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Resumo 

 Pretende-se estudar a utilização de um método analítico relativamente básico para cál-

culo de deformações em treliças com vãos consideravelmente longos, com o intuito de ajudar o 

projetista a conceber um futuro projeto antes de conhecer a geometria da estrutura reticulada as-

sim como as áreas de secção transversal dos elementos que a compõe. 

 Numa primeira fase é avaliado o grau de aproximação à realidade do método analítico, 

e numa segunda fase é avaliado o ganho que pode ser obtido por utilização de métodos numéricos, 

podendo esta dissertação ser dividida em duas partes: 

 Uma análise estrutural comparativa entre um método analítico aproximado para o cálculo 

de deformações em treliças e um método numérico obtido a partir de um programa for-

mulado para se usar em MATLAB, o PROAES, com o objetivo de avaliar a sua aderência 

à realidade; 

 Otimização dessas estruturas, primeiro de topologia para definir quais os elementos que 

serão necessários para a composição geométrica da treliça e em seguida uma combinação 

de otimização dimensional com otimização de forma para definir o valor das áreas de 

secção transversal de cada um dos elementos e a posição dos nós que os unem. 

 Pretende-se também salientar a importância da carga crítica em estruturas do tipo tre-

liça, nos elementos sujeitos a esforços normais de compressão, e qual a influência na geometria 

da estrutura e nas suas dimensões. 

 O programa PROAES torna-se vantajoso face a outros algoritmos de otimização porque 

tem em conta as derivadas dos constrangimentos em ordem às variáveis consideradas no projeto, 

o que para além de acelerar o processo de otimização a nível informático, torna-se mais focado 

na procura de uma solução, na medida em que é um método determinístico e não aleatório, como 

é o caso, por exemplo, do método dos algoritmos genéticos. 

Palavras-chave: treliça, deformações, flexão, otimização de topologia, otimização dimensional, 

otimização de forma, carga crítica, método de elementos finitos 
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Abstract 

 It is intended to study the use of a relatively basic analytical method for calculation of 

deformations on trusses with considerably long spans, in order to help the designer to design a 

future project before knowing the geometry of the truss structure as well as the cross-sectional 

areas of elements that compose it. 

 In a first stage we evaluate the degree of approximation to reality of the analytical 

method, and in the second stage is evaluated the gain that can be obtained by using numerical 

methods, so this thesis can be divided into two parts: 

 A comparative structural analysis of an approximate analytical method for the defor-

mation calculation on trusses and an numerical method obtained from a program formu-

lated for use in MATLAB, the PROAES, in order to assess their adherence to reality; 

 Optimization of these structures: beginning with topology to define which elements will 

be needed to the geometric composition of the trusses and then a combination of dimen-

sional optimization with shape optimization in order to define the value of cross-sectional 

areas of each one of the elements and the position of the nodes that unite them. 

 It is also intended to highlight the importance of the critical load in truss structures, on 

the elements subject to normal compressive stresses, and what is the influence on the geometry 

of the structure and its dimensions. 

 The PROAES program becomes advantageous over other optimization algorithms be-

cause it takes into account the constraints derived in order to the considered variables in the pro-

ject, which results into a speed up of the optimization process in a computerized level, and it is 

more focused in the search for a solution, because it’s a deterministic method and non-random, 

such as, for example, the method of genetic algorithms. 

Keywords: truss, deformations, bend, topology optimization, dimensional optimization, shape 

optimization, critical load, finite element method 
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1.  Introdução 

1.1 Motivações 

 Desde os tempos civilizacionais que o ser humano manipula, adapta, constrói, e desen-

volve uma série de utensílios essenciais que facilitem o seu dia a dia. Estes instrumentos rudi-

mentares e utilitários, tinham como objetivo primordial, a resposta às tarefas funcionais premen-

tes e imediatas, aumentando assim a probabilidade de sucesso das mesmas. 

 Foi este «engenho» e argúcia, que serviu de roda motriz, funcionando como impulsio-

nador de todos os avanços tecnológicos, até aos dias de hoje. 

 Com o passar dos anos a evolução tecnológica tem vindo a fazer cada vez mais parte da 

nossa própria existência, tornando-se indissociável da espécie humana. Fruto desta «dependên-

cia» aliada à nossa própria subsistência, os avanços tecnológicos tiveram um enorme incremento, 

tendo aumentado consideravelmente a um ritmo acelerado, em resposta às necessidades com que 

o ser humano se tem vindo a confrontar, facilitando as suas tarefas, poupando tempo e recursos. 

 É com base na resposta a uma necessidade por nós sentida que surge a ideia de criar um 

método analítico mais simplificado, para o cálculo de «deformações em estruturas reticuladas» 

do tipo treliça, partindo de uma situação inicial onde não é conhecida a geometria da estrutura, 

nem o perfil a ser utilizado para cada barra. 

 Sem esta ferramenta, este cálculo torna-se muito complexo, colocando o projetista numa 

situação morosa no primeiro contato com os seus clientes. 

 Posto isto, não é de escurar o acompanhamento nas mais diversas áreas, em que a en-

genharia de estruturas poderá ter um papel significativo, tais como na construção civil, na meta-

lurgia, na metalomecânica e nas áreas aeroespacial e aeronáutica. Para tal, métodos muito simpli-

ficados, podem não ser os mais adequados, mesmo para primeira análise, em algumas destas áreas 

industriais. 

1 
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 É por esta razão, que se procede à quantificação de outros métodos, tais como a «otimi-

zação estrutural» de forma a estudar os casos apresentados. 

 A otimização estrutural tornou-se mais simples quando utilizada a partir de métodos 

informáticos, o que permitiu por sua vez simplificar a análise e simulação de estruturas, de uma 

forma mais rápida (dependendo dos algoritmos em estudo) e eficaz, tanto da sua geometria como 

do seu dimensionamento. 

1.2 Objetivos 

 Com este estudo, pretende-se que os projetistas de estruturas reticuladas metálicas es-

colham o método mais adequado para o cálculo das deformações nessas mesmas estruturas. Para 

tal, propõem-se dois objetivos principais aos quais se pretende dar resposta, com a execução deste 

trabalho:  

 Comparar as deformações de estruturas do tipo treliça, calculadas através de um método 

aproximado para cálculo de deformações nestas estruturas com as deformações calcula-

das através de um método numérico obtido a partir de um programa informático. O mé-

todo de cálculo em causa permite obter uma orientação para a definição de altura da tre-

liça e das áreas de secção transversal que deverão ser utilizadas para as barras das longa-

rinas por forma a dar rumo ao anteprojeto; 

 Proceder à otimização de treliças por forma a comparar o volume das estruturas com os 

métodos do ponto anterior. Esta otimização será composta por duas partes: primeiro to-

pológica para definir quais são os elementos necessários à estrutura, e em segundo lugar 

realizar uma otimização combinada de dimensões com otimização de forma, para de-

monstrar qual o valor de cada área transversal dos elementos da treliça e a posição dos 

nós que a compõe. 

 Existem também alguns objetivos secundários que se pretendem estudar, tais como: 

 Testar a importância da carga crítica nos elementos que estão sujeitos a cargas normais 

de compressão; 

 Revelar qual a influência na variação do momento de inércia de área, calculado segundo 

o eixo orientado longitudinalmente dos elementos da treliça; 

 Mostrar que a alteração na amplitude máxima a que os nós podem variar tem efeito não 

só sobre a geometria da estrutura, como também sobre o volume total da mesma. 
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1.3 Estrutura da Dissertação 

 A dissertação é composta por cinco capítulos, nos quais farão parte a introdução e as 

conclusões finais. No primeiro capítulo, composto pela introdução, abordar-se-ão as motivações 

que levaram à realização da dissertação, bem como os objetivos e a sua estrutura. 

 No segundo capítulo, estado da arte, pretende-se abordar o que já existe sobre o tema, 

bem como as definições das estruturas, que serão mencionadas ao longo do trabalho, e os progra-

mas informáticos que o sustentam. 

 No terceiro capítulo, abordar-se-ão metodologias de cálculo de deformações em treli-

ças, no qual se pretenderá fazer uma comparação entre o método aproximado e o método numé-

rico de cálculo de deformações em treliças, após se definir quais as estruturas que serão utilizadas. 

No fim do capítulo, será apresentada uma comparação dos volumes globais obtidos para cada um 

dos modelos de treliças, sujeitos aos dois métodos.  

 No quarto capítulo, será executado, para cada modelo, uma otimização estrutural, na 

qual se irá estudar a otimização de topologia, seguida de uma otimização combinada de dimensões 

e forma, que permitirá a comparação dos volumes obtidos com os do capítulo anterior. Para além 

disso, incidir-se-á um estudo, no qual se abordará a adição de variáveis de posição das coordena-

das dos nós às variáveis de áreas de secção transversal dos elementos, e possíveis comportamentos 

relevantes.  

 Também se irá aplicar posteriormente um constrangimento de carga crítica, na qual a 

sua implementação no programa será explicada em detalhe. Por fim comparar-se-ão os volumes 

obtidos nas diversas situações. 

 Por fim, o último capítulo apresentará as conclusões que permitam ao projetista escolher 

o método mais adequado às suas necessidades, bem como as sugestões para melhorar ou apro-

fundar determinados aspetos desta dissertação, em futuros trabalhos.
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2.  Estado da Arte 

 Com o passar dos anos, é possível observar que o avanço tecnológico, com maior im-

pacto a nível industrial, sofreu um incremento exponencial, que teve como consequência os me-

lhoramentos constantes no projeto de engenharia. 

 O primeiro passo representado na Figura 2.1 é detetar quais são os carecimentos do 

projeto e formular um objetivo que os permita solucionar. Como tal, recorre-se aos princípios já 

existentes sobre o tema. Deste modo, é possível corrigir as falhas encontradas ou proceder aos 

melhoramentos já mencionados do projeto. 

 Assim que isso esteja definido, resumidamente desenvolve-se todo um novo projeto 

para cumprir o objetivo. Este pode incluir um protótipo do novo sistema para situações que te-

nham de ser produzidas em série ou que possam colocar vidas humanas em risco, procedendo a 

testes para garantir que o projeto esteja bem estruturado.[1] 

 

Figura 2.1 Fases de desenvolvimento de um projeto retirada de [1] 

 Este estudo sofre várias iterações para se obter a melhor solução possível, o que repre-

senta atualmente uma situação cíclica, pois como se pode constatar, todos os produtos que fazem 

parte do nosso dia a dia estão constantemente sujeitos a alterações. Todas as fases do projeto são 

cuidadosamente analisadas, como pode ser verificado na Figura 2.1.[1] 

2 
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2.1 Definição de Treliça 

 Dentro da mecânica estrutural é possível recorrer a treliças tendo como principal função 

o suporte de cargas, apresentando-se como uma das estruturas que tornam essa função não só 

eficaz como economicamente mais eficiente em diversas áreas, maioritariamente na construção 

civil. Esta estrutura é caraterizada normalmente por barras retilíneas articuladas nas extremidades 

e unidas entre si por nós (também denominados por juntas).[2]  

 De acordo com a teoria clássica da treliça, as barras têm uma forma delgada (longas e 

finas) e devido a isso considera-se que os esforços externos são aplicados somente sobre os nós, 

para que os elementos não sofram esforços internos de flexão. Assim, garante-se que as barras 

sofram internamente única e exclusivamente, esforços axiais de tração ou compressão.[2]  

 No estudo que se apresenta abordar-se-ão apenas treliças de caráter bidimensional pois 

considera-se que são dimensionadas para suportar cargas atuantes no plano em que as mesmas 

estão inseridas. As treliças podem ser consideradas estruturas simples ou compostas, onde as pri-

meiras são caraterizadas pela adição sucessiva de duas barras a uma estrutura triangular já dese-

nhada, como é representado no esquema da Figura 2.2.[2]  

 

Figura 2.2 a) Estrutura triangular inicial; b) adição de duas barras; c) formação da uma estrutura simples 

treliçada 

 As treliças compostas, ao contrário das estruturas simples, não podem ser obtidas total-

mente pela adição apenas de duas barras consecutivamente, mas podem ser formadas pela agre-

gação de várias treliças simples. Um exemplo deste tipo de treliça é representado na Figura 2.3 e 

é conhecido como treliça do tipo Fink.[2] 

 

Figura 2.3 – Treliça de Fink retirada de [3] 
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2.1.1 Tipos de Sistemas de Treliça 

 Existem três tipos de sistemas: isostáticos, hiperestáticos e hipostáticos. Num sistema 

isostático exterior o número de esforços reativos (reações de apoio) é igual ao número de equações 

de equilíbrio da estática em corpos rígidos, relacionando-se com os esforços externos conhecidos 

para as obter. Para problemas com sistemas hiperestáticos o número de reações é superior ao 

número de equações de equilíbrio, pelo que não é possível determinar todas as incógnitas (rea-

ções) somente a partir dessas mesmas equações. 

 Por fim, um sistema hipostático exterior representa um sistema que tem menos incóg-

nitas (esforços reativos) que equações de equilíbrio, assim, haverá pelo menos uma condição de 

equilíbrio que não será satisfeita.[3][4] 

 

Figura 2.4 Três tipos de sistemas: a) isostática, b) hiperestática, c) hipostática retirada de [4] 

 Os problemas isostáticos e hipostáticos são denominados por problemas estaticamente 

determinados, pois as equações de equilíbrio são suficientes para achar todas as incógnitas, en-

quanto que os problemas hiperestáticos são problemas estaticamente indeterminados.[3] 

 No caso dos sistemas isostáticos exteriores e hiperestáticos exteriores a estrutura tem 

tanto o movimento de translação como o de rotação restringidos, o que não acontece nos sistemas 

hipostáticos. Como se verifica na Figura 2.4 c) a viga como está apenas apoiada em dois roletes, 

tem a liberdade de se mover em translação horizontal sem restrição alguma. Não é apresentada 

uma situação, mas também é importante referir que uma estrutura pode ter tantas incógnitas quan-

tas as equações de equilíbrio, cujas últimas não possam ser determinadas porque as ligações estão 

mal distribuídas, ou seja, as reações nos apoios são todas paralelas ou intersetam todas na mesma 

linha.[3] 

 Numa treliça simples simplesmente apoiada, as noções anteriores tornam-se globais, 

pois interiormente a treliça será sempre estaticamente determinada. Isso não acontece para as 

restantes treliças, incluindo as compostas, mesmo que sejam obtidas a partir de treliças simples. 

