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Resumo. Neste  artigo  emprégase  a  teoría  de  grafos  para  a

planificación dunha ruta a pé pola comarca de Noia, atravesando

durante o percorrido as numerosas pontes coas que conta a nosa

vila e os seus arredores. Utilizarase a teoría desenvolta por Euler

para concluír  se é posible trazar un camiño que percorra tan só

unha vez cada unha das pontes.

Abstract. In  this  article,  we  will  use  the  graph  theory  for  the

planning  of  a  walking  route  through  Noia,  crossing  during  the

journey the bridges that our town and its surroundings have. We

will use the theory developed by Euler to conclude if we can trace

a path that crosses only once each of the bridges.

1. Introdución

A teoría de grafos é unha rama das Matemáticas que comezou a desenvolverse a raíz dun problema

que chegou a oídos de Leonhard Euler, un dos matemáticos máis grandes da historia, e que hoxe se

coñece como o “problema das pontes de Könisberg”. Inspirándonos nos principais resultados que

Euler demostrou, neste traballo pretendemos empregalos nun caso práctico: a planificación de rutas

a pé pola comarca de Noia. 

Asentado na boca da ría que leva o mesmo nome, no noso concello construíronse, en diferentes

momentos históricos, numerosas pontes que comunican non só os lindes de ríos e regatos, senón

tamén as entradas e ensenadas da propia ría. A máis coñecida e fermosa de todas elas é a Ponte



Nafonso, construída xa na Idade Media, e que comunica o concello de Noia co de Outes. Tal e como

se mostrará na sección 3, cuantificamos un total de 9 pontes que comunican diferentes puntos da

nosa vila: o noso obxectivo é analizar se é posible realizar unha ruta a pé comezando nun punto que

sexa entrada dunha das pontes e percorrelas todas, sen repetir o paso por ningunha delas e visitando

todos os lugares de interese do concello.

2. Historia

A orixe  da  teoría  de  grafos  tivo  lugar  no  século  XVIII.  O  río  Pregel  atravesaba  a  cidade  de

Könisberg  (hoxe  en  día,  pertencente  a  Rusia)  e  un  total  de  sete  pontes  permitían  cruzalo  de

diferentes formas. A pregunta que se plantexou foi se se podería atopar un camiño que percorrese as

sete pontes de modo que se cruzasen todas pasando unha soa vez por cada unha delas.

 

A raíz deste problema, Leonhard Euler, un dos matemáticos máis importantes do século XVIII, leva

a  cabo  a  creación  da  teoría  de  grafos,  en  1736,  e  comeza  unha  investigación  que  acaba  na

conclusión de que non se podían percorrer todas as pontes pasando unha única vez por cada unha.

Esta teoría consistía en que, considerando as pontes como liñas (arcos) e os anacos de terra como

puntos (vértices ou nodos), se o número de arcos pertencentes a un nodo é par (denominado grao do

nodo), entón pódese percorrer o camiño (chamado grafo) comezando nun nodo, pasando unha vez

por cada arco e acabando no mesmo nodo (o que se coñece como ciclo euleriano). Ademais, tamén

descubriu que isto se podía facer se todos os nodos, salvo dous, teñen grao par, mais neste último

caso, para poder percorrer o grafo, hai que comezar nun dos vértices con grao impar e acabar no

outro (o coñecido como camiño euleriano).



Euler  tamén  fixo  descubrimentos  importantes  en  outros  campos,  como  poden  ser  o  cálculo

infinitesimal,  a notación e terminoloxía das matemáticas modernas. Tamén foi recoñecido polas

súas contribucións na mecánica, a óptica e a astronomía.

3. Construción e análise do modelo

Tomando como punto de partida a teoría de grafos,

decidiuse  aplicala  a  un  caso  práctico:  a

planificación de rutas a pé pola comarca de Noia.

