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Um grafo de fluxo redut́ıvel G = (V,E, s) é um grafo direcionado com uma fonte
s ∈ V (G), tal que, para cada ciclo C de G, todo caminho direcionado de s a C chega
a C pelo mesmo vértice de C. Diversas pesquisas na área de proteção de software
desenvolvidas recentemente estão relacionadas a uma subclasse dos grafos de fluxo
redut́ıveis, chamada de grafos de permutação redut́ıveis [1, 2]. Tais grafos possuem,
entre outras caracteŕısticas, caminho hamiltoniano único.

Neste trabalho, apresentamos uma caracterização de uma subclasse dos grafos de
permutação redut́ıveis, chamada grafos de permutação redut́ıveis canônicos. Como
consequência desta caracterização, que é baseada em propriedades estruturais, ob-
tivemos um algoritmo linear de reconhecimento. Grafos de permutação redut́ıveis
canônicos podem ser utilizados para codificar marcas d’água digitais, e correspon-
dem de fato aos grafos gerados pelo algoritmo de codificação de marcas d’água
apresentado em [2]. Além da caracterização e do reconhecimento de tais grafos,
apresentamos um algoritmo polinomial que recupera, sempre que posśıvel, um grafo
da classe com um número constante de arestas removidas, e também um algoritmo
linear para restaurar grafos de permutação redut́ıveis canônicos com até duas arestas
removidas — o que provamos ser sempre posśıvel.
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