüipartição onde o número de pares (K, %) que não são c-regulares é no máximo c(,), para
l $i<

j $ k.

O Lema de Regularidade de Szemerédi é o seguinteresultado de 1978
TnonEh/rA 8 (Szemerédi 1978). Dados tlm lea/ 0 < c < 1 e tlm inteiro ko 2 1, ezístern
inteiras posãt uos mo - mo(c,ko)

e Ã.o = KO(c, ko) a: ko tais gue quaZqwer gra/o G com pe/o

"'''"« n. «é,fi«. «dmif' «m« p«f çã. (., k, G)-«g«Z« p«« «Zg«mko $ # $ R'o.
O papel do conjunto excepcional no Lema de Regularidade é garantir que as outras classes
tenham exatamente a mesma cardínalidade. Não é difícil ver que, nas condições do lema acima,
existe uma partição H=(Vi,...,
q-

-:ã. são .-regulares

é -

Mk) de }' tal que flUI -- Íníl <

máximo

.(5)

, par-

t'dos

1 < i<

leo número de pares(H,b)

.j < h e alg«m

k. $ k $ K.
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/nfrodução

De fato, podemos distribuir igualmenteos vértices de Uoentre as outras classes, de modo
que a c-regularidade é preservada pala um c ligeiramente maior. Mais especificamente, dados

E e ko, aplicamoso Teorema8 para c2/8 e ko. Tomamos ll' a partição que é dada pelo lema
e definimos uma nova partição 11, a partir de ll', dividindo o mais igualmente possível os,
no máximo c2n/8, vértices de V;l C ll' entre as classes não..excepcionaisde IT'. 'l'amamos
no e Ko e mostramos que se (q',l//)

é um par c2/8-regular de n', então o par (%,q),

na

nova partição 11,é c-regular, onde H é obtido de h' quando distribuímos os vértices da classe

excepcionalde ll'. Como não usaremos essa versão do lema, não vamos detalhar esse esboço
de prova que acabamos de descrever.
Vejamos como podemos aplicar o lema. Dados 0 < c < 1 real e ko > 1 inteiro, apliquemos

o Lema de Regularidade de Szemerédi para um grato G de ordem n suficientementegrande.
Observe que

(1 '); <

(9)

para todo ê € 1kl. Ainda, dado um real positivo p < 1, considereos pares (U, K), para l <
i< .j < k, que são c-regularescom densidade pelo menosp. Então, pondo IUI = m para
todo { C lkl, temos que

(i) Uocontém no máximo 1/2(cn)2 arestas e existem no máximo IUojmA< cnmk arestas
que ligam vértices de Uo aos vértices das outras classes;

(ii) cada um dos no máximoc(g) pares irregularescontémno máximo«.' arestas;
(iii) entre os pares c-regularescom densidade menor que p há menos que pm2 arestas;

(iv) cada K, para ie 1kl,contémno máximo (T) arestas
Seja G" = G"(ll, p, c) o grato obtido a partir de G removendo as arestas descritas nos itens

(i) a (iv), ou seja, aquelasarestas sobre as quais não temos controleda distribuição. Então

e(G) < i;('")' + '"mk + ilm:k: + {pm' + ém'k + e(G"),
portanto, usando o limitante superior dado em (9) para m, temos
(10)

.''"'».'',-(,* '.*i)ç
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Esse grato G" obtido é muito útil nas aplicações,contento que escolhemosp, c e ko de
modo que (p + 4c + l/ko) n2/2 seja uma fração irrelevante das ai'estas de G.
Ezemp/o 3. De#na rÊ(n) como a cardina/idade máxima de um subconjunto de ]n] que não

contém uma progressãoaritmética de k termos, que abreviamosk-pA. Pelo Teorema2, temos' que I'Ã;(n) = o(n). O caso k = 3 áoi provado ana/ítícamenÉe por Rola (.1953) usando

uma adaptação de uma técnica conhecida como método de Hm'dy-LiÉt/ewood.Vejamos uma
demonsl«ção

combí-fó,ía

de r3(n)

= o(n)

(cí

Gravam

e Rõd/,

-Z987).

Sejam X, y e Z cópias disjuntas de ]3n] e U Ç ]n]. Seja S para o conjunto das tri-

plas (z, 3/,z) C X x y x Z tais que

Sda G = (y. E) o gratocom9ràvérticesobtidotomando-se
y = X UYU Z, e asarestas
sãoos
pares de V' contidos em alguma tripla de S. Então, o número de arestas em G é e(G) > 3lt/in

e o conjunto de arestas E pode sei' decomposto em e(G)/3 triângulos disjuntor nas arestas
que chamamos de friárzgulos rzão-espontâneos.
A primeira observaçãoque fazemos é que, se G contém ul-ntriângulo que é espontâneo,
então U contém uma 3-PA. De fato, se z', Z/',z' formam um tal triângulo, onde 3/'--iç' # z'
então

para

a ': y' -- iç/ e b = z' -- 3/' temos a, b C P por definição,

e também

Z/',

114=Ê= Z:=ãg C P.

Logo temos uma 3-PA em {J

Agora, vamos supor que IPI :: an, para alguma constante cr > 0, e vamos provar que U
deve conter uma progressãoaritmética. Logo, é suficientemostrar que o gradoG deve conter
um triângulo espontâneo.
Escreva

u = 9n. Temos e(G)

> 3lUln = 3a'b:, então podemos escrever e(G)

= /3(;),

onde P é uma constante fixa e independente de n. Aplicamos o Lema de Szemerédi em G com

.- é .k.-

r.-'l.

A segunda observaçãoé que o número de arestas não contidas em pares com densidade

pelo menosp = P/6 é, por (lO), no máximo
P
{',

*

..,

-

ÇÇ

«

€

2

rm+P.JQJ,.Âa

Removendoessas arestasobtemos G" que ainda contém um triângulo7', pois existiam e(G)/3 = P(;)/3 triângulos disjuntor nas arestas (aquelesnão-espontâneos)em G. Ainda,

as três arestas do triângulo T estão contidas em pares c-regularescom densidadepelo menos P/6. Vamos supor, sem perda de generalidade, que esses pares são os dados por 1,/1,We

eK
Agora, usamos o fato que muitos vértices em pares regulares têm graus próximos.

AFIRMAÇÃO ". Se (u, n') é «m p« .-,ey«'«
qualquer y Ç w

«m d.«;dd«d. pO

(P,W), .nfão p""

com lrl > clw'l,

{a € u: ll'(z) n rl < (Po

.)ll''l}l < .lu'

De fato, seja X o conjuntodos pontos z C U tais que jl'(z) n rl < (po e)lrl. Então,

e(X, y) < IXI(Po -- e)lrl, portanto, d(X, y) :Ç po -- c e pela c-regularidade do par, concluímos
que IXI < .IUI.

Portanto, se (h, Vs) e (V2,Vs) são c-regulares, então existem pelo menos (1 -- 2c)IVal
vértices em l,b, cada um ligado a pelo menos (#/6

c)IZI vértices de %, para { - 1, 2. Fixe

um deles,digamost;, e ponha I'{(u) para o conjunto de vizinhos de u em K.
De P/6

c = 9/3/60

> c temos,

pela c-regulaiídade,

que existem

pelo menos

(/3/6

c)jl'ijjl'21 > (9P/60)3lVlllV21arestas ligando vértices de I'i(u) com vértices de I'2(u). Cada
aresta corresponde a um triângulo contendo u. Desde que, dois triângulos não-espontâneos
não têm dois vértices comum, então existem no máximo ll'i l = IVel triângulos não-espontâneos
contendo o vértice u.

Portanto, para m suficientementegrande, o grato G contém um triângulo espontâneo,ou
seja, P contém uma 3-PA.

[]

Observação 4. Seguindo o argu/nenóo acima, se t''i, Ve e V3 são conUU/lhos
didLlntos de cardí-

nalidade m que formam pares c-regulares de densidade po, então nós temos o seguinte. Pela
A#rmação

.l, pe/o menos (1 -- 2c)m

vértices

u3 de n

têm pe/o menos (pO -- c)m

vizinhos

em

y] e e/n V2. Dado que po > 2c temos, pe/a c-rega/aídade do par, pe/o menos (pO -- E)3m2
arestas ligando os víziilhos de ua em Vi aos' vizírlhos desse u3 em V2.
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Dessa forma, o rlÚMürOde ÉriânguJosnes'satr ]a é pe/o menos fa = (1 -- 2c)(po

c)3m3

Note que tS -+ poema,quando c -+ 0. Agora, se essa tripla é formada por gratos bipartidos
aleatórios

com

con/brine m

probabilidade

de

arestas

po,

então

o número

de

triângulos

tende

a Ó30Tn3,

+ oo.

1.1. A ideia de uma demonstração

do lema. Vejamos uma idéia da prova do Lema

de Szemerédi. Seja G um grato de ordem n e suponha um par (H,H') de subconjuntos
disjuntor de vértices que não é c-regular. Tomamos os subconjuntos Ui e }yl, de P e W'
respectivamente, que atestam a c-irregularidade desse par, isto é, IUI 1 > clPI, IWll > clTVI

e ld(PI,WI) -- d(P,W)l > c. Soam U2 e t'h os complementos
de UI e WI em P e W'
respectivamente. Definimoso !hdãcedessa partição do par (U, W), pondo

d - ind({HI, H2} ' {WI ' W2}) - =g >1- 1KllWJld(«, WJ)'
t,.7

No que segue, como ilustração, mostramos que d > ind(P, W)+c4n'flUI

IWI. Essa é a idéia

fundamental na prova do Lema de Szemerédi: quando há muitos pares irregulares, refinamos

a partição. Como d é limitado superiormente,d < 1, e o índice crescesubstancialmenteno
refinamento, após um número finito de refinamentos teremos uma partição c-regular de (U, W)

Agora,

'-à;üw-i lü# *::,Ê#
Usando a desigualdadede Cauchy-Schwarzi

,.... l re(nl,WI): . (E:+j,.,'(Q,wj»'\
" 'P
..L

n'\

Pondo õ = d(UI,WI)

e(Ui,Wi)

k'TiiiTÍii;Í '

E:+j;., IKllwj1 7

figa;!:#

(VI.EI.-

+

IU:llWI '

d(U,}V)

'çu:.,.w »' 'l

IU'llW'l-lU-llW-1 7

= e(mÍ,WI)/IUlllWll

= õlUillFVil + e(U,W)IHllll,rll/IUllWI.
que segue da usual }'a{2 >'bi'

e(P,W)/IPllH'l,

temos que,

Assim, substituindo essa igualdade na

»(>=aibi)2

T,.+..HQl"""

A l uu l v\+ 1»bí l+v

equaçãoacima e usando que lmll > flUI, IWil >: clW'l e lõl > c temos (essas contas serão
detalhadas adiante)

«:.z >

'

!gà:;r
+ .'lullw'l,
lplln'l

portanto d }: ind(g, W) + can'2lPllWI.

A prova do Lema de Szemerédi(vqa Seção 3.1) segue por repetidas aplicações do argumento exposto acima. Começamos com qualquer (c, ko, G)-eqüípartição ll(o) do conjunto
de vértices y(G).

Se ll(o) contém mais que c(g') pares irregulares nós construímos a partir

de ll(o) uma (c, kl, G)-eqüipartição IT(i), onde ki > ko, tal que, redefinindoo índice de uma
partição, ficamos com

ind(nm) > ind(nP)) + c(c),
onde c(c) é uma constante positiva que depende só de c. E continuamos,dessa maneira, até
que uma partição c-regular seja encontrada. Como c(c) > 0 depende somente de c (e não
dependedo número de partes da partição) e o índice da partição é menor que um, deduzimos
que esse procedimento termina após um número finito de passos, o qual depende de c e de ko.

1.2. Limitações.

As constantes envolvidas no Lema de Szemerédi são enormes. Por

exemplo, Chvatál et a1. (1983) provaram o seguinte resultado usando o lema. Dado a. C N,

todo grato G" de grau máximo < a. admite número de ramsey r(G", G") linear, ou seja,
r(G",G")

< m, onde c = c(a.) é uma constante positiva que depende só de A.

Por con-

seqüênciado uso do Lema de Szemerédi, a constante c é limitada superiormente por uma
torre de 2's de altura A.

Recentemente, Graham et al. (2000) conseguiram uma demons-

tração desse resultado que evita o uso do Lema de Regularidade de Szemerédi e atinge o
limitante superior c < 2aA(Ioga)', onde a > 0 é uma constante.
Essas constantes tão grandes tornam proibitivo o uso do lema em problemas quantitativos.
A prova original de Szemerédi(1978) fornece K'o limitado superiormente por uma torre de 2's

de altura c-5, portanto, as estimativas em muitas das aplicações podem ser quantítavamente
ruins. Ainda, Gowers (1997) mostrou que existem grifos G nos quais, para qualquer partição

(c,k,G)-regular dos vértices, tem-seque k é inalar ou igual a uma torre de 2's de altura
proporcional alog(l/c).
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C)Hera limitação é a seguinte. Para um grato G" com e(G") = cn2'" arestas, onde c, a > 0
são constantes, o Lema de Szemerédi não fornece informação alguma (veja a Observação 2 na

pagina 36 e a equação (lO) na página 37). Ele aproxima G" pelo grato vazio pois o número
de giestas que desprezamosé quadrático no número de vértices. Se o grau máximo de um
vértice de C;" é O(v;i) então toda (c, k, G")-eqüipartição é regular porque a densidade de um
subgrafo bipartido induzido sobre Q(n) vértices é a(1) e, portanto, não conseguimos medir a
regularidade do par de modo eficiente.
Na próxima seção, mostramos técnicas para contornar o segundo tipo de limitação descrito

acima, ou seja, vamos ver uma versão do Lema de Regularidade para tratar de gratosesparsos.
2

Uma versão para gratos esparsos do Lema de Szemerédi

Uma versão para gratos esparsos foi demonstrada independentemente por Rõdl e Kohaya-

kawa (veja Kohayakawa, 1997). A observação chave foi escalonar a densidade dos pares,

dp(U,W) = (1/p)d(H, W). Dessa forma, se existe uma constante-0 tal que 4,(U, I'V) < O
então após um número limitado de refinamentossucessivos de uma partição do conjunto de
vértices de um grato, chegamosnuma partição com muitos pares que são regulares com respeito a densidade escalonada.
Sejam

G =

(y.E)

uin grato,

constantes

D

a: 1, 0 < 77 <

1 e 0 < p <

1 e um par de

subconjuntos disjuntor U, FV Ç V'. Definimos a p-dons dado entre U, W Ç V em G por
W)
da..(U, W) = eG(U,
'::. 1.1.'..'
plz/lln'l

e escrevemos %(U, }V) se G é subentendido. Dizemos que G é (?7,Z),p)-esparso, com respeito

a densidade p, se para todos U, H'' Ç I''' disjuntor com IUI, ltVI > ?7lV'ltemos
da,,(P, W) < D
Para 0 < E < 1, dizemos que (H. W) é (c, G;p)-regular,

ou somente (c;p)-rega/ar

(quando

não há perigo de confusão,se para todos X Ç P e y Ç W com IXI ): club e IVI > clW'
temos
da.,(x,

v) - da,P(u, n')l < ..

O LevTLÜde Szemerédi

versão esparsa

Uma (c, k, G)-eqüipartição

n = (uo, H , . . . , MA) é dita (e, k, G;f')-rega/ar

se no máximo

c(5)

pares (%, b), para 1 < { < J < k, não são (e, G;p)-regulares.
Temos então a seguinte versão esparsa do Lema de Szemerédi.

LEMA 9 (Lema de Szemerédi versão esparsa). Z)aços 0 < c < 1 e D 2: 1 reais e ko >l
inf '«,

.«{.*'«

«n.t-*e.

p«{tá"'

no = no(', D, kO), ,7 = q(., O, ko) . Ko = Ko(.,D,

ko) ):

ho f«í; g«. p«« f.d. 0 < p < 1 «Z. o .eguênte.Tod.g,a/o(,7,O,p)-e;p«;oG c.m p./.
"'''"«

no «é«fico. «dmít. ««.« p«Z çã. (., k, G;p)-«g«Z«, p«« «lg««. ko < k < Ko.

OZ,se«.çã. 5. Na p"liça' n - (uo, yl , . . . , Uk) d,da pe/' /''- «;ma, co«'.gu'm" ga,.«t',
que [K[ > [277]V(G)]],

para

todo d € 1k].

Observação 6. O número de arestas num giaáo (77,D,p)-espars'o

G = (y, E) é, somando-s'e

sobre todos os pares' disÚunÉos'P, W Ç y com [?7]V']] vértices

.'',-4h#Hh
;

(1 1)

-

««(:)'

Observação 7. Pelo mesmo argumento da observação anterior, podemos ver que para verificarmos que G é (77,Z),p)-esparso basta que tenhamos da,,(U, W) < D para todos U, W Ç }''
diÜuntos com IUI, IWI = f77lt''ll.

Uma versãodo lema acima afirma que se colorimosas arestas de um grato, então podemos particioná-lo em um número limitado de classes de forma que quase todos os pares são
regulares em cada cor simultaneamente.
LEMA

10. Z)aços reais 0 < c < 1 e /) > 1 e {nfeiros

pos lidas nO =
0 < pl,p2,..

no(c,D,ko,r),

. ,p,

77 =

?7(e,Z),ko,r)

< 1 vale o seguinte.

Sejam

pos tidos r, ko > 1, ezisfem

e Ko =
Gi,G2,...

Ko(c,Z),ko,r)
,G,

gra/os

conslarttes

fa/ gue para
(?7,Z),pi)-esparsos,

lodos
para

todo d C lrl, de$nidos sobre o mesmo co junto de uér/ices y. Elnfão, para algum ko < k < Ko,
.«i;*'

"«.«

P«ÜÇã.

d. }'' q«. é (., k, Gí;P{)-«g«J«

P«.

tod. { C l,l.

