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Abstract—In this paper we present a correlation between a
variation of the list problem coloring in graphs, the (γ, µ)-
coloring, and the property of choosability in graphs, resulting in
the k-(γ, µ)-choosability. The list coloring problem is a variation
of the classical vertex coloring problem, introduced by Erdös et
al. in 1979, along with a property very studied in list coloring: the
choosability in graphs. In this work, algorithms were developed
to determine the k-choosability and the k-(γ, µ)-choosability of a
general simple graph, and a greedy heuristic based on DSATUR.
In addition, we applied special techniques to prove the property
of choosability in some classes of graphs, involving a general proof
for simple graphs, which guarantees that if a graph is k-colorable
it is also k-(γ, µ)-choosable, being the computational complexity
reduced from the class Π2

p-complete to the NP -complete.
Keywords−coloring of graphs, algorithms, list coloring, (γ, µ)-

coloring, choosability in graphs.

I. INTRODUÇÃO

Seja G = (V,E) um grafo simples não orientado e sem
laços, onde V é o conjunto de vértices e E o conjunto de
arestas. Um subgrafo de um grafo G é um grafo cujo conjunto
de vértices é um subconjunto do conjunto de vértices G e o
conjunto de arestas é um subconjunto do conjunto de arestas
de G. Um grafo bipartido é um grafo cujos vértices podem
ser divididos em dois conjuntos disjuntos U e V tais que toda
aresta conecta um vértice em U a um vértice em V . Um grafo
bipartido é completo se para quaisquer dois vértices, v1 ∈ V1
e v2 ∈ V2, v1v2 é uma aresta em G. O grau de um vértice v
é o número de arestas incidentes à v. Uma k-coloração de G
é uma atribuição de k cores ao seu conjunto de vértices tal
que vértices adjacentes recebam cores diferentes. O número
cromático de G, denotado por χ(G) é o menor valor de k
para o qual G é k-colorı́vel. As definições apresentadas neste
parágrafo são encontrados em Szwarcfiter [1] e Bondy [2].

A coloração em grafos possui diversas variações, dentre
elas, a lista coloração. Seja G um grafo para o qual existe
um conjunto associado L(v) de lista de cores especı́ficas
para cada vértice v de G. Se é possı́vel obter uma coloração
própria dos vértices de G com essa lista de cores, então
existe uma lista coloração de G. A lista coloração também
possui suas variações, dentre elas, a µ-coloração e a (γ, µ)-
coloração, introduzidas por Bonomo et al [3] [4]. A Tabela I
apresenta uma pequena comparação de resultados da literatura
em complexidade computacional para coloração clássica, µ-
coloração, (γ, µ)-coloração e lista coloração.

II. O PROBLEMA DA LISTA COLORAÇÃO,
SELECIONABILIDADE EM GRAFOS E
k-(γ, µ)-SELECIONABILIDADE

Esta seção apresenta as definições necessárias para o en-
tendimento do estudo realizado. As definições de seleciona-
bilidade em grafos, a (γ, µ)-coloração, que é uma variação
da lista coloração de grafos, além da correlação entre os dois
citados e é o alvo desse estudo, a k-(γ, µ)-coloração.

Dada uma função f de atribuição de um inteiro positivo
f(v) para cada vértice v, um grafo é f -selecionável ou f -
choosable se G possui uma lista coloração com as listas de
cores atribuı́das a cada v ∈ V .

Definição 1 (Erdös [13]). Um grafo G é k-selecionável (ou
k-choosable) se existe uma lista coloração para qualquer
atribuição de listas de cores de tamanho k para cada vértice
de G.

Definição 2 (Erdös [13]). A lista número cromático ou choice
number de G, denotado por χ`(G) é o menor k para o qual
G é k-choosable.

O problema da lista coloração e selecionabilidade em
grafos foi introduzido por Paul Erdös et al., em 1979 [13]
e, independentemente por Vizing em 1976 [14]. Erdös et al.
caracterizaram grafos que são 2-selecionável e conjecturaram
que grafos planares são 5-selecionável e que existem grafos
planares que não são 4-selecionável. Esses resultados foram
provados, respectivamente por Thomassen [15] e por Voigt
[16] A lista coloração possui algumas variações, dentre elas
destacamos a (γ, µ)-coloração, introduzido por Bonomo [4].

Definição 3 (Bonomo [4]). Dado um grafo G e uma função
γ, µ : V (G) → N tal que γ(v) ≤ µ(v) para todo v ∈ V (G),
G é (γ, µ)-colorı́vel se existe uma coloração L de G tal que
γ(v) ≤ f(v) ≤ µ(v) para todo v ∈ V (G).

Apesar de ser um problema teórico, a lista coloração pode
ser mapeada para inúmeros problemas reais, como exemplo,
o problema de alocação de canais em redes sem fio, onde
ocorre a distribuição de canais para cada conexão de diferentes
transmissores em uma rede sem fio, utilizando uma faixa limi-
tada do espectro eletromagnético e evitando ou minimizando978-1-5386-3057-0/17/$31.00 c©2017 IEEE



