
 
 

Sobre este material 
 
  Este material tem como objetivo principal auxiliar alunos no processo de tradução de pseudocódigos para alguma linguagem 
de programação de seu interesse, visto que, na maior parte dos livros relacionados ao assunto, o aluno é introduzido a pseudocódigos 
criados para apresentar o algoritmo de forma clara e sucinta, mas que, no entanto, deixam de se preocupar com detalhes técnicos da 
implementação, o que pode não representar de fato um problema para pessoas experientes sobre o assunto, mas que, acaba por se 
tornar muitas vezes um entrave ou lacuna no processo de aprendizagem. 
 É importante também enfatizar o fato de que este material esta sendo escrito por alunos para alunos à medida que idéias 
surgem e problemas aparecem, ou seja, ele não é capaz de substituir eficientemente nenhum material específico sobre o assunto, 
buscando, como dito anteriormente, apenas auxiliar. 
 
 Avaliaremos ao longo do texto alguns dos principais algoritmos relacionados a grafos juntamente com seu correspondente 
pseudocódigo, entretanto, não serão feitas análises detalhadas do funcionamento de cada algoritmo, como sua análise assintótica, 
sendo apresentadas apenas descrições rápidas da sua funcionalidade para então partirmos para a análise do pseudocódigo, 
chamando a atenção para detalhes técnicos e apresentando dicas sobre a sua implementação. 
 Tentaremos também apresentar juntamente com cada algoritmo um problema que o envolva em sua solução com o objetivo de 
ajudar a introduzir o aluno no processo de identificação de qual algoritmo deve ser utilizado diante de determinado problema. No 
entanto, é importante também que o aluno esteja ciente que a facilidade nesta identificação só pode ser obtida diante da prática. 

 

 

Problema do Caminho Mínimo 

 

 O problema do caminho mínimo consiste basicamente: dado um grafo com pesos nas arestas, obter 
o caminho de menor custo entre dois vértices x e y. Como muitas vezes o peso representa a distância entre 
os vértices este problema passou a ser conhecido como problema do caminho mínimo. 
 Anteriormente avaliamos o algoritmo conhecido como algoritmo de Dijkstra para a resolução deste 
problema, sendo que ele basicamente consistia em: para chegar do nó x ao nó y construíamos um conjunto 
que continha inicialmente apenas x, e, ao longo do algoritmo, adicionávamos a ele os nós cujas menores 
distâncias de x já haviam sido determinadas. Para todo nó fora deste conjunto guardávamos uma distância 
de x e avaliávamos se esta distância era maior do que do “nó atual” no algoritmo até y, se fosse verdade 
então podíamos dizer que o menor caminho para se chegar de x a y era vindo pelo “nó atual”. 
 Neste texto avaliaremos outro algoritmo para se obter o caminho mínimo dentre 2 vértices conhecido 
como algoritmo de Floyd-Warshall e para entender seu funcionamento vamos supor o seguinte problema: 
Como descobrir o caminho de menor custo dentre todos os pares de vértice em um grafo? O problema 
poderia ser revolvido executando-se o algoritmo de Dijkstra de cada nó para cada nó em um grafo e 
armazenando-se esses valores em uma tabela, assim, ao final do algoritmo, teríamos a menor distância de 
um nó qualquer a outro nó qualquer (suponde-se que trata-se de um grafo conexo). 
 No entanto, outra saída para o mesmo problema seria executar o algoritmo de Floyd-Warshall que 
consiste apenas de três “for” encadeados alcançando-se um mesmo resultado. Abaixo será explicado seu 
funcionamento, no entanto, não apresentaremos sua prova formal nem sua análise assintótica. 
 