Para demonstrar esse resultado, adoptamos a prova original redefinindo o índice da partição por ind(11) = 1 >'..:

ind(11)(c), onde ind(11)(') é o índice da partição TTquando levamos

Lema ãe Szemerédi
em conta somente as arestasda cor c, isto é, o índice para o subgrafo induzido pelas arestas

da cor c c Irl.
3

Uma demonstraçãodo Lema de Szemerédi

Nesta seção nós vamos ver uma demonstração do Lema 9. Cabe ressaltar que Kohayakawa
(1997) apresenta uma demonstração para uma versão ligeiramente diferente da que enunciámos
acima, embora essa versão que enunciámos (Lema 9) sda bastante usada a sua demonstração

não aparece explicitamentena literatura.
São dadas

as constantes

c < 1/2, 0 < 77 < 1, 0 < p < 1 e D > 1 e G = (y. Z)

um grato

(?7,Z),p)-esparso. Sda k > 0 um inteiro e suponha que n = IP'l > k42t+i. Tomamos o índice
de uma partição TTqualquer do conjunto de vértices de um gradocomo

i-d(n)- >1: !=1;yP.ap(X,
}''):,
x,yen

e lembramos a desigualdade de Cauchy-Schwarz:

z' p: '

Ep.

PnoposíçÃo 11. .9e U, W Ç y' são co juntos d duelos e ll(u) e ll(w) são pari iões de
U e TV, respecZãuamenZe,então

E

XC lll(u')

LllyPa.(x,r)'

a: EZllra,w,no'.

reli(}v)

DEMONSTRAÇÃO. IJsando a desigualdadede Cauchy-Schwarz temos:

;,,.ulp'.p'',
.'')'-;:L,.;,,.qãg; ;L

XCH(u')
Y'eH(w')reli(tv)

'

(x.*,,, .(.*,«)y

XCI'l(u)

-i;bslh:;. - .e:P',w, "''')'.

D

PROPosiÇÃo 12. Se H(1) é .üma pari ção de V' que reúna 11(0),então ind(11(1)) > ind(ll(o))

DemonstrcLção

4s

do Lema de RegutcLridctde

DEMonsTRAÇÃo. Usando a proposição anterior temos

i«dFM)- U.WTCH(0)
>1: llqgyó,(P,W'y
< U.WTCll(0)
>1: XCll(U)
E l:lllP.a.(X,}''y
<
'

>:

'

reli(w)

>1: .l::llÇl4(x,r)' +U€11(o)
>1,X,y€1](u)
>1, !=llylla%(x,r)'=ind(11('))

U,W'C]](o) X€11(W)

yerl(w)

D

PRoPosIçÃo 13. Se U, W' Ç V' sâo conjuntosd tantose /armam um par não-(c,G;p)rega/ar, então ezÍstem H(U) = {HI,U

\ Ui}

e ll(w')

= {Wrl,W

\ Vl} parfições

de U e IV,

respectivamente, tais que

>ll: !x lvl .ü(x, }')' a: !1111í-.z,(p,w)' + ''!crl wl

Xc l-l(u')

yeH(lv)

DnMONSTKAÇÃo. Ponha ZI/ie WI subconjuntos de (J e TV, respectivamente,que atestam

a (c,p)-irregularidadedessepar, isto é, lnll > club, IWll > clWI e ldp(Ui, Wi) -- dp(P, W)l a:

c. Soam Ue e We os complementos de Ui e W't em U e W, respectivamente. Definimos
ll(u)

= {Ui,

H2} e ll(U'') = {WI,

We}.

Agora,

*=.,w"'*,
*,:-á ;w#
yc ]'l (w )

l

/'e(UI,WI):

P

-Ó ($âK*:;::

e(K,WJ)'

M

;;ül #*'B:::i:
l

/e(Hi,14')' .(e(U,W) - .(UI,}l' ))'\

';ila l. lu-:llw:l +
onde a desigualdade acima segue de Cauchy-Schwarz

ullwl- ü; w-l ,J
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Pondo

õ =

.(U[ , W])
p'«:

d(HI,Wi)

-- d(P,W)

=

e(Ui,Wi)/IUillWll

-- e(n,}V)/IUllW'l,

temos

que,

l+ .(n, W')IH] llPV] l/IUllWI, por'cinto,

E

Xcll(w)

L!!na.(x,}'')'>

reli(w)

('í'':if'''-i --'éHHí":íi«:ly . (.w, «)
UI llWI l

'

í":ll"'':i - 'i«-ií«''-iy

IU'llU''l - IUillWi l

>:õ'lplllw l + lp'lllulle(ml;w'y+ ,õlÉ11&-gl1lp:llw
l+

+

lu-l'lwl' e(u,w)'+lU-llwl-luillw:l 2á' t'r w)lmlllwil

a:õ'lHillw]
l + e(P, W)'

a:3Çjí:r+ .'P'lc'flwl,
pois lmll > clPI, IWil a: clW'l e lõl > cp. Portanto

E

XeH(u)
reli(w)

L:llP%(x,*)' a: EqlP~,«',«« )' + Sl;ll.m,
D

como queríamos demonstrar.
Para

uma (c, k, G)-eqüipartição

ll = (UO, h , . . . , UÊ) definimos

o índice considerando

cada

elementodo conjunto excepcional Uocomo um conjunto unitário da partição, ou seja,
ind(11) -

"

{::l

" --;f--dp(K,q): + * >- -=fdp(%,{u})' +ind(Uo),

.j::i+l

''

{-:l

Demo

onde ind(Uo) é o índice de Uo visto como uma partição de sí mesmo em conjuntos unitários.

gue c(,) pares de partes gue não são c-regulares então ezísZeuma (c, k', G)-eg?iipart ção ll(t) =
(Uo(:), yl('),

. . . , VÍt))

de V' de$nida

Feios pares irregulares

de ]T(o) sat s/acendo

o seguinte.

(i) k' = k4k

(ii) lidnl < lvo©l + n/4k,
(iii) todas as classes rzão-ezcepc anais de [[(i) Zêm a mesma cardina.Zdada e reúnam as partes

não-ezcepcionaís de ll(o)

Demonstração do Lema de Regularidade

.g7

(iv) ind(11(:))> ind(ll(o))+ cS/16
DEMONSTRAÇÃO. Seja ll(o) uma (c, k, G)-eqüipartição como enunciado. Defirlimos uma

partiçãoP de }''' refinandoll(o) da seguinteforma. Para cada par (%(o),q(0)) de classes
de TI(o), com l $ { < J $ k, se o par é irregular

então pomos -X.(.j)

C K(o) e Xj({)

C ),'(0) que

atestam a c-irregularidade do par e tomamos

nij = {Xi(j),Km \X.(.j)}

e

nji = {xj(d),%m\xj({)}

as partições de I':(o) e ljo) onde, pela Proposição 13,

E .PylP',,(x,
*.)' a:l$1:ly;#a-..oç''',
nm)'.....'.D$1
' 1qu ;

(12)

xenij
}''enji

se o par é regular

então definimos

llij .

{q(o)].

e llJ{ = {1,j(o)}.

Assim, para cada í É lkl temos k -- l subconjuntosde K(o) onde o Diagramade Venn
nos dá uma partição de I'i(o) em 2k--l partes, algumas delas possivelmentevazias, as quais
enumerámos como .Ai(À), com À C {0, 11k-l , e são definidas pelos vértices u € }'' tais que

« C -X,(.j) se Àj

e « g'X{(.j) se Àj

S. P - (Vo('), {.4:(À)}À, . . . , {.Ak(À)}X), então o índice de 7:' é

>l:>1:
l
À,.X/
'i<.j

(À),
Áj(À'))'
+>ll:
>1:>1:!Á:(À)l
.j,(..4:(À),
{"})'+
'i-l

''

À ,uivo(o)

+ >: ind({.Á{(À)}X) + ind(Uo(o))
Z

Como >j:iínd({,4i(À)}X)

> 0, e aplicando a Proposição 11, temos que o índice de P' é pelo

menos

>l: >1: !=lly;aap(x,r): + k >1---=f-4,(%(o), {uJy +ind(Vo(o)),
{<.j

xeni.j

{=1

}''cnji

,uey.(o)

e pela Proposição 13, isso é pelo menos

:

VWn'«'"''',

+ i«d(qQ)

.''','

*

. (:)

ü<Pn

*

$

.:,

W~'.''',

'«"'

*
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Portanto,
ind(7')

> ind(ll(o))

+ c5

> ind(IT(o))

+ c5 .

Falta construir 11(1)com todas as classes nãc-excepcionais de mesma cardinalidade. Ponha

7n:: I'11%mtl
' 'l.
g l

e
para qualquer

iC

IK(o)l = mq + r

lkl. Observe

que 1%(o)l a: (l

c)ly'l/k

> IV'l/(2k)

> 2 . 42k, logo q2 = 42k <

< (m + l)q, onde 0 < r < q < m, portanto
llqmll

"

1

Agora, em cada .4{(À) escolhemos qÀ = [1.Ai(À)]/m] subconjuntos dois-a-dois disjuntor,

cada um com exatamentem vértices, e cuja união denotamospor ii(À).
zn e sobram

Km \U
À

..4i(À)

Logo l-4{(À)\.Ài(À)l <

-««*, E"*"-«(«
E"*) *,
À
À

vértices. Portanto, temos um adicional de q -- )l:À qÀ subconjuntos dois-a-dois disjuntor de

q(o) com m
tos K(1),

vértices cada um. Dessa forma, particionamos q(o) em q

. . . ,%(q).

Esses

subconjuntos

formam

as partes

nãc-excepcionais

-

4k subconjunde TI(i).

Os no

máximo m -- l vértices que podem ter sobrado são colocados no conjunto excepcional,
k

q

qD - v'' \ {:=1
U s:=l
U K(.),
portanto,
luo(1)l<lioo)j+km<jl'do)l+

Dessa maneira, UO(')e ((U(s))!-i)i:::

k -q

alvo(o)l+-

q

<lUo(o)l+

VI

definem a partição ll(') de V''. Como ll(') resinaP

temos
ind(11(1)) }: ind(T') > ind(H(o)) + cü
16

D

Demonstrcbçãodo Lema de Regularidade

4p

3.1. A demonstração do Lema de Szemerédi. Dados c < 1/2, Z) > 1 e ko > l
ponha T = 116Z)2c'ÕJ, e to o menor inteiro tal que 4to > 2a"+2c'i. Defina a-(0) = to e,
indutivamente, n-(t) = n-(t -- 1)4"(t-i)
Tome

q = mi«{,70(«-(t)): 0 < f <

7'} e

Ã.o = m«.

{2.

'to, m«.{no(«-(Z)): 0 < t <

7'l},

(k4k+l)'' e mo(k) = k4'k+'
Fixamos 0 < p < 1 e seja G = G" um grato (?7,D,p)-esparso com n > Ko vértices.

onde v70(k) =

Também, seja T o conjunto dos inteiros t > 0 tais que existe uma (f,n-(t), G)-eqüipartição

fl(t) tal que
(i)

ind(ll(t))

> fcÕ/16,

e

(Ü)lqol < .m(1- 2'''').
Tal partição existe para f - 0: tome m = in/foJ e ll(o) a partição de }'(G) em partes de

cardinalidadem, exceto possivelmenteuma que terá cardinalidade< to < cKo/2 < czt/2 ::
cn(1

1/2). Como ind(nO)) > 0 os itens (i) e (ii) valem, ou seja 0 c T.

Da escolha de 77temos que 1%(t)l > ?7n. De fato,

q©l > (i - ');h

- (i - ');e-:ill:FÕ:Ü - (i - ')4"'70(«(t- l))

e, como c < 1/2, logo 1%(')l > 2nv70(r(Z 1)) > 277n,logo a p-densidade entre os pares
de conjuntos da partição é limitada superiormente por D, portanto, ind(ll(t)) < 1)2 e nós

temos que T é limitado superiormente. Considere Z o maior inteiroem 'T e escreva IT(t)

(q'',d'',...,üll,).

Se uma fração maior que É: dos pares de partes de TT(t)são c-irregulares então existe um

refinamento IT(t+l) de ll(t) com
ind(TI('+:))

): ind(11(')) + Eo > (t + 1) Ca

e, usando que 4"(to) ;: 4r(0) = 4to > c'i2t+2, temos

;

--..-"'''

*

.«

1«

-

ú

--

portanto t + l € 'r, contrariando a maximalidade de t.

;i«)

*

.«

(«
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4. Considerações finais
Na demonstração da versão para gratos esparsos do Lema de Szemerédi o fato do grato ser

(?7,Z),p)-esparso,
sendo,portanto,a p-densidade
de umpar limitada,istoé, 4(P, W) < Z),
foi usado para garantir que o índice de uma partição é limitado superiormente,ou seja,
ind(11) < D2. Então poderíamos chamar de esparso um grato no qual toda partição fosse
limitada.
Essa alternativa foi tomada recentemente por Luczak (2000) que provou a seguinte variante

do Lema de Szemerédípara gratos esparsos. Seja G um grato, ./': 10,oo) -->10,oo) uma função
e ll = (1/l, . . . , MA) uma partição

balanceada

í«d.r(n) -

de V(G).

Defina

o índice da partição

ll por

>1: !111:
%l/(.Ü(K,q)),

l<i<.j:Çk

' ' '

e chame o grato G de (./', L, b)-esparso, para reais L e b > 1, se para toda k-partição balanceada

11de I'' com 2 < k < L, temos índf(11) < b. Aqui, a p-densidade de um par de subconjuntos
disjuntos é tomada para o favor de escala p = e(G)/lT''(G)I'
LEMA 15. Z)aços ümza/unção posãt ua e esfMfamerzte condena / e rea s

> 0 e b > 1,

existe ulíl L tat que todo grifo G de ordem pelo melros L e (.j,L,bÜ-esparso admite uma
partição

balanceada

Çc,kà-regular

pü

ü algum

tle

<x k <n L.

Para o leitor interessado em conhecer mais sobre o .Lema de Regularidade sugerimos
Komlós e Simonovits (1996), onde encontramosvários exemplosde aplicaçõesalém de versões
algorítmicas e para hipergrafos do Lema de Regularidade. Aliás, um problema que ainda
resta com relaçãoao Lema de Regularidade é o de descobrir uma vei'sãotão poderosa quanto
a versão original para gratos esparsos e para hípergrafos.

CAPÍTULO l

CONTAGEM DE C'z'sEM GRATOS ESPARSOS
Lembramos que na demonstração de r3(n) = o(n), Exemplo 3 na página 38 (v4a também

a observação que segue o exemplo), a existência de uma tripla de subconjuntos de vértices
VI, V2, t'b Ç V'(G) dois-a-dois c-regulares implicou na existência de muitos triângulos em G.
Entretanto, quando o grato G é esparso esse "esquema de imersão", que está descrito precisamenteno Lema 16 abaixo, não funciona.
Neste capítulo veremos um resultado que, como caso particular, mostra que o número
de gratos tripartidos esparso% com as partes c-regulares, com -M arestas e que não contêm
triângulos é superexponencíalmente pequeno em Ã4

Kohayakawa e Kreuter (1997) mostraram que numa dada família de gratos /, que será
descrita em breve, a fração de gratos sem circuitos de um comprimento fixo é superexponenci-

almente pequena no número de arestas M. Neste capítulo, provaremos o Teorema 20, o qual
chamamos de Lema de C'ontagem, que é um refinamento desse resultado e díz que a fiação de

gratos de .F com o(M) circuitos de um comprimento fixo é superexponencialmentepequena
no número de arestas M

1. Introdução
Quando temos um grato G denso, o Lema de Regularidade nos garante que se IV(a)l é
suficientementegrande, então conseguimosuma cópia de um grato "pequeno" .ll em G.
Vamos fazer o parágrafo anterior mais preciso. Dados um grato R, reais p > c > 0 e
um inteiro positivo m, construímos o grato G = G(R;m,p, c) da seguinte forma. Para cada
vértice de R tomamos um conjunto independentecom m pontos. Agora, substituímos cada
aresta de R por arestas ligando os respectivos conjuntos independentes de modo que esse par

de conjuntos independentesformem um par c-regular de densidade pelo menos p. Dado um
inteiro t > 0, denotamos por R(t) o grato obtido pelo procedimento acima quando os pares

Comi,agem de Ct 's

de conjuntos indeperldentescujos respectivos vértices são arestas em R induzem subgrafos
bipartidos completos.

Agora, para todo grato .ll com A vértices e grau máximo A, se # Ç R(t), então H Ç
G(R; m, p, c) desde que c sqa suficientemente pequeno e m seja suficientemente grande. Mais

precisamente, se co = (p

c)a/(2 + a.), então vale o seguinteresultado de imersão.

LEMA 16 (Komlós e Simonovits, 1996). Se c < co e m 2: (t -- l)co'l,

então -H Ç G e,

mais que isso, o número de cópias rotuladas de H em G é maior que

(((P

.)'

z\')«.(t-l))"a:(.om)".

Ingenuamente, estamos na seguinte situação. Sda G = G" um grado denso, digamos que

com Pm2 arestas. Aplicamos o Lema de Regularidade para obtermos uma (c, k)-eqüipartição

11de T'''(G). Seja R o grato deílnidopondo um vértice para cada classede ll e uma aresta
ligando cada dois vértices que representam pares (c, (;)-regulares com densidade pelo menos
p. Pela equação (lO), página 37, pelo menos an2

(p + 4c + l/ko)n2/2 arestas de G ligam

vértices em pares regularesdensos. Há no máximo (n/k)2 arestas em cada par, logo existem
pelo menos (2/3 p -- 4c

l/ko)A2/2 pares densos em 11,ou seja, existe õ = õ(P,p, c,ko) >0

tal q- e(R) > (1 - õ)(5). Se escolhe-nos p, . e ko de modo que õ é s«6cienteme«te p'q--,
temos que .ll Ç l? (veja na página 28 a definição do número de Turán) e pelo Lema 16, temos

HCG
Pala gratos esparsos, digamos com O (p(;))

arestas, onde 0 < p = p(n) < 1, não conhe-

cemos um equivalenteao Lema 16 e uma generalizaçãoóbvia não funciona, como mostra o
seguinte resultado

LEMA 17 (Kohayakawae Rõdl, 2001). Para lodo0 < c < 1 existe0 < p < 1 e um inteiro
mo > 1-tais que o seguinte vale. Para todo m .> mo e:cisneunl grelo tripartido G sobre as

classesde vérticesVI, Ve e VS, todasde carilnaZidadem, fa/ quepara lodo1 < d < j < 3
tevTtos

(i) '(H,B)
[pm'J,
(ü) (%,b) é (.;p)-,eyu/", "'"

rm+..,J..",..
s/t v

x IPUI vwt

(iii) G nâo contém fríánguZo como suógra/o
Na próxima seção, enunciámos um resultado que contorna essa situação no caso de circuitos de tamanho fixo.

