
Grafos - Definições e conceitos fundamentais 

I. Introdução 

1. Grafo Orientado 

É um grafo "G" com um conjunto V de vértices (nós) e um 

conjunto U de arcos podendo ser indicado por G=(V,U). 

Cada um dos arcos está associado a um par ordenado de vértices 

sendo o primeiro a extremidade inicial do arco e o outro a sua 

extremidade final. 

O grafo apresentado na figura é Orientado, sendo o conjunto            

V = { v1 , v2 , v3 , v4 } e o conjunto U = { u1 , u2 , u3 , u4 , u5 }. 

O arco u1 pode ser indicado pelo par ordenado ( v1 , v2 ) em que 

v1 é o extremo inicial e v2 é o extremo final. 

v1

v4 v3

v2

u3

u5

u1

u2u4

Grafo Orientado
 

2. Grafo Não Orientado 

É o grafo em que a ligação entre quaisquer dois dos seus vértices 

não tem orientação. Neste tipo de grafo as ligações designam-se por 

arestas. 

O grafo apresentado na figura é Não Orientado, sendo o conjunto            

V = { v1 , v2 , v3 , v4 } e o conjunto A = { a1 , a2 , a3 }. 

v1

v4 v3

v2

Grafo Não Orientado

a3a2

a1

 

 

 

Podem usar-se Grafos para representar: 

• relações de parentesco de um grupo social 

• redes rodoviárias, ferroviárias ,aéreas, eléctricas, etc. 

• circulação da informação num sistema 

• sequência lógica da execução das tarefas de um projecto 

• etc. 

3. Vértice Isolado 

Um vértice diz-se Isolado quando não é extremo de arco ou 

aresta. 

No grafo da figura o vértice v4 é Isolado. 
v1

v4 v3

v2u1

u2

 

4. Vértice Suspenso 

Um vértice diz-se Suspenso se  não é extremo inicial de um arco. 

No grafo da figura o vértice v3 é Suspenso. 

5.  Lacete (Anel) 

Um arco em que as extremidades inicial e final são coincidentes 

chama-se Lacete ou Anel. 

Na figura o arco (v2 , v2) é um lacete (anel). 
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6. Grafo Parcial 

Um grafo G1 = (V,U1) é grafo Parcial de G=(V,U) se U1 ⊂ U. 

v1

v4 v3

v2

u3

u5

u1

u2u4

Grafo G=(V,U)

v1

v4 v3

v2

u5

u1

u4

Grafo Parcial G1=(V,U1)

 

7. Subgrafo 

Um grafo G1 = (V1 , U1) é Subgrafo de G=(V,U) se V1 ⊂ V e U1 é o conjunto de todos os arcos de G com 

extremos nos vértices do conjunto V1 . 

v1

v4 v3

v2

u3

u5

u1

u2u4

Grafo G=(V,U)

v4 v3

v2

u5

Subgrafo G1=(V1,U1)

u3 u2

 

8. Grafo Completo 

Um grafo G=(V,U) diz-se Completo se qualquer par de vértices vi e vj  está ligado pelo menos num dos sentidos 

(relaxando a orientação das ligações, há uma aresta entre cada par de vértices). 

O grafo G1=(V1 , U1) da figura anterior é um grafo completo; o grafo G=(V,U) não é completo pois não há 

ligação entre v1 e v3. 

9. Grafo Simétrico 

O grafo G=(V,U) diz-se Simétrico se existindo o arco (vi , vj) existe o arco (vj , vi). 

Um grafo não orientado é sempre simétrico. 

10. Grafo Anti-Simétrico 

O grafo G=(V,U) diz-se Anti-simétrico se existindo o arco (vi , vj) não existe o arco (vj , vi). 
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v1

v4 v3

v2

Grafo fortemente conexo

11. Grafo Fortemente Conexo 

O grafo G=(V,U) é fortemente conexo se há caminho (sucessão de arcos 

em que a extremidade final de um arco é extremidade inicial do arco 

seguinte) entre qualquer par dos seus vértices. 

