
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE INFORMÁTICA

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

VINÍCIUS GABRIEL SANTOS

Complexidade de bem-cobertura sob
parâmetros de distância para algumas

classes de grafos

Goiânia
2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO (TECA) PARA
DISPONIBILIZAR VERSÕES ELETRÔNICAS DE TESES

E DISSERTAÇÕES NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade
Federal de Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca
Digital  de  Teses  e  Dissertações  (BDTD/UFG),  regulamentada  pela  Resolução
CEPEC nº 832/2007, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a
Lei 9.610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de
leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica
brasileira, a partir desta data.

O conteúdo das Teses e Dissertações disponibilizado na BDTD/UFG é
de responsabilidade exclusiva do autor. Ao encaminhar o produto final, o autor(a)
e  o(a)  orientador(a)  firmam  o  compromisso  de  que  o  trabalho  não  contém
nenhuma violação de quaisquer direitos autorais ou outro direito de terceiros.

1. Identificação do material bibliográfico

[X] Dissertação         [  ] Tese

2. Nome completo do autor

Vinícius Gabriel Santos

3. Título do trabalho

Complexidade de bem-cobertura sob parâmetros de distância para algumas
classes de grafos

4. Informações de acesso ao documento (este campo deve ser preenchido
pelo orientador)

Concorda com a liberação total do documento [ X ] SIM           [     ] NÃO¹

[1] Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de
defesa. Após esse período, a possível disponibilização ocorrerá apenas mediante:
a) consulta ao(à) autor(a) e ao(à) orientador(a);
b) novo Termo de Ciência e de Autorização (TECA) assinado e inserido no arquivo
da tese ou dissertação.
O documento não será disponibilizado durante o período de embargo.
Casos de embargo:
- Solicitação de registro de patente;
- Submissão de artigo em revista científica;
- Publicação como capítulo de livro;
- Publicação da dissertação/tese em livro.

Obs. Este termo deverá ser assinado no SEI pelo orientador e pelo
autor.

SEI/UFG - 2854652 - Termo de Ciência e de Autorizaçã... https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento...

1 of 2 27/04/2022 09:03



Documento assinado eletronicamente por Márcia Rodrigues Cappelle
Santana, Professor do Magistério Superior, em 26/04/2022, às 13:48,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS GABRIEL SANTOS,
Discente, em 26/04/2022, às 19:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2854652 e o
código CRC 992FB67F.

Referência: Processo nº 23070.011524/2022-11 SEI nº 2854652

SEI/UFG - 2854652 - Termo de Ciência e de Autorizaçã... https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento...

2 of 2 27/04/2022 09:03



VINÍCIUS GABRIEL SANTOS

Complexidade de bem-cobertura sob
parâmetros de distância para algumas

classes de grafos

Dissertação apresentada ao Programa de Pós–Graduação do
Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás,
como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em
Ciência da Computação.

Área de concentração: Ciência da Computação.

Linha de Pesquisa: Fundamentos de Computação.

Orientadora: Profa. Márcia Rodrigues Cappelle Santana.

Coorientador: Prof. Julliano Rosa Nascimento.

Goiânia
2022



Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

CDU 004

Santos, Vinícius Gabriel
      Complexidade de bem-cobertura sob parâmetros de distância para
algumas classes de grafos [manuscrito]  / Vinícius Gabriel Santos. -
2022.
      LXXV, 75 f.: il.

      Orientador: Profa. Dra. Márcia Rodrigues Cappelle Santana; co
orientador Dr. Julliano Rosa Nascimento.
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Instituto
de Informática (INF), Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação, Goiânia, 2022.
     Bibliografia.
      Inclui tabelas, lista de figuras, lista de tabelas.

      1. Teoria dos Grafos. 2. Bem Coberto. 3. Complexidade
Parametrizada. I. Rodrigues Cappelle Santana, Márcia, orient. II.
Título.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE INFORMÁTICA

ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO

Ata nº 04/2022 da sessão de Defesa de Dissertação de Vinícius Gabriel Santos,
que  confere  o  título  de  Mestre  em  Ciência  da  Computação,  na  área  de
concentração em Ciência da Computação.

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, a partir das catorze horas,
via sistema de webconferência da RNP, realizou-se a sessão pública de Defesa de
Dissertação intitulada “Complexidade de bem-cobertura sob parâmetros de
distância para algumas classes de grafos”. Os trabalhos foram instalados pela
Orientadora,  Professora Doutora Márcia Rodrigues Cappelle Santana (INF/UFG)
com a participação dos demais membros da Banca Examinadora: Professor Doutor
Julliano  Rosa  Nascimento  (INF/UFG  -  coorientador),  membro  titular  interno;
Professor Doutor Uéverton dos Santos Souza (IC/UFF), membro titular externo; e
Professor  Doutor  Rudini  Menezes  Sampaio  (DC/UFC),  membro  titular  externo.
Durante a arguição os membros da banca não fizeram sugestão de alteração do
título do trabalho.  A Banca Examinadora reuniu-se em sessão secreta a fim de
concluir o julgamento da Dissertação, tendo sido o candidato aprovado pelos seus
membros. Proclamados os resultados pela Professora Doutora Márcia Rodrigues
Cappelle  Santana,  Presidente  da  Banca  Examinadora,  foram  encerrados  os
trabalhos e, para constar, lavrou-se a presente ata que é assinada pelos Membros
da Banca Examinadora, aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

TÍTULO SUGERIDO PELA BANCA

Documento assinado eletronicamente por Márcia Rodrigues Cappelle
Santana, Professor do Magistério Superior, em 06/04/2022, às 16:50,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Rudini Menezes Sampaio,
Usuário Externo, em 06/04/2022, às 16:50, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Julliano Rosa Nascimento,
Professor do Magistério Superior, em 06/04/2022, às 16:50, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

SEI/UFG - 2761205 - Ata de Defesa de Dissertação https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento...

1 of 2 26/04/2022 13:58



Documento assinado eletronicamente por Ueverton dos Santos Souza,
Usuário Externo, em 06/04/2022, às 17:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS GABRIEL SANTOS,
Discente, em 06/04/2022, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2761205 e o
código CRC 5DD2FA6C.

Referência: Processo nº 23070.011524/2022-11 SEI nº 2761205

SEI/UFG - 2761205 - Ata de Defesa de Dissertação https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento...

2 of 2 26/04/2022 13:58



Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do
trabalho sem autorização da universidade, do autor e do orientador(a).

Vinícius Gabriel Santos

Graduou-se em Ciências da Computação na UFG - Universidade Federal
de Goiás. Durante sua graduação, foi monitor de Analise e Projetos de
Algoritmos no Instituto de Informática da UFG e pesquisador do CNPq em
dois trabalhos de Iniciação Científica. Durante o Mestrado, foi bolsista da
CAPES e desenvolveu um trabalho teórico relacionando Teoria dos Grafos
com Complexidade Parametrizada.



A Dayana, à minha família e a todos meus amigos.



Agradecimentos

A Deus, meu sustento e fortaleza, minha proteção e segurança, a quem devo a
vida e tudo que tenho e sou. D’Ele e para Ele são todas as coisas. Agradeço à minha
mãe, Neli, pela paciência e compreensão durante todo esse tempo e por ser meu exemplo
de força frente às dificuldades da vida. Ao meu pai, Carlos, por ter sido presença em
minha vida, por meio dos ensinamentos repassados constantemente, os quais carrego
sempre comigo. Ao meu irmão João, por dividir comigo o lar e a vida. Aos meus
familiares, por me apoiarem para que eu pudesse chegar até aqui. À minha noiva,
Dayana, por me ajudar a enxergar que há sempre uma saída, agradeço pela paciência,
conselhos e amor. Aos meus amigos, que participaram comigo desta jornada e sem os
quais esse tempo de aprendizagem não teria sido tão marcante, agradeço por todos os
momentos que passamos juntos e por tudo o que pudemos compartilhar. Aos professores
Márcia Rodrigues Cappelle Santana e Julliano Rosa Nascimento, por terem aceitado
serem meus orientadores, pela ajuda desde o início deste trabalho, pela paciência e pelo
conhecimento compartilhado. A Universidade Federal de Goiás, por ter me proporcionado
tantas experiências ao longo desses anos. Finalmente, à CAPES por ter concedido a bolsa
durante o mestrado.



Ações não valerão menos porque não foram elogiadas.

Aragorn II Rei Elessar Telcontar,
O Senhor dos Anéis.



Resumo

Santos, Vinícius. Complexidade de bem-cobertura sob parâmetros de distân-
cia para algumas classes de grafos. Goiânia, 2022. 75p. Dissertação de Mes-
trado. Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás.

Seja G = (V (G),E(G)) um grafo. Um conjunto I ⊆ V (G) é independente se quaisquer pares
de vértices pertencentes a I não são adjacentes em G. Um conjunto independente é dito
maximal se não está propriamente contido em nenhum outro conjunto independente de G

e é máximo se tem a cardinalidade máxima. Um grafo G é bem-coberto se todo conjunto
independente maximal de G é máximo. Determinar se um grafo é bem-coberto é um
problema coNP-Completo. Nesta dissertação, foi estudado o problema de reconhecimento
de grafos bem-cobertos em termos da complexidade parametrizada. É apresentado um
algoritmo de kernelização para este problema sob parâmetros de distância para algumas
classes de grafos. Primeiramente, é mostrado um algoritmo que considera a distância para
uma classe não específica, mas com algumas restrições, e depois aplica-se este algoritmo
para obter kernels exponenciais para distância para grafos cluster e distância para união
disjunta de grafos threshold; e kernels polinomiais para distância para floresta linear e
distância para grafos 2-regulares. Também são apresentados resultados de intratabilidade
quando parametrizado para distância para grafos livres de C`, com ` ≥ 5, e, por fim, a
inexistência de um kernel polinomial parametrizado por distância para cluster, sob certas
suposições.

Palavras–chave

Teoria dos Grafos, Bem-coberto, Complexidade Parametrizada



Abstract

Santos, Vinícius. Complexity of Well-covered graphs under parameters of
distance. Goiânia, 2022. 75p. MSc. Dissertation. Instituto de Informática,
Universidade Federal de Goiás.

Let G = (V (G),E(G)) be a graph. A set I ⊆ V (G) is independent if any pair of vertices
belonging to I are not adjacent in G. An independent set is maximal if it is not properly
contained in any other independent set of G and it is maximal if it has the maximum
cardinality. A graph G is well-covered if every maximal independent set of G is maximum.
Determining whether a graph is well-covered is a coNP-Complete problem. The problem
of recognizing well-covered graphs in terms of parameterized complexity was studied. A
kernelization algorithm is presented for this problem under distance parameters for some
graph class. First, an algorithm is shown that considers the distance for a non-specific
class, but with some restrictions, and then this algorithm is applied to obtain exponential
kernels for distance to cluster graphs and distance to disjoint union of threshold graphs;
and polynomial kernels for distance to linear forest and distance to 2-regular graphs.
Intractability results are also presented when parameterized by distance to C`-free graph,
with `≥ 5 and, finally, the inexistence of a polynomial kernel parameterized by distance
to cluster, under certain assumptions.

Keywords

Graph Theory, Well-covered, Parameterized Complexity
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CAPÍTULO 1
Introdução

Grafos são estruturas amplamente utilizadas em diversas áreas da computação,
tais como: navegação por sistemas de satélite; redes de computadores; estruturas de
dados; banco de dados, entre outras. Um modelo de mapas, por exemplo, pode ser
modelado por meio de um grafo. Sobre esse modelo, pode-se extrair informações como
caminhos mais curtos entre pontos (caminho mínimo), determinar quais pontos do mapa
são independentes entre si para procurar estabelecer conexões (conjuntos independentes),
e determinar quais setores fazem divisa entre si para melhor mapear a área (coloração de
vértices).

De maneira formal, um grafo G = (V (G),E(G)) é um par ordenado composto
de conjuntos finitos de vértices e arestas, respectivamente. Um conjunto I ⊆ V (G) é
independente quando quaisquer pares de vértices pertencentes a I não são adjacentes
em G. Um conjunto D ⊆ V (G) é dominante se todo vértice em V (G)\D é adjacente a
um vértice em D. Um conjunto independente I é maximal se I é também um conjunto
dominante. Um conjunto independente I é máximo se não existe nenhum conjunto
independente J em G tal que |J| > |I|. Um grafo G é bem-coberto [22], se G possui
todos os seus conjuntos independentes maximais de mesma cardinalidade, ou seja, todos
são máximos.

Chama-se de BEM-COBERTURA o problema de determinar se um determinado
grafo é bem-coberto. Esse problema vem sendo explorado por vários pesquisadores desde
a década de 70 [22] quando foi primeiramente introduzido. Este problema é conhecido
por ser coNP-Completo, como provado por Chvátal e Slater [6] e, independentemente,
por Sankaranarayana e Stewart [26]. Em grafos bem-cobertos, todos os conjuntos inde-
pendentes maximais possuem a mesma cardinalidade. Essa característica pode resultar
em algoritmos de complexidades polinomiais para certos problemas. Por exemplo, o pro-
blema de determinar um conjunto independente máximo é conhecido por ser NP-difícil,
como demonstrado por Karp [19]. Porém, se torna polinomial quando restrito a grafos
bem-cobertos. É possível verificar em tempo polinomial, se um conjunto S ⊆ V (G) é
independente maximal. Porém, determinar quantos tamanhos diferentes de conjuntos in-
dependentes maximais um grafo possui é um problema coNP-Completo, demonstrado por



19

Caro e Tarsi [5].
Em algumas classes de grafos, BEM-COBERTURA pode ser decidido em tempo

polinomial. Por exemplo, para os grafos livres de K1,3 [27], grafos perfeitos com tamanho
de clique limitado [10], grafos cúbicos [4] e grafos com cintura pelo menos cinco [15].

O foco desse trabalho é o estudo da BEM-COBERTURA em relação à complexi-
dade parametrizada. O estudo da complexidade parametrizada pode facilitar a obtenção
de soluções para problemas NP-Completos por meio da adição de parâmetros de entrada.
Isso corresponde a analisar uma maneira diferente de solucionar o problema quando o
parâmetro de entrada é diferente do usual. Utilizando um parâmetro com tamanho sufi-
cientemente menor do que o tamanho da entrada padrão utilizada, por exemplo, pode-se
gerar uma solução com uma complexidade em função deste parâmetro e não dependente
da entrada natural.

A menos que P =NP, problemas NP-Completos não são solucionáveis em tempo
polinomial. Para muitos desses problemas é possível utilizar uma ou mais medidas secun-
dárias relevantes, chamadas de parâmetro, que encapsulam algum aspecto da instância de
entrada. Por exemplo, o tamanho da solução desejada, ou um número que esteja associado
a outro aspecto estrutural da instância de entrada. Um algoritmo parametrizado é desen-
volvido para um determinado parâmetro de tamanho fixo gerando uma complexidade que
é composta por uma função desse parâmetro. Mas, quais parâmetros utilizar? É possível
utilizar algumas classes de grafos e suas propriedades, que podem vir de encontro à ca-
racterística do problema a ser resolvido. Além disso, com um parâmetro fixo e pequeno
em relação ao tamanho da entrada, pode-se gerar um algoritmo polinomial.

Após a determinação de um parâmetro fixo para um problema, um passo comum
é a redução do tamanho das instâncias de entrada. Dessa maneira, o processamento em
um algoritmo parametrizado terá uma complexidade de ordem menor do que a padrão. Há
a possibilidade também de analisar o problema por ângulos diferentes, ou seja, encontrar
maneiras de diminuir o tamanho da instância de entrada por meio de ferramentas que
removem informações irrelevantes para a solução do problema em questão. Essa é uma
técnica de pré-processamento conhecida como kernelização. Seu objetivo é que o trabalho
com uma instância menor do problema tenha uma complexidade reduzida em relação a
da entrada original. De forma resumida, kernelização é o processo de obter um kernel

(núcleo) em tempo polinomial, sendo o kernel o resultado do processo de kernelização.
Um kernel é denominado polinomial quando a sua ordem é uma função polinomial.

