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RESUMO

Seja G = (V,E, L) um grafo com arestas rotuladas, no qual V é o conjunto de vértices de
G, E é o conjunto de arestas, L é o conjunto de rótulos (cores) sobre E e cada aresta e ∈ E possui
um rótulo L(e) associado; o Problema do Corte Global Rotulado Mı́nimo (PCGRM) tem como
objetivo encontrar um subconjunto de rótulos L′ ∈ L de modo que o grafo G = (V,E′, L′) seja
desconexo e |L′| seja minimizado. Faragó (2006) demonstra que o PCGRM é NP-Difı́cil quando
arestas paralelas são permitidas. Neste trabalho propomos três novas formulações matemáticas
para o PCGRM e algoritmos de branch and cut para resolvê-las. Os testes computacionais execu-
tados demonstraram que os métodos propostos são capazes de solucionar instâncias de pequeno e
médio porte em tempo razoável.

PALAVRAS-CHAVE: Grafos com Arestas Rotuladas. Branch and Cut. Conectividade.

Área Principal: PM - Programação Matemática

ABSTRACT

Let G = (V,E, L) be an edge-labeled graph in which V is the set of vertices of G, E
is the set of edges, L is the set of labels (colors) on E and each edge e ∈ E has a label L(e)
associated; The goal of the Global Minimum Colorful Cut Problem (GMCCP)is to find a subset
L′ ∈ L of labels such that G = (V,E′, L′) is not connected and |L′| is minimized. Faragó (2006)
proves that the GMCCP is NP-Hard if parallel edges are allowed. In this work we propose three
new mathematical formulations for the GMCCP and branch-and-cut algorithms to solve them.
The computational experiments showd that the proposed methods are able to solve small and
average sized instances in a reasonable amount of time.

KEYWORDS: Edge-Labeled Graphs. Branch and Cut. Connectivity.

Main Area: MP - Mathematical Programming
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1. Introdução
Podemos observar nos últimos anos um crescente número de trabalhos abordando proble-
mas definidos sobre grafos com arestas rotuladas (GAR). Nesta classe de grafos, em vez
de peso, cada aresta possui um rótulo associado. Para facilitar a visualização, é comum
substituir rótulos por cores nestes problemas, e por este motivo os termos rótulos e cores
serão usados de forma intercambiável neste trabalho.

Provavelmente, o problema mais estudado nesta área é o Problema da Árvore Ge-
radora com Rotulação Mı́nima (PAGRM) (Silva et al., 2014, 2015), que consiste em:
dado um GAR, encontrar uma árvore geradora que utilize o menor número de cores.
Outros exemplos de problemas definidos sobre GARs são o Problema do Caixeiro Via-
jante Colorido (PCVC) (Xiong et al., 2007) e o Problema do Emparelhamento Rotulado
Máximo (PERM) (Carrabs et al., 2009). Informações sobre outros problemas definidos
sobre GARs podem ser encontrados na revisão realizada por Granata et al. (2013).

Neste trabalho, abordamos o Problema do Corte Global Rotulado Mı́nimo (PCG-
RM), que consiste em: dado um GAR, encontrar o menor número de rótulos tal que a
retirada de todas as arestas com estes rótulos resulta em um grafo desconexo. A Figura 1
ilustra o problema: na Figura 1(a) temos o grafo de entrada, a Figura 1(b) exibe um corte
composto pelos rótulos E e F e a Figura 1(c) mostra que o grafo sem as arestas do corte
é desconexo.

Figura 1. Instância exemplo para o PCGRM.

Formalmente, o PCGRM pode ser descrito como segue: dado um grafo não orien-
tado G = (V,E, L), sendo V o conjunto de vértices de G, E o conjunto de arestas e L o
conjunto de rótulos (cores) sobre E, onde cada aresta e ∈ E possui um rótulo L(e) asso-
ciado; adicionalmente, quando necessário, seja cl o custo da remoção do rótulo l do grafo;
o objetivo é encontrar um conjunto de rótulos L′ ∈ L tal que o grafo G = (V,E ′, L′) seja
desconexo e |L′| seja minimizado. Ou seja, que utilize o menor número de rótulos possı́vel
para desconectar o grafo G. Faragó (2006) demonstra que o PCGRM é NP-Difı́cil quando
arestas paralelas são permitidas.

