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Vitor Tocci F. de Luca,  Fabiano S. Oliveira,

Jayme L. Szwarcfiter

Resumo

Investigamos a imersão de árvores T com ∆(T ) ≤ 4 em uma

grade retangular, de modo que os vértices de T correspondam a pon-

tos da grade, enquanto as arestas de T correspondem a segmentos

retos sem interseção das retas que compõem a grade. Essas imersões

são chamadas de modelos retiĺıneos. Um caminho de T é repre-

sentado no modelo pela união dos segmentos retos correspondentes

às suas arestas, que pode consistir em um caminho no modelo com

várias dobras. O objetivo é determinar um modelo retiĺıneo de uma

árvore, minimizando o número máximo de dobras dentre todos os

caminhos de T neste modelo. Fornecemos um algoritmo de tempo

quadrático para este problema. Também mostramos como construir

modelos retiĺıneos que têm k como seu número mı́nimo de dobras e

com o menor número de vértices posśıvel. Como uma aplicação do

nosso algoritmo, fornecemos um limite superior para o número de

dobras de modelos EPG dos grafos VPT ∩ EPT.
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1 Introdução

O problema de imegir um grafo G em uma grade é o de desenhar G em

uma grade retangular bidimensional (chamada simplesmente de grade), de

modo que cada vértice v ∈ V (G) corresponda a um ponto da grade (uma

interseção de uma reta horizontal e uma vertical da grade) e as arestas de

G correspondem a caminhos da grade sem interseção. Por conveniência,

permitiremos confundir o conceito de caminho no grafo com sua repre-

sentação no modelo. A imersão de grafos em grade já foi considerada com

diferentes perspectivas [1, 2, 5, 7, 8, 9]. Uma mudança de direção de um

caminho em um ponto da grade é chamada de dobra e o ponto da grade no

qual uma dobra ocorre é chamado de ponto de dobra. Em [1], os autores

descreveram um algoritmo para imergir grafos planares e mostraram que

a imersão resultante possui arestas com no máximo 6 dobras. Os mesmos

autores posteriormente mostraram em [2] uma abordagem mais simples

que fornece uma imersão na qual cada aresta possui no máximo 4 dobras.

Imersões com arestas com no máximo 4 dobras também foram conside-

radas em [9], onde um algoritmo de tempo linear é apresentado. Em [7],

algoritmos de tempo linear foram descritos para imergir grafos planares

de forma que a imersão resultante tenha arestas com no máximo 2 do-

bras, com exceção do octaedro, para o qual no máximo duas arestas com

3 dobras podem ser produzidas. Nesse mesmo artigo, os autores também

forneceram um limite superior para o número total de dobras de suas

imersões. Note que todos esses resultados estão relacionados ao problema

de encontrar imersões de grafos nos quais o objetivo é minimizar o número

de dobras das arestas do grafo e/ou do total de dobras da imersão.

Neste artigo, introduzimos um problema similar: dado um grafo planar

G, encontrar uma imersão de G na grade na qual as arestas de G corres-

pondam a caminhos da grade dois a dois não intersectantes, isto é, não

compartilham aresta da grade, cada um deles sem dobras, de modo que

o número máximo de dobras, em todos os caminhos de G, é minimizado.

Assim, este novo problema muda o foco do número de dobras das arestas
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de G para o número de dobras dos caminhos de G. Este problema ainda

não foi considerado na literatura. Por exemplo, a árvore na Figura 1(a)

é desenhada de forma que há um caminho com 5 dobras (o caminho que

une o e m) e 5 é o número máximo de dobras de um caminho nesse dese-

nho. No entanto, podemos diminuir esse número máximo de dobras para

3, como ilustra a Figura 1(b). Na Seção 2, descrevemos um algoritmo de

tempo quadrático que resolve o problema quando G é uma árvore.

(a) (b) (c)

Figura 1: Dois posśıveis modelos (a) M1 e (b) M2 da mesma árvore T .

Não existe modelo da árvore (c) que empregue apenas uma aresta de grade

para cada aresta do grafo.

Este problema será empregado na obtenção de um limite superior de

dobras algoŕıtmico em modelos EPG de grafos VPT ∩ EPT. Definiremos

essas classes a seguir, e a aplicação será discutida na Seção 3. Dada uma

árvore T , chamada árvore hospedeira, e um conjunto P de caminhos em

T , o grafo de interseção por vértices (resp. arestas) de caminhos em uma

árvore de P é o grafo denotado por VPT(P) (resp. EPT(P)) tendo P
como conjunto de vértices e dois vértices são adjacentes se os caminhos

correspondentes têm em comum pelo menos um vértice (resp. aresta).