Recentemente, BEM-COBERTURA vem sendo analisado em termos da comple-
xidade parametrizada. Alves et al. [1] mostram que o problema de determinar se todo
conjunto independente maximal de um grafo tem cardinalidade k é coW [2]-difícil quando
parametrizado por k . Por outro lado, Araújo et al. [2] obtêm um algoritmo FPT para deci-
dir BEM-COBERTURA quando α(G) e a degeneração do grafo de entrada G são passados
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como parâmetros. Também apresentam algoritmos FPT parametrizados pelas cardina-
lidades da cobertura por vértices miníma e da cobertura por vértices maximal mínima.
Além disso, mostram que esses dois problemas admitem kernels com número linear de
vértices.

Neste trabalho, são apresentados alguns resultados sobre BEM-COBERTURA em
relação à complexidade parametrizada. É considerado como parâmetro a distância para
uma classe de grafos, que é definida como a cardinalidade mínima de um conjunto
de vértices cuja remoção torna o grafo resultante pertencente à classe em questão.
É apresentado um algoritmo de kernelização genérico para grafos com distância para
uma classe não específica, sob certas condições, e esse algoritmo é aplicado para obter
kernels para BEM-COBERTURA parametrizado por distância para grafos cluster, distância
para união disjunta de grafos threshold, distância para floresta linear e distância para
grafos 2-regulares. Por outro lado, são apresentados resultados de intratabilidade de
BEM-COBERTURA quando parametrizado por distância para grafos livres de ciclos
C` (` ≥ 5), via redução FPT, e, por fim, uma redução PPT mostrando que BEM-
COBERTURA parametrizado por distância para cluster não admite kernel polinomial, sob
certas suposições.

Este trabalho está organizado da seguinte forma. No Capítulo 2, estão as defini-
ções básicas sobre Teoria dos Grafos. No Capítulo 3, encontram-se as definições sobre
complexidade de algoritmos. No Capítulo 4, as definições sobre complexidade parame-
trizada, suas principais classes de complexidade e definições básicas sobre kernelização.
No Capítulo 5, os principais trabalhos relacionados a respeito a BEM-COBERTURA, com-
plexidade parametrizada e inter-relação entre as duas áreas. No Capítulo 6, apresentam-se
os resultados obtidos. Finalmente, no Capítulo 7 estão as conclusões do trabalho e consi-
derações finais.



CAPÍTULO 2
Definições Básicas: Grafos

Neste capítulo são apresentadas algumas definições básicas sobre a teoria dos
grafos. Estas definições estão de acordo com Bondy e Murty [3].

2.1 Definições Básicas

Um grafo G é um par ordenado (V (G),E(G)) sendo V (G) e E(G) os conjuntos
finitos de vértices e arestas, respectivamente. Um vértice é um elemento v ∈ V (G) e uma
aresta e ∈ E(G) é um par não ordenado e = {u,v} os quais são elementos distintos de
V (G). É dito comumente que a aresta e conecta os vértices u e v . O número de vértices,
i.e., a cardinalidade de V (G), é chamado de ordem de G e denotado por |V (G)|. De forma
similar, |E(G)| é chamado de o tamanho de G. Usualmente n é utilizado para denotar
a ordem e m o tamanho de G. Se u e v são dois vértices adjacentes de G escreve-se
uv ∈ E(G). Na Figura 2.1 há um exemplo de um grafo de ordem 8 e tamanho 9.

Sejam G = (V ,E) e G′ = (V ,E) dois grafos. Nos chamamos G e G′ de isomorfos
e escrevemos G ∼= G′, se há uma bijeção ψ : V → V ′ com xy ∈ E ⇐⇒ ψ(x)ψ(y ) ∈ E ′

para todo x ,y ∈ V . Este mapeamento é denominado isomorfismo. Em um grafo G, a
vizinhança aberta de um vértice v , denotada por N(v ), consiste do conjunto dos vértices
que são adjacentes a v , isto é, N(v ) = {w ∈ V (G) | vw ∈ E(G)} e a vizinhança fechada de
v é N[v ] = N(v )∪{v}. Para um conjunto S ⊆ V (G) a vizinhança aberta N(S) é ∪v∈SN(v ),
e a vizinhança fechada de S é N[S] = N(S)∪S. Para um inteiro positivo x , designa-se por
[x ] o conjunto {1,2, . . . ,x}.

Um grafo H é dito um subgrafo de G, denotado H ⊆ G se V (H) ⊆ V (G) e
E(H) ⊆ E(G). Um grafo G′ é um subgrafo induzido de G se, cada par de vértices em
G′ possui uma aresta se, e somente se, existe uma aresta para o mesmo par em G. Seja a
operação G := G−{v}, o novo grafo G é o subgrafo induzido pelo conjunto V (G)\{v}.
Sejam H1, . . . ,H` grafos. Um grafo G é livre de {H1, . . . ,H`} se, para todo i ∈ [`], o grafo
G não contém um subgrafo induzido isomorfo a Hi . Uma classe de grafos é denominada
hereditária se ela é fechada sob a operação de remoção de vértices.
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Figura 2.1: Um grafo simples com ordem 8 e tamanho 9.

Dois vértices os quais são incidentes em uma mesma aresta são ditos adjacentes.
Em um grafo simples, um passeio v0e1v1 . . .ekvk é determinado por uma sequência de
seus vértices, assim um passeio em um grafo simples pode ser especificado pela ordem
de seus vértices. No caso de arestas e1,e2, . . . ,ek de um passeio W são distintas, W é dita
uma trilha. E de maneira similar nos vértices se v0,v1,v3, . . . ,vk são distintos, W é um
caminho. Um grafo G é conexo se para cada par u,v de vértices de G existe um caminho
u-v em G. Caso contrário, G é desconexo. Dois vértices u e v de um grafo G são gêmeos

falsos se NG(u) = NG(v ) e são gêmeos verdadeiros se NG[u] = NG[v ]. Gêmeos verdadeiros
(falsos) definem uma relação de equivalência, ou seja, uma relação reflexiva, simétrica e
transitiva.

O grau d(v ) de v é o número de arestas incidentes em v , ou da mesma maneira
d(v ) = |N(v )|. O grau máximo e o grau mínimo dos vértices de V (G) são denotados
por ∆(G) e δ(G), respectivamente. Se ∆(G) = δ(G) = r , então G é regular de grau r , ou
simplesmente r-regular. Um subconjunto B de vértices de G é denominado cobertura

de vértices se toda aresta de G é incidente a um vértice de B. O número de cobertura

por vértices de um grafo G é o tamanho da cobertura por vértices mínima de G. Um
emparelhamento em um grafo G é um conjunto de arestas tal que não existem duas arestas
adjacentes neste conjunto e também é chamado de conjunto independente de arestas. Seja
M um emparelhamento em um grafo G, o emparelhamento M é dito perfeito se cobre todos
os vértices de G. A cintura de G é o tamanho do menor ciclo de G e se o grafo não possui
ciclos sua cintura é dita infinita.

Seja um conjunto finito qualquer D, denota-se como P(D) o conjunto das

partes de D, ou seja, o conjunto de todos os de subconjuntos de D. A união disjunta

de dois grafos G e H, denotada por G ∪H, é o grafo com V (G ∪H) = V (G)∪ V (H) e
E(G∪H) = E(G)∪E(H).

Um conjunto I ⊆ V (G) é independente quando quaisquer pares de vértices
pertencentes a I não são adjacentes. Um conjunto D domina um vértice quando v ∈ N[D].
Um conjunto D ⊆ V (G) é dominante de G, se N[D] = V (G). Um conjunto independente
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I é maximal se I é também dominante. Para simplificação, escreve-se CIM ao invés de
“conjunto independente maximal” e o seu plural é escrito como CIM’s. Um conjunto
independente I é máximo em G se G não tem conjunto independente J com |J| > |I|.
Embora todo CIM seja um conjunto dominante, nem todo conjunto dominante é um
conjunto independente.

Um grafo G é bem-coberto se ele possui todos os seus CIM’s de mesma cardina-
lidade. A cardinalidade de um conjunto independente máximo de G é denominada número

de independência de G e denotada por α(G). O número de dominação independente de G

é a cardinalidade de um menor conjunto dominante minimal de G que é independente e é
denotado por i(G). Na Figura 2.2 apresenta-se um exemplo de um grafo, sendo que estão
destacados um CIM mínimo e um CIM máximo.

(a) Um CIM com vértices desta-
cados, i(G) = 2.

(b) Um CIM máximo com vérti-
ces destacados, α(G) = 4.

Figura 2.2: Exemplo para um mesmo grafo mostrando um conjunto um CIM mínimo e
um CIM máximo.

2.2 Classes de Grafos

A partir dos conceitos básicos anteriormente apresentados, são definidas algumas
classes de grafos. Um caminho, denotado por Pn, é um grafo simples com n ≥ 1 vértices
os quais podem ser arranjados em uma sequência linear de tal forma que dois vértices
são adjacentes se eles são consecutivos na sequência e não adjacentes em caso contrário.
De forma semelhante, um ciclo, denotado por Cn, com n ≥ 3, é um grafo simples cujos
vértices podem ser arranjados em uma sequência cíclica de tal forma que dois vértices são
adjacentes se eles são consecutivos na sequência e não adjacentes em caso contrário. Um
grafo completo Kn é um grafo com n≥ 1 vértices no qual há uma aresta entre cada par de
seus vértices. Uma clique é um subgrafo induzido que é um grafo completo. Um vértice v

de um grafo qualquer é simplicial se N[v ] é uma clique. Um grafo G que não possui ciclos
é dito uma árvore, e uma folha é um vértice que possui grau igual a um. Uma floresta T

é uma união disjunta de árvores e uma floresta linear F é uma união disjunta de grafos
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caminho. Exemplos de sub-classes de grafos tais como caminho, ciclo, completo e árvore
podem ser vistos na Figura 2.3. Um grafo G é dito um cluster se toda componente conexa
de G for uma clique. Equivalentemente, um grafo G é um grafo cluster se e somente se G

não tem um caminho induzido de ordem 3 (ou seja, são grafos livres de P3).

(a) Um grafo caminho
P4.

(b) Um grafo ciclo C4. (c) Um grafo completo
K4.

(d) Uma árvore.

Figura 2.3: Um grafo Caminho P4 (a), um grafo ciclo C4 (b), um grafo completo K4 (c) e
uma árvore (d) com 6 vértices e 5 arestas.

Um grafo G é k-partido se V (G) admite uma partição em k conjuntos indepen-
dentes disjuntos, V (G) = V1∪V2∪V3∪·· ·∪Vk , para algum inteiro k . Cada conjunto Vi é
chamado de parte. Utiliza-se bipartido ao invés de 2-partido. Um grafo bipartido o qual
todos os vértices de uma parte estão conectados aos da outra parte, é denominado bipar-

tido completo e é denotado por Km,n, sendo m e n as quantidades de vértices das partes. Na
Figura 2.4, um exemplo de um grafo bipartido completo, com um vértice em uma parte e
5 vértices na outra.

Figura 2.4: Um grafo K1,5.

Um grafo cografo é definido recursivamente como segue:

1. Um grafo com um único vértice é um cografo.
2. Se G1,G2, . . . ,Gk são cografos, então a união disjunta G1∪G2∪ . . .∪Gk , também

é.
3. Se G é um cografo, então G também é.

Na Figura 2.5 há um exemplo de um cografo com ordem 6. Por consequência da
definição de cografos, é importante ressaltar que todo subgrafo de um cografo também é
um cografo. Além disso, um cografo é um grafo livre de P4.
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Figura 2.5: Um cografo com ordem 6.

Um grafo G é um grafo split se V (G) pode ser particionado em uma clique C e
um conjunto independente I. Um grafo threshold é um cografo que também é um grafo
split. Um grafo G é um grafo threshold se e somente se G é livre de {2K2, P4,C4}.
Seja G um grafo threshold com uma partição V (G) = C ∪ I, em que C é clique e I é
conjunto independente. Existe uma ordenação {u1,u2, . . . ,un} dos vértices de I tal que
NG(u1) ⊆ NG(u2) ⊆ ·· · ⊆ NG(un), o que é válido para ambas as partes. Na Figura 2.6 há
um exemplo de um grafo threshold e suas partes C e I.

Figura 2.6: Um grafo threshold com suas duas partes C e I em destaque.

Uma partição de V (G) satisfazendo a definição será chamada de partição (C, I)

de G. O grafo corona G1 ◦G2 de dois grafos G1 e G2 (em que Gi , i ∈ [2] possui pi vértices)
é obtido por meio de uma cópia de G1 e |pi | cópias de G2, e colocando uma aresta do
i-ésimo vértice de G1 a todo vértice da i-ésima cópia de G2.

De uma maneira diferente, cliquewidth de um grafo G é definido como o número
mínimo de labels necessárias para construir G. Um termo algébrico que representa a
construção de um grafo G que usa no mínimo k rótulos é ser uma k-expressão de G,
isto é, a largura para clique de G é o mínimo k no qual G tenha uma k-expressão.
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2.3 Distância para classes de grafos

Seja D uma classe de grafos. Um conjunto X ⊆ V (G) é um D-modulador de G

se o grafo induzido por G−X pertence à classe D, e a distância para D é |X |, tal que X

é um D-modulador de cardinalidade mínima. Na Figura 2.7, há um exemplo de um grafo
com distância |S| para D.

Figura 2.7: Um grafo com distância |S| para D. Q1, . . . ,Q6 representam as componentes
conexas de G−X e S é o conjunto modulador.

2.3.1 Decomposição Modular

Um subconjunto de vértices M de um grafo G = (V ,E) é um módulo se e somente
se para todo x ∈ V \M, ou M ⊆ N(x) ou M ∩N(x) = ∅. Um grafo (um módulo) é primo

se todos seus módulos são triviais: e.g. P4. Um grafo (um módulo) é degenerado se todo
subconjunto de vértices é um módulo: cliques e conjuntos independentes. Dois módulos,
M e M ′ são dois módulos sobrepostos quando M ∩M ′ 6= ∅, então também são módulos
M \M ′, M ∩M ′ e M4M ′. Um módulo é dito forte se não existe sua sobreposição com
nenhum outro módulo. Módulos fortes são aninhados em uma árvore inclusiva, a árvore
de decomposição modular. Uma partição modular P dos conjuntos de vértices de um
grafo G é uma partição que toda parte é um módulo de G. Se P é uma partição modular
de G, o grafo modular G\P é o subgrafo induzido obtido pela seleção de um vértice por
parte de P .

Em uma decomposição modular de um grafo G = (V ,E), então ou:

1. (paralelo) G é conexo, ou
2. (serial) G não é conexo, ou
3. (primo) G\M(G) é um grafo primo, com M(G) é a partição modular contendo os

módulos fortes maximais de G.

Na Figura 2.8 há um exemplo de um grafo e sua árvore de decomposição
modular. Um módulo na árvore de decomposição modular são os descendentes de um
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nó interno. Os vértices 9 e 10 formam um módulo no nó paralelo, a raiz da arvore, forma
um módulo com todos os vértices.

(a) Um grafo simples com ordem 10.

(b) A árvore de decomposição modular do grafo em 2.8(a).

Figura 2.8: Um grafo com ordem 10 2.8(a) e sua árvore de decomposição modular 2.8(b).



CAPÍTULO 3
Definições Básicas: Complexidade

3.1 Classes de Complexidade

Nesta seção é apresentada uma introdução sobre as classes de complexidade al-
gorítmicas conforme Cormen et al. [7]. Primeiramente, discute-se introdutoriamente so-
bre a análise de algoritmos. Analisar um algoritmo significa prever os recursos necessários
por tal algoritmo. Ocasionalmente, recursos como memória, largura de banda, ou hard-
ware são os focos principais e limitadores de alguns algoritmos, mas na maioria das vezes
o que é buscado é o tempo de computação. Antes de analisar um algoritmo, são estabe-
lecidas algumas condições, como por exemplo que uma única linha de instrução simples
em um algoritmo consome uma unidade de tempo e que sempre considera-se, na maioria
das vezes, o pior caso. O pior caso de tempo de um algoritmo nos dá um limite superior
no tempo de execução para qualquer entrada. Sabendo disso, é possível ter essa garantia
de que o algoritmo não irá exceder esse tempo. Para alguns algoritmos, o pior caso pode
ocorrer com maior frequência.