Classe de
Grafo k-coloração µ-coloração (γ, µ)-coloração Lista coloração

Geral NP-C Garey [5] NP-C Bonomo [3] NP-C Bonomo et al. [4] NP-C Gravier [6]
Bipartido P Bonomo et al. [4] NP-C Bonomo [3] NP-C Bonomo et al. [4] NP-C Kubale [7]
Split P Golumbic [8] NP-C Bonomo et al. [4] NP-C Bonomo et al. [4] NP-C Bonomo et al. [4]
Intervalo P Grostschel [9] NP-C Bonomo et al. [4] NP-C Bonomo et al. [4] NP-C Bonomo et al. [4]
Linha do Kn P Konig [10] NP-C Bonomo et al. [4] NP-C Bonomo et al. [4] NP-C Kubale [7]
Linha do Kn,n P Konig [10] NP-C Bonomo et al. [4] NP-C Bonomo et al. [4] NP-C Bonomo et al. [4]
Cografos P Grostschel [9] P Bonomo [3] ? NP-C Jansen [11]
Kn,n P Bonomo [12] P Bonomo [3] P Bonomo [12] NP-C Bonomo [12]
Blocos P Bonomo [12] P Bonomo [12] P Bonomo [12] P Bonomo [12]

Tabela I
COMPARAÇÃO DA COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL EM COLORAÇÃO CLÁSSICA, µ-COLORAÇÃO, (γ, µ)-COLORAÇÃO E LISTA COLORAÇÃO. O SINAL

DE ? SIGNIFICA PROBLEMA EM ABERTO.

interferências [17]. O problema é modelado da seguinte forma:
As estações de rádios são representados pelos vértices, as
arestas representam as estações que interfiram entre si, os
domı́nios de frequência como listas de cores possı́veis e os
canais como cores atribuı́das a cada vértice. Observe a Figura
II.

Figura 1. Alocação de canais em redes sem fio modelado como lista
coloração.

Neste trabalho, foi correlacionado a (γ, µ)-coloração
com a k-selecionabilidade, gerando assim a k-(γ, µ)-
selecionabilidade ou k-(γ, µ)-choosable. A seguir, será apre-
sentado a sua definição formal e nas próximas seções, serão
apresentados os algoritmos e as principais provas dessa
correlação.

Definição 4. Um grafo G é k-(γ, µ)-choosable ou k-(γ, µ)-
lista-colorı́vel se G é (γ, µ)-colorı́vel para cada coleção L de
listas L(v) para os vértices v de G tal que |L(v)| ≥ k para
cada vértice v, e as listas são do tipo (γ, µ).

O menor inteiro k para o qual G é k-(γ, µ)-lista-colorı́vel
para todas as listas de cores tipo (γ, µ) de tamanho k é de-
nominado número lista cromático γ, µ, também representado
por χ`,(γ,µ). A Figura 2 apresenta o K3, um grafo que é 3-
colorı́vel, 3-selecionável e também 3-(γ, µ)-selecionável. Ou
seja, o K3 é colorı́vel para qualquer lista de cores de tamanho
três do tipo γ, µ atribuı́do à seus vértices.

O esquema de generalizações em colorações por restrição,

Figura 2. Grafo K3 em que o χ`,(γ,µ) = 3.

resumidos na Figura 3, implica que todos os problemas nessa
hierarquia são polinomialmente solucionáveis em uma classe
de grafos onde a lista coloração é polinomial. Por outro lado,
todos os problemas são NP-Completo em uma classe de grafos
onde a coloração de vértices é NP -Completo.

PrExt

k-coloração

µ-coloração

(γ, µ)-coloração

lista coloração

Figura 3. Esquema de generalizações entre problemas de coloração em
grafos.

O problema da coloração em grafos é conhecido ser NP -
completo [2]. É conhecido também que a k-selecionabilidade
de grafos é Π2

p-completo para qualquer k ≥ 3, inclusive em
grafos bipartidos [13]. Na seção II-B3 será mostrado um teo-
rema onde um grafo que é k-colorı́vel é k-(γ, µ)-selecionável,
portanto a k-(γ, µ)-selecionabilidade também é NP -completo.
Um resumo dessas complexidades é apresentado na Tabela II.



Problema Complexidade Computacional
k-coloração NP -Completo [18]
k-selecionabilidade Π2

p-completo [13]
k-(γ, µ)-selecionabilidade NP -Completo*

Tabela II
COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL DE PROBLEMAS DE COLORAÇÃO EM

GRAFOS E SUAS VARIAÇÕES. O PROBLEMA COM (*) É RESULTADO DIRETO
DESTE TRABALHO.

A. Algoritmos para a Lista coloração, k-selecionabilidade e
k-(γ, µ)-selecionabilidade

Será apresentado um algoritmo de enumeração explı́cita
para verificar se um grafo possui lista coloração para as lista
de cores associadas as seus vértices, um algoritmo para k-
selecionabilidade e um algoritmo de enumeração explı́cita
para k-(γ, µ)-selecionabilidade, que enumera todas as listas
de cores de tamanho k, do tipo (γ, µ), e assim verificar se o
grafo é colorı́vel para todas essas listas de cores.

1) Algoritmo para lista coloração: Um algoritmo com
método de enumeração explı́cita para o problema da lista
coloração foi implementado. O algoritmo verifica se existe
uma coloração própria do grafo com as listas de cores associ-
adas aos vértices. O pseudocódigo está descrito no Algoritmo
1.

Algoritmo 1: Existe Lista Coloracao(G,L, existe, i)

1 se !(existe) então
2 se L = ∅ então
3 se ExisteColoracao(G) então
4 existe ←− SIM;

5 senão
6 l←− remove o primeiro da lista L;
7 para cada cor ∈ l faça
8 G.vi.cor ←− cor;
9 Existe Lista Coloracao(G,L, existe, i+ 1);

10 se (existe) então
11 break;

O algoritmo recursivo inicia com a condição de parada falso.
Esse controle é feito pela variável existe, na linha 1. Como no
inı́cio da execução o grafo ainda não está colorido, o algoritmo
segue para a linha 6 para o conjunto de listas L, e assim, na
linha 8, o vértice é colorido com as cores de sua respectiva
lista de cores e o algoritmo chama recursivamente a função
Existe Lista Coloracao para colorir o vértice i + 1, até que
todos os vértices estejam coloridos.

