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RESUMO
Neste trabalho foram investigados problemas de rotulação em grafos, que consistem em

atribuir rótulos, geralmente números inteiros, a vértices ou arestas, ou ambos, de modo a respeitar
algumas restrições. Dentre tais problemas estão as rotulações graciosas e as colorações em grafos.
Uma rotulação graciosa pode ser vista como um caso particular de coloração de vértices que respeita
certa restrição de distância. Estas correlações foram exploradas nesta pesquisa, sendo reescritas em
detalhes as provas dos principais teoremas, bem como elaborados algoritmos de reconhecimento
para grafos geral e classes específicas de grafos, e, também, algoritmos exato e heurísticas gulosas
para a determinação de soluções factíveis, envolvendo formulações de programação linear inteira e
por restrições, com uso do benchmark DIMACS. A prova da NP-completude para coloração com
distâncias iguais é apresentada.

PALAVRAS CHAVE. algoritmos, coloração em grafos, complexidade computacional, grafos
rotulados, heurísticas, programação inteira e por restrições.

PRINCIPAIS TÓPICOS: TAG – Teoria e Algoritmos em Grafos, OC – Otimização Combina-
tória.

ABSTRACT
In this work, labeling graphs were investigated, that consist of assigning labels, usually

integers, on vertices or edges, or both, in order to respect some constraints. Among such problems
are the graceful labeling and the colorings in graphs. A graceful labeling can be seen as a particular
case of graph coloring under distance constraints. These correlations were explored in this work,
being rewritten in details the proof of the main theorems, and developed algorithms for recognition
and determination of feasible solutions - exact and greedy heuristics, involving integer linear pro-
gramming and constraint programming, using the DIMACS benchmark. NP-completeness proof
for coloring with equal distances is given.

KEYWORDS. algorithms, graph coloring, computational complexity, labeling graphs, heu-
ristics, integer/constraint programming.

MAIN TOPICS: TAG – Theory and Algorithms in Graphs, OC – Combinatorial Optimiza-
tion.
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1. Introdução
A área de teoria dos grafos estuda as relações entre os elementos de um conjunto, em

uma estrutura matemática principal conhecida por grafos. Deste modo, é dado um grafo G =
(V,E), onde V é o conjunto de vértices, que representam os objetos, e onde E o conjunto de
arestas, representando os relacionamentos entre eles. Dependendo do problema em estudo, podem
ser acrescentadas outras características a um grafo. A classe de grafos rotulados reúne aqueles que
possuem rótulos nas arestas, vértices ou ambos, que geralmente são valores numéricos que podem
representar pesos ou distâncias. Neste trabalho, foram investigados alguns problemas pertencentes
a esta classe, sendo: grafos graciosos e problemas de coloração com restrições de distâncias.

Este artigo está organizado do seguinte modo. A Seção 2 traz os aspectos referentes aos
grafos graciosos e algoritmos. Já na Seção 3, são abordadas variações de problemas de coloração
clássica, que além da rotulação de vértices, envolvem restrições de distância vistas como um tipo
de rotulação de arestas. A Seção 4 sumariza as contribuições do trabalho. Por fim, na Seção 5, são
feitas as considerações finais do artigo.

2. Grafos Graciosos
A classe de grafos rotulados reúne diversas subclasses. O que as diferencia são as condi-

ções para atribuição dos rótulos e a propriedade adquirida após a rotulação. Dentre as rotulações
existentes, existe a rotulação graciosa [Gallian, 2015]. O artigo de Rosa sobre grafos graciosos
[Rosa, 1967] é considerado um marco na introdução do conceito de grafos rotulados.

Em uma rotulação graciosa, dado um grafo G = (V,E), deseja-se atribuir um rótulo f(v)
para cada vértice v. Além disso, cada aresta uv deve ter como rótulo |f(u) − f(v)|. Todas as
arestas devem possuir um rótulo diferente e, ao final, estes rótulos devem ser uma sequência de
números naturais. Um grafo que pode receber uma rotulação graciosa é dito gracioso. Estes grafos
despertam muito interesse na literatura, em parte devido à Conjectura 1, a seguir.

