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RESUMO

Dado um sólido T , representado por um subconjunto compacto de R3, deseja-se
encontrar um recobrimento de T por um conjunto finito de esferas de diferentes raios.
Para o recobrimento, é necessário um nível de interseção entre as esferas. Ainda, o vo-
lume ocupado pelas esferas no exterior de T é limitado. Este problema tem aplicação no
planejamento do tratamento por radiocirurgia conhecida como Gamma Knife e pode ser
formulado como um problema de otimização não-convexa, com restrições quadráticas e
função objetivo linear. Neste trabalho são propostos dois novos modelos matemáticos line-
ares com variáveis binarias e um método híbrido para a resolução do problema. O método
hibrido combina uma heuristica, mineração de dados e um método exato. Os resultados
computacionais mostram a superioridade dos métodos propostos em relação aos apresen-
tados na literatura.

Palavras Chaves: Problema de Recobrimento de Sólidos, Programação Matemática,
Método Híbrido

Área Principal: Otimização Combinatória e Programação Matemática

ABSTRACT

Given a solid T , represented by a compact set in R3, the aim is to find a covering of
T by a finite set of spheres of different radii. Some level of intersection between the spheres
is necessary to cover the solid. Moreover, the volume occupied by the spheres on the
outside of T is limited. This problem has an application in the planning of a radio-surgery
treatment known by Gamma Knife and can be formulated as a non-convex optimization
problem with quadratic constraints and linear objective function. In this work, two new
linear mathematical formulations with binary variables are proposed and also a hybrid
method to solve the problem. The hybrid method combines heuristic, data mining and an
exact method. Computational results show that the proposed methods outperform the ones
presented in the literature.
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1. Introdução
Os problemas de recobrimento são, em geral, problemas que envolvem determi-

nar o posicionamento de certos objetos, com o objetivo de recobrir uma certa área ou um
outro objeto de tamanho maior. Para atingir tal objetivo, é permitido interseção entre os
objetos. Naturalmente, são formulados matematicamente como problemas de minimiza-
ção. Uma aplicaa̧ão surge na área de telecomunicações, onde deseja-se atender ou recobrir
uma determinada cidade através da instalação do menor número possível de equipamentos
que possuem área de cobertura circular. É um problema de recobrimento de uma região
bidimensional por círculos.

Uma outra classe de problemas, bastante relacionada, é conhecida como problemas
de empacotamento. Esses são formulados como problemas de maximização e são proble-
mas duais dos problemas de recobrimento. Consistem em posicionar o máximo possível
de objetos dentro de um objeto maior, frequentemente chamado de contêiner, sem que haja
sobreposição dos mesmos. Uma aplicação deste problema surge, por exemplo, da necessi-
dade de encontrar o abastecimento ótimo de laranjas em uma caixa.

Neste trabalho, apresentaremos o problema de recobrimento de uma região tridi-
mensional por esferas de diferentes tamanhos. Este problema combina elementos dos dois
problemas descritos anteriormente, pois consiste em maximizar o volume preenchido de
um objeto maior utilizando-se objetos menores, sendo que alguma interseção entre os ob-
jetos menores é desejada. Importantes aplicações deste problema encontram-se em plane-
jamentos de tratamentos de tumores cerebrais por radiocirurgias estereotáxicas, sendo uma
das modalidades mais efetivas dessa classe de cirurgias a radiocirurgia conhecida como
Gamma Knife (Ganz, 1997). Nesta modalidade de cirurgia, um equipamento é afixado à
cabeça do paciente, e são emitidos shots de radiação Gamma. A região do tumor cere-
bral atingida por um shot pode ser aproximada matematicamente por uma região esférica.
Devido a tamanhos diferentes desse equipamento, as regiões afetadas são esferas de, apro-
ximadamente, 2, 4, 7 e 9 mm de raio. O processo de planejamento deste tipo de tratamento
é tedioso, demorado e altamente dependente da experiência do profissional responsável.
Portanto, há a necessidade de uma automatização do processo de planejamento do trata-
mento via Gamma Knife, objetivando encontrar um bom recobrimento do volume do tumor
e acelerar o processo de planejamento do tratamento.