Assim, é necessário determinar tanto os esforços internos das barras (incógnitas interiores) como 

os esforços externos aplicados na estrutura (forças reativas que constituem as incógnitas exterio-

res) e fazer uma análise global aos sistemas.[3] 
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 Para se proceder à análise interior é necessário ter em conta apenas o número de barras 

(m) e o número de nós (n) e relacionar como é descrito na Tabela 2.1. A análise exterior, como já 

foi explicado, tem em conta as reações nos apoios da treliça (r), que deve ser igual ao número de 

equações de equilíbrio da estática para ser um sistema estaticamente determinado, em que no caso 

de uma treliça plana ou bidimensional, o número de equações é igual a três. Com estas noções é 

possível determinar globalmente se a treliça é estaticamente determinada ou não.[3] 

Tabela 2.1 Resumo para determinar o tipo de sistema de uma dada estrutura, tendo em conta as análises 

interior e exterior, que dão origem a uma análise global 

 

  Na situação em que a treliça é globalmente hipostática, há menos incógnitas do que 

equações e assim haverão equações de equilíbrio que podem não conter as incógnitas do pro-

blema. Num sistema globalmente hiperestático, há mais incógnitas do que equações pelo que nem 

todas as incógnitas serão determinadas. Num sistema globalmente isostático, o número de incóg-

nitas é igual ao número de equações, mas não há garantia que as primeiras possam ser determi-

nadas e/ou as segundas sejam satisfeitas, pelo que se considera que esta é uma condição necessária 

mas não suficiente.[3] 

 Para o caso em estudo nesta dissertação, serão usadas treliças globalmente isostáticas e 

apoiadas nas extremidades (bi-apoiadas) com apoio duplo na extremidade esquerda e apoio sim-

ples na extremidade direita. Um apoio simples só gera uma reação (neste caso vertical) e pode 

ser, por exemplo, um rolete, permitindo que haja movimento de translação horizontal e rotação 

transversal ao plano onde a estrutura está enquadrada, enquanto que, um apoio duplo gera duas 

reações que para o caso em estudo permite apenas que o nó onde se encontra o apoio tenha liber-

dade exclusiva de rotação.[3] 
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2.2 Definição de Viga 

 Por outro lado, pode recorrer-se a outro tipo de estruturas para suporte de cargas como 

é o caso das vigas. Estas são elementos que podem sofrer para além de esforços axiais (tra-

ção/compressão), flexão e torção. No entanto, para a prossecução do estudo proposto será tida em 

conta apenas os esforços de flexão pura numa viga para exemplificar o seu dimensionamento.[2] 

 As vigas podem ter vários perfis para as suas secções destacando-se como mais usuais 

as com formato em H, I ou U. É também possível recorrer a outro tipo de perfis, mas o que as 

carateriza essencialmente é serem prismáticas e bastante longas. Ao contrário das barras das tre-

liças, as vigas podem sofrer esforços externos em qualquer ponto ao longo do seu comprimento, 

podendo essas cargas ser concentradas (representadas por um vetor força) ou distribuídas (repre-

sentadas a partir de um carregamento com um determinado perfil).[2] 

 Considerando a viga da Figura 2.5, verifica-se que está submetida a vários esforços 

externos tais como cargas pontuais e carregamentos distribuídos. Existem duas formas distintas 

de análise de uma viga à flexão: 

 Ou se quer saber numa determinada secção qual o momento fletor e esforço transverso a 

que a viga está sujeita, 

 Ou recorre-se aos diagramas de esforços internos (normal, transverso, momento fletor e 

momento de torção), onde se encontra(m) a(s) secção(ões) que está(ão) sujeita(s) a 

maior(es) esforço(s). Esta última análise é obtida pela sucessiva determinação da pri-

meira, analisando várias secções.[2] 

 

Figura 2.5 Viga com diversos carregamentos baseada em [2] 

 Se se quiser saber qual o esforço transverso e momento fletor a que a secção C está 

sujeita, por exemplo, é necessário seguir uma das convenções descritas na Figura 2.6, tomando 

em consideração que M=M’ e que V=V’.[2] 
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Figura 2.6 Convenção de representação do momento fletor e de esforço transverso baseada em [2] 

 Fazendo um balanço inicial de forças e momentos para toda a viga, descobre-se o valor 

das reações, e depois recorrendo a uma das convenções de representação apresentadas, faz-se um 

novo balanço por forma a descobrir o valor do esforço transverso na secção, assim como o valor 

do momento fletor. Quando se obtém o maior momento fletor (do ponto de vista global) numa 

determinada secção da viga, determina-se qual é o perfil normalizado que se deve escolher, tendo 

em conta a expressão seguinte: 

𝜎 =
𝑀

𝑊
≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚    Equação 2.1 

Onde σ (tensão local) terá que ser comparado com o valor da tensão máxima admissível de acordo 

com o material escolhido para a viga, e assim se descobre qual é o módulo de resistência (W) 

mínimo. Analisando uma tabela de perfis normalizados com a informação do seu módulo de re-

sistência (ou do momento de inércia de área, pois estes estão relacionados), retira-se o perfil in-

dicado para suportar o momento fletor máximo.[2] 

2.3 Métodos existentes para cálculo de treliças 

 Na indústria, as treliças já são ensaiadas à flexão depois de construídas, no entanto, no 

anteprojeto ainda não se estuda uma treliça à flexão com tanta facilidade, até porque normalmente 

se desprezam esses tipos de efeitos, assim como os de origem de torção, devido às aplicações a 

que estas estruturas se destinam. Existem alguns métodos mais antigos como os métodos gráficos, 

por exemplo, o diagrama de Maxwell, para solucionar estes problemas.[5] Mas são métodos me-

nos rigorosos, mais morosos e sujeitos a falhas. Outra forma de estudar estes problemas seria 

através de métodos analíticos como o Princípio dos Trabalhos Virtuais (PTV) e o Teorema de 

Castigliano.[6] 

 No entanto, existem dois métodos usuais que permitem recorrer à análise de treliças do 

ponto de vista do equilíbrio estático, para encontrar quais os esforços internos aplicados a cada 

elemento constituinte de uma estrutura reticulada e os seus sentidos, que demonstram se uma 
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barra está a ser tracionada ou comprimida, permitindo dimensionar os perfis dos elementos da 

treliça ou calcular as tensões a que cada elemento ficará sujeito. 

1. Método dos Nós [3][2][5] 

 Este método é válido para treliças que estejam em equilíbrio estático, o que por conse-

quência significa que todos os elementos e todos os nós estão também em equilíbrio.  

 Para melhor apresentar o cálculo que se deve fazer tem-se em conta o diagrama de corpo 

livre da treliça representada na Figura 2.7 a), juntamente com as reações nos apoios, e um exemplo 

de esforços internos relacionados com o nó C e com as barras a que está ligado na Figura 2.7 b). 

  

Figura 2.7 a) Diagrama de corpo livre de uma treliça simples; b) esforços internos entre o nó C e as barras 

a que este está ligado baseada em [2] 

  O valor das reações nos nós A e B é imediato, recorrendo à expressão do equilíbrio de 

forças verticais e horizontais ∑𝐹 = 0, conhecendo o valor de P. Para se averiguar quais os esfor-

ços a que cada barra está sujeita isolam-se os vários nós e as forças internas que constituem pares 

ação-reação com as barras, assim como as forças externas aplicadas, como é possível ver um 

extrato na Figura 2.7 b). Para cada nó recorre-se novamente às equações de equilíbrio de forças 

começando por resolver no nó que tenha apenas duas incógnitas, que neste caso poderia ser o nó 

A, pois já se conhece o valor das reações nos apoios nesse ponto.  

 Como a linha de ação das barras é conhecida, o valor da força a que uma barra está 

sujeita do ponto de vista de um dos nós, tem igual intensidade e sentido oposto à força relacionada 

com o outro nó a que a barra está ligada, ou seja, tomando o exemplo da Figura 2.7 b), 𝐹𝐶𝐴 = 𝐹𝐴𝐶 . 

Por sua vez, como a força entre um nó e uma barra constituem pares ação-reação, é necessário ter 

atenção ao sentido do ponto de vista da barra para determinar se a mesma está sujeita a esforços 

de tração ou compressão.  
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 É importante referir que é necessário conhecer os ângulos que as barras fazem entre si, 

pois as incógnitas não devem ser separadas em componente vertical e horizontal, criando assim 

duas novas incógnitas, mas sim recorrer ao ângulo por forma a seguir o modelo «𝐹𝑋 sin𝜃» em 

que 𝐹𝑋 é a incógnita e θ o ângulo conhecido. 

2. Método das Secções[3][2] 

 Para que sejam determinados os esforços internos de somente alguns elementos de uma 

treliça, o método das secções revela-se mais conveniente. 

 De modo a tornar mais simples a explicação do método recorre-se à Figura 2.8 a), onde 

está apresentada uma treliça simples em equilíbrio. Tome-se o pressuposto que se quer analisar a 

barra CD, e como tal é necessário partir a treliça por meio de uma secção que envolva no máximo 

até três barras, por forma a dividir a estrutura em duas partes (não é necessário que estas sejam 

iguais). 

 

Figura 2.8 – a) Treliça simples; b) parte em estudo para o método das secções baseada em [2] 

 Procede-se então à escolha de uma das partes da treliça que servirá para o diagrama de 

corpo livre de modo a se poder estudar as forças envolvidas, como é representado na Figura 2.8 

b). Recorre-se às equações de equilíbrio estático de forças e momentos para obter a intensidade e 

sentido da força interna na barra CD, sentido este que poderá ser confirmado pelas equações de 

acordo com o que se arbitrou na figura ou não, pois todas as incógnitas têm os sentidos atribuídos 

arbitrariamente e se o sinal nas equações for negativo significa que o pressuposto está errado. Isto 

em nada afeta a intensidade da força, e também se verifica no caso do método dos nós. 

2.4 Método de elementos finitos 

 Dependendo das situações, os modelos de estruturas podem ser contínuos ou discretos. 

No primeiro caso, o modelo é composto por elementos fictícios infinitesimais, ou seja, elementos 

que possam ser representados apenas por modelos matemáticos, o que gera uma infinidade de 

casos de elementos para que o modelo seja desenhado. No segundo caso, o modelo é subdividido 

em parcelas mais pequenas, denominadas por elementos finitos, que ao contrário do caso anterior, 
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podem ser contabilizados individualmente. Daí nasce um novo método de cálculo numérico para 

resolução de problemas mais complexos: o método dos elementos finitos (MEF).[7][8] 

 Regularmente, os sistemas conhecidos no nosso dia a dia são baseados em modelos 

contínuos, cujo o estudo normalmente se revelava complexo, no entanto, com o aparecimento dos 

computadores foi cada vez mais fácil dispor de programas que pudessem formular métodos ma-

temáticos para a resolução desses problemas. Estes métodos consistiam em transformar um mo-

delo contínuo em discreto, aproximando por elementos muito reduzidos para criar uma malha de 

elementos finitos, interligados entre si por nós. Muitos destes programas permitem que o utiliza-

dor possa escolher o valor a discretizar para essa malha.[7][8] 

 O MEF pode ser utilizado para várias áreas de engenharia, tais como a estrutural, ele-

trotécnica, térmica, hidráulica, etc. Assim, no que toca à engenharia estrutural, em que este traba-

lho se enquadra, é possível determinar a influência dos carregamentos externos a cada elemento 

da malha da estrutura, e depois proceder a um estudo da influência para todo o modelo.[7][8] 

 Para as estruturas reticuladas, que podem ser representadas por modelos discretos dire-

tamente, só ocorre interação entre os elementos nos nós ou juntas, trocando forças entre si so-

mente nesses pontos. Para estas mesmas estruturas, como já são constituídas por elementos dis-

cretos, não é preciso definir uma malha de elementos finitos, sendo imediata a identificação dos 

diversos elementos individuais e dos nós que os unem. Os esforços que são estudados nas estru-

turas reticuladas são discretos e calculados nos nós da estrutura. No caso das barras das treliças, 

só existem esforços axiais, sendo classificados à compressão e/ou à tração.[8]  

 O MEF tem em conta a relação entre as forças aplicadas nos nós e os respetivos deslo-

camentos nodais. O conceito de rigidez tem em conta esta relação, por meio de um coeficiente de 

rigidez, k. O exemplo mais conhecido nesta matéria será a rigidez de uma mola, como é represen-

tada na Figura 2.9 em que a expressão que a define é dada por 𝐹 = 𝑘𝑑 sendo F a força externa 

aplicada no nó e d o deslocamento nodal.[8] 

 Numa mola, a rigidez que se estuda é apenas do tipo axial, pois as forças externas apli-

cadas na mola são somente axiais, assim como nas barras da treliça. Mas no caso de uma viga, 

por exemplo, em que possa haver forças de flexão, torção e de corte, além das axiais, é necessário 

estudar a rigidez do elemento tendo em conta todas essas componentes. No entanto, para cada 

componente de força externa aplicada, estuda-se a rigidez que advém dessa mesma força, e no 

fim somam-se todas as componentes de rigidez.[8] 
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Figura 2.9 Tração de uma mola: a) mola em posição de equilíbrio; b) mola deformada com força aplicada 

F retirada de [8] 

  

Figura 2.10 Sistemas de coordenadas: transformação de coordenadas locais em globais retirada de [8] 
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 Para se representarem todos os cálculos, recorre-se à álgebra matricial, apresentando 

assim a matriz de rigidez global, K, juntamente com o vetor de forças externas aplicadas F, e o 

vetor de deslocamentos d. A matriz de rigidez global pode ser construída a partir da matriz de 

rigidez de cada um dos elementos individuais, pelo processo de assemblagem,[9] que poderá ser 

consultado na referência [10]. O modelo matemático de uma dada estrutura em equilíbrio tem de 

respeitar três leis fundamentais: equilíbrio de forças e momentos, compatibilidade de desloca-

mentos e lei de comportamento do material. Estas leis podem ser consultadas em detalhe em [8]. 

 Quando se está a determinar a matriz de rigidez do elemento, pressupõe-se um sistema 

de coordenadas local, relativamente à barra da treliça, onde também são considerados os deslo-

camentos nos nós dos elementos e as forças aplicadas nos mesmos. Para considerar a matriz glo-

bal da estrutura, pela assemblagem, é necessário relacionar cada um dos elementos a um sistema 

de coordenadas global, a partir de uma matriz de transformação.[8] 

 As forças nas coordenadas locais 𝑓𝑥𝑖 e 𝑓𝑦𝑖 exemplificadas na Figura 2.10 representam 

os esforços externos horizontais e verticais, respetivamente, aplicados nos nós e o ângulo α per-

mite fazer a correspondência entre o sistema local e o sistema global, sendo o sentido horário o 

sentido positivo. Por sua vez, 𝐹𝑋𝑖 e 𝐹𝑌𝑖 representam as forças em coordenadas globais, que estão 

relacionadas com as forças das coordenadas locais a partir do ângulo α. Partindo desta noção e 

recorrendo ao sistema de equações seguinte, obtém-se a matriz de transformação de coordena-

das.[8] Pode ser consultado um exemplo na referência [8]. 

{
 
 

 
 
𝑓
𝑥1
= 𝐹𝑋1 cos 𝛼 + 𝐹𝑌1 sin 𝛼

𝑓
𝑦1
= −𝐹𝑋1 sin 𝛼 + 𝐹𝑌1 cos 𝛼

𝑓
𝑥2
= 𝐹𝑋2 cos 𝛼 + 𝐹𝑌2 sin 𝛼

𝑓
𝑦2
= −𝐹𝑋2 sin 𝛼 + 𝐹𝑌2 cos 𝛼

⇔

{
 
 

 
 
𝑓
𝑥1

𝑓
𝑦1

𝑓
𝑥2

𝑓
𝑦2}
 
 

 
 

= [

cos 𝛼 sin 𝛼 0 0

− sin 𝛼 cos 𝛼 0 0

0 0 cos 𝛼 sin 𝛼

0 0 − sin 𝛼 cos 𝛼

] .