Conjectura 1. Toda árvore é um grafo gracioso.

Esta conjectura foi proposta por Anton Kotzig e Gerhard Ringel e citada por Rosa em seu
artigo original [Rosa, 1967]. Embora seja simples, ela permanece em aberto: sua validade só foi
provada, através de computador, para árvores de até 35 vértices [Fang, 2010].

Além disso, outros estudos mostraram que algumas classes de grafos sempre podem re-
ceber uma rotulação graciosa, por exemplo: grafos lagarta, os grafos completos K2, K3 e K4, os
bipartidos completos e os caminhos [Golomb, 1974]. A Figura 1 contém exemplos de classes de
grafos que são graciosos.
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Figura 1: Algumas classes de grafos graciosos. Os números em negrito são rótulos dos vértices. Os demais
são rótulos das arestas. Nota-se que em todos os casos os rótulos das arestas são uma sequência de 1 até m,
onde m é o número de arestas do grafo.

3508



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

2.1. Algoritmos polinomiais para rotulação graciosa de algumas classes de grafos simples

Durante este trabalho, foram reescritas as provas de alguns teoremas para rotulação de
classes específicas de grafos. Isto serviu para a elaboração e implementação de algoritmos de ro-
tulação graciosa relacionados às classes estudadas. Devido ao espaço limitado, apresentaremos, a
seguir, apenas o algoritmo referente à rotulação graciosa de grafos bipartidos completos, no Algo-
ritmo 1. É interessante observar que a complexidade dos algoritmos é O(|V |), portanto, linear.

Algoritmo 1: Rotulação graciosa do grafo bipartido completo (K = (A+B,E))
inicio

Dados: cont1, cont2
cont1← 0; cont2← 1;
para cada vi ∈ A(K) hacer

rotulo(vi)← cont1; cont1++;
fin para cada
para cada vj ∈ B(K) hacer

rotulo(vj)← cont2 * |A(K)|; cont2++;
fin para cada

fin

2.2. Algoritmo polinomial para reconhecimento de rotulação graciosa

Além dos algoritmos para rotulação graciosa, foi elaborado também um algoritmo de
reconhecimento, que tem o objetivo de verificar se um grafo com rótulos nos vértices e arestas
está graciosamente rotulado. É importante destacar que este algoritmo verifica se o grafo recebeu
uma rotulação graciosa, não se existe uma rotulação graciosa válida para o grafo. O Algoritmo 2
descreve os passos necessários para tal tarefa.

A ideia do algoritmo é a seguinte: primeiramente, verifica-se se as arestas foram rotuladas
com números de 1 a |E|. Para isso, é utilizado um vetor para contabilizar quantas vezes os rótulos
apareceram. A seguir, aplica-se a mesma ideia para verificar se os vértices estão rotulados com
inteiros de 0 a |E|, sem repetições. Por fim, é checado se o rótulo de cada aresta é igual à diferença
absoluta dos rótulos dos vértices em seus extremos.

Algoritmo 2: Reconhecimento de rotulação graciosa (G = (V,E))
Dados: rotuloAresta[|E|], rotuloVertice[|E|]
inicio

para cada e ∈ E(G) hacer
rotuloAresta[rotulo(e) - 1]++;
se rotuloAresta[rotulo(e) - 1] > 1) então

retorne falso;
fim se

fin para cada
para cada v ∈ V (G) hacer

rotuloVertice[rotulo(v)]++;
se rotuloVertice[rotulo(v)] > 1) então

retorne falso;
fim se

fin para cada
para cada (u, v) ∈ E(G) hacer

se |rotulo(u) − rotulo(v)| 6= rotulo((u, v)) então
retorne falso;

fim se
fin para cada
retorne verdadeiro;

fin
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2.3. Algoritmos para rotulação graciosa em grafos gerais
Os algoritmos anteriores utilizam estratégias simples para rotulação graciosa, válidas ape-

nas para classes de grafos específicos. Porém, para grafos quaisquer, é possível utilizar formulações
matemáticas para obter uma rotulação graciosa válida. A seguir, serão apresentados dois modelos,
um utilizando programação inteira (IP, de integer programming) e outro, programação por restrições
(CP, de constraint programming). A Tabela 1 sumariza estes modelos.