Logo, se existe uma coloração para o grafo com a lista
de cores dada, o algoritmo termina sua execução (linha 11).
Se todos os vértices estão coloridos, mas não existe uma
coloração própria para o grafo, o algoritmo segue para a
próxima cor da lista de cores do último vértice visitado.
Se ainda assim não existir coloração própria e não houver

{2, 3}

{1, 2} {1, 2}

(a)

{v2 v1}

{v2 , v2}

{v3, v3} {v3, v3}

{v2 , v2}

{v3, v3} {v3, v3}

(b)

Figura 4. Execução do Algoritmo 1 para o grafo da Figura
4(a).

mais cores disponı́veis na lista de cores à serem testadas, o
algoritmo volta um nı́vel na árvore para testar a próxima cor
disponı́vel desse vértice, e assim por diante.

A complexidade computacional do Algoritmo 1 é O(np),
onde n é o número de vértices e p é dado pelo tamanho
do maior conjunto de listas de cores. Considerando que o
tamanho da maior lista de cores pode ser n, a complexidade
computacional será O(nn).

2) Heurı́stica gulosa DSATUR para lista coloração: O
terceiro algoritmo abordado é uma heurı́stica clássica para
coloração de grafos, o DSATUR (sigla para Degree of Sa-
turation), que é um algoritmo heurı́stico que utiliza uma
abordagem gulosa, levando em conta o grau de saturação dos
vértices. Foi proposto por Daniel Brélaz em 1979, onde o
autor também apresentou uma prova de que esse algoritmo é
exato para grafos bipartidos [19]. A sequência de passos do
DSATUR será descrito a seguir:

1) Inicialmente, o algoritmo ordena os vértices por ordem
decrescente de grau. A ideia do algoritmo é colorir
primeiramente os vértices de maior grau;

2) O vértice de maior grau é inicialmente colorido com a
cor 1. Neste momento, o grau de saturação dos vértices
vizinhos ao vértice de maior é acrescido de um;

3) Na próxima iteração, seleciona-se o vértice de maior
grau de saturação, se existir algum vértice com o mesmo
grau de saturação, escolhe-se o vértice de maior grau.
Persistindo o empate, escolha é feita pelo vértice de
menor ı́ndice. Por fim, o vértice escolhido será colorido
com a menor cor disponı́vel, tal que essa cor não conflite
com seus vértices adjacentes;

4) Repete-se a iteração até que todos os vértices estejam
coloridos.

O pseudocódigo do DSATUR está descrito no Algoritmo
2. O algoritmo recebe como entrada um grafo G e inicia
ordenando os vértices por ordem decrescente de grau, na linha
2. Logo após, na linha 2, ao vértice de maior grau é atribuı́da
uma cor. Nas linhas 6-8, o algoritmo procura o vértice de



maior grau de saturação. Se existir outro vértice com grau de
saturação maior, o algoritmo escolhe o vértice de maior grau.
Com o vértice escolhido, o mesmo é finalmente colorido. O
processo se repete até que o grafo seja totalmente colorido.

Algoritmo 2: DSATUR(G = (V,E))
1 inı́cio
2 Ordenar V (G) em ordem decrescente de grau;
3 Vértice de maior grau recebe a cor 1;
4 enquanto ∃ vértice descolorido faça
5 v ← graumaxsaturação(G);
6 se ∃ mais de um vértice com grau de saturação igual a v então
7 Escolhe o vértice de maior grau;

8 Colore o vértice com a menor cor disponı́vel

O algoritmo DSATUR foi utilizado para um grafo com
coloração por listas, mostrado no Algoritmo 3. No algoritmo,
em vez da utilização da menor cor disponı́vel no momento de
colorir, serão utilizadas as cores disponı́veis na lista de cores
de cada vértice v ∈ V (G).

No Algoritmo 3, o processo de coloração é semelhante ao
DSATUR original, porém, as cores utilizadas pertencem à lista
de cores do vértice. Esse processo pode ser visto na linha 3,
onde o vértice de maior grau recebe uma cor de sua lista de
cores. O mesmo ocorre no momento de colorir o vértice com
maior grau de saturação, a cor é escolhida da lista de cores
desse vértice, sem conflitar com o seu vértice adjacente.

O algoritmo, por sua caracterı́stica gulosa, não funciona
em alguns casos de grafos, veja Figura 5. Observe que na
Figura 5(b), quando o algoritmo tenta colorir o vértice e, as
cores disponı́veis em sua lista de cores já foram utilizadas nos
vértices a e b, não sendo possı́vel colorir o grafo. No exemplo
da Figura 5(a), é possı́vel obter uma coloração própria para o
grafo com as listas de cores disponı́veis.

Algoritmo 3: L-DSATUR(G = (V,E))

1 inı́cio
2 Ordenar os vértices V (G) em ordem decrescente de

grau;
3 Vértice v de maior grau recebe a cor c ∈ L(v);
4 enquanto ∃ vértice descolorido faça
5 v ← graumaxsaturação(G);
6 se ∃ mais de um vértice com grau de saturação

igual a v então
7 Escolhe o vértice de maior grau;

8 Colore o vértice vi com uma cor de sua lista de
cores L(v), tal que essa cor não conflita com seu
vértice adjacente

A complexidade computacional do Algoritmo DSATUR
é de O(n2) e do Algoritmo DSATUR para lista coloração
também é O(n2) e é uma heurı́stica para encontrar uma rápida
coloração de um grafo. Na próxima seção será apresentado um

a

{1, 2}

e{1, 2}

d{2, 4}

b {1, 2, 3}

c {1, 3}

(a)

a

{1, 2}

e{2, 3}

d{1, 2}

b {1, 2}

c {1, 2, 3}

(b)

Figura 5. Exemplo de execução do Algoritmo L-DSATUR. Em (a), um
exemplo de um grafo com restrição de cores onde o L-DSATUR não funciona.
Em (b), um exemplo onde L-DSATUR funciona.

algoritmo de reconhecimento para validar uma solução em lista
coloração.

