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Coloração de Vértices

O Problema da Coloração de Vértices é determinar, para um dado
grafo G, o número mínimo de cores para se obter uma coloração
de vértices onde quaisquer dois vértices adjacentes têm cores di-
ferentes. Esse número é chamado de número cromático e represen-
tado por χ(G). A Figura 1 apresenta exemplos de coloração de
vértices.

Figura 1: Exemplos de grafos perfeitos

Teorema (Karp, 1972)
Dado um grafo G e um número natural k, decidir se χ(G) ≤ k é
um problema NP-completo.

Grafos Perfeitos

Para qualquer grafo G, tem-se χ(G) ≥ ω(G), onde ω(G) é o ta-
manho da maior clique de G. Um grafo G é perfeito se e, somente
se, todo subgrafo induzido H de G tem χ(H) = ω(H). Os grafos
da Figura 1 são perfeitos.

Teorema (Lovász, 1972)
Um grafo é perfeito se e somente se seu complemento é per-
feito.

Teorema Forte dos Grafos Perfeitos (Chudnovsky et al., 2006)

Um grafo G é perfeito se, e somente se, G e G são livres de Cn e
Cn, para n ≥ 5 ímpar.

Uma dupla-par em um grafo G é um par de vértices não adjacentes
tais que todos os caminhos induzidos entre eles têm comprimento
par. Contrair dois vértices u e v é removê-los, e incluir um novo
vértice w adjacente a todos os vizinhos de u e de v. A Figura 2
apresenta uma sequência de contrações de duplas pares.

Figura 2: Sequência de contrações de duplas pares para o C6

Se um grafo admite contrações de duplas pares até convergir
para um grafo completo, então é possível colorir seus vértices
atribuindo-se uma cor para cada vértice do grafo resultante e man-
tendo a mesma cor para os vértices do grafo original. A coloração
do C6 na Figura 1 foi obtida por esta técnica (vejas as contrações
na Figura 2.

Conjectura de Hougardy

Um grafo G é quasi-paridade estrita (SQP) se G e cada subgrafo
induzido de G é completo ou possui uma dupla-par. A Figura 3
mostra exemplos de grafos SQP. Os grafos SQP admitem uma co-
loração de vértices por contração de duplas pares.

Figura 3: Grafos SQP: garra, touro e diamante

Conjectura (Hougardy, 1995)
Se um grafo G é minimal não SQP, então G é um ciclo ímpar ou
um complemento de um ciclo ímpar ou um grafo linha de bi-
partido.

A Conjectura de Hougardy é verdadeira para os grafos livres de
garras (Sales and Maffray, 1998), livres de diamante (Kézdy and
Scobee, 2001), livres de touro (de Figueiredo et al., 2006), e plana-
res (Sales et al., 2008).

Objetivo

Um grafo G é probe livre de diamante se V(G) pode ser particio-
nado em P e N, tal que N é um conjunto independente e a adição

de arestas entre vértices de N resulta em um grafo livre de dia-
mante. O grafos livres de diamante são subclasse dos probes livres
de diamante. E os grafos livres de touro são subclasse dos grafos
livres de S3, S3 e S4 (veja a Figura 4). O objetivo deste projeto de
pesquisa é investigar a Conjectura de Hougardy restrita aos pro-
bes livres de diamante e aos livres de S3, S3 e S4.

Figura 4: Grafos S3, S3 e S4
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