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Introdução
 Às vezes, um grafo tem a 

propriedade que seu conjunto de 
vértices pode ser dividido em dois 
subconjuntos disjuntos, tal que cada 
aresta conecta um vértice de um 
destes subconjuntos a um vértice do 
outro subconjunto.

 Por exemplo, considere o grafo que 
representa casamentos entre homens e 
mulheres em um vilarejo, em que cada 
pessoa é representada por um vértice e 
um casamento é representado por uma 
aresta.



Um grafo simples G é dito 
bipartido se o seu conjunto 
V de vértices pode ser 
dividido em dois conjuntos 
disjuntos V1 e V2 tal que 
cada aresta do grafo 
conecta um vértice em V1 e 
um vértice em V2 (de modo 
que nenhuma aresta em G
conecta dois vértices, seja 
em V1, seja em V2). Quando 
essa condição é válida, 
chamamos o par (V1, V2) de 
bipartição do conjunto de 
vértices V de G.

Grafos bipartidos
G = {V, E}
V1G = {h1, h2, h3, h4, h5, ... , hn}
V2G = {m1, m2, m3, m4, m5, ... , 
mn}

Onde
h: homens
m: mulheres
V1G  V2G = 

h1
h2 h3

m1 m2 m3 m4



Atividade de aprendizagem

 Demonstre que o Grafo C6 é 
bipartido e o Grafo K3 não é 
bipartido. Justifique suas respostas.



Solução:
Grafo C6

1

2

3 4

5

6C6

VC6 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
V1C6 = {1, 3, 5}
V2C6 = {2, 4, 6}
V1C6  V2C6 = 

1 3 5

62 4

Grafo k3

1

2

3

VKC6 = {1, 2, 3}
V1K3 = {1, 3}
V2K3 = {2}
V1K3  V2K3 = 

1 3

2

Justificativas:
(i) C6 é bipartido, pois seu conjunto de vértices 

pode ser dividido em dois conjuntos disjuntos 
v1 =  {1, 3, 5} e v2 = {2, 4, 6}, e cada aresta de 
C6 conecta um vértice em V1 e um vértice em 
V2;

(ii) K3 não é bipartido, pois se assim o fosse, os 
vértices 1 e 3 não poderiam estar conectados 
por uma aresta, mas em K3 cada vértice está 
conectado a qualquer outro vértice por uma 
aresta.



Atividade:

 Os grafos G e H mostrados abaixo 
são bipartidos? Justifique suas 
respostas.

a b

c

de

f

g

a b

c

de

f

G
H



Solução:
a b

c

de

f

g

G

VG = {a, b, c, d, e, f, g}
V1G = {a, b, d}
V2G = {c, e, f, g}
V1G  V2G = 

a b d

c e f g

Justificativas:
(i) O grafo G é bipartido porque seu conjunto de 

vértices VG é a união de dois conjuntos 
disjuntos VIG e V2G e cada aresta conecta um 
vértice em um desses subconjuntos a um 
vértice no outro subconjunto. (Observe que, 
para G ser bipartido, não é necessário que 
todo vértice em V1G seja adjacente a todo 
vértice em V2G. Por exemplo, b e g não são 
adjacentes.)



Teorema 4
Um grafo simples é bipartido se e 
somente se for possível associar uma 
de duas cores diferentes a cada vértice 
do grafo de modo que nenhum par de 
vértices adjacentes tenha a mesma cor 
associada.