Tabela 1: Modelos de programação inteira e programação por restrições para rotulação graciosa.
Modelo IP [Redl, 2003] Modelo CP [Smith, 2006]

minimizar f(x1, x2, . . . , xn) = 0
sujeito a
|xi − xj | = α para alguma aresta
ij ∈ E(G);α = 1, 2, . . . , |E|,
|xi − xj | ≥ 1 para cada aresta ij ∈ E(Ḡ),
0 ≤ xi ≤ |E|; i = 1, 2, . . . , n,
xi inteiro; i = 1, 2, . . . , n.

Variáveis:
x1, x2, . . . , xn, cada uma representando um vértice e
com domínio {0, 1, . . . , |E|}.
d1, d2, . . . , x|E|, cada uma representando uma aresta e
com domínio {1, 2, . . . , |E|}.
Restrições:
dk = |xi − xj | se a aresta k conecta os vértices i e j;
x1, x2, . . . , xn distintos;
d1, d2, . . . , x|E| distintos.

2.4. Aplicações de grafos graciosos
Os grafos graciosos possuem algumas aplicações práticas interessantes. Uma delas é

modelagem de redes sem fio de telecomunicações [Nishad, 2012]. Considerando que uma rede
possui n + 1 centrais, estas podem ser consideradas vértices. Entre elas, há conexões, que podem
ser vistas como arestas. Se cada central for rotulada com um inteiro entre 0 e n, as conexões são
rotuladas com a diferença entre os rótulos das centrais conectadas. Deste modo, cada conexão
adquire um rótulo distinto, exatamente como em um grafo gracioso. Isto permite, por exemplo, a
execução de um algoritmo simples quando uma conexão é perdida. Como cada aresta é rotulada
com a diferença entre os rótulos de duas centrais, é fácil detectar quais são as afetadas e corrigir o
problema.

Outra aplicação envolvendo grafos graciosos são as chamadas réguas de Golomb [Bea-
vers, 2001]. Para tanto, são usados grafos graciosos e variações, como os chamados semi graciosos
e quase graciosos, em que menos restrições são aplicadas.

Em um grafo rotulado graciosamente (ou de acordo com uma variação), os rótulos dos
vértices são assinalados em uma régua, como uma marca. Os rótulos das arestas são as distâncias
entre as marcas correspondentes. O objetivo é não haver uma mesma distância entre duas marcas
quaisquer, como mostra o exemplo da Figura 2. Estas réguas são úteis para criação de códigos auto-
ortogonais (usados em lasers leitores de discos), reduzir ambiguidade em cristalografia de raios-X
e outros usos em teoria da codificação.
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Figura 2: Exemplo de uma régua de Golomb e o grafo gracioso correspondente a ela. Em destaque, pode
ser observada a distância entre cada marca, que é possui o mesmo valor do rótulo da aresta que conecta os
vértices correspondentes a cada uma.

3. Problemas de coloração com restrições de distâncias
O problema de atribuir rótulos aos vértices, como nos grafos graciosos, é análogo à atri-

buição de cores, como no problema da coloração de vértices. Para identificar tal relação, basta

3510



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

considerar cores como inteiros não negativos. Em uma coloração clássica, o objetivo é atribuir co-
res aos vértices de forma a vértices adjacentes possuírem cores diferentes [Feofiloff et al., 2011].
Os problemas estudados neste trabalho, por outro lado, abordam casos especiais relacionados aos
valores das distâncias e tipo de (des)igualdade envolvida.