 

 

 O Funcionamento 
 

Assim como o algoritmo de Dijkstra o algoritmo de Floyd-Warshall recebe como entrada uma matriz 
de adjacência representando um grafo conexo e com pesos em suas arestas. O valor do caminho mínimo 
dentre dois vértices quaisquer x e y pode passar também por outros vértices, sendo que, para se chegar a y 
vindo de x com um custo mínimo primeiramente temos que chegar de x a estes vértices que se encontram 
no meio do caminho também com o custo mínimo. Exemplificando, sabe-se que a menor distância para se 
chegar de Belo Horizonte a Curitiba passa por Campinas, então o caminho dentre Belo Horizonte e 
Campinas também é o menor possível, assim como o caminho de Campinas a Curitiba.  

Portanto concluímos que para se resolver o problema do menor caminho dentre dois vértices x e y 
primeiro precisamos resolver todos os “subproblemas” de se chegar de x a algum vértice dentre x e y, 
armazenando seus custos. Esta é a abordagem utilizada pelo algoritmo de Floyd-Warshall, primeiramente 
resolvemos todos os subproblemas para então encontrarmos um resultado para o problema em si. Este 
princípio também é uma das características de uma técnica de programação conhecida como Programação 
Dinâmica. 

Exemplo: Deseja-se saber o custo mínimo dentre todos os pares de vértices do seguinte grafo: 
 
 



 
Primeiramente inicializamos a matriz de adjacência com seus custos, assim como a matriz de 

caminhos “vindos”: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Partiremos do nó 1 em direção ao nó 2, verifica-se 
então qual o menor custo, ir de 1 diretamente para 2 com 
custo 7, ou ir de 1 para 2 passando por 0 com custo 11. 
 O menor custo vai de 1 direto para 2, assim na matriz 
de caminho mantemos (1,2) = 1.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Faz-se a mesma verificação para o vértice 3, sendo 

que para se chegar de 1 a 3 é preferível ir de 1 para zero 
com custo 7 e então de 0 para 3 com custo 1. 

 
 

 
 
 
Marca-se então na matriz o menor custo e de por 

onde ele é percorrido. 
 
 
 
 

 
 
O algoritmo continua seguidamente verificando se o custo de 1 a um nó x é menor do que 1 a 0 e 

então x, sendo que ao final da análise para o nó inicial 1 temos o seguinte resultado para a linha 1 
 

 
 
 
 



O algoritmo parte então para a análise partindo do vértice 2 para algum outro vértice também se 
utilizando do nó 0 como intermediário, e ao testar todas as colunas chega em: 

 

 
 
O mesmo se aplica consecutivamente para cada linha sempre utilizando o nó zero como 

intermediário, sendo que ao final das linhas temos o menor caminho de um nó x a um nó y se utilizando da 
possibilidade de o nó zero ser o intermediário: 

 

 
 
Passamos então a averiguar novamente caso por caso, no entanto, agora o nó intermediário será o 

nó 1, correspondente a segunda coluna: 
 

 
 
Repetimos exatamente os mesmo procedimentos descritos anteriormente. Exemplo: 



Qual o menor custo? Partir de 0 para 5 com custo infinito(já que não existe ligação que vá de zero 
direto para 5) ou ir de 0 a 5 passando por 1 com custo 2?  

 
 

 Logicamente, custo 2 < infinito então: 

 
 

Assim, ao final da avaliação de todos para todos se utilizando o nó 1 como intermediário temos: 
 

 
  

O algoritmo em si continua, até se verificar a possibilidade se todos para todos (linha para coluna) 
usando cada nó disponível como intermediário (nos exemplos anteriores coluna com o subscrito em verde). 
Ao finalizar sua execução obtemos a resposta esperada, ou seja, a menor distância de um nó qualquer para 
um nó qualquer (Cost Table) assim como o caminho utilizado para esta (Path Table): 

 
 



 Pseudocódigo 
 

 Abaixo apresentaremos o pseudocódigo do algoritmo do caminho mínimo encontrado no livro 
“FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO” de Judith L. Gersting: 

 
Algoritmo CaminhoMínimoEntreTodosOsPares 

 

CaminhoMínimo(matriz nxn  A; ) 

//Algoritmo calcula o caminho mínimo entre dois nós quaisquer, inicialmente, A é a matriz de adjacência; ao final, A vai 

conter todas as distâncias dos caminhos mínimos. 