Atividade:

Use o Teorema 4 para determinar se os 
grafos G e H mostrados abaixo são 
bipartidos? Justifique suas respostas.

a b

c

de

f

g

a b

c

de

f

G H



Solução:
Consideremos primeiro o grafo G. Tentaremos associar uma de duas 
cores, digamos, vermelho e azul, a cada vértice G, de modo que toda 
aresta em G conecte um vértice vermelho a um vértice azul. Sem 
perda de generalidade, começamos associando arbitrariamente 
vermelho a a. Então, devemos associar azul a c, e, f e g, pois cada um 
desses vértices é adjacente a a. Para evitar ter uma aresta com duas 
extremidades azuis, devemos associar vermelho a todos os vértices 
adjacentes a c, e, f e g. Isso significa que devemos associar vermelho
tanto a b quanto a d (e significa que devemos associar vermelho a a, 
o que já foi feito). Agora já associamos cores a todos os vértices, com 
a, b e d vermelhos e c, e, f e g azuis. Verificando todas as arestas, 
vemos que cada aresta conecta um vértice vermelho a um vértice 
azul. Portanto, pelo Teorema 4, o grafo G é bipartido. Veja na Figura 
abaixo a demonstração.a b

c

de

f

g

G

a b

c

de

f

g

G



Considerações:
 O Teorema 4 é um exemplo de um 
resultado na parte de teoria dos grafos 
conhecida como coloração de grafos, 
à qual é uma técnica com grandes 
aplicações computacionais 
importantes.
 Um outro critério útil para determinar 
se um grafo é bipartido é baseado na 
noção de caminho. Um grafo é 
bipartido se e somente se não for 
possível começar em um vértice e 
retornar a este vértice percorrendo um 
número ímpar de arestas distintas.



Atividade:
Use a noção de caminho, descrito no 
slide anterior, para determinar se o 
grafo abaixo é bipartido? Justifique sua 
resposta.a b

c

de

g

f

Justificativa: 
O grafo da Figura ao lado é 
bipartido, pois pode-se 
partir de qualquer vértice e 
retornar ao mesmo 
percorrendo um número 
ímpar de arestas distintas. 
Veja a demonstração usando 
os vértices a (ilustração em 
linhas azuis) e vértice e
(ilustração em linhas 
vermelhas). 



Grafos bipartidos completos

O grafo bipartido completo Km,n é um grafo que tem seu 
conjunto de vértices dividido em dois subconjuntos de m e n
vértices, respectivamente. Existe uma aresta entre dois vértices 
se e somente se um vértice estiver no primeiro subconjunto e o 
outro vértice no segundo subconjunto.  Os grafos bipartidos 
completos K2,3, K3,3, K3,5 e K2,6 estão mostrados na Figura 9.

K2,3
K3,3

K3,5 K2,6

Figura 9: Alguns grafos bipartidos 
completos



Algumas aplicações de grafos bipartidos 
e de tipos especiais de grafos

Atribuição de tarefas

Suponha que existam m empregados em um grupo e j tarefas 

diferentes que precisam ser feitas, em que m  j. Cada empregado é treinado 
para fazer uma ou mais dessas j tarefas. Podemos usar um grafo para modelar 
as habilidades dos empregados.

(i) Representamos cada empregado por um vértice e cada tarefa por 
um vértice;

(ii) Para cada empregado, incluímos uma aresta do vértice que 
representa aquele empregado aos vértices que representam todas as tarefas 
que o empregado é capaz de fazer;

(iii) Observe que o conjunto de vértices desse grafo pode ser dividido 
em dois conjuntos disjuntos, o conjunto dos vértices que representam 
empregados e o conjunto de vértices que representam tarefas, e cada aresta 
conecta um vértice que representa um empregado a um vértice que representa 
uma tarefa. Consequentemente, este grafo é bipartido;

(iv) Por exemplo, suponha que um grupo tenha quatro empregados:  
Alvarez, Berkowitz, Chen e Davis; e suponha que seja necessário fazer quatro 
tarefas para completar um projeto: requisição, arquitetura, implementação e 
teste. Suponha que Alvarez seja capaz de fazer requisição; Berkowitz seja capaz 
de fazer arquitetura, implementação e teste; Chen seja capaz de fazer 
requisição, arquitetura e implementação; e Davis seja capaz de fazer apenas 
requisição. Podemos modelar essas habilidades dos empregados usando o 
grafo bipartido mostrado na Figura 10.