Em (Sutou, 2002), os autores abordaram o problema como um problema de em-
pacotamento. Duas heurísticas foram propostas para encontrar uma solução viável para o
problema para, em seguida, ser aplicada a técnica de Branch and Bound. Em (Ferris et al.,
2002), além de uma heurística para encontrar um bom ponto inicial para o problema, os
autores utilizaram um método de penalização inexata para remodelar restrições e o método
de mínimos quadrados para estimação de parâmetros. Em (Liberti et al., 2009), foi pro-
posto um primeiro modelo não linear, não convexo inteiro misto. O volume do sólido foi
discretizado e foram propostas 5 reformulações para o primeiro modelo. As reformula-
ções não lineares, não convexas inteiras mistas e as não lineares convexas inteiras mistas
foram resolvidas com um algoritmo Variable Neighborhood Search e as reformulações li-
neares inteiras mistas foram resolvidas usando o pacote comercial CPLEX. Em (Pinto,
2015), o autor utilizou uma abordagem baseada em Teoria dos Grafos. Através de um al-
goritmo para encontrar cliques de peso máximo, foram gerados cortes que foram incluídos
no algoritmo de Branch and Cut. Em (Venceslau, 2015), o modelo proposto foi resolvido
utilizando técnicas de penalização e heurísticas estocásticas de busca. Em (Lubke, 2014), é
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apresentado um modelo não linear, resolvido através da técnica de suavização hiperbólica.

As contribuições deste trabalho consistem na proposição de dois modelos lineares
com variáveis inteiras e de um método híbrido para a resolução do problema de recobri-
mento por esferas. Este método híbrido combina heurística, mineração de dados e um dos
modelos matemáticos prospostos nesse trabalho.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2, são apresentadas as
formulações matemáticas propostas. Na Seção 3, o método híbrido proposto é detalhado.
A Seção 4 apresenta os resultados computacionais alcançados em comparação com os
resultados do modelo de programação matemática e com os resultados do modelo linear
proposto em (Pinto, 2015). Por fim, na Seção 5, apresentamos as conclusões e a indicação
de trabalhos futuros.

2. Modelos de Programação Matemática
Nesta seção, inicialmente o problema é apresentado do ponto de vista matemático.

Em seguida, descreve-se como o volume do sólido foi discretizado, convertendo-se, desta
forma, um conjunto contínuo em uma malha discreta, contendo um conjunto finito de
pontos candidatos a centros de esferas. Por fim, são apresentados os modelos proposto
neste trabalho, desenvolvidos para seres aplicados sobre malha construída.

Seja S um conjunto de esferas, possivelmente de tamanhos diferentes, o problema
de recobrimento tridimensional por esferas (PRE) consiste em recobrir um sólido T ⊂ R3

por esferas de S , ou seja, cada ponto p ∈ T deve pertencer, também, a alguma esfera s ∈ S .
Para que tal recobrimento ocorra, é necessário que se tenha interseção entre as esferas.
Importante ressaltar que, ao introduzirmos um parâmetro para limitar essa interseção, um
recobrimento total pode não ser obtido.

Matematicamente, o PRE pode ser descrito da seguinte forma: dados um conjunto
compacto T ⊂ R3, um conjunto finito de diferentes raios R ⊂ R+, um conjunto finito
N ⊂ N indexando as esferas, uma função x : N → R

3 que associa a cada esfera i ∈ N o
seu centro (xi, yi, zi), e uma função ρ : N → R que associa a cada esfera i ∈ N o seu raio,
queremos encontrar um conjunto de esferas {B(x(i), ρ(i)) | i ∈ N}, recobrindo cada ponto de
T , respeitando um limite de interseção entre esferas e um limite de ocupação pelas esferas
da região externa a T .

Em (Pinto, 2015), foi proposto o seguinte modelo não-linear e não-convexo, para-
metrizado por {ci, αi}i∈N:

max
n∑

i=1

ci yi (1)

s. a ||xi − x j||2 ≥ (ri + r j − αi j) 2 (yi + y j − 1) , ∀ 1 ≤ i < j ≤ n (2)

x ∈ T |N| (3)

y ∈ {0, 1}|N | (4)