3) Algoritmo para determinar a k-selecionabilidade: Um
algoritmo para a k-selecionabilidade foi abordado neste tra-
balho. O método enumera todas as listas de tamanho k para
verificar se o grafo é colorı́vel para todas essas listas e utiliza
o Algoritmo 1 para verificar se o grafo é colorı́vel para cada
conjunto de listas geradas.

O algoritmo inicia gerando dentro da função é k-
selecionável, o conjunto de listas, formado pela combinação
de elementos sem repetição, dado pela Equação 1, onde n
equivale a quantidade de vértices do grafo tomados k a k. O
valor inicial de k é 2, que é o valor que determina o tamanho
das listas de cores.

X ←
(
n

k

)
(1)

Formado os conjuntos de listas, o algoritmo forma os con-
juntos de soluções de listas de cores, com elementos repetidos,
ou seja, a permutação de listas de cores repetidas, dada pela
função Px, na linha 2 do Algoritmo 5.

Para cada conjunto L ∈ P de listas para o grafo, o
algoritmo faz uma chamada a função Existe Lista Coloracao
do Algoritmo 1 para verificar se o grafo possui coloração
própria com este conjunto de listas. Se não for possı́vel colorir,
a função retorna não para a função é k-selecionável, onde o
algoritmo incrementa k e recomeça a montagem de novas listas
de cores, agora com k + 1. Se for possı́vel colorir, a função
retorna sim para a função é k-selecionável, finalizando assim
a execução do algoritmo.



Algoritmo 4: AlgoritmoGeral(G = (V,E))

1 n← |V |
2 k ← 2
3 enquanto !(é k-selecionável(G, k)) faça
4 k ← k + 1

5 Retorne k

Algoritmo 5: é k-selecionável(G = (V,E), k)

1 X ←
(
n
k

)
2 Px ← todas as n-permutações de X com elementos

repetidos;
3 para cada L ∈ Px faça
4 se !(Existe Lista Coloracao(G,L, nao, 1)) então
5 Retorne NAO

6 Retorne SIM

É importante enfatizar que o algoritmo efetua a verificação
para todos os conjuntos de tamanho k. Quando o grafo não é
k−selecionável, o algoritmo faz a verificação para o k + 1, e
assim por diante, até encontrar um conjunto de listas para o
qual o grafo seja colorı́vel.

Observe o exemplo de execução dos Algoritmos 4 e 5 no
grafo da Figura 6. As listas de cores possı́veis são formadas
pela Função 1, onde n = 4 e k = 2. Portanto, serão
6 conjuntos de listas de cores, tomados, 2 a 2, que são
{1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4} e {3, 4}.

Figura 6. Exemplo de um grafo e árvore gerada pela execução do algoritmo
para a as listas de cores do grafo.

A seguir, uma possı́vel solução é formado pelas listas
anteriores, tomados n a n, onde pode-se existir listas repetidas.
Um exemplo de permutação dos elementos do conjunto de
listas apresentado seria:

L = ({1, 2}, {1, 2}, {1, 2}, {1, 2})
L = ({1, 2}, {1, 2}, {1, 2}, {1, 3})
L = ({1, 2}, {1, 2}, {1, 2}, {1, 4})
L = ({1, 2}, {1, 2}, {1, 2}, {2, 3})

:

Figura 7. Exemplo de solução encontrada com a execução do algoritmo para
selecionabilidade em grafos.

L = ({1, 3}, {2, 3}, {1, 2}, {2, 4})

Para cada conjunto L de listas, é feito uma chamada ao
Algoritmo 1 e assim, verificar se existe uma coloração própria
para o conjunto de listas. No exemplo da Figura 6, a árvore
de execução para as listas L = ({1, 3}, {2, 3}, {1, 2}, {2, 4})
é mostrado na Figura 6. Observe que no exemplo da árvore de
execução, na Figura 6, o algoritmo da lista coloração, quando
encontra uma solução, o restante da árvore de soluções para
o grafo não precisa ser visitado, encerrando assim a execução
do Algoritmo 1.

Um exemplo de execução dos Algoritmos 4 e 5 no grafo
da Figura 6. As listas de cores possı́veis são formadas
pela Função 1, onde n = 4 e k = 2. Portanto, serão
6 conjuntos de listas de cores, tomados, 2 a 2, que são
p = {{1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4} e {3, 4}}.

A seguir, as soluções são formadas pelas listas de cores
anteriores, tomados n a n, onde é possı́vel elementos repetidos.
Essa notação é dada por ARnp . O princı́pio multiplicativo diz
que o número total de maneiras de se retirar n elemento dos
p objetos, distintos ou não, é igual a

ARnp = pn (2)

uma vez que o primeiro elemento pode ser retirado de p manei-
ras, o segundo também de p maneiras, e assim sucessivamente,
até que o n-ésimo seja escolhido.

