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Figura 1: Problema das Pontes de Koenigsberg1 

Fonte: Google imagens 

 

 A cidade de Koenigsberg, na Prússia (agora chamada Kaliningrad e parte da 

República Russa), era dividida em quatro sessões pelos braços do Rio Pregel (ver 

ilustração da Figura 1). Essas quatro sessões incluíam as duas regiões das margens do 

Pregel, a ilha de Kneiphof e a região entre os dois braços. As pessoas da cidade davam 

longos passeios pela cidade aos domingos. Elas imaginavam se era possível começar em 

algum ponto da cidade, atravessar todas as pontes sem cruzar nenhuma ponte duas vezes 

e retornar ao ponto inicial. O matemático suíço Leonhard Euler2 resolveu este problema. 

Sua solução, publicada em 1736, pode ser a primeira utilização da teoria dos grafos. 

Euler estudou este problema usando o multigrafo obtido quando as quatro regiões são 

representadas por vértices e as pontes por arestas. Este multigrafo, estilizado no R, está 

mostrado na Figura 2, e logo em seguida, seu código de implementação usando o 

software R e suas bibliotecas e funções. O problema de atravessar todas as pontes sem 

cruzar nenhuma ponte mais de uma vez pode ser reenunciado em termos deste modelo. 

A questão se torna: existe um ciclo3 simples neste multigrafo que contenha todas as 

arestas? 

 
Figura 2: Grafo estilizado do problema das sete pontes de Konigsberg 

Fonte: O autor (2020). 

                                                           
1 O problema das sete pontes de Koenigsberg 
2 Leonhard Euler 
3 Caminhos e Ciclos em Grafos 

http://www.cicerocq.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Kw6g31HFMDA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos_para_grafos/aulas/paths-and-cycles.html


IMPLEMENTAÇÃO DO MULTIGRAFO EM R 

 

# GRAFO DO PROBLEMA DAS SETE PONTES DE KOENIGSBERG 

# INSTALANDO PACOTE "IGRAPHDATA") 

install.packages("igraphdata") 

library(igraph) 

library(igraphdata) 

# 12 GRAFOS CLÁSSICOS 

data("Koenigsberg") 

?data 

data("Koenigsberg") 

Koenigsberg 

plot(Koenigsberg) 

grafo.koenigsberg = graph(edges = 

c("cidA","cidB","cidB","cidA","cidB","cidC","cidC","cidB","cidC","cidD","cidD","cid

B","cidD","cidA"),directed = FALSE) 

V(grafo.koenigsberg) 

V(grafo.koenigsberg)$Peso = c(40,30,30,25) 

plot(grafo.koenigsberg) 

# cores aos vértices em um atributo 

plot(grafo.koenigsberg) 

plot(grafo.koenigsberg,vertex.size=vertex_attr(grafo.koenigsberg)$Peso,edge.width=ed

ge_attr(grafo.koenigsberg)$weight,vertex.color=vertex_attr(grafo.koenigsberg)$Cor) 

vertex_attr(grafo.koenigsberg)$Cor = c("gray","red","yellow","green") 

plot(grafo.koenigsberg,vertex.size=vertex_attr(grafo.koenigsberg)$Peso,edge.width=ed

ge_attr(grafo.koenigsberg)$weight,vertex.color=vertex_attr(grafo.koenigsberg)$Cor) 
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