O modo como usamos o Lema de Contagem encerra uma técnica desenvolvidapor Füredi

(1994)que foi resumidapor Kohayakawa
e Rõdl (2001)da seguinteforma. Seja P uma
propriedade de gratos e suponha que queremos mostrar' que todo subira/o suBcienlemenZe
grande H Ç Gn.P safa:i/azP quase cerfamenle, onde su6cientemente grande significa
(13)

m = «(H)

a: mo = mo(n)

e

"/ - .w) a: p,(TI,

para uma constante /3 que não depende de 7i. Assim, estamos falando de uma quantidade de
subgrafos de G.,P que é exponencial em Q(pm2) . A técnica de Füredi consiste em mostrar que a

família de contra-exemplos para P é assintoticamente pequena, de fato superexponencialmente
pequena, e então mostrar que esses raros contra-exemplos quase certamente não aparecem em

G",p
Para sermos mais precisos, consideramos uma família B de gratos e escrevemos 6(m, M)

para os gratos de B sobre ]m] com À/ giestas. Dada uma constante positiva a, dizemos que

Zié uma família a-magra se existem] tal que, para todo 0 < M « (,),
(14)

* m ; m:, «';.

I"(m, M)l

* «":' (9)

LEMA 18 (Kohayakawae Rõdl, 2001). S©amz0 < p = p(n) < 1 e mo = mO(n) /uniões
cais gue pmo » Inrà. .Então, para qua]guer P > 0 corzsZante,ezisfe a > 0 ZaZgue se B é urrzü
Jamtnia cl-vr\ügrüvale o seguinte: q\ Qse certameTtte o trajo aleatório Gv .P não contém cópias
de qualquer membro de B ql e satisfaz

(13).

A demonstração é obtida estimando-se o número esperado de cópias de elementos de B

em G«,P, que é o(1), e concluída pela desigualdade de Markov.
Na próxima seção vamos mostrar que uma determinada família de gratos é magra com
respeito a propriedade "conter circuito de comprimento Z"

#

Cov\tagevl\de Ct 's

2. Lema de Contagem
Suponhamos que sejam dados inteiros m > 0 e 1?> 3, e um vedor de conjuntos dois-a-dois
disjuntos V(")
considerados

= (K)i:::. , cada um de cardinalídade m. No que segue, os índices dos q's serão
módulo

/. Sejam

B > 0, (7 > 1, 1) > 1, c < 1, po < 1 reais positivos

e À4 > 1

inteiro.

Chamamos um grato .P' de

(c,Po,.B,C, 0; V(") , M')

(i) E(F')

%+l) e l.B(r')l

(ii) Para todo 1 < { < / os pares (H, K+l)

são (c, p';P) regulares, com P-densidade

po < dp,p(K,

onde P = Bm'i+i/(z

grato

K+])

< 0,

i)

(iii) Para todo U Ç K e todo W' Ç U+l , onde 1 < { < Z -- 1, tais que

lul < lwl < PmlPI :« (Pm)'''

,

temos
(15)

.(u, w) « clwl

Kohayakawa e Ki'euter (1997) mostram que a família dos (c, PO,B, C, .D; y(m), .A,f)-gratos
que não contêm circuitos de comprimento / é a-magra:
LEMA 19. 1)ado um inteiro g a: 3 e dados reais 0 < a < 1, 0 < po < 1, (1y> 1 e

O > 1 e«i.l.m ««;f-te.

p«ífi«. ê = f(r,a,po,C,O) < 1, Bo = Bo(r,a,po,C', O) > 0, e

7ão = 7ão(g, a,po, C, Z)) íaás gwepara todos inteiros m ): ?ão e M > 1, e lodo regi B > Bo, o

seguinte vale. O número de (E,Ão, B, C:, O;V("),

é m,o máa;tmo
(16)

«"'

M)-gra/os sem circuitos de comprimerztor

(''v":)
.

Lema de Contagem
Neste capítulo mostraremos o seguinteresultado
TnoKnuA 20 (Lema de Contagem). Dado um inteiro Z > 3 e dados reais o- > 0, 0 <
a < 1, 0 < po < 1, C' > 1 e 1) > 1 existem constantes

pos f uas c = f(r,a,a,po,

(7,-D)

< 1,

Z?o= Bo(g,o-,a, po,C, D) > 0, e mo = mO(g,a, a, po, C, Z)) tais quepata todosinteirosm ;: mo
eM

> 1, e todo regi -B > -Bo, o seguinte ua/e. O ntímero de (c,po,B,C,l);V("),M)-gra/os

contendo menos ql e amt/(e 1) circuitos de comprimento € é no máximo

(r + 2)«.'

(17)

Dnb/iONSVnAÇÃO.Para demonstrar esse resultado, vamos nos basear no seguinte fato.
Se (t/, }y) é (c;p)-regular

com T arestas, densidade

pelo menos po e no máximo Z), então

removendoõ7' arestas de E(U, W) ficamos com um par (c';p)-regular com (l
densidadepelo menos (l
Dados

õ)T arestas e

ti)pOe no máximo 1), para c' ' c + ãZ)

Z > 3, o > 0, 0 < a < 1, 0 < po < 1, (.7 > 1 e Z) a: l como no enunciado

do Lema

de Contagem, definimos

e tomamos as constantes dadas pelo Lema 19
f(g, ã, ão, C', D) < 1,

Observamos

que M

o-me/(/-1) < áM e deâna

Bo

Bo(Z, Õ,A,

7n0

«üo(Z,
ã, A, a, D).

> poPm2g

= poBZmz/(z-l).

C', D) > 0,

Seja (J = õ(a)

uma constante

tal que

c = ê -- ÓZ), .Bo = .Bo e mO = 7ã0.

Todo (e, po, .B, (;, Z); V(")

, M)-grato

G contendo

menos que (ÍÀ4 circuitos

de comprimento

Z

podeser visto comoum par (n, J), onde H é um (ê, /h, Z?,a, 1); V(") , M')-grato semcircuitos
(7ê, pala

.A/' = (1 -- (i)M,

e J é um subgrafo

de G com no máximo

destrói todos os circuitos de comprimentoZ de G.

ÕM arestas cuja remoção

Contagem

de Ct 's

Assim, pelo Lema 19, o número de tais gratos G é menor que

.':-''«'
(ll'LH)
(''1.:"')* u" (''''J'"')*~"('''J"') ,
onde as desigualdadesseguem da identidade de Vandermonde

Z

. de (:) < (e./«)'

< e' (:).

=, (:)(;)- (":''),

D

3. Considerações finais
Kohayakawa et al. (1997) conjecturaram que vale o seguinte resultado

CONinCvunA 21 (Kohayakawaet al., 1997). Para todo gm/o não-vazio.17de ordempela
menos

3 e para todo 0 < p -: p(n)

m:(-H)

- m":

temos que

(18)

.*''«,,,

quase certamente.

< 1 faZ que pnl/m2(H)

«,

{;ili7J:i

-+ (X) quando n --} (x), onde

: J Ç -H, «(J)

> 2} ,

- (: 7Ú; * . :,)

..'«,,'

.41émdisso, quase cedamenfe vale « seguinte a$rmação. Se X(#) a: 3, então p«a lodo
real E '> ç\ existe õ -- ÕÇE]tal que todo subgrafoJ Ç Gn,p que não contémH e com eÇJb '>z

(l - õ)ex(G«.,, n) pode «, /eito (X(H) l)-p«tád. "m«.ndo-..

«.

má«imo «(J)

«e;f«

de ./

Para a primeira parte da conjectura acima, os casos H " K3 e -H = C4 foram provados por

Frankl e Rõdl (1986)e Füredi(1994), respectivamente.Kohayakawaet al. (1997)provaram o
caso .]] = Ã.'4e observaramque uma aplicação simples do Lema 9 prova a conjectura quando

H é uma floresta. O caso }7 = (.yzfoi provado por Haxell et al. (1995b,1996).
Vamos descrevemuma conjectura de Kohayakawa et al. (1997) sobre contagem de grifos
a qual, se verdadeira, implica a equação (18). Sejam m um inteiro positivo e H um grato
com }''(#)

= {ul,.

. . ,t,h},

pat'a h > 3, 0 < p = p(m)

< 1 e seja y(m)

= (%)2:;:

uma família

Considerações finais

de conjuntosdois-a-doisdisjuntos, cada um com cardinalidadem. Dados reais 0 < c < 1,
1) 2: 1 e 0 < po < 1 e um inteiro positivo -M, dizemos que um grato h-partido F' com partição

V''(F')

U . . U Mhe com M arestas é um
(c, po , H; V(") , .M)-grato

se uiuj C E(#),

CONJECTURA
constantes

então (%, %) é (e, F,p)-regular

22 (Kohayakawa

c = c(a,pO)

>

com po < dp,p(%,

%)

< O, para

todo 1 < ê <

et al., 1997). -Dados 0 < cv < 1 e 0 < po < 1 existem

0 e C' =

(7(a,po)

país

que se p = p(m)

>

Cm

i/"'(x),

então

o

número de ÇE,PQ.H', y(.mà,M)-grados livres de H é no máximo
«« ('%"')
para todo m su.Rcientemente grande.

A dedução da primeira parte da Conjectura 21 a partir da Conjectura 22 pode ser feita
adaptando-se alguns cálculos do próximo capítulo (ve:ja Proposição 28).

Contagem

de Ce 's

CAPÍTULO 2

A DENSIDADE DE C'zEM GRATOS ORIENTADOS
ESPARSOS E UMA CONJECTURA

DE WOODALL

Chamamos o par G - (y. E) um gra/o orierzfadose o conjunto de vértices y' é finito e o
conjunto de arestas orientadas .B Ç V' x V', que nós chamamos de arcos, é tal que (u,u) gl E

qualquerque sejau C }'' e se (u,u) C E, então(u,u) g E
Ainda, temos o seguinte modelo probabilístico para um grato orientado. Lembramos que,

dado 0 < p < 1, escrevemos Gn.P para um grato aleatório no modelo binomial, onde n é o
númerode vértices e p é a probabilidade de arestas. A partir de Gn,P nós obtemos um gra/o
or enfado a/eatório Õ«,p pondo, para cada aresta {u,u} c; E(G«,P) em G«,P,
i" {(«,d

. .E@«,J}

- 1

{(«,«)

. Z©.,a}

- 4,

com todas as orientações independentes.

Neste capítulo. mostraremos que existe um grato orientado G sobre n vértices tal que
qualquer subconjunto de .B(ã) com pelo menos (1/2+#)e(é)

arcos induz um circuito orientado

de comprimento r, para todo y > 3, para qualquer P > 0 e para todo n suficientementegrande.
Também, veremos como esse resultado gera uma família infinita de contra-exemplos para uma
generalização de uma conjectura de \Voodall.

No que segue sempre assumimos que n é grande o suficiente para todas as desigualdades
valerem

l

T..+...Hllnã'',

O teoremaprincipal desse capítulo, Teorema 24, está relacionado com uma conjectura de
Woodall a qual passamos a descrever agora. Dado um grato orientado G = (y. E), dizemos que

um subconjunto de arcos Zi Ç .B é um corte oriertfado em G quando existe um subconjunto
de vértices W Ç P' tal que B = E(d)

n (w x :fr) e E(ã)

n (:© x w) = @,onde @ = }' \ H'

O T de êt
Um subconjunto de arcos F' Ç E é uma transuersaZde cones se for uma transversal da família

de cortes orientadosde G, ou seja, se F' n B # 0 para todo corte orientado B em G.
WoodaU (1978) conjecturou que para qualquer gradoorientado G, a cardinalidade de um

corte orientadode tamanho mínimo em G é igual a cardinalidademáxima de uma família
de transversais duas-a-duasdisjuntas de cortes orientados. Para alguns casos particulares, a
resposta afirmativa para tal conjectura é conhecida. Feofiloff e Younger (1987), e independentemente Schríjver (1982), provaram a conjectura para gratos orientados fonte-sorvedouro

conexos. Um grato orientadoé chamado /on/e-soruedo'uro
conexose é acíclico e cada fonte
é ligada a todo sorvedouropor um caminho orientado. Lee e Wakabayashí (veja Lee, 1999)
recentemente verificaram a conjectura para gratos orientados série-paralelos. l.Jm grato orientado é chamado série-pciraíe/ose o grado subjacente não contém uma subdivisão do K'4
Vejamos comoo Teorema 24 abaixo está relacionado à conjectura de \Voodall. Chamamos
de cintura or erzfadado grato orientado G o mínimo dos comprimentos dos circuitos orientados

de G. Chamamosum subconjuntode arcos 1) Ç .B de fransuersa/de circuitosse for uma
transversal da família dos circuitos orientados de G, ou seja, para todo circuito orientado O',

temos C n G # 0. Daqui em diante, chamaremosresumidamentede transversal qualquer
transversal da família dos circuitos orientados.
O dual dessaconjecturapara gratos planarespode ser dita como: para todo gradoorientado planar G a cintura orientada de G é igual a cardinalidademáxima de uma família de
transversais duas-a-duasdísjuntas. Em outras palavras:

COnjECTuRA 23 (Woodal1, 1978). Sqa G um gra/o orientado planar. ..4 cintura de G é
igual ao número villa;imode subconjuntos dois-a-dois dãsjuntosde arcos de G ta! que Q remoção

de qualquer um dessessubconjtaltosdestrói todos os circuitos orieTttadosde G.

Sabemos através de Younger (1998) que nós não podemos remover a hipótese de planaridade dessa versão dual da conjectura de \Voodall, pois Thomassen const)uiu um tortteioT
com 15 vértices, cintura orientada três e o menor iJúmero de arcos que temos de remover
para destruir todos os circuitos orientados é maior que um terço do número total de arcos.

Tm+paaQlnãa

Dessa forma, a cintura orientada de 7' é maior que a cardinalidade máxima de uma família
de transversais duas-a-duas disjuntm, portanto T é um contra-exemplo para tal conjectura.

O torneio de Thomassen é construído da seguinteforma. Ponha y(7') como a união
disjunta dos conjuntos

X

{gl,

z21 z3) iç4) z5)',

y

::= {Z/l, y21 3/31y4)3/5}

e Z'

{ZI ) Z2 ) z3 ) Z4 ) z5 ]'

Agora, definimos.F(T) primeiro pondo os arcos em cada um dos conjuntos acima X, y e
Z de modo que, a fim de remover todos os circuitos orientados dessessubgrafos, devemosser
obrigados a remover pelo menos três arcos de cada subgrafo induzido r]x],

rlyl e Z'jZI. Isso

pode ser feito, por exemplo, tomando os arcos em X sendo a união dos seguintes circuitos

orientados:(zl,z2)(z2, z3)(z3, zl),(zi, z4)(z4, zs)(z5,zl) e(z2,z5)(zs,z3)(z3,z4)(z4,z2).
A essesarcos, acrescentamos os arcos (3/i,açi), (zi, zi) e (zi, 3/{), para cada { C {1, 2, 3, 4, 5}.

Completamos a descrição do conjunto de arcos pondo em .D(T) os arcos (z{,3/j), para cada
par á # .j C {1, 2, 3, 4, 5}, os arcos (Z/i, zj), para cada par { # J € {1, 2, 3, 4, 5} e, finalmente, os

arcos (zi, áçj), para cada par { # J C {1, 2, 3, 4, 5}.

IJma tediosa análise de casos mostra que para destruir todos os circuitos orientados de 7'
teremos que remover pelo menos 20 + 5 + 5 + 3 + 3 + 3 :: 39 > 35 = 105/3 arcos, de um total

de 105 arcos. Note que no torneio de Thomassen qualquer subconjunto de E(T) com pelo
menos 2/3 dos arcos de T contém um circuito orientado de T
Escrevemos G" para um grato orientado de ordem n. O nosso principal resultado é o
segumte

TnoitEmA 24. Z)aços urra inleáro Z > 3 e um real P > 0, para todo n sudcÍen emenle

gra7zde,ea;istoum grc!/o07ienfado (i" com O(nl+:/(z--i))
qualquer (1/2 +/i)-proporção

arcos e cintura orientada Z fa/ gue

dos arcos de G'} contém um c rcuito orientado de comprêmenZa

Z

Esse resultado é o melhor possível no seguinte sentido: qualquer grato orientado G contém
um subgrafo caiu pelo menos metade de seus arcos e sem circuitos orientados, como pode ser

visto tomando-se um ordem total qualquer no conjunto de vértices v(ã).

O T de Ct

O 'l'eorema24 além de nos dizer que existe uma família infinita de contra-exemplospara
o dual da conjectura de 'Woodall sem a hipótese de planaridade, diz também que os gratos
são esparsos, com densidade arbitrariamente pequena.
COROLÁRIO 25. Para todo n stiBcientemzenfe
grande existe um gra/o or Calado (;n com
densidade O(n

:+:/(/--i))

famtaia de transversais

caga c atura orientada é maior g e a cardinaZ dado mázáma de ma

duas- a-duas disjuTLtas.

2 Um Lema de Regularidade para gratos orientados esparsos

Nesta seção vamos descrever uma versão do lema de regularidade para gratos orientados
esparsos Antes, precisamos definir alguns conceitos para gratos orientados análogos àqueles
que definimos no caso de não haver orientações nas arestas.
Seja G = (y. E) um grato orientado. Para qualquer par de conjuntos disjuntor U, W' Ç }''',

denotamoso conjuntode arcos e o número de arcos de P para W por Ziã(U,W) e por
eã(U, W), isto é
eã(P, }t')

.Eã(U, w)l - l {(',b)

c .B: « c U e Z,c }V} l,

respectivamente. Escrevemos e(t/, W) e E(U, }V) quando o grato orientado ã estiver subentendido.
Suponha que sejam dados reais 0 < 77< 1, Z) > 1 e 0 <.p < 1. Dizemos que o grato G é
(?7,D,p)-esparso se para qualquer par de conjuntos disjuntos t/, W Ç V com IUI, IWI > 77lV'l,
temos que

eã(u, w) < ànf'lulln'l.
Definimos a p-de zs dada or CRIada de P para W em G por

dd,,(u, w)

e.?(U, W)

Dado c > 0, o par (U, PV) de conjuntodisjuntor não.-vazios,com U, W Ç V, é chamado
de (c, (i;p)-regular se para todo U' Ç U, com IP'l > clPI, e todo T'r' Ç Pr, com IW'l > clWI,
vale que

aõ..(u, w) - a.?,,(p', n'')l < '.