Todo problema pode ser descrito no formato de uma linguagem L sobre um
alfabeto fixo e finito. Primeiramente, são utilizadas notações assintóticas para descrever
os tempos de execução de algoritmos, como explicitado a seguir.

3.1.1 Notações Assintóticas

Notação Θ

A seguir é definido o significado dessa notação, dada uma função g(n) denota-se
por Θ(g(n)) o seguinte conjunto de funções:

Θ(g(n)) ={f (n) | existem constantes positivas c1 e c2, e n0 tais que

0≤ c1g(n)≤ f (n)≤ c2g(n) para todo n ≥ n0.}
(3-1)
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Uma função f (n) pertence ao conjunto Θ(g(n)) se existem constantes positivas
c1 e c2 tais que é possível envolver a função g(n) entre c1g(n) e c2g(n), para algum n

suficientemente grande. Como Θ(g(n)) é um conjunto, pode-se então escrever “f (n) ∈
Θ(g(n))” para indicar que f (n) é um membro de Θ(g(n)), denota-se por “f (n) = Θ(g(n))”
com o mesmo propósito.

Notação O

A notação Θ assintoticamente limita uma função superiormente e inferiormente.
Se existir um único limite superior, é utilizada a notação O. Para uma função qualquer
g(n), denota-se por O(g(n)) (comumente conhecida por notação “Big-Oh”) o conjunto de
funções:

O(g(n)) ={f (n) | existem constantes positivas c e n0 tal que

0≤ f (n)≤ cg(n) para todo n ≥ n0.}
(3-2)

Utiliza-se a notação O para dar um limite superior para uma função, dentro de
um fator constante. Usando a notaçãoO, é descrito então o tempo de execução, na maioria
das vezes, apenas analisando a estrutura geral do algoritmo.

3.2 NP-Completude

As técnicas utilizadas para mostrar que um problema é NP-Completo são fun-
damentalmente diferentes das técnicas de análise e projeto de algoritmos. Quando um
problema é NP-Completo, de maneira informal, tem-se a potencial “dificuldade computa-
cional de resolver” um problema. Define-se informalmente uma classe de complexidade

como um conjunto de problemas cuja pertinência é determinada por uma medida de com-

plexidade, como o tempo de execução, de um algoritmo que determina se dada cadeia x

pertence à linguagem L, sendo a linguagem L a codificação de um problema, e x uma ins-
tância de L. Uma codificação de um conjunto S de objetos abstratos é um mapeamentoM
de S para um conjunto de cadeias binárias. Essa codificação é fundamental para as clas-
ses de complexidade. Iniciando o estudo da NP-Completude pela classe P, formalizando
a noção de problemas solucionáveis em tempo polinomial. Normalmente esses problemas
são denominados como tratáveis.

P = {L⊆ {0,1}∗ | existe um algoritmo A que decide L em tempo polinomial }. (3-3)
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A classe de complexidade NP é a classe de linguagens que podem ser verificadas
por um algoritmo de tempo polinomial. Isto é, verificar se, dadas uma instância e uma
solução proposta, utilizar um algoritmo de tempo polinomial para checar se a solução
proposta é uma solução-sim para o problema. Mais precisamente, uma linguagem L

pertence a NP se e somente se existe um algoritmo de tempo polinomial de duas entradas
A e uma constante c tal que:

NP = {x ⊆ {0,1}∗ | existe um certificado y com |y | =O(|x |c) tal que A(x ,y ) = 1}. (3-4)

Assim é dito que A verifica a linguagem L em tempo polinomial. Além do mais,
se L ∈ P, então L ∈ NP já que, se existe um algoritmo de tempo polinomial para decidir
L, o algoritmo pode ser facilmente convertido em um algoritmo de verificação de dois
argumentos que simplesmente ignora qualquer certificado e aceita exatamente as cadeias
de entrada que ele determina que estão em L. Por isso, P ⊆ NP. Não se sabe se P = NP,
mas a maioria dos pesquisadores acredita que P 6= NP. Na Figura 3.1 há um diagrama
representando a relação P e NP.

Uma linguagem L1 é redutível em tempo polinomial a uma linguagem L2,
denotado por L1 ≤p L2, se existe uma função computável de tempo polinomial f :

{0,1}∗ −→ {0,1}∗ tal que, para todo x ∈ {0,1}∗:

x ∈ L1 se e somente se f (x) ∈ L2, (3-5)

sendo f a função de redução e F um algoritmo de tempo polinomial que calcula f . Então
F é chamado de algoritmo de redução. Reduções de tempo polinomial são uma poderosa
ferramenta para provar que diversas linguagens pertencem a determinadas classes de
complexidade. A sua definição pode observada no Lema 3.1.

Lema 3.1 Se L1,L2 ⊆ {0,1}∗ são linguagens tais que L1 ≤p L2, então L2 ∈ P implica

L1 ∈ P.

Com a definição de reduções polinomiais é possível agora classificar uma lin-
guagem como NP-Completa, vide o Teorema 3.2.

Teorema 3.2 Uma linguagem L⊆ {0,1}∗ é NP-Completa se:

1. L ∈ NP;

2. L′ ≤p L para todo L′ ∈ NP

Por consequência da definição de NP-completude tem-se o seguinte Corolá-
rio 3.3.
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Corolário 3.3 Se L ∈ NP-Completo, então L ∈ coNP-Completo.

Se uma linguagem L satisfaz a segunda propriedade mas não necessariamente a
propriedade 1, diz-se que L é NP-difícil.

Figura 3.1: Considerando que P 6= NP, o que é acreditado pela maioria dos cientistas sobre
as classes de complexidade (Cormen et al. [7]).



CAPÍTULO 4
Definições: Complexidade Parametrizada

As definições relacionadas a complexidade parametrizada estão de acordo com
Cygan et al. [9] e Downey e Fellows [12]. Além destas, outras referências são, Flum e
Grohe [16], Souza e Santos [11] e Niedermeier [21].

Existe uma amplitude de problemas que são conhecidos por pertencerem à classe
de problemas NP-Completos. Estes, possivelmente não podem ser solucionados em tempo
polinomial, a menos que P = NP, e vem sendo exaustivamente explorados por meio de
heurísticas e aproximações. Uma maneira nova de encarar a solução de tais problemas é
por meio da complexidade parametrizada [12]. Esta consiste em analisar problemas cuja
complexidade exponencial depende somente de um parâmetro da entrada. Primeiramente
é apresentado o que significa um problema ser parametrizado e pertencer a uma classe de
complexidade específica.

4.1 Algoritmos FPT e XP

Definição 4.1 [9] Um problema parametrizado é uma linguagem L ⊆ Σ∗×N, onde Σ é

um alfabeto fixo e finito. Para uma instância (x ,k ) ∈ Σ∗×N, k é denominado parâmetro.

Relembre que todo problema pode ser descrito no formato de uma linguagem L

sobre um alfabeto fixo e finito. Por exemplo, uma instância de um problema de grafos
pode ser descrita como (G,k ) em que G é um grafo e k um parâmetro qualquer. Quando
menciona-se o parâmetro natural, é o parâmetro diretamente relacionado ao problema.
Por exemplo, um parâmetro natural para o problema do conjunto independente máximo,
é a cardinalidade k de um conjunto independente em um grafo G.

Definição 4.2 [9] Um problema parametrizado L ⊆ Σ∗×N é chamado de FPT (Fixed

Parameter Tractable ou em português tratável por parâmetro fixo) se existe um algoritmo

A (algoritmo com parâmetro fixo), uma função computável f : N→ N e uma constante c

tais que, dado (x ,k ) ∈ Σ∗×N o algoritmo A decide corretamente se (x ,k ) ∈ L em tempo

limitado por f (k )|(x ,k )|c . A classe de complexidade contendo todos os problemas tratáveis

com parâmetro fixo é denominada FPT.
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Quando não há necessidade de um valor exato de complexidade de tempo,
utiliza-se a notação O∗, e quando utiliza-se O∗(f (k )) significa que o tempo é limitado por
f (k )nO(1). A seguir são apresentados alguns resultados conhecidos de problemas clássicos
da computação em suas versões parametrizadas. É importante ressaltar que todos descritos
abaixo utilizam o parâmetro natural. Seja o problema de decisão relacionado à determinar
uma cobertura por vértices de um grafo G:

COBERTURA POR VÉRTICES

Instância: Um grafo G
Pergunta: G possui uma cobertura por vértices de tamanho k?

Teorema 4.3 [9] COBERTURA POR VÉRTICES ∈ FPT.

Cobertura por Vértices é um problema conhecido por estar na classe FPT

e utilizado em diversas contribuições na complexidade parametrizada. Existem outras
classes de complexidade, como a classe XP que é definida a seguir.

Definição 4.4 [9] Um problema parametrizado L ⊆ Σ∗×N é chamado de XP (Slice-

Wise Polynomial ou em português, polinomial em fatias) se existe um algoritmo A e

duas funções computáveis f ,g : N→ N tais que, dado (x ,k ) ∈ L ⊆ Σ∗×N, o algoritmo

A decide corretamente se (x ,k ) ∈ L em um tempo limitado por f (k )|(x ,k )|g(k ). A classe de

complexidade que contém todos problemas polinomiais em fatias é denominada de XP.

Seja o problema de decisão relacionado a encontrar a clique máxima de um grafo
G:

CLIQUE

Instância: Um grafo G
Pergunta: G possui uma clique de tamanho pelo menos k?

Teorema 4.5 [9] CLIQUE ∈ XP.

O problema de determinar se um grafo qualquer G possui uma clique de um
tamanho pelo menos k é um problema que possui um algoritmo XP que, até onde é
conhecido, não foi apresentado um algoritmo FPT.

As classes FPT e XP são diferentes no sentido em que o problema é analisado.
O algoritmo classificado como FPT leva tempo polinomial em relação a entrada limitado
por uma constante c, f (k )|(x ,k )|c sendo f uma função computável e (x ,k ) a instância
do problema. Na classe XP, ou simplesmente polinomial em fatias, é possível dividir o
problema em diversas “fatias”, cada fatia sendo computada em tempo polinomial, com o
tempo total f (k )|(x ,k )|g(k). A função g também deve ser computável.
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Normalmente quando refere-se a algoritmos como “polinomial” ou “algoritmos
polinomiais” a complexidade depende do tamanho da entrada do algoritmo. Os termos
“tempo FPT” e “algoritmos FPT” se referem a f (k ) vezes um polinômio no tamanho da
entrada, onde f é uma função computável e k o grau de independência polinomial de
ambos n e k . No caso de algoritmos de “Tempo XP” ou até mesmo “Algoritmos XP”, o
grau de independência do polinômio é uma outra função computável g(k ).

Dado um problema qualquer, para construir uma solução parametrizada (após
selecionado o parâmetro adequado) existem dois caminhos para seguir e procurar otimizar
a solução, sabendo que a complexidade de tempo em um algoritmo FPT tem formato
f (k )nc , sendo eles:

• Otimizar a dependência paramétrica de tempo, isto é, tentar projetar um algoritmo
em que a função f cresça de forma mais lenta.

• Otimizar o fator polinomial no tempo, isto é, tentar minimizar o valor da constante
c.

Ambos os pontos são importantes no projeto de um algoritmo, mas tentar otimi-
zar os dois pontos pode ser trabalhoso. Essas mesmas estratégias podem ser aplicadas em
algoritmos da classe XP. Ao invés de minimizar a constante c, é necessário minimizar
o crescimento da função g(k ). Essa estratégia pode ser complicada, pois trata-se de um
trabalho mais complicado do que minimizar uma constante c. É mais interessante atacar
uma única função para limitar seu crescimento.

Por esse motivo, a maioria das pesquisas em algoritmos parametrizados foca em
otimizar somente um ponto, colocando o foco em qual dos dois tem um impacto maior na
complexidade de tempo do algoritmo.

4.2 Kernelização

Kernelização é uma abordagem sistemática para estudar algoritmos de pré-
processamento com tempo polinomial. Pré-processamento é uma estratégia muito utili-
zada em diversas áreas da computação que procura resolver partes menores do problema
que sejam fáceis, a fim de diminuir a complexidade do problema. A ideia do método de
kernelização é reduzir, não necessariamente resolver, a instância do problema em questão
a uma instância equivalente de tamanho limitado pelo parâmetro, em tempo polinomial
em relação a entrada. Então, de maneira formal:

Definição 4.6 [9] Uma regra de redução de dados, ou simplesmente, regra de redução,

para um problema parametrizado Q é a função φ : Σ×N→ Σ×N que mapeia uma

instância (I,k ) de Q para uma instância equivalente (I′,k ′) de Q, de maneira que Q seja
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computável em tempo polinomial em |I| e k . Duas instâncias de Q são equivalentes se

(I,k ) ∈ Q e se somente se (I′,k ′) ∈ Q.

Figura 4.1: Um instância (I,k ) que passa pelo algoritmo de kernelização A e tem como
saída uma instância (I′,k ′)′, tal que |(I′,k ′)| ≤ |(I,k )|.

A ideia básica de um algoritmo de pré-processamento é aplicar várias regras
de redução consecutivas em tempo polinomial de modo que o tamanho da instância
diminua significativamente. Na Figura 4.1 há uma ilustração do funcionamento de um
algoritmo de kernelização. Dada a necessidade de formalizar que a instância de saída seja
pequena, aplica-se o principal foco da complexidade parametrizada: a complexidade é
medida em função do tamanho do parâmetro. Por consequência, a saída de um algoritmo
de pré-processamento A é a função sizeA : N→ N∪{∞} definida da seguinte maneira,
sizeA(k ) = sup{|I′|+ k ′ | (I′,k ′) = A(I,k ), I ∈ Σ∗}. A saída do algoritmo de kernelização é
denominada kernel, isto é, kernelização é o algoritmo e kernel o resultado desse processo.

Definição 4.7 [9] Um algoritmo de kernelização para um problema parametrizado Q

é um algoritmo A que dada uma instância (I,k ) de Q, computa em tempo polinomial e

retorna (I′,k ′) de Q. Além disso, é necessário que sizeA(k ) ≤ g(k ) para alguma função

computável g : N→ N.

A comparação de tamanho na definição anterior pode ser reformulada da se-
guinte maneira: existe uma função computável g de maneira que quando (I′,k ′) é a saída
para uma instância (I,k ), segue que |I′|+k ′ ≤ g(k ). Se o limite superior de g é uma função
polinomial (linear) diz-se que Q admite um kernel polinomial (linear).

Normalmente a eficiência de um algoritmo é medida por uma estimativa do
seu tempo de processamento. A maneira de medir a eficiência em um algoritmo de
kernelização é através do tamanho da sua saída. De fato o tempo de execução de
um algoritmo de kernelização é importante, mas esse algoritmo é exigido ter tempo
polinomial. É importante evidenciar que existem diversas técnicas de kernelização, como
a decomposição crown, decomposição OR/AND, meta-kernelização entre várias outras,
veja mais em Cygan et al. [9].

Lema 4.8 [9] Um problema parametrizado Q é FPT se e somente se Q possui um

algoritmo de kernelização.
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O lema anterior implica que um problema decidível tem um kernel se o problema
é tratável por parâmetro fixo. Assim, a kernelização é uma outra maneira de definir pro-
blemas tratáveis por parâmetro fixo. Existem situações em que, em alguns casos limitados,
existe a capacidade de resolver completamente a instância do problema considerado, isto
é, corretamente decidir se é uma instância-sim ou uma instância-não.

4.3 Intratabilidade por parâmetro fixo e W -Hierarquia

Nesta seção, utilizam-se reduções e a W -hierarquia para mostrar através de evi-
dências que alguns problemas parametrizados são improváveis de serem tratáveis sob
parâmetro fixo. Um aspecto formidável da NP-Completude é que existem milhares de
problemas considerados igualmente difíceis, o suficiente para que um possa ser redutível
ao outro. No caso de problemas parametrizados existem diversos níveis de dificuldade
e até problemas bem-conhecidos por serem NP-Completos, tais como CLIQUE e CON-
JUNTO DOMINANTE são pertencentes a diferentes níveis de dificuldade.