{
 

 
𝐹𝑋1

𝐹𝑌1
𝐹𝑋2
𝐹𝑌2}
 

 
 

Equação 2.2 

2.5 Otimização Estrutural 

 A otimização estrutural, ao contrário do que se possa pensar, já não é um assunto novo, 

pois já no final do século XIX e princípios de século XX, James Maxwell e Anthony Michell 

introduziam esta nova noção com os seus respetivos trabalhos «On reciprocal figures, frames and 

diagrams of force (1872)» e «The limits of economy of material in frame structures (1904)».[11] 

 Só bastante mais tarde, com o aparecimento de métodos numéricos (como por exemplo 

o método dos elementos finitos) e de unidades informáticas como os computadores, houve alguma 

evolução na otimização estrutural, passando os problemas a serem resolvidos por este tipo ferra-

mentas apoiando-se na programação matemática e deixando os cálculos analíticos de parte. Estes 
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cálculos eram efetuados a partir de derivadas de equações diferenciais, o que não permitia uma 

grande complexidade de cálculo como hoje em dia se efetua a partir da programação.[11] 

 Para otimizar um projeto é necessário definir qual o problema que se pretende resolver 

(formulando uma função objetivo), recolher toda a informação para a resolução do mesmo, de-

terminar quais as variáveis que influenciem o projeto, definir o critério de paragem das iterações 

e por fim identificar os constrangimentos.[1] 

 Dependendo dos requisitos do projeto, a função objetivo pode ser minimizada ou ma-

ximizada. As variáveis têm de ter alguma liberdade para que o projeto tenha diferentes valores de 

função objetivo, que é o que se pretende. Estas, idealmente, têm que ser independentes umas das 

outras. No entanto, todo o processo de definição da função objetivo e escolha de variáveis tem de 

respeitar os constrangimentos. Estes podem ser de igualdade, se o projeto tiver que cumprir exa-

tamente o constrangimento imposto, ou de desigualdade que neste caso será necessário que o 

projeto cumpra o constrangimento ou esteja acima (ou abaixo, consoante a especificação) do in-

dicado. Esta situação está expressa na Figura 2.11 em que em (A) é apresentado um constrangi-

mento de igualdade e na situação (B) é pretendido que os valores das abcissas sejam inferiores 

aos valores das ordenadas ou iguais. Se forem cumpridos os constrangimentos, tem-se uma situ-

ação em que o projeto é aceitável.[1] 

 

Figura 2.11 Diferença entre um constrangimento de igualdade e um de desigualdade retirada de [1] 

 Um problema de otimização, normalmente segue um modelo padrão que conta com um 

número determinado de variáveis 𝒙 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) para minimizar (ou maximizar) uma certa 

função objetivo 𝑓(𝒙), respeitando p constrangimentos de igualdade e m constrangimentos de de-

sigualdade. Este modelo pode ser descrito como[1]: 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓(𝒙) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎   ℎ𝑗(𝒙) = 0;      𝑗 = 1: 𝑝 

𝑔𝑖(𝒙) ≤ 0;      𝑖 = 1:𝑚 
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 Também podem ser incluídos valores mínimos e/ou máximos para as variáveis, e assim 

estes são também constrangimentos de desigualdade, tais como 

𝑥𝑖 ≥ 0          𝑜𝑢       𝑥𝑖𝑙 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖𝑢 

em que 𝑥𝑖𝑙 representa o mínimo valor de 𝑥𝑖 e 𝑥𝑖𝑢 o valor máximo. É importante ressaltar que os 

constrangimentos de desigualdade tanto podem representar um mínimo ou um máximo.[1] 

 Numa função de minimização podem ser encontrados ou mínimos locais ou mínimos 

globais. Se considerarmos x* o conjunto de variáveis onde se encontra o mínimo global da função 

𝑓(𝒙), isto significa que para todo o espaço admissível 𝑓(𝒙∗) ≤ 𝑓(𝒙) qualquer que seja x. Se se 

encontrar um x* em que numa vizinhança suficientemente pequena do espaço admissível se com-

provar que 𝑓(𝒙∗) ≤ 𝑓(𝒙) então 𝑓(𝒙∗) é um mínimo local.[1] 

 Existem diversos algoritmos para otimizar uma dada função ou problema, como por 

exemplo os algoritmos genéticos. Estes definem uma solução para problemas de otimização a 

partir de métodos estocásticos, baseados na aleatoriedade de números. Dessa forma, a existência 

de um mínimo (ou máximo), quando encontrado, é necessariamente um extremo global, não 

sendo necessários nem constrangimentos, nem funções de gradientes, tornando-se assim um mé-

todo de fácil utilização. No entanto, como desvantagens, estes algoritmos não têm a capacidade 

de garantir a localização do extremo global e necessitam de bastante cálculo mesmo para proble-

mas relativamente simples, o que os torna bastante demorados no processo de otimização.[1] 

 Foi no seguimento deste problema que o programa PROAES foi criado, por forma a 

garantir uma maior velocidade no cálculo da otimização, embora não garanta o descobrimento do 

extremo global, podendo admitir um extremo local como resultado da minimização (ou maximi-

zação) da função a estudar. 

 Para se proceder à otimização estrutural pode-se recorrer a três tipos de abordagens: 

otimização de topologia, otimização dimensional e otimização de forma.[9][11] Cada uma destas 

será explicada em detalhe nos seguintes subcapítulos. É também possível recorrer a um misto 

destes tipos, como acontece neste trabalho, em que se usa primeiro a otimização de topologia e 

posteriormente se recorre tanto à otimização dimensional como à de forma. 

2.5.1 Otimização de topologia 

 A otimização de topologia é mais comum ser utilizada em estruturas reticuladas, tais 

como treliças. Este tipo de otimização permite identificar o número de elementos, de nós e as 

condições de apoio que favorecem uma aproveitação eficiente do material. Este tipo de identifi-

cação tem por base variáveis booleanas (0 ou 1), ou seja, admitindo uma estrutura inicial pré 
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estabelecida, nomeia-se as barras/nós que serão realmente necessários (1) e descarta-se os restan-

tes (0).[9] No caso em estudo, utilizaram-se variáveis contínuas para este tipo otimização, das 

quais se impõe um limite para selecionar os elementos essenciais para suportar as cargas externas, 

ou seja, tomando o exemplo de estudo: as áreas de secção mínimas são da ordem de 10-8 m2 e 

todas as barras com área aproximada a esta grandeza eram consideradas não necessárias, sendo 

até considerado que apenas as áreas superiores a ordens de grandeza de 10-3 m2 ou 10-4 m2 são 

essenciais para o suporte da carga externa, da maneira mais eficiente possível. 

 Para o estudo da otimização de topologia, considerando como variáveis as áreas de sec-

ção de todos os elementos da treliça 𝑨 = (𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑚), e as posições das coordenadas verticais 

𝒅𝒗 = (𝑑1, 𝑑2, … 𝑑𝑛) e horizontais 𝒅𝒉 = (𝑑1, 𝑑2, … 𝑑𝑛) dos nós (que originará um deslocamento d 

dependente de dv e dh) , o problema baseia-se na configuração padrão de acordo com[1]: 

min 𝑓(𝑨, 𝒅)               Equação 2.3 

𝑠. 𝑎.     𝑔𝑗(𝑨, 𝒅) ≤ 0,1𝑉𝑚𝑎𝑥;     𝑗 = 1: 𝑝 

 𝐴𝑖𝑙 ≤ 𝐴𝑖 ≤ 𝐴𝑖𝑢;             𝑖 = 1:𝑚 

 𝑑𝑙
𝑣 ≤ 𝑑𝑘

𝑣 ≤ 𝑑𝑢
𝑣 ;              𝑘 = 1: 𝑛 

 𝑑𝑙
ℎ ≤ 𝑑𝑘

ℎ ≤ 𝑑𝑢
ℎ;              𝑘 = 1: 𝑛 

em que 𝑓(𝑨, 𝒅) representa o deslocamento no nó onde está aplicada a força em cada uma das 

treliças, 𝑔𝑗(𝑨, 𝒅) o constrangimento de uma fração de 10% do volume máximo da estrutura em 

questão (tendo em conta os valores máximos de todas as áreas de secção dos elementos da treliça) 

e os restantes constrangimentos impostos às variáveis de otimização. O valor mínimo das áreas 

de secção transversal para qualquer treliça em estudo são 1×10-8 m2 enquanto que o máximo será 

de 0,01 m2. Para o caso das variáveis da posição das coordenadas dos nós, no geral terão uma 

gama como a representada na Figura 4.5, mas no subcapítulo 4.3.2.1 este valor de amplitude é 

alterado, como será explicado no devido tempo. Os valores de m e n variam consoante a treliça 

em estudo, onde m representa o número de elementos da treliça, e n o número de nós da mesma. 

Estes valores serão apresentados no capítulo 4 consoante a treliça em estudo. O valor de p está 

associado ao constrangimento de volume, que em todos os casos representa apenas um valor para 

toda a estrutura, pelo que 𝑝 = 1. Não existem constrangimentos de igualdade tanto na otimização 

de topologia como na dimensional e de forma.[1] 

2.5.2 Otimização de dimensões e forma 

 A otimização de dimensões isoladamente, numa treliça, considera como únicas variá-

veis as dimensões das secções transversais dos elementos. Estas variáveis, tal como no caso da 
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otimização de topologia, têm uma gama de valores que devem respeitar. Esta gama pode ser com-

posta por valores discretos ou contínuos. Por exemplo, para o caso de uma treliça, pode-se sele-

cionar de um conjunto de áreas de secção transversal normalizadas as que otimizarem de uma 

forma eficiente a estrutura, tornando-se assim um problema de variáveis discretas. Caso não seja 

necessário/útil respeitar um tipo de elemento normalizado, há sempre a possibilidade de dar a 

liberdade de escolha de qualquer valor numa gama contínua. O problema de variáveis discretas é 

um problema que respeita a análise de combinações.[9] 

 Pode-se definir como variáveis todas as áreas de secção das barras das treliças ou limitar 

o problema a algumas, ou seja, se se quiser que todas as barras tenham a liberdade de ter a sua 

própria área existem tantas variáveis quanto elementos, mas se se quiser considerar uma área para 

barras horizontais e outra para barras verticais, por exemplo (considerando que as oblíquas não 

alteram o seu valor) existem apenas duas variáveis. 

 Por outro lado, a otimização de forma numa treliça considera exclusivamente variáveis 

de posição das coordenadas dos nós que unem os diversos elementos da estrutura. Este tipo de 

variáveis também são designadas por variáveis geométricas, pois geram uma alteração na confi-

guração da estrutura. Quando uma treliça está sujeita apenas a otimização de forma, o número de 

elementos e nós não é alterado, pois não há otimização de topologia, e também não são alteradas 

as dimensões das áreas de secção dos elementos, porque não é considerada a otimização dimen-

sional. 

 Apesar de se poder separar a otimização dimensional da otimização de forma como foi 

explicado, para o estudo nesta dissertação será considerado um misto dos dois tipos de otimiza-

ções por forma a abranger o maior número de soluções possíveis tornando assim o projeto mais 

eficiente. 

 

Figura 2.12 Tipo de otimizações: dimensional, de forma e topológica respetivamente retirada de [12] 

 A estrutura descrita na Equação 2.3 pode ser adaptada ao caso da otimização de dimen-

sões e forma, mantendo as mesmas variáveis com os mesmos valores máximo e mínimo, em que 
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a função 𝑓(𝑨, 𝒅) neste caso representa o volume total da estrutura e 𝑔𝑗(𝑨, 𝒅) o constrangimento 

ao deslocamento do nó onde está aplicada a força externa. O valor máximo do constrangimento 

varia consoante o modelo de treliça, como será explicado no subcapítulo 4.3, em que o seu valor 

é dado por L/500, sendo L o comprimento total do vão da treliça. 

2.6 Plataformas Informáticas Utilizadas 

 Foram usados dois programas informáticos de análise por elementos finitos para a re-

solução do problema que será exposto no subcapítulo 2.7: o MATLAB e o ANSYS Mechanical 

APDL, em que este segundo serve apenas para demonstrar que o programa PROAES desenvolvido 

a partir do MATLAB está a gerar uma análise correta nas treliças propostas. Esta análise estará 

apresentada no Anexo A. 

 O MATLAB usa uma linguagem muito apropriada a problemas estruturais, sendo este 

um dos principais programas para o efeito. As variáveis que são utilizadas no programa podem 

ser escalares, vetores ou matrizes. Na Equação 2.4 são apresentados exemplos destas variáveis, 

em que a representa uma variável escalar, b um vetor linha 1⨉2, c um vetor coluna 2⨉1 (o tras-

posto do vetor linha b) e d uma matriz quadrada 3⨉3.[1] 

𝑎 = 1;   𝑏 = [1, 1];  𝑐 = [1; 1];   𝑑 = [1, 0, 0;  1, 1, 0;  1, −2, 1];  Equação 2.4 

 Como se pode observar, a vírgula tanto num vetor como numa matriz, tem a finalidade 

de separar as colunas, enquanto que o ponto e vírgula separa as diversas linhas que possam exis-

tir.[1] 

 Este último tipo de pontuação, quando colocado no fim de uma atribuição de valor à 

variável, também tem a função de ocultar para o utilizador esse mesmo valor. Os nomes, quer 

seja de variáveis, quer seja de ficheiros, não devem ultrapassar uma palavra, e se o fizerem, devem 

separá-las por um underscore ( _ ), nunca por espaços. O programa também não reconhece acen-

tos, cedilhas e outros carateres que não as letras alfabéticas e os números, nos nomes de ficheiros 

e variáveis. Por exemplo, o ficheiro de dados apresentado no Anexo C.3 myfun_trelica.m, que 

define a função objetivo de otimização de uma dada treliça, não utiliza a cedilha nem no nome do 

ficheiro, nem na própria função. Já existem alguns nomes de variáveis pré-definidos, como por 

exemplo para o valor de π (3,1415926…) a representação em MATLAB tem a palavra “pi”.[1] 

 Para problemas de otimização, o programa tem uma ferramenta específica onde têm de 

ser criadas as funções do(s) objetivo(s) e do(s) constrangimento(s), que se designa por optimtool. 

É também possível definir os valores inicial, superior e inferior das diversas variáveis, assim 

como as tolerâncias máximas para a função objetivo, para os constrangimentos e para as variáveis. 

