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Introdução

 Introduziremos algum vocabulário básico 
da teoria dos grafos;

 Resolução de diferentes problemas 
usando esse vocábulo, tais:
◦ Determinar se um grafo pode ser traçado no 

plano de modo que nenhum par de arestas se 
intercepte;

◦ Decidir se existe uma correspondência 
biunívoca entre os vértices de dois grafos que 
produza uma correspondência biunívoca entre 
as arestas dos grafos;
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Terminologia básica

Definição 1: Dois vértices u e v em um grafo 

não-orientado G são ditos adjacentes (ou 

vizinhos) em G se u e v são extremidades de 

uma aresta de G. Se e estiver associado a {u, v}, 

a aresta e é dita incidente aos vértices u e v. Diz-

se também que a aresta e conecta u e v. Os 

vértices u e v são chamados de extremidades de 

uma aresta associada a {u, v}.
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Terminologia básica

Definição 2: O grau de um vértice de um grafo 

não-orientado é o número de arestas incidentes 

a ele, exceto que um laço (loop) em um vértice 

contribui duas vezes ao grau daquele vértice. O 

grau do vértice u é indicado por gr(u).

Exemplo 1: Quais são os graus dos vértices nos 

grafos G e H mostrados abaixo?

a

b c d

ef g
G

H

a
b

c
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Terminologia básica

❏ Um vértice de grau zero é dito isolado e, 

portanto, não é adjacente a nenhum vértice. O 

vértice g no grafo G do Exemplo 1 é isolado. 

❏ Um vértice é pendente se e somente se 

ele tem grau 1. Consequentemente, um vértice 

pendente é adjacente a exatamente um outro 

vértice. O vértice d no grafo G do Exemplo 1 é 

pendente.
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Terminologia básica

Figura: Um Grafo de Superposição 

de Nichos que modela o 

ecossistema de uma floresta.

Dado o grafo de superposição 

de nichos ao lado, pergunta-se:

(i) O que representa o grau de 

um vértice nesse grafo?

(ii) Quais vértices neste grafo 

são pendentes e quais são 

isolados?
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Terminologia básica

Teorema 1: Teorema do aperto de mão

Seja G =(V, E) um grafo não-orientado 

com e arestas. Então:

𝟐𝒆 = σ𝒗∈𝑽𝒈𝒓(𝒗)

Isto se aplica mesmo que arestas múltiplas e 

laços estejam presentes.

Exemplo: Quantas arestas existem em um 

grafo com 10 vértices, cada um de grau 6?
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Terminologia básica
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O Teorema do Aperto de Mãos mostra 

que a soma dos graus dos vértices de um 

grafo não orientado é par. Este fato simples 

tem muitas consequências, uma das quais é 

dada no Teorema 2 seguinte (Slide 9).
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Teorema 2

Um grafo não orientado tem um número 

par de vértices de grau ímpar

Demonstração: Sejam V1 e V2 o conjunto de vértices de grau par e o 

conjunto de vértices de grau ímpar, respectivamente, em um grafo não 

orientado G = (V, E). Então, tem-se:

Como gr(v) é par para vV1, o primeiro termo do lado 

direito da última igualdade é par. Além disso, a soma dos 

dois termos do lado direito da última igualdade é par, 

porque a soma é 2e. Logo, o segundo termo na soma 

também é par. Como todos os termos nesta soma são 

ímpares, deve existir um número par de tais termos. 

Logo, existe um número par de vértices de grau ímpar.



Terminologia básica

Definição 3: Em um grafo com arestas orientadas, o grau 

de entrada de um vértice v, indicado por gr(v), é o 

número de arestas que tem v como seu vértice final. O 

grau de saída de v, indicado por gr+(v), é o número de 

arestas que tem v como seu vértice inicial. (Observe que 

um em um vértice contribui 1 tanto para o grau de 

entrada quanto para o grau de saída desse vértice.)

Exercício de aprendizagem: Encontre o grau de entrada e o grau 

de saída de cada vértice no grafo G com arestas orientadas mostrado 

na Figura abaixo.

a b c

d

e
f

G
Figura: O Grafo Orientado G.
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Teorema 3:  Seja G = (V, E) um grafo com arestas 

orientadas. Então: 

Existem muitas propriedades de 

um grafo com arestas orientadas 

que não dependem da direção de 

suas arestas. Consequentemente, 

às vezes é útil ignorar essas 

direções. O grafo não orientado 

que resulta de ignorar as direções 

das arestas é chamado de grafo 

não orientado subjacente.  

Um grafo com arestas orientadas 

e seu grafo não orientado 

subjacente têm o mesmo número 

de arestas 

Terminologia básica

Pelo Teorema do Aperto de 

Mãos, tem-se:
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Alguns Grafos Simples Especiais

Introduziremos agora diversas classes de grafos 

simples. Estes grafos são usados frequentemente 

como exemplos e aparecem em muitas 

aplicações

■ Grafos Completos

■ Ciclos

■ Rodas

■ Grafos Bipartidos

■ Algumas Aplicações de Tipos Especiais de Grafos

■ Novos Grafos a Partir de Outros

Aula de 
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O grafo completo de n vértices, denotado por Kn, 

é o grafo simples que contém exatamente um aresta 

entre cada par de vértices distintos. Os grafos Kn, para 

n = 1, 2, 3, 4, 5,6, estão mostrados na Figura a seguir.

K1
K2

K3

K4 K5

K6Figura: Os Grafos Kn para 1  n ≤ 6.

Grafos Completos



O ciclo Cn, n  3, consiste em n vértices v1, v2, ..., vn e 

arestas {v1, v2}, {v2, v3}, ..., {vn-1, vn} e {vn, v1}. Os ciclos C3,

C4, C5 e C6 estão mostrados na Figura abaixo.

Figura:  Os Ciclos C3, C4, C5 e C6

C3 C4 C5

C6
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Ciclos



Obtemos a roda Wn quando adicionamos mais um 

vértice ao Ciclo Cn, para n  3, e conectamos este novo 

vértice a cada um dos n vértices em Cn, por novas 

arestas. As rodas W3, W4, W5 e W6 estão mostradas na 

Figura abaixo.

Figura:  As Rodas W3, W4, W5 e W6

W3 W4 W5

W6
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Rodas



Atividades de aprendizagem

 Exercícios propostos
Resolver os exercícios ímpares das 
páginas 608 e 609 (até o exercício 19) do 
Livro Matemática Discreta e suas 
Aplicações, Kenneth Rosen.
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Alguns destes exercícios estão 

disponibilizados no site da 

disciplina, através do site do 

professor, atividade 4.



FIM DA AULA!!!

Obrigado pela atenção de todos!!!

Prof. Cícero C. Quarto

cicero@engcomp.uema.br
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Referências

Link

https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/12/kenet-rose-matematica-discreta-e-suas-aplicacoes.pdf