As variáveis x representam o centro da esferas e as variáveis binárias y determinam quais
esfera estão presentes na solução. O conjunto de restrições (2) impõe um limite de inter-
seção entre as esferas i e j, controlado pelo parâmetro αi j. No modelo, o dado ri é o raio
da esfera i. Já o conjunto (3) garante que os centros das esferas pertençam ao sólido que
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se deseja recobrir. Este último conjunto pode ser modificado para limitar a ocupação das
esferas no exterior de T . Foi também apresentada uma reformulação nesse trabalho, envol-
vendo a teoria de grafos, que será utilizada para comparação de resultados com o método
aqui proposto. Os vértices do grafo considerado correspondem aos pontos da discretiza-
ção do sólido T , descrita na seção 2.1. Entre dois vértices do grafo, haverá uma aresta se
duas esferas, posicionadas em cada um dos pontos a que correspondem os dois vértices,
satisfizerem a restrição (2). A solução do problema (1)-(4) será a clique de peso máximo
do grafo de viabilidades recém descrito. O modelo utilizado para a clique de peso máximo
em um grafo G(V, A) é conforme (5)-(7).

max
|V |∑
i=1

wi yi (5)

s. a yi + y j ≤ 1 , ∀ (i, j) < A (6)
yi ∈ {0, 1} , ∀ i ∈ V . (7)

Em (5), wi é o peso do vértice i ∈ V e tomaremos wi = ci. Em (5)-(7), a variável
yi, associada ao vértice i ∈ V , assumirá valor 1 se o vértice i fizer parte da clique de peso
máximo. De acordo com a restrição (6), se não há uma aresta entre dois vértices i e j,
então esses vértices não podem pertencer à mesma clique, por definição. Logo, não podem
ambos estar presentes na solução.

2.1. Discretização do Volume do Sólido
Para eliminar a não-convexidade do modelo, proveniente da equação (2), uma dis-

cretização do sólido T foi realizada. Assume-se, neste trabalho, para fins de testes compu-
tacionais, que T é um paralelepípedo. Dessa forma, dado um parâmetro δ, a discretização
de T é uma malha retangular onde cada bloco da malha é um cubo cujo lado tem tamanho
δ. Os vértices da malha correspondem aos possíveis locais de posicionamentos das esferas.

2.2. Formulações Matemáticas
Nesta subseção são apresentadas duas formulações desenvolvidas considerando-se

a discretização apresentada na subseção anterior.

Seja P o conjunto de pontos da discretização. A distância entre cada par de pontos
i, j ∈ P pode ser pré-calculada, de forma a tornar o lado esquerdo da equação (2) uma
constante. Seja Di j tal que

Di j = ||xi − x j||, i, j ∈ P.

Propõe-se, assim, a seguinte reformulação do problema:

max
∑
i∈P

∑
r∈R

cr
i y

r
i

s.a. Di j ≥ (r + s − αrs)(yr
i + ys

j − 1) ∀i, j ∈ P, ∀r, s ∈ R∑
r∈R

yr
i ≤ 1 ∀i ∈ P

yr
i ∈ {0, 1}

|R||P|

(8)

(9)

(10)

onde yr
i é uma variável binária que indica se a esfera de centro em i ∈ P e raio r ∈ R está

ou não na solução. O conjunto de restrições (8) garante um limite para a sobreposição das
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esferas. As restrições (9) garantem que, para cada ponto i da discretização, seja selecionado
apenas um raio ou nenhum. Por último, o conjunto de restrições (10) descreve o domínio
das variáveis y.

Apesar de perfeitamente funcional, ainda é possível melhorar o limite da relaxação
linear do modelo acima, uma vez que Di j e (r + s− αrs) são constantes positivas. Com este
objetivo, o modelo foi reescrito da seguinte forma:

max
∑
i∈P

∑
r∈R

yr
i r

3

s.a. (9), (10)

min
{⌊

Di j

(r + s − αrs)

⌋
, 1
}

+ 1 ≥ yr
i + ys

j ∀i, j ∈ P,∀r, s ∈ R (11)

Neste novo modelo, todas as restrições comportam-se como suas respectivas repre-
sentantes no modelo anterior. Esta formulação é referenciada ao longo deste texto como
formulação aprimorada.

3. Método Híbrido
Nesta seção é apresentada a metodologia desenvolvida neste trabalho. Além de tes-

tar o modelo proposto na Seção 2, um método híbrido que combina heuristicas, mineração
de dados e a formulação aprimorada modificada, que será apresentada na Subseção 3.3,
foi desenvolvido com o objetivo de encontrar boas soluções para o (PRE) em um tempo
computacional razoável. Primeiramente, o método é explicado de forma resumida e, em
seguida, cada uma de suas componentes é comentada de forma mais detalhada.