É possível limitar o problema a minimização com constrangimento utilizando a função fmincon, 
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sendo que para outro tipo de problemas podem ser selecionadas outras funções. Para este tipo de 

função, foi escolhido o algoritmo SQP e as derivadas foram fornecidas no programa PROAES, 

pelo que no campo “Derivatives” seleciona-se a opção “Gradient supplied”.[1] 

2.7 Definição do Problema 

 De momento, os métodos a que se recorre para dimensionamento de estruturas reticu-

ladas são de pura análise como já foi referido, ou seja, após se ter projetado a treliça verifica-se 

quais os esforços a que cada elemento está sujeito. O que se propõe estudar será o cálculo de 

flexão de várias treliças metálicas típicas, usadas tanto na área de engenharia civil como na área 

da engenharia mecânica, que não tenham a possibilidade de serem apoiadas a não ser nas extre-

midades e que tenham um comprimento de vão suficientemente comprido para que sejam as de-

formações o parâmetro de dimensionamento da treliça. Para colmatar esta carência existe a apro-

ximação ao dimensionamento de uma viga sujeita a flexão pura, que será explicada no subcapítulo 

3.2. É necessário frisar novamente que a flexão nas treliças que será estudada corresponde a toda 

a estrutura e não aos seus elementos, pois considera-se que os mesmos só têm esforços de tração 

ou compressão, sendo os momentos fletores e de torção desprezáveis neste contexto. Assim, ori-

gina-se neste tipo de elementos tensões normais (σn), definidas por forças axiais por unidade de 

área [8]:  

𝜎𝑛 =
𝐹

𝐴
     Equação 2.5 

 A deformação linear média (휀) por sua vez depende da dimensão inicial do elemento e 

da dimensão após sofrer deformação[8]: 

휀 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
=

𝑑

𝐿
    Equação 2.6 

 

Figura 2.13 Variação de comprimento de uma barra retirada de [8] 



Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica 

22 

 A tensão normal pode ser relacionada com a deformação linear média a partir da Lei de 

Hooke, quando o material tem um comportamento linear e está em regime elástico. Esta relação 

só é possível tendo em conta uma constante de proporcionalidade denominada por Módulo de 

elasticidade ou Módulo de Young, E [4][8]: 

𝜎𝑛 = 𝐸 × 휀    Equação 2.7 

 Esta constante de proporcionalidade depende do tipo de material que se utiliza e é pos-

sível saber o seu valor por ensaios experimentais tais como o de tração uniaxial, mas hoje em dia 

é tabelada para casos gerais. Para o estudo a ser feito, as barras das treliças serão de aço com esta 

constante igual a E = 200 GPa.[13] Considerou-se uma tensão admissível para todas as barras das 

diversas treliças com o valor de 120 MPa. 

 Da combinação das três equações apresentadas anteriormente, gera-se uma expressão 

para a força externa aplicada numa certa barra: 

𝐹 =
𝐸𝐴

𝐿
𝑑    Equação 2.8 

 Comparando esta última expressão com a expressão da rigidez da mola, pode-se con-

cluir que a rigidez para uma barra é dada por uma constante igual a 
𝐸𝐴

𝐿
 em que E representa o 

módulo de elasticidade, A a área de secção transversal e L o comprimento da barra.[8] 

  As treliças a utilizar para comparação do método aproximado são do tipo Pratt porque 

apresentam a vantagem de que os membros mais longos da teia, as diagonais, estão quase sempre 

à tração, enquanto as verticais são mais curtas e estão à compressão, poupando massa e por con-

sequência diminui-se o custo.[14] 

 Para todas as treliças em estudo será desprezado o peso total da estrutura em todos os 

cálculos, por forma a poderem ser simplificados. 
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3.  Metodologias de cálculo de deformações em 

treliças 

3.1 Modelos de treliças 

 O estudo do planeamento e execução de uma estrutura reticulada, para além de conhe-

cido, já é um assunto bastante antigo. Contudo, para uma dada treliça com vão suficientemente 

longo, em que o suporte é limitado às extremidades, é necessário ter em conta as deformações 

que a mesma possa sofrer, o que por norma não é referido nos estudos deste tipo de estruturas. 

Como tal, este capítulo pretende apresentar um método aproximado que se possa utilizar para a 

fase anterior ao projeto, para calcular as deformações máximas que a treliça pode suportar. Para 

confirmar a utilidade deste método heurístico procede-se ao estudo de vários modelos de treliças, 

onde é aplicado tanto o método aproximado, como um método numérico a partir do programa 

desenvolvido em MATLAB, o PROAES. Este programa é muito recente, e não foi utilizado ante-

riormente a não ser aquando da sua execução, que está explicada na referência [15]. Como tal, 

procedeu-se a uma comparação dos resultados obtidos pelo PROAES e pelo programa de elemen-

tos finitos ANSYS que está presente no Anexo A. 

 Como os métodos foram utilizados como termos de comparação, alguns coeficientes 

tais como a tensão admissível, não foram retirados de normas ou tabelas, pois é relevante que 

sejam iguais nos dois métodos. Em situação de projeto é importante que estes não sejam arbitra-

dos, e que se tenha em consideração essas ferramentas. Além disso, todos os passos demonstrados 

para o projeto de cálculo de treliças dizem respeito apenas ao cálculo das deformações por forma 

a orientar o projetista numa situação anterior ao projeto, não sendo considerados os cálculos para 

elementos de ligação, tensões, análise dinâmica, análise de fluidos, análise de vibrações, entre 

outros fatores importantes para o projeto real de uma treliça. 

3 
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 O primeiro modelo ilustra treliças com 20 metros de comprimento e alturas compreen-

didas entre os 0,5 metros e os 2 metros. Para todas, as barras horizontais têm 2 metros de compri-

mento, variando apenas o comprimento das barras verticais, o que consequentemente altera o 

comprimento das barras oblíquas. Serão quatro os casos a serem estudados onde o que varia é o 

valor do comprimento das barras verticais que é exatamente igual à altura total da treliça, ou seja, 

para a treliça de 0,5 metros de altura, por exemplo, as barras verticais têm um comprimento total 

de 0,5 metros, o que perfaz um total de √4,25 metros de comprimento para as barras oblíquas. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, para as alturas de 1 metro, 1,5 metros e 2 metros, as 

barras oblíquas têm um comprimento respetivo de √5 metros, √6,25 metros e √8 metros. Este 

modelo é representado na Figura 3.1. 

 Os nós estão representados por Nx (a vermelho) e os elementos por Ex (a azul), sendo 

x o número relativo ao nó ou ao elemento, respetivamente. 

 

Figura 3.1 Modelo para treliça com 20 metros de vão e altura variável 

 Nos modelos apresentados seguidamente foi variado o vão da treliça para 24 metros 

(Figura 3.2), 28 metros (Figura 3.3) e 32 metros (Figura 3.4). A altura é igual para todas as treliças 

(1 metro). Para estes três casos, como o que varia é o vão e todas as barras horizontais mantêm o 

valor de 2 metros, o comprimento das barras oblíquas é igual a √5 metros, pois todas as barras 

verticais têm o comprimento de 1 metro. 

 

Figura 3.2 Modelo de treliça de 24 metros de vão e 1 metro de altura 

 

Figura 3.3 Modelo de treliça de 28 metros de vão e 1 metro de altura 
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Figura 3.4 Modelo de treliça de 32 metros de vão e 1 metro de altura 

 Todas as treliças são apoiadas apenas nas extremidades. O apoio que se encontra no nó 

1 é um apoio duplo, que permite que esse ponto possa ter apenas rotação, provocando duas rea-

ções normais com as direções horizontal e vertical. Na outra extremidade, que para o caso do vão 

de 20 metros, por exemplo, se encontra no nó 21, a treliça tem um apoio simples o que lhe permite 

ter não só rotação mas também a capacidade de se deslocar livremente na direção do eixo hori-

zontal, criando uma única reação normal com direção vertical. O carregamento externo está apli-

cado a meio vão, tem direção vertical, sentido negativo e o valor de 10 000 Newtons para qualquer 

um dos modelos, ou seja, para as treliças com 20 metros de vão a força está aplicada no nó 11, 

para a de 24 metros de vão está aplicada no nó 13, na de 28 metros está aplicada no nó 15 e 

finalmente para a de 32 metros está aplicada no nó 17. 

3.2 Método Aproximado 

 Como já foi referido, o estudo do comportamento das treliças sujeitas a carregamentos 

estáticos no que toca ao cálculo de tensões já é bastante notório, no entanto o caso é diferente para 

a questão do cálculo das deformações. Foi neste sentido que se pretendeu desenvolver um método 

simplificado que permita proceder ao cálculo das deformações nas estruturas, num primeiro con-

tato entre o cliente e o projetista. Este método pretende basear-se na teoria generalizada de vigas 

[16][17], aproximando toda a estrutura reticulada a uma viga composta por duas longarinas espa-

çadas entre si, Figura 3.5. 



Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica 

26 

 

Figura 3.5 a) Estrutura reticulada de Pratt retirada de [3][2][5]; b) representação tendo em conta apenas 

as longarinas da estrutura reticulada 

 Na Figura 3.5 b), está presente o modelo que também serve para aplicar o teorema dos 

eixos paralelos [2][5]. Com base neste teorema, é possível determinar o momento de inércia de 

área total da estrutura, tendo em conta a seguinte expressão: 

𝐼 = 𝐼0 + 𝐴𝑑
2     Equação 3.1 

I representa o momento de inércia de área de uma das longarinas (barras horizontais) em relação 

à linha média, I0 o momento de inércia de área da mesma longarina em relação ao eixo transversal 

da mesma, A a área de secção transversal e d a distância da viga à linha média. Como as longarinas 

têm a mesma área de secção transversal e estão equidistantes da linha média, o momento de inér-

cia de área total do conjunto pode ser obtido a partir da expressão 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2𝐼. 

 Para se poder garantir que o método aproximado seria idêntico ao numérico, seguiram-

se dois caminhos para determinar o deslocamento do nó onde estaria aplicada a força externa. O 

primeiro, parte de uma situação onde são conhecidas as tensões admissíveis aplicadas na estrutura 

e pode ser verificado no diagrama da Figura 3.7 e no segundo são conhecidas as deformações 

admissíveis (Figura 3.8). 

 Conhecidas as tensões admissíveis 

 Este modo de descobrir o deslocamento do nó onde está aplicada a força tem como 

primeiro passo arbitrar uma área de secção transversal, para que se possam conhecer as barras 

que têm um valor de esforço interno superior às restantes. Desta forma, escolhe-se um dos mode-

los de treliças apresentadas no subcapítulo 3.1 e executa-se o PROAES, tendo em conta a área 

arbitrada, para analisar estaticamente quais são os esforços aplicados a cada uma das barras e se 

representam esforços de tração ou compressão. Qualquer um dos modelos de treliças tem barras 
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verticais, horizontais e oblíquas, assim foi analisado qual seria o maior esforço de compressão e 

qual o maior de tração para cada um dos tipos de elementos. 

 Depois de selecionadas as barras que detêm o maior esforço de compressão e o maior 

esforço de tração, foram selecionadas três áreas críticas para cada tipo de elemento (vertical, ho-

rizontal ou oblíquo) tendo em conta critérios de tensão admissível e um critério de carga crí-

tica[10][18] para o caso de esforços de compressão: 

1) Esforços de tração 

1.1) 𝜎𝑎𝑑𝑚 ≥
|𝑁1|

𝐴1
        Equação 3.2 

2) Esforços de compressão 

2.1) 𝜎𝑎𝑑𝑚 ≥
|𝑁2|

𝐴2
        Equação 3.3 

2.2) |𝑁2| ≤
𝜋2𝐸𝐼3

𝑙𝑒𝑞
2     em que leq = l2    Equação 3.4 

 Ni com i = 1 ou 2 representam os esforços internos de tração ou compressão, respetiva-

mente. A tensão admissível é igual para todos os modelos e tem o valor de 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 120 MPa, 

sendo esta derivada de uma propriedade do material. O comprimento de uma barra é definido por 

l2 e o comprimento equivalente é igual, pois considera-se que a barra esteja numa situação apro-

ximada à de uma viga simplesmente apoiada nas extremidades sujeita a esforços de compressão. 

Finalmente, as áreas de secção são representadas por Aj com j = 1, 2, 3. No caso da Equação 3.4 

não está especificamente a área, mas pode ser obtida a partir do sistema de equações seguinte para 

o caso de uma secção tubular em que t = 0,1D, onde t representa a espessura de parede e D o 

diâmetro externo do tubo. 

{
𝐼 =

𝜋

4
(𝑅2

4 − 𝑅1
4)

𝐴 = 𝜋(𝑅2
2 − 𝑅1

2)
⇔ {

𝐼 =
𝜋×0,5904

64
𝐷4

𝐴 =
𝜋×0,36

4
𝐷2

⇒ 𝐼 =
0,5904×16

64×0,362×𝜋
𝐴2  Equação 3.5 

 O sistema de equações mostrado anteriormente baseia-se numa secção tubular como a 

representada na Figura 3.6, tendo em conta que 𝐷 = 2𝑅2 e 𝐷 − 2𝑡 = 2𝑅1. O comprimento de um 

certo elemento da treliça está representada por l, e os raios externo e interno por R2 e R1, respeti-

vamente. Também é possível notar que o momento de inércia varia sempre com I = cA2, sendo c 

uma constante que depende da geometria da secção do elemento em estudo. 
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Figura 3.6 Esquema de uma secção transversal tubular 

 Depois de determinadas as três áreas críticas por tipo de elemento, fica-se com um total 

de nove áreas de secção críticas: três para as barras horizontais, três para as barras verticais e três 

para as barras oblíquas. De todas, escolhe-se a maior, isto se se considerar que para toda a estru-

tura existe apenas um tipo de área de secção. Se se quiser que cada tipo de elemento tenha uma 

secção distinta, ou seja, uma área para as barras verticais, outra para as barras horizontais e ainda 

uma terceira para as barras oblíquas, então escolhe-se a área com maior valor das três críticas por 

cada tipo de elemento, reduzindo de nove áreas de secção críticas para três. 

 Da Equação 3.1, com a área de secção crítica selecionada (A), aplica-se o teorema dos 

eixos paralelos. O momento de inércia I0 será igual ao obtido na Equação 3.5, e assim é possível 

determinar o momento de inércia do conjunto I. 

 Para determinar o valor do deslocamento máximo, δ, do nó onde se encontra aplicada a 

força utiliza-se o valor do momento de inércia do conjunto, Itotal, o valor do carregamento externo, 

P, o comprimento total da estrutura, L e o valor do módulo de elasticidade, E. 