Downey e Fellows [12] introduziram a W -hierarquia como uma tentativa de
determinar a complexidade de vários problemas parametrizados difíceis. No problema
WCS (Weighted Circuit Satisfiability) é dado um circuito C e um inteiro k , e o objetivo é
determinar se C possui uma atribuição de peso exatamente k . Os níveis da W -hierarquia
são definidos por restrições de WCS para várias classes de circuitos. WCS[C] é uma
restrição do problema onde o circuito de entrada S pertence a C.

As definições seguintes estão de acordo com Souza e Santos [11]. Um circuito
booleano de decisão consiste de variáveis booleanas de entrada, portas lógicas de nega-
ção, portas lógica E, portas lógicas Ou, e uma única porta lógica de saída. O problema
Satisfabilidade de Circuito consiste em dado um circuito booleano de decisão C, decidir
se existe uma atribuição de valores às variáveis de entrada de C de tal forma que sua saída
seja ”verdadeiro“.

Definição 4.9 Seja C um circuito booleano de decisão com variáveis de entrada

x1, · · · ,xn

• O entrelaçamento de C é definido como o número máximo de portas lógicas largas

em qualquer caminho da variável de entrada até a linha de saída (Uma porta é

denominada larga se suas entradas excedem algum limite constante, em geral dois).

• A profundidade de C é definida como o comprimento do maior caminho de uma

variável de entrada até a linha de saída em C.

• O peso de uma atribuição às variáveis de um circuito booleano C (uma atribuição

para C) é o número de 1’s nesta atribuição.
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SATISFABILIDADE PONDERADA EM CIRCUITOS DE

ENTRELAÇAMENTO t E PROFUNDIDADE h, WCS(t ,h)
Instância: Um circuito de decisão C com entrelaçamento t e
profundidade h parametrizado por um inteiro positivo k
Pergunta: C possui uma atribuição satisfatível com peso k?

Definição 4.10 [9] Para t ≥ 1, um problema parametrizável P pertence a uma classe W[t]

se existe uma redução parametrizável de P para WCS[Ct ,h], para algum h ≥ 1.

Corolário 4.11 Seja P um problema parametrizável, se P ∈W [t ] então P ∈ coW [t ].

Alguns problemas em grafos são apresentados a seguir com determinadas clas-
ses, todos com parâmetro natural. Seja o problema de decidir se G possui um conjunto
independente de tamanho k :

CONJUNTO INDEPENDENTE

Instância: Um grafo G
Pergunta: G possui um conjunto independente de tamanho k?

Teorema 4.12 [9] CONJUNTO INDEPENDENTE é W[1]-Completo.

Teorema 4.13 [9] COBERTURA POR VÉRTICES é W[1].

Seja o problema de determinar se G possui um conjunto dominante de tamanho
k :

CONJUNTO DOMINANTE

Instância: Um grafo G
Pergunta: G possui um conjunto dominante de tamanho k?

Teorema 4.14 [9] CONJUNTO DOMINANTE pertence a W[2]-Completo.

A W -hierarquia é a união das classes W[t] juntamente com as classes W [P] e XP.
W[P] denota a classe obtida por considerar nenhuma restrição sobre profundidade. Existe
então a seguinte relação entre as classes:

FPT⊆W[1]⊆W[2]⊆W[3]⊆ ·· · ⊆W[P]⊆ XP

E baseadas intuitivamente na complexidade dos circuitos necessários para se ve-
rificar a validade de uma solução, ou, alternativamente, na profundidade lógica natural do
problema. Downey e Fellows [12] conjecturam que cada uma dessas relações de inclusão
na W -hierarquia é própria e que se P = NP, então FPT= W[P]. Para mais informações
sobre a W -hierarquia e outros resultados a respeito de complexidade parametrizada ver
Cygan et al. [9] e Downey e Fellows [12].
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4.4 Reduções FPT e PPT

Na sequência, é introduzido o conceito de redução parametrizada. As definições
estão de acordo com Cygan et. al. [9]. Usualmente, na complexidade clássica, quando é
preciso mostrar que dois problemas pertencem à mesma classe de complexidade realiza-
se uma redução em tempo polinomial. Na complexidade parametrizada é possível realizar
a mesma operação com algumas modificações. Como a classe de problemas tratáveis sob
parâmetro fixo é uma classe que leva em consideração o parâmetro utilizado, na redução,
tal característica também deve ser levada em consideração.

Basicamente uma redução é uma transformação de uma instância a outra que
seja equivalente, ou seja, um algoritmo gera uma nova instância dada as informações
recebidas como entrada. Essa ferramenta é semelhante a uma redução comum nas classes
de complexidade clássicas. É possível mostrar a pertinência em classes de complexidade
relacionando um problema a outro. O mesmo acontece na complexidade parametrizada.

Definição 4.15 [9] Sejam A,B ⊆ Σ∗×N dois problemas parametrizados. Uma redução

parametrizada de A para B é um algoritmo que, dado uma instância (x ,k ) de A, dá como

saída uma instância (x ′,k ′) de B tal que:

1. (x ,k ) é uma instância-sim de A se e somente se (x ′,k ′) é uma instancia-sim de B,

2. k ′ ≤ g(k ) para alguma função computável g, e

3. o tempo de execução é f (k ).|x |O(1) para alguma função computável f .

Note que as funções f e g são não decrescentes. É importante ressaltar que nem
toda redução clássica é uma redução parametrizada, por conta da Condição 2.

Teorema 4.16 [9] Se existe uma redução parametrizada de um problema A para um

problema B e B é FPT, então A também é FPT.

Por convenção, denomina-se a redução parametrizada como redução FPT, já
que, pela Condição 3 da Definição 4.15, o tempo de execução da redução é FPT. Defina-
se a seguir a redução PPT.

Definição 4.17 [9] Sejam P,Q ⊆ Σ∗×N dois problemas parametrizados. Um algoritmo

A é denominado uma transformação de parâmetro polinomial (usualmente redução PPT)

de P para Q se, dado uma instancia (x ,k ) de um problema P, A computa em tempo

polinomial e dá como saída uma instância equivalente (x̂ , k̂ ) de um problema Q, i.e.,

(x ,k ) ∈ P se e somente se (x̂ , k̂ ) ∈ Q, tal que k̂ ≤ p(k ) para algum polinômio p(·).

A principal diferença entre as duas reduções é a complexidade de tempo que
o algoritmo de transformação principal leva, a FPT é uma mais ampla e generaliza a
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PPT. Em geral, cada uma é utilizada com um propósito diferente. Basicamente a FPT

é utilizada para mostrar a pertinência nas classes da W -hierarquia e a PPT é usada para
mostrar que problemas não admitem kernel polinomial sob alguma conjectura.

Teorema 4.18 [9] Sejam P,Q ⊆ Σ∗×N dois problemas parametrizados e assuma que

exista uma redução PPT de P para Q. Então, se P não admite um compressão polinomial

(kernel com tamanho polinomial), Q também não admite.



CAPÍTULO 5
Trabalhos Relacionados

No caso do problema em questão deste trabalho, a entrada é um grafo G e a tarefa
consiste em decidir se G é bem-coberto, ou seja, se todos os conjuntos independentes
maximais de G possuem o mesmo tamanho. Define-se o problema como a seguir.

BEM-COBERTURA

Instância: Um grafo G
Pergunta: G é bem-coberto?

Introduzido por Plummer [22, 23] a BEM-COBERTURA vem sendo explorada
desde a década de 1970 e existem diversas contribuições, principalmente de maneira estru-
tural. O problema CONJUNTO INDEPENDENTE é NP-completo [19]. BEM-COBERTURA

é um problema coNP-Completo como apresentado por Chvátal e Slater [6] e, indepen-
dentemente, por Sankaranarayana e Stewart [26]. Como complementar define-se a seguir
o problema da não bem-cobertura.

NÃO BEM-COBERTURA

Instância: Um grafo G
Pergunta: G é não bem-coberto?

Dado um grafo G, G possui um conjunto independente maximal de tamanho
menor que α(G)? É conhecido que determinar o tamanho de um conjunto independente
maximal, α(G), de um grafo G é NP. Sendo assim, dado um grafo G, α(G) pode ser
determinado em tempo polinomial não-determinístico e o algoritmo não-determinístico
precisa somente “adivinhar” um subconjunto S com menos de α(G) vértices, basta agora
validar se S é um conjunto independente e verificar se nenhum outro vértice de G não é
adjacente a todos vértices de S.

Uma expressão booleana em forma normal conjuntiva (FNC) é satisfatível

quando ela apresenta uma atribuição verdadeira. A partir do problema 3-SAT, definido
abaixo, obtém-se o Teorema 5.1. A prova de Sankaranarayana e Stewart [26] demonstra
que reconhecer grafos não bem-cobertos é NP-completo e por consequência, reconhecer
grafos bem-cobertos é coNP-Completo. Este mesmo resultado também foi obtido, inde-
pendentemente, por Chvátal e Slater [6]. O problema 3-SAT é o problema de verificar se
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uma dada expressão booleana φ em FNC, onde cada cláusula tem 3 literais, é satisfatível.
O problema é definido na sequência.

3-SAT
Instância: Uma expressão booleana φ em FNC,
onde cada cláusula tem 3 literais.
Pergunta: φ é satisfatível?

Teorema 5.1 [26] O reconhecimento de grafos bem-cobertos é co-NP-completo.

Prova. É apresentada uma redução do 3-SAT para NÃO BEM-COBERTURA. Para uma
instância do 3-SAT com cláusulas C = {c1, . . . ,cm} e variáveis U = {u1, . . . ,un}, é
construído em tempo polinomial um grafo onde G = (V ,E) onde: VC = {c1, . . . ,cm},
VL = {u1,u1, . . . ,um,um} e V = VC ∪VL. E = {(ci ,cj ) | 1 ≤ i , j ≤ m, i 6= j}∪ {(ui ,ui ) | 1 ≤
i ≤ n}∪{(ci ,uj ) | uj é um literal na cláusula ci}∪{(ci ,uj ) | uj é um literal na cláusula ci}.
Assume-se que nenhuma cláusula contém uma variável e sua negação, pois tal cláusula
seria satisfeita por qualquer atribuição, e poderia ser removida. Assim, existem muitos
conjuntos independentes de tamanho n + 1, cada um contendo um vértice de VC e n vérti-
ces de VL. De fato, conjuntos independentes de tamanho n + 1 são máximos, em qualquer
conjunto independente no máximo terá um vértice de VC e um vértice de cada K2 de VL.
Agora, é mostrado que C é satisfatível se e somente se G é bem-coberto. Suponha que C é
satisfatível. Logo existe um conjunto independente maximal de tamanho n, formado pelos
vértices de VL que correspondem aos literais em uma atribuição verdadeira satisfatível em
C. Assim, se C é satisfatível, então G é não bem-coberto.

Suponha que G é não bem-coberto. Então, deve existir um conjunto indepen-
dente maximal em G de tamanho menor que n + 1. Em qualquer conjunto independente,
pode existir no máximo um vértice de VC . Tal vértice é adjacente a exatamente 3 vértices
em VL, e existe um conjunto independente de tamanho n dentre os 2n− 3 vértices res-
tantes em VL. Assim, todos os conjuntos independentes maximais contendo um vértice
de VC têm tamanho n + 1. Para que tais conjuntos sejam maximais, cada vértice de VC

deve ser adjacente a um vértice no conjunto independente. Nenhum par de vértices que
correspondente a um literal e sua negação estarão em um conjunto independente, pois são
adjacentes. Logo, se é realizada a atribuição verdadeira aos literais correspondentes aos
vértices de VL em um conjunto independente maximal de tamanho n, assim existirá uma
atribuição satisfatível para C. Conclui-se que G não é bem-coberto se e somente se C é
satisfatível. Portanto, o reconhecimento de grafos não bem-cobertos é NP-completo. �

Um exemplo de grafo G da construção apresentada na prova do Teorema 5.1
segue na Figura 5.1. Como observado por Sankaranarayana e Stewart [26], G é um grafo
livre de Cn+5 e Cn+5, n ≥ 0.
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Figura 5.1: Um grafo construído através da estratégia utilizada na prova do Teorema 5.1.

O problema BEM-COBERTURA pode ser resolvido em tempo polinomial quando
o grafo de entrada é um grafo perfeito com tamanho da clique limitado como demonstrado
por Dean e Zito [10] ou um grafo livre de K1,3 como demonstrado por Frendrunp et al.

e Tankus e Tarsi [17, 27]. Os grafos bem-cobertos com cintura g(G) ≥ 5 foram caracte-
rizados por Finbow et al. [15] e os grafos bem-cobertos bipartidos foram caracterizados
por Ravindra [25]. Árvores bem-cobertas foram caracterizadas por Plummer [22]. Uma
árvore é bem-coberta se e somente ela é um K1 ou todas as suas arestas pendentes formam
um emparelhamento perfeito. Existem diversos artigos sobre BEM-COBERTURA. Resul-
tados diversos para o problema podem ser encontrados em dois levantamentos (surveys),
ver Plummer [23] e Hartnell [18]. Existe também uma caracterização para grafos cúbicos
bem-cobertos por Campbell et al. [4]. Na Tabela 5.1 há uma relação entre algumas classes
de grafos e a complexidade de resolver BEM-COBERTURA. Em relação à complexidade
parametrizada, detalha-se a seguir, dois artigos principais.

Alves et al. [1] mostram vários limites assintóticos e suas respectivas classes
de complexidade (P, NP-Completo, coNP-Completo, NP-Difícil e coNP-difícil) ver
em Tabela 5.3. A classe (r ,`)-bem-coberto são os grafos que são (r ,`) e são bem-
cobertos. Uma partição-(r ,`) é um particionamento dos vértices de G que tem r conjuntos
independentes e ` cliques. Alves et al. [1] também mostram que o problema parametrizado
de verificar que todo conjunto independente de um grafo G possui cardinalidade k pode



43

Classe Complexidade de BEM-COBERTURA
Pn Polinomial [23]
Cn Polinomial [23]
Kn Constante - O(1) [23]
Km,n Polinomial [23]
Bipartido Polinomial [25]
Árvores Polinomial [23]
Livre de K1,3 Polinomial [27]
Cintura g(G)≥ 5 Polinomial [15]
Livre de K1,4 coNP-Completo [5]
Cordais Polinomial [24]
Livre de {Cn+5, Cn+5} coNP-Completo [6, 25]
Livre de {K1,3, 2P3} Polinomial [13]
Grafos Gerais coNP-Completo [6, 26]

Tabela 5.1: Complexidade de algumas classes de grafos em relação a BEM-COBERTURA.

ser reduzido a uma instância de (r ,`)-bem-cobertos parametrizado por `. Os resultados dão
uma noção dos limites assintóticos para o problema de decisão de BEM-COBERTURA e
quais os principais parâmetros utilizados no desenvolvimento de soluções parametrizadas.
Os principais resultados são comentados a seguir.

Apesar de não estarem diretamente relacionados com complexidade parametri-
zada, alguns resultados a respeito da classe de grafos (r ,`) são importantes por estarem
dentro do escopo de grafos bem-cobertos. É importante ressaltar que wc-(r ,`)G é o pro-
blema de decidir se um grafo da classe (r ,`) é bem-coberto, e são denotados (r ,`)wc-G se
o grafo é pertencente a classe (r ,`) e é bem-coberto.

Teorema 5.2 [1] wc-(0,`)G e wc-(1,`)G estão em P para todo inteiro `≥ 0.

Ou seja, decidir se, no caso wc-(0,`)G, um grafo cujo conjunto de vértices pode
ser particionado ` cliques é polinomial, o mesmo vale para quando o grafo pode ser
particionado em um conjunto independente e ` cliques.

