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Resumo 
 
Seja G(V,E) um grafo e c a função coloração sobre V, de modo que a vértices adjacentes não seja 
atribuída à mesma cor. Se qualquer coloração do grafo exigir no mínimo k cores, k é o número 
cromático do grafo. A Árvore de Zykov constitui um algoritmo não polinomial exato capaz de 
fornecer o número cromático de um grafo. 
A cor de uma aresta e=(u, v) corresponde ao conjunto c(e)={c(u),c(v)}. Essa função fornece uma 
coloração harmoniosa se dadas duas arestas distintas, elas possuírem necessariamente diferentes pares 
de cores. O número cromático harmonioso é o menor inteiro de modo que o grafo G possua uma 
coloração harmoniosa, representado por h(G). 
Neste trabalho, será utilizado um algoritmo do tipo Árvore de Zykov para determinar tal invariante e 
serão definidos o homomorfismo elementar harmonioso e o homomorfismo elementar harmonioso 
aditivo. 
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Abstract 
 
 Let G(V,E) a graph and c the colouring function on V. If two vertex are adjacents then they have 
different colours. If all colourig functions have more then k colors, k is the chromatic number of the 
graph. The Zykov tree is an algorithm exact and not polynomial which gives the chromatic number of 
the graph. 
The color of the line e=(u,v) corresponds the set c(e)={c(u),c(v)}. This function gives a harmonious 
coloring two different lines have different colorings-sets. The harmonious coloring number is the 
small integer that corresponds a harmonious coloring, represented by h(G). 
In this work, will be utilized an algorithm like Zykov tree for determinate this invariant and also will 
be definated the harmonious elementary homomorphism and the harmonious elementary 
homomorphism additive. 
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