Nesta pesquisa, propomos as três primeiras formulações matemáticas para o PC-
GRM, além de técnicas exatas para resolvê-los e selecionamos um conjunto de instâncias
teste. Por fim, os testes computacionais realizados demonstram que os métodos propostos
são capazes de solucionar instâncias de pequeno e médio porte com esforço computacio-
nal razoável.
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As seções subsequentes deste artigo estão organizadas como segue: na Seção 2 é
realizada uma breve revisão da literatura sobre os trabalhos relacionados ao PCGRM; a
Seção 3 apresenta três formulações matemáticas para o problema; a Seção 4 discute os
experimentos computacionais e os resultados obtidos; e a Seção 5 traz as considerações
finais e propostas para a continuidade da pesquisa.

2. Trabalhos Relacionados

Um problema fortemente relacionado ao PCGRM é o Problema do Corte s-t Rotulado
Mı́nimo (PCstRM). o PCstRM pode ser definido como: seja G um grafo com arestas
rotuladas, e sejam s e t vértices de G, encontrar o menor número de rótulos que se remo-
vidos não exista nenhum caminho de s para t em G. O PCstRM foi proposto por Jha et al.
(2002), que provaram que o problema é NP-Hard.

O PCstRM foi motivado pela geração e análise de grafos de ataque (Jha et al.,
2002; Sheyner et al., 2002; Sheyner e Wing, 2003), um problema da área de Segurança
de Sistemas no qual os vértices representam os possı́veis estados do atacante (intruso),
s representando o estado inicial e t o sucesso do ataque; e uma aresta (u, v) indica que
o atacante mudou do estado u para o v usando o ataque l. Uma vez que inutilizar cada
tipo um ataque l envolve um custo, o objetivo é impedir o atacante de chegar ao estado t
inutilizando o menor número de tipos de ataque possı́vel.

Fellows et al. (2009) estudaram o PCstRM com respeito à sua complexidade para-
metrizada, demonstrando que o PCstRM é W[2]-Hard em grafos com largura em caminho
(pathwidth) menor ou igual a 3, e W[1]-Hard para grafos com pathwidth menor ou igual
a 4 mesmo quando o problema é parametrizado pelo número de arestas da solução.

Diversos algoritmos aproximados foram propostos para o PCstRM (Zhang et al.,
2011; Tang e Zhang, 2012; Zhang, 2014). Os melhores resultados nesta área foram obti-
dos pelos algoritmos de Zhang (2014), demonstrando que o PCstRM é lmax−aproximado
e fmax−aproximado, sendo lmax o comprimento do maior caminho s − t e fmax o maior
número de arestas que um único rótulo possui.

Os algoritmos aproximados propostos por Tang e Zhang (2012) foram baseados
em duas formulações matemáticas para o PCstRM. Pelo melhor do nosso conhecimento,
estas são as únicas formulações propostas para o problema até a presente data. Seja zl uma
variável que assume valor 1 se e somente se o rótulo l ∈ L participa da solução, seja Pst

o conjunto de todos os caminhos simples entre s e t, e seja L(P ), P ∈ Pst, o conjunto de
rótulos utilizados pelas arestas de P , segue a formulação baseada em caminhos rotulados
proposta:

Minimize
∑
l∈L

zl (1)

s.a.
∑

l∈L(P )

zl ≥ 1, ∀P ∈ Pst, (2)

zl ∈ {0, 1}, ∀l ∈ L. (3)
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Os trabalhos de Coudert et al. (2007) e Coudert et al. (2014) abordam o PCGRM e
o PCstRM com objetivo de mensurar a capacidade de uma rede em permanecer conectada
quando conjuntos de enlaces correm riscos compartilhados. Por exemplo, em uma rede
Wi-Fi, um atacante pode derrubar todos os enlaces em uma certa frequência adicionando
um forte sinal de ruı́do a esta. Outro caso se dá quando dois enlaces utilizam o mesmo
duto em parte do caminho.

Por fim, Zhang (2014) demonstra que o PCGRM pode ser resolvido em tempo po-
linomial caso o grafo de entrada seja planar, possua largura em árvore (treewidth) limitada
ou possua um valor pequeno de fmax.

3. Modelos de Programação Linear Inteira Mista

Nesta seção, apresentamos três modelos de programação linear inteira mista (MILP) para
a resolução do PCGRM. Além disto, reformulamos o primeiro modelo diminuindo o
número de variáveis de decisão e propomos estratégias de branch-and-bound (B&B) e
branch-and-cut (B&C) para a resolução das formulações apresentadas.