Teorema 5.3 [1] (r ,`)wc-G ∈ {(0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2), (2,0)} e wc-(r ,`)G com r ∈
{0,1} ou (r ,`) = (2,0) pode ser resolvido em tempo polinomial.

Para r ≤ 2 e ` ≤ 2 é possível resolver o problema da BEM-COBERTURA em
tempo polinomial. É interessante analisar as classes para ter um bom entendimento do
comportamento de cliques e conjuntos independentes, pois, estão diretamente relaciona-
dos. Também deve-se verificar quanto a BEM-COBERTURA de um grafo qual a proporção
de partições r e `. A classe (r ,`) generaliza algumas outras subclasses de grafos, por exem-
plo, (2,0) é o conjunto de grafos bipartidos que pode ser resolvido em tempo polinomial
o que é um resultado conhecido apresentado por Ravindra [25].
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Tabela 5.2: Relação entre alguns problemas conhecidos da Teoria dos Grafos e a BEM-
COBERTURA.

Problema BEM-COBERTURA

Conjunto Independente Dominante Polinomial
Conjunto Independente Polinomial
Cobertura por vértices coNP-Completo
Reconhecimento NP-Completo
Ciclo Dominante NP-Completo
Clique NP-Completo
Número Cromático NP-Completo
Árvore Steiner NP-Completo
Fill-in mínimo NP-Completo
Corte máximo NP-Completo
Isomorfismo iso-Completo
Ciclo Hamiltoniano NP-Completo
Caminho Hamiltoniano NP-Completo
Partição de Clique NP-Completo
Conjunto Dominante NP-Completo

Teorema 5.4 [1] O problema wc-(0,`)G parametrizado por ` é coW[2]-Difícil.

Tratando de wc-(0,`)G, ou seja, o problema de decidir um grafo bem-coberto
parametrizado pela quantidade cliques é coW[2]-Difícil. Possivelmente um dos teoremas
mais importantes para grafos bem-cobertos, quando é dito que esse problema é coW[2],
significa que, o complemento do problema é solucionável por um algoritmo parametri-
zado com dois parâmetros fixos de entrada, que tem complexidade similar a um problema
NP-difícil. Na Tabela 5.3 há uma relação entre o parâmetro, classe de grafo e o estado do
problema de BEM-COBERTURA.

Teorema 5.5 [1] O problema de BEM-COBERTURA é FPT quando parametrizado por

cliquewidth.

Sabe-se então que o problema BEM-COBERTURA possui algumas limitações
quando a parametrização é feita por cliques. No caso, quando parametrizado pela quanti-
dade de cliques têm-se uma classe de complexidade bem definida. Também sabe-se que,
é possível apresentar um algoritmo FPT quando parametrizado por cliquewidth. O coro-
lário a seguir é obtido pelos autores como uma consequência direta.

Corolário 5.6 [1] O problema de grafos bem-cobertos é FPT quando parametrizado por

treewidth.

Araújo et al. [2] mostram parametrizações utilizando cobertura por vértices, ob-
tendo algoritmos FPT com tempo O∗(2vc) e O∗(1,4656vc) (vc é o tamanho da cobertura
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Parâmetro / Classe (0,`) (1,`) (r ,`)
r - - para-coNP-Difícil

r ,`
coW[2]-Difícil

XP
coW[2]-Difícil

XP
para-coNP-Difícil

r ,`,ω
FPT

Trivial
FPT

Trivial
Aberto

(Generaliza wc− (3,0)G)

r ,`,α
coW[2]-Difícil

XP
coW[2]-Difícil

XP
coW[2]-Difícil com tempo

2rαnO(`)

ω,α
FPT

Teorema de Ramsey
FPT

Teorema de Ramsey
FPT

Teorema de Ramsey

Tabela 5.3: Relação entre os grafos (r ,`), parâmetros e suas respectivas classes de
complexidade [1].

mínima de vértices) para decidir grafos bem-cobertos. Também outro algoritmo FPT com
o parâmetro natural é a degeneração do grafo G. Ambos apresentam complexidade de
tempo polinomiais, mas são limitados pelo tamanho da cobertura por vértices mínima,
que também possui um algoritmo FPT com tempo polinomial.

Não necessariamente precisa existir uma relação entre a natureza do problema e
a natureza do parâmetro. Existem soluções FPT em grafos que utilizam parâmetros com
natureza diferentes do problema em si. Araújo et al. [2] também apresentam um kernel de
tempo polinomial que utiliza como base a decomposição crown, e alguns outros resultados
sobre grafos bem cobertos a partir desse resultado de kernelização, também utilizando
o parâmetro de cobertura por vértices mínima. Em mais detalhes, são comentados os
principais teoremas apresentados.

Teorema 5.7 [2] É possível enumerar em tempo O(2vc(m + n)) todos as coberturas de

vértices mínimas em um grafo. Consequentemente, existe um algoritmo FPT com tempo

O∗(2vc) para decidir se G é bem-coberto parametrizado por vc = vc(G).

Quando parametrizado pela cardinalidade da cobertura por vértices mínima
maximal obtém-se um algoritmo limitado por essa cardinalidade. A complexidade pode
crescer exponencialmente dado o valor de vc. Considerando que 2vc < nc , onde c é uma
constante, a complexidade final torna-se polinomial em relação a nc .

Teorema 5.8 [2] Seja G um grafo sem vértices isolados onde o número de cobertura por

vértices é igual a k . Uma das seguintes afirmativas segue verdadeira:

• G não é bem-coberto;

• G tem no máximo 5k vértices.

O teorema anterior define um limite no tamanho do grafo para que a BEM-
COBERTURA seja satisfeita. Logo, grafos que são bem-cobertos com um número de
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cobertura por vértices k tem no máximo 5k vértices após a aplicação do algoritmo.
Portanto, existe então um ponto de parada, ficando claro que haja o conhecimento prévio
do número de cobertura por vértices. O parâmetro vc+(G) é o tamanho da cobertura por
vértices máxima minimal.

Teorema 5.9 [2] Dado um grafo G e vc+(G), é possível decidir se G é bem-coberto em

tempo O(1,4656vc+
n2).

Neste caso o limite assintótico depende da cobertura máxima de vértices. Da
mesma maneira já comentada, considerando que 1,4656vc+

< n é possível afirmar que, o
que domina a complexidade assintótica em O(1,4656vc+

n2) é o termo n2.
Outro resultado que apresenta uma maneira interessante de definir problema da

BEM-COBERTURA, utiliza lógica de primeira ordem. Para entender melhor, é necessário
definir alguns conceitos mostrados por Araújo et al. [2]. Uma local-treewidth de um grafo
G é a função l twG : N→ N que associa com qualquer r ∈ N a treewidth máxima de uma
r -vizinhança em G. Isto é, l twG(r ) = maxv∈V (G){tw [Nr (v )]}, onde Nr (v ) é o conjunto de
vértices com distância no máximo r de v . É definido que, um grafo da classe C possui
uma bounded local-treewidth se existe uma função fC : N→ N tal que, para toda G ∈ C e
r ∈N, l twG(r )≤ f c(r ). É conhecido que grafos que são limitados por um genus ou por um
grau máximo possuem local-treewidth limitada, para mais informações sobre esse assunto
e local treewidth ver em Eppstein [14]. É apresentada na íntegra a prova do próximo
teorema por ser uma maneira diferente de enxergar o problema da BEM-COBERTURA,
para mais esclarecimentos sobre o assunto Araújo et al. [2].

Teorema 5.10 [2] Dado um grafo G com local-treewidth limitada, o problema de deter-

minar se G é bem-coberto é FPT quando parametrizado por α =α(G). Pode ser resolvido

em tempo O(f (α)n2).

Prova. [2] Define-se primeiramente o problema da BEM-COBERTURA utilizando Lógica
de Primeira Ordem. Utilizando variáveis minúsculas x ,y ,z, . . . para denotar vértices de
um grafo. São formulas atômicas são x = y ,x ∈ X e E(x ,y ) que denota a relação de
adjacência em um dado grafo. Uma formula lógica é de primeira ordem se é formada por
formulas atômicas com conectivos booleanos, sendo esses∧,∨,¬,→,↔ e quantificadores

de elementos ∃x e ∀x . Considere a formula Indep(X ) onde é verdadeira se e somente se
X é um conjunto independente:

Indep(X ) := ∀x ,y (x ∈ X ∧ y ∈ X )→¬E(x ,y )

Também considere a formula Maximal(X ) que é verdadeira se X não está
propriamente contida em um conjunto independente.
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Maximal(X ) := ∀y∃x(y /∈ X )→ (x ∈ X )∧E(x ,y ),

onde (y /∈X ) :=¬(y ∈X ). Dado um grafo G, não é bem-coberto se e somente se G

tem um conjunto independente maximal Y e um conjunto independente máximo X ′ com
|X | ≥ |Y |+ 1. Então X ′ possui um subconjunto X com |X | = |Y |+ 1, que é independente.
Com isso, dado um inteiro positivo k , seja WellCovk a seguinte formula de primeira
ordem, que é verdadeira se e somente se o grafo G não tem dois conjuntos independentes
X e Y com |X | = k , |Y | = k−1 e Y sendo maximal:

WellCovk := ∀x1, . . . ,xk∀y1, . . . ,yk−1

( ∧
1≤i<j≤k

xi 6= xj

)
∧ Indep

(
{x1, . . . ,xk}

)
→¬

(
Indep

(
{y1, . . . ,yk−1}

)
∧Maximal

(
{y1, . . . ,yk−1}

))
Note que WellCovk possui 2k−1 variáveis. Faça α = α(G). Como mencionado

anteriormente, se G não é bem-coberto, então existem conjuntos independentes X e Y

com 2 ≤ |X | ≤ α, |Y | = |X |− 1 e Y sendo maximal. Com isso, seja WellCov a seguinte
formula de primeira ordem, que é verdadeira se e somente se G é bem-coberto:

WellCov :=
∧

2≤k≤α
WellCovk

Então o problema de decisão da BEM-COBERTURA é expressivo em primeira
ordem (first order expressible). Além disso, WellCov contem no máximo α2 variáveis
e o tamanho da expressão WellCov é uma função de α. É aplicado então o Teorema
Frick-Grohe (Downey e Fellows [12]) para provar que o problema da decisão BEM-
COBERTURA é FPT com parâmetro α(G) em tempo O(n2) para grafos que possuem
local-treewidth limitada. �

Neste caso em um grafo G, com a condição que ele possua uma local-treewidth

limitada o problema de determinar se G é bem-coberto torna-se polinomial parametrizado
por α(G). A complexidade assintótica de tempo é O(f (α)n2) sendo f uma função relaci-
onada diretamente com a definição de local-treewidth limitada, uma função computável
dependente somente de α.

Um grafo é chamado de d-degenerado se para todo subgrafo induzido ele tem
um vértice de grau no mínimo d . A degeneração de um grafo G é o menor d tal que
G seja um d-degenerado. O seguinte resultado utiliza essa propriedade e determina um
limite assintótico quando parametrizado por α(G) e a degeneração de G.

Teorema 5.11 [2] O problema de determinar se algum grafo G é bem-coberto é FPT



48

quando parametrizado por α = α(G) e a degeneração de G. Mais precisamente, pode ser

resolvido em tempo O((d + 1)α(m + n)).

Após apresentados alguns trabalhos relacionados, prossegue-se com os resulta-
dos obtidos.



CAPÍTULO 6
Algoritmos de kernelização para grafos
bem-cobertos e outros resultados

Neste capítulo, são apresentados nossos principais resultados sobre kernelização

e BEM-COBERTURA. Primeiramente, são apresentados alguns resultados para grafos
com distância para alguma classe não específica. Após, algoritmos de kernelização

considerando a distância para: cluster, união disjunta de grafos threshold, grafos 2-
regulares e floresta linear. É apresentado na sequência um resultado sobre a intratabilidade
do problema de BEM-COBERTURA para a classe de grafos livres de C`, com ` ≥ 5.
Por fim, é mostrado a inexistência de um kernel polinomial para BEM-COBERTURA

parametrizado por distância para cluster, sob certas suposições.

6.1 Um algoritmo de kernelização para grafos com dis-
tância para Q

Nesta seção, é apresentado um algoritmo de kernelização para BEM-
COBERTURA parametrizado por distância para uma classe de grafos D qualquer, mas
com a restrição de que se H ∈ D, então α(H) pode ser computado em tempo polino-
mial, assim como α(H ′) para qualquer H ′ que é subgrafo induzido de H. Ou seja, a
classe D é hereditária em relação à complexidade (polinomial) de se computar o seu
número de independência. São apresentadas duas regras de redução do algoritmo de
kernelização. Tais regras visam a eliminação de informações dispensáveis para solução
da BEM-COBERTURA. Na primeira Regra de Redução apresentada, são removidos os
vértices gêmeos verdadeiros de um grafo. Para algumas instâncias é possível determinar
que G não é bem-coberto durante o pré-processamento, caso isso o ocorra, o algoritmo
de kernelização é finalizado e retorna que o grafo G não é bem-coberto.

Neste capítulo, assumimos que G é um grafo com ordem n e tamanho m.

Regra de Redução 1 Se u,v ∈ V (G) são vértices gêmeos verdadeiros, então remova v

de G.
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Lema 6.1 A Regra de Redução 1 é segura.

Prova. Seja G′ o grafo G−{v}. Para mostrar que a regra de redução é segura, é de-
monstrado que G é bem-coberto se e somente se G′ é bem-coberto. (⇒) Suponha que G

seja bem-coberto. Seja I ⊆ V (G′) um CIM de G′. Sejam u,v ∈ V (G) como descritos no
enunciado. Note que v é dominado pelos vértices de I em G, já que u e v são gêmeos
verdadeiros em G. Logo, I é também um CIM em G. Como todos os CIM’s de G têm a
mesma cardinalidade, conclui-se que G′ é bem bem-coberto. (⇐) Agora, suponha que G′

é bem-coberto. Seja I ⊆ V (G) um CIM de G e I′ = I ∩V (G′). Como V (G) \V (G′) = {v}
é necessário então, verificar dois casos em função da remoção do vértice v : ou v ∈ I ou
v /∈ I. Caso v /∈ I, então I é um CIM de G′, pois os vértices de I dominam v e N(v ) em G.
Logo, sua remoção não alterará os CIM’s de G′. Caso v ∈ I, então N(v )∩ I = ∅. Como u e
v são gêmeos verdadeiros, N[u] = N[v ] e então u não é dominado por nenhum vértice em
I em G′. Porém, I′ ∪{u} é um CIM de G′ e também de G com |I′| = |I|. Como todos os
CIM’s de G′ têm a mesma cardinalidade, conclui-se que G é bem-coberto. �

(a) Um grafo G e os vértices
gêmeos verdadeiros u e
v .

(b) Um grafo G′ obtido pela
operação G′ = G− v .

Figura 6.1: Em (a) é apresentado um grafo antes da aplicação da Regra de Redução 1 e
em (b) após.

A seguir é apresentado o tempo de execução da Regra de Redução 1. Sua
complexidade é linear em relação a entrada, isto é O(n + m).

Lema 6.2 A Regra de Redução 1 pode ser executada em tempo O(n + m).

Prova. Dois vértices são gêmeos verdadeiros em um grafo se e somente se, na mesma
árvore de decomposição modular, ambos possuem o mesmo pai x , que também é um
nó em série. É conhecido que a árvore de decomposição modular de um grafo qualquer
pode ser obtida em tempo linear, como mostrado por Cournier e Habib [8] e McConnell
e Spinrad [20]. Portanto, pode-se obter a árvore de decomposição modular de um grafo
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e verificar os vértices gêmeos verdadeiros em tempo linear em relação ao tamanho da
entrada. A remoção de informações de um grafo é uma operação constante, pois somente
é necessária a eliminação dessa informação da entrada. �

Ao se aplicar sucessivamente a Regra de Redução 1, remove-se todos os vértices
gêmeos verdadeiros de um grafo sem alterar a sua propriedade de ser ou não bem-coberto.
Pode-se notar que o mesmo não necessariamente é verdade ao considerar vértices gêmeos
falsos. Por exemplo, em um ciclo com 4 vértices, dois vértices não adjacentes são gêmeos
falsos e trata-se de um grafo bem-coberto. No entanto, quando retira-se um destes vértices,
o grafo resultante é um caminho com 3 vértices, que não é bem-coberto. No restante desta
seção, será considerado que os grafos não possuem vértices gêmeos verdadeiros.