Lema de contagempara circuitos orientados
Dizemos que uma (c, k, ã)-eqüipartição
(l;, k, ã;p)-regular se IUol

ll = (MO,V'i, . . . , UA) do conjunto de vértices }' é

< cll'l e IUI = lql para todo {, .j c lkl, e para mais que (l -- e)(5)

pares {i,j} Ç lkl, para { # J, temos (lue (%, %) e (%, %) são ambos (c, (?;p)-regular.
Na demonstração do Teorema,24 usamos o seguinte resultado, que é uma versão natural
da versão esparsa do Lema de Szemerédi para gratos orientados esparsos.
LEMA 26. 1)aços os nlírnero reais c > 0 e .D > 1, e um nfe ro ko > 1, existem constantes
?7= ?7(e,ko,-D) > 0 e Ã.o = KO(c, ko,Z)) ? ko tais que para qua/qtzer0 < p = p(n) $ 1 urze
o seguiTtte. Todo grato orientado QH.D.pb-esparso G de ordem su$cientemevtte grande admite
u".a partição

(c, k, ã;p)-regular

DEwonsTnAÇÃo.

para

algum ko $ k $ Ko.

'llomamos uma ordem total qualquer -.<sobre v'(ã).

Colorimos os arcos

de (i de seguinte forma, se (u,w) C .B(ã) então a cor de (u,u,) é azul se u -< m e vermelha
caso contrário. Agora, ap]icamos Lema ]O, página 43, e temos o resu]tado acima.

[]

3 A versão do Lema de Contagem para grafos orientados
Suponhamos que sejam dados inteiros m > 0 e Z > 3, e um vedor de conjuntos dois-a-dois
disjuntos V(")
considerados

= (K)z.i , cada um de cardinalidade m. No que segue, os índices dos B's serão
módulo

Z. Sejam

Z? > 0, (y > 1, -D > 1, c < 1, po < 1 reais positivos

e M > l

inteiro. Chamamos um grato orientado F' de
(c, po, -B, (y, D; V(") , .A/) -- grato

li) E(,P)
(ii)

para todo

,n+i)

e l-B(F)l

1 < { < Z os pares (%, %+])

são (c,i;;p)-regulares,

para P -

e a P-densidade orientada satisfaz
Po < dF,F(K, U+l)
liii) para todo U Ç % e todo W Ç H+i,

para

< 0;

1 < á < Z -- 1, tais que

" * « * 4,«« ; (é«)''',

Bm-'+'/(/

i),

O 1- de Ct

temos

(19)

e(P, W) < alWI

O principal resultado técnico que precisamos é a seguinte versão do lema de contagem do

Capítulo l.
LEMA

27. Dado um inteiro

Z) 2 l ezistenz consfanfes

Z ?

3 e dados reais o > 0, 0 < cv $ 1, 0 < po $ 1, (:y ?

posÍfát;as c = c(r,a,a,po,C,

.D) $ 1, -Bo = BO(Z,cr,a,po,

C:,D)

l e
> 0,

e mo = mo(g,a,a,po, C, O) tais que para qualquer nfeiro m 2 «.o e M ? 1, e gua/querreal

B Z Bo, o seguinte'Date.O númerode Çc.po,B,C,D\V(m] .M)-trajos conteTtdo
menosque
am//(/-1) circo tos de comprÍrrzenfo/ é no mázámo
.«. r(Z + 2)m')
'
\
M
J'

(20)

DEMONSTRAÇÃO. Desconsideramos as orientações dos arcos e aplicamos o Teorema 20,
página 55. Retomando as orientações nas arestas, temos que o número de circuitos orientados
gerados é igua[ ao número de circuitos não-orientados.

[]

4 A demonstração do teorema principal
Soam y ? 3 e P > 0 dados como nas hipóteses do Teorema 24. Pomos õ :: P/2 e definimos

as constantes
ti

PoZ

,.

...

po= i, a=;ãt7:i:-iJ' a=4(/

...

.

1

l5

1), z)-2, c,=i, e'v=ãl

Soam c, -Bo,e mOas constantes dadas pelo Lema 27 para as quais vale a cota superior (20).
Podemos supor que E < (5/16.

Para podermosaplicar o Lema 26, fixamos
(21)

ko = maxÍc'l,

s},

onde s é tal que pala qualquer inteiro k > s temos ex(k, (7z) < (1/2+'y)($).

Ressaltamos que

quando Z é par, podemosaté omitir o "1/2" na definição de s, pois ex(k, az) = o(k2) (veja
página 29 pata a definiçãode ex(., .)).

.4 demonstrtzção do teorema prêncêpa/
Sejam 77= 77(c,ko, Z)) e Ko = (c, ko, .D) as constantesdadas pelo Lema 26 para as cons.
tentes e, ko, e 1) definidas acima. Note que podemos assumir 77< á/20. Fixamos

.4 = -eoK(I'i/(z--i) e

p - .4n'i+i/(z--i)

(J 'lêorema 24 seguirá das duas proposições abaixo que demonstraremos nas subseções
finais deste capítulo.
Vamos definir (9Ç = (2g(n), para todo n C N, como o conjunto de todos os gratos orientados G" sobre o conjunto de vértices V' = y(d")

= lnl satisfazendo as seguintes propriedades:

(i) ã" é (,7, 1 + q,p)-esparso;
(ü) e(ê")
+ o(1))(:1)p;
(iii) para todo par de conjuntos disjuntos e não-vazios U, W Ç y satisfazendo

lu'l< lw'l< 11p"lul
< {«

(22)

Z-2

vale o limitante superior no número de arcos e(U, W) < KIWI (equação (19)).

Usando o Lema 26 provámos que os gratos em OÇ contêm (c,po,-B,C,D;-V("),M)subgrafos de um modo muito robusto
PROPosiçÃO 28. Para qua/quer (;n C (9Ç, com n su$cierzfementegrande, temos gue todo
subgrafo J Ç Gn com

.'ã; (;--')e

(23)

arcos contém um subgrafoisomorjo a algum
(c, po, f)mi-i/(z-i)
para

algum inteiro ríl, com 'n,j2K0

, (y, Z); -V(") , M) -gra/o,

<\ 'm, <\ 'nlkü,

e algum inteiro

M > \

Defina Og' como o conjunto dos gratos orientados G" € (9g tais que
(iv)

todo subgrafo

de G"

isomorfo

a algum

(c, po, B, C, D; V("),

.M)-grato,

para n/2Ko

<

m < n/ko, Z? = pmi'i/(z i) e .A4 > 1 , contém pelo menos o-onz/(Z-l) circuitos orientados
(?c, para c'o - o-(2Ko)'z/(z

i);

O a- de Ct
(v) o número de circuitos orientados de comprimento no máximo Z -- l em G" é no máximo

- (1/16) maxlZ l,(Z

..4nz/(z--l)/loglogm, para i

1).4z'l}.

A família (99' não é vazia. De fato, a maioria dos gratos G'n,Pestão em OÇ'
PROPOSIÇÃO

29.

7bmos (;n.P C (9g/ quase cerfamenfe

Agora, vamos completar a prova do Teorema 24 usando as Proposições 28 e 29. Primeiro,

fixamos um grato r'n € Og'
Seja G'l um grato obtido de F''} removendo no máximo .ÃnZ/(/--1)/logIoga arcos, um arco
de cada um dos circuitos orientados de comprimento menor que Z em ]i'"

Como pode ser faciln)entevisto G" C Og. Pela Proposição 28, todo subgra6oJ Ç G" cona

e(J) > (1/2 + p)e(ã") a, (1/2 + õ)n'p/2 arcos contém algum (c, po, B, C, D; y(m), M)-grato,
para B ' pmi'l/(z

i). Como G" Ç F'" c OÇ' nós temos, pelo item (iv) da definição de Og',

que cada J como acima contémpelo menos (o-o-- l/ loglogra)nz/(/ i) > 0 circuitos orientados
de comprimento

Z.

Assim, todo subgrafode (i" com pelo menos (1/2 + p)e((i") arcos tem cintura orientada
/; conc]uindo a prova do Teorema 24.

[]

4.1. Demonstração da Proposição 28. Sda J um grato orientado como dito na Proposição 28. Facilmente, podemos ver que Jé (77, l +77,p)-esparso (portanto,
Seja TT = (%)!::o

uma partição (c,k,Ãp)-regular

(77, D,p)-esparso).

dada pelo Lema 26 com as escolhas

acima para as constantes c, ko e -Z). Ponha m :: ltil < n/k, para qualquer { c lkl.
Defina o grato (não-orientado)

R cujo conjunto

de vértices

é {VI , . . . , Uk}, e {%, IÇ} é uma

aresta de R se os pares (K, q) e (bÇ, %) são (c, 4p)-regulares com as densidades maiores ou
iguais a /)o.
Suponha

que e(R)

< (1/2 + ')(5).

Então,

como o grato é (?7, 1 + q,p)-esparso,

o número

de arcos eln J pode ser estimado da seguinte forma
. cada

um dos no máximo

c(5)

pares irregulares

contém

temos, no total,

* .(!).« * «,,«' « .': * «,,{

no :máximo

(1 + ,7)pm'

arcos e

..4 demonstração

do teorerrza primeira/

arcos;

e entre os pares c-regulares com densidade menor que PO há menos que pOpm2arcos e
temos

* ,. (:)-' « «.': * «,,T

tais arcos;

B cada U, pat'a { C; ]k], contém no máximo (veja as Observações 5 e 6 na página 43)

'«

--«,, (T)

arcos;

' os arcos de R correspondem a < (1/2 + y)(5)(t +q)pm' arcos de 4

ippara calcularmoso número de arcos com pelo menosum extremoem UOusamoso
seguinte truque. I'amamos g como a união de }/l com a classe excepcionalUo. Assim,
e(Mo) + e(UO, VI) <

e(U) <

(1 +

'7)p(" + '"),

e o número de arcos que ligam vértices de Uoaos vértices das outras classes é
k

< >1:(1
+ ,7)p(m + 'n)IKI.
2
t

Portanto, temos no máximo
(1 + ,7)P

'+E Ç+G+0, '+i

.2

/ 2

'+i

n2

(1 + ,7)P'7

arcos com um extremo na classe excepcional.
Logo, o número de arcos em J é

--; * ; *« * { --«) ':--«,'f «('. --: --« --{ --«--«) g «

..a «(;.
«

(i *

contradizendo

;')

#,

(23).

Portanto, R contém pelo menos (1/2 +"r)(5) arcos e, pela escolha de ko em (21), podemos
concluir

que R contém-n um circuito

tã. , . . ) I'i..

O T de C!
Assim, temos um (c, po, pml--l/(z
V(")

é o vetor (%: , . . . , H.)

i), a, Z); V("),

de m-subconjuntos

M)-grato

dado por: o conjunto de vértices

de y dois-a-dois

disjuntos,

o conjunto

de ar-

cos é U;-l -E.X%i,%Í+:) (os índices são tomados módulo Z) e JI/ é a cardinalidade de tal

união. Para essasescolhasde V('n) e .M', e as escolhasacima para c, pO, B, C e D podemos,
facilmente, verificar os itens (i)--(iií) da definição de um (c, po, Z?,C, Z); V("), M)-grato. Isso
completa a prova da Proposição 28.

4.2. Demonstração da Proposição 29. Agora, vamos provar que G7,,P, com a escolha
acima para p, satisfazos itens (i)--(iii) da definiçãode Og e satisfazos itens (iv) e (v) de
definição de Og' quase certamente.

Para verificarmosque o item (i) vale com alta probabilidade, observamos que, pela desigualdade de ChernoR (equação 8 na página 33) para qualquer par de conjuntos disjuntos U,
n' Ç }'' com IPI, IWI >: qn, temos

p' {e(U, W') > (i + '7)giUilWi}

,7'((p/2)lu'llw''ly 'l

< exp

2(i + (o/3))((p/2)lullw'l) J

««-{

;«'e

< "P

{ 'R'7'":+l/«-D

}

Então, o número esperado de pares U, W' Ç V' com IUI, IWI a: 77me que violam a condição
de (77,l + ?7,p)-esparsidade é no máximo 4"exp{

,A6'i 74mi+l/(z--l)} = o(1). Assim, se X éo

número de pares de conjuntos U, W Ç V' com pelo menos v7nvértices e que violam a condição
de (77,l + ?7,p)-esparsidade, temos, pela desigualdade de Markov,

IP{X > 0} < 4nexp{ ,A6'i774ni+l/(Z--l)].

que

o(1),

ou seja, quase certamente X = 0.

Obtemos o item (ii) com alta probabilidade também a partir da desigualdade de ChernofT.
Ou seja, para todo real { > 0, a probabilidade que je(ã«,.)--p(1;)

1> (p(1;) é exponencialmente

pequena ein 7m'
Para provar que as propriedades (iíi) e (iv) valem para Gn,P quase certamente, novamente
aplicamos a desigualdade de Markov a uma variável aleatória apropriada. Vamos considerar

..4 demonstração do teorema princzpa/

primeiro o item (iii). Seja U, W Ç V' subconjuntos dísjuntos satisfazendo (22). Para verificarmos que (iii) vale com alta probabilidade, observemosque a probabilidade com que (19)
falha é

Z)m'

"'.'",",»'«

plu'l
2

alwl

Note que (1/2)Z)IUI < ((1/2)pn)z'2/n < (.A/2)z'2n'l/(z 1). De IUI < IWI < Àn, para
todo À > 0, co«cluímos q- (131) < (1&l) e, porá-t', (i8t)(Í;i) « (1;1): Essa d"ig-Idades implicam que o número esperado de subconjuntos t/ e }V, com cardinalídades u e lo,
respectivamente,para os quais (22) vale e (19) falha, é no máximo

::;*.$(:)
(:)G u" *::*.«(=y lã(;y''«-:"'-:'l"
*.:..«n:"lÊ({y «-'«'-''l"

:*:*.ü lç'u'':«'"'-"«'-«'l"
::;*.Ê
l<w<À7}

lç'U'''«-*'l'

iy;"

- o(1),
para (7 - 4(g -- 1) e qualquer
Para

verificarmos

À > 0 fixo. Assim,

o item (iv),

notamos

B = pmi-i/(z

temos

(iií) com probabilidade

que }(o > n/m,

1 -- o(1)

e então

i) > Bo(Kom/n)i'l/(z-i)

> Bo

O númerode arcos ,A4é pelo menospo(p/2)m2g. Fixadosinteirospositivosm e M >
po(p/2)m2l?, o número esperado de (c, po, 1?, C', Z); V("),

,A4)-subgrafos de G«,P contendo no

O T de Ct
máximo o-0nZ/(/-1)< o-m//(/-i) circuitos (7z é, pelo Lema 27, no máximo

(n)/.a"

(/ + 2)m'

(g)"* «'"

'

eg..E3@l
.e
Ã/

2

ea(/ + 2)
ZPo

q n'''"
-«'«(!)"

< e*p { (log n)mZ - po(p/2)m'Z}
= o(n

;).

Somando sobre todas as possíveis escolhas para m C ]n] e M C 1(,)1, temos um favor adicional

de no máximon3. Portanto, pela desigualdadede Markov, a propriedade(iv) vale com
probabilidade

1 -- o(1).

Finalmente, o número esperado de circuitos orientados curtos é
z-l,~

.

, z-l

e):*;E«:,: *'",

e pela desigualdadede Markov, vemos que a probabilidade de o número de circuitos curtos
ser maior que .4nz/(/-i)/log log n é menor que log log n/ni/(z l) - o(1).
4.3.

Demonstração

do Coi'ovário

25. Seja Z > 3 um inteiro. Ponha P -: 1/2 -- 1/Z e

considere (-;" um grato orientado de cintura orientada / dado pelo Teorema 24.

Suponha que temos em G" uma família T de transversais duas-a-duas disjuntas de cardinalidade I'rl = /. Sda .27o grato obtido de G'} removendo uma transversal 7' € 7" desta
família,

onde l7'l < e(ã")/r.

Temos

que e(#)

> (1 -- 1/Z)e(ã")

= (1/2 + p)e(ã")

e, pelo

Teorema 24, o grato orientado ]l/ deve conter um circuito orientado, contradizendoo fato de

T ser uma transversal.

5. Considerações finais
Ambos resultados deste capítulo, Teorema 24 e Corolário 25, afirmam a existência de
gratos oi tentados esparsos de cintura orientada Z, que contêm circuitos orientados de comprimento Z de um modo bastante robusto. Nossa técnica de demonstração é não-construtiva. E
interessante saber se seríamos capazes de provar esses resultados coi:tstrutivamente.

Considerações anais

7/

Aparentemente (Younger, 1998) não é conhecido um método para verificar o contraexemplode Thomassen que não seja a força-bruta.
Finalmente, e mais importante, o caso geral da conjectura de \Voodall e o dual para gratos
planares não focam resolvidos até o momento.

CAPÍTULO

3

GRAFOS(C'z, -H')-RAMSEY MINIMAIS
Lembramos que ]' -+ (G, .]]) significa que, não importa como colorimos as arestas do grato

I' com duas cores, digamosvermelhae azul, sempre ocorre em I', ou uma cópia vermelhado
grifo G, ou uma cópia azu] do grato .]]. Quando I' --} (G, H) nós dizemosque I' é ramsey
c.m «l.çã.

'o p« (G, H).

Dizemos que o grato I' é ramsey-cr#Íco com relação ao par de gratos (G, /?) se ele for
ramsey com relação a esse par, isto é I' --> (G, .H), mas nenhum subgrafo próprio o é, ou seja
I'' 7z} (G,.H)

para

todo subgrafo

próprio

I'' C I'.

Além

disso,

dizemos

que o par (G,H)

é

ramsey-.anitose o conjunto dos gratos ramsey-críticos com relação ao par (G, H) for finito
Caso contrário, dizemos que (G, H) é ramsey-i7zánãto.
O nosso objetivo é demonstrar o seguinte resultado

Tnonnh/iA 30. Z)ado um inteiro g a: 4, se H é 2-conexoe não contém circuito induzido
de como iTítelttopelo menos t, então o pür (.Ck , H) é ramseU-in$nito para todo k > t.

