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Um grafo é uma estrutura constituída por um conjunto finito e não vazio de elementos
chamados vértices e por um conjunto formado por subconjuntos de dois vértices,
denominados arestas. Grafos unicíclicos são grafos conexos que contêm um único
ciclo.

Em 2015, R. Braga, em sua tese de doutorado [1], apresentou um algoritmo para
localização de autovalores de grafos unicíclicos, que permite determinar o número de
autovalores de um grafo unicíclico em um dado intervalo real.

O algoritmo tem como entrada um grafo unicíclico G de ordem n e um número real α.
Ele calcula os valores diagonais de uma matriz diagonal D congruente à A(G)+αI, onde
A(G) é a matriz de adjacências de G e I é a matriz identidade.

Consequentemente, pela Lei da Inércia de Sylvester:
i. O número de autovalores de G que são maiores do que α é o número de entradas

positivas em D.
ii. O número de autovalores de G que são menores do que α é o número de entradas

negativas em D.
iii. A multiplicidade de α como autovalor de G é o número de entradas nulas em D.

Utilizando o algoritmo, R. Braga mostrou que as centopeias unicíclicas regulares

não são grafos integrais (isto é, nem todos os autovalores são inteiros). Ele também

provou que as centopeias unicíclicas não são grafos integrais se o ciclo tiver

comprimento b, onde b > 4⌊ ∆ − 1⌋, com ∆ o grau máximo do grafo.

Em [2], R. Braga et al. Provaram que uma centopeia unicíclica que contém um

vértice de grau 3 também não é um grafo integral.

Uma centopeia unicíclica é o grafo obtido de um ciclo, adicionando-se pelo menos um

pendente a cada vértice do ciclo.

Utilizando o software NewGraph, investigamos se as centopeias unicíclicas não

regulares com b ≤ 4 ∆ − 1 também não são grafos integrais.

Construímos todas as possíveis centopeias unicíclicas satisfazendo as condições

acima com ∆ = 5 (o que implica que b ≤ 8), como ilustra a tabela abaixo.

Uma centopeia unicíclica é regular se cada um dos vértices do ciclo tem o mesmo

número de pendentes.

Exemplo: Aplicação do algoritmo para um grafo unicíclico com α = -1.

Centopeia unicíclica regularCentopeia unicíclica

Conclusão: Como α = -1 e o algoritmo produziu 9 valores negativos, o grafo tem

9 autovalores menores que 1, como produziu 3 valores positivos, o grafo tem 3

autovalores maiores que 1 e como produziu um 0, então 1 é autovalor simples.
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Exemplos:

Não encontramos grafos integrais.

∆ b Grafos e Espectros

∆ = 5 b = 5


