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RESUMO
Seja G = (V,E) um grafo simples, finito e conexo. O contorno de um grafo G

é o conjunto dos vértices de G cuja excentricidade é maior ou igual a de seus vizinhos. O
intervalo fechado de S ⊆ V é o conjunto de todos os vértices que se encontram em algum
caminho mı́nimo entre pares de vértices de S. Dizemos que S é um conjunto geodésico
de G se o intervalo fechado de S for igual ao conjunto de vértices de G. Neste trabalho,
desenvolvemos uma ferramenta computacional para encontrar resultados para dois proble-
mas propostos por Cáceres et al. em 2005: (i) determinar se o contorno de um grafo G
é geodésico; (ii) determinar se existe um grafo G tal que o intervalo fechado do seu con-
torno não é geodésico. Com isso, estabelecemos novas propriedades estruturais e resultados
computacionais.

PALAVRAS CHAVE. Convexidade em grafos. Conjunto geodésico. Conjunto
de contorno.

Área Principal: TAG - Teoria e Algoritmos em Grafos

ABSTRACT
Let G = (V,E) be a finite, simple and connected graph. The contour of a graph

G is the set of all vertices of G whose eccentricity is greater than or equal to its neighbours.
The closed interval of S ⊆ V is the set of all vertices lying on shortest paths between any
pair of vertices of S. We say that S is a geodetic set of G if the closed interval of S is equal
to all vertices of G. In this work, we develop a computational tool to find results for two
problems proposed by Cáceres et al. in 2005: (i) to determine whether the contour of a
graph G is geodetic; (ii) to determine if there exists a graph G such that the closed interval
of its contour is not geodetic. Thus, we establish new structural and computational results.

KEYWORDS. Convexity. Geodetic set. Contour.

Main Area: TAG - Theory and Algorithms in Graphs
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1. Introdução

O conceito de convexidade em estruturas discretas foi estendido a partir do conceito
para matemática cont́ınua. Estes conceitos em teoria dos grafos possuem interessantes
aplicações como propagação de doença e propagação de v́ırus em uma rede [Dourado et al.,
2012]. Neste trabalho, nós consideramos problemas relacionados a convexidade em grafos.
Nos últimos anos, houve um grande número de publicações neste tema [Cáceres et al., 2008;
Eroh e Oellermann, 2008; Mezzini e Moscarini, 2015a,b; Artigas e Sritharan, 2015; Mezzini,
2016].

Um conjunto de vértices S é denominado geodésico se todo vértice do grafo se
encontra em algum caminho mı́nimo entre um par de vértices de S. O problema número
geodésico consiste em determinar o número de vértices do menor conjunto geodésico de
um grafo G. A versão de decisão de número geodésico é um problema NP -completo.

O problema de determinar se um conjunto S é geodésico tem aplicações diretas com
combinatória e geometria. A partir de um conjunto geodésico S é posśıvel recuperar todos
os vértices do grafo utilizando um operador que determina todos os caminhos mı́nimos.
Dessa forma, este problema tem aplicações com computação, pois se trata de uma forma
de compressão de dados.

Em [Cáceres et al., 2005] os autores definiram o contorno de um grafo como o
conjunto de vértices cuja excentricidade é maior ou igual que a excentricidade de seus
vizinhos. O conjunto de contorno é um candidato natural a conjunto geodésico de um
grafo. Ainda em [Cáceres et al., 2005] foram propostos dois problemas: (i) determinar se o
contorno de um grafo é geodésico; (ii) determinar se existe um grafo G tal que o intervalo
fechado do seu contorno não é geodésico.

Até o presente momento, a literatura utilizou de uma abordagem anaĺıtica para
solucionar os dois problemas propostos em [Cáceres et al., 2005]. Tal abordagem é custosa,
primeiro, porque tais grafos não são comuns, mas principalmente porque a remoção ou
inserção de uma aresta ou vértice pode mudar as excentricidades de todos os vértices de G.
Com isso há um grande trabalho necessário para calcular manualmente as excentricidades
dos vértices de G, determinar o contorno e verificar se ele é geodésico. A falta de êxito
destas abordagens e a dificuldade de verificar manualmente estas propriedades tornam a
abordagem computacional promissora para a análise dos problemas, e este é o foco deste
trabalho.