1. Introdução
O problema de caracterizar os pares de gratos para os quais existem infinitos gratos ramsey-

crítícos foi proposto por Neãetíil e Rõdl (1976) e tem sido respondido para vários pares de
gratos.

Entre outros resultados, Negetíil e Rõdl (1978) provaram que o par (G, H) é ramseyinfinito nos seguintes três casos: (i) G e .Z?são florestas que contêm um caminho de comprimento pelo menos três, (ii) G e -H têm número cromático pelo menos três e (iii) G e H são
3-conexos. Ainda, Burr (1986) provou que se G é 2-conexo e tal que a remoção de quaisquer
dois vértices nãc-adjacentes não desconecta o grato, então o par ((;, G) é ramsey-infinito.

Gratos ramseU-minimuis

Quando pelo menos um dos gratos envolvidos é uma estrela ou um emparelhamento, nós
conhecemos os seguintes resultados. Burr et al. (1978) provam que se G é urn empaielhamento,

então o par (G, -]]) é ramsey-finito para qualquer que seja o grato -H. A partir de um teorema
provado por Luczak (1994) e de outros resultados conhecidos,sabemos o seguinte: (i) quando

.ll é uma estrelade ordem ímpar, ou (ii) quando n é uma florestaque contêmum caminho

de comprimentope]o menostrês, o par (G,.]]) é ramsey-finitose, e somentese, G é um
emparelhamento. Esse dois resultados seguem do seguinteteorema de Luczak (1994), citado
[ogo acima: se G é uma floresta que não é um empare]hamento e .]] contém peãomenos um

circuito, então o par (G, -H) é ramsey-infinito. Esse resultado de Luczak caminha no sentido

da seguinteconjecturaproposta por Burr.
CONJECTURA

31 (Burr et al., 1980). $e o par (G, H) é ramsey-./inifo pczra lodo H, então

G é um empürethümento.

Um resultado de Faudree (1991) basicamente caracteriza todos pares ramsey-finitos for-

mados por duas florestas.
Alguns resultados recentes, além dos resultados de Luczak acima, são: uma aplicação

díreta do Teorema6 de Rõdl e Rucíúski(1993) e do Corolário 4 de Rõdl e Ruciiíski(1995)
nos mostra que (G, G) é ramsey-infinito para todo grato G que contém circuito. Kohayakawa
e Kreuter

(1997) provam

que o par formado

por circuitos

((-;Zi , (;Z2) é ramsey-infinito.

Nesses

dois últimos resultadoso Lema de Regularidade foi usado como ferramenta.
Uma importante

conjectura

foi proposta em 1980:

CONinCTUttA 32 (Burr et al., 1981b). O par (G, H) é ramsey-ánánito a Merzos q e ambos

os grelos sejant estrelas de ordem par ou pelo menos 'um dos grelos covttévrtUTnKa como
componente cone=a.

Faudree et al. (1997) observam que "um caso interessanteda conjectura acima é quando

G é um circuitoe H é 2-conexo.Até o momentonenhumatécnicaé conhecidapara provar
que tal par é ramsey-infinito." Nosso resultado diz que o par (G, .Z?)é ramsey-infinitopara G
circuito e .17nuinâ subclasse da classe dos gratos 2-conexo. De fato, provaremos o Teorema 33

abaixo que claramenteimplica o Teorema 30. Primeiro, vamos introduzir alguma notação.

?5

Introdução

Dado um inteiro t > 0, escrevemos I' 7z>t(G, #) se, para todo U C }''(1') com IUI < t, vale

que I'jP] 7z} (G, n), ou seja, existe uma vermelho-azul aresta-coloração de I'jU] tal que não
ocorre em I'jP], nem cópia vermelha de G, nem cópia azul de -H.

Para qualquer inteiroZ > 4, escrevemosC(Z) para a família dos gratos 2-conexosque não
contêm circuitos induzidos de comprimento maior ou igual a Z. O resultado que demonstramos

na Seção3 é o seguinte.

TEOREMA 33. Oados nfeáros/ > 4 e t > 1 e um gra/o H C C(g), ezisle um gra/o F fa/
g«e I' --> (C'', H),

«.«

I' #.

(C'', -H).

Ou seja, para todo t € N, existe um grato I' tal que I' --> (CZ, H) e todo subgrafode I'
queé minimalcom respeito a propriedade"--> (aZ, .l?)" deve ter mais que t vértices. Isso nos
leva a concluir a afltmação do Teorema 30.
Ademaís, rlo que segue sempre estaremos considerando n grande suficiente pai'a as desi
gualdades valerem.
1.1. A estratégia

da demonstração

do Teorema

33. Agora, passamos a descrever

informalmente a demonstração do Teorema 33.

Sda H um grato em C(Z) com h vértices, onde / > 4. Para começar, escolhemosuma constante grande .4 > 0 e tomamos um hipergrafo h-uniforme aleatório 'lZ«,PHescolhendo, de acor-

do com o modelo binomial, cada elementode ([A]) com probabilidadePX = .4n'(h i)+l/(z--i)
Para essaescolha de PX, podemosverificar que cada elementode E(H«,PK) quase certamente
pertencea uma quantidade constante e grande de hipercircuitos de comprimentoZ. Também,
podemos verificar que quase certamente o número de hipercircuitos de comprimento menor
que Z em W«,,. é o(l.F(%«,,.)l).
Agora, obtemos um hipergrafo linear g de cintura Z removendo de 7í.,PH uma hiperaresta

de cada um dos o(l-B(#«.Pm)l) hipercircuitos de comprimento menor que Z. A partir disso,
definimoso grato I' = 1"} mergulhandoem cada hiperaresta de g uma cópia do grato H. O
fato do grato .17pertencer à família C(Z) implica que lodos as cópias de H conadas no grcÚa

I' são fique/asgue /eram meryul/fadasnas Àiperaresfasde g. Em particular, todas as cópias
de ]] em I' são induzidas.

Gratos rantseIJ-minimais
Afirmamos que tal grato I' satisfaz a tese do Teorema 33. Primeiro, queremos provar que

qualquer aresta-coloraçãocom as cores vermelha e azul do grato I' resulta ou numa cópia
vermelha de C/ ou uma cópia azul de -17.Suponha que um inimigo tenha pintado as arestas

de I'. Então, nossoadversário pintou pelo menosuma arestas de cada cópia de .EÍ C I' de
vermelho. Lembramos que as únicas cópias de -Zlísão aquelas que foram mergulhadas em Ç,
[ogo podemos supor que o inimigo esco]heu exatamente uma aresta de cada cópia de ]]r e,
assim, destruiu qualquer chance de termos uma cópia azul de H. Então, queremos mostrar
que essas aresta vermelhas criam uma cópia de C'z em I'.
Denotamos por I'(e) O subgrafo gerador de I' cujas arestas são essas que foram pintadas

de vermelho. Note que I'(') tem IZ(Ç)l = (1 + o(l»l.B(W«.p.)l x rJ+i/(/ 1) arestas, pois
cada aresta de ]' está contida numa única cópia de .]] em I'. Além disso, como mostraremos
adiante, existe uma constante Z) > 1 para a qual o grato I'(') é (7),D,pe)-esparso, com p. =

.4n'i+i/(/-i) e 77 arbitrariamente pequeno.
Observamos, embora não seja diretamente relevante para a demonstração, que o grato
aleatório Gn,P. quase certamente contém tantas arestas quantos circuitos de comprimento Z,
mais que isso, quase certamente cada aresta de Gn,P. pertence a um grande número de circuitos
de comprimento g. Também, pelo Teorema 3 na página 22, quase certamente G,},P. --> (O'Z,a/)

se .A > a, onde C' é a constantedada por esseteorema.
Como o grato I'(') é (77,D, p.)-esparso podemos aplicar a versão esparsa do Lema de Regularidade,

com uma escolha apropriada

para ko e c, a flm de obtermos

uma /-upla

(l/] , . . . , U/)

de subconjuntos de V'(1') tais (lue (%, K+l) é (e;p.)-regular com p.-densidade positiva, para
todo á € 1ZI,onde os índices são considerados módulo g. Pelo Lema de Contagem do Capítulo l
quase certamente I' é tal que essa Z-upla de subconjuntos de y(1') induz um circuito (7z em
F('). Logo I' --} (Cz, -H).

Para mostrarmos que I' -/>t(C'Z, -Z7),para algum t > 0 fixo, usamos o fato de que quase

certamenteI' é tal que, para todo U C V'(1') com IUI < t, o grato I'jPI contém um vértice
que pertencea no máximo uma cópia de H que está totalmentecontida em P. Com isso,
conseguimos colorir indutivamente as arestas de í'lPI de modo que I'jPI 7z>(ag, H).

Construção do grifo T

77

F"(e, t, H')
2. A construção do grafo I' = 1'"(g,t, n)

Nesta seção, vamos introduzir a definição do grato I' e mostrar suas propriedades relevantes
na, demonstração

do Teorema 33.

2.1. A construção.
C(/).

Suponhamos que são dados inteiros Z > 4, t > 1 e um grato .i] C

Vamos fixar }'(1') = lnl e definir

(24)

PX

= PH(n)

= .4n'(A-l)+i/(/

i),

para uma constante .4 positiva a ser escolhida adiante. lbmamos sobre lnl o hipergrafo huniforme aleatório 'i{.,Pm , segundo o modelo binomial padrão. O número esperado de hiperarestas em 7{«.P,;r é

".

'"«.,,,

ou seja, para todo € > 0 vale que

- (z)-- g':l«'*-«'--'

([ --e) '4ni+l/(Z-i) < ]Ee(#«,PH ) < '4ni+i/(/-i),
se n é suficientemente grande. Pela desigualdade de Cherno# (equação (8), página 33)
(25)

(l --O'm"'+'/('--') < e(%n.PH) < (1 + {)iÍn:+:/(/--')

com probabilidade tendendo a 1, quando n --> oo, para todo € > 0. Ou seja, quase certamente,

o número de arestas em %«.PX é

rl -+ oÍI))f.4/hl)m.l+l/(Z-l)
Deânimos o hipergrafo g, linear e de cintura Z, removendo de W.,PH uma hiperaresta
de cada hipercircuito de comprimento k, para todo 2 < k < Z. Observamos que o número
esperadode hipeicircuitos de comprimento k em 'iZ7,,PKé no máximo,
(26)

n

c(h, k) k

n k
k(h 2) p.t x .k/«-0 < n = .(e(X«.,.)),

para todo 2 < k < Z, sendo c(h, k) uma constante que depende só de h e k. Pela desigualdade
de Chebyshev temos que o número de hipercircuitos curtos não desvia muito do seu valor
esperado.

Gratos ramseU-minimais
Vejamos essa última afirmação. Fixamos dois hipercircuitos com k arestas do hipergrafo
h-uniforme completosobre lnl. Suponha que essesdois hipercircuitos compartilham j arestas,
para algum 1 < J < Ã;-- 1. Então, a probabilidade de ambos estarem presentesem %,},PK é
2k--j. O valor esperado para o número de pares de hipercírcuitos de comprimento k que
compartilham j arestas é no máximo
m(à-1)(2k-j)--lp

2k-j < n-t+(2h-j)/(z

i)

Assim, se Xk(W«,PK) é o número de hipercircuitos de comprimento k em W,

onde 2 < k <

.e, temos ciue
k

Var(Xk) < EXk +

l

>1'
n-i+(2k--j)/(z--l)
J l

Usando a desigualdadede Chebyshev, equação (6) na página 32, para todo À > 0 temos

p {lxÀ; - ]nxi;l

a: À]Exk}

< v"(xk)

:ç 5iã;;:ç7R:D

+ :lÍ

.x,.2k/«-D

- '(1)-

Ou seja, para cada 2 < À; < g o número de hipercircuitos de comprimento k em 7Zn,Pnestá
concentrado em um intervalo de tamanho 2À em torno do valor esperado, pala todo À > 0
Portanto,

temos que

e(g) = (1 + o(1))e(ZZI....

)

Agora, em cada hiperaresta -F € .E(g) nós mergulhamosuma cópia do grato .llí arbitrariamente, ou seja, para cada hiperaresta F' de Ç nós tomamos isomorfismos&p: y(.1]) --> F'
arbitrários

Finalmente,definimos
o gratoI' = (y, #) pondoV = lnl e

E-

U

F'eE(ç)

{{.p(z),',(3/)}: {z,y} C E(H')}

Adiante, será importante distinguirmos entre dois tipos de cópia de H em I': os subgrafos
lr(X)

c I', para todo F' c -E(g), são chamados cópias não-espontán,easde H em I'. Qualquer

outra cópia de # em I' é chamada

de c(ípia esponZánea

Constrição do grato T
2.2. Subgrafos

I'"(/, t, n')

de I'. Vamos escrever I'(e) para um subgrafo gerador de I' tal que arestas

distintas de I'(e) podem ser estendidaspara cópias não-espontâneasdistintas de .lr em I'. Isso
significa que a função que associa cada / € .E(1'(')) a uma hiperaresta F/ c .B(g) é injetiva.
Sda J um grato sobre lnl com conjunto de arestas {ei, . . . , eÀ#} C (1,1). Agora, queremos

estimar a probabilidade com que I' contém um subgrafo I'(e) tal que J Ç I'(e)

Suponhaque para algum I'(e) C I' tenhamosJ Ç I'(e). Então, existe uma M-upla de
hiperarestas
(27)

(EI , . . . , EÀÍ) € -D(Ç) x

tal que ei C .Eí e Eí # Ej

Se X(%«,..)

x -E(g),

para todo {, J C l.A41, com { #: J.

é o número de tais .A4-uplasem %«,,., então

EX<

(.=,)

PxÀf < (.4n

l+i/(z

i))w

Assim, a probabilidadede termosJ ç I'(e), para algum I'(e) C I', é menorque a probabilidade
de existir uma M-upla de hiperarestas como na equação (27), e pela desigualdadede Markov,
temos
p .I'3F(e)

C I': J ç I'(e)'}

< p.ÀÍ,

onde p. = .An'i+i/(/

1)

2.2.1. Suógra/os bdparfidos de I'. Agora, vamos estudar propriedades de subgrafos bipar-

tidos do grato I'. O primeiro resultado diz que subgrafos bipartidos grandes não induzem
muitas arestas, não muito mais que o esperado. O segundo resultado diz respeito ao número
de arestas em gratos bipartidos pequenos
PRoPosiçÃO 34. Quase certamente o gra/o I' é (?7,e2e(H),p.)-esparso para todo ?7posa

DEmonsTRAÇÃo. Suponha que existam U, W Ç lnl dísjuntos com IU
tais que er(U,

}y') > e2e(#)p.IUllWI.

Então,

temos

(lue

eF(d(U, PV) ;: M = [e2p.]U]]W]]

,

n'l

Grados ramselJ-minilítüis
para algum I'(e) ç I', e esse evento ocorre com probabilidade no máximo
lu'llw'l

P."'

<

l

ejUllW'l

-'ã'--''

2

O número de conjuntos U, W' Ç V' disjuntor e de cardinalidade fç7nlé menor que 22n
Então, o númeroesperado de subconjuntos disjuntor P, W induzindo pelo menos M arestas
em I'(e) é no máximo 22'&'A/. Pela desigualdade de Markov, se X conta o número de pares de

conjuntos U e W que induzem muitas giestas, então
(28)

P' {X > 0} < EX

22"-"'

pois M = Q(nl+l/(z--Í)). Ou sda, X = 0 com probabilidadetendendoa l conformem -}

n

Dizemos que um grato de ordem n é (@e,
a, /)-localmente-esparsose para quaisquer sub.conjuntos

disjuntos

de vértices

U e W

com

IUI <

IW'l

:Ç (p.n)IUI

<

(p.n)/''

vale que

.(u, m'') < c'lw'
X LLv X v LIXv/l v

tlt/

e"".

c«Z«.'nf.

. g,a/o F é (P.,4(/

DEmonsTRAÇÃo. Escrevemos O' = 4(Z--l)e(H)

1) .(H') , r)

-J«.Z«."''-

"P";.

e C'

= C/e(H) = 4(Z--l). Como naprova
da proposição
anterior,
seer(U, I'r) > KIWI, entãoexisteI'(') C I' comer( (U,W) > O"lWI.
Fixados Z./e W, a probabilidade desse par induzir um subgrafo bipartido com muitas arestas
em algum I'(e) é

IP{aF(') c I': el.(d(U,W) > (7'lWl} <
Notamos que p.IPI < (p.n)z'2/n

co«luímos q«

(131) <

lu'llwl

[c']w']]

< .4z'2n'i/(z-l).

fc'lwH :ç

ejUI

-ãrf''

a'lwl

De it/l < IW'l < Àn, para todo À > 0,

(1;1) e, porá-t', (i8i)(1;1) < (1;1):. Essas desig-Idades impli""

que o número esperado de subconjuntos C/ e l,r, com cardinalídades u e m, respectivamente

para os quais
u < «« < (P.n)u :Ç (P.ny :

a-.t«ção d. g,a/oF I'"(Z,t,n)
vale, e tal que eF(U, W) > aw, é menor que

EÉ(:)(:)(á
*:à.« (:)'(â''-'«--'''-'')
'«.«)''"

* :à.«(T)

'"(á"'''«-:'''-:')

C'w

''"

-.:E*.slç«'-'«':''''-'«"-:»I'

*.z.lç''-'«-'«'l''"
l<w<Àm,

1))''"

:: o(1) ,

Assim, pelo mesmo argumento usado em (28), a probabilidade de existir algum par induzindo
muitas arestas tende a 0 quando n -->oo.