Agora, seja G um grafo com distância para uma classe de grafosD e um conjunto
modulador S. Considere queQ = (G−S), portantoQ∈D. SeQ é desconexo, denomina-
se cada um de suas componentes conexas como componente e escreve-se Qi ∈ Q sendo
i um inteiro qualquer e Qi uma componente de Q. Ou seja, Qi é um subgrafo de G.
Na Figura 6.2, tem-se um exemplo esquemático da estrutura de um grafo G, o conjunto
modulador S e o seu conjunto de componentes Q = {Q1, . . . ,Qa}.

Figura 6.2: Um grafo G, o conjunto modulador S e suas componentes Q =
{Q1,Q2, . . . ,Qa}.

Considera-se que Q possui uma quantidade arbitrária de componentes e
considera-se também classes de grafos para as quais é possível determinar seu número
de independência em tempo polinomial e que α(G) seja hereditário. A seguir, são anali-
sadas algumas propriedades das componentes de G quando se considera a distância para
algumas classes de grafos. É importante ressaltar que, se G é um grafo desconexo pode-se
obter o seu número de independência realizando a soma do número de independência de
cada uma de suas componentes. Além disso, considera-se que k é “pequeno” em relação
a n. Mais formalmente, k ∈ O(log2 n), pois caso contrário, já teria-se um kernel. Levando
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em consideração essas observações, são classificados as componentes em Q da seguinte
maneira. Define-se:

Qα = {Q ∈Q | para todo CIM I de G, |I∩Q| = α(Q)}; e

Q<α = {Q ∈Q | existe CIM I de G com |I∩Q|< α(Q)}.

(a) Um exemplo de um grafo
no qual a componente
Q ∈Qα.

(b) Um exemplo de um
grafo no qual a
componente Q ∈Q<α.

Figura 6.3: Exemplos de grafos os quais possuem diferentes componentes e estão em
classes diferentes, em 6.3(a) Q ∈Qα e em 6.3(b) Q ∈Q<α.

Com esta definição, Q = Qα ∪Q<α. Denota-se por |Q| a quantidade de com-
ponentes de Q e V (Q) =

⋃
Q∈QV (Q). Note que Qα contém apenas componentes bem-

cobertas, enquanto queQ<α pode conter componentes bem-cobertas e não bem-cobertas.
Na Figura 6.4 há um grafo com componentes bem-cobertas que estão em classes diferen-
tes e na Figura 6.3 dois grafos os quais suas componentes pertencem a classes diferentes.

Lema 6.3 Dada uma componente Q ∈ Q, decidir se Q ∈ Qα ou Q ∈ Q<α pode ser

computado em tempo polinomial em relação a (n + m).

Prova. A classificação das componentes pode ser feita verificando-se se há algum con-
junto independente I ⊆ S tal que |I ∩Q| < α(Q). Caso exista, então Q ∈ Q<α. Caso
contrário Q ∈Qα. O algoritmo de classificação pode ser descrito da seguinte forma: para
cada subconjunto I′ de vértices de S deve-se verificar se I′ é independente e em caso
positivo, para cada modulo Q ∈ Q deve-se verificar se α(Q−N[I′]) < α(Q). Em caso
positivo, Q já está classificado, isto é, Q ∈ Q<α. Após a verificação de todos os subcon-
juntos de S, as componentes que restam pertencem a Qα. Considerando que 2k ∈ O(n),
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Figura 6.4: Um grafo com um modulador S, com componentes A,B ∈Q, tais que A ∈Qα
e B ∈Q<α.

que |Q| ∈ O(n) e α(Q) também pode ser obtido em tempo polinomial, conclui-se que a
complexidade total da classificação é polinomial em relação a (n + m). �

Pela definição de modulador, obtêm-se a seguinte afirmação.

Observação 1 Existe um CIM I de G que possui α(Q) vértices de cada uma das compo-

nentes de Q.

Na regra de redução a seguir, como toda componente pertencente a classe Qα é
bem-coberta, observa-se que é possível removê-los sem interferir na BEM-COBERTURA

do grafo G.

Regra de Redução 2 Se Q1,Q2 ∈Qα, então remova Q2 de G.

Lema 6.4 A Regra de Redução 2 é segura.

Prova. Seja G′ = G − V (Q2). Mostra-se que G é bem-coberto se e somente se G′ é
bem-coberto. (⇒) Seja G bem-coberto. Como Q2 ∈ Qα, para todo CIM I de G tem-se
que |I ∩V (Q2)| = α(Q2). Logo, para todo CIM J de G′, |J| = |I| −α(Q2). Portanto, G′ é
bem-coberto. (⇐) Seja G′ bem-coberto. Para todo CIM I de G′ é possível estender I a um
CIM I′ de G acrescentando α(Q2) vértices de Q. Portanto, G é bem-coberto. �

Lema 6.5 A Regra de Redução 2 pode ser executada tempo polinomial em relação a

(n + m).

Prova. O custo da classificação das componentes é polinomial, pelo Lema 6.3. Uma vez
classificada em Qα, remove-se a componente de G. �
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Após a execução da Regra de Redução 2, há no máximo uma componente de
Qα em G. O conjunto de componentes em Q<α pode conter tanto componentes bem-
cobertas, quanto componentes não bem-cobertas. Nos próximos resultados, é mostrado
que se G é bem-coberto, é possível limitar em função de k a quantidade de componentes
Q<α. Na Proposição 6.9 é limitada a quantidade de componentes bem-cobertas e na
Proposição 6.10 as componentes não bem-cobertas. Antes de apresentar uma limitação
para a quantidade de componentes bem-cobertas em Q<α, é definido um I-padrão, que é
um padrão para componentes bem-cobertas fixando um subconjunto I independente de S.

Definição 6.6 Seja I ⊆ S um conjunto independente. Um I-padrão é um subconjunto Q′

de Q<α tal que

1. toda Q ∈Q′ é bem-coberta;

2. para toda Q ∈Q′, α(Q−N[I]) < α(Q); e

3. |I| é mínimo.

Como não há arestas entre as componentes, é possível construir um CIM I de
G, adicionando α(Q) vértices de cada uma das componentes de Q e depois estender I a
um CIM de G. A partir disto é possível então limitar a quantidade de componentes por
I-padrão.

Proposição 6.7 Se G é um grafo bem-coberto, então α(Q)− i(Q)≤ k .

Prova. Para uma contradição, suponha que G é bem-coberto e que α(Q)− i(Q) ≥ k + 1.
Seja I um CIM de G tal que |I ∩V (Q)| = i(Q). Seja I′ um CIM de G tal que |I′∩V (Q)| =
α(Q). Como α(Q)− i(Q)≥ k + 1, conclui-se que |I′∩V (Q′)|− |I∩V (Q′)| ≥ k + 1. Então,
|I′| ≥ |I|− |S|+ k + 1 = |I|+ 1. Logo, existem pelo menos dois CIM’s em G com cardinali-
dades distintas e, portanto, G não é bem-coberto. �

Proposição 6.8 Se G é um grafo bem-coberto e Q′ é um I-padrão, então |Q′| ≤ k .

Prova. Para uma contradição, suponha que G é bem-coberto e que |Q′|> k . ComoQ′ é um
I-padrão, existe um conjunto independente I de S tal que para toda componente Q ∈ Q′,
α(Q−N[I]) < α(Q). Seja I′ um CIM de G contendo I e seja J um CIM de G contendo
α(Q) vértices de cada Q ∈Q′. Como |Q′| ≥ k + 1, conclui-se que α(Q′)− i(Q′)≥ k + 1 e,
consequentemente, α(Q)− i(Q)≥ k + 1, o que contradiz, pela Proposição 6.7, que G seja
bem-coberto. �

Definido um limite para a quantidade I-padrões diferentes, agora é possível
estabelecer um limite geral para a quantidade de componentes bem-cobertas no conjunto
Q<α, quando G é bem-coberto.



6.1 Um algoritmo de kernelização para grafos com distância para Q 55

Figura 6.5: Um grafo bem-coberto com componentes que não são bem-cobertas.

Proposição 6.9 Seja G um grafo bem-coberto e seja Q′ ⊆ Q<α tal que para toda

componente Q ∈Q′, Q é bem-coberta. Então, |Q′| ≤ k2k .

Prova. Pela Proposição 6.8, seQ′′ ⊆Q′ é um I-padrão, então |Q′′| ≤ k . Como I é um sub-
conjunto de S, conclui-se que há no máximo 2k I-padrões distintos. Consequentemente,
|Q′| ≤ k2k . �

Um grafo bem-coberto não necessariamente exige que todas suas componentes
sejam bem-cobertas. Na Figura 6.5 há um exemplo de grafo bem-coberto onde suas com-
ponentes não são bem-cobertas. Porém, há uma limitação na quantidade de componentes
que não são bem-cobertas, quando G é bem-coberto. Este limite é apresentando no pró-
ximo resultado.

Proposição 6.10 Seja G um grafo bem-coberto e seja Q′ ⊆ Q<α tal que para toda

Q ∈Q′, Q não é bem-coberta. Então, |Q′| ≤ k .

Prova. Para uma contradição, suponha que G é bem-coberto e que |Q′| > k . Seja I

um CIM de G tal que para toda componente Q ∈ Q′ tem-se que |I ∩ V (Q)| = i(Q).
Seja I′ = (I \ N[S ∪ V (Q′)]) ∪ J, onde J é um CIM de Q′ contendo α(Q) vértices de
cada componente Q ∈ Q′. Portanto, |J| = ∑Q∈Q′α(Q). Como Q′ ≥ k + 1 têm-se que
α(Q′)− i(Q′)≥ k + 1, e pela Proposição 6.7, G não é bem-coberto e portanto, |Q′| ≤ k . �

Agora, é apresentado o nosso principal resultado da seção. Na Figura 6.6 há um
exemplo esquemático de como as componentes são classificadas.

Teorema 6.11 Seja G um grafo com distância k para a classe D e Q] ∈mathcalD. Se
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Figura 6.6: Um grafo com suas componentes classificadas, sendo S o conjunto modulador.
As componentes em Q′ são bem-cobertas e as em Q′′ são não bem-cobertas.

1. G é um grafo livre de gêmeos verdadeiros,

2. α(Q) pode ser computado em tempo polinomial, e

3. a ordem máxima de uma componente conexa de Q é r = f (k ),

então BEM-COBERTURA quando parametrizado por k admite um kernel com O(2k r k )

vértices.

Prova. Sejam G e Q como descritos. Primeiramente, são classificadas as componentes
de Q em Qα e Q<α, o que pode ser feito em tempo polinomial, pelo Lema 6.3. Agora,
é aplicada a Regra de Redução 2 sucessivamente, para remover as componentes de
Qα, restando no máximo uma. A Regra de Redução 2 também pode ser aplicada em
tempo polinomial, pelo Lema 6.5. Sabe-se que r é a ordem máxima de uma componente
em Q<α, onde r é uma função de k . Pelas Proposições 6.9 e 6.10, se a quantidade de
componentes de G é maior do que k + 2kk , conclui-se que G não é bem-coberto. Logo,
assume-se que há no máximo k + 2kk componentes em Q<α. Como cada componente
tem no máximo r vértices, e k é a cardinalidade do conjunto modulador S, existem no
máximo r (2kk + k + 1) + k = 2k r k + r k + k + r vértices em G, que é O(2k r k ). �

No Teorema 6.11 é demonstrado que é possível realizar um pré-processamento
em um grafo com distância para uma classe D e obter um kernel de ordem exponencial
O(2k r k ) quando r é uma função de k . Considera-se que um grafo em D possui uma
quantidade arbitrária de componentes conexas e que em cada uma delas seja possível
determinar o seu número de independência em tempo polinomial. Além disso, foi possível
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limitar a ordem de cada componente, também em função de k . No próximo resultado, é
apresentado um kernel de ordem polinomial, dadas algumas outras condições adicionais.

Teorema 6.12 Seja G um grafo com distância k para a classe D. Se

1. G é um grafo livre de gêmeos verdadeiros;

2. α(Q) pode ser computado em tempo polinomial;

3. r é uma função polinomial de k que corresponde à ordem máxima de uma compo-

nente de Q;

4. toda componente bem-coberta tem ordem constante t < k;

então BEM-COBERTURA quando parametrizado por distância k paraQ admite um kernel

polinomial com ordem O(k t+1 + r k ).

Prova. Seja t a ordem máxima de cada componente bem-coberta. Da mesma forma,
são classificadas as componentes de Q em Qα e Q<α, o que pode ser feito em tempo
polinomial, pelo Lema 6.3. Agora, aplica-se a Regra de Redução 2 sucessivamente, para
remover as componentes deQα, restando no máximo uma. A Regra de Redução 2 também
pode ser aplicada em tempo polinomial pelo Lema 6.5. Sabe-se que r é a ordem máxima
de uma componente emQ<α, onde r é uma função de k . Então, para qualquer I-padrão de
componentes I possui no máximo t vértices, já que |I| é mínimo. Portanto, considerando
que t < k , o número máximo de padrões distintos está limitado ao número de subconjuntos
de S com até t vértices que éO(k t ). Além disso, pela Proposição 6.8, cada I-padrão possui
no máximo k componentes, caso contrário conclui-se que G não é bem-coberto.

Cada componente Q ∈ Q<α possui ordem máxima r , sendo r uma função po-
linomial de k . Então, a ordem do kernel leva em consideração as seguintes partes: o
número de I-padrões que é O(k t ); o número máximo de componentes em um I-padrão
que é k ; a ordem máxima de uma componente (bem-coberta ou não). Logo, obtém-se
O(k tk ) componentes bem-cobertas, resultando em ordem O(k tkt). As componentes que
não são bem-cobertas estão limitados a k , pela Proposição 6.10, resultando em ordem
O(r k ). Por fim, adiciona-se a cardinalidade de S que é k . Então, têm-se que a ordem do
kernel é O(k tkt + r k + k ) =O(k t+1 + r k ), que é polinomial em k . �

É importante ressaltar a suposição de que a cardinalidade do modulador k é
significativamente menor do que a ordem de G, ou seja, n� 2k . Portanto, a complexidade
é polinomial (linear) em n mas exponencial em k . Nas próximas seções são aplicados os
resultados apresentados nessa seção para algumas classes especificas.

Quando é apresentado um kernel para um problema parametrizado significa que
o problema é FPT. Logo, os resultados seguintes demonstram que o problema tratado
também é FPT. São exploradas as classes de: distância para cluster, distância para
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floresta linear, distância para grafos 2-regulares e distância para união disjunta de grafos
threshold. Outro fato a se destacar é que os kernels apresentados consideram somente a
ordem de G.

6.1.1 Distância para cluster

Nesta seção, é apresentado um kernel de ordem exponencial para BEM COBER-
TURA parametrizado por distância para cluster, ou seja, é considerado que a classe D
definida na Seção 6.1 é a união disjunta de grafos completos. Logo, todas as componen-
tes são bem-cobertas. Como G não possui vértices gêmeos verdadeiros, cada vértice de
uma clique Qi possui uma vizinhança distinta em relação a S, como exemplificado na
Figura 6.7. Como existem 2k possibilidades de vizinhanças distintas de vértices em uma
componente, conclui-se que, há no máximo 2k vértices em uma clique qualquer Qi .

Figura 6.7: Um exemplo de uma componente e sua vizinhança no conjunto modulador S.

Teorema 6.13 Quando parametrizado por distância para cluster k , BEM-COBERTURA

admite um kernel com O(k22k ) vértices.