Contribúımos com os problemas propostos apresentando um resultado estrutural
que auxilia a decidir se um conjunto é geodésico; um teorema de existência de grafos cujo
contorno apresenta algumas caracteŕısticas pré-determinadas; e resultados computacionais
que, dentre outros resultados, permitiram estabelecer quais os menores grafos cujo contorno
não é geodésico.

O objetivo da Iniciação Cient́ıfica foi explorar computacionalmente a área de con-
vexidade em grafos. O Prof. Danilo já possúıa resultados estruturais sobre o problema
proposto [Artigas et al., 2013], então convidou o aluno Alonso Leonardo para desenvolver
programas para executar testes computacionais. Os programas desenvolvidos utilizavam,
inicialmente, alguns testes presentes em [Artigas et al., 2013]. Ao longo da Iniciação Ci-
ent́ıfica o aluno melhorou a eficiência computacional dos programas e desenvolveu novos
resultados teóricos que permitiram reconhecer se um conjunto é geodésico de forma mais
rápida. Esses resultados permitiram um melhor entendimento sobre a estrutura dos grafos
pesquisados, bem como melhorou significativamente a eficiência dos testes computacionais,
possibilitando assim, um grande avanço na área. Tais avanços resultaram, dentre outras,
na publicação de um artigo em periódico internacional [Artigas et al., 2016b] e na conquista
do prêmio Vasconcellos Torres de melhor trabalho de Iniciação Cient́ıfica da Universidade
Federal Fluminense na área de Exatas e da Terra. Estas conquistas nos motivaram a sub-
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meter este trabalho ao prêmio de Iniciação Cient́ıfica da Sociedade Brasileira de Pesquisa
Operacional.

2. Preliminares

Os grafos G = (V,E) adotados neste trabalho são finitos, simples e conexos, onde
V (G) é o conjunto de vértices, e E(G) é o conjunto de arestas. Uma geodésica entre dois
vértices v,w é um caminho entre v e w com comprimento d(v, w). O intervalo fechado, I[S],
de um conjunto S ⊆ V (G) é o conjunto de todos os vértices que se encontram em alguma
geodésica, entre pares de vértices de S, incluindo os vértices em S. Um conjunto S ⊆ V (G)
é denominado conjunto geodésico de G se I[S] = V (G).

A distância, d(v, w), entre dois vértices v, w ∈ V (G) é o número de arestas no
caminho mı́nimo entre v e w. A excentricidade, ecc(v), de um vértice v é o máximo de
d(v, w) para todo vértice w ∈ V (G), ou seja, ecc(v) = max{d(v, w)|w ∈ V (G)}. O diâmetro,
diam(G), de G é o máximo ecc(v) para todo vértice v ∈ V (G). O raio, rad(G), de G é o
mı́nimo ecc(v) para todo vértice v ∈ V (G). A vizinhança de v em G, N(v), é o conjunto
{w ∈ V (G)|d(v, w) = 1}. Dois vértices v, w são gêmeos se N(v) = N(w). Um vértice v é
denominado vértice de contorno de G se ecc(v) ≥ ecc(w) para todo vértice w adjacente a v.
O contorno, Ct(G), de G é o conjunto de todos os vértices de contorno de G. Um vértice
v é denominado vértice de excentricidade de w, e(w), se ecc(w) = d(w, v).

Com as definições apresentadas podemos definir os dois problemas que foram abor-
dados neste trabalho.

(i) contorno geodésico

Instância: Classe de grafos C.

Pergunta: Existe um grafo G ∈ C tal que Ct(G) é geodésico?

(ii) intervalo fechado do contorno geodésico

Instância: Conjunto de todos os grafos C.