 

 

 

 

12. Grafo Conexo 

Um grafo é Conexo se há uma cadeia entre qualquer par dos seus vértices. 

 

 

 

 

v1

v4 v3

v2

Grafo conexo

13. Grafo Simples 

Um grafo G=(V,U) diz-se Simples se não tem Lacetes e ligações paralelas 

entre vértices. 

v1

v4 v3

v2

u3

u5

u1

u2u4

Grafo simples

14. Adjacência 

Os vértices vi e vj são Adjacentes se são extremos do mesmo arco. No 

grafo G os vértices v1 e v4 são adjacentes porque são extremos do mesmo 

da 

s porque v2 é extremo comum. 

15.

értice é o seu extremo inicial; diz-se 

 arco u5 é Incidente para o Exterior em v3 (extremo inicial) e Incidente para o 

16.

te para o 

 para o Exterior de X por ter extremo inicial em v2 pertencente a X e extremo final em v4 

não pertencente a X. 

arco. 

Os arcos ui e uj são Adjacentes se têm um extremo comum. No grafo 

figura os arcos u1 e u2 são adjacente

 Incidência de Arcos em Vértices 

O arco (vi , vj ) diz-se Incidente para o Exterior em vi porque este v

Incidente para o Interior em vj porque este vértice é o seu extremo final. 

No grafo G da figura anterior o

Interior em v4 (extremo final). 

 Incidência de Arcos num Conjunto de Vértices 

Se X é um conjunto de vértices, um arco (vi , vj) é Incidente para o Interior em X se vi ∉X e vj ∈X. 

No grafo G da figura anterior, se considerarmos o conjunto de vértices X={v2 , v3} o arco u1 é Inciden

Interior de X por ter extremo inicial em v1 não pertencente a X e extremo final em v2 pertencente a X. 

O arco u3 é Incidente

INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL (MS) I-3



Grafos - Definições e conceitos fundamentais 

17. Grau de um  Vértice 

Designa-se por Grau do Vértice vi , δ (vi ), o número de arcos (arestas) de que vi 

é extremo. 
v1

v4 v3

v2

u3

u5

u1

u2u4

Grafo G=(V,U)

No grafo G=(V,U) o vértice v1 tem grau 2, δ (v1 )=2,  e o vértice v4 tem grau 3,  δ 

(v4 )=3. 

A soma dos graus de todos os vértices de um grafo é par ( notar que cada arco ou 

aresta é contada duas vezes - uma no grau de um extremo e outra no grau do 

outro extremo). Resulta assim que se num grafo há vértices com grau ímpar 

estes são em  número par. 

18. Semigraus de um  Vértice (grafo orientado) 

O número de arcos de que vi é extremo inicial denomina-se Semigrau Exterior de vi ( v ); o número de arcos 

de que vi é extremo final denomina-se Semigrau Interior de vi ( ). 

i
+

vi
−

No grafo G=(V,U) da figura anterior no vértice v4 tem-se  e . 14 =+v 24 =−v

19. Grafo Regular 

O grafo G=(V,U) é Regular se todos os vértices têm o mesmo grau. 

20. Grafo Pseudo-Simétrico (grafo orientado) 

O grafo G=(V,U) é Pseudo-simétrico quando em  todos os seus vértices “vi” se verifica =   vi
+ vi

−

21. Caminho (grafo orientado) 

Um Caminho é uma sucessão de arcos em que a extremidade final de um arco é a extremidade inicial do arco 

seguinte. Pode ser finito ou infinito sendo indicado pela sucessão de arcos ou pelos vértices que liga. 

Na figura anterior a sucessão u1 , u2 é um caminho que liga v1 a v3. O mesmo caminho pode indicar-se pela 

sucessão dos seus vértices v1 , v2 , v3. 

22. Circuito 

Um Circuito é um caminho finito em que as extremidades inicial e 

final coincidem. 