Tal classe de problemas tem sido denominada de coloração com distâncias, como resul-
tado do trabalho do doutorando Bruno Raphael Dias, aluno da orientadora desta iniciação científica,
Rosiane de Freitas, em conjunto com a mesma. À presente aluna, coube a tarefa de compreender
os aspectos já definidos e auxiliar na caracterização de novos casos. Portanto, nesta seção serão
relatados os pontos de contribuição do projeto de iniciação científica neste contexto maior.

A teoria de geometria de distâncias é aplicada na caracterização de tal classe de proble-
mas, onde é fornecido um grafo simples G = (V,E, d), sendo d : E → R+, e deve-se encontrar a
projeção x : V → R3 tal que ‖x(i)− x(j)‖ = dij para toda aresta (i, j) ∈ E. Ao considerar o es-
paço como sendo R1, obtêm-se a coloração com distâncias. Foram estudadas duas variações, onde
a diferença reside na restrição imposta: distâncias iguais, onde |x(i) − x(j)| = dij e distâncias
mínimas, em que |x(i)− x(j)| ≥ dij .

3.1. Relação com grafos graciosos e prova de NP-completude
Existe uma correlação interessante e direta entre os dois problemas principais apresenta-

dos neste trabalho, descrita no Teorema 1 a seguir.
Teorema 1. Se um grafo G é gracioso, então sempre admite pelo menos uma solução para a
coloração com distâncias iguais.
Demonstração. Seja G um grafo gracioso. Isto significa que cada vértice v pode receber o rótulo
f(v) e cada aresta uv ∈ E(G) recebe o rótulo |f(u) − f(v)|, resultando deste modo em uma
sequência de 1 a |E| nas arestas. Fazendo o rótulo de cada aresta uv tornar-se uma restrição de
igualdade (= duv), é possível verificar que em cada aresta uv a condição |f(u) − f(v)| = duv é
respeitada pelos rótulos originais dos vértices. Deste modo, um grafo gracioso sempre admite pelo
menos uma solução para a coloração com distâncias iguais. A Figura 3 exemplifica este teorema.
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Figura 3: Exemplo da validade do Teorema 1. Em (a), um grafo rotulado graciosamente. Em (b), a rotulação
graciosa foi transformada em uma instância do problema de coloração com distâncias iguais. Nota-se que
os rótulos dos vértices em (a) compõem a solução para o problema em (b).

O estudo desta e de outras propriedades identificadas permitiu que a aluna auxiliasse na
prova de NP-completude para a coloração com distâncias iguais. Para a prova, considera-se a versão
de decisão do problema: dado um grafo, o objetivo é decidir se ele possui solução para o caso de
distâncias iguais.

O problema pertence a NP, com verificação simples. Para isto, basta elaborar um algo-
ritmo que recebe como entrada um grafo G = (V,E, d) onde cada vértice v ∈ V recebeu uma
cor x(v). Verifica-se, então, se G recebeu uma solução válida tomando cada aresta (i, j) ∈ E e
checando se |x(i) − x(j)| = dij . Se nenhuma restrição de distância foi violada, então G recebeu
uma solução positiva para o problema. Como esta verificação ocorre em tempo O(|E|), ela é linear.
Portanto, a coloração com distâncias iguais está em NP.

A prova de NP-dificuldade reduz o problema da partição (NP-completo, vide [Garey e
Johnson, 1979]) para a coloração com distâncias iguais. Considerando uma instância para partição,
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consistindo em um conjunto M de r inteiros, ou seja, M = {m1,m2, . . . ,mr}. A partir desta
instância, é construído um grafo ciclo G com |V | = |E| = r, levando em conta o seguinte: V =
{i0, i1, . . . , ir−1}, E = {(ib, ib+1 mod r)|0 ≤ b ≤ r} e dib,ib+1 mod r

= mb+1 (∀0 ≤ b ≤ r).
Assim, seja uma rotulação de vértices x. Se ela for válida, podem ser definidos dois conjuntos:
S1 = {mb+1|x(ib) < x(ib+1 mod r)} e S2 = {mb+1|x(ib) > x(ib+1 mod r)}.