Dizemos que ⟨T,P⟩ é um modelo VPT (resp. EPT) de G (veja [6]).

Em vez de árvores hospedeiras, os grafos de interesse têm uma grade

G como a estrutura subjacente da qual uma famı́lia de caminhos P é

considerada. Um grafoG é um grafo de interseção por arestas de caminhos

de uma grade se há uma coleção de caminhos P em uma grade G tal que

cada vértice em G corresponda a um membro de P e dois vértices são
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adjacentes se, e somente se, os caminhos correspondentes compartilham

uma ou mais arestas de G. Dizemos que P é um modelo EPG de G. Um

modelo EPG é um modelo Bk-EPG se cada caminho tiver no máximo k

dobras. Um grafo que admite um modelo Bk-EPG é denominado Bk-EPG.

Sejam G um grafo e v ∈ V (G). Denotamos o grau de v por d(v) e o

grau máximo de G por ∆(G).

Na Seção 2, discutimos o conceito de modelo retiĺıneo de árvores. É

apresentado um algoritmo que determina um tal modelo no qual o número

máximo de dobras em todos os caminhos de uma árvore é minimizado.

Na Seção 3, empregamos tal algoritmo para obter modelos retiĺıneos de

árvores hospedeiras que são usados para construir modelos EPG de grafos

VPT ∩ EPT. Um limite superior algoŕıtmico para o número de dobras

dos modelos EPG de grafos VPT ∩ EPT é encontrado.

2 Imergindo árvores em grades

Considere o problema de imergir uma tal árvore em uma grade G, de
modo que os vértices devam ser associados a pontos da grade e as ares-

tas desenhadas como caminhos sem dobras não-intersectantes, isto é, não

compartilham aresta de G, o que chamaremos de ummodelo retiĺıneo de T ,

ou simplesmente um s-modelo (do inglês “straight”) de T . Naturalmente,

devemos assumir ∆(T ) ≤ 4. A Figura 1 ilustra dois posśıveis s-modelos

de uma mesma árvore. Dado um caminho Q = v1, v2, . . . , vk de T , e um s-

modeloM de T , o número de dobras de Q é definido como sendo o número

de dobras do caminho da grade que consiste da concatenação dos caminhos

(retos) da grade correspondentes às arestas (v1, v2), (v2, v3), . . . , (vk−1, vk)

em M. Na Figura 1(a), o caminho o, h, d, c, g, i, j,m tem 5 dobras, en-

quanto que o mesmo caminho na Figura 1(b) tem apenas 1 dobra.

Dentre todos os s-modelos posśıveis, considere o problema de encontrar

aquele em que o número máximo de dobras de um caminho de T é mı́nimo.

Note que, como todo caminho de uma árvore está contido em um caminho

folha a folha, dentre os caminhos que mais dobram em um dado s-modelo
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está um caminho folha a folha, e portanto apenas estes serão considerados.

Mais formalmente, sejam M∗(T ) o conjunto de todos os s-modelos de uma

dada árvore T e u, v ∈ V (T ) folhas de T . O número de dobras do caminho

que conecta u e v em um s-modelo M ∈ M∗(T ) é denotado por bM(u, v).

Portanto, bM1(o,m) = 5 e bM2(o,m) = 1. Seja

b(M) = max{bM(u, v) | u e v são folhas em T}

o número de dobras do caminho que mais dobra em M, e

b(T ) = min{b(M) | M ∈ M∗(T )}

o número mı́nimo de dobras de um s-modelo, dentre todos os s-modelos. A

Figura 1(a) mostra um s-modelo M1 de uma árvore T tal que b(M1) = 5,

e portanto b(T ) ≤ 5. A Figura 1(b) mostra um outro s-modelo M2 de

T para o qual b(M2) = 3 e, portanto, b(T ) ≤ 3. É posśıvel mostrar que

nenhum s-modelo M de T possui b(M) = 2 e, assim, b(T ) = 3.

Nós fornecemos um algoritmo que determina b(T ) e encontra um s-

modelo M para o qual b(M) = b(T ). Antes de descrever o algoritmo, um

pouco mais de terminologia é necessária.

