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Eulerização de um grafo



Eulerização de um grafo

Considere-se o grafo abaixo, estudado anteriormente.

Conforme se percebeu outrora, o seguinte grafo não admite
nem circuitos eulerianos, nem trajetos eulerianos, devendo-
se esta situação ao facto de todos os vértices terem grau
ímpar.

A solução para esta situação passa por duplicar
arestas, tantas quantas as necessárias.

Para obter um trajeto euleriano,
duplicam-se arestas até sobejar
um máximo de dois vértices de
grau ímpar.

Para obter um circuito euleriano,
duplicam-se arestas até todos os
vértices terem grau par.



Para que o grafo possa admitir um trajeto euleriano, basta, por exemplo, duplicar
a aresta ��, passando a existir o grafo abaixo.

Neste caso, verifica-se que:
• � � = 4;
• � � = 3;
• � � = 3;
• � � = 4.

Como existe, agora, um máximo de dois vértices
de grau ímpar, é possível encontrar no grafo um
trajeto de Euler.



Para que o grafo possa admitir um circuito euleriano (e poder ser designado de
euleriano), basta, por exemplo, duplicar as arestas �� e ��, passando a existir o
grafo abaixo.

Neste caso, verifica-se que:
• � � = 4;
• � � = 4;
• � � = 4;
• � � = 4.

Como, agora, todos os
vértices têm grau par, é
possível encontrar no grafo
um circuito de Euler.

Outra possibilidade consiste em duplicar as arestas �� e ��, obtendo-se o
mesmo efeito.



Exemplo – O Problema do Carteiro

A figura seguinte representa uma parte de uma planta da cidade de Aveiro. O Sr.
José é carteiro e todos os dias sai dos correios e estaciona a carrinha junto à
Igreja do Carmo.
A sua tarefa consiste em distribuir o correio pelas casas das ruas indicadas a azul.

O Sr. José quer cumprir a sua tarefa da
forma mais eficiente possível:
• Percorrendo todas as ruas;
• Acabar a distribuição no sítio onde

começou, junto à Igreja do Carmo;
• Não repetir passos, exceto se

estritamente necessário.

Como o poderá fazer?



Comece-se por desenhar um grafo em que
cada vértice representa um cruzamento e cada
aresta uma rua, do percurso do carteiro, a ligar
dois cruzamentos.

Mais, consideram-se apenas os cruzamentos entre as ruas que fazem
parte do percurso do carteiro e nas quais tenha que fazer uma escolha.

Obtém-se o grafo abaixo



Observa-se que os vértices �, �, �, �, � e �
têm todos grau ímpar.

Assim sendo, de acordo com o Teorema de
Euler, não é possível encontrar um circuito
euleriano.

Deste modo, o carteiro será sempre forçado a repetir ruas.
Mais, a questão fundamental consiste em encontrar uma forma de duplicar um
número mínimo de arestas (o que não significa criar novas ruas), de forma a que
todos os vértices fiquem com grau par.



Como no grafo original todos os vértices têm grau ímpar, uma hipótese será
duplicar as arestas ��, �� e ��

Este novo grafo é, de facto, um grafo de Euler. O Sr. José tem de repetir três ruas
para distribuir o correio, começando e terminando junto à Rua do Carmo.

Diz-se que o grafo foi eulerizado.



Designa-se por eulerização de um grafo o processo segundo o qual, a
partir de um dado grafo não euleriano, são duplicadas as arestas já
existentes, de modo a que se obtenha um grafo conexo com todos os
vértices de grau par.

O grafo final diz-se eulerizado e possui um circuito de Euler.

Caso se pretenda obter um trajeto de Euler, o processo é idêntico,
bastando que todos os vértices, menos dois, fiquem com grau par

A este processo dá-se o nome de semieulerização.