Algumas aplicações de grafos bipartidos 
e de tipos especiais de grafos

Atribuição de tarefas

Alvarez Berkowitz Chen Davis

requisição arquitetura implementação teste

Figura 10: Modelando as Tarefas que os Empregados 
São Capazes de Fazer (Rosen, 2009, p. 605).



Algumas aplicações de grafos bipartidos 
e de tipos especiais de grafos

Redes de Áreas Locais

Os diversos computadores em um prédio, tais como 

minicomputadores e computadores pessoais, bem como acessórios como 
impressoras e plotters, podem ser conectados usando uma rede de área local. 
Algumas destas redes são baseadas na topologia estrela, em que todos os 
aparelhos são ligados a um aparelho de controle central (Hub ou um Swith). 
Uma rede de área local pode ser representada usando um grafo bipartido 
completo K1,n como mostra a Figura 11(a). As mensagens são enviadas de 
aparelho a aparelho através do aparelho de controle central.

Outras redes de área local são baseadas na topologia anel, na qual 
cada aparelho é conectado exatamente a dois outros. Redes de área local com 
uma topologia anel são mostradas usando n-ciclos, Cn, como mostrado na 
Figura 11(b).

Finalmente, algumas redes de área local usam um híbrido destas duas 
topologias. As mensagens podem ser enviadas em torno do anel ou através do 
aparelho central. Esta redundância torna a rede mais confiável. Redes de área 
local com esta redundância podem ser modeladas usando rodas Wn, mostrado 
na Figura 11(c).

a

b

c

Figura 11: 
Topologias de 
Redes de Áreas 
Locais.



Algumas aplicações de grafos bipartidos 
e de tipos especiais de grafos

Redes de Interconexão para Computação 
Paralela

❏ Eliminam algoritmos 

❏ São capazes de resolver problemas de

 Simulações climáticas;

 Processamento de imagens médicas;

 Análise de criptografia de dados;

 Processamento múltiplo;

 Algoritmos paralelos



Algumas aplicações de grafos bipartidos 
e de tipos especiais de grafos

Matriz linear (ou Tabela Linear)
Técnica de computação paralela que objetiva 

interconectar n processadores, onde cada 
processador Pi diferente de P1 e Pn, está conectado a 
seus vizinhos Pi-1 e Pi+1 por um link de mão dupla. P1

está conectado apenas a P2 e Pn está conectado 
apenas a Pn-1. A matriz linear para seis processadores 
é mostrada na Figura 12.

P1
P2 P3 P4

P5 P6

Figura 12: Uma Matriz Linear de Seis 
Processadores

Vantagem da Matriz Linear
- Cada processador tem, no máximo, 

duas conexões diretas a outros 
processadores.

Desvantagem da Matriz Linear
- Às vezes é necessário usar um grande 

número de links intermediários, 
chamados de hops, para os 
processadores compartilharem 
informações.



Algumas aplicações de grafos bipartidos e 

de tipos especiais de grafos

Rede de malha (ou matriz bidimensional)

◆ É uma rede de interconexão comumente usada. Em tal rede, 

o número de processadores é um quadrado perfeito, digamos n = m2. 

Os n processadores são designados por P(i, j), 0  i  m -1, 0  j  m –

1.

◆ Links de mão dupla conectam o processador P(i, j) com os 

seus quatro vizinhos, os processadores P(i  1, j) e P(i, j  1), contanto 

que estes sejam processadores em uma malha.

◆ Observe que quatro processadores, nos cantos de uma 

malha, têm apenas dois processadores adjacentes, e outros 

processadores na fronteira têm apenas três vizinhos.

◆ O grafo que representa uma rede de malha de 16 

processadores é mostrado na Figura 13.
P(0, 

0)

P(0, 

1)
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2)
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Figura 13: Uma 

Rede de Malha de 

16 Processadores.



Algumas aplicações de grafos 
bipartidos e de tipos especiais de 

grafos
Rede de malha (ou matriz bidimensional) – cont...