Prova. Como G não possui vértices gêmeos verdadeiros, cada clique de Q possui ordem
no máximo 2k . Pelo Teorema 6.11, BEM-COBERTURA admite um kernel com O(2k r k )

vértices, onde r é a ordem máxima de uma componente em Q. Portanto, o kernel obtido
tem O(k2k2k ) =O(k2k+k ) =O(k22k ) vértices. �

Por outro lado, na Seção 6.3, é mostrado que, sob certas hipóteses, BEM-
COBERTURA não admite um kernel polinomial, quando parametrizado por distância para
cluster k .
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6.1.2 Distância para união disjunta de grafos threshold

Nesta seção, é apresentado um kernel de ordem exponencial para BEM COBER-
TURA parametrizado por distância k para união disjunta de grafos threshold, ou seja,
considera-se que a classe D definida na Seção 6.1 é a união disjunta de grafos threshold.
Um grafo threshold é também um grafo split e, portanto, seu conjunto de vértices pode
ser dividido em duas partes, sendo que uma induz uma clique e a outra, vértices indepen-
dentes. Na Figura 6.8 há um exemplo de um grafo com distância 4 para união disjunta de
grafos threshold. Tem-se as implicações seguintes.

Figura 6.8: Um exemplo de um grafo com distância 4 para união disjunta de grafos
threshold.

Proposição 6.14 Se Q é um grafo threshold, então i(Q) = 1.

Prova. Suponha que, para uma contradição, que i(Q) 6= 1. Logo, Q não possui um vér-
tice universal. Então, existem dois vértices u,v ∈ I ⊆ V (Q) tais que: ou N(u) * N(v )

ou N(v ) * N(u), fato que contraria a definição de threshold, gerando uma contradição.
Portanto i(Q) = 1. �

Observação 2 Se Q é um grafo threshold, então α(Q)≤ |I|+ 1.

A Proposição 6.14 e a Observação 2 implicam que uma componente de um grafo
threshold G é bem-coberta somente quando ela é uma clique.

Proposição 6.15 Seja Q um grafo threshold. Então, Q é bem-coberta se e somente se Q

é uma clique.

Após a sucessiva aplicação da Regra de Redução 2, tem-se em G no máximo
uma componente em Qα e as componentes em Q<α podem ser bem-cobertas ou não. Se
a componente é bem-coberta, ela é uma clique que tem no máximo 2k vértices. Agora, é
limitada a ordem das componentes em G que não são bem-cobertas.
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Figura 6.9: Um grafo threshold representando o limite de vértices 2k (k + 1) vértices em
C, todos os vértices em C são adjacentes. Os subgrafos destacados C i são cliques que
representam as possibilidades de adjacência dos vértices em C.

Proposição 6.16 Se G é um grafo bem-coberto e Q é uma componente de G que não é

bem-coberta, então a ordem de Q é no máximo (k + 1)2k + k .

Prova. Assume-se que G é livre de gêmeos verdadeiros (Regra de Redução 1). Seja
V (Q) = I ∪ C, com I contendo os vértices independentes e C a clique de Q. Como
α(Q) ≤ |I| + 1 e i(Q) = 1, pela Proposição 6.7, têm-se que |I| ≤ k . Seja C0,C1, . . . ,C|I|

uma partição de C onde cada parte C j , com j ∈ {0}∪ [|I|] contém os vértices de C que
possuem j vizinhos em I. Como G é livre de gêmeos verdadeiros, cada parte C j contém
no máximo 2k vértices, que é o número de vizinhanças distintas no conjunto S. Logo,
a cardinalidade do conjunto C está limitada a 2k (k + 1). Na Figura 6.9 há um exemplo
de um grafo threshold e a limitação de suas componentes. Acrescentando os vértices de
I, é obtido o limite superior para a ordem de uma componente não bem-coberta que é
2k (k + 1) + k . �

Teorema 6.17 Quando parametrizado por distância para união disjunta de grafos th-

reshold k , BEM-COBERTURA admite um kernel com O(k222k ) vértices.

Prova. Pela Proposição 6.15, se Q é uma componente bem-coberta de Q, então Q é uma
clique. Como o grafo G é livre de gêmeos verdadeiros, Q tem no máximo 2k vértices.
Se Q não é bem-coberta, então, pela Proposição 6.16, Q tem no máximo 2k (k + 1) + k

vértices. Logo, pelo Teorema 6.11 existe um kernel para BEM-COBERTURA com ordem
O(2k r k ). Sabendo que r = 2k (k + 1) + k = O(k2k ), tem-se a ordem final do kernel que é
O(2kk2kk ) =O(k222k ). �
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6.1.3 Distância para floresta linear

Nesta seção é apresentado um kernel polinomial para BEM-COBERTURA para-
metrizado por distância para floresta linear k ou seja, considerando que a classeD definida
na Seção 6.1 é a união disjunta de grafos caminho. Na Figura 6.10 há um exemplo de um
grafo com um conjunto modulador S destacado, que, após a sua remoção obtém-se uma
floresta linear.

Figura 6.10: Um exemplo de um grafo no qual os vértices destacados formam um
modulador para floresta linear.

É possível determinar quais grafos caminho são bem-cobertos e também as car-
dinalidades mínima e máxima de seus conjuntos independentes maximais. Na Figura 6.11
há exemplos dos grafos caminho P2 e P4 que são bem-cobertos, como explicitado no Co-
rolário 6.19.

Figura 6.11: Os vértices destacados formam as combinações possíveis de CIM’s em P2 e
P4.

Proposição 6.18 Seja Pn um grafo caminho com n ≥ 2 vértices. Então, α(Pn) = dn
2e e

i(Pn) = dn
3e.

Prova. Seja G um grafo caminho, com V (G) = {v1,v2,v3, . . . ,vn} e E(G) =

{v1v2,v2v3, . . . ,vn−1vn}. Seja S um conjunto de vértices com índices ímpares, S = {vi | i
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é ímpar}. É fácil verificar que S é independente e que é o maior conjunto independente
maximal de G. Logo α(G) = n

2 se n é par e para n ímpar α(G) = n+1
2 . Portanto, α(Pn) = dn

2e.
Para obter i(Pn), seleciona-se S = {vi | i ≡ 2 (mod 3)}. Se n ≡ 1 (mod 3), então
S = S∪{vn}. Logo, a cardinalidade do conjunto S é dn

3e e qualquer conjunto com menor
cardinalidade não será dominante em G. Portanto, i(Pn) = dn

3e. �

Corolário 6.19 Um caminho P` é bem-coberto se e somente se ` ∈ {1,2,4}.

Na Proposição 6.20, mostra-se que há também uma limitação para a ordem de
um caminho, quando G é bem-coberto.

Proposição 6.20 Seja Q ∈Q com Q ∼= P`. Se `≥ 6k + 6, então G não é bem-coberto.

Prova. Suponha que Q é um caminho P`, com ` ≥ 6k + 6. Pela Proposição 6.18 sabe-
se que α(P`)− i(P`) = d `2e − d

`
3e ≥ d

6k+6
2 e − d

6k+6
3 e = 3k + 3− 2k − 2 = k + 1. Então,

α(Q)− i(Q)≥ k + 1 e pela Proposição 6.7, G não é bem-coberto. �

Após a aplicação da Regra de Redução 2 enquanto possível, o grafo resultante
tem no máximo uma componente em Qα. Como as componentes bem-cobertas de Q são
caminhos de cardinalidade 1, 2 ou 4, é possível melhorar o limite sobre a quantidade de
componentes bem-cobertas que estão em Q<α. Pela Proposição 6.20 tem-se que a ordem
máxima de uma componente é r = 6k + 5, e a ordem de toda componente bem-coberta é
no máximo t = 4, pelo Corolário 6.19. Ao aplicar o Teorema 6.12, é possível obter um
kernel com O(k t+1 + r k ) vértices. A ordem do kernel então é O(k5 + (6k + 5)k ) = O(k5).
Porém, ainda é possível melhorar esse limite superior, ao apresentar um limite menor
para a quantidade de componentes bem-cobertas.

Proposição 6.21 Seja G um grafo bem-coberto e seja Q′ ⊆ Q<α tal que para toda

componente Q ∈Q′, Q é bem-coberta. Então, |Q′| ≤ (k3+k2)
2 .

Prova. Seja Q′′ um I-padrão. Logo, existe um conjunto independente I de S tal que para
toda Q ∈ Q′′, α(Q−N[I]) < α(Q) e |I| é mínimo. Como Q é bem-coberta, pelo Corolá-
rio 6.19, cada componente tem no máximo 4 vértices. Para que α(Q−N[I]) < α(Q) com
|I|mínimo são necessários no máximo dois vértices de S. Logo, o número de padrões está
limitado ao número de combinações de S com até dois elementos que é k2− k

2 +k = (k2+k )
2 .

Na Figura 6.12 há um exemplo, para Q = P4, são mostrados três casos em que |I′| ≤ 2

é um subconjunto de S tal que α(Q−N[I]) = 1 < 2 = α(Q). Pela Proposição 6.8, se G

é bem-coberto e Q′′ é um I-padrão, então |Q′′| ≤ k . Conclui-se então que o número
máximo de componentes em Q′ é k(k2+k )

2 = (k3+k2)
2 . �
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Figura 6.12: Casos exemplificando que |I′| ≤ 2 é suficiente para que α(I′∩Q) <α(Q) com
Q = P4. Os vértices destacados formam CIM’s.

Tendo em vista esses resultados, é possível agora apresentar um kernel de menor
ordem.

Teorema 6.22 BEM-COBERTURA parametrizado por distância k para floresta linear

admite um kernel com O(k3) vértices.

Prova. Pela Proposição 6.21, se Q′ ⊆ Q<α tal que para toda componente Q ∈ Q′,
Q é bem-coberta com |Q′| > (k3 + k2)/2, então é possível terminar e concluir que
G não é um grafo bem-coberto. Logo, assume-se que |Q′| ≤ (k3 + k2)/2. Pela Pro-
posição 6.10, se Q′′ ⊆ Q<α tal que para toda componente Q ∈ Q′′, Q não é bem-
coberta, então |Q′′| ≤ k . Pela Proposição 6.20, cada caminho Q em Q′′ tem ordem
máxima 6k + 5, caso contrário pode-se concluir que G não é bem-coberto. Portanto,
somando a cardinalidade de S e colocando tudo junto, admite-se um kernel com ordem
O(4(k3 + K 2)/2 + (6k + 5)k + k ) =O(k3 + 6k2 + 6k ) =O(k3). �

6.1.4 Distância para grafos 2-regulares

Nesta seção é apresentado um kernel polinomial para BEM-COBERTURA para-
metrizado por distância k para grafos 2-regulares, ou seja, considerando que a classe D
definida na Seção 6.1 é a união disjunta de grafos ciclo. De forma semelhante ao que
foi apresentado na Seção 6.1.3, são apresentados quais grafos ciclo são bem-cobertos e
também as cardinalidades mínima e máxima de seus conjuntos independentes maximais.

Proposição 6.23 Seja Cn um grafo ciclo com n ≥ 3 vértices. Então, α(Cn) = bn
2c e

i(Cn) = dn
3e.

Corolário 6.24 Um ciclo C` é bem-coberto se e somente se ` ∈ {3,4,5,7}.

Na Proposição 6.25, é evidenciado que também existe uma limitação para a
ordem de um ciclo, quando G é bem-coberto.
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Proposição 6.25 Seja Q ∈Q com Q ∼= C`. Se `≥ 6k + 6, então G não é bem-coberto.

Prova. Suponha que Q é isomorfo a um ciclo C`, para ` ≥ 6k + 6. Pela Proposição 6.23,
sabe-se que α(C`)− i(C`) = b `2c−d

`
3e ≥ b

6k+6
2 c−d

6k+6
3 e = 3k + 3−2k−2 = k + 1. Então,

α(C`)− i(C`)≥ k + 1. Pela Proposição 6.7, G não é bem-coberto. �

Teorema 6.26 BEM-COBERTURA parametrizado por distância k para grafos 2-

regulares admite um kernel com O(k8) vértices.

Prova. Pelo Corolário 6.24, se Q é uma componente bem-coberta de Q, então Q tem
no máximo t = 7 vértices. Se Q não é bem-coberta, então, pela Proposição 6.25, Q tem
no máximo r = 6k + 5 vértices. Logo, pelo Teorema 6.12 existe um kernel para BEM-
COBERTURA com ordem O(k t+1 + r k ) =O(k8 + (6k + k )k ). Portanto, tem-se a ordem final
do kernel que é O(k8). �

Na próxima seção, apresenta-se resultados de intratabilidade e inexistência de
kernel polinomial para BEM-COBERTURA sob certos parâmetros.

6.2 Intratabilidade de BEM-COBERTURA quando para-
metrizado por distância para grafos livres de C`, `≥ 5

Nesta seção é apresentada a coW[2]-dificuldade de BEM-COBERTURA parame-
trizado por distância para grafos livres de ciclos C`, com `≥ 5. Trata-se de uma redução
FPT de um problema conhecido por ser W[2]-completo para o problema da NÃO BEM-
COBERTURA (complemento de BEM-COBERTURA). A existência dessa redução implica
que o segundo problema está na mesma classe de complexidade que o primeiro. Para tal,
define-se o problema de decisão RED BLUE DOMINATING SET (RBDS):

RED BLUE DOMINATING SET (RBDS)
Instância: Um grafo bipartido G = (R∪B,E).
Pergunta: O grafo G tem um conjunto D ⊆ R com cardinalidade k
cujos vértices dominam B?

O problema RBDS é conhecido por ser W[2]-completo quando parametrizado
por |D| = k , como provado por Downey e Fellows [12]. Na Figura 6.13 há um exemplo de
um grafo bipartido, instância-sim de RBDS. Os vértices destacados formam um conjunto
D com k = 2.
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Figura 6.13: Um exemplo de instância-sim de RBDS com k = 2.

Baseado em um prova apresentada por Alves et al. [1], é utilizada uma instância
de RED BLUE DOMINATING SET (RBDS) para construir um grafo G∗ no qual adiciona-
se um ciclo C`, ` ≥ 5, com um folha em cada vértice (estrutura corona, a qual adiciona-
se uma folha a cada vértice do ciclo) em cada parte Ri . Dessa maneira é forçada uma
distância para grafos livres de C` em função do parâmetro da instância de entrada.

Teorema 6.27 O problema da BEM-COBERTURA parametrizado para distância para

grafos livres de C`, para qualquer `≥ 5, é coW[2]-Difícil.

Prova. É apresentada uma redução FPT de RBDS para o problema de determinar se um
grafo G não é bem-coberto.

Construção 6.28 (Alves et al. [1]) Dada um instância (G,k ) de RBDS construa a

seguinte instância G′ de NÃO BEM-COBERTURA. A partir de G = (R∪B,E), substitua o

conjunto R = {r1, r2, . . . , rm} por k cópias de R: R1 = {r1
1 , r1

2 , . . . , r1
m}, R2 = {r2

1 , r2
2 , . . . , r2

m},
. . . , Rk = {r k

1 , r k
2 , . . . , r k

m}, mantendo a mesma vizinhança de R em suas cópias. Seja

R = R1 ∪R2 ∪ ·· · ∪Rk o conjunto de subgrafos Ri . Adicione arestas em B de maneira

que se forme uma clique. Adicione arestas em Ri , para cada i ∈ [k ], para induzir cliques.

Além disso, para cada i ∈ [k ], crie um vértice si vizinho a todos os vértices em Ri . Na

Figura 6.14 há um exemplo de um grafo G′, onde |B| = 4 e |Ri | = 3 com i ∈ [2].

Para todo i ∈ [k ], adicione um caminho P`−1 = {c i
1,c i

2,c i
3, . . . ,c i

`−1} ao grafo G′

obtido pela Construção 6.28. Além disso, são adicionadas as arestas sic i
1 e sic i

`−1. Note
que {c i

1,c i
2, . . . ,c i

`−1,si} induz um ciclo de ordem `, denominado por C i . Por fim, adiciona-
se uma folha f i

j a cada vértice c i
j ∈ V (C i )\{si}, j ∈ [`−1]. O grafo obtido é chamado de

G∗. Claramente, G∗ pode ser obtido em tempo polinomial. Na Figura 6.15 há um esquema
da construção para ` = 5.