3.1. Modelo Baseado em Particionamento

O primeiro modelo proposto, denominado PART, tem como objetivo particionar o con-
junto de vértices em dois grupos: S e S = V \S. Para qualquer conjunto S ⊂ V , S 6= ∅,
a remoção de todas as arestas com um extremo em S e outro em S desconecta o grafo.
Seja eij uma aresta com extremos nos vértices i e j; seja zl, ∀l ∈ L, uma variável que
assume valor 1 se e somente se o rótulo l participa do corte; xe, ∀e ∈ E, uma variável que
assume valor 1 se e somente se a aresta e participa do corte; e wv, ∀v ∈ V uma variável
que assume valor 1 se e somente se o vértice v faz parte do conjunto S; o modelo PART
é descrito nas expressões (4-11):

PART = Minimize
∑
l∈L

cl · zl (4)

s.a. 1 ≤
∑
v∈V

wv < |V |, (5)

zl(e) ≥ xe, ∀e ∈ E, (6)

xe ≥ wi − wj, ∀eij ∈ E, (7)

xe ≥ wj − wi, ∀eij ∈ E, (8)

zl ≥ 0, ∀l ∈ L, (9)

xe ≥ 0, ∀e ∈ E, (10)

wv ∈ {0, 1}, ∀v ∈ V. (11)

A função objetivo (4) minimiza o custo dos rótulos necessários para desconectar
o grafo; a restrição (5) força que S ⊂ V e S 6= ∅; o conjunto de restrições (6) liga as
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variáveis de rótulos às variáveis de arestas; as inequações (7) e (8) ativam as arestas do
corte; e as restrições (9-11)) definem o domı́nio das variáveis.

Seja Lc o conjunto de rótulos do corte de uma solução de PART2. A Figura 1(c)
apresenta uma possı́vel solução para PART2, onde S = {2, 3, 4}, S = {1, 5, 6, 7, 8},
zE = 1 e zF = 1, assim Lc = {E,F} e |Lc| = 2 que é o valor da solução ótima desta
instância.

Observe que, pelas restrições (7-8), temos ze ≥ xe ≥ |wi −wj|, que é equivalente
a ze ≥ |wi−wj|. Neste caso, as variáveis de arestas podem ser eliminadas da formulação.
Além disto, podemos eliminar a simetria das soluções ao escolher um vértice arbitrário
para participar de S. As expressões (12-18) apresentam o modelo reformulado, denomi-
nado PART2:

PART2 = Minimize
∑
l∈L

cl · zl (12)

s.a.
∑
v∈V

wv < |V |, (13)

w1 = 1, (14)

zl(e) ≥ wi − wj, ∀eij ∈ E, (15)

zl(e) ≥ wj − wi, ∀eij ∈ E, (16)

zl ≥ 0, ∀l ∈ L, (17)

wv ∈ {0, 1}, ∀v ∈ V. (18)

3.2. Modelo Baseado em Agrupamento de Vértices
O objetivo do próximo modelo que propomos é agrupar os vértices do grafo em dois ou
mais grupos de modo que uma aresta eij só faça parte do grafo solução se os vértices
i, j participarem de um mesmo grupo. Como resultado, obtemos um grafo no qual cada
grupo de vértices forma uma clique e as arestas entre dois cliques formam um conjunto
desconectante.

Seja E o conjunto de todas as arestas que não existem em G, de modo que E ∪E
origine um grafo completo; e sejam xe, ∀e ∈ E∪E e zl, ∀l ∈ L variáveis de decisão como
definidas para a formulação PART, as expressões (19-26) apresentam o modelo P3E. A
função objetivo (19) minimiza o custo dos rótulos da solução; o conjunto de restrições
(20) liga as variáveis de aresta com as variáveis de cor; o conjunto de equações (21-23)
é o clássico conjunto de eliminação de P3 (caminhos com três vértices); a desigualdade
(24) garante que a solução não seja vazia; e as expressões (25-26) definem o domı́nio das
variáveis de decisão.

Segundo Grötschel e Wakabayashi (1990), se A é um particionamento em cliques
e se a = uv e b = vw são duas arestas em A com o terminal v em comum então a
aresta c = uw também deve estar em A. A Figura 2 ilustra as configurações de arestas
permitidas e proibidas para a obtenção de um particionamento em cliques.
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Figura 2. Configurações de arestas proibidas e permitidas pelas inequações (21 - 23) de
P3E.