▶ Um tipo importante de rede de  

é o hipercubo. Para tal rede, o número de processadores é uma 

potência de 2, n = 2m. Os n processadores são designados por 

P0, P1, ... , Pn – 1. Cada processador tem conexões de mão dupla 

com m outros processadores.

▶ O processador Pi está ligado aos processadores com 

índices cujas representações binárias diferem da representação 

binária de i em exatamente um bit.

▶ A rede hipercubo balanceia o número de conexões 

diretas para cada processador e o número de conexões 

intermediárias necessárias para que os processadores possam 

se comunicar.

▶ Muitos computadores foram construídos usando uma 

rede hipercubo, e muitos algoritmos paralelos foram projetados 

para serem usados em uma rede hipercubo com n = 2m

processadores. A Figura 14 mostra a rede hipercubo de oito 

processadores, bem como mostra uma maneira diferente de 

desenhar Q como é mostrado na Figura 15. 



Uma rede hipercubo de oito 

processadores

P0 P1 P2
P3 P4 P5 P6

P7

Figura 14: Uma Rede 

Hipercubo de Oito 

Processadores.
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Figura 15: O n-Cubo Qn

para n = 1, 2 e 3.

n – Cubos
▪ O hipercubo de dimensão n

ou n – cubo, indicado por Qn,  é 

o grafo que tem vértices que 

representam as 2n sequências 

de bit de comprimento n;

▪ Dois vértices são adjacentes 

se e somente se as sequências 

de bit que eles representam 

diferem em exatamente uma 

posição de bit;

▪ Os grafos Q1, Q2 e Q3 estão 

mostrados na Figura 15.

Q2

Q1

Q3



Novos Grafos a Partir de Outros

❑ Algumas vezes precisamos apenas de parte de um 

grafo para resolver um problema. Por exemplo, podemos 

nos importar apenas com uma parte de uma grande rede 

de computadores que envolva os centros de 

computadores em Nova York, Denver, Detroit e Atlanta. 

Então, podemos ignorar os outros centros de 

computadores e todas as linhas telefônicas que não 

liguem dois destes quatro centros de computadores 

especificados;

❑ No modelo de grafo para a grande rede, podemos 

remover os vértices correspondentes aos outros centros 

de computadores, além dos quatro de interesse, e 

podemos remover todas as arestas incidentes com um 

vértice que tenha sido removido;

❑ Quando arestas e vértices são removidos de um grafo, 

sem remover extremidades de quaisquer arestas 

remanescentes, é obtido um grafo menor. Tal grafo é 

chamado de subgrafo do grafo original.



Novos Grafos a Partir de Outros

Definição 6: Um subgrafo de um grafo G = (V, E) 

é um grafo H = (W, F), em que W  V e F  E. 

Um subgrafo H de G é um subgrafo próprio de G

se H  G. Veja o exemplo abaixo:

a

b

cd

e

a

b

c

e

Um Subgrafo de 

K5



Novos Grafos a Partir de Outros

Definição 7: A união de dois grafos simples G1 = 

(V1, E1) e G2 = (V2, E2) é o grafo simples com 

conjunto de vértices V1  V2 e conjunto de 

arestas E1  E2. A união de G1 e G2 é indicada 

por G1  G2. Veja o exemplo abaixo:

a b c

d e

a b c

d fG1 G2

G1  G2 =

a

d e

cb

f



Atividade de aprendizagem

Resolver os exercícios propostos 20 a 67, 

pp. 609 a 611, do livro “Matemática 

Discreta e suas Aplicações, 6a ed. do 

Kenneth H. Rosen, 2009.



FIM DA AULA!!!

Obrigado pela atenção de 

todos!!!

Prof. Cícero C. Quarto

cicero@engcomp.uema.br
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