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Introdução
Dado um grafo G, uma coloração de arestas de G é uma atribuição
de cores para as arestas de G tal que arestas adjacentes têm cores
distintas. A Figura 1 apresenta uma coloração de arestas.

Figura 1: Coloração de arestas para o grafo Sol

O Problema da Coloração de Arestas é determinar o menor número
de cores k para o qual G tem uma coloração de arestas. Esse
número é chamado de ı́ndice cromático de G e denotado por χ′(G).
Por definição, χ′(G) ≥ ∆(G), onde ∆(G) é o grau máximo
do grafo. Vizing (1964) mostrou que, para qualquer grafo G,
χ′(G) ≤ ∆(G) + 1. Contudo, decidir se χ′(G) = ∆(G) é um
problema NP-Completo (Holyer, 1981). Por outro lado, se G
é sobrecarregado, isto é, se |E(G)| > ∆(G)b|V(G)|/2c, necessaria-
mente χ′(G) = ∆(G)+ 1. Quando o grafo G contém um subgrafo
H com ∆(H) = ∆(G) e H é sobrecarregado, então G é subgrafo-
sobrecarregado e também χ′(G) = ∆(G) + 1.

Grafos split

Um grafo G é split se seu conjunto de vértices pode ser particio-
nado em dois subconjuntos, Q e S, tais que todo par de vértices
de Q são adjacentes e de S são não adjacentes. A Figura 2 apre-
senta um grafo split com |Q| = 5 e |S| = 8.
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Figura 2: Grafo split

O Problema da Coloração de arestas possui resultados parciais
quando restrito aos grafos split, como os Teoremas 1 e 4.

Teorema 1: Chen et al. (1995)
Se G é um grafo split com ∆(G) ı́mpar, então χ′(G) = ∆(G).

O Teorema 4 estabelece o ı́ndice cromático dos grafos split-
intervalos e split-comparabilidade. Ambas subclasses têm uma
caracterização por subgrafos proibidos, apresentadas a seguir.

Grafos split-intervalos e split-comparabilidade

Teorema 2: Foldes e Hammer (1977)
Um grafo split G é um grafo de intervalos se, e somente
se, não contém como subgrafo induzido os ilustrados na
Figura 3.

(a) Sol (S3) (b) S3 (c) Sol Nascente (RS4)

Figura 3: Subgrafos proibidos split-intervalos

Teorema 3: Foldes e Hammer (1977)
Um grafo split G é um grafo de comparabilidade se, e so-
mente se, não contém como subgrafo induzido os apresenta-
dos na Figura 4.

(a) Sol (S3) (b) S3 (c) RS4

Figura 4: Subgrafos proibidos para split-comparabilidade

Teorema 4: Gonzaga (2021)
Seja G um grafo split-intervalos ou split-comparabilidade.
Então, χ′(G) = ∆(G) + 1 se, e somente se, G é subgrafo-
sobrecarregado.

Conjectura-se que qualquer grafo split G tenha χ′(G) = ∆(G) +
1 se, e somente se, G é subgrafo-sobrecarregado (Figueiredo et al.,
2000).

Proposta de trabalho
Nesse trabalho investigamos o Problema da Coloração de Ares-
tas nos grafos split com grau máximo par que contém o Sol, ou

seu complemento, ou contém o Sol nascente e seu complemento,
isto é, que não são split-intervalos nem split-comparabilidade.
O grafo G da Figura 5 tem ∆(G) = 12 e contém um Sol como

subgrafo induzido (em destaque). Logo G não é de comparabili-
dade nem de intervalos e é um exemplo de grafo estudado nesse
projeto.

Figura 5: Grafo split com Sol induzido
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