O circuito pode indicar-se pelos seus arcos ou vértices do caminho. 

No grafo da figura são exemplos de circuitos: 

v1

v4 v3

v2

• v1 , v2 , v4 , v1 ; 

• v1 , v2 , v3 , v3 , v2 , v4 , v1 ; 

• v3 , v4 , v3 ; 

• v2 , v3 , v2 ; 

23. Comprimento de um Caminho (ou de um Circuito) 

O número de arcos de um caminho ou circuito é o comprimento do mesmo. 

O comprimento de um caminho é igual ao número de vértices menos um. 

No grafo da figura anterior o caminho v1 , v2 , v4 , v3 tem comprimento 3. 
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24. Caminho (Circuito) Elementar 

Um caminho (circuito) diz-se Elementar se todos os vértices são distintos (exceptua-se o vértice inicial e final 

do circuito porque são coincidentes). 

Na figura anterior o caminho v1 , v2 , v3 é Elementar enquanto o caminho v1 , v2 , v4 , v3 , v2 o não é. 

Os circuitos v1 , v2 , v4 , v1 e  v2 , v3 , v2 são Elementares. 

25. Caminho Simples e Composto 

Um caminho diz-se Simples se todos os arcos são distintos; no caso contrário diz-se Composto. 

Na figura anterior os caminhos v1 , v2 , v4 , v3 , v2  e  v4 , v3 , v3, v4 são Simples pois todos os arcos são 

"percorridos" uma e só uma vez.  

O caminho v2 , v4 , v3 , v2 , v2 , v4 , v1 é um Composto pois usa o arco (v2 , v4) mais do que uma vez. 

26. Cadeia (grafo não orientado) 

Uma cadeia é uma sucessão de arestas (a1 , a2 , …) em que a aresta ak está ligada à aresta ak-1 por um extremo e 

à aresta ak+1 pelo outro extremo. Em regra a cadeia é indicada pelos vértices que contém podendo ser finita ou 

infinita. 

Na figura: 

v1

v4 v3

v2

 

• v1 , v3 , v2 é uma cadeia elementar (não repete vértices) 

• v3 , v1 , v2 , v4 , v3 é uma cadeia não elementar (repete v3) 

• v1, v3 , v4 , v2 , v3 é uma cadeia simples (arestas distintas) 

• v3 , v1 , v2 , v4 , v3 , v2 , v4 é uma cadeia composta (repete 

aresta) 

Nota: para definir uma cadeia no grafo orientado os arcos existentes são 

considerados arestas (sem sentido).  

27. Ciclo (grafo não orientado) 

Um Ciclo é uma cadeia finita que tem início e fim no mesmo vértice. 

Na figura anterior v3 , v1 , v2 , v4 , v3 é um ciclo elementar porque cada vértice é usado só uma vez (excepto o 

vértice que é origem e final da cadeia). 

28. Ciclo de Hamilton1 (o problema do caixeiro viajante)  

Em meados do século XIX, Hamilton apresentou o seguinte 

problema: 

"No dodecaedro definir um ciclo elementar (não repete vértices) 

contendo todos  os vértices". 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Sir William Rowan Hamilton (1805-1865) professor da universidade de Dublin. 
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Nas figuras seguintes apresentam-se o grafo do dodecaedro e um Ciclo de Hamilton: 

 

No grafo, o Ciclo de Hamilton contém todos os vértices uma e só uma vez. 

29. Ciclo de Euler1. O problema das Pontes de Königsberg  

O primeiro documento sobre Teoria dos Grafos data 

de 1736 sendo autor Leonhard Euler. Neste 

documento é feita a apresentação geral da teoria e 

incluída a discussão do conhecido problema das 

pontes de Königsberg. A figura “A” representa o rio 

Pregel com duas ilhas ligadas entre si e às margens 

por um conjunto de 7 pontes. 

No grafo (figura B) os vértices representam as ilhas e 

as duas margens; as arestas representam as pontes 

referidas. 