Dado M ∈ M∗(T ), seja bℓM(p, v) o número máximo de dobras em um

caminho que tem como extremidades p e uma folha de T , dentre todos os

caminhos que contém v ∈ V (T ). Isto é,

bℓM(p, v) = max{bM(p, f) | f é folha de T e o caminho conectando p e f contém v} .

Definimos também,

bℓT (p, v) = min{bℓM(p, v) | M ∈ M∗(T )} .

Sejam M ∈ M∗(T ), v ∈ V (T ). Sejam u1M(v), . . . , u
d(v)
M (v) os vizinhos

de v e biM(v) = bℓM(v, uiM(v)). Para d(v) < i ≤ 4, definimos vizinhos

“virtuais” uiM(v) = λ para os quais biM(v) = −1. Assuma que os vizinhos

(reais e virtuais) estão ordenados de modo que biM(v) ≥ bi+1
M (v) para todo

1 ≤ i < 4. Como exemplos, u1M2
(i) = g (e b1M2

(i) = 2), u2M2
(i) = j (e

b2M2
(i) = 1), u3M2

(i) = l (e b3M2
(i) = 0), e u4M2

(i) = λ (e b4M2
(i) = −1).
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Sejam v ∈ V (T ) e M ∈ M∗(T ). Dizemos que v está balanceado se

u1M(v) e u2M(v) estiverem na mesma reta horizontal ou vertical da grade

em M (e, portanto, u3M(v) e u4M(v) também estarão).

O algoritmo consiste dos seguintes passos. Primeiro, seja v1, v2, . . . , vn−1

uma sequência de V (T ) tal que cada novo vértice vi é adjacente a exata-

mente um vértice pi para todo 1 ≤ i < n, onde pi = vj para algum

0 ≤ j < i. Seja M um modelo contendo um único vértice v0 em al-

gum ponto da grade. Para i = 1, 2, . . . , n − 1, adicione a M o vértice

vi conectando-o ao ponto da grade de pi, em qualquer reta horizontal ou

vertical da grade, em que estiver pi. Então, chama-se o procedimento de

balancear vi. Tal procedimento consiste em atravessar T , enraizada em

vi, em pós-ordem. A operação a ser realizada em cada vértice visitado é

balancear v, rearrumando em M o desenho das quatro subárvores de v

enraizadas em uiM(v) (para 1 ≤ i ≤ 4), potencialmente rotacionando-as e

redimensionando-as para que fiquem ajustadas. Em relação à complexi-

dade de tempo do algoritmo, é posśıvel manter os valores de uiM(v) arma-

zenados para cada v ∈ V (T ) e 1 ≤ i ≤ 4, e atualizá-los em tempo cons-

tante logo após a etapa de balanceamento, com base em quais subárvores

tiveram suas posições trocadas e nos respectivos valores de uiM(w) dos vi-

zinhos w ∈ N(v). Como o algoritmo realiza n−1 percursos em pós-ordem

em T , o algoritmo é executado em tempo O(n2).

Teorema 2.1. Dada uma árvore T , seja M o s-modelo produzido pela

execução do algoritmo tendo T como entrada. Então, b(M) = b(T ).

Agora, voltamos nossa atenção para algumas outras propriedades em

relação ao número de dobras das árvores.

Sejam r ∈ V (T ) tal que d(r) = 2, e M ∈ M∗(T ) um s-modelo balan-

ceado de T . Sejam r1 e r2 os vizinhos de r em T . Definimos T f
0 como a

árvore que possui um único vértice e, para todo k ≥ 1, T f
k é a árvore en-

raizada em r tal que bℓM(r, r1) = bℓM(r, r2) = k− 1 e o número de vértices
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de T é o menor posśıvel. Ou seja,

T f
k = argmin

T é árvore
{|V (T )| | r ∈ V (T ), N(r) = {r1, r2}, M ∈ M∗(T ),

M está balanceado, bℓM(r, r1) = bℓM(r, r2) = k − 1} .

Considere o problema de encontrar uma árvore T com k dobras tal que

|V (T )| é mı́nimo. Seja Tk uma árvore com k dobras definida a seguir:

• Para k = 0, Tk é uma árvore contendo um único vértice.