Neste método, a heuristica contribuiu com a parte de fornecer várias soluções de
alta qualidade em curto tempo computacional. Nas soluções de alta qualidade fornecidas
pela heuristica, foi aplicada a mineração de dados, de forma a extrair padrões, que, no caso
deste trabalho, correspondem a determinados centros de esferas. Os padrões resultantes
do processo de mineração são enviados à formulação aprimorada modificada como dados
de entrada, obrigando-a a utilizar estas esferas frequentes. O algoritmo abaixo apresenta o
método de resolução proposto neste trabalho.

Algoritmo 1: Método Híbrido
Input: P, R
begin
{sbest, ES } ← Heurística(P,R);
PS← Mineração(ES );
sbest ← Formulação Aprimorada Modificada(P,R, PS , sbest);
return sbest

onde ES é o conjunto de soluções elite e PS é o padrão maximal encontrado pela mineração
de dados nas soluções elite.

3.1. Heurística - LocalSolver
Para a componente heurística do método híbrido, foi utilizado o framework Lo-

calSolver (www.localsolver.com). Ao contrário de outros programas de programação
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matemática, o LocalSolver não baseia-se apenas em uma única técnica de otimização. O
LocalSolver possui uma abordagem híbrida de busca de vizinhanças e esta característica
permite que combine diferentes técnicas de otimização de forma dinâmica durante a re-
solução de um problema. Este framework combina técnicas de busca local, propagação
de restrições e técnicas de inferência, técnicas de programação linear inteira mista, assim
como técnicas de programação não linear, para resolver o problema da melhor maneira
possível.

Além disso, o LocalSolver é o primeiro resolvedor de programação matemática
a integrar técnicas de busca local para otimização combinatória e otimização contínua.
Desta forma, o LocalSolver é capaz de resolver problemas envolvendo milhões de variá-
veis, o que está fora do escopo dos resolvedores clássicos, em particular, dos resolvedores
de programação inteira-mista. Para a implementação do problema foi utilizada a API do
LocalSolver para C++. O problema foi representado para o LocalSolver através de sua
formulação linear aprimorada.

3.2. Mineração de Dados

De acordo com (Han et al., 2011), minerar é um termo que caracteriza o processo de
encontrar um pequeno conjunto de informações preciosas em um grande volume de dados.
O conhecimento extraído expresso em forma de padrões ou regras representa características
importantes do conjunto total de dados (Barbalho et al., 2013).

Este é exatamente o papel do minerador no algoritmo híbrido apresentado neste tra-
balho. O minerador recebe da heurística soluções de alta qualidade. Como neste problema
a representação da solução é feita por conjuntos de centros e raios {i, r}, uma adaptação
da representação foi feita para que se obtivesse êxito em encontrar os conjuntos de centros
frequentes máximo. Após essa extração, um padrão maximal é encontrado, e passado para
a formulação aprimorada como dado de entrada, fazendo com que os centros extraídos
pelo minerador estejam obrigatoriamente presentes na solução fornecida pela formulação
aprimorada modificada.

O módulo de Mineração de Dados utilizado busca encontrar conjuntos frequentes
máximos. Um conjunto frequente é denominado máximo se não há um superconjunto que
também seja frequente. O algoritmo FPmax*, apresentado em (Grahne and Zhu, 2004),foi
utilizado para encontrar estes conjuntos frequentes máximos.

3.3. Formulação Aprimorada Modificada

Nesta subseção são apresentadas as modificações necessárias à formulação apri-
morada, para que esta leve em consideração o padrão maximal encontrado ao final da
mineração de dados.
Este novo modelo pode ser escrito como:

max
∑
i∈P

∑
r∈R

yr
i r

3

s.a. (9), (10), (11)∑
r∈R

yr
i = 1 ∀i ∈ PS (12)
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onde o conjunto de restrições (12) garante que todos os centros de esferas i presentes no
padrão maximal devem ser utilizados.

4. Resultados Computacionais
Nesta seção, serão apresentados os resultados computacionais obtidos pelo métodos

apresentados.

Os algoritmos foram implementados em C++ combinado com o pacote CPLEX
12.6 e o pacote LocalSolver 6.0, em um computador Intel R©XeonCore R©CPU X5675 @
3,07GHz com 48GB de memória RAM. Para a bateria de testes, foram utilizadas 15 instan-
cias geradas aleatoriamente. Como volume a ser recoberto,foram gerados paralelepípedos
com dimensões variando aleatóriamente entre 5mm e 30 mm. Os testes foram executados
utilizando tempo de execução máximo definido em 1h.