𝛿 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
     Equação 3.6 

 A equação 3.6 permite calcular o deslocamento máximo para uma viga apoiada nas 

extremidades com carregamento a meio vão, tendo em conta a teoria generalizada de vigas.[19] 

 Todos os passos tomados estão representados no diagrama, incluindo a aplicação do 

Teorema dos Eixos Paralelos, que é o passo que difere o método aproximado do método numé-

rico. Neste último, depois de ser escolhida a área de secção crítica, determina-se logo o desloca-

mento máximo a meio vão da treliça. 
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Figura 3.7 Diagrama de tarefas para determinar o deslocamento do nó da força onde são conhecidas as 

tensões admissíveis 

 Toma-se como exemplo a treliça de 20 metros de vão e 1 metro de altura, considerando 

uma área de secção transversal comum a todos os elementos da treliça, cujos dados são: 

o Área normalizada inicial (HEB100) = 2600 mm2; (Anexo B) 

o Momento de Inércia de área inicial (HEB100), Ix = 4,5⨉106 mm4; (Anexo B) 

o 𝑑 = 0,5 m; 

o 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 120 MPa; 

o 𝐸 = 210 GPa; 

o 𝐿 = 20 m; 

o 𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 1 m, 𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 2 m e 𝑙𝑜𝑏𝑙í𝑞𝑢𝑜 = √5 m; 

o 𝑃 = 10 000 N; 

 Seguindo os passos já apresentados no diagrama anterior, utiliza-se o PROAES para 

analisar o ficheiro de input (exemplo presente no Anexo C.1). No ficheiro de output (exemplo do 

ficheiro no Anexo C.2) são apresentados, além de muitos outros resultados, os vários esforços 

internos para cada um dos elementos da treliça, representados como esforços de compressão ou 

tração. Para as barras verticais o maior esforço de compressão está presente nos elementos 1 e 41 

com o valor de 4 950 N e o maior esforço de tração está presente no elemento 21 com o valor de 

114 N; não existe nenhum esforço de compressão nas barras oblíquas, pelo que o valor máximo 

à tração foi encontrado nos elementos 15 e 27 com o valor de 11 000 N; por fim, nas barras 

horizontais o maior esforço de compressão está presente nos elementos 20 e 24 com o valor de 

49 700 N e de tração nos elementos 18 e 22 com o valor de 40 000 N. 

Com base nos critérios apresentados anteriormente a área de secção transversal escolhida foi 

de 5,14⨉10-4 m2 porque se considerou apenas uma área de secção para toda a estrutura. Este valor 

foi conseguido a partir do critério de carga crítica exposto em 2.2) nas barras horizontais, em que 

I3 = I0 = 9,59⨉10-8 m4. 
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 Aplicando o teorema dos eixos paralelos, pela Equação 3.1, o momento de inércia do 

conjunto é igual a 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2𝐼 = 2,57 × 10
−4 m4 . Tendo em conta os dados já mostrados e a 

Equação 3.6, o deslocamento máximo que o nó onde está aplicada a força pode ter será 𝛿 = 3,08 ×

10−2 m. O volume total desta estrutura são 0,0377 m3.  

Os deslocamentos, assim como os volumes, das restantes estruturas podem ser consultados 

na Tabela 3.1, seguindo o mesmo tipo de análise. 

 Conhecidas as deformações admissíveis 

 Como pode ser observado na Figura 3.8, os passos são muito idênticos aos do caso em 

que são conhecidas as tensões admissíveis, no entanto são aplicados pelo sentido inverso. Para o 

método aproximado o último passo não é aplicado, pois à partida já se sabe que o máximo deslo-

camento será obtido a partir da expressão 𝛿 ≤
𝐿

500
. No entanto, para se saber o volume, recorre-se 

à Equação 3.6 e retira-se o momento de inércia de área do conjunto. Com a Equação 3.5 tem-se 

uma relação entre a área de secção A e o momento de inércia individual I0, pelo que utilizando o 

teorema dos eixos paralelos se consegue determinar essas duas propriedades. Assim, é possível 

indicar o volume total da estrutura.  

 

Figura 3.8 Diagrama de tarefas para determinar o deslocamento do nó da força onde são conhecidas as 

deformações admissíveis 

 Tomando novamente o exemplo da treliça de 20 metros de vão com 1 metro de altura e 

os seus dados, retira-se uma área de secção 𝐴 = 3,97 × 10−4 m2 e um momento de inércia de área 

de 𝐼0 = 5,70 × 10−8 m4. Isto equivale a um volume de 𝑉 = 0,0291 m3. 

3.3 Método Numérico 

 Para estudar os efeitos que a carga externa tem nas várias treliças, utiliza-se este método 

que os estuda com precisão, pois utiliza um programa que faz análise por elementos finitos, o 

PROAES. Embora este programa seja utilizado inicialmente para o método aproximado, todos os 
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passos descritos no diagrama da Figura 3.7 com as setas representadas com linha a cheio, também 

se aplicam para o método numérico para o caso em que são conhecidas as tensões admissíveis. 

Quando são conhecidas as deformações admissíveis, os passos a utilizar estão expostos no dia-

grama da Figura 3.8, incluindo o último que não foi utilizado para o método aproximado. 

 Conhecidas as tensões admissíveis 

 Recorrendo ao mesmo exemplo da treliça de 20 metros de vão e 1 metro de altura e 

considerando uma área de secção transversal comum a todos os elementos da treliça, repetem-se 

também os seguintes dados: 

o Área normalizada inicial (HEB100) = 2600 mm2; (Anexo B) 

o Momento de Inércia de área inicial (HEB100), Ix = 4,5⨉106 mm4; (Anexo B) 

o 𝑑 = 0,5 m; 

o 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 120 MPa; 

o 𝐸 = 210 GPa; 

o 𝐿 = 20 m; 

o 𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 1 m, 𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 2 m e 𝑙𝑜𝑏𝑙í𝑞𝑢𝑜 = √5 m; 

o 𝑃 = 10 000 N; 

 Depois de analisados os dados inseridos no ficheiro input e saber qual a área de secção 

que se deve utilizar como crítica, altera-se o mesmo ficheiro com a nova área (5,14⨉10-4 m2) e o 

novo momento de inércia de área (admitindo que este tem um valor relativamente baixo, pois o 

momento de inércia tem um grande impacto nos resultados, como será explicado no subcapítulo 

4.3.1.1). Executa-se novamente o PROAES e lêem-se os dados presentes no ficheiro output, in-

cluindo o deslocamento vertical do nó onde está aplicada a força, 𝛿 = 3,43 × 10−2 m. O volume 

total da estrutura é igual ao do método aproximado, pois a área de secção crítica escolhida é 

exatamente a mesma, assim como a geometria da estrutura, V = 0,0377 m3. 

 Conhecidas as deformações admissíveis 

 O valor para o deslocamento que se arbitrou no método aproximado tendo em conta a 

expressão 𝛿 ≤
𝐿

500
 também se aplica para o método numérico, em que no caso da treliça de 20 

metros de vão corresponde a um valor de deslocamento máximo 𝛿 = 0,04 m. Ao contrário do 

método aproximado, neste parte-se de um valor de deslocamento máximo para se determinar uma 

área de secção por forma a analisar se com essa área o deslocamento é ou não idêntico ao imposto, 

pois recorre-se a uma aproximação por teoria de vigas quando se arbitra o deslocamento inicial. 

 A área de secção transversal é igual à apresentada no método aproximado (𝐴 = 3,97 ×

10−4 m2) e por consequência, o momento de inércia de área também o é (𝐼0 = 5,70 × 10−8 m4). 
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Inclui-se estes dois dados no ficheiro de input do PROAES e executa-se o programa, depois ana-

lisa-se o ficheiro de output e retira-se o deslocamento real do nó onde está aplicada a força, 𝛿 =

4,44 × 10−2 m. 

 As análises das restantes treliças estão apresentadas no subcapítulo 3.4 e os seus resul-

tados serão comentados em conjunto, incluindo este exemplo. 

3.4 Comparação de Resultados 

 Os estudos feitos nos subcapítulos anteriores têm duas vertentes: uma em que se conhe-

cem antecipadamente as tensões admissíveis nas barras e outra em que se conhecem as deforma-

ções admissíveis nos nós, mais propriamente a deformação vertical do nó onde está aplicada a 

força de P = 10 kN. Para se calcularem os valores do deslocamento desse mesmo nó e do volume 

para os sete tipos de treliças apresentadas nos modelos no subcapítulo 3.1, foi necessário recorrer 

a esses dois procedimentos distintos, por forma a garantir que o erro do método aproximado re-

lativamente ao método numérico era idêntico para os dois casos (tensões ou deformações). 

Tabela 3.1 Valores de deslocamento no nó onde está aplicada a força e volume para diferentes treliças, 

conhecidas as tensões admissíveis 

Conhecidas as tensões admissíveis 

Altura (m) 0,5 1 1,5 2 

Largura (m) Numérico Aprox. Numérico Aprox. Numérico Aprox. Numérico Aprox. 

20 
δ (m) 0,1017 0,0940 0,0343 0,0308 0,0202 0,0174 0,0140 0,0112 

Vol. (m3) 0,0445 0,0377 0,0330 0,0319 

24 
δ (m) 

– 
0,0545 0,0506 

– – 
Vol. (m3) 0,0475 

28 
δ (m) 

– 
0,0782 0,0740 

– – 
Vol. (m3) 0,0602 

32 
δ (m) 

– 
0,1072 0,1028 

– – 
Vol. (m3) 0,0738 

 

 É comum aos dois procedimentos que com o aumento do vão haja também um aumento 

no valor do volume total da estrutura, o que seria expetável, tendo em conta que se está a acres-

centar mais elementos à treliça. Quando são conhecidas as deformações admissíveis, o valor do 

deslocamento no método aproximado segue a expressão 𝛿 ≤
𝐿

500
, demonstrando assim que só de-

pende do comprimento do vão da treliça, no entanto os valores do deslocamento no nó da força 

para o método numérico seguem comportamentos diferentes com o aumento da largura da treliça 

para os dois tipos de procedimentos, conhecidas as tensões admissíveis e conhecidas as deforma-

ções admissíveis. 
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Tabela 3.2 Valores de deslocamento no nó onde está aplicada a força e volume para diferentes treliças, 

conhecidas as deformações admissíveis 

Conhecidas as deformações admissíveis 

Altura (m) 0,5 1 1,5 2 

Largura (m) Num. Aprox. Num. Aprox. Num. Aprox. Num. Aprox. 

20 
δ (m) 0,0430 0,0400 0,0444 0,0400 0,0465 0,0400 0,0500 0,0400 

Vol. (m3) 0,1040 0,0291 0,0144 0,0090 

24 
δ (m) 

– 
0,0517 0,0480 

– – 
Vol. (m3) 0,0501 

28 
δ (m) 

– 
0,0591 0,0560 

– – 
Vol. (m3) 0,0795 

32 
δ (m) 

– 
0,0667 0,0640 

– – 
Vol. (m3) 0,1185 

 

 Esses valores, quando são conhecidas as deformações admissíveis, não são muito dife-

rentes entre si, isto porque a área de secção é igual para as quatro treliças com vão de 20 metros 

de comprimento, mudando apenas o comprimento das próprias barras, o que também influencia 

o volume. Para o caso em que são conhecidas as tensões admissíveis, as áreas de secção são 

diferentes de acordo com a altura que se está a estudar, daí dar valores muito díspares, o que 

também explica o facto de diminuir o deslocamento com o aumento da altura da treliça. Ou seja, 

enquanto que no caso das deformações admissíveis, o único fator para alterar o deslocamento 

seria a altura das treliças, no caso das tensões admissíveis esse não é o único, sendo acrescentado 

a diferença de áreas de secção das barras. 

Tabela 3.3 Erro relativo do deslocamento do nó onde está aplicada a força do método aproximado com o 

do método numérico, conhecidas as tensões e as deformações admissíveis 

Erro do δ aproximado relativamente ao δ numérico (%) 
Tensões 

20 × 0,5 
7,52 

20 × 1 
9,98 

20 × 1,5 
14,05 

20 × 2 
19,95 

Deformações 7,08 9,96 13,96 19,97 

Tensões 
– 24 × 1 

7,19 
– – 

Deformações 7,10 

Tensões 
– 28 × 1 

5,35 
– – 

Deformações 5,29 

Tensões 
– 32 × 1 

4,04 
– – 

Deformações 4,07 

 

 Pode ser consultado o erro do deslocamento máximo do método aproximado relativa-

mente ao deslocamento máximo do método numérico na Tabela 3.3. Como pode ser observado, 

os erros tendo em conta as deformações admissíveis e as tensões admissíveis conhecidas são 

muito aproximados, o que confirma que a proximidade dos métodos tem um erro constante qual-

quer que seja o ponto escolhido. No entanto, também se pode observar que o erro aumenta com 

o aumento da altura da treliça e diminui com o aumento do vão. Ou seja, para uma situação de 
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escolha, seria ideal aplicar o método aproximado em vãos suficientemente grandes e com alturas 

suficientemente pequenas. 

 Para que o método aproximado fosse totalmente fiável, era necessário que os valores do 

deslocamento obtidos por este fossem superiores aos do método numérico, isto porque os valores 

apresentados na Tabela 3.1 e na Tabela 3.2 são de análise a uma estrutura pré-concebida. Numa 

situação de anteprojeto se se utilizasse o método aproximado e depois se se fosse conferir com o 

método numérico, os valores do deslocamento seriam superiores aos admitidos. Embora a dife-

rença resida na ordem dos milímetros, poderia haver situações que provocassem grande instabi-

lidade na estrutura, ou que até mesmo levasse à rotura da mesma. Assim, seria aconselhável acres-

centar um fator de majoração, que não seria constante pois os erros não são constantes com as 

alterações de altura e largura. Conclui-se que o modelo está bastante próximo da realidade e pode 

ser utilizado, desde que seja melhorado por forma a dar resultados no lado da segurança.
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4.  Otimização Estrutural 

4.1 Modelos de treliças 

 As treliças a serem estudadas neste capítulo serão ligeiramente diferentes das do capí-

tulo anterior, pois para o caso da otimização representariam situações demasiado simplificadas. 

No entanto, será mantida uma proporção semelhante, sendo os apoios aplicados nas extremidades 

das estruturas e a força a meio vão, como já foi referido. 

 As primeiras quatro estruturas têm todas um vão de 20 metros cuja altura é o único fator 

que varia. Estas são compostas por barras verticais de 0,5 metros, 1 metro, 1,5 metros e 2 metros, 

o que equivale, respetivamente, a uma altura total da treliça, composta por duas barras verticais, 

de 1 metro, 2 metros, 3 metros e 4 metros, tendo em conta que o comprimento de cada barra 

horizontal mantém-se nos 2 metros. As barras oblíquas têm um comprimento correspondente à 

raiz quadrada da soma dos quadrados dos comprimentos das barras horizontais e verticais, o que 

perfaz os valores exatos de √4,25 metros, √5 metros, √6,25 metros e √8 metros, para cada uma 

das estruturas exemplificadas, respetivamente. A numeração dos nós e dos elementos, neste caso, 

não depende da altura da treliça, pelo que a Figura 4.1 representa uma situação esquemática ade-

quada a todas as treliças discriminadas, embora não apresente as alturas especificamente. Tal 

como no capítulo 3, os nós estão representados por Nx a vermelho e os elementos por Ex a azul, 

sendo x o número relativo ao nó ou ao elemento em questão. 

 

Figura 4.1 Representação de treliças com vão de 20 metros e alturas variáveis 

4 
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 A estrutura é apoiada nos nós 2, em apoio duplo, e 32 em apoio simples. O primeiro 

apoio permite que a estrutura possa ter rotação naquele ponto, enquanto que o segundo não só 

tem essa liberdade como pode também deslocar-se livremente no eixo horizontal. Isto implica 

que no primeiro apoio haja duas reações normais ao plano horizontal e vertical, e que o segundo 

apoio crie apenas uma reação normal ao plano horizontal. A força está aplicada no nó 17 e tem o 

valor de 10 000 N, no sentido negativo do eixo vertical. 