Voltando ao caso da geração de soluções de listas de cores,
o grafo da Figura 6 possui 4 vértices e 6 listas de cores de
tamanho 2 (relembrando {1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4} e
{3, 4}). No caso, as listas de cores serão tomados n a n,
podendo ter listas repetidas. Logo, o cálculo será feito de
acordo com a fórmula da Equação 2 para calcular o número de
todas as soluções de listas de cores. Considerando as variáveis
da equação, m representa o número de vértices do grafo e n
representa a quantidade de listas de cores:

pn = 64 = 1296 (3)

Ou seja, para o grafo da Figura 6, com 6 possı́veis listas de
cores de tamanho 2, existem 1296 soluções de lista coloração.



4) Algoritmo para a k-(γ, µ)-selecionabilidade:
Nesta seção será apresentado um algoritmo para a k-
selecionabilidade de grafos. O Algoritmo 1 é utilizado aqui
para verificar se existe uma lista coloração para cada conjunto
de listas de cores gerada. O Algoritmo 6 efetua uma chamada
a função é k-(γ, µ)-choosable com o valor inicial de k igual
a 2. Dentro dessa função é k-(γ, µ)-choosable, na Linha 1,
é gerado as listas de cores do tipo (γ, µ) de tamanho k. A
quantidade de listas de cores é dada pela equação n− k − 1,
onde n é o número de vértices e k é o tamanho das listas de
cores.

Algoritmo 6: χ`(G = (V,E))

1 enquanto !(é k-(γ, µ)-choosable(G, k)) faça
2 k ← k + 1;

3 Retorne k;

Algoritmo 7: é k-(γ, µ)-choosable(G = (V,E), k)

1 X ← {{1, 2, . . . , k}, {2, 3, . . . , k + 1}, . . . , {n− k +
1, n− k + 2, . . . , n}};

2 Px ← todas as n-permutações de X com elementos
repetidos;

3 para cada L ∈ Px faça
4 se !(Existe Lista Coloracao(G,L, nao, 1)) então
5 Retorne NAO;

6 Retorne SIM;

Formado os conjuntos de listas, as soluções são formadas
pelas listas de cores anteriores, tomados n a n, onde é possı́vel
elementos repetidos. Pelo princı́pio multiplicativo, o número
total de maneiras de se retirar n elementos dos p objetos,
distintos ou não, é igual a Equação 4 (onde n é o número
de vértices do grafo e p é a quantidade de listas geradas pela
função da Linha 1), uma vez que o primeiro elemento pode ser
retirado de p maneiras, o segundo também de p maneiras, e
assim sucessivamente, até que o n-ésimo seja escolhido. Esse
processo é feito na linha 2 do Algoritmo 7.

ARnp = pn (4)

Como exemplo para execução do Algoritmo 7, observe a
Figura 8, onde têm-se um grafo C3. A Linha 1 do algoritmo
gera as listas de cores do tipo (γ, µ), através da equação n−
k − 1 = 3− 2− 1 = 2, que são as listas (1, 2) e (2, 3). Logo
após, na Linha 2, as soluções de listas são geradas, de acordo
com a Equação 4, que são no total 8 soluções de listas de
cores, como mostrado na Figura 8.

Logo após, o Algoritmo 1 do Existe Lista Coloracao é
chamado para verificar se existe coloração própria do grafo
com a lista de cores. Se não for possı́vel colorir, a função
retorna não para a função é k-(γ, µ)-choosable, onde o al-
goritmo incrementa k e recomeça a montagem de novas

{1, 2}

{1, 2} {1, 2}

(a)

{1, 2}

{1, 2} {2, 3}

(b)

{1, 2}

{2, 3} {1, 2}

(c)

{2, 3}

{1, 2} {1, 2}

(d)

{2, 3}

{2, 3} {2, 3}

(e)

{2, 3}

{2, 3} {1, 2}

(f)

{2, 3}

{1, 2} {2, 3}

(g)

{1, 2}

{2, 3} {2, 3}

(h)

Figura 8. Exemplo de soluções de listas de cores para um C3 para execução
do Algoritmo 7.

listas de cores, agora com k + 1 (no Algoritmo 6). Se for
possı́vel colorir, a função retorna sim para a função é k-
(γ, µ)-choosable, finalizando assim a execução do algoritmo.
É importante enfatizar que o algoritmo efetua a verificação
para todos os conjuntos de listas de cores de tamanho k.

{1, 2, 3}

{1, 2, 3} {1, 2, 3}

Figura 9. Exemplo de execução do algoritmo da Figura 8 para k = 3.

No exemplo de execução da Figura 8, o grafo C3 não
é colorı́vel para a solução {(1, 2), (1, 2), (1, 2)}, portanto a
função é k − (γ, µ)-choosable retorna não para o Algoritmo
6, onde o k agora será igual a 3. Retornando ao Algoritmo
7, a nova lista de cor é {(1, 2, 3)} (é a única lista de
tamanho 3 do tipo (γ, µ)). Portanto, a nova solução será
{(1, 2, 3), (1, 2, 3), (1, 2, 3)}.

Um exemplo de execução deste algoritmo pode ser verifi-
cado em um grafo C4. As listas tipo γ, µ são determinadas na
Linha ??, e são {1, 2}, {2, 3} e {3, 4}. A seguir, as soluções
são formadas pelas listas de cores anteriores, tomados n a n,
onde é possı́vel elementos repetidos. Essa notação é dada por
ARnp . O princı́pio multiplicativo diz que o número total de
maneiras de se retirar n elemento dos p objetos, distintos ou
não, é igual a

ARnp = pn (5)

uma vez que o primeiro elemento pode ser retirado de p manei-
ras, o segundo também de p maneiras, e assim sucessivamente,
até que o n-ésimo seja escolhido.