Antes de continuar a prova, algumas observações são elucidadas quanto à car-
dinalidade dos CIM’s possíveis em G∗. Seja u ∈ B. Claramente, o conjunto I∗ = {u}∪
{f i

1, f i
2, f i

3, . . . , f i
`−1,si | i ∈ [k ]} é um conjunto independente de G∗ com cardinalidade `k +1.
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Figura 6.14: Um exemplo de um grafo G′ como descrito na Construção 6.28.

Note que o conjunto I∗ é máximo, pois contém exatamente um vértice de cada um dos
seguintes conjuntos {c i

j , f
i
j | i ∈ [k ], j ∈ [`− 1]}, Ri ∪ {si}, i ∈ [k ], e B, que pela cons-

trução induzem cliques. Além disso, qualquer CIM de G∗ tem cardinalidade no mí-
nimo `k , pois cada conjunto contém um vértice de Ri ∪ {si}, i ∈ [k ], e um vértice de
{c i

j , f
i
j | i ∈ [k ], j ∈ [`−1]}. Desta forma, α(G∗) = `k +1 e i(G∗)≥ `k . Observe que se existe

em G∗ um CIM I tal que |I| = α(G∗) = `k + 1, então |I∩B| = 1. Caso contrário, |I∩B| = 0.
É mostrado que no grafo G existe D ⊆ R de cardinalidade k no qual os vértices de D

dominam B se e somente se G∗ tem um CIM com cardinalidade `k , ou seja, G∗ não é
bem-coberto.

(⇒) Seja D = {rt1 , rt2 , . . . , rtk} um subconjunto de vértices de R de cardinalidade
k que domina B em G. Seja A = {f i

1, f i
2, f i

3, . . . , f i
`−1, r i

ti | i ∈ [k ]}. Primeiro, note que
{f i

1, f i
2, f i

3, . . . , f i
`−1 | i ∈ [k ]} domina {c i

1,c i
2,c i

3, . . . ,c i
`−1 | i ∈ [k ]} em G∗. Além disso, o

conjunto D ⊆ R em G domina todos os vértices do conjunto B, e pela Construção 6.28, B

em G∗ também é dominado por {r i
ti | i ∈ [k ]}. Logo, A é um CIM de G∗. Como |A| = `k ,

G∗ não é bem-coberto.
(⇐) Por outro lado, se G∗ não é bem-coberto então existe em G∗ um CIM A′

de cardinalidade `k . Note que A′∩B = ∅ e cada vértice de B tem no mínimo um vizinho
em A′, caso contrário A′ não seria um CIM de cardinalidade `k . Desta forma, definindo A

como o conjunto de vértices em R que tem cópias em A′∩ (R1∪R2∪ ·· · ∪Rk ) obtém-se
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um conjunto dominante para B em G de cardinalidade k .

Afirmação 6.29 O grafo G∗ construído tem distância igual a k para grafos livres de C`,

para qualquer `≥ 5.

É necessário relembrar que, pela construção, para todo i ∈ [k ], C i =

{c i
1,c i

2, . . . ,c i
`−1,si} induz um ciclo de ordem ` em G∗. Como C i e C i ′ são disjuntos,

para todo i , i ′ ∈ [k ] distintos, ao menos um vértice de cada Ci deve ser removido para que
o grafo resultante seja livre de C`. Isso implica que o limite inferior para tornar o grafo
G∗ livre de C`, com `≥ 5, é k . Agora, é demonstrado que o limite superior para tornar o
grafo G∗ livre de C` também é k .

Pela construção, Ri , com i ∈ [k ], e B induzem cliques, logo ambos não contêm
nenhum ciclo com cardinalidade maior que 3. Suponha que há ainda em G∗ um ciclo C`,
com `≥ 5. Então, a única possibilidade é de C` ser formado por vértices em B e vértices
emR. Note que cada um dentre os conjuntos B e cada Ri ∈R pode contribuir no máximo
com dois vértices para a formação de um ciclo com mais de três vértices. Suponha que C`

seja formado por vértices em B e pelo menos dois conjuntos Ri e Rj com i 6= j . Isso implica
que há uma aresta entre Ri e Rj , o que é um contradição. Logo, C` poderia ser formado
com vértices de B e no máximo um Ri , o que implica que sua cardinalidade é no máximo
quatro, o que também é uma contradição. Portanto, G∗ tem distância k para grafos livres
de C`, com `≥ 5.

Como (G,k ) é uma instância-sim de RBDS se e somente se G∗ é uma instância-
sim de NÃO BEM-COBERTURA; G∗ pode ser obtido em tempo polinomial, e, portanto,
em tempo FPT; e a distância de G∗ para grafos livres de C` é uma função do parâmetro k

de RBDS, a prova está completa. �

Na seção sgeuinte, mostra-se um limite inferior do tamanho de um kernel para
BEM-COBERTURA quando parametrizado por distância para cluster.

6.3 Limite inferior do tamanho de um kernel para BEM-

COBERTURA quando parametrizado por distância
para cluster

Nesta seção é apresentado um limite inferior em relação ao tamanho do kernel

para o problema da BEM-COBERTURA. Já é claro que existe um kernel exponencial para o
problema, como demonstrado na Seção 6.1.1. Agora, é demonstrado que não existe kernel

polinomial parametrizado por distância para cluster a menos que coNP ⊆ NP/Poly .
Utiliza-se uma transformação de parâmetro polinomial. Da mesma maneira que na
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Figura 6.15: Um grafo G∗ como comentado na prova do Teorema 6.27, em que k = 2.

Seção 6.2, utiliza-se novamente o problema RED BLUE DOMINATING SET (RBDS),
porém, desta vez, parametrizado pela cardinalidade do conjunto B. Sabe-se que com esse
parâmetro, RBDS não admite kernel polinomial a menos que coNP ⊆ NP/Poly [9]. É
apresentado a seguir que existe uma redução PPT de RBDS para NÃO BEM-COBERTURA

parametrizado por distância para cluster. Para isso é formulado o seguinte teorema:

Teorema 6.30 RED BLUE DOMINATING SET parametrizado por |B| é PPT-redutível a

NÃO BEM-COBERTURA parametrizado por distância para cluster.

Prova. A intenção é mostrar que o problema de decisão RBDS parametrizado pela
cardinalidade do conjunto B é PPT-redutível para o problema da NÃO BEM-COBERTURA

parametrizado por distância para cluster. Utiliza-se a Construção 6.28 Alves et al. [1] já
apresentada na Seção 6.2. A partir de uma instância (G = R ∪B,k ) do problema RBDS
constrói-se uma instância G∗∗ de NÃO BEM-COBERTURA como segue. Considera-se
|B| = b.

Primeiramente, obtém-se o grafo G′, exatamente como apresentado na Constru-
ção 6.28. Para cada vértice r i

j ∈ Ri , para todo i ∈ [k ], j ∈ [m], substitui-se cada r i
j por uma

clique C i
j de cardinalidade b, mantendo a vizinhança de r i

j em todos os vértices c ∈ C i
j .

O mesmo processo é feito para cada vértice si : para todo i ∈ [k ], substitui-se si por uma
clique Si = {si ,1,si ,2, . . . ,si ,b} de cardinalidade b. Logo, em Ri todos os vértices são vi-
zinhos. Isso completa a construção de G∗∗. Veja um exemplo na Figura 6.16. Para cada
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vértice em C i
j é utilizada a seguinte notação: vi ,j ,t , sendo que i ∈ [k ] é índice do conjunto

Ri , j ∈ [m] o índice do vértice rj ∈ R (em G) e t ∈ [b] o índice na clique. Note que cada
subgrafo Ri que tinha |Ri | vértices terá b|Ri | vértices, onde todos são vizinhos entre si.
Pela construção, observa-se que α(G∗∗) = k + 1 e i(G∗∗) = k . Mostra-se que (G,k ) uma
instância-sim de RBDS parametrizado por b se e somente se G∗∗ é uma instância-sim de
NÃO BEM-COBERTURA parametrizado por distância para cluster b.

Figura 6.16: Um exemplo da construção de um grafo G′ na esquerda, para um um grafo
G∗∗ na direita. Dentro das componentes R1 e R2 em G∗∗ todos os vértices são adjacentes
e as vizinhanças em B do vértice equivalente em G∗ são mantidas.

(⇒) Suponha que (G,k ) é uma instância-sim de RBDS parametrizado por b.
A intenção é mostrar que G∗∗ não é bem-coberto. Como (G,k ) é uma instância-sim de
RBDS, existe um CIM I em G com cardinalidade k que domina todos os vértices de
B. Seja J = {s1,1,s2,1,s3,1, . . . ,sk ,1} ∪ {u}, para algum u ∈ B. Note que |J| = k + 1. É
importante relembrar da construção de G∗, que (i) o vértice si , i ∈ [k ], é simplicial em
G∗, (ii) si não possui vizinhos em B e (iii) {s1, . . . ,sk} é um conjunto independente.
Assim, pela construção de G∗∗, J é um CIM de G∗∗. Sabe-se que I e J são CIM’s com
cardinalidades diferentes, portanto o grafo G∗∗ não é bem-coberto.

(⇐) Suponha que G∗∗ não é bem-coberto. Pela construção, existe um CIM Y

de G∗∗ de cardinalidade k . Desta forma, Y ∩B = ∅ e todo vértice de B tem um vizinho
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em Y . Desta forma, definindo D como o conjunto de vértices em R que tem cópias em
Y ∩ (R1∪R2∪ ·· · ∪Rk ) obtém-se um conjunto dominante para B em G de cardinalidade
k . Portanto, (G,k ) é uma instância-sim de RBDS.

Agora, é mostrado que G∗∗ tem distância para cluster b. Pela construção de G∗∗,
R é a união disjunta de cliques, logo G∗∗− B = R é um grafo cluster. Como |B| = b,
isso implica que G∗∗ tem distância para cluster no máximo b. Resta mostrar que G∗∗ tem
distância para cluster no mínimo b. Suponha, por contradição, que existe X ⊆ V (G∗∗) tal
que |X | ≤ b−1, de forma que G∗∗−X seja um grafo cluster. Um grafo cluster não possui
um caminho P3 induzido. Pela construção de G∗∗, cada um dos subgrafos C i

j , Si tem b

vértices, para todo i ∈ [k ], assim como B. Então, independentemente da composição de X ,
G∗∗−X terá pelo menos um vértice de cada um destes subgrafos. Logo, G∗∗−X tem um
caminho induzido uvw tal que u ∈ Si , v ∈ C i

j e w ∈ B, para todo i ∈ [k ].
Por fim, evidencia-se que a construção de G∗∗ pode ser obtida em tempo poli-

nomial e b é o parâmetro tanto para RBDS quanto para NÃO BEM-COBERTURA. Logo,
há uma redução PPT de RED BLUE DOMINATING SET parametrizado por |B| a NÃO

BEM-COBERTURA parametrizado por distância para cluster. �

Teorema 6.31 BEM-COBERTURA parametrizado por distância para grafos cluster não

admite kernel polinomial a menos que coNP⊆ NP/poly.

Prova. Como discutido no Teorema 6.30 existe uma redução PPT de RBDS para
NÃO BEM-COBERTURA. O problema RBDS não admite kernel polinomial a menos que
coNP⊆NP/poly como mostrado por Cygan et al. [9]. Sabendo disso e pelo Teorema 4.18
conclui-se que, como RBDS é PPT-redutível para NÃO BEM-COBERTURA e RBDS
não admite kernel polinomial quando parametrizado por |B|, NÃO BEM-COBERTURA

não admite kernel polinomial parametrizado por distância para cluster a menos que
coNP⊆ NP/poly. Portanto, BEM-COBERTURA parametrizado por distância para cluster

não admite kernel polinomial a menos que coNP⊆ NP/poly. �

Como a união disjunta de grafos threshold é uma superclasse de cluster, pode-se
afirmar que para distância para união disjunta de grafos threshold o Teorema 6.31 também
se aplica.

Teorema 6.32 BEM-COBERTURA parametrizado por distância para união disjunta de

grafos threshold não admite kernel polinomial a menos que coNP⊆ NP/poly.



CAPÍTULO 7
Conclusão

Esta dissertação abordou principalmente a kernelização para o problema da
BEM-COBERTURA, utilizando como parâmetro a distância para uma classe D. Foram
alcançados resultados para determinar a ordem de kernels com tamanho polinomial e
exponencial. Os parâmetros empregados em nossos resultados são: distância para cluster,
distância para floresta linear, distância para grafos 2-regulares, distância para união
disjunta de grafos threshold e distância para grafos livres de C` com ` ≥ 5. Além disso,
foram alcançados resultados sobre a intratabilidade da BEM-COBERTURA parametrizado
por distância para grafos livres de C` para ` ≥ 5, que encontra-se na classe coW[2]-

Difícil. Apresentou-se também um resultando mostrando que, quando parametrizado por
distância para cluster a BEM-COBERTURA não admite kernel com ordem polinomial, a
menos que coNP⊆ NP/poly.

Foram elaboradas estratégias para a implementação do processo de kerneliza-

ção, o qual remove informações que não são significativas para a resolução do problema,
conforme apresentado no Capítulo 6. Tais informações, como vértices gêmeos verdadei-
ros e entre outros dados, não influenciam na BEM-COBERTURA. Durante a kernelização

apresentada no início da Seção 6.1, existem condições que indicam a impossibilidade do
grafo ser bem-coberto, finalizando assim o processo.

Em distância para cluster, foi apresentado um kernel exponencial e mostrado,
através de uma redução PPT, que não existe kernel polinomial com esse mesmo parâ-
metro, a menos que coNP ⊆ NP/poly. Em distância para união disjunta de grafos th-

reshold foi apresentado um kernel exponencial que depende diretamente do resultado
para grafos cluster. Para distância para floresta linear foi obtido um kernel polinomial
que, naturalmente, pode ser estendido para grafos 2-regulares. Outro resultado é sobre a
BEM-COBERTURA parametrizada por grafos livres de C`, com `≥ 5, mostrando que esse
problema está na classe coW[2]-Difícil, através de uma redução FPT.

No início do trabalho, foi explorada a distância para grafos cluster, que são grafos
livres de P3. Tentou-se seguir um caminho para a aplicação de técnicas semelhantes
para grafos livres de P4. Mas devido a presença de gêmeos falsos, as tecnicas aqui
apresentadas não foram suficientes para limitar a ordem das componentes por uma função
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da cardinalidade de modulador. Existem diversos trabalhos que versam sobre grafos livres
de P4, mais conhecidos como cografos. Sendo assim, expandir os estudos para grafos da
classe com poucos P4’s, que contêm os cografos, seria um caminho natural para continuar
este trabalho. Araújo et al. [2] mostram algumas implicações de algoritmos FPT, BEM-
COBERTURA e a classe com poucos P4’s.

Além disso, pode ser considerada a distância para outras classes de grafos em
que o algoritmo de kernelização pode ser aplicado. Da mesma forma, as estratégias
utilizadas nas provas das reduções FPT e PPT poderiam ser aplicadas considerando-se
outros parâmetros.

Um aspecto importante a ser destacado, é o fato de que este é o primeiro trabalho,
desenvolvido no Programa de Pós Graduação em Ciência da Computação do Instituto de
Informática da UFG, que trata o tema de complexidade parametrizada. Além de pioneiro,
este trabalho se apresenta como um estímulo a outros pesquisadores se aventurarem nos
estudos sobre complexidade parametrizada, podendo ser utilizado como um pequeno guia
nessa vasta área de pesquisa.

Vale ressaltar que o trabalho foi desenvolvido integralmente de forma remota,
devido à pandemia da COVID-19, que dificultou a participação em congressos, a vivência
acadêmica e ocasionou um atraso no início das atividades do mestrado. Destaca-se
ainda, como dificuldade encontrada, o fato de ter sido necessário alterar a dinâmica das
disciplinas e reuniões, as quais tiveram que ser adaptadas ao formato de ensino a distância
(EAD). Apesar disso, a CAPES manteve seu programa de bolsas ativo durante toda a
duração da pesquisa, o que amenizou os efeitos de toda essa situação.
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