Logo, a corretude do modelo se baseia no fato de que G é um particionamento de
cliques se e somente se P3 não é subgrafo de G, sendo P3 um caminho formado por três
vértices. Por fim, dado o tamanho do conjunto de restrições de eliminação de P3, propo-
mos a resolução do modelo por B&C. O algoritmo proposto inicia o modelo sem nenhuma
restrição de eliminação de P3 e, para toda solução encontrada, verifica por enumeração se
alguma restrição deste conjunto foi violada.

P3E = Minimize
∑
l∈L

cl · zl (19)

s.a. zl(e) ≥ xe, ∀e ∈ E, (20)

+xij + xjk − xki ≥ 0, ∀i, j, k ∈ V, i 6= j, j 6= k, k 6= i, (21)

+xij − xjk + xki ≥ 0, ∀i, j, k ∈ V, i 6= j, j 6= k, k 6= i, (22)

−xij + xjk + xki ≥ 0, ∀i, j, k ∈ V, i 6= j, j 6= k, k 6= i, (23)∑
e∈E

xe ≥ 1, (24)

zl ≥ 0, ∀l ∈ L, (25)

xe ∈ {0, 1}, ∀e ∈ E ∪ E. (26)

3.3. Modelo Baseado em Eliminação de Árvores
Dado que uma árvore de cobertura é um grafo conexo minimal com respeito ao seu
número de arestas, temos que a proibição de todas as árvores de cobertura de G resulta
em um grafo desconexo. Seja T o conjunto de todas as árvores de cobertura do grafo G;
seja L(T ), T ∈ T , o conjunto de rótulos utilizados pelas arestas de T ; e seja zl, ∀l ∈ L,
variáveis de decisão como definidas para a formulação PART, as expressões (27-29) apre-
sentam o modelo EAC:

EAC = Minimize
∑
l∈L

cl · zl (27)
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s.a.
∑

l∈L(T )

zl ≥ 1, ∀T ∈ T , (28)

zl ∈ {0, 1}, ∀l ∈ L. (29)

A função objetivo (27) minimiza o custo dos rótulos da solução; o conjunto ex-
ponencial de restrições (28) garante a desconectividade do grafo solução pela proibição
de todas as árvores de cobertura de G; enquanto as restrições (29) definem o domı́nio das
variáveis z.

Figura 3. Árvore de cobertura contida na Instância exemplo do PCGRM.

A Figura 3(a) ilustra uma árvore de cobertura T extraı́da da instância apresentada
na Figura 3(b). Logo, T não pode continuar existindo para garantir que o grafo G seja
desconexo, para isto, a adição da inequação

zA + zC + zD + zE ≥ 1

garante que pelo menos um dos rótulos de T faz parte do corte.

Uma vez que o número de árvores geradoras de um grafo é O(nn−2), é impra-
ticável adicionar todo o conjunto de restrições (28). Para isto, o algoritmo de B&C pro-
posto inicia o modelo sem nenhuma restrição e, para toda solução inteira encontrada,
verifica se é possı́vel construir uma árvore de cobertura com os rótulos que permanecem
no grafo. Em caso positivo, adiciona a restrição que proı́be esta árvore ao modelo. Utiliza-
mos a heurı́stica MVCA (Krumke e Wirth, 1998) para encontrar uma árvore de cobertura
utilizando o menor número de rótulos possı́vel.

Adicionalmente, propomos uma heurı́stica de separação para as restrições de proi-
bição de árvores. Seja zl o valor da relaxação linear da variável zl e seja H um grafo vazio
com todos os vértices de G: selecione o rótulo l com menor valor zl e adicione todas as
arestas com rótulo l a H; repita este procedimento até que H seja conexo; se o somatório
dos valores zl dos rótulos adicionados a H for menor que 1, este corte está violado.

4. Resultados Computacionais

Todos os métodos estudados neste trabalho foram desenvolvidos em linguagem C++, uti-
lizando o compilador g++ versão 4.6.3 (opção de compilação -O3), com o auxilio do
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resolvedor matemático CPLEX versão 12.04. Os experimentos computacionais foram
executados em um computador com processador Intel Core I7 (64 bits), com CPU con-
tendo 4 cores de 2,93 GHz, além de 8 GB de RAM e executando o sistema operacional
Linux Ubuntu 14.04. Os experimentos foram realizados com 1 thread e tempo limite de
uma hora.