Voltando ao caso da geração de soluções de listas de cores,
o C4 possui quatro vértices e três listas de cores de tamanho
2 (relembrando {1, 2}, {2, 3} e {3, 4}). No caso, as listas de
cores serão tomados n a n, podendo ter listas repetidas. Logo,
o cálculo será feito de acordo com a fórmula da Equação 5
para calcular o número de todas as soluções de listas de cores.
Considerando as variáveis da equação, n representa o número
de vértices do grafo e p representa a quantidade de listas de
cores geradas anteriormente:

pn = 34 = 81 (6)

Ou seja, para o grafo C4, com três possı́veis listas de cores
de tamanho 2, existe 81 soluções de lista coloração de tamanho
k do tipo γ, µ.

A Figura 10 apresenta um gráfico comparando a quan-
tidade de listas de cores geradas pelos algoritmos de k-
selecionabilidade e k-(γ, µ)-selecionabilidade para dois gra-
fos, um com quatro vértices e outro com cinco vértices. É
possı́vel perceber que a diferença na quantidade de listas
de cores geradas é grande. A k-(γ, µ)-coloração gera menos
que 50% da quantidade de listas geradas pelo algoritmo
da k-selecionabilidade. A quantidade de listas de cores é
determinada pelo valor de k.

(a)

(b)

Figura 10. Gráficos comparando a quantidade de listas de cores gerados. As
barras com a cor rosa indica a quantidade de listas geradas pelo algoritmo da
k-selecionabilidade e as barras com a cor azul indica a quantidade de listas
de geradas pelo algoritmo da k-(γ, µ)-selecionabilidade.

A Tabela III apresenta a quantidade de listas de cores
geradas pelos dois algoritmos, de acordo com o valor de k
e com a quantidade de vértices do grafo.

B. Aplicação das técnicas de provas para determinar a sele-
cionabilidade em classes especı́ficas de grafos

Em 2001, Woodall [20] apresentou algumas técnicas de
provas utilizadas nos resultados existentes para selecionabi-
lidade em grafos. Essas técnicas podem ser divididos em
técnica de Alon-Tarsi [21], técnica de kernel em dı́grafos,
técnica de degeneração em grafos, técnica do teorema de Hall,
técnica de limite [15]. Erdös et al. utilizaram o teorema de
Hall para mostrar que o grafo completo k-partido K2,2,...,2

é k-choosable. Existem resultados na literatura que utilizam
a técnica de prova em degeneração de grafos. Um grafo é
k-degenerado se pode ser reduzido a um K1 por repetidas
deleções de seus vértices de grau no máximo k [2]. Um grafo
que é k-degenerado é k+1-choosable [22]. Grafos planares são
6-choosable com base nesse argumento: grafos planares são 5-
degenerados e portanto, 6-choosable [20]. Tuza [23] mostrou
que grafos livres de triângulos, que são 3-degenerados, são
4-choosable.

1) Grafos periplanares são 3-(γ, µ)-selecionáveis: Grafos
periplanares são grafos planares onde todos os vértices do
grafo estão localizados na região externa. Um grafo peripla-
nar é maximal quando a adição de uma aresta entre dois
vértices não adjacentes resulta em um grafo não periplanar
[2]. Um grafo periplanar é 2-degenerado [24]. Esta seção
apresenta uma prova de que grafos periplanares são 3-(γ, µ)-
selecionáveis.

Lema 1 (Chartrand[25]). Todo grafo periplanar não trivial
contém pelo menos 2 vértices de grau 2 ou menos.

Prova: Seja G um grafo periplanar não trivial. Esse
resultado é trivial se G é de ordem 4 ou menos. Logo, assume-
se que G é de ordem 5 ou mais. Adicionando arestas em G,
se necessário, para obter um grafo periplanar maximal. Assim,
o limite da região exterior de G é um ciclo hamiltoniano C.
Dentre as cordas de C, seja uv tal que uv e um caminho
u− v em C produz um ciclo que contém um número mı́nimo
de regiões. Necessariamente, esse mı́nimo é 1.

y

z

Figura 11. Grafo periplanar maximal.

Então, o grau do vértice remanescente y do limite dessa
região é 2. Existe uma corda wx de C por outro caminho
u − v de C que produz um vértice z de grau 2. Em G (na
Figura 11), os graus de y e z são, portanto, 2 ou menos.



n/k
2 3 4

χ` χ`,(γ,µ) χ` χ`,(γ,µ) χ` χ`,(γ,µ)
2 1 1 - - - -
3 27 8 1 1 - -
4 1296 81 256 16 1 1
5 100000 1024 100000 243 3125 32
6 11390625 15625 64000000 4096 11390625 729
7 1801088541 279936 64339296875 78125 64339296875 16384
8 377801998336 5764801 96717311574016 1679616 576480100000000 390625
9 101559956668416 134217728 208215748530929664 40353607 8004512848309157376 10077696

10 34050628916015600 3486789401 640173642240000000000 1073741824 166798809782010000000000 282475249

Tabela III
QUANTIDADE DE LISTAS DE CORES GERADAS PELOS ALGORITMOS DA k-SELECIONABILIDADE (χ` ) E k-(γ, µ)-SELECIONABILIDADE (χ`,(γ,µ)).

Teorema 1. Todo grafo periplanar é 3-(γ, µ)-selecionável.

Prova: A prova é feita por indução sobre n. Seja G =
K1. Este grafo não tem arestas e é trivialmente periplanar e
3-(γ, µ)-selecionável.

Supondo que todo grafo periplanar com n vértices é 3-
(γ, µ)-selecionável, vamos demonstrar que a lista coloração
também é válido para um grafo periplanar com n+ 1 vértices
e com uma distribuição de listas de cores em seus vértices do
tipo (γ, µ) de tamanho 3. Pelo Teorema 1, existe um vértice v
em Gn+1 com grau até no máximo 2. Removendo este vértice,
obtêm-se um subgrafo Gn com n vértices.