[]

2.2.2. 'y(m).Suógra/os de I'. Tomamos as constantes

a 4(Z l)e(-H)e D
fixamos uma constante po > 0 e vamos supor que

Po/

' e'(/ + 2)
Fixado Ã;oC N, soam c, .Bo e mo as constantesque o Lema 19, págii-ta54, garante
existirem, para as constantes dadas acima, e sejam 77e Ko as constantesdadas pelo Lema 9
página 43.
Seja y(m) = (%)á.l um vedor qualquer de subconjuntos dois-a-dois disjuntor de lnl, onde

n/2K0 < ml < n/ko. Lembramos que Pe = .4n'i+t/(/-1)
PKOPosiÇÃ0 36. $tzponÀa.4 > 2BoÃ.o. Quase certamenteI' saf s/az a seguintepropriedade. Se V(") e I'(') C I' são fa s gue os pares (%, %+l) sâo (c, I'('); p.)-regulares de densidade
pe/o menos pO, para todo { € 1ZI,então I'(e)ly('")l

contém C'Z

Grelos ramseU-mãnimais

DEMonsTRAÇÃo. Escolha -B tal que Pe :: ,Bm'l+i/(Z
tais que os pares (H, U+i) são (c,I'('),p.)-regulares

1). Suponha que y(m) e I'(e) são

de densidade pelo menos po, para todo

c lzl.
Pelas escolhasde Z?, (7 e Z), e pelas Proposições34 e 35, podemossupor que I'(e)]'y(m)]
contém um subgrafo g-partido que é um (c,po, .B, (.;, Z);V("),

A/)-grato, onde .A/ é pelo me-

nOS Pape?7}2/.

Agora, notamos que

B

p.mi-i/(/

i) > 2.Boro(m/n)l

l/(z

i) > .B.(2Kom/n)i'l/(z-l)

> 1?o,

onde, a última desigualdadevem do fato de m2/(o > n, e notamos também que m > mo para
ri suficientementegrande. Logo, podemos aplicar o Lema 19.
Fixado V(") , o valor esperado para o número de (c, po, B, (.7, Z); V(") , M)-subgrafos

de I'(')

que não contêm circuitos de comprimento Z é, pela equação (16) da página 54, no máximo

(g+ 2)m' P."'

<

ae(Z + 2)m'

ea(Z + 2)
/Po

ÀÍ

Para m e .4/ fixos, somando sobre todas as escolhas possíveis para y(m) o número esperado

de (c, PO,-B, C, 1); V("), M)-subgrafos de I'(e) sem circuitos de comprimentoZ é no máximo

(")Zm
l l;l < "'"exp{ POf''m'/}
< exp
{(I'g")'hZpop.m'Z}
= .("';)Finalmente, somandosobre todas as escolhaspossíveispara m € 1n]e .A4€ 1(:)1, temosum
falar adicional de no máximo n3. Portanto, a proposição segue da desigualdadede Markov,
de modo aná]ogo à (28).

[]

Escrevemos W(") para uma h-upla (Wi)!LI de subconjuntos dois-a-dois disjuntor de ]n],

cada um de cardinalidadem.
PRoposiçÃO

37. SuporzÀa q'ue .4 a: (À + l)/eh

e gue n/logo

< m « n/h.

P.zra lodo

-W(m) O s-übgrafoh-partido de F induzido por 'W(m) quase certanLentecotLtémFeto menos

«.eras(1/4)e(H)mhpH arestas.

aon.l«Çâ.

. g,a/o F

Dnh/ÍOKSTnAÇÃO.

F"(r, t, -#)
Fixado

uma

h-mpla

de

subconjuntos

dois-a-dois

disjuntos

'W

=

'@'(m)

,

deânimos a variável aleatória Xw como número de hiperarestas de Wn,PH formadas por um
vértice de cada Wi, ou seja, o número de hiperarestas .E tais que l.B n wil = 1, para todo
d C lhl. O número esperado de tais hiperarestas é IEXw = mhpH.
Pela desigualdade de Cherno#

«{*«*;»*«}

*

.*-{

< exp{

T}
'Í"A"-h+l+l/(Z-l)}

* .*-Í-{(Ú)"«-"*:*:'''-:'}
.4 nl+i/(z

1.

1) 'l

(n)

.Í'

e como há no máximo2h" escolhaspara W, a probabilidadede existir W' com Xw <
(1/2)EXw , onde U = Uh l TÇ, é menor que
exp

. l/(/-1)

Ou seja, pela desigualdade de Markov, quase certamente vale Xw

> (1/2)EXw.

O número de hiperarestas removidas de .%n,PKé O(n). Logo, o número de híperarestas
induzidas por W em g é quase certamente maior que (1/2)1EXw -- O(m) > (1/4)EXw.

Como

as hiperarestas formam cópias aresta-disjuntas de -a em I', temos mais que (1/4)e(H)IEXw
arestas induzidas por W em ]'.
2.2.3. SuZ)gra/os pequenos de I'. Dado um vértice u C V(Ç)

[]
vamos chamar de À@eryrau

de t; em Ç, denotado por dg(u), o número de hiperarestas de ç que contém u como vértice.
Denotamos por ÇIPI o sub-hipergrafo de g induzido pelos vértices em U Ç V(g).

Para o

hipergrafo ç obtido a partir de 7{,},PHconforme descrevemosacima, vamos provar que todo
subconjunto U Ç lnl com cardinalídade no máximo t, para algum t > 0, contém um vértice u
com hipergrau

dçlul(u)

< 1.

Gratos rümseU-vítinimais

PKOPosiÇÃ0 38. Z)ado um inteiro f ): 1, quase certamente todo t/ Ç ]n] de cardina/ dado
n. «.á.{«..

f c«tém «« «éMI« « «m ã@'e'g«« dÇ]u](«') < dW.,..]u](")

< 1.

DEmonsTRAÇÃo. Fixamos t/ Ç ]n] de cardinalidadeu. Se essesu vérticesinduzemm
hiperarestas e se todo vértice tem grau pelo menos 2, então nós temos que m a: 2u/h. Agora,
P

«*Ç

(x)
[2u/À]

<

F2u/hl .

o(n'2"+(2u/ )(l+l/(z-l»)

Portanto, a probabilidadede existir um subconjuntoU Ç lnl com u vértices e pelo menos
2'u/h hiperarestasé no máximo

1:)o(n-'«+p«/ o+:/«-u)

'"+p«/

o+i/«-'»)

-'(i),

pois h > 3 e Z > 4.

n

Assim, quase certamente não existe tal conjunto P e o resultado segue.
3 A demonstração do Teorema 33

Dados inteirosZ > 4 e Z > 3 e um grato n c C(/), sejam
ho =

ko(K', C/,K'A) e c = c(K',O'z,K'h)

as constantesdadas pelo Lema 5 na página 28. Definimos
po

- 5j;:n, '! = ;Í(ÇllÍ-Ü' C = 4(g -- l)e(#) e O -

e2e(H)

Soam
C

f(Z,a,po,C,O)

Bo

(/,a,po,C,O)

as constantes que o Lema 19 garante existirem
q = q(c, O, ko)

e mo

mo(e, a, po, C, O)

e

e Ko

Ko (c, 0 , X;o),

as constantes dadas pelo Lema 9. Assumimos que f < minl1/2, 2c} e atribuímos

À

-x {2-Boro, (h

+ l)e'"}

Para esses valores de constantes dados acima, considere a família f = /(-H) dos gratos I'
sobre

lml que

podem

sei

escritos

como

uma

união

de M

cópias

de .H,

digamos

HI,

. - . , .17ÀÍ

Demonstração

do teorema privtcãpat

onde .R/ x n2p., tais que quaisquer duas cópias compartilham no máximo um vértice. Para
cada [' C .F nós fixamos uma ta] famí]ía

]71, . . . , .17m de cópias de .]]r e as chamamos

de cópias

rzão-esportfâneas
de H em I'; qualquer outra cópia de -l? em I' é chamada de espontânea.Além
disso, os gratos de .F satisfazem as seguintespropriedades:
(PI) o hipergrafo sobre lnl dado pelas hiperarestas {V'(.ZÊ) : { C IWl} tem cintura Z;
(P2) 1' é (?7,D, p.)-esparso e (p., C, Z)-localmente-esparso;
(P3)

pai'a todo V(")

= (VI, . . . , V/), onde ri/(2K0)

< m < n/ko,

se I'(')

Ç I'jV(")l

é tal que

os pares (H, U+i) são (c, I'('),p.)-regulares de p.-densidade pelo menos po, para todo
1 < { < Z, então I'(') contém Cz;

(P4) todo W(")

= (WI,. . . ,Wh), onde m > n/logo induz pelo menos (1/4)e(n)mhpX

arestas de I' que podem ser estendidas para cópias não-espontâneasHt de H' contidas

em U-<j<Z Wj;
(P5) todo subconjuntoU Ç lnl com t vértices contém um vértice UU que pertence a no
máximo uma cópia nãc-espontânea /7., de H, com V'(.17i)Ç U
Pelas Proposições 34

38, na Seção 2.2, a família / não é vazia. O fato do grato .l?

pertencer ao conjunto C(Z) e I' satisfazer (PI) implicam a seguinte propriedade cuja prova fica

adiada para a próxima seção.
(P6) 1' não contém cópias espontâneas de H

Fixamos um grato I' € .F e, agora, passamos a mostrar que I' --} (C'e,,1?) e que I' -/>t
(C/, -H) .
3.1.

Demonstração

de 1' -} ((7z, n).

Sejam

ni,

. . . , -aà/ as cópias

não-espontâneas

de

]lí em I' e seja I'(e) um subgrafo gerador de I' obtido colorindo de vermelho uma aresta de
cada cópia .17iÇ ]' de ,]]. Vamos mostrar que essas arestas geram uma cópia vermelha de um

Por (P2), sabemos que o grato I'(') é (?7,Z),p.)-esparso Aplicamos a versão esparsa do
Lema de Szemerédi a esse grato e temos uma partição c-regular ll = (UO,yl, . . . , Mk). Vamos
escrever m para a cardinalidade comum das partes não-excepcionais de 11. Claramente
m

.

!à o

.n

n

m

Grelos ramsey-minimais
Sda K'k o grato completo com conjunto de vértices }''(Ã'A) = {H, V2, . . . , VA} e considere
a seguinte 3-coloraçãodas arestas do Kk:

. a cor de UtÇ é l se o par (%, q) não é c-regular,
B a cor de %tG é 2 se é i'emularde densidade ): pO,e
B a cor de KI'Ç é 3 se é regular de densidade< /)0.
Por k > ko, pela escolha de ko e pelo Lema 5 da página 28 nós temos que o K'k deve conter
(i) pelo menos ck2 cópias do -K2 da cor 1, ou

(ii) pelo menos ck/ cópias do Cz da cor 2, ou
(iii) pelo menos ckA cópias do K'h da cor 3.

O caso (i) co«tra«ia o fato de < '(5) < 2c($) < ck' pares s"em irregulares. No ca« (ii),
havendo uma cópia monocromática de um O/ C K'k, digam)osC'z - U., ' ' . , T':,, temos um
vetar V(")

= (H,)z-l

que está de acordo com as hipóteses de (P3), ou seja, temos um circuito

C'z da cor vermelha. Vamos supor o caso (iii) e derivar uma contradição, terminando assim a

prova de que I' --}(ae, n).
O número de arestas de I'(e) no pares (%, l,Ç) que correspondem às arestas de cor 3 do Kk
ê

..,,."''...,'«,«,
cor(%Vj)=3

1,

*(:)'-.'«,",,.«'
;«««:*""-:'

«(!)«,.«'
«

....-*-«'-''

*(!)«,.

-:;L..-*-«'-:'

u'

«

Por outro lado, por (iii) temos pelo menos ckh cópias do .Kh C Kk. Fixe uma dessas cópias

e denote por J o subgrafo h-partido de I' que está naturalmente associado, pela definição do

grato KA', a esseKh. Cada classede J tem m > n/2k > n/ logo vértices. Por (P4), J induz

> (1/4)e(#)mhpx arestas, portanto, J

contém pelo menos (1/4)mhpX cópias de H. Assim,

temos pelo menos (1/4)màpW arestas de I'(') em J.
Quaisquer dois desses K'À's de cor 3 em K'k determinam conjuntos disjuntos de arestas
em I'(e), pois cada aresta de I'(e) está contida numa única cópia não-espontâneade H' Ç I'

S.bre
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(P6)

Portanto, o número de arestas induzidas por essas ckÜ cópias do Kh é pelo menos

.*":l«'», * .*"il(â) ""«-"''-:-'-:'''-:'

; 9:'''''.:-'-:'''-:'

Como as duas desigualdades acima são contraditórias, concluímos que deve haver um circuito
(yz com toda

as arestas da cor vermelha.

3.2. A prova de ]' 7z>t(C'',.f]). Agora, vamos provar por induçãoem IUI que, para
todo P Ç y(1') com no máximo t vértices, o subgrafo r'lul não é ramsey com respeito ao par

(C'z,#). FixamosH C ]n]. Se IUI < m«.{Z,h}, entãoI'jUI # (Cz,n).
Seja U um subconjunto de cardinalidade maxlZ,h} < IPI < t e vamos assumir que
I'jP'l # ((7r, #),

para todo U' C U

Pela propriedade (P5), o conjunto U contém um vértice UU que pertence a no máximo uma

cópia não-espontâneade .]] totalmente contida em U. Vamos denotar por ,lão essa cópia de
H, se ela existe. Pela hipótese de indução, o subgrafo I'jU \ {uull admite uma vermelho-azul
aresta-coloração sem ae monocromático da cor vermelha e sem H monocromático da cor azul
Fixamos uma tal coloração.

Agora, vamos colorir as arestas incidentesem UU. Podemos pintar exatamente uma das
arestas que incidem em uu, digamos e, de vermelho que não criamos (7z na cor vermelha.
Se for o caso, escolhemos e C .B(.1%.), assim eliminamos a possibilidade de aparecer uma
cópia nãc-espontânea de .l? com todas as arestas da cor azul, caso contrário, escolhemose
arbitrariamente. As outras arestas que incidemem UC/nós pintamos de azul. Se essa coloração

gera uma cópia H' azul de -lí em I'jPI C I', então H' é uma cópia espontâneade H. Mas,
por (P6), tal cópia não existe. Portanto, temos uma ai'esta-coloração de i'lUI que mostra que

i'lula(a',.a).
4. Sobre a Propriedade (P6)
Considere

I' C /

= .F(-Z7)

e sejam

Ht,.

. . , Xm

as suas

cópias

não-espontâneas

de H.

Agora, vamos provar que o fato do grato H pertencer a C(Z) e I' satisfazer (PI) implicam que
I' não contém cópias espontâneas de .llr.

Gratos rümseU-minimais
A prova é por contradição. Suponha que H é uma cópia espontâneade H em I'. Então,

existem duas arestas em -H pertencentesa diferentescópias não-espontâneasde H em I',
digamos e, / C E(.ü) tais que existem únicos {(e), {(./') C l-WI com e C Z(.Z%(.)) e / C Z(-Z%(/)).

Como H é 2-conexo,existeum circuitoO' C H tal (luee, / C E(a). Esse circuito C não
pode estar inteiramente contido numa das cópias não-espontânea.17{de H, portanto C deve
ter coi-nprimentopelo menos Z pela propriedade (PI).
Vamos supor que o circuito (y é o de menor comprimento dentre todos os circuitos de J7
que têm pelo menos duas arestas em diferentes cópias não-espontâneasde .fl. Pela definição

da classe C(Z), o circuito (7 deve ter uma corda c. Pela minimalídadede a, temos que

c g .B(.HI.(.)), para todo e C E(C).

Logo, deve existir {(c) C l.a41tal que a cópia nãc-

espontânea.E{.(c)contém a aresta c e é diferentede todos OSX{(e) para e C E((y). Mas isso
implica num circuito a' C H tal que V'((7') C V'(a) e (7' tem pelo menos duas arestas em
diferentes cópias não-espontâneas de .llí, a aresta c e, por exemplo, uma das arestas adjacentes

a c en] C'. Esse fato contradiz a minimalidade de a e completa a nossa demonstração.

5. Considerações finais
Lembramos o leitor que na Introdução deste capítulo dissemos que praticamente todos
pares ramsey-finitos formados por duas florestas estão caracfer fados por um teorema de
Faudree (1991) e que NeÉetíil e Rõdl (1978) provaram que o par (G, #) é ramsey-infinito se
G e .]]rsão 3-conexos. Esses resu]tados deixam um "gap" quando G e ]lr têm conexidade 2 ou
menos

Uomo toi dito, mesmoo caso (C'', H) quando H é 2-conexoé desconhecidoe, infelizmente,

o nossoresultadotem a hipótesede circuitoslongosnão sereminduzidos. Essa hipóteseé
essencial para a prova de I' 7Zyt(a/, .EÍ) . Portanto, é interessante tentar remover essa hipótese

ou mesmosubstituí-lapor uma mais fraca e que garanta (P6).
Finalmente, cabe n)encionar que neste capítulo provámos um resultado mais forte do que
está enunciado. Nós provainos que uma veFmclhcbâzularesta-coloração de I' resulta, ou numa

cópia induz da vermelha de (7z, ou uma cópia aduz da azul de .17,ou sda, o par (C'Z,.17)é o

Considerações

$nüis

que se chama de /orfemente-ramzsey-irzárzÍfo.Esse conceito foi investigado, por exemplo, por

Burr (1986), por Burr et al. (1985), e por Negetril e Rõdl (1978).

Gratos ramseU-minimais

CAPÍTULO

4

O NUMERO DE RAMSEY-ARESTA DE SUBDIVISOES DE
J

GRAFOS
Dados

os grados HI , . . . , Hç, definimos

f(.lll,

. . . , Hç)

como o menor número

de arestas m

tal que existe um grato I' com m arestas e ramsey para a q-mplade grafos (.HI, . . , J7ç), isto
é, em símbolos

f(H'l,...,Hç){.(1'):
Quando nl

= -'. =

1' -->(H'l,. .,Hq)}

Hç - 1/, usamos a notação abreviada f(n;q) para indicar o número

f(.HI, . . . , Hq). Em particular, escrevemos f(.H) para f(n, -H).

Dado um grato H', denotamos por H'(s) o grato obtido a partir de .lj' subdividindo s -- l
vezes cada aresta de .Z].