 

Para k = 1 até n faça 

 Para i = 1 até n faça 

  Para j = 1 até n faça 

   Se A[i,k] + A[k,j] < A[i,j] então 

   A[i,j] =  A[i,k] + A[k,j]; 

   Fim do se 

  Fim do para 

 Fim do para 

Fim do para 

 
 
 
 
Análise pseudocódigo 
 
 O código descrito acima se utiliza apenas da matriz de Custo, no entanto, adicionar uma matriz de 
caminho S seria fácil, bastaria aplicar também dentro da condição “Se” o comando descrevendo que o 
menor caminho se utiliza do nó intermediário, alterando seu respectivo valor dentro de S. 
 Algo importante a ser notado no algoritmo é que antes de testar o a condição do “Se” deve-se colocar 
o seguinte teste:  if (i == j) continue; if (j == k) continue, ou seja, se a linha testada for igual a coluna, o que 
equivaleria a testar a distancia de um nó x para ele mesmo, o algoritmo “continua” com o próximo ciclo de 
for. O mesmo se aplica quando a linha testada também equivale ao nó intermediário sendo utilizado, já que 
se um nó x esta sendo testado, não se pode usar o mesmo como intermediário. Em nossos testes o 
algoritmo simplesmente ficava a sujeito a erros sem tal condição. 
 Como se pôde concluir o algoritmo em si é extremamente simples, e resulta em uma resolução mais 
fácil e menos “trabalhosa” para o computador se comparado a executar o algoritmo de Dijkstra para cada 
par de nós existente no grafo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exemplo de problema que envolve aplicação: 

 

Problem C: Travel in Desert 

Time limit: 5 seconds 

There is a group of adventurers who like to travel in the desert. Everyone knows travelling in desert can be very dan-

gerous. That's why they plan their trip carefully every time. There are a lot of factors to consider before they make their 

final decision. 

One of the most important factors is the weather. It is undesirable to travel under extremely high temperature. They 

always try to avoid going to the hottest place. However, it is unavoidable sometimes as it might be on the only way to 

the destination. To decide where to go, they will pick a route that the highest temperature is minimized. If more than 

one route satisfy this criterion, they will choose the shortest one. 

There are several oases in the desert where they can take a rest. That means they are travelling from oasis to oasis be-

fore reaching the destination. They know the lengths and the temperatures of the paths between oases. You are to write 

a program and plan the route for them. 

Input 

Input consists of several test cases. Your program must process all of them. 

The first line contains two integers N and E (1 ≤ N ≤ 100; 1 ≤ E ≤ 10000) where N represents the number of oasis 

and E represents the number of paths between them. Next line contains two distinct integers S and T (1 ≤ S, T ≤ N) 

representing the starting point and the destination respectively. The following E lines are the information the group 

gathered. Each line contains 2 integers X, Y and 2 real numbers R and D (1 ≤ X,Y ≤ N; 20 ≤ R ≤ 50; 0 < D ≤ 40). It 

means there is a path between X and Y, with length D km and highest temperature R 
o
C. Each real number has exactly 

one digit after the decimal point. There might be more than one path between a pair of oases. 

Output 

Print two lines for each test case. The first line should give the route you find, and the second should contain its length 

and maximum temperature. 

Sample Input 

6 9 

1 6 

1 2 37.1 10.2 

2 3 40.5 20.7 

3 4 42.8 19.0 

3 1 38.3 15.8 

4 5 39.7 11.1 

6 3 36.0 22.5 

5 6 43.9 10.2 

2 6 44.2 15.2 

4 6 34.2 17.4 

Sample Output 

1 3 6 

38.3 38.3 
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