Uma vez que Gn+1 pode ser desenhado com seus vértices
em forma de ciclo com cordas sem cruzamentos, o subgrafo
também pode ser desenhado dessa forma. Isso implica que Gn
tem uma lista coloração com listas do tipo (γ, µ) de tamanho
3. Assim, colore-se os vértices de Gn+1 com 3 ou mais cores.
Uma vez que os vértices adjacentes ao vértice v de grau 2 já
estão coloridos, o vértice v receberá uma terceira cor de sua
lista de cores que seja diferente de seus adjacentes e a hipótese
de indução é válida.

2) Grafos bipartido completo são 2-(γ, µ)-selecionáveis:
Esta seção apresenta a prova para o grafo bipartido completo
utilizando o teorema de Hall. Este grafo é conhecido ser 3-
selecionável [13], porém é 2-(γ, µ)-selecionável.

Teorema 2 ([26]). (Teorema dos Representantes distintos
de Hall) Uma famı́lia de conjuntos S1, S2, . . . , Sm tem um
sistema de representantes distintos se e só se para qualquer
subconjunto I ⊆ {1, 2, . . . ,m} se verifica a condição

|
⋃
i ∈ I

Si| ≥ |I|

Lema 2. Considere um Kn,n = G[V,W ] para n ≥ 1
com partições V = {v1, . . . , vn},W = {w1, . . . , wn} e uma
distribuição de listas (γ, µ) de tamanho 2, L(v) para todo
v ∈ Kn,n tal que L(vi) 6= L(vj) se i 6= j, e L(vi) = L(wi)
para todo i = 1, . . . , n. Então o Kn,n é 2-(γ, µ)-selecionável.

Prova: A prova deste lema é feita por indução sobre n.
Suponha agora que o teorema é válido para Kn,n, onde n ≥ 1
e então vale para o Kn+1,n+1. Sem perda de generalidade,
supor que as listas L(vi) = {γi, γi + 1} estão distribuı́das

nos vértices tal que γ1 < γ2 < . . . < γn+1. Considere o
subgrafo completo Kn,n obtido pelos vértices v1, v2, . . . , vn
e w1, w2, . . . , wn. Por hipótese de indução existe uma lista
coloração para este Kn,n. Falta colorir os vértices vn+1 e
wn+1. No pior dos casos γn+1 = γn + 1 pois γn < γn+1

e as listas são em sequência. Neste caso então, se for γn+1 =
γn + 1, sem perda de generalidade, supor que a cor escolhida
para o vértice vn foi γn e para o vértice wn foi γn + 1. Então
o vértice vn+1 será colorido com a cor γn+1 + 1 e o vértice
wn+1 com a cor γn+1. A Figura 12 mostra o grafo bipartido
de exemplo para este lema.

{a, a + 1}

{a, a + 1} {b, b + 1}

{b, b + 1} {γn, γn + 1}

{γn, γn + 1} {γn+1, γn+1 + 1}

{γn+1, γn+1 + 1}

. . .

. . .

v1 v2

w1 w2

. . .

. . .

vn

wn wn+1

vn+1

Figura 12. Exemplo de grafo bipartido completo com todas as listas de cores
do tipo (γ, µ) de tamanho 2 iguais para o Lema 2.

Lema 3. Considere um Kn,n = G[V,W ] para n ≥ 1
com partições V = {v1, . . . , vn},W = {w1, . . . , wn} e uma
distribuição de listas (γ, µ) de tamanho 2, L(v) para todo
v ∈ Kn,n tal que L(vi) 6= L(wj) para todo i, j = 1, . . . , n.
Então o Kn,n é 2-(γ, µ)-selecionável.

Prova: Considere na partição V somente as listas dis-
tintas S1, . . . , Sr, e na partição W somente as listas distintas
Sr+1, . . . , Sr+t. Assim, têm-se que Si 6= Sj , para i 6= j, e
como são listas (γ, µ) de tamanho 2, a interseção de quaisquer
duas destas listas tem no máximo um elemento (observe a
Figura 13). Assim, estes conjuntos Si cumprem o Teorema
2 e assim existem elementos distintos ci ∈ Si, com ci 6= cj .
Então, colorir um vértice v ∈ Kn,n com a cor ci se L(v) = Si,
e assim uma lista coloração do Kn,n é obtida.

Teorema 3. O grafo bipartido completo Kn,n é 2-(γ, µ)-
selecionável para n ≥ 1.



{a, a + 1}

{c, c + 1} {d, d + 1}

{b, b + 1} {γn, γn + 1}

{γn, γn + 1} {γn+1, γn+1 + 1}

{γn+1, γn+1 + 1}

. . .

. . .

v1 v2

w1 w2

. . .

. . .

vn

wn wn+1

vn+1

Figura 13. Exemplo de grafo bipartido completo com todas as listas de cores
do tipo (γ, µ) de tamanho 2 diferentes para o Lema 3.

Prova: Escolhe-se inicialmente os vértices em que as
listas de cores aparecem nas duas partições V e W do Kn,n.
Deste modo, considere um subgrafo H do Kn,n onde os
conjuntos S1, S2, . . . , Sr (r ≤ n), (que são as listas que
ocorrem ao mesmo tempo em vértices de V e W , e como
foi escolhido apenas um representante em caso de repetição
na partição, têm-se que Si 6= Sj , para i 6= j) são válidos.