Pergunta: Existe G tal que I[Ct(G)] é geodésico?

3. Histórico do problema

Os problemas (i) e (ii) foram propostos por [Cáceres et al., 2005]. Em 2005, [Cáce-
res et al., 2005] definiram o conceito de contorno de um grafo, apresentaram o grafo G2 da
Figura 1 cujo contorno não é geodésico e iniciaram o estudo do problema (i) para classes de
grafos, provando que o contorno de grafos distância hereditária é geodésico. Em 2008, [Eroh
e Oellermann, 2008] provaram que o contorno de grafos HHD-free é geodésico.
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Figura 1: Grafos Gi tal que Ct(Gi) = {a, b, c} e I[Ct(Gi)] = V − d.
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Também em 2008, [Cáceres et al., 2008] apresentaram o grafo G1 da Figura 1 que
é um grafo de permutação cujo contorno não é geodésico. Além disso, provaram que o
contorno de um grafo cordal é geodésico e propuseram como problema em aberto decidir se
o contorno é geodésico para grafos bipartidos, grafos cocordais (complemento de cordal) e
grafos de paridade.

Em 2013, os problemas propostos em [Cáceres et al., 2008] foram resolvidos por
[Artigas et al., 2013]. Neste artigo os autores provaram que o contorno de grafos cocordais
é geodésico e apresentaram o grafo da Figura 2 que é um grafo de bipartido e de paridade
tal que o contorno não é geodésico. Os autores também apresentaram os Teoremas 8 e 9
que relacionam o problema de decidir se o contorno é geodésico com o diâmetro do grafo.
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Figura 2: Grafo bipartido G, com diâmetro 8, cujo contorno não é geodésico. Os números na

figura correspondem as excentricidades de cada vértice.

Em 2015, [Mezzini e Moscarini, 2015a] propuseram uma técnica para auxiliar a
reconhecer se o contorno é geodésico analisando os blocos (componentes biconexos) do grafo.
Em outro artigo dos mesmos autores [Mezzini e Moscarini, 2015b] provaram que o contorno
de grafos bridged é geodésico. Neste mesmo ano, [Artigas e Sritharan, 2015] provaram que
o contorno de um grafo bipartido cordal é geodésico. Por fim, em 2016, [Mezzini, 2016]
resolveu o problema (ii) apresentando um grafo G tal que I2[Ct(G)] 6= V (G).

Nosso trabalho difere dos outros, pois até o momento a literatura utilizou uma
abordagem anaĺıtica. Apresentamos nesse trabalho uma abordagem computacional.

4. Resultados estruturais

Inicialmente, investigamos aspectos estruturais do problema de determinar se o
contorno de um grafo é geodésico. A seguir apresentamos os resultados dessa investigação.

Observação 1. Se v, u ∈ V , então |ecc(v)−ecc(u)| ≤ d(v, u). Em particular, se {v, w} ∈ E
então |ecc(v)− ecc(w)| ≤ 1.

Lema 2. [Cáceres et al., 2008] Se u0 ∈ V e P = u0, u1, ..., ut é um caminho em G tal
que ecc(ui+1) = ecc(ui) + 1, para cada i ∈ {0, 1, ..., t − 1}, então para cada vértice de
excentricidade e(ut) de ut, existe uma geodésica entre e(ut) e ut que contém P. Além disso,
e(ut) é um vértice de excentricidade de cada vértice em P.

O primeiro resultado estrutural encontrado, Teorema 3, estabelece uma relação
entre a cardinalidade do contorno e o problema de determinar se o contorno é geodésico.

Teorema 3. Se Ct(G) ⊆ S ⊆ V e |V \ S| ≤ rad(G), então S é geodésico.
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Demonstração. Suponha que um vértice v0 ∈ V \ S é tal que v0 /∈ I[S]. Uma vez que v0 /∈
I[S], pela Observação 1, existe um caminho P = v0, v1, ..., vk onde ecc(vi) + 1 = ecc(vi+1)
e vi ∈ V \ S, para 0 ≤ i ≤ k − 1, e vk ∈ S.