Neste capítulo nós mostramos que, dados H e o número de cores q > 2, existem cons-

tantes positivas(7i e ae e gratos G" com O(n) arestas tais que G" -->(lí('); q), para todo n
suficientemente

grande,

onde C'i lgn < s < 02m.
l

T-

.+r.xHilpã

n

C) problemade estudar o número de ramsey para arestas, que passamosa chamar de
ntímero de ramseZ/-aresta,foi proposto por Erdós et a1. (1978) quando foi provado, dentre
outros resultados, que f(K't,", K'l,"'') = m + n + 1. A partir desse trabalho semanal, vários

autores contribuíram para o assunto. Vamos descrever algumas dessas contribuições. Erd6s
et a1. (1978) perguntaram

se o limite

.:lim f(/:'")
~' '

n,--+oo

existe e, se a )esposta for sim, detertninar esse limite. Beck (1983) mostrou que f(P")

< 900n.

Na verdade. esse resultado é corolário doutro que afirma a existência de gratos (;'l com < 900n

Número

de rümselJ parco aresta

arestas tais que todo subgrafoH Ç G" com e(H) a: (1/2)e(G") contémP", ou seja, um
resultado do tipo densidade.
No caso do número de ramsey-aresta para árvores, começamos com a seguinte observação:

sda T a árvore obtida da estrela KI,r"/21 subdividindo cada aresta uma vez. Pela equação(2),

página 23, devemoster f(T) > n2/8 pois essa árvoretem grau máximo a.(T) = fn/21 e
À(7') = fn/21. Por outro lado, seja G um grato com t vértices e nt arestas; o grato G contém
qualquer árvore com n arestas (veja página 28), logo o número de ramsey de (Zn,Tn) é no
máximo 4n + 1, para qualquer árvore Zn com 71ai'estas. Concluímos que f(IZL) < 17n2
Beck (1983) conjecturou que toda árvoi'e com grau limitado tem número de ramsey-aresta

linear. Vamos denotar por 7;,a uma árvore com n arestase grau máximo A. A conjectura de
Beck (1983) é que f(Tn,A) < cAm, para alguma constante universal c; ele conseguiu demonstrar
que f(Tn,n.)

< An(logo)i2,

para todo n suficientemente

grande.

O problemade saber se o númerode ramsey-arestapara árvorescom grau limitadoé
linear foi resolvidopor Friedman e Pippenger (1987) que provaram f(Tn,A) = O(a.4n). Ke
(1993) melhorou esse resultado mostrando que f(Tn,A) = O(a.2n).

Haxell e Kohayakawa

(1995) mostraram que f(Zn,A) < clAn, verificando a conjectura de Beck (1983).
Agora, chamamos a atenção para o seguinte fenómeno que ocorre com estrelas: o número
ramsey-aresta

f(Ki'")

é 2m -- 1, enquanto que An = (n -- l)n,

logo o limitante O(An)

é

quadrático, longedo valor correio. Na tentativa de acertar a ordem .de grandeza de f(T) para
árvores, Beck (1990) conjecturou o seguinte: se a árvore T tem bipartição V(7') = -AUB, com
l.41= nO e os vértices de .4 têm grau no máximo a.o, e com l-el :: nl e os vértices de B têm

grau no máximoAi, então f(T) < cP(T), para P(7') = nodo + miAI e c constante. Nesse
mesmo trabalho, o autor mostrou que P(r)/4 <

f(T) « cP(7')(1og u(T»''

Nessa direção, Haxell e Kohayakawa (1995) mostraram que f(7') < c2#(T) log A(T), onde
cl e c2 são constantes.

Deck (1990) ainda perguntou se gratos G,,.a de ordem n e grau máximo a. têm número
de ramsey-aresta linear, ou seja, f(G.,a)

< cn, para alguma constante c = c(A).

Haxell et al.

(1995a) mostraram que esse é o caso para circuitos, ou seja, f((-;f) = O(Z). Rõdl e Szemerédi
(2000) mostiatam um contra-exemplo para essa conjectura: ezásferrzconsoantespos favas c e

r.
+..a Qln= '\
A uvl vwwbÍuv
l

':- e um gra/o G"

e grau máz mo 3 faZ que f(G) > cm(logo)'; essesautores conjecturaram,

no mesmo trabalho, o seguinte.
CONJECTURA

39 (Rõdl e Szemerédi,

2000)

Para bodo A C N ezÍsle c > 0 taZ gue

n'+' < f(n,a.) < n:'',
p«« f(n, a.)

f(G), .nde o mázi«.oé fom«d. s.Z,« Z.d" « g«a/o;G d. «'Z'"'' " ' g"u

magana a..

Kohayakawae Rõdl (2001) afirmam que, juntamente com Szemerédi(veja Kohayakawa
et al., 2001), provaram a cota superior da conjectura acima.

1.1. Definições e o resultado principal. Antes de enunciarnossoresultado,vamos
rever algumas definições. Fixamos um grato -H. Dada uma função s : .B(,17) --> N, definimos

o grato /7'(') substituindo cada aresta z3/ C .B(-H) por um z

caminho, digamos Pay, de

comprimento s(z3/) de maneira que Pa3/nPz. = 0 se {z,Z/} # {z, w} e caso contrário, digamos
z = z, então

Pa / n Pzw

-

{g}.

Chamamos

H(s)

de uma

s'übdiuãsão

de H'.

Estamos interessadosno caso em que s é uma função constante. Quando dizemos que

H-(s)é uma subdivisãode .17com a < s < b, para a e b inteirospositivos,queremosdizer
que Im(s) = k e que a < A < b, ou seja, cada aresta de .f? é substituída por ulr) caminhode
comprimento

k entre a e b.

Dados 0 < p < 1 e .4 > 0, escrevemos d = pn e dizemos que um grato G = G" é (p, .A)-

zindorme se para qualquer par de subconjuntos disjuntos U, W Ç V(G) com IUI < lwl < alpl
vale que

eG(U, H') plPI lWI l < ..4«liÍt7ÍÍiq
O número de arestas num grato (p, ..'l)-uniforme (-; é, somando-sesobre todos os subcon
juntos U e W = U \ }' com IUI = u = in/2J,

'''' '

.EU:u..S©Y2
,

ãl:i:?l ':

2(1::?)
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portanto,

'',*, (;)--,««'-«'''
'«',.*, (;)--«';.«* ',
l)a mesmaforma,e(G) > p(11) .4x/ã(n+ l), logo

..',; («-$),{.

(29)

O resultado que vamos provar neste capítulo é o seguinte.

TEOREMA 40. Dados nfeiros q > 2 e .4 > 0 e um gra/o .ll, existem constantesCO, (7t

c Ca tais q\e, para todo'n sbjicientemevhte
grande,se G"t é um trajo Qp,Al-uniforme
caiu
d = p7z > (7o, erifão G" --> (H(');

q) para lodo (7i lgn < s < 02n.

Portanto, o número de ramsey-aresta para subdivisões "longas" (mais que cn vezes cada
aresta, para qualquer c > 0 constante) de um grato cujo tamanho não depende de n é linear

para todo n suficientemente
grande. Assim, respondemosparcialmentea seguinteconjectura.
CONJECTURA 41 (Pak, 2001). Z)ado a. C N, seja .lí um gra/o de grau máz mloA e con-

;i'J''.

«

.ubd{«{;ã. HN «m

f(H®; q)

. > Cloglt'(#m)l, .n a > 0 é um« c-;f-l..

Enfã.

}''(XU)l), .nd. « «n;f-fe {mplí'it«n" n.t«çã. O( ) d.p.nd' ;.m.nt. de q

e de 6. e não depevLde
do número de vértices de H(')
Na Seção 5, no final deste capítulo, discutiremos um pouco mais sobre nosso resultadoe
a conjectura acima.

2. Resultados auxiliares
Nesta seção, apresentamosos resultados que senãousadospara demonstrar o 'l-eorema40

2.1. Grafos expansíveis. Para os próximosdoislemas,sda B = (U U t'K-B)um grato
bipartido e sejam b e ./' números reais positivos. Dizemos que Z? é (b,/)-ezpansúeZ quando
para todo X Ç U, ou X Ç }V, se IXI < b então jl'(X)l

implica que IUI, IW'l > b.

): ./'jXI. Se B não é vazio, então ./' > l

Resta/fados aura/iates

LEMA 42 (PÓsa, 1976). Se B é (Ó,2)-ezpansíueZ,então Z? contém um caminho com 4b
vértices.

DEMONSTRAÇÃO. A seguinte demonstração é de Haxel1 (1997). Digamos que Eo =
zl,.

. . ,açi; é um caminho

dade,

que zh C U.

de maior

Observamos

comprimento

que se zlzi

C .F(.B),

em -B, supomo%
então zi-l,

sem perda

de generali-

. . . , açi, zi, . . . , zÉ também

é

um caminho de maior comprimento em B, que chamamos de uma tz'ami/armaçãosimp/es de

ã
Uma frans/ormczçao
de Ho é um caminhoque pode ser obtido a partir de ./]nDor uma
sequência de transformações simples.

Chamamos a atenção para o fato de ZÃ;sempre ser um vértice terminal de uma transformação de Po . Denotamos por T o subconjunto dos vértices de Po que são terminais de alguma

transformação de no, com a exceção de ak. Denotamos por }''' o subconjunto de vértices de
Eo que são vizinhos em no de algum vértice de T, assim zi € V' se zi-l ou zi+i pertencem

Por essas definições,temos que T Ç U e l.'' Ç W ou vice-versa. Também IVI < 2l7'l-- l,
pois cada vértice terminal contribui com no máximo dois vizinhos, menos o vértice terminal
zi, que contribui com um vizinho. Obviamente I'B(7') Ç Ro, caso contrário teríamos um
caminho maior que Po. Agora, vamos verificar que I'B(T) Ç }'
Tomamos zi C I'B(7'). Seja Pz a transformação de ROcujo vértice terminal z C T (z # ZÊ)
é adjacente a ZÍ, e tome z o vértice adjacente a áçino z -- n{ caminho em Pz. Então z C 7',
pois zzí C .B. Se içi é adjacente a iç em Po, então z{ C }'''. Portanto, vamos assumir que zi não

é adjacente a z em Eo. Notamos que z = zl não é possívelpois zi C I'a(T) e içi C T. Agora,
para algum vizinho y de zi em RO, a aresta zd3/não está em Pz. Chamamos de P' a primeira
transformação, da seqüência de transformações simples de EO até Pz, que não contém a aresta

ziZ/. O vértice terminal de P', que não o vértice zk, é, ou o vértice z{, ou o vértice y, mas
zi g 7' desdeque zi C I'a(7'), portanto 3/C 7'. Logo a;{C }''
Agora,

lrl > Z)+ l pois B é (b, 2)-expansível

e jl'B(T)l

< lv'l < 2lrl -- 1. Tomamos

7'' Ç 7'

de cardinalidade l7''l = Z)de forma que jl'B(7'')l > 2b. Se 7'' Ç U então I'(T') Ç W de forma

que leal > 4b. Se T' Ç H'' então leal é par e IRon UI > 2b e assim lnol > 4b.

[]

Núwtero

de rümselJ

pata CLrestü

Definimos a vizinhança Z vezes iterada de g C V'(B) = U U W por
I'(/)(z)

= {3/ € }'(B)

: existe um z -- 3/ caminho

de comprimento

/ em B}

LEMA 43. Se B é (b, 4)-ezpartsz'ueZ,então para lodo uér&íce# de .B e todo 1 < 1?< 21g(b)+l
temos

jl'(z) (aç)l > 21z/2J

DnMONsvKAÇÃo.

Vamos

definir

subconjuntos

dísjuntos

AEo, .nrl , . . . , Aíz indutivamente

da

seguinte forma. Primeiro, AXo= {z} Ç U é o nosso vértice de partida. Conforme esses
conjuntos vão sendo definidos, teremos .i% Ç U, se { for par, e ]V. Ç W caso contrário.
Suponha

o<d<t

estarem

definidos

Aro, . . . ,.n/t.l

diquntos

e tais que raBI ::

21{/2J, para

todo

l.

Observamos que INt.il :: 21(t-i)/2J < 2(z-i)/2 < b. Portanto, como estamos assumindo

que o grato é (b,4)-expansível, concluímos que jl'(NÉ 1)1> 4lNt-il > 2(t/2)+t

Se t é par, definimos.AÉtcomo a união dos ]V2j, pala 0 < 2.j < t, cuja cardinalidadeé
)l-.jt/2)--1 2j - 2t/2 -- ]. Logo, podemos
lj'(Nt-l)l

> 2(t+2)/2 e IAtl

= 2t/2

esco]her

Nt Ç ]'(Nt

1) \./\Ét de cardinalidade

2t/2, pois

l.

Se t é Ímpar, definimos Mt como a união dos Arej+l , para 0 < 2J+ 1 < t, cuja cardinalidade

é )l,«to1)/2)'1 2j - 2(t-1)/2 -- 1. Logo, podemos escolher Nt Ç I'(Nt 1) \At de cardinalidade
2(t 1)/2

Pala finalizar,quandot = Z, temosNz Ç I'(Nz i) Ç I'(I'(N/-2)) Ç ... Ç I'(Z)(z) e

2.2.

Caminhos

longos

em quádruplas

regulares.

Para os resultados desta seção

são dadas as constantesreais positivas po e .4. Escolhemos
f< min

l

Po

4 ' 2(5 + 3Po)

Seja G = G" um grato e consideremosuma quádrupla de subconjuntos dois-a-dois disjuntos
de }''(G)
(30)

tal que

P(")

V2,V3,V4)

Resta/fados auziZÍares

e IVJI :: m> cvnpara todos' C {1,2,3,4} e para algum 0 < a< 1,
' os pares (%, q) são (e;p)-regulares

com p-densidade dp(%, q)

= di,j ;: po, para todos

i, J' € {1,2,3,4}.
Definimos
t5 ::

e escolhemosd tal que

-:-

Po

+

3e,

(v) '' ; '.

Supomos que G = G" é um grato (p, .A)-uniforme para p - d/n e p(m) é uma quádruplo
de subconjuntos de G como acima.
PROPosiçÃo

44. Para todo { C {1,2,3,4},

existe [4 Ç % de cardinai dado IZ.41 > (]

3é:)m taZ que para lodo z C Zi4 e para todo .j C {1,2, 3,4},

ll'(a) n QI a: (l

(31)
DEMonsTRAÇÃo.

com J # {, uaie gue

õ) d{.jP«

Vamos definir a sequência de quádruplas {(y]({), V2(i),y3({), y4(i)) : d > 0}

da seguinte forma:
(yim, VIO, qn,

qO)

-(V

, V2, Va, y4).

Suponha que estão definidos (K(t), V2(t),V3(t),y4(t)). Se todo vértice g nesses conjuntos satisfazem a equação (31) para [6 ' qt), então estamos feitos. Caso contrário, vamos supor que
existem

{,.j C l41 e aç C %(t) tais que

I'(z) n Bn

< (1 - õ)di,jpm.

Erltão, fazemos
' J

Ü'',

U(t+i)

q(t) \ {z},

1,....(t+l)

' t

e

Agora, vamos supor, sem perda de generalidade, que em algum momento r temos ll,'l(r)l <

(1

3c)m e que, para todo J :# 1, temos 1%(')l > (1 --3c)m.

Número

de rcLntseaypara aresta

Pela construçãoda seqüência,para todo z C H \ }l(r) existemt, € {0, . . . , r -- 1} e .7, c l41
tais que z :: 'ut,.. e

I'(g) n b(ü)
Como

para

ly[ \ q(')l

todo # € X.

> 3cm, existem

Claramente,

< (1 - õ) dl,j,pm.

.j C {2, 3, 4} e X Ç }/] \ }i(')

i'(z)nly'')l<(i

õ)'Zi,jf'm,

jl'(aç) n %(')l

n %(&')l.

:ç jl'(z)

com IXI > cm tais que

Dessa

forma,

e(X, %(')) < (1 - õ)di,jpmjXI,
donde concluímosque

'.'.*,
q'',«.: ':,'üh
«;:4':,.*(: MJ©)':,,,
e, como (c/(1

-- 3c))(dl,j/po)

>: E/(1 -- 3c) > c, temos que

d,(X,

%('))

< dl,j

c,

D

contrariando a c-regularidade dos pares
Agora, vamos mostrar que esses t4's dados pelo resultado acima expandem

PRoPosiçÃO 45. Para todos d, .j C {1,2, 3, 4} o gra/o bdpai'lido induzido pelos c07Üuntos
Ui e Uj dados pela proposição anterior é ÇI.\ 'ZÕ)di,i'mlj, f)-e=panseuel, para todo Q < j <\
.Õpü'"l.ê#' d.

DEMONSTRAÇÃO-

Suponha X Ç i.4 tal que IXI < (1 -- 2õ)di,jm/.f.

Pomos y = 1'(X) Ç

[G, paraj # {, e supomos
quelrl < ./'lxl.
Por um lado, pela (p, .4)-uniformidade,

temos

.(x, }'')< plxllrl+ ..'!(alxllvly/'< plxl(i 2õ)di,jm+ .4(alxlll''ly/',
e por outro lado, de (31) temos

e(X, }') ): (l

ó)di,:fpmjXI

Resultados auz / ares
Dessas duas desigualdades,tiramos que (ãé,jpmlXI)2 < .A2djXllyl, ou seja

«»8P'* * (V)''* ,

n

que juntamente com lrl < /IXI contradiz a cota superior (ópoa/.4)2d para /.
l)etinimos

(32)

Z

21g

(1

2õ)pom
+1
4

e

b=

12(i -- 2õ)pomo -- l.

O seguinte lema diz que existem muitos caminhos longos entre vértices de 1,/1e de Ua em

P(")
LEMA

46. Sda

s C N ZaZ que 2g < s < 2g + b.

.Então,

ezisfem

X

Ç 1./1 e y

ç Va de

cardina/ dado IXI, lrl > cm, tais gue todo uéMice de X é ligado a lodo uérfice de y por uma
caminho de comprimento s contido em U4 l t4.

DEMONSTRAÇÃO.Fixado p(m), aplicamosa Proposição 44 e obtemost4 Ç l,Ç, para t(»
do à € 141. Sabemos, pela Proposição 45 que tais Ui's são dois-a-dois((1 -- 2ó)pom//,./')expansíveís para todo 0 < ./' < 4.

Temos que (U2, Zl&)é ((1 -- 2õ)pom/2,2)-expansível.Aplicamos o Lema 42 a esse par e
assim, sabemos que esse par contém um caminho P = zo, . . . , ZZ, de comprimento b, onde b é
como na equação (32) acima.