Se r = 0 , o subgrafo H cumpre as hipóteses do Lema
3 e portanto, uma lista coloração de H . Se r ≥ 1, o
subgrafo H cumpre as hipóteses do Lema 2 e assim existe
uma lista coloração de H . Sejam então x1, x2, . . . , xr as cores
escolhidas para estes r vértices de V e y1, y2, . . . , yr as cores
escolhidas para estes r vértices de W . Além disso, estender
estas cores para todos os vértices restantes de G que possuem
uma destas listas de cores S1, S2, . . . , Sr, colorindo com a cor
xi para os demais vértices de V que possuem a lista Si e com
a cor yi para os demais vértices de W que possuem a lista Si.

Para os restantes dos vértices que ainda não foram coloridos,
essas listas de cores serão distintas e como as listas são de
tamanho 2 do tipo (γ, µ), terão, no máximo, 1 cor em comum.
Nesse caso, o Teorema 2 é aplicado nessas listas de cores
restantes, garantido a coloração e a prova é finalizada.

3) Grafos k-colorı́veis são k-(γ, µ)-selecionáveis: Nesta
seção será apresentado uma prova mais geral da correlação
da k-(γ, µ)-selecionabilidade O Teorema 4 mostra que se G é
k-colorı́vel então G é k-(γ, µ)-selecionável, o que torna a k-
(γ, µ)-selecionabilidade um problema NP -Completo devido o
fato do problema da k-coloração também ser NP -Completo.

Teorema 4. Seja G um grafo k-colorı́vel. Então G é k-(γ, µ)-
selecionável.

Prova: Como G é k-colorı́vel, existe uma coloração c :
V → N tal que c(v) ∈ {0, 1, 2, . . . , k− 1}, e se os vértices vi
e vj são adjacentes c(vi) 6= c(vj). Na divisão de um inteiro
qualquer m por k, obtêm-se o resto da divisão r, tal que r ∈
{0, 1, 2, . . . , k − 1}. Além do mais esta divisão particiona os
inteiros em k conjuntos distintos. Considere A0 = {n ∈ Z| o
resto da divisão de n por k é 0 }, A1 = {n ∈ Z| o resto da
divisão de n por k é 1 }, A2 = {n ∈ Z| o resto da divisão de
n por k é 2 }, . . ., Ak−1 = {n ∈ Z| o resto da divisão de n
por k é k− 1 }. Estes conjuntos são dois a dois disjuntos, ou
seja, Ai ∩Aj = ∅, se i 6= j. Outro fato importante é que dada
qualquer sequência de k inteiros consecutivos x, x + 1, x +
2, . . . , x+k−1, existe exatamente um destes elementos contido

em cada um dos conjuntos Ai. Ou seja, um desses elementos
deixa resto i na divisão por k, para i = 0, 1, 2, . . . k − 1.

Considere uma distribuição qualquer de listas de tamanho k
do tipo (γ, µ) para os vértices de V . Assim, para cada vi ∈ V ,
têm-se L(vi) = {γi, γi + 1, . . . , γi + k − 1}. Sejam vi e vj
vértices adjacentes em G, assim ci = c(vi) 6= c(vj) = cj , e
portanto os conjuntos Aci e Acj são disjuntos. Para fazermos
uma (γ, µ)-lista coloração de G nestes vértices adjacentes vi e
vj escolhe-se como cor para o vértice vi o elemento de L(vi)
que pertence ao conjunto Aci e para o vértice vj escolhe-se o
elemento de L(vj) que pertence ao conjunto Acj e isto garante
que vértices adjacentes serão coloridos com cores distintas.
Observe essa coloração em um grafo C4 na Figura 14. Portanto
G é k-(γ, µ)-selecionável.

v1 v2

v3 v4

{2, 3, 4} {4, 5, 6}

{3, 4, 5} {1, 2, 3}

(a)

v1 v2

v3 v4

{2, 3, 4}

{2, 0, 1}

{4, 5, 6}

{1, 2, 0}

{3, 4, 5}

{0, 1, 2}

{1, 2, 3}

{1, 2, 0}

(b)

Figura 14. Uma k-(γ, µ)-coloração de um grafo, que é 3-colorı́vel, portanto
é 3-(γ, µ)-selecionável.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi abordado neste trabalho o problema da (γ, µ)-coloração
em grafos, que é um caso especial do problema geral de lista
coloração, e explorada a propriedade de selecionabilidade para
tal variação. Foram apresentados algoritmos para k-(γ, µ)-
selecionabilidade, além duas provas envolvendo k-(γ, µ)-
selecionável para grafos bipartidos completos e periplanares,
utilizando algumas das técnicas de provas em selecionabili-
dade apresentadas em [20] e uma prova forte sobre a mesma
coloração. A Tabela IV apresenta um resumo dos resultados
obtidos.

Como trabalhos futuros, pretende-se continuar trabalhando
com a lista coloração e a sua variação, a (γ, µ)-coloração,
juntamente com a complexidade parametrizada, que foca em
classificar os problemas computacionais de acordo com sua
dificuldade inerente aos parâmetros da entrada ([27], [28]).
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Classes de Grafos k-coloração k-selecionabilidade k-(γ, µ)-selecionável
Ciclos Pares 2-colorı́vel 2-selecionável 2-(γ, µ)-selecionável*
Bipartido Completo 2-colorı́vel 3-selecionável 2-(γ, µ)-selecionável*
Ciclos Ímpares 3-colorı́vel 3-selecionável 3-(γ, µ)-selecionável*
Planares 4-colorı́vel 5-selecionável 4-(γ, µ)-selecionável*

Tabela IV
RESULTADOS PARA k-SELECIONABILIDADE versus

k-(γ, µ)-SELECIONABILIDADE. OS RESULTADOS COM (*) SÃO OS
RESULTADOS DERIVADOS DIRETAMENTE DESTE TRABALHO.
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