Deste modo, têm-se que S1 e S2 formam uma partição de M , onde a soma dos elementos
em S1 é igual à soma dos elementos em S2. Isto é, se o grafo G admite uma rotulação válida,
então M têm uma resposta positiva e vice-versa. Como esta redução pode ser feita em tempo O(r),
a coloração com distâncias iguais é NP-difícil. Sendo assim, conclui-se que decidir se um grafo
possui solução para a coloração com distâncias iguais é NP-completo.

3.2. Algoritmos gulosos para problemas de minimização
Além do estudo teórico, foram implementados algoritmos heurísticos para a coloração

com distâncias mínimas, ou seja, restrição maior ou igual. A escolha da ordem em que os vértices
serão coloridos é importante para a heurística utilizada, chamada gulosa. Nesta estratégia, dado um
grafo G e uma sequência de vértices V = {v1, v2, ..., vk}, cada vértice recebe a menor cor possível
[Kosowski e Manuszewski, 2004]. Este método não garante que o mínimo de cores será utilizado,
sendo muito afetado pela escolha dos vértices a serem coloridos. Para a implementação, foram
escolhidas três estratégias gulosas: ordem arbitrária; em ordem decrescente de acordo com o grau;
e ordenação decrescente segundo o grau de saturação.

Será apresentado apenas o pseudocódigo do algoritmo que utiliza ordem do grau de sa-
turação ou DSATUR (Degree of Saturation). O grau de saturação de um vértice é a quantidade de
vértices adjacentes a ele que já receberam uma cor. O Algoritmo 3 demonstra como o algoritmo
guloso DSATUR funciona para coloração com distâncias iguais.

Algoritmo 3: Coloração gulosa DSATUR (G = (V,E))
inicio

Ordenar os vértices V (G) em ordem decrescente de grau;
Vértice de maior grau recebe a cor 1;
enquanto ∃ vértice descolorido faça

v← maior grau saturacao (G);
se ∃ mais de um vértice com grau de saturação igual a v então

Escolhe o vértice de maior grau;
fim se
Colore o vértice com a menor cor disponível.

fim enqto
fin

A implementação dos algoritmos ocorreu em C++ e a execução, em uma máquina DELL
Optiplex 9020, com processador Intel Core i7 4770-U (@ 3.4 GHz), 8 GB de memória RAM e
usando sistema operacional Ubuntu Gnome 15.04. O benchmark utilizado foi criado por Michael
Trick e está disponível na página do mesmo Trick [2004]. Elas são de três tipos: GEOMn (grafos
esparsos), GEOMna e GEOMnb (onde n é o número de vértices da instância), ambos trazendo
grafos densos, porém as instâncias GEOMnb precisam de menos cores. A Tabela 2 apresenta os
resultados.Analisando os valores apresentados, é interessante verificar o desempenho dos algoritmos
no que diz respeito ao número de cores atribuída a cada instância. Naquelas que traziam grafos
esparsos, as três estratégias tiveram desempenhos semelhantes. Porém, no caso dos grafos densos,
o algoritmo DSATUR trouxe bons resultados, em sua maioria mais eficazes que os outros dois
métodos. A escolha arbitrária de vértices obteve o desempenho menos satisfatório neste caso,
especialmente nas instâncias GEOMnb, que necessitam de menos cores para serem coloridas. Estes
dados reforçam que, ao adotar uma heurística gulosa, é importante ter uma estratégia para ordenação
dos vértices que serão coloridos.
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Tabela 2: Resultados dos testes, onde os algoritmos implementados foram aplicados a instâncias do conjunto
GEOM.