A primeira coluna da Tabela 1 apresenta as dimensões dos paralelepípedos. A
segunda e terceira colunas apresentam, respectivamente, o valor da solução encontrada
utilizando-se a formulação proposta em (Pinto, 2015) e o tempo computacional utilizado.
A quarta e quinta colunas apresentam, respectivamente, o valor da solução encontrada com
a formulação aprimorada proposta na Seção 2 e o tempo computacional utilizado. As cinco
últimas colunas da tabela apresentam informações relativas ao método híbrido. A coluna
Sol apresenta o valor da solução, TLS o tempo computacional utilizado pelo LocalSol-
ver, TM o tempo computacional utilizado pelo minerador, TFM o tempo computacional
utilizado pela formulação aprimorada modificada e a última coluna, T, mostra o tempo
computacional total utilizado pelo método híbrido. Todos os tempos computacionais são
apresentados em segundos.

Instâncias
Formulação Formulação Método Híbrido(Pinto, 2015) Aprimorada

Sol T Sol T Sol TLS TM TFM T
5-20-8-1 304 3600 336 18,67 336 103 0,007 16,15 119,157

6-12-10-1 200 3600 256 2307 256 103 0,005 2199,47 2302,475
7-10-19-1 312 3600 416 3600 464 115 0,016 3484,984 3600
8-7-17-1 240 3600 288 3600 288 200 0,014 3399,986 3600

8-19-16-1 472 3600 672 3600 688 155 0,036 3444,964 3600
9-16-23-1 600 3600 856 3600 968 310 0,064 3289,936 3600

10-16-18-1 504 3600 768 3600 856 283 0,063 3316,937 3600
11-19-6-1 256 3600 360 3600 368 129 0,01 3470,99 3600
13-7-10-1 208 3600 304 3600 304 119 0,011 3480,989 3600

14-12-10-1 376 3600 496 3600 544 299 0,033 3300,967 3600
15-20-14-1 592 3600 1120 3600 1175 506 0,09 3093,91 3600
18-15-18-1 - 3600 1392 3600 1392 429 0,093 3170,907 3600
19-10-13-1 448 3600 704 3600 704 169 0,036 3430,964 3600
19-12-5-1 400 3600 424 3600 424 113 0,006 3486,994 3600
21-9-14-1 464 3600 840 3600 840 255 0,039 3344,961 3600

Tabela 1. Resultados Computacionais

O símbolo “-” na primeira coluna Sol indica que a formulação apresentada em
(Pinto, 2015) não encontrou nenhuma solução viável durante sua execução.
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Pode-se observar que o valor da solução encontrada com a utilização da formulação
aprimorada superou todos os resultados encontrados pela formulação proposta em (Pinto,
2015), no tempo limite estabelecido. Portanto, uma comparação mais interessante seria
entre os resultados dados pela formulação aprimorada e o método híbrido. Neste sentido,
observa-se que, nas soluções o método híbrido ganha em 7 das 15 instâncias e empata com
os resultados fornecidos pela formulação aprimorada nas demais. Em termos de tempo
computacional, o método híbrido perde apenas na primeira instância e ganha na segunda
em relação a formulação aprimorada. Os demais testes foram interrompidos quando o
limite de tempo foi alcançado.

4.1. Disparidade entre Função Objetivo e Recobrimento

Os modelos apresentados na Subseção 2.2, apesar de fornecerem uma boa aproxi-
mação do problema real a ser resolvido, ainda deixam a desejar em alguns aspectos. Como
pode ser visto na Tabela 1, o método híbrido encontra soluções melhores ou iguais às da
formulação aprimorada em todas as instâncias. No entanto, isto não é verdade a nível de
recobrimento. Após o uso das técnicas descritas acima, o real recobrimento do sólido é
calculado e os resultados podem ser vistos na Tabela 2.

Nesta tabela, é apresentado o recobrimento do sólido dado pelas soluções de cada
um dos métodos aqui tratados e o número de pontos utlizados na discretização do sólido.
É importante ressaltar que o valor um representa a cobertura do sólido.