 No caso das próximas três treliças representadas nas Figura 4.2, Figura 4.3, e Figura 4.4 

são os comprimentos dos vãos que variam, respetivamente, para 24 metros, 28 metros e 32 metros. 

O valor do comprimento de cada barra é igual nos três casos: 2 metros para as barras horizontais 

e 1 metro para as barras verticais. Sendo assim nos três casos têm uma altura total de 2 metros e 

as barras oblíquas um comprimento correspondente a √5 metros. 

 

Figura 4.2 Representação de treliça de 24 metros de comprimento e 2 metros de altura 

 

Figura 4.3 Representação de treliça de 28 metros de comprimento e 2 metros de altura 

 

Figura 4.4 Representação de treliça de 32 metros de comprimento e 2 metros de altura 
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 Estas estruturas têm também dois tipos de apoios iguais ao caso das treliças de 20 metros 

de vão e forças de iguais sentidos, direções e magnitudes. A treliça de 24 metros de vão está 

apoiada nos nós 2 e 38, com a força aplicada no nó 20. A treliça de 28 metros de vão está apoiada 

nos nós 2 e 44, com a força aplicada no nó 23. Por fim, a treliça com 32 metros de vão, está 

apoiada nos nós 2 e 50, com a força aplicada no nó 26. Como se pode verificar, o número de nós 

e elementos é incrementado consoante o aumento do comprimento de vão, o que irá alterar o 

número de variáveis nos subcapítulos seguintes. 

4.2 Otimização de topologia 

 Tal como foi mencionado no subcapítulo 2.5.1, a otimização de topologia seleciona as 

barras que cumpram o constrangimento de uma fração de 0,1 do volume máximo (imposto pelas 

áreas de secção máximas de 0,01 m2 em todas as barras) minimizando o deslocamento do nó onde 

está aplicada a força, em cada uma das treliças. Na Equação 4.1 encontra-se a estrutura padrão de 

otimização de topologia que foi utilizada para todos os modelos: 

 min𝑓(𝐴, 𝑑) = min𝛿       Equação 4.1 

  𝑠. 𝑎.       𝑔𝑗(𝐴, 𝑑) ≤ 0,1𝑉𝑚𝑎𝑥;  𝑗 = 1  

              1 × 10−8 ≤ 𝐴𝑖 ≤ 0,01;  𝑖 = 1:𝑚 

              − 0,5 ≤ 𝑑𝑘𝑣 ≤ 0,5;  𝑘 = 1: 𝑛  

             − 0,5 ≤ 𝑑𝑘ℎ ≤ 0,5;  𝑘 = 1: 𝑛  

  Com esta otimização, é possível escolher as barras que possam ter interesse para se 

proceder à otimização dimensional e de forma, não incluindo as outras de menor importância, que 

não são necessárias para cumprir tanto a função objetivo como o constrangimento. As variáveis 

a ter em conta são as áreas de secção de cada uma das barras e a posição das coordenadas dos 

nós, mantendo fixos os que suportam a força e os apoios. Esta posição pode variar na área de um 

quadrado de 1 metro de lado (0,5 metros desde a posição original, tanto na horizontal como na 

vertical), conforme é exemplificado na Figura 4.5, tendo em conta que a posição original do nó é 

representado pelo círculo vermelho. 

 

Figura 4.5 Amplitude máxima e mínima da posição do nó 
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 Cada treliça é tratada como um caso isolado, embora as primeiras quatro sejam bastante 

semelhantes, no que toca ao número de variáveis inicial e aos nós onde estão situados os apoios 

e a força. 

 Procedeu-se, então, à otimização de topologia de sete destas estruturas, tendo em conta 

os modelos apresentados no subcapítulo 4.1: 

1. Treliça de 20×1 (m) 

 Existem um total de 92 barras em que cada uma tem 0,01 m2 de área de secção inicial, 

o que dá origem a um volume aproximado de 1,53 m3. Foram tidas em conta 152 variáveis, das 

quais 92 são respetivas às áreas de secção das barras. 

 Após a otimização, e elegendo as barras com áreas de secção superiores a 1×10-5 m2 

obtém-se a estrutura exemplificada na Figura 4.6. As barras com os números 4, 6, 8, 13, 15, 17, 

22, 24, 26, 31, 33, 35, 40, 42, 44, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 77, 78, 79, 86, 87 e 88 foram 

suprimidas, reduzindo o número de barras de 92 para 62. O número de nós manteve-se, o que 

equivale a um total de 122 variáveis. 

  

Figura 4.6 Treliça de 20×1 metros otimizada por topologia 

2. Treliça de 20×2 (m) 

 A área de secção inicial é igual para todos os casos em estudo (0,01 m2), e nas treliças 

de 20 metros de vão, o número de barras, nós e variáveis é igual à situação anterior (92 barras, 33 

nós e 152 variáveis). Como foi explicado no subcapítulo anterior, o que realmente se altera será 

o comprimento das barras verticais, que neste caso cada uma tem o valor correspondente a 1 

metro. Assim, é alterado o volume máximo da estrutura para um valor aproximado a 1,71 m3. 

Após a otimização de topologia, gera-se uma configuração como a que é representada na Figura 

4.7. 

 

Figura 4.7 Treliça de 20×2 metros otimizada por topologia 

 A título de exemplo é representado na Figura 4.8 as barras com área de secção superior 

a 1×10-3 m2. Estes elementos são essenciais, nas condições apresentadas, para suportar o esforço 
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externo aplicado, enquanto que as da Figura 4.7 representam todas as áreas de secção superiores 

a 1×10-4 m2. 

 

Figura 4.8 Barras mais robustas da treliça de 20×2 metros otimizada por topologia 

 As barras que foram anuladas têm os números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 

31, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 49, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 77, 78, 79, 84, 86, 87, 88, 

90, 91 e 92, para o caso das áreas de secção superiores a 1×10-4 m2. 

 Depois da otimização, o número de barras diminui para 50, o número de nós diminui 

para 27, e o número de variáveis foi alterado para 50 áreas de secção e 48 posições, horizontais e 

verticais, das coordenadas dos nós, o que dá origem a um total de 98 variáveis. 

3. Treliça de 20×3 (m) 

 O volume desta treliça, por ter sofrido uma alteração no comprimento das barras verti-

cais, é cerca de 1,93 m3. Após otimização de topologia, e contando apenas com as áreas de secção 

superiores a 1,1×10-4 m2, obtém-se o resultado representado na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Treliça de 20×3 metros otimizada por topologia 

 Foi selecionado um valor ligeiramente diferente de todos os outros casos, como máximo 

de área de secção, pois a situação para 1×10-4 m2 gerava uma configuração insensata do ponto de 

vista estrutural, que está representada na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Treliça de 20×3 metros otimizada por topologia para barras de secção superiores a 1×10-4 m2 
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 Foram apenas contabilizadas as barras com os números 5, 7, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 26, 

27, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 57, 58, 62, 63, 66, 68, 70, 72, 75, 76, 80, 

81, 85 e 89. Equivale a 38 barras, 25 nós e um total de 82 variáveis, após otimização topológica. 

4. Treliça de 20×4 (m) 

 De acordo com os casos anteriores, mantendo a área de secção das barras como foi 

mencionado e alterando o comprimento das barras verticais para 2 metros, obtém-se um volume 

máximo da estrutura aproximado a 2,17 m3. Tendo em conta apenas as áreas de secção superiores 

a 1×10-4 m2 após ter sido executada a otimização, obtém-se a seguinte estrutura. 

 

Figura 4.11 Treliça de 20×4 metros otimizada por topologia 

 As barras que são importantes para suportarem a força externa aplicada têm os números 

5, 7, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 

57, 58, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 77, 79, 81, 85 e 89. Assim, fica a estrutura reduzida a 

42 barras, 25 nós, o que origina um número de variáveis igual a 86. 

5. Treliça de 24×2 (m) 

 Com a alteração do comprimento de vão da treliça, existe um aumento do número de 

barras e nós, o que consequentemente aumenta o número de variáveis. Embora o valor da área de 

secção seja igual aos casos anteriores, o volume altera-se para cerca de 2,05 m3. Após a otimiza-

ção permaneceram as barras com valor de área de secção superior a 1×10-4 m2 cuja numeração 

das mesmas é: 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 

39, 41, 43, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 103 e 107. 

 

Figura 4.12 Treliça de 24×2 metros otimizada por topologia 
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 O número de barras reduz-se para 62, o número de nós para 33, o que tem em conse-

quência um decaimento de variáveis para 122. Inicialmente este número seria um total de 182 

variáveis, das quais 110 representam as áreas de secção das barras. 

6. Treliça de 28×2 (m) 

 Esta treliça conta com um volume total aproximado a 2,39 m3 tendo em conta que se 

adicionou mais barras por causa do aumento do comprimento do vão, no entanto como já foi 

referido, a área de secção de cada uma das barras é igual a 0,01 m2. Isto origina um total de 212 

variáveis iniciais. 

 

Figura 4.13 Treliça de 28×2 metros otimizada por topologia 

 Após otimização, a estrutura é representada como na Figura 4.13, onde as barras rema-

nescentes são as que contêm a seguinte numeração: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 

21, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 

66, 68, 70, 72, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 93, 95, 97, 99, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127 e 128. 

 Sendo assim, o número de barras foi reduzido para 76, o número de nós para 42, o que 

originou um número de variáveis total igual a 154. 

7. Treliça de 32×2 (m) 

 Por fim, esta treliça tem um volume máximo muito próximo de 2,73 m3 (mantendo a 

área de secção das barras dos casos anteriores como foi referido). O número de nós, após otimi-

zação, sofreu uma diminuição para 45, o número de barras diminui para 74 o que, por consequên-

cia, gerou um número de variáveis igual a 158 das 242 iniciais. As barras que foram omitidas têm 

a seguinte numeração: 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 44, 

46, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 

96, 98, 100, 101, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 

136, 137, 140, 141 e 142; as remanescentes encontram-se na Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 Treliça de 32×2 metros otimizada por topologia 
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4.3 Otimização dimensional e de forma 

 A otimização combinada de dimensões e de forma pretende utilizar as barras que já 

foram definidas como importantes no subcapítulo anterior, para depois definir quais são as áreas 

de secção ótimas e quais as posições dos nós que favorecem a minimização do volume da estru-

tura, cumprindo o constrangimento. Foram executadas sete otimizações para dois casos: área de 

secção das barras da treliça como única variável e junção da posição das coordenadas dos nós às 

variáveis anteriormente consideradas. O constrangimento é aplicado à posição do nó que suporta 

a força externa, tendo este um valor máximo igual a L/500, em que L representa o valor total do 

vão de cada uma das treliças. A estrutura utilizada será, para o caso combinado, igual a: 

 min𝑓(𝐴, 𝑑) = 𝑉       Equação 4.2 

  𝑠. 𝑎.       𝑔𝑗(𝐴, 𝑑) ≤ 𝐿/500;  𝑗 = 1  

              1 × 10−8 ≤ 𝐴𝑖 ≤ 0,01;  𝑖 = 1:𝑚 

              − 0,5 ≤ 𝑑𝑘𝑣 ≤ 0,5;  𝑘 = 1: 𝑛  

             − 0,5 ≤ 𝑑𝑘ℎ ≤ 0,5;  𝑘 = 1: 𝑛  

Para o caso de otimização dimensional, não são consideradas variáveis as posições das coordena-

das dos nós. 

 No primeiro caso também se pretende demonstrar qual a influência da alteração do mo-

mento de inércia dos elementos da treliça, porque o programa PROAES não está preparado para 

identificar barras como elementos estruturais, considerando apenas vigas. Como tal, para se apro-

ximar uma viga a uma barra, define-se o menor momento de inércia possível. Para se determinar 

qual o melhor momento de inércia a ser utilizado em todas as situações, realizaram-se variadas 

otimizações por forma a descobrir qual o ponto de estanquidade, ou seja, a partir de qual valor do 

momento de inércia é que o volume se mantinha quase inalterável face ao anterior. 

 No segundo caso, pretendeu-se também estudar qual seria a influência da variação de 

amplitude máxima que a posição dos nós poderia atingir. Esta amplitude é tão referente ao eixo 

horizontal como ao eixo vertical, como é demonstrado na Figura 4.5. 

4.3.1 Área de Secção dos elementos da treliça como única variável 

 Na otimização de topologia foram consideradas as variáveis de área de secção de todas 

as barras da treliça e a posição das coordenadas dos nós para serem selecionados os elementos 

essenciais para suportar a força externa aplicada. No entanto, neste subcapítulo irá ser demons-

trado qual a influência que tem na configuração da treliça, a consideração destas duas variáveis 
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em separado. Pelo que se irá recorrer apenas às barras selecionadas na otimização de topologia, 

sem contabilizar a posição admitida na mesma. Os elementos da treliça foram introduzidos no 

programa PROAES com momentos de inércia iguais a 3,6252×10-9 m4, exceto no caso da treliça 

de 24 metros de vão e 2 metros de altura, que apresenta o estudo da influência do momento de 

inércia. Este valor de momento de inércia está relacionado com a área de secção máxima, variando 

apenas a ordem de grandeza. 

 A Figura 4.15 representa a treliça com vão de 20 metros e altura total de 1 metro, ou 

seja, cada barra vertical conta com um comprimento igual a 0,5 metros e cada barra horizontal 

com um comprimento de 2 metros. Todas as estruturas que serão apresentadas têm as medidas 

gerais já apresentadas no subcapítulo 4.2, bem como o valor dos comprimentos das respetivas 

barras. 

 

Figura 4.15 Treliça com 20 metros de vão e 1 metro de altura 

 Neste caso, os apoios estão localizados nos nós 2 e 32, e são idênticos aos apoios já 

apresentados: no nó 2 existe um apoio duplo e no nó 32 um apoio simples. A força está aplicada 

no nó 17, tem o valor de 10 kN e tem o sentido negativo do eixo vertical. 

 Como só se consideram as áreas de secção de cada barra como variáveis, esta treliça 

tem um total de 62 variáveis. O máximo deslocamento vertical que o nó 17 pode ter para cumprir 

o constrangimento será 𝐿 500⁄ = 20 500⁄ = 0,04 m. Na Figura 4.16 está representado o gráfico 

de violação máxima do constrangimento, de acordo com as várias iterações que foram necessárias 

para se chegar ao valor mínimo de volume pretendido. Este algoritmo para que cumpra o cons-

trangimento, no MATLAB, é necessário ser da forma 𝑐(𝑥) ≤ 0. Caso contrário viola o constran-

gimento, e procede a nova iteração, como é apresentado no gráfico. 
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Figura 4.16 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 20×1 metros 

 Na figura acima, pode ser observado que foram precisas cerca de 190 iterações para se 

encontrar o valor ótimo de volume, cumprindo o constrangimento de deslocamento. Na Tabela 

4.1 estão apresentados os volumes de todas as treliças e o deslocamento no nó onde está aplicada 

a força, após otimização. 