Seja e(vk) um vértice de excentricidade de vk. Pelo Lema 2, existe uma geodésica
P entre vk e e(vk) passando por P . Se P tem um vértice x 6= vk tal que x ∈ S, então a
geodésica entre x e vk formado pelos vértices de P é uma geodésica entre dois vértices de S
contendo v0, contradição. Dáı, nenhum vértice de P, exceto vk, pertence ao conjunto S. Já
que ecc(v0) < ecc(vk), temos que ecc(vk) ≥ rad(G) + 1. Portanto, |P| ≥ rad(G) + 2. Desta
forma, uma vez que o único vértice de P em S é vk, conclúımos que |V \ S| ≥ rad(G) + 1,
uma contradição a hipótese.

A partir deste teorema é posśıvel provar que o contorno dos grafos circulantes é
geodésico. Um grafo G tal que V (G) = {0, ..., n− 1} e E(G) = {{i, i + aj(mod n)}|0 ≤ i ≤
n− 1, 1 ≤ j ≤ m} é chamado de grafo circulante, e é denotado por Cn(a1, ..., am).

Observação 4. Seja v, v′ vértices gêmeos de G = (V,E) tal que ecc(v) > 2 e ecc(v′) > 2.
Assim, para todo x ∈ V \ {v, v′}, d(v, x) = d(v′, x). Portanto, ecc(v) = ecc(v′).

Observação 5. Se v, v′ são vértices gêmeos de G = (V,E), então para todo vértice x ∈
V \ {v, v′} e I[v, x] \ {v} = I[v′, x] \ {v′}.

Observação 6. Sejam v, v′ vértices gêmeos de G = (V,E) e x, y ∈ V \{v, v′}. Um caminho
P = x, ..., w, v, z, ..., y é uma geodésica entre x e y contendo v se, e somente se, o caminho
P ′ = x, ..., w, v′, z, ..., y é uma geodésica entre x e y contendo v′.

As observações 4, 5 e 6 estabelecem que vértices gêmeos preservam as relações
de distância em um grafo. O Teorema 7 é uma consequência direta dessas observações. Na
Figura 3 apresentamos dois grafos G que satisfazem as condições deste teorema.

Teorema 7. Sejam inteiros (i, j, k, l) tais que j, k, l ≥ 1 e i ≥ k, existe um grafo com i
vértices de contorno, j vértices que não pertencem ao I[Ct(G)] e k vértices de contorno
com l vértices de excentricidade que não são vértices de contorno.

5. Resultados computacionais
Iniciamos nossa abordagem computacional procurando por grafos cujo contorno

não é geodésico. O primeiro passo foi gerar todos os grafos não isomorfos, com um número
fixo de vértices. Para isso, utilizamos o programa geng desenvolvido por [McKay e Piperno,
2013]. O geng pode gerar grafos não isomorfos rapidamente, além de gerar algumas classes
de grafos como os grafos bipartidos, que é de real interesse neste trabalho. A utilização do
geng é viável, pois o mesmo pode ser utilizado gratuitamente para fins não lucrativos.

Apresentamos a seguir o algoritmo 1, que desenvolvemos para que a partir dos
grafos gerados pelo geng determine se o contorno deste grafo é um conjunto geodésico.

Algoritmo 1 Determinar se I[Ct(G)] = V .