Supomos, sem perda de generalidade, que zo C Ue e vamos considerar o par (U2, UI), o
qual é ((1 -- 2õ)pom/4, 4)-expansível. Aplicando o Lema 43 para Z dado em (32), temos que
F(z)(ao) n ui > 21z/2J> .Ç!.=.2( Pom

Agora,tomamost = s 2Ze açtC V'(P). Comozt C Z,4,para algum{ C {2,3}, e o par
(U4, Zi4) é ((1 -- 2(i)pom/4, 4)-expansível, temos pelo mesmo argumento do parágrafo anterior
que

I'(r)(açt)nu4 >
Pela escolha de E temos(1

Ç!-'-Í--.

2õ)po > 8c. Então para(d,.j) =(0, 1) e(d,.j) =(t,4)

F«)(açi)nuj

>

(1 - 2á)pom

temos

NúTítero de rümselJ pcua aresta

Logo, tomamos

I'(/)(aço)n ut,
I'(/)(zt) n u4.
Dessa forma todo vértice de X é ligado a todo vértice de y por um caminho de comprimento

s = 2r +t,

para / -

j21g((1

2ã)pom/4)

+ IJ e 0 < t < 12((1 -- 2ó)pomo -- ].

[]

2.3. Grafos uniu'a7'mãessão esparsos. Antes de podermos aplicar Lema de Regularidade, devemos verificar o seguinte fato que, em particular, diz que gratos (p, .4)-uniformes de

ordem n são (77,1 + 77,p)-esparsos, para todo ?7> 0 dado que d = pn é suficientementegrande.
PROPosiÇÃO

47. O«d«

..'1 > 0 ' 0 < p, q < 1 ;d"

d = pn. Se ?74d > .42 e 77d >

1 --?7,

disjuntor

cada

comi > Tin 'vértices

G"

um g,a/o (p, .4)--i/o,«.e

então G" é 77-uniforme, otl seJ'a, para lodos U', W Ç

. romã.

V'(G")

então

jec«(H, W) plpllivll < OplPllWI.
DEMONSTRAÇÃO.

,7'(pn):/:n'/2

Basta

notar

= q2pi/2n = qp1/2 n

que ..4(dlUllWI)1/2

pi/2(IUllWI):/2.

= .4n1/2(plUllWI)1/2

e que .4n1/2 <

Portanto,

.4(alpllwl):/: < np:/'(lulln'l)'/'(plullw'ly/'

- OPlullwl.
D

3

Demonstração do teorema principal

O nosso próxitnopasso é aplicar o Lema de Regularidadea um grato (p,.4)-uniforme
com o intuito de acharmos um t-mpla de subconjuntos dois-a-dois disjuntos e c-regulares de
densidade positiva.

Vamos supor dadas as constantes positivas .4 C R e q C N. Seja .]] um grato de grau
máximo A = A(n)

e seja Z = t(H, q) C N uma constante que de6niremos mais tarde. Vamos

definir as constantes
(33)

l

24(t - iy

P

'

po ' i

Demonstração do teorema
Também, definimos
(34)

Z)-2,

c-min{

1

,

Po

,

l

}

e

Ko = KO(e, O,ko,q),

e tomamos
77= 77(c,Z), ko, q)

(35)

as constantes dadas pelo Lema 10. Assumimos que ?7< 1/24(f -- 1) e tomamos
(36)

«-

;L

.

'.

-«-l"'«-',v,n:!m''(v)''l

Seja G = G" um grato (p, .4)-uniforme, onde p = p(n) é tal que d = pn > do Aplicamos,
a esse subgrafo, o Lema 10 da página 43 para c, ko e Z) como acima e para

a.= clz.l,
(yo,H,... ,Vk)

onde .Ei, ... ,Eç é uma coloração arbitrária de E(G). Seja ll =

a partição

(c, k, G.;p)-regular, para toda cor a € 1çl,dada por esselema.
Vamos mostrar que na partição [l mais que(] -- ]/(t-- ]))(k:/2)
regulares

pares(K, %) são(c, G.; p)-

(Va C lçl) e têm densidade

dc,.(K,%) a:p
Contamos o número de arestas de G que não pertencem a pares (c, G.;p)-regulares de
densidade pelo menos p em G. Essas arestas se classificam num dos quatro tipos abaixo:
. cada um dos « m&imo c(5) pares irregulares contém -

máximo (l + q)p«.' arestas

e temos, no total,
k
2

(1 + '7)pm' < '(1 + '7)!!?

ar«tm;

8 entre os pares c-regulares com densidade menor que é?há menos que PZ)m2arestas e
temos

* (:)««' « ,': * «,g ''';'";

Núvrtero de ramseU para aresta
. cada H, para { # 0, contém

no máximo

(1 + ,7)p(T)

arestas

(vda

as Obser«ções

5e 6

na pagina 43). Portanto, no total temos

« *'« -- «,,

(T)

2

< (1 + q) 2k arestas;

B resta-noscontar o número de arestas com pelo menos um extremo em UO.Escrevemos
U = T/l U Mo. Assim,

.'''".,* .'''".'« ':*«,,(" !'") *(. * ;): .:* «,g;
e o número de arestas que ligam vértices de Uo aos vértices das ouvias classesé

«8

'«,*,

«

*$':*«,,'«*.«,

«('*;)

':*«,«'

Portanto, temos no máximo

; (. * ;) ': * «, ''f
arestascom pelo menos um extremo na classeexcepcional
Somando, temos menos que
(37)

'. *; * .) .:* «,g * ';.* ., .:* «,#

arestas que não estão em pares regularesdensos.
Vamos supor que na partição ll no máximo (l -- l/(Z-- l))(k'/2)

pares (H, b) são (c, G. ;p)-

regulares e têm densidade pelo menos É?em G. Cada par desses induz no máximo (1 +77)pm2 <

(l + q)p(n/h)' ;resta;, p'rta"to, no máximo
(38)

«

-ú)

{.:

*

«,g

Demonstração do teorema
arestas pertencem a esses pares regularesdensos. Portanto, somando as equações(37) e (38),
temos

.'',

(:-ph*;.*.)':*«,g
* (:-Fh**.*.*«)g
; (: @b)g

Notemos que esse número contraria a equação (29), página 94, quando d > 13(t -- l)2
Nesse caso, quando d é suficientemente grande, definimos um grato R com À; vértices, um

para cada parte não excepcional de 11, e ligamos dois vértices se os pares correspondentes
são (e, G«ip)-regulares, para todo a C lçl, de p-densidadeem G pelo menosp. Pelos nossos
cálculos

..«, » (: -À)

(39)

{,

então pelo Teorema de Turán K't Ç R, ou seja, temos uma t-upla de classesde ll duas-a-duas
(e, G.;p)-regulares,

para todo a C lçl e de p-densidade pelo menos p.

Para prosseguirmos com a prova, consideramos as constantes dadas por (33), (34), (35) e
(36) acima e tomamos
ki

(-#) +4.(n)

e

t

onde r(Ã.'k: ; q) é o número de ramsey usual para q cores. Vamos provar o Teorema 40 para as
seguintes escolhas de constantes
(7o

max {do, 13(t - iy}

,

OI

5

e

02 - (1 -- 2õ)apo

Resumindo, G = G" é un} grato (p,.A)-uniforme, onde p = p(n) é tal que d = pn > Co,
e E((;)

= EI U .

U -Eç uma q-aresta-coloração de G. Pelo Lema 10, o grato G admite uma

partição (c, k, G.,p)-regular ll = (Vo, h, . . . , U#), para algum Ao < k :Ç -Ko,para todo a c lçl
e onde G. = Gl-Eal. Tomamosm = ltãl, para todo ê # 0, e pela escolhade cvtemos m »: an
Seja s C N tal que
5 1g:n «

s -- 2 « ( 1 -- 2Õ laPnn

Número

de ramsely pctrü ürestct

Assim,
41g ((l

portanto, 2r < s

2á)pom)) < s

2 < 2(1

2õ)pom,

2 :Ç 2Z + b, onde Z e b são como em (32).

Tomemos
o gratoR pondo}'''(R)= {%, . . . , Uk}= ll\ {Uo}e temos
umaaresta{%,q} c
E(.R) se, e somente se, o par (%, %) é (c, G.;p)-regular,

para todo a € 1çl, de p-densidade > p

em G. Pelas escolhas das constantes, por (39) e pelo Teorema 6, página 29, temos uma cópia
Kt do grato completo de t vértices em R. Definimos nesse -Kt a seguinte q-aresta-coloração:

cor(U, q)

mima

C lçl : dc.,,(%,

%) > po}

Observamos que tal aresta-coloraçãoestá bem definida. De fato, dc.p(%, }3) > p para todos

{%,%} C .E(Ã'É),portanto,para algumacor a C lçl temosdc.,,(B,%) a: p/q = po. Pela
escolha de t temos K'ki C K't monocromático.

Associamos cada vértice z € b''(.H) com um, e só um, vértice y# C V'(K'k-). Restam

4e(H) vértices
em}'(K'k:). Paracadaarestae = zy c E(H) fixamos
umaquádruplo
Pli") (%('))4 . de vértices do K'k' . Dessa forma, estamos nas hipótesesdo Lema 46, logo para cada

e = nZ/C E(lí) temosX' ç ylee y' ç qe comIX'l, IV'l > cme todovérticedeIX'l está
ligado a todo vértice de Irei por um caminho de comprimentos -- 2.
Agora, vamos descrever a imersão de }lí(s) em G. Antes, chamamos a atenção para o
seguinte fato, que é o análogo para l)-densidadeda Afirmação 1, página 39:
OZ,seruaçâo 8. (i) Se (t/, }b') é um par (c;p)-regular

com densidade d = d(t/, H''), então para

qua/quer
y Ç W co/nIVI > clWI, temos> (1 --e)IPI vértices
z c U taisqueIF(aç)n rl ):
(d -- c)plyl.

-Além disso, (ii) se (t/, WJ)3LI

são pares

(c;p)-rega/m'

com densidade

pe/o medos

d > 0 e }l; Ç WJ são subconjuntos com pe/o /plenosclWjl e/Cimentos,enÉâoexistem pe/o menos
(l -- Ae)IPI

vértices u c U cais que I'(u)

n b

# ú) pa''

todo j € 1AI.

A verificaçãoda primeira das afirmações acima é imediata a partir da A$rmação 1. Para
a verificação da segurlda, usamos a primeira zS t,fazese ligamos'com >(1

pelo melros (po -- c)plbl vizinhos em cada b.

Ac)m vértices'coJrl

Grifos Qp,Al-uniformes
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Voltando a nossa demonstração, lembramos que para cada vértice z C }'''(n') temos ya €
V'(Kk:),

para cada aresta e = z3/ C .B(H) temos uma quádruplo PÉ") de vértices do Kk: e

temosXe ç K' C PÉ") e ye ç l,4 C PÉ'") comIXel,Irei a: cm.
Vamos tomar sobre V'(-lr) uma ordem total -< qualquer.Definimos
A = {(z,3/) C }''(H) x }''(n) : :«Z/C E(H) e :« -< 3/}

Usando os fatos da Observação 8, para cada z € V(H) escolhemosi C V= C y(K'k:) de
modo aue

ll'(ã) n x'l > (pO c)pcm pata todoe = (z,Z/) C A,
li'(i) n v'l

> (PO -- f)p8m

para todo e = (3/,z) C A.

Notamos que (po -- c)pEm a: (pO -- E)dca > 1, pela escolha de d > Co; e notamos que existem

>(1

Ac)m > 0(pelaescolhadec < 1/(a.+ 1)) taisi.

Agora,

se ZZ/ C E(.17), então ã e © estão ligados por um caminho de comprimento

(7t lg m <

4. (.;ralos (p, .A )-uniformes
Nesta seção vamos mostrar exemplos de grifos (p, ..4)-uniformecom tamanho linear no
nú.mero de vértices

4.1. Gratos aleatórios.

Vejamos uma .prova probabilística da existência de gratos uni

formes.

LnuA 48 (Haxell et al., 1995a). Para todo 0 < p = p(n) < 1 aZ que d = d(n) = pn >: 1,
quase certamente G.,, é (p, 20)-uní/or«.e.

DEMonsTRAÇÃo. Primeiro, fixamos U e W subconjunto de vértices disjuntos com u <
.«

:Ç du, onde u

= IUI, «, = IWI e d = pn.

Vamos escrever p

= puw e À = .4(duw):/',

lembrando que .A = 20.

Notamos que p = À2/.4un e pela desigualdade de Chernoff, equação (7) na página 33,
temos que
P' {eC,(U,

W') < p -- À} < exp {'5i'}

< exp {
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O número de pares de subconjuntos U' e W' como acima é menor que 4t' = el"(4)", logo o
número esperadode tais pares que induzem no máximo p -- À arestas é menor que

.*« {:«@«

- {«} - .m.

Agora, vamos mostrar que o número esperado de pares de subconjuntos que induzem pelo
menos p + À arestas é pequeno. Vamos considerar dois casos: À < e2p e À > e2/z
Supomos que À < e2p. Então

p'leC,(U,W)>p+ÀJ<exp{

'À2

}<exp{

'.À2

}«exp{

.3À2 n},

e o número esperado de pares que induzem muitas arestas é no máximo

<-p'

.*p{«:@«

""''.H.

Para finalizar, supomos que À > e2p. Usando a desigualdade de ChernoH temos

««(i

iP {eGp (U, I'r) 2: p + À} < exp

< .*P<'"

-«(-*}) +À

portanto, temos que

"{..,'",
", * --*}
*(:--:)'"0*D .*:;(ü)* «

onde z = e/(À/p)

e .B = ..'1'n/e.

«'',

De u

du temos,

para r - u + w, que (duw)l/'

>

dr/(d + 1) > r/2, e como z" é decrescentepara 0 < z < 1/e, ficamos com

"'«,'",
",*«**,*(ú)*-l"w

"''««':''

. (â)"'''

Escrevemos P'«,«, pai'a F' {eGp(U, PV') > p + À}, assim temos que o número esperado de pares
que excedem p + À arestas é no máximo
n

-'l'Z

n

r::2 u::l r

r

n «I'Z

p«,,-«
<>1,
>,
r-:2 u=l

=)(:'y :;FI(ây :; -.m.
\

72,

'«':

Ou seja, o número esperado de subconjuntos U e W disjuntor com IUI < lwl < azul e
tais que

jea,(U,tv) plpllwll> .4(alUllWI)'/:

Considerações
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fincLis

D

é o(1) e concluímosa afirmaçãodo lema aplicando a desigualdadede Markov.

4.2. Gratos de RamanILÜan. Agora, vamosver exemplosexplicitamente
construídosde
gratos uniformes.

Os gratos de Ramanujan formam outra classe de gratos (p,.4)-uniformes. Sejam p e g

primostais quep, q = 1 (mod 4) e p não é um resíduoquadráticoem ZP. Denotamospor
XP'Ç o grato construído por Lubotzky et al. (1988), o qual é de ordem m = q(q2-- 1)/2 e dregular,para d = p+ l. (Trata-se de um certo grato de Cayley, definido a partir de PGL(2, Zq);
não entrarernos em detalhes.)
Lubotzky

et al. (1988) provaram

que os autovalores

0 < IÀ«-ll

< . . . < IÀol = d da matriz

de adjacências de XP q satisfazem a propriedade de RamantÜan, ou seja,
rAlI < 2(d

l)t/2

para

todo ê > l

As técnicas de Alon e Milman (1985) (veja também Alon e Spencer, 1992,Capítulo 9,

Corolário2.5) são suficientepara deduzira partir de Ài que para todo U, W' Ç }''(XZ'Ç)
disjuntos vale je(U, W)

(d/n)IUllH'll

< 2{(d

t)IPllWlJ:/',

logo, XP-Ç é (d/n, 2)-uniforme.

5. Considerações
anais
Vojtech Rõdl sugeriu-nosa seguinteleia.urapara a conjecturade Pak
CONJECTURA 49. Para todo A C N e para fado gra/o /í com grau máximo a.(.1]) < A
existe u««

constante po.it ua (7 = (7(A)

t«/ qu. f(H('))

< ae(n)s,

p««

O nosso resultado diz que que existe se = se(.Er) tal que f(H('))

t.d.

> log«(-H).

< (7s, para todo s > se.

Tal se deve ser suficientementegrande de modo que, para todo s > sO, podemosaplicar o Lema
de Regularidade num grato com O(u(.1?('))) vértices e garantir uma cópia monocromáticado

H(s) nessegrato.
Alon e Chung (1988) usam XP'Ç para mostrar que para lodoc > 0 e todon > 1 ezisfe
um trajo G, ql e pode ser e=p]icitümenteconstruído, com O(rnljc] uédices e grüh mínimo
O(1/.'),

f«/

q«.

m«m.

.pó;

« «m.ção

d.

(1

.)«(G)

«é,f{«.

.

d.

(1

-

.)e(G)

«f«,

o
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gra/o resuZZanleconténzum caminho de comprimento n. Esse resultado implica na construção

explicita de gratosque mostram que o número de ramsey-aresta para p'} é linear.
O resultado de Friedman e Pippenger (1987), inspirado no trabalho de Alon e Clhung,
também usa os grifos de Ramanujan para mostrar explicitamentegratos que são ramsey para
árvores de grau limitado e com tamanho linear no número de vértices da árvore.
Agora, listamos algumas conjecturas para números de ramsey-aresta fora da diagonal. Ke
(1993) mostrou que para n suficientemente grande valem as seguintes desigualdades
cine < f(K'",

P")

< c2n3 Ioga,

onde cl e c2 são constantesabsolutas;
Cln3 <

f(K",Tn,A) <

C2n3 l0gn,

onde ci é uma constanteabsoluta e c2= c2(A) é constante;
c:«.'n

< f(K'",

Tn,.a) < c2m'n logo,

com mP < n < m'r e onde cl e c2 = c2(A,P,'y) são constantes, e conjecturou
CONJECTURA

50 (Ke,

1993)

f(-K", P")

« cn',

f(K'", Tn.a. )

f(K'",Tn,A)
CONJECTURA

51 (Pikhurko,
f(K'''",

<

c6.m2n

2001). Para todo gra/o G com nlímero cromático X(G) > 4
G)

+ .(1))X(G)(X(G)

- 2).2.
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