Instancias Recobrimento Recobrimento Recobrimento Pontos
(Pinto, 2015) Formulação Híbrido Discretização

5-20-8-1 0.8990063 0.9562116 0.9562116 826200
6-12-10-1 0.7673301 0.9050921 0.8998767 745481
7-10-19-1 0.7390997 0.8592247 0.9056118 1362490
8-7-17-1 0.7136262 0.8373494 0.8554597 983421

8-19-16-1 0.6481425 0.8308372 0.8515358 2477790
9-16-23-1 0.58308 0.7834927 0.8883688 3369730

10-16-18-1 0.5949751 0.7994327 0.8864075 2943241
11-19-6-1 0.6670165 0.8261945 0.8686519 1286490
13-7-10-1 0.7398491 0.8721249 0.8721249 939401

14-12-10-1 0.730634 0.8417983 0.9000709 1723161
15-20-14-1 0.4936757 0.8045428 0.8857743 4258200
18-15-18-1 - 0.8502051 0.8502051 4946911
19-10-13-1 0.5985043 0.8392121 0.8392121 2513890
19-12-5-1 0.8780655 0.9254484 0.929277 1172490
21-9-14-1 0.5625694 0.8872923 0.8872923 2694510

Tabela 2. Percentual de Recobrimento

Como mostrado nas Tabelas 1 e 2, em 3 instâncias, a saber, (6-12-10-1, 8-7-17-1 e
19-12-5-1), os métodos obtiveram soluções diferentes, mas de mesmo valor de função ob-
jetivo na formulação aprimorada e no método híbrido. As diferentes soluções encontradas
geraram coberturas diferentes do sólido, sendo que a formulação aprimorada recobriu me-
lhor apenas uma das três instâncias nas quais este comportamento foi observado. A seguir,
são apresentadas as seis figuras geradas a partir das soluções tanto da formulação aprimo-
rada como do método híbrido para as 3 instâncias em questão para que esta diferença fique
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mais clara.

É relevante observar que os métodos apresentados neste trabalho obtiveram um
desempenho melhor do que o modelo apresentado em (Pinto, 2015) em todas as instancias
testadas, também em relação ao recobrimento.

Figura 1: Comparação Gráfica entre a Formulação Aprimorada e o Híbrido - 6-12-10-1

Figura 2: Comparação Gráfica a entre a Formulação Aprimorada e o Híbrido - 8-7-17-1

Figura 3: Comparação Gráfica entre a Formulação Aprimorada e o Híbrido - 19-12-5-1
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Um fato importante a ser ressaltado e que indica que, apesar de perder em uma
instância, o método híbrido supera o uso direto da formulação aprimorada, é a diferença
média entre os percentuais de recobrimento da formulação aprimorada e do método híbrido
em valor absoluto. Ao observar os dois métodos, percebe-se que o híbrido recobre melhor
o sólido e o ganho médio de recobrimento é de mais de 5% em relação à formulação
aprimorada, enquanto que no caso onde a formulação aprimorada ganha, esta diferença é
de, aproximadamente, 0,5%.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Tendo em vista os resultados mostrados, pode-se observar que a formulação apri-

morada proposta neste trabalho não só encontra soluções de melhor qualidade em relação
ao valor da função objetivo como também em relação ao percentual de recobrimento, em
comparação com a formulação matemática proposta por (Pinto, 2015).

Ao comparar a eficácia do método híbrido em relação à formulação aprimorada,
observa-se que, a nível de função objetivo, o método híbrido encontra melhores soluções
do que a formulação aprimorada para 7 das 15 instâncias e empata nas 8 demais. A ní-
vel de recobrimento, mesmo quando o método híbrido perde (1 de 15), a diferença do
percentual de recobrimento é de, aproximadamente, 0,5%, enquanto o percentual médio
das diferenças em valor absoluto nos ganhos superam 5%. Portanto, também conclui-se
que a formulação aprimorada modificada integrou-se muito bem ao método híbrido, com-
provando assim sua utilidade como alternativa à formulação matemática apresentada em
(Pinto, 2015).

Dados os resultados apresentados, os possíveis caminhos para continuar a desen-
volver este trabalho seriam:

• Encontrar uma formulação matemática que melhor represente o problema de reco-
brimento de sólidos;
• Encontrar cortes válidos e criar um algoritmo de Branch-and-Cut;
• Desenvolver uma versão concorrente do método híbrido.
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