Entrada: Grafo G.
Sáıda: Ct(G) é geodésico ou não é geodésico.
1. Calcular a excentricidade de cada vértice de G;
2. se (diam(G) ≤ 4) ou (G é bipartido e diam(G) ≤ 7) então
3. retorna Ct(G) é geodésico.
4. fim se
5. Determinar para cada vértice v se v ∈ Ct(G);
6. se |V \ Ct(G)| ≤ rad(G) então
7. retorna Ct(G) é geodésico.
8. fim se
9. Verificar se I[Ct(G)] = V .
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Para calcular a excentricidade de um vértice o algoritmo aplica a Busca em Largura.
Este procedimento permite calcular a distância entre um vértice inicial s e todos os vértices
de um grafo G, consequentemente, também é posśıvel obter a excentricidade de s e, após
|V | execuções da Busca em Largura (uma para cada vértice), também calculamos o raio
e o diâmetro de G. A complexidade da Busca em Largura é O(|V | + |E|). Devido a
esta complexidade, é prefeŕıvel utilizar |V | execuções deste algoritmo que qualquer um
dos algoritmos presentes na literatura para cálculo de distância entre todos os pares de
vértices de um grafo, logo para o cálculo das excentricidades a complexidade de tempo é
O(|V |2 + |V ||E|)).

O desempenho computacional foi otimizado com a inserção dos testes extráıdos
em [Artigas et al., 2013], descritos nos Teoremas 8 e 9. Caso a entrada não obedeça a
condição do teste, o algoritmo já tem uma conclusão sobre a entrada e termina a sua
execução para esta entrada. Caso contrário, o algoritmo gera o contorno do grafo de
entrada. A complexidade de tempo para geração do contorno é O(|V |2). Em posse do
contorno, o desempenho computacional foi novamente melhorado com a inserção do teste
obtido neste trabalho, Teorema 3.

Se a entrada obedece este teste, é necessário que o algoritmo continue para deter-
minar se o contorno é geodésico. Em posse do contorno, o último passo é a geração do inter-

valo fechado. A complexidade desta geração é dada por O
(
|V |

(
|Ct(G)|2−|Ct(G)|

2

))
. Como

Ct(G) ⊆ V (G), então no pior caso a geração do intervalo fechado é dada por O
(
|V |3−|V |2

2

)
.

Em conclusão, a complexidade de tempo do algoritmo pode ser expressa como O(|V |3).
A inclusão dos testes foi necessário para melhorar o desempenho computacional,

pois verificar se existe um grafo G com tal propriedade, para um número espećıfico de
vértices é um trabalho custoso. Por exemplo, o número total de grafos G de 10 vértices é
11.716.571. Com isso é necessário que o algoritmo faça 11.716.571 execuções somente para
|V | = 10. Além do algoritmo responder se o grafo G possui o contorno geodésico, também
é posśıvel reconstruir o grafo G, pois o algoritmo recebe o grafo G como entrada.

Teorema 8. [Artigas et al., 2013] Se G é um grafo com diam(G) ≤ 4, então Ct(G) é
geodésico.

Teorema 9. [Artigas et al., 2013] Se G é um grafo bipartido com diam(G) ≤ 7, então
Ct(G) é geodésico.

Através de uma implementação do Algoritmo 1 usando linguagem C, desenvol-
vemos testes computacionais para investigar os problemas (i) e (ii). Todas as instâncias
foram rodadas em dois computadores, ambos com o sistema ubuntu 14.04 e processador
Intel Core i3 de 2 núcleos. Desse modo estabelecemos computacionalmente os seguintes
teoremas.

Teorema 10. Se G é um grafo com no máximo 9 vértices, então Ct(G) é geodésico.

Teorema 11. Existem somente quatro grafos G com 10 vértices tais que Ct(G) não é
geodésico.

Os quatro grafos exibidos na Figura 1 não possuem o contorno geodésico. Os nossos
resultados asseguram que não existem outros grafos com 10 vértices tais que o contorno não é
geodésico. Logo, estes são os menores grafos, em número de vértices, com esta propriedade.
Sab́ıamos previamente a existência de tais grafos, porém era desconhecido que entre os
milhões de grafos de 10 vértices estes são os únicos cujo contorno não é geodésico.

