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Grafos 

- Um grafo é identificado por um conjunto de vértices ou nós, 

V, e por um conjunto de arestas, A.  
- Um grafo é designado como grafo orientado, ou dígrafo, ou 

grafos dirigidos, quando as arestas podem apenas ser 

percorridas num único sentido, passando as arestas a ser 

designadas por arcos. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

- dois grafos dizem-se idênticos ou isomorfos se for possível corresponde a cada vértice de um, um vértice do outro, de forma a 

que cada aresta que una dois vértices do primeiro, corresponda à aresta que une os dois vértices correspondentes no segundo. 

 

Vértices e arestas Caminho e circuito 

- dois vértices dizem-se adjacentes se existir uma aresta que 

os una. 

- uma aresta diz-se incidente a dois vértices se une cada um 

dos dois vértices. 

- duas arestas dizem-se adjacentes se tiverem um vértice em 

comum. 

- um grafo sem arestas é designado por grafo nulo. 

 

- percurso ou caminho é qualquer sequência de vértices 

adjacentes (pode existir ou não a repetição de vértices e/ou 

arestas) 

• Caminho fechado, quando inicia e termina no 

mesmo vértice 

• Caminho aberto, começa e termina em vértices 

diferentes 

- circuito é um caminho que começa e termina no mesmo 

vértice. 

- comprimento de um circuito é o número de arestas por que é 

constituído. 

Subgrafo e grafos conexos 

- um grafo que não tem arestas paralelas nem lacetes é 

considerado um grafo simples. 

- multigrafo é um grafo que contém lacetes ou arestas 

paralelas. 

- H é um subgrafo de G se todos os vértices e arestas de H são 

também de G. 

- um grafo é considerado conexo quando qualquer vértice do 

grafo está ligado por uma aresta ou sequência de arestas a 

qualquer outro vértice do grafo, caso contrário diz-se 

desconexo ou não conexo. 

- ponte, é uma aresta de um grafo conexo que ao ser retirada 

torna o grafo desconexo. 

- grafo completo é um grafo em que quaisquer dois dos seus 

vértices são adjacentes, ou seja, existe uma aresta para cada 

par dos seus vértices, são designados por Kn, n representa a 

ordem do grafo. 

- um grafo é bipartido quando existe uma partição do seu 

conjunto de vértices em V1 e V2, de modo a que não existam 

arestas entre qualquer par de vértices de V1 nem entre 

qualquer par de vértices de V2. 

 

Grau de um vértice e ordem de um grafo 

- grau ou valência de um vértice corresponde ao número de 

arestas que começam ou terminam no vértice 

• no caso do lacete conta duas vezes, pois é como 

iniciasse e terminasse no mesmo vértice 

• um vértice isolado tem grau zero 

- grafo regular quando todos os vértices têm o mesmo grau. 

- ordem de um grafo corresponde ao número de vértices desse 

grafo. 

- em qualquer grafo a soma de todos os graus é igual ao dobro 

do número de arestas do grafo. 

Grafos de Euler Grafos de Hamilton 

- caminho de Euler ou caminho euleriano é um caminho que 

passa uma única vez em cada aresta. 

- um grafo admite um caminho euleriano se e só se é conexo e 

no máximo dois dos seus vértices são de grau ímpar (neste 

caso o caminho iniciará num dos vértice de grau ímpar e 

terminará no outro vértice de grau ímpar). 

- circuito de Euler é um circuito que atravessa uma única vez 

cada aresta do grafo. Um grafo é euleriano quando admite um 

circuito de Euler. 

- Teorema de Euler, um grafo é euleriano se e só se é conexo 

e todos os seus vértices são de grau par. 

- eulerizar um grafo é o processo de duplicar arestas por 

forma a transformar o grafo num grafo de Euler. 

- circuito de Hamilton é um caminho que começa e termina 

no mesmo vértice, passando por todos os vértices não mais do 

que uma vez. 

- um grafo que admite um circuito de Hamilton é chamado de 

grafo hamiltoniano. 

- Teorema de Ore, seja G um grafo conexo e simples com 

ordem 3n  . Se a soma dos graus de cada par de vértices não 

adjacentes é maior ou igual a n, então G admite um circuito 

de Hamilton. 

- Teorema de Dirac, Seja G um grafo conexo e simples com 

ordem 3n  , se o grau de cada vértice é maior ou igual a 

metade de n, então G admite circuito de Hamilton. 
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Algoritmo da cidade mais próxima Algoritmo do peso das arestas 

O objetivo é a construção de um circuito com um baixo peso 

das arestas. 

1º passo: Seleciona-se a cidade de partida. 

2º passo: Segue-se, de cidade em cidade, indo para a cidade 

mais próxima ainda não visitada: 

• Evitando voltar à mesma cidade, de o próximo passo 

nos leva à cidade anteriormente visitada; escolhemos 

a cidade ainda não visitada que corresponde ao peso 

mais baixo possível 

• Obrigando a visita a todas as cidades e, por último, 

voltando à cidade de partida 

 

O objetivo é a construção de um circuito escolhendo as 

arestas menos pesadas. 

1º passo: ordenam-se as arestas pelos seus pesos. 

2º passo: Escolhe-se sucessivamente as arestas de menor peso 

que verifiquem as seguintes condições: 

• Um vértice nunca poderá aparecer três vezes 

• Nunca se fecha um circuito havendo vértices por 

visitar 

• Pretende-se visitar uma e uma só vez todas as 

cidades 

3º passo: ordena-se a solução conforme o vértice de partida 

escolhido. 

 

Árvores Árvore abrangente 

Um grafo é chamado de árvore se e só se: 

• É conexo 

• Não tem circuitos 

- uma árvore não pode ter arestas paralelas nem lacetes. 

- designamos árvore abrangente de uma grafo G a uma 

árvore que contém todos os vértices de G. 

- árvore abrangente mínima de uma grafo conexo G é uma 

árvore abrangente de G em que a soma dos pesos das arestas é 

mínima. 

 

Algoritmo de Kruskal Algoritmo de Prim 

Num grafo G conexo: 

1º passo: Escolher a aresta (ou uma das arestas) com menor 

peso. 

2º passo: Escolher, de entre as arestas que restam, a de menor 

peso, não permitindo que se formem quaisquer circuitos. 

3º passo: Repetir o passo anterior até que todos os vértices 

pertençam à árvore. 

- o algoritmo de Kruskal permite encontrar sempre a solução 

ótima. 

 

Algoritmo construído com base no peso das arestas. Em cada 

passo do algoritmo acrescentamos sempre uma aresta à 

árvore. 

1º passo: Encontrar a aresta com menor peso (se existir mais 

do que uma, escolhemos uma ao acaso). 

2º passo: escolher a aresta de menor peso que ligue um vértice 

já selecionado. 

3º passo: repetir o passo anterior até que todos os vértices 

pertençam à árvore. 

Caminho crítico Número cromático 

Aplicar o método do caminho crítico pode permitir que se 

encontre um grafo orientado para poder determinar o tempo 

mínimo de execução de um projeto, conhecendo as várias 

etapas e respetivas dependências. 

Tarefa T1 T2 T3 T4 T5 

Tempo 

(horas) 
1 2 3 2 1 

Dep. – – T1 e T2 T3 T4 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo mínimo do projeto: 2 3 2 1 8+ + + = horas 

Número cromático de um grafo corresponde ao número de 

cores necessárias para colorir os vértices de um grafo, de 

forma a que vértices adjacentes não tenham a mesma cor. 
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