 Mantendo o vão de 20 metros, mas alterando a altura total para 2 metros, e utilizando 

as barras já definidas na topologia para esta treliça, pode-se verificar a geometria da mesma na 

Figura 4.17. Esta treliça conta com um total de 50 variáveis e tem o mesmo tipo de apoios que o 

caso anterior, sendo estes aplicados nos nós 1 e 27. A força está aplicada no nó 14 e tem o mesmo 

sentido e a mesma magnitude que no caso anterior. O constrangimento tem o mesmo valor que o 

caso da treliça de 20 metros por 1 metro, porque o vão tem o mesmo comprimento, com a dife-

rença que a força é aplicada no nó 14. 

 

Figura 4.17 Treliça com 20 metros de vão e 2 metros de altura 

 Na Figura 4.18 está representado um gráfico idêntico ao da treliça de 20×1 (m) respei-

tante à violação máxima do constrangimento no nó 14 desta estrutura. 
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Figura 4.18 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 20×2 metros 

 Como é verificável, foram precisas quase 290 iterações para que se chegasse a um vo-

lume ótimo, e ao contrário do caso anterior, o programa numa primeira fase estaria a conseguir 

cumprir o constrangimento, mas não tinha um valor mínimo de volume aceitável, por isso apre-

senta um pico entre a iteração número 100 e a iteração número 150 com uma violação muito alta 

do constrangimento, conseguindo depois estabilizar e encontrar uma solução otimizada, que está 

apresentada também na Tabela 4.1. 

 Não foi possível, mantendo um constrangimento da ordem de L/500, otimizar as estru-

turas 20×3, 20×4 e 32×2, em que para todos os casos partiu-se de valores iniciais de áreas iguais 

a 0,1 m2, podendo as variáveis atingir valores numa gama de 0,1 m2 a 1×10-8 m2. Mesmo alterando 

a gama de valores, não foi possível obter qualquer solução, pelo que se considera que para estes 

problemas, não existe. 

 A otimização da treliça com 24 metros de vão e 2 metros de altura é apresentada na 

íntegra no subcapítulo 4.3.1.1. 

 Por fim, otimizou-se a treliça representada na Figura 4.19 considerando 76 variáveis, 

com o constrangimento aplicado no nó 22, sendo o seu valor máximo igual a 𝐿 500⁄ = 28/500 =

0,056 m. Os apoios estão aplicados nos nós 2 e 41 e são do mesmo tipo que os anteriores, e a 

força está aplicada no nó 22 e tem o mesmo sentido e magnitude que nos casos anteriores. 
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Figura 4.19 Treliça com 28 metros de vão e 2 metros de altura 

 O gráfico da violação máxima do constrangimento é muito idêntico ao da treliça de 

20×2 metros, e pode ser consultado na seguinte figura. 

 

Figura 4.20 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 28×2 metros 

 Na tabela seguinte está apresentado um resumo dos volumes finais, após otimização, 

das estruturas e o respetivo valor do deslocamento no nó onde está aplicada a força. Como se 

pode verificar, o deslocamento é igual ao valor máximo imposto pelo constrangimento, pelo que 

se pode deduzir que o mesmo foi cumprido. O valor apresentado na treliça de 24×2 metros tem 

em conta um momento de inércia em cada um dos elementos igual a 3,6252×10-9 m4. 
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Tabela 4.1 Volume e deslocamento no nó onde está aplicada a força após otimização, para cada tipo de 

geometria, considerando apenas as áreas de secção como variáveis 

Geometria (m) Volume após otimização (m3) Deslocamento no nó da força (m) 

20×1 1,8598×10-2 4,0000×10-2 

20×2 6,1791×10-3 4,0000×10-2 

20×3 –  – 

20×4 – – 

24×2 9,5523×10-3 4,8000×10-2 

28×2 1,4374×10-2 5,6000×10-2 

32×2 – – 

 

4.3.1.1 Alteração de momento de inércia 

 O segundo momento, ou momento de inércia de área, tem em conta a distribuição de 

pontos de uma certa geometria relativamente a um eixo arbitrário.[2] Para demonstrar que alterar 

o momento de inércia nos elementos da treliça tem importância, foi realizado um estudo tendo 

em conta apenas uma treliça, a que apresenta 24 metros de vão e 2 metros de altura. 

 Esta treliça representada na Figura 4.21 tem 62 variáveis, correspondentes às áreas de 

secção de cada uma das barras da estrutura, tem apoios do mesmo tipo dos casos já apresentados 

anteriormente, nos nós 1 e 33, e tem a força externa aplicada no nó 17, sendo esta igual em mag-

nitude, sentido e direção às anteriormente descritas. 

 

Figura 4.21 Treliça com 24 metros de vão e 2 metros de altura 

 Serão apresentados seis estudos para demonstrar a partir de que valor do momento de 

inércia é que o volume fica quase estabilizado, esses valores estão resumidos na Tabela 4.6. 

 Considera-se o primeiro momento de inércia igual a 3,6252×10-3 m4 para todos os ele-

mentos da treliça, e rapidamente (recorrendo apenas a 8 iterações) se otimiza a estrutura, como 

pode ser verificado no gráfico da Figura 4.22. Esta otimização teve em conta o tipo de constran-

gimento aplicado às outras estruturas, 𝐿 500⁄ = 24 500⁄ = 0,048 m. 
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Figura 4.22 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 24×2 metros para 

um momento de inércia igual a 3,6252×10-3 m4 

 Como a treliça é exatamente a mesma para todos os casos de estudo, ou seja, tem as 

mesmas variáveis, a mesma função objetivo e o mesmo constrangimento, onde o que se altera é 

apenas o momento de inércia, são representadas nas seguintes figuras os gráficos de violação 

máxima do constrangimento para os momentos de inércia 3,6252×10-5 m4, 3,6252×10-7 m4, 

3,6252×10-9 m4, 3,6252×10-11 m4 e 3,6252×10-13 m4. 

 

Figura 4.23 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 24×2 metros para 

um momento de inércia igual a 3,6252×10-5 m4 
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Figura 4.24 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 24×2 metros para 

um momento de inércia igual a 3,6252×10-7 m4 

 

Figura 4.25 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 24×2 metros para 

um momento de inércia igual a 3,6252×10-9 m4 

 

Figura 4.26 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 24×2 metros para 

um momento de inércia igual a 3,6252×10-11 m4 
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Figura 4.27 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 24×2 metros para 

um momento de inércia igual a 3,6252×10-13 m4 

 Pode-se observar que em todas as situações são cumpridos os constrangimentos, vari-

ando apenas o número de iterações. Também é possível verificar que o número de iterações não 

é algo linear, ou seja, aumentando o valor do momento de inércia não é necessário que o valor de 

iterações também tenha que aumentar. Esta situação deve-se ao facto das variáveis, posição dos 

nós e número de elementos da treliça serem todos os mesmos. 

4.3.2 Variáveis: Área de secção do elemento da treliça e variação de posição das coor-

denadas dos nós 

 Além de se considerar as áreas de secção transversais de todos os elementos das treliças, 

adicionaram-se as variáveis de posição das coordenadas dos nós. Tal como no caso da otimização 

de topologia, não são consideradas variáveis as posições dos nós onde se encontram os apoios e 

a força externa aplicada, mantendo-os fixos. 

 Para esta análise recorreu-se às treliças já apresentadas no subcapítulo 4.3.1 por forma 

a definir novas posições das coordenadas dos nós, não utilizando as sugeridas pela otimização de 

topologia. Desta maneira, é mais simples a construção dos ficheiros de entrada (input) no pro-

grama utilizado, PROAES, pois não é necessário recorrer às posições otimizadas por topologia. 

 Partindo da treliça da Figura 4.15, considerando 122 variáveis, das quais 60 representam 

a posição das coordenadas dos nós, realiza-se a otimização para se obter um volume que está 

representado na Tabela 4.2. 

 Foram necessárias cerca de 1 100 iterações para que não existisse violação do constran-

gimento. Esta situação pode ser verificada na Figura 4.28. 
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Figura 4.28 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 20×1 metros com 

variável de posição das coordenadas dos nós 

 Com a otimização realizada, a geometria ganha uma configuração como a representada 

na Figura 4.29. 

 

Figura 4.29 Treliça de 20×1 metros com otimização de dimensões e forma 

 A disposição das coordenadas é muito idêntica à representada na otimização por topo-

logia (Figura 4.6), no entanto ainda é feita uma segunda triagem, considerando as barras que 

tenham uma área de secção superior a 1×10-5 m2, o que retira as barras com os números 1, 2, 3, 

6, 57, 60, 61 e 62. 

 Recorrendo à treliça com 20 metros de vão e 2 metros de altura indicada na Figura 4.17, 

com um total de 98 variáveis, das quais 50 representam variáveis de área de secção, realizou-se a 

otimização pretendida com cerca de 1 000 iterações. Esta informação pode ser retirada da Figura 

4.30, e também é verificável que o máximo que o constrangimento é violado é diferente de zero. 

Isto deve-se à tolerância imposta para o constrangimento, ou seja, o programa para saber que está 

a otimizar corretamente precisa que sejam impostas tolerâncias para a função objetivo, para o 

constrangimento e para as variáveis, neste caso, todas elas têm tolerâncias de 1×10-12 (correspon-

dente unidade). 
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Figura 4.30 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 20×2 metros com 

variável de posição das coordenadas dos nós 

 É representada na Figura 4.31 a configuração com que a treliça fica após ter sido sub-

metida à otimização mista, onde se verifica que as barras 3, 4, 25, 26, 47 e 48 foram eliminadas, 

considerando válidas todas as que apresentarem uma área de secção superior a 1×10-5 m2. 

 

Figura 4.31 Treliça de 20×2 metros com otimização de dimensões e forma 

 Também se pode verificar que esta treliça é muito idêntica à obtida na otimização de 

topologia (Figura 4.7). 

 Ao contrário do subcapítulo 4.3.1, conseguiu-se otimizar as treliças de 20×3 e 20×4 

metros. Sendo que a primeira é representada na Figura 4.32 e tem um total de variáveis igual a 

82, e a segunda é representada na Figura 4.33 e conta com 86 variáveis. 

 

Figura 4.32 Treliça com 20 metros de vão e 3 metros de altura  
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Figura 4.33 Treliça com 20 metros de vão e 4 metros de altura 

 Os gráficos que demonstram que os constrangimentos foram cumpridos estão na Figura 

4.34 e na Figura 4.35. É possível verificar que para a treliça de 3 metros de altura foram necessá-

rias cerca de 600 iterações e para a de 4 metros foram necessárias cerca de 800 iterações. São 

verificadas as mesmas situações do constrangimento ser violado dentro da tolerância imposta, o 

que não constitui um problema. Pode-se também observar que o número de iterações aumenta 

consoante o número de variáveis propostas, o que seria de esperar, pois quando se amplia o nú-

mero de variáveis, a otimização revela ser um problema mais complexo. Basta pensar numa es-

pécie de análise combinatória, com milhares de probabilidades de uma área de secção de uma 

barra num intervalo definido, e voltar a fazer o mesmo tipo de análise para as restantes barras da 

estrutura, e ainda rearranjar tudo por forma a cumprir o constrangimento e a respeitar a função 

objetivo que se pretende. Isto demonstra apenas que analiticamente era um trabalho bastante de-

morado e complexo. 

  

Figura 4.34 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 20×3 metros com 

variável de posição das coordenadas dos nós 
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Figura 4.35 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 20×4 metros com 

variável de posição das coordenadas dos nós 

 As configurações finais destas estruturas, após terem sido submetidas a otimização de 

forma e de dimensões, podem ser observadas na Figura 4.36 e na Figura 4.37, sendo estas, mais 

uma vez, idênticas ao caso da otimização por topologia (Figura 4.9 e Figura 4.11, respetivamente). 

Na treliça de 3 metros de altura, foram suprimidas as barras com os números 4, 5, 19, 20, 34 e 35 

e na de 4 metros as com os números 4, 5, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 38 e 39. Para os dois 

casos, foram apenas consideradas válidas as barras com áreas de secção superiores a 1×10-5 m2. 

 

Figura 4.36 Treliça de 20×3 metros com otimização de dimensões e forma 

 

Figura 4.37 Treliça de 20×4 metros com otimização de dimensões e forma 

 No subcapítulo 4.3.2.1 será apresentada a treliça de 24 metros de vão e 2 metros de 

altura, onde são apresentados quatro casos em que a amplitude máxima da posição dos nós é 

alterada. 

 Procedendo da mesma forma para as treliças de 28×2 metros e 32×2 metros é possível 

determinar a partir da Figura 4.19 e da Figura 4.38 o número de variáveis necessárias para se 

realizar a otimização. Estas são respetivamente, 154 variáveis e 158 variáveis. 
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Figura 4.38 Treliça com 32 metros de vão e 2 metros de altura 

 Foram necessárias cerca de 1 000 iterações para otimizar a treliça de 28 metros de vão 

e aproximadamente 1 100 iterações para otimizar a treliça de 32 metros de vão. 

 

Figura 4.39 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 28×2 metros com 

variável de posição das coordenadas dos nós 

 

Figura 4.40 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 32×2 metros com 

variável de posição das coordenadas dos nós 
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 Para a treliça de 28 metros de vão, foram retirados os elementos com os números 1, 2, 

3, 6, 7, 8, 21, 22, 39, 40, 69, 70, 71, 74, 75 e 76, considerando barras com área de secção superior 

a 1×10-5 m2, e para a treliça de 32 metros de vão foram suprimidas as barras com os números 1, 

2, 3, 6, 8, 9, 37, 38, 66, 67, 72, 73 e 74, tendo em consideração o mesmo valor mínimo de área de 

secção. 

 

Figura 4.41 Treliça de 28×2 metros com otimização de dimensões e forma 

 

Figura 4.42 Treliça de 32×2 metros com otimização de dimensões e forma 

Tabela 4.2 Volume e deslocamento no nó onde está aplicada a força após otimização, para cada tipo de 

geometria, considerando as áreas de secção e a posição das coordenadas dos nós como variáveis 

Geometria (m) Volume após otimização (m3) Deslocamento no nó da força (m) 

20×1 5,4777×10-3 4,0000×10-2 

20×2 3,1514×10-3 4,0000×10-2 

20×3 2,1613×10-3 4,0000×10-2 

20×4 1,6668×10-3 4,0000×10-2 

24×2 4,8645×10-3 4,8000×10-2 

28×2 6,9125×10-3 5,6000×10-2 

32×2 9,6563×10-3 6,4000×10-2 

 

 Na Tabela 4.2 está um resumo com os volumes obtidos após otimização e o desloca-

mento no nó onde está aplicada a força externa, comprovando que o constrangimento não foi 

ultrapassado. É possível verificar que com o aumento da altura da treliça o volume torna-se cada 

vez menor, e que com o aumento do comprimento do vão o mesmo, tende a aumentar, como seria 

esperado. Para o caso do aumento da altura, esta situação acontece porque o algoritmo tende a 

rejeitar algumas barras, distribuindo melhor os esforços pelas outras, assim é necessário menos 

áreas de secção o que permite diminuir o volume. Para o caso em que se aumenta o vão, aumenta-

se também o número de áreas de secção e consequentemente o número de barras, o que implica 

um aumento de volume. Como tal, para uma aplicação em que seja pretendido o menor volume 

possível, o ideal será considerar um comprimento de vão relativamente pequeno com uma altura 

consideravelmente alta. 
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4.3.2.1 Alteração de amplitude máxima 

 Foram estudados quatro casos da treliça de 24 metros de vão e 2 metros de altura, em 

que se altera apenas a amplitude máxima da posição das coordenadas dos nós, tal como foi exem-

plificado na Figura 4.5. Nos quatro estudos, parte-se da treliça desenhada na Figura 4.21, consi-

derando um total de 122 variáveis, onde são apresentados os resultados do volume global da es-

trutura bem como o deslocamento no nó onde está aplicada a força na Tabela 4.7. As barras que 

se consideraram importantes após a estrutura ter sido submetida a otimização, têm áreas de secção 

superiores a 1×10-5 m2, exceto no caso da amplitude de 2,0 metros em que é apresentada a situa-

ção para barras com área de secção superior a 1×10-6 m2. 