• Para k ≥ 1, considere o caminho P = v0, v1, . . . , vk, vk+1 com k

dobras. Portanto, em cada vi ocorre uma dobra de P , para todo

1 ≤ i ≤ k. Definimos Tk a partir de P da seguinte forma: para

cada vi, adicione a P uma cópia disjunta da árvore T f
di
, onde di =

min{i− 1, k − i}, e adicione a aresta (vi, r), onde r é a ráız de T f
di
.

Teorema 2.2. Seja T uma árvore tal que b(T ) = k. Então, |V (T )| ≥
|V (Tk)|.

Teorema 2.3. Se T é árvore com n vértices, então b(T ) ≤ 2 log2(n+2)−4.

3 Modelos EPG de grafos VPT ∩ EPT

Nesta seção, fornecemos um limite superior algoŕıtmico para o número

de dobras de um modelo EPG de grafos VPT ∩ EPT. Os grafos VPT

∩ EPT são aqueles que podem ser representados em árvores hospedeiras

com grau máximo limitado a 3 [6]. Em [3], esta classe é caracterizada por

uma famı́lia de subgrafos induzidos proibidos minimais. Em [4], os autores

mostraram que todo grafo cordal B1-EPG é um grafo VPT ∩ EPT.

Seja G um grafo V PT ∩ EPT e ⟨T,P⟩ um modelo VPT de G no qual

∆(T ) ≤ 3. Considere V (G) = {v1, v2, . . . , vn}, V (T ) = {u1, u2, . . . , um} e

P = {Qi | 1 ≤ i ≤ n}. Construa um modelo EPG R = {Pi | 1 ≤ i ≤ n}
de G em uma grade G da seguinte forma.

Primeiramente, seja M um modelo de T com o número mı́nimo de

dobras na grade G, como descrito na Seção 2. Para toda aresta ei ∈ E(T )



208 V. T. F. de Luca, F. S. Oliveira e J. L. Szwarcfiter

em M, seja e′i o ponto médio do segmento de reta correspondente a ei.

Para todo ui ∈ V (T ) tal que d(ui) = 1, construa um caminho auxiliar,

P ′
ui
, que vai de ui a e′, onde e é a aresta à qual ui é incidente. Para todo

ui ∈ V (T ) tal que d(ui) = 2, sejam e1 e e2 as arestas incidentes a ui.

Construa um caminho auxiliar P ′
ui

que tem e′1 e e′2 como extremidades.

Para todo ui ∈ V (T ) tal que d(ui) = 3, sejam e1, e2 e e3 as arestas

incidentes a ui. Note que, no mı́nimo uma delas é vertical e no mı́nimo

uma delas é horizontal. Sem perda de generalidade, suponha que e1 é

vertical e e2 é horizontal. Construa um caminho auxiliar P ′
ui

que tem e′1 e

e′2 como extremidades. Para todo Qi ∈ P, seja ui uma extremidade de Qi.

Inicialize Pi como sendo coincidente a Qi. Considere os seguintes casos:

- Se d(ui) = 2, aumente Pi esticando sua extremidade para que ela

coincida com a extremidade de P ′
ui

que ainda não pertence a Pi.

- Se d(ui) = 3 e Pi∩P ′
ui

= {ui}, aumente Pi para que sua extremidade

coincida com a extremidade de P ′
ui

que não impõe nova dobra a Pi.

- Se d(ui) = 3 e Pi∩P ′
ui

̸= {ui}, isto implica que ui é uma extremidade

de Pi e Pi já contém uma das extremidades de P ′
ui
. Neste caso,

aumente Pi esticando sua extremidade para que ela coincida com a

outra extremidade de P ′
ui
.

Remova os caminhos P ′
ui

para todo 1 ≤ i ≤ m. Nós chamaremos tal

construção uma transformação VPT-EPG. Uma propriedade importante

é que ela gera um modelo Bk-EPG de G com k ≤ b(T ). De fato, note que

se um caminho Qi que tem ui como uma extremidade possui b(T ) dobras,

então d(ui) ≤ 2. Portanto, ou Pi = Qi ou Pi é Qi com as extremidades es-

ticadas sem qualquer nova dobra. Assim, Pi tem b(T ) dobras e, portanto,

R tem um máximo de b(T ) dobras em qualquer um de seus caminhos. A

Figura 2(b) apresenta um modelo EPG R = {Pi | 1 ≤ i ≤ 10} derivado a

partir da famı́lia P = {Qi | 1 ≤ i ≤ 10} da Figura 2(a).
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(a) (b)

Figura 2: Construção de um modelo Bk-EPG com k ≤ b(T ).
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