 

 

O velho problema analisado por Euler era o seguinte:  

"Será possível iniciar um passeio em qualquer das margens ou ilhas, atravessar todas as pontes uma única 

vez e regressar ao ponto de partida ?". 

Em teoria dos grafos trata-se de calcular um ciclo simples que inclua todas as arestas e vértices  denominado 

"Ciclo de Euler".  

Para demonstrar que tal passeio não era possível, Euler começou por admiti-lo como possível dizendo que para 

atingir qualquer vértice utiliza-se uma aresta (ponte) e para continuar o passeio era necessário utilizar outra 

aresta (ponte) diferente da anterior resultando assim que a presença em qualquer dos vértices implica o uso de 

um número par de arestas (pontes) diferentes. O vértice nº 1 do grafo (ver figura) tem grau 3, pelo que quando 

atingido e abandonado ficará  uma ponte não atravessada o que contradiz a hipótese inicialmente avançada. 

Aliás o mesmo se passa com todos os vértices pois têm grau ímpar. 

Desta situação resultou o seguinte Teorema de Euler: 

"Um grafo G admite um ciclo de Euler se e só se for conexo e só tiver vértices com grau par". 

                                                           

1 Ver no Anexo 1 uma pequena biografia de Leonhard Euler;  consultar o Anexo 2 para situar Euler  na história da Matemática. 
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É igualmente verdadeiro afirmar que "se o grafo G admite um ciclo de Euler então é um grafo conexo e 

todos os seus vértices têm grau par". 

Veja-se o exemplo seguinte: 
v1

v4

v3

v8

v5

v7

v2

v6

O grafo da figura é Conexo (há cadeia entre qualquer para 

de vértices) e todos os vértices têm grau par pelo que 

admite ciclo(s) de Euler: 

    v1, v2, v8, v7, v6, v3, v4, v5, v1, v8, v6, v5, v7, v1  

(desenhe o grafo com esta sequência e verifique que o 

consegue fazer sem levantar o lápis do  papel)  

Todas as arestas estão incluídas sendo utilizadas uma e só 

uma vez (consequentemente todos os vértices estão 

incluídos porque o grafo é conexo). 

 

É de interesse verificar que um grafo completo com "n" vértices tem ciclo de Euler se e só se "n" é ímpar: 

                                     

         
Grafo completo; número par de vértices; há vértices de grau ímpar; não há ciclo de Euler

Grafo completo; número ímpar de vértices; só vértices de grau par; há ciclo de Euler

Grafo completo; número par de vértices; há vértices de grau ímpar; não há ciclo de Euler

Grafo completo; número ímpar de vértices; só vértices de grau par; há ciclo de Euler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: atenda-se a que os grafos anteriores não são orientados (ligações são arestas). O grafo orientado há 

circuito de Euler se e só se for fortemente conexo e pseudo simétrico. 

É de interesse recordar que enquanto o ciclo de Euler engloba todas as arestas uma e só uma vez, o ciclo de 

Hamilton exige o mesmo relativamente aos vértices. A similitude é aparente pois num grafo pode haver  ambos 

(iguais ou diferentes), haver apenas um deles ou não haver nenhum deles. 

Vejam-se os exemplos seguintes: 

a 

g f 

e d 

c b 

Ciclo de Euler : a, b, d, e, b, c, e, g, f, d, a   (p.exº)
Ciclo de Hamilton : a, b, c, e, g, f, d, a    (p.exº) 
No mesmo grafo os ciclos são diferentes. 

a

e d

c 
b

Ciclo de Euler : a, c, b, e, d, b, a   (p.exº) 
Não há ciclo de Hamilton  
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c

ba 

a,b,c é ciclo de Euler e de Hamilton  

c 

b a 

Não há ciclo de Euler e de Hamilton  

d e 
c d

b a

Não há ciclo de Euler. 
Há ciclo de Hamilton : a, b, c, d, e, a 
( º)

Não há condição necessária e/ou suficiente de verificação simples, como no caso do ciclo de Euler, que permita 

afirmar se existe ou não ciclo de Hamilton no grafo G, havendo situações simples em que tal conclusão é 

possível como mostra o exemplo seguinte. 