Teorema 12. Existem 307 grafos G com 11 vértices tais que Ct(G) não é geodésico.
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Apresentamos na Figura 3 dois exemplos de grafos com 11 vértices tais que I[Ct(G)] 6=
V (G) com número mı́nimo e o máximo de arestas, respectivamente. O grafo (a) da Figura 3
é uma generalização do grafo G2 da Figura 1 e possuindo l = j = k = 1 e i = 4, ou seja, um
vértice gêmeo de a. Por outro lado, o grafo (b) da Figura 3 é uma generalização do grafo
G1 da Figura 1 com l = j = k = 1, i = 3 e um vértice gêmeo do vértice abaixo do vértice d.

a

v

b c
d

(a)
a

v

b c

(b)

Figura 3: Grafos com 11 vértices tais que o contorno não é geodésico (a) o número de arestas é

mı́nimo e (b) o número de arestas é máximo.

Teorema 13. Existem 23710 grafos G com 12 vértices tais que Ct(G) não é geodésico.

Foi apresentado em [Artigas et al., 2013] um grafo bipartido com 18 vértices cujo
contorno não é geodésico, grafo G da Figura 2. Entretanto no Teorema 14, mostramos que
este é o menor grafo bipartido, em número de vértices, que satisfaz esta propriedade. Além
disso, encontramos outros grafos bipartido com 18 vértices cujo contorno não é geodésico.

Teorema 14. Se G é um grafo bipartido com |V | ≤ 17, então Ct(G) é geodésico.

E por fim, para o problema (ii) apresentamos o Teorema 15 e estabelecemos o
Teorema 16 que é uma investigação deste problema para grafos bipartidos.

Teorema 15. Se G é um grafo com no máximo 12 vértices, então I[Ct(G)] é geodésico.

Teorema 16. Se G é um grafo bipartido com |V | ≤ 17, então I[Ct(G)] é geodésico.

6. Conclusão
Consideramos neste trabalho o problema de determinar se o contorno de um grafo

é geodésico. Observamos que em 10 anos, poucos grafos com tais propriedades foram apre-
sentados na literatura, pois estes grafos são raros e os autores utilizaram de uma abordagem
anaĺıtica para resolver o problema. A partir dessas circunstâncias, introduzimos uma nova
abordagem para encontrar resultados para este problema. Com os resultados encontrados
foi posśıvel desenvolver teoremas inéditos na literatura.

Em relação a participação do aluno, todos os resultados apresentados foram en-
contrados pelo aluno sob orientação do prof. Danilo Artigas. Os resultados parciais foram
apresentados no CNMAC 2014 com resumo publicado no ”Proceeding Series of the Brazilian
Society of Computational and Applied Mathematics” [Oliveira e Artigas, 2015]. Na mesma
época em que o presente trabalho era desenvolvido, os professores Danilo Artigas e Simone
Dantas orientavam o aluno Thiago M. D. Silva, do Instituto de Matemática e Estat́ıstica
da UFF, que pesquisava o mesmo problema utilizando uma abordagem anaĺıtica. A união
dos resultados de ambos os trabalhos foram apresentados no LawCliques 2014 com resumo
publicado no ”Proceedings of the 6th Latin American Workshop on Cliques in Graphs” [Ar-
tigas et al., 2014]. Por fim, essa união se tornou um artigo aceito para publicação na
revista Matemática Contemporânea [Artigas et al., 2016a] e um artigo completo publicado
em ”International Transactions in Operational Research” [Artigas et al., 2016b]. Por fim,
é importante ressaltar que todos os resultados apresentados neste trabalho foram obtidos
exclusivamente na Iniciação Cient́ıfica do aluno Alonso Leonardo. No artigo [Artigas et al.,
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2016b] também estão presentes, além destes, outros resultados que foram obtido pelo aluno
Thiago M. D. Silva.

Como trabalhos futuros, temos o interesse em desenvolver novos testes, e analisar
o problema para algumas classes de grafos. E por fim utilizar programação paralela para
melhorar o desempenho computacional e com os resultados obtidos, se posśıvel, caracterizar
os grafos que não possuem o contorno geodésico.
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