Debido á existencia de  numerosas pontes no noso

concello  e  ao  seu  interese  histórico  e  turístico,

decidiuse facer un estudo de campo no que se foi

anotando  o  lugar  onde  están  situadas  cada  unha

delas. Este traballo comezou no propio centro de Noia, onde se contaron un total de 5 pontes (fig.

1), para despois ampliar o estudo a un radio non superior a 5 km desde o casco histórico da vila. O

resultado foi a presenza de 9 pontes que cruzan o noso concello. O seguinte paso que se deu foi

establecer cales ían ser os nodos do noso grafo, tendo

en conta o lugar  onde desemboca cada unha delas.

Obtivemos, así,  un total de de 4 nodos, dos que un

deles (o que representa o casco histórico, Noia centro)

é o que ten maior grao, pois nel conflúen un total de 8

arestas  (fig.  2).  Abstraéndonos  do  mapa,

propuxémonos debuxar un grafo no que se puidesen

apreciar cada un dos nodos e as arestas que chegan a

cada un del, para así analizalo con máis claridade. O

resultado apréciase na figura 3. 
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Observando  o  grafo  podemos  reparar  no

grao de cada nodo, que como se explicou

na sección anterior, é o número de arcos que

conflúen en cada un. Desta maneira, pódese

apreciar como o grao do nodo A é 8; de B,

2; o de C resulta ser 5 e finalmente o de D,

3.  Así  pois,  atopámonos  que  temos  dous

nodos con grao par (A e B) e dous con grao

impar (C e D),  co que se pode establecer un camiño euleriano, de tal  forma que sería posible

percorrer todas as pontes só unha vez se se comeza o camiño nun dos nodos con grao impar e se

remata no outro. En efecto, pódese comprobar que se se parte de D (Campo de Noia) e se segue a

secuencia: 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 7, remátase no nodo C (San Lázaro). Igualmente, se se empeza o

camiño en C, teríase: 3, 2, 1, 9, 8, 4, 5, 6, 7, acabando en D.

Resultou de interese tamén investigar se sería posible, eliminando algunha das pontes, establecer un

ciclo  euleriano,  para  así  poder  comezar  a  ruta  en  calquer  nodo  e  percorrer  todas  as  arestas,

rematando onde se comezou. En efecto, a ponte número 7, a que conecta o nodo C con D, é a única

que lle proporciona o grao impar a cada un destes nodos, co que se se elimina, o resultado sería un

grafo no que o grao dos nodos A e B se mantén, mais o de C e D se reduce a 4 e 2 respectivamente.

Trataríase, ademais, da única posibilidade para establecer un ciclo euleriano, xa que a supresión de

calquera outra das arestas afecta a nodos de grao par, co que nin un camiño euleriano se podería

conformar. 

4. Conclusións e traballo futuro

Unha vez realizado o estudo, pódese concluír que si que é posible realizar unha ruta a pé pola nosa

vila atravesando unha única vez cada unha das pontes, iso si, comezando no Campo de Noia (nodo
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D) e rematando no barrio de San Lázaro (nodo C), ou viceversa. Segundo a teoría que se detallou na

sección 2, é imposible percorrer outro camiño que cumpra as mesmas premisas se se parte do nodo

A (Noia  centro)  ou  B  (Pontenafonso).  Ademais,  comprobouse  empiricamente  como  a  única

posibilidade de establecer un ciclo euleriano sería mediante a supresión dunha ponte específica, xa

que en caso contrario o problema inicial volveríase irresoluble.

Tomando como base o estudo que se detallou neste artigo, como traballo futuro preténdese incluír

máis  información  no  grafo  que  permita  unha  análise  máis  pormenorizada:  por  exemplo,  se  se

elimina a ponte 9 e todos os nodos teñen grao par, sería interesante coñecer, de todos os percorridos

posibles,  cal  deles é  máis curto e  polo tanto se podería  facer  a  pé en menos tempo.  Para iso,

estableceríase un peso a cada unha das arestas que represente a súa distancia real en metros, para

despois, coa axuda de determinados algoritmos (como o de Dijkstra), achar o camiño máis curto.
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