Um ciclo de Hamilton no grafo da figura tem 5 vértices e 5 arestas e qualquer vértice terá grau 2. 

 

 

 

 

O grafo tem 6 arestas pelo que uma delas não pertence ao ciclo. Por outro lado, como os vértices "a" e "c" terão 

grau 2, no ciclo, não pertencerão a este 2 arestas. Ora isto conduz a que restem apenas 4 arestas o que é inferior 

ao número de arestas do ciclo. Conclui-se assim que neste grafo não é possível definir um ciclo de Hamilton. 

O problema do caixeiro viajante (ver Programação Linear Inteira) está intimamente associado à detecção de um 

ciclo de Hamilton com "encargo total" mínimo. 

e

cd 

ba 
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30. Auto-teste 

a. Considere o grafo orientado G=(V,U) da figura. 

                                    

v1

v5 v4

v3

v2

 
No quadro assinale com "X" o resultado da análise de cada uma das situações propostas: 

 Descrição Elementar Não Elementar Simples  Composto 
Caminho 1,2,3,4,5     
Caminho 1,2,1,4,5     
Caminho 1,2,3,1,2     
Caminho 1,2,2,3,4     
Circuito 2,2     
Circuito 2,3,1,2,1,2     
Circuito 3,1,4,5     
Circuito 4,5,1,2,2,3,4     

 

b. Considere o grafo não orientado da figura. 

                                    

v1

v3

v4

v5

v2

 
No quadro assinale com "Sim/Não" o resultado da análise de cada uma das situações propostas: 

 Descrição Cadeia Elementar Ciclo Ciclo Elementar 
 2,2    
 2,3,4,1,2,5,4,3,2    
 1,4,3,2,5    
 2,3,4,5,2,2    
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c. Desenhe o grafo proposto ou justifique se tal grafo não existir: 

 Descrição do grafo 
(1) 3 vértices de grau 1 
(2) 4 arestas ; 4 vértices com grau 1,2,3,4 
(3) Grafo Simples ; 5 vértices com grau 4,4,4,2,2 

 

d. Comente a seguinte afirmação: 

"Se num grafo G (não orientado) há um ciclo que inclua todas as arestas é um ciclo de Euler". 
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31. Solução do Auto-teste 

a.  

 Descrição Elementar Não Elementar Simples  Composto 
Caminho 1,2,3,4,5 X  X  
Caminho 1,2,1,4,5   X X  
Caminho 1,2,3,1,2  X  X 
Caminho 1,2,2,3,4  X X  
Circuito 2,2 X  X  
Circuito 2,3,1,2,1,2  X  X 
Circuito 3,1,4,5 X  X  
Circuito 4,5,1,2,2,3,4  X X  

 

b.  

 Descrição Cadeia Elementar Ciclo Ciclo Elementar 
 2,2 Não Sim Sim 
 2,3,4,1,2,5,4,3,2 Não Sim Não 
 1,4,3,2,5 Sim Não Não 
 2,3,4,5,2,2 Não Sim Não 

 

c.  

(1) Não existe. Total de vértices de grau ímpar é sempre par. 
(2) Não existe. Metade do total de graus é 5 e não 4 
(3) Não existe. Se admitir que v1 , v2 , v3 têm grau 4, entâo: 

• v1 está ligado a v2, v3, v4, v5  
• v2 está ligado a v1, v3, v4, v5  

• v3 está ligado a v1, v2, v4, v5 
pelo que v4 e v5 têm pelo menos grau 3… 

d. Falso. O grafo G deve ser conexo.  

Veja-se, a título de exemplo, que no grafo seguinte existe o ciclo v1 , v2 , v3 , v1 que não é um ciclo de Euler 

pois não inclui todas as arestas e vértices. 

 

 
v1

v3
v4

v2
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