Para os experimentos realizados, utilizamos os GARs gerados de forma aleatória
por Cerulli et al. (2005). Para cada n = |V | = 50, 100, 200, as instâncias possuem
120 grafos-problema. Cada conjunto consiste em 12 grupos de instâncias com distintas
dimensões, sendo cada grupo definido por uma combinação entre |L| = {n

4
; n
2
;n; 5n

4
} e

d = {ld = 0, 2;md = 0, 5;hd = 0, 8}, d representando a densidade do grafo. Cada grupo
possui 10 instâncias distintas de mesma dimensão.

As Tabelas de 1 a 3 apresentam a comparação dos resultados computacionais dos
métodos propostos neste trabalho, cada linha representando um grupo de 10 instâncias
de mesma dimensão. Nestas tabelas temos o primeiro grupo de colunas representando os
grupos de instâncias testados, sendo a coluna UB a média das melhores soluções intei-
ras obtida entre os métodos, enquanto as colunas restantes são divididas em três grupos:
PART2, P3E e EAC, representado os métodos comparados. Cada método possui a co-
luna O indicando o número de instâncias para as quais o método alcançou uma solução
ótima; t(s) indicando o tempo médio de execução em segundos; gap representando a por-
centagem média da diferença entre LB e UB obtidos pelo método; e gapr indicando a
porcentagem média da diferença entre a relaxação linear do modelo e seu LB.

Podemos observar a partir da Tabela 1 que o modelos PART2 e EAC chegaram
ao ótimo em todas as instâncias, já o modelo P3E falhou em apenas uma instância, en-
tretanto, este modelo obteve tempos computacionais muito elevados como nas instâncias
{|V | = 50;hd; |L| = 50} que gastaram em média 1280 segundos para serem resolvidos
enquanto PART2 resolveu estas instâncias em 1,48 segundo de média. O método EAC
obteve os melhores valores de relaxação linear em todas as instâncias, ainda obtendo o
melhor tempo computacional para instâncias de menor d e |L|.

Na tabela 2, o método P3E não foi inserido pois o mesmo não conseguiu alcançar
soluções inteiras no limite de uma hora de execução, não podendo assim calcularmos seus
gaps. A estratégia EAC continua encontrando os melhores valores de relaxação linear em
todas as instâncias, entretanto, apenas para as instâncias com |L| = 25 que seu tempo
computacional é menor que o método PART2. Todas as instâncias foram resolvidas pelo
método PART2, já o método EAC falhou na resolução de muitas instâncias, como por
exemplo o grupo {|V | = 100;md; |L| = 125}, que teve resolvido apenas uma instância
de dez. É possı́vel perceber uma degradação no método EAC com o aumento do valor de
|L| e d.

Por fim, a tabela 3 mostra, para |V | = 200, que o método EAC continua encon-
trando os melhores resultados para a relaxação linear. Entretanto, o mesmo falhou na
execução de três grupos de instâncias marcadas com ”*”, por não terem obtido soluções
inteiras no limite de uma hora de execução. Já o método PART2, mesmo obtendo uma
relaxação linear muito ruim em todas as instâncias, não resolveu apenas 17 instâncias do
universo de 120 com |V | = 200, falhando em instâncias com |L| ≥ 200 e d = {md, hd}.
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Tabela 1. Resultados computacionais para instâncias com |V | = 50.

Instâncias P3E PART2 EAC
|L| d UB O t (s) gap gapr O t (s) gap gapr O t (s) gap gapr

ld 2,5 10 843,4 0 67,4 10 0,05 0 56,0 10 0,006 0 6
12 md 7,4 10 947,0 0 90,4 10 0,08 0 77,8 10 0,001 0 22,0

hd 9,8 10 596,7 0 69,9 10 0,05 0 35,3 10 0,001 0 24,2

ld 2,7 10 1015,9 0 74,6 10 0,183 0 38,1 10 0,009 0 8,6
25 md 9,9 10 997,5 0 93,4 10 0,31 0 81,7 10 0,04 0 38,9

hd 15,5 10 1511,2 0 96,1 10 0,31 0 87,9 10 0,05 0 31,7

ld 2,8 9 1399,9 8,9 73,6 10 0,17 0 37,5 10 0,04 0 13,7
50 md 11,6 10 805,2 0 94,8 10 0,82 0 85,1 10 0,85 0 40,3

hd 21,3 10 1280,9 0 97,2 10 1,48 0 90,8 10 3,1 0 45,9

ld 2,8 10 1124,9 0 73,8 10 0,13 0 38,0 10 0,05 0 11,1
62 md 12,1 10 715,0 0 95,1 10 1,1 0 85,8 10 4,4 0 45,5

hd 22,7 10 809,4 0 97,7 10 1,8 0 91,0 10 12,7 0 58,6

Tabela 2. Resultados computacionais para instâncias com |V | = 100.