Instância Num.Vert.
Estratégia utilizada

Arbitrário Decrescente DSATUR
Num. cores Tempo (ms) Num. cores Tempo (ms) Num. cores Tempo (ms)

GEOM80
80

39 0.055 34 0.142 40 0.191
GEOM80a 50 0.038 49 0.116 51 0.437
GEOM80b 53 0.039 48 0.117 47 0.364
GEOM90

90
43 0.027 39 0.122 42 0.236

GEOM90a 55 0.042 56 0.303 54 0.498
GEOM90b 61 0.053 57 0.155 58 0.388
GEOM100

100
46 0.048 47 0.104 47 0.366

GEOM100a 62 0.096 65 0.277 59 1.569
GEOM100b 67 0.216 62 0.183 63 0.519
GEOM110

110
48 0.13 51 0.132 47 0.365

GEOM110a 66 0.109 67 0.38 67 0.639
GEOM110b 75 0.079 68 0.225 62 0.701
GEOM120

120
52 0.043 58 0.137 52 0.911

GEOM120a 72 0.092 71 0.259 71 3.249
GEOM120b 82 0.1 70 0.423 73 0.787

3.3. Aplicações da coloração com distâncias
A coloração apresentada neste trabalho, juntamente com suas variações, encontra aplica-

ção na área de telecomunicações, no chamado problema de alocação de canais. Neste problema,
o objetivo é fazer um bom uso do espectro magnético de redes sem fio, atribuindo canais para esta-
ções de modo a minimizar a interferência que cada estação exerce sobre as outras. Para cada par de
estações que interferem entre si, há uma distância a ser respeitada Dias et al. [2012].

O problema pode ser modelado ao considerar cada estação como um vértice e as interfe-
rências como arestas. O peso de cada aresta corresponde às distâncias entre os pares de estações.
As cores dos vértices representam os canais. A Figura 4 mostra uma instância do problema de
alocação de canais modelada como uma entrada para coloração com distâncias iguais.
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Figura 4: Uma instância do problema de alocação de canais. Cada antena recebeu um canal, e para cada par
de vértices conectados, a diferença entre os canais respeita a distância. Ao lado, o modelo em grafos, que
pode ser usado como uma instância do problema de coloração com distâncias iguais.

4. Contribuições do trabalho
Os pontos a se destacar neste projeto de pesquisa são:

• realização de uma ampla revisão da literatura sobre o problema do quadrado mágico e classes
específicas de grafos rotulados, com ênfase nos grafos graciosos e colorações com distâncias;

• aplicação dos conceitos de teoria dos grafos para a compreensão e reescrita das provas de
alguns teoremas importantes;

• elaboração e implementação de algoritmos polinomiais para reconhecimento de classes de
grafos graciosos e para determinação de soluções para coloração com distâncias, usando
heurísticas gulosa;
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• estudo e implementação, usando o solver CPLEX, de formulações em programação linear
inteira e por restrições (CP Optimizer), com o uso de benchmark consolidado na literatura,
DIMACS, com instâncias de coloração com restrições de distância;

• colaboração com a tese de Doutorado do aluno Bruno Dias, no intuito de compreender re-
sultados identificados anteriormente, o que possibilitou, principalmente, alguns resultados
adicionais como a elaboração de prova de NP-completude para um problema estudado.

5. Considerações finais
Este projeto de pesquisa, apoiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

Científica (PIBIC – UFAM e CNPq), no período de 2015/2016 abordou aspectos de grafos rotulados
a partir do estudo de grafos graciosos e colorações especiais.

Foram reescritas provas de teoremas, elaborada uma prova de NP-completude, bem como
adaptados e elaborados algoritmos exatos e heurísticos, com uso de benchmark da literatura. A
experiência do projeto de pesquisa foi muito interessante para a aluna, permitindo um ótimo contato
com aspectos teóricos da computação. A elaboração de revisão da literatura, aperfeiçoamento do
método científico e estudo de diversas propriedades de grafos foi, com certeza, essencial para a
formação e interesse por pesquisa. Como projetos futuros, pretende-se continuar investigando os
problemas de coloração com distâncias, analisando outras restrições e os relacionando aos grafos
graciosos. Já está em andamento o estudo e aplicação de propriedades de semi e quase (quasi
e almost) grafos graciosos, como contribuição no entendimento da conjectura de que árvores são
graciosas.
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