Instâncias PART2 EAC
|L| d UB O t (s) gap gapr O t (s) gap gapr

ld 6,2 10 0,9 0 83,2 10 0,06 0 37,9
25 md 16,5 10 0,7 0 91,1 10 0,09 0 35,6

hd 21 10 0,5 0 86,3 10 0,1 0 39,2

ld 6,8 10 2,5 0 83,7 10 0,4 0 37,7
50 md 22,2 10 5,7 0 93,5 10 6,5 0 55,1

hd 33,1 10 4,8 0 95,8 10 6,5 0 48,3

ld 7,2 10 2,1 0 84,3 10 10,9 0 41,5
100 md 26,5 10 9,3 0 95,3 5 2012,7 8,4 63,9

hd 45,2 10 22,4 0 96,4 2 3071,5 10,3 61,8

ld 7,2 10 3,1 0 84,1 10 75,8 0 38,0
125 md 27,1 10 36,1 0 95,0 1 3409,0 17,8 55,7

hd 45,2 10 22,4 0 96,4 2 3071,8 10,3 61,8

5. Considerações Finais e Proposta de Trabalhos Futuros

Neste trabalho, segundo o melhor do nosso conhecimento, propomos as três primeiras
formulações matemáticas para o Problema do Corte Global Rotulado Mı́nimo. A pri-
meira formulação, chamada PART2, propõe a geração de duas partições do conjunto V e
a contabilização dos rótulos pertencentes ao corte destas duas partes. No modelo P3E o
particionamento do conjunto V se dá pela clusterização das partes através das inequações
clássicas de proibição de P3 na solução. E o terceiro modelo, chamado EAC, apresenta
um conjunto de inequações exponenciais para proibir a existência de qualquer árvore co-
lorida de cobrimento do conjunto V , formando assim um conjunto desconexo. Como os
modelos P3E e EAC possuem um número elevado de inequações, propomos heurı́sticas
de separação destes cortes, implementando estratégias de branch-and-cut para estes mo-
delos.

Por fim, executamos testes computacionais que demonstraram que os métodos
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Tabela 3. Resultados computacionais para instâncias com |V | = 200.

Instâncias PART2 EAC
|L| d UB O t (s) gap gapr O t (s) gap gapr

ld 13,2 10 34,4 0 93,7 10 5,7 0 57,4
50 md 32,7 10 9,7 0 97,1 10 9,4 0 48,5

hd 43,3 10 6,9 0 97,5 10 2,5 0 43,4

ld 15 10 188,3 0 94,7 9 1219,8 3,1 55,0
100 md 45,4 10 699,5 0 98,3 0 3600 15,5 62,9

hd 68,8 10 238,9 0 98,7 0 3600 9,4 62,8

ld 15,9 10 614,4 0 94,0 0 3600 45,4 61,6
200 md 54,1 6 2066,0 11,1 98,2 0 3600 32,3 56,9

hd 93,8 7 2051,9 14,3 98,9 0 3600 * *

ld 16,1 10 691,6 0 93,9 0 3600 42,7 56,4
250 md 56,5 3 2990,2 35,6 98,1 0 3600 * *

hd 93,8 7 2051,3 14,3 98,9 0 3600 * *

propostos são capazes de solucionar instâncias de pequeno e médio porte com esforço
computacional razoável. O método P3E apresentou um péssimo desempenho devido a
grande quantidade de inequações de proibição de P3 adicionados ao modelo. Já o mo-
delo PART2 obteve o melhor desempenho entre os três métodos propostos, mesmo tendo
uma relaxação linear muito ruim comparada ao método EAC. Este desempenho se deve
ao número linear de inequações do modelo e ao processo de branch-and-bound sobre a
variável Wi que possui a dimensão linear |V |, e por ser uma decisão muito forte para a
estratégia de branch, indicando em qual partição deve ficar o vértice i na solução.

Como trabalhos futuros pretendemos criar novos métodos de separação para me-
lhorar a relaxação linear do modelo PART2 e aumentar a convergência da estratégia EAC,
adicionando cortes da envoltória poliédrica destes modelos. Também pretendemos cons-
truir métodos heurı́sticos para a resolução do PCGRM.
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