 Inicia-se com uma amplitude máxima de 0,5 metros (este valor foi utilizado para os 

estudos de todas as outras treliças), e pode ser verificado que o constrangimento cumpre a tole-

rância exigida perto das 1 100 iterações. 

 

Figura 4.43 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 24×2 metros com 

amplitude máxima da posição das coordenadas dos nós igual a 0,5 metros 

 Gera-se uma configuração muito semelhante ao caso apresentado, para a mesma treliça, 

na otimização por topologia, onde são apenas suprimidas as barras com os números 31 e 32. 

 

Figura 4.44 Treliça de 24×2 metros com amplitude máxima da posição das coordenadas dos nós de 0,5 

metros 
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 Para uma amplitude máxima de 1 metro foram necessárias cerca de 970 iterações para 

cumprir o constrangimento na totalidade, embora seja importante salientar que neste caso o nú-

mero de iterações não está relacionado com o número de variáveis, pois estas são as mesmas em 

todos os casos. 

 

Figura 4.45 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 24×2 metros com 

amplitude máxima da posição das coordenadas dos nós igual a 1,0 metro 

 A configuração que se obtém para esta amplitude está representada na Figura 4.46, onde 

é possível observar que a estrutura não é totalmente simétrica, pois algumas das barras que foram 

suprimidas têm áreas de secção ligeiramente menores que 1×10-5 m2. Foram consideradas essen-

ciais todas as barras exceto as numeradas com 3, 4, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 29, 31, 32, 48, 50, 51, 53, 

54 e 60. 

 

Figura 4.46 Treliça de 24×2 metros com amplitude máxima da posição das coordenadas dos nós de 1,0 

metro 

 Os dois casos seguintes foram tratados da mesma forma que os anteriores, impondo 

apenas na função optimtool amplitudes diferentes nos valores máximo upper bound e mínimo 

lower bound que as posições dos coordenadas dos nós pudessem ter. 
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Figura 4.47 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 24×2 metros com 

amplitude máxima da posição das coordenadas dos nós igual a 1,5 metros 

 Foram necessárias cerca de 1 300 iterações para encontrar a solução ótima para o pro-

blema, e pode-se verificar que o algoritmo teve bastantes dificuldades em encontrar essa mesma 

solução, pois teve um comportamento em termos de violação máxima de constrangimento muito 

inconstante. As barras que foram suprimidas têm os números 9, 15, 19, 38, 48, 50, 51 e 57. 

 

Figura 4.48 Treliça de 24×2 metros com amplitude máxima da posição das coordenadas dos nós de 1,5 

metros 

 Por fim, impondo uma amplitude máxima de 2,0 metros, são necessárias cerca de 1 300 

iterações para que a função objetivo seja alcançada, sem violar o constrangimento. São apresen-

tadas duas figuras como exemplo para demonstrar qual a diferença de se considerar que as barras 

importantes são as que têm uma área de secção superior a 1×10-5 m2 ou a 1×10-6 m2. No primeiro 

caso são suprimidas as barras numeradas com 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 31, 

32, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 59 e 60, o que representa quase metade das barras da 

treliça. 
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Figura 4.49 Gráfico de violação máxima de constrangimento da otimização da treliça 24×2 metros com 

amplitude máxima da posição das coordenadas dos nós igual a 2,0 metros 

 

Figura 4.50 Treliça de 24×2 metros com amplitude máxima da posição das coordenadas dos nós de 2,0 

metros para barras com área de secção superior a 1×10-5 m2 

 Para áreas de secção inferiores a 1×10-6 m2 as áreas que não foram consideradas impor-

tantes são as que estão numeradas como 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 31, 32, 38, 39, 41, 42, 44, 

45, 47 e 48, o que representa quase uma diminuição de metade das barras que tinham sido supri-

midas para o caso em que a área de secção seria inferior a 1×10-5 m2. 

 

Figura 4.51 Treliça de 24×2 metros com amplitude máxima da posição das coordenadas dos nós de 2,0 

metros para barras com área de secção superior a 1×10-6 m2 

 De uma maneira geral verifica-se que com o aumento da amplitude, a altura da treliça 

também aumenta, sendo inicialmente inferior a 4 metros, no caso de a amplitude ser igual a 0,5 

metros, terminando com uma treliça que iguala quase os 5 metros. 
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4.4 Implementação do constrangimento de carga crítica 

 O programa PROAES, resumidamente, é um programa de elementos finitos que permite 

analisar estruturas compostas por vigas ou barras (a duas ou três dimensões). Este programa uti-

liza o método contínuo para cálculo de sensibilidades, por forma a otimizar um determinado pro-

blema. Este está preparado para calcular as derivadas de performances de volume, deslocamento 

ou tensão em ordem às variáveis de módulo de elasticidade (ou módulo de Young, E), área (A), 

momento de inércia de área (I) e coordenadas dos nós. As equações e respetivas derivadas podem 

ser encontradas em [15]. 

 A otimização de treliças tem um fator muito importante que não era contemplado no 

programa: a noção de carga crítica em barras sujeitas à compressão. Assim, incluiu-se o constran-

gimento de carga crítica nas barras que estejam sujeitas à compressão. Esta escolha terá que ser 

introduzida no ficheiro de entrada (input) do PROAES. O que se sugere é iniciar o programa para 

que este faça uma análise à treliça e detete quais as barras que estão sujeitas à compressão e à 

tração, e depois incluir no ficheiro de entrada o constrangimento de carga crítica nas que apresen-

tam esforços de compressão. 

 Um estudo idêntico, que inclui as derivadas de carga crítica, pode ser encontrado na 

referência [20]. 

4.4.1 Equação e derivadas 

 Uma barra sujeita a esforços normais de compressão terá que respeitar um valor máximo 

imposto pela expressão da carga crítica, para que não haja possíveis encurvaduras, ou até mesmo 

a cedência do elemento. O valor máximo pode ser calculado a partir da fórmula de carga crítica 

de Euler. [10][18]  

𝐹𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 ≤
𝜋2𝐸𝐼

𝐿2
    Equação 4.3 

em que E representa o módulo de Young (Pa), I o momento de inércia de área (m4) e L o compri-

mento da barra (m). 

 O MATLAB está preparado para aceitar como válida na função fmincon os constrangi-

mentos de desigualdade com o formato 𝑐(𝑥) ≤ 0. Assim transforma-se a Equação 4.1 por forma 

a cumprir o formato pedido: 

𝑐(𝑥) = 𝐹𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 −
𝜋2𝐸𝐼

𝐿2
≤ 0    Equação 4.4 

 Antes de demonstrar as derivadas da função de 𝑐(𝑥) em ordem às variáveis, é necessário 

transmitir que o momento de inércia de área varia com a área de secção de um dado elemento na 
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forma 𝐼 = 𝑐𝐴2 em que c é uma constante que depende do tipo de secção que se impõe. Por exem-

plo, para o caso que se tem vindo a utilizar para as secções circulares ocas (ou tubulares), tem-se 

uma relação dada por 

𝐼 =
0,5904×16

64×0,362×𝜋
𝐴2    Equação 4.5 

 Sendo assim, inclui-se no programa a possibilidade de fazer o momento de inércia poder 

variar com a área, modificando o c de acordo com a secção que se pretenda estudar. 

 As derivadas apresentadas estão separadas pelas variáveis possíveis de se utilizar no 

programa: 

1. Área de secção 

 A força da barra pode ser determinada a partir da expressão 𝐹𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑖 = − 𝜎𝑖𝐴𝑖 onde já 

está deduzida a derivada da tensão do elemento em ordem à área desse mesmo elemento em [15]. 

A força da barra está como negativa, porque o PROAES está programado para detetar o esforço 

2 nas barras que se encontram à compressão, e respeitando a convenção de sinais da Figura 4.52, 

o sinal é compensado para dar um valor positivo a nível algébrico. 

 

Figura 4.52 Convenção de sinais 

 A derivada da função de carga crítica em ordem à área do elemento que se está a consi-

derar será então dada por: 

𝜕𝑐(𝐴𝑖)

𝜕𝐴𝑖
= −

𝜕𝜎

𝜕𝐴𝑖
𝐴𝑖 − 𝜎𝑖 −

2𝐴𝑖𝐸𝑖𝑐𝜋
2

𝐿𝑖
2    Equação 4.6 

2. Momento de Inércia 

 A derivada da função de carga crítica em ordem ao momento de inércia de área do 

elemento que se está a considerar é dada por: 

𝜕𝑐(𝐼𝑖)

𝜕𝐼𝑖
= −

𝜕𝜎

𝜕𝐼𝑖
𝐴𝑖 − 𝜎𝑖 ×

1

2√𝑐𝐼𝑖
−

𝐸𝑖𝜋
2

𝐿𝑖
2    Equação 4.7 

3. Módulo de Young 

 A derivada da função de carga crítica em ordem ao módulo de elasticidade do elemento 

que se está a considerar é dada por: 

𝜕𝑐(𝐸𝑖)

𝜕𝐸𝑖
= −

𝜕𝜎

𝜕𝐸𝑖
𝐴𝑖 −

𝐼𝑖𝜋
2

𝐿𝑖
2    Equação 4.8 
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4. Coordenadas dos nós 

 O caso das coordenadas dos nós é um pouco mais complexo. Este depende das coorde-

nadas horizontais e verticais dos nós inicial e final de uma barra. A expressão da derivada é igual 

a: 

𝜕𝑐(𝑥𝑖,𝑦𝑖)

𝜕𝑥𝑖,𝑦𝑖
= −

𝜕𝜎

𝜕𝑥𝑖,𝑦𝑖
𝐴𝑖 +

2𝐸𝑖𝐼𝑖𝜋
2

𝐿𝑖
3 ×

𝜕𝐿𝑖

𝜕𝑥𝑖,𝑦𝑖
   Equação 4.9 

derivando o segundo termo da equação 𝑐(𝑥) pelo comprimento da barra e aplicando uma mudança 

de variável. 

 O problema que se põe será determinar o termo 
𝜕𝐿𝑖

𝜕𝑥𝑖,𝑦𝑖
 pois este depende de duas coor-

denadas (x,y) em cada barra, a do nó inicial e a do nó final. Recorrendo ao teorema de Pitágoras 

e à Figura 4.53, é possível dividir o termo em quatro partes diferentes, dependendo se estaremos 

interessados na variável x ou y do nó inicial (1) ou do nó final (2). 

  

Figura 4.53 Coordenadas dos nós inicial e final de uma barra arbitrária 

 A expressão de L é apresentada como: 

𝐿 = √(𝑥2 − 𝑥1)
2 + (𝑦2 − 𝑦1)

2 = [𝑥2
2 − 2𝑥2𝑥1 + 𝑥1

2 + 𝑦2
2 − 2𝑦2𝑦1 + 𝑦1

2]1/2 Equação 4.10 

 As derivadas 
𝜕𝐿𝑖

𝜕𝑥𝑖,𝑦𝑖
 para cada uma das quatro variáveis são deduzidas a partir da expres-

são do L geral, e extrapoladas para todas as barras: 

 
𝜕L

𝜕𝑥1
=

𝑥1−𝑥2

√(𝑥2−𝑥1)
2+(𝑦2−𝑦1)

2
 

 
𝜕L

𝜕𝑥2
=

𝑥2−𝑥1

√(𝑥2−𝑥1)
2+(𝑦2−𝑦1)

2
 

 
𝜕L

𝜕𝑦1
=

𝑦1−𝑦2

√(𝑥2−𝑥1)
2+(𝑦2−𝑦1)

2
 

 
𝜕L

𝜕𝑦2
=

𝑦2−𝑦1

√(𝑥2−𝑥1)
2+(𝑦2−𝑦1)

2
 

 Substituindo na Equação 4.7 tem-se o valor da derivada da carga crítica em ordem à 

coordenada x ou y do nó inicial (1) ou final (2), de acordo com o que se considerar como variável. 
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4.4.2 Exemplo: Estrutura Simples de Duas Barras 

 Para se testar a aplicação do constrangimento, recorreu-se a uma estrutura simples de 

duas barras (Figura 4.54). 

 

Figura 4.54 Estrutura Simples de Duas Barras 

 As secções das barras da estrutura são circulares sólidas, pelo que a constante k é dife-

rente da da Equação 4.3: 

𝐼 =
1

4𝜋
𝐴2   Equação 4.11 

 Esta estrutura está apoiada no nó 1 e no nó 3 por apoios duplos e tem as seguintes 

especificações: 

 E = 210 GPa      

 Secção transversal circular com 20 mm de diâmetro 

 A = 3,14159×10-4 m2 

 I = 7,853968×10-9 m4 

 Foram consideradas sete performances (uma do deslocamento x do nó 2, quatro perfor-

mances de tensão, uma de carga crítica no elemento 2 e outra de volume) e duas variáveis (coor-

denada Y do nó 2 e área de secção transversal). Ao longo deste trabalho, as variáveis que se tem 

tido em conta são as que são apresentadas neste exemplo, não sendo o módulo de elasticidade e 

o momento de inércia de área exemplificados. 

 Na Tabela 4.3 podem ser observados os valores obtidos pelo programa para cada uma 

das performances consideradas. Estes valores foram validados com as equações conhecidas de 

cada um. Por exemplo, para a carga crítica no elemento 2: 

𝑐(2) = 𝑁 −
𝜋2𝐸𝐼

𝐿2
= 223,6068 −

𝜋2×210×7,853968

(√5)
2 = −3032,05157 𝑁  Equação 4.12 

 Este valor apresenta um erro relativo ao do PROAES desprezável: 1,5×10-4 %. 
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Tabela 4.3 Valor das performances para o exemplo da estrutura simples de duas barras 

Nº da Performance Descrição Valor 

1 Deslocamento x do nó 2 +1,694674105 m 

2 Tensão na face (y) da viga 1 +7,117631105 Pa 

3 Tensão na face (+y) da viga 1 +7,117631105 Pa 

4 Tensão na face (y) da viga 2 7,117631105 Pa 

5 Tensão na face (+y) da viga 2 7,117631105 Pa 

6 Carga crítica na viga 2 3,032047103 N 

7 Volume +1,404962103 m3 

 

 Quanto às sensibilidades, são apresentadas na Tabela 4.4 as derivadas calculadas a partir 

do método contínuo e por diferenças finitas (impondo uma diferença de 0,1% do valor das variá-

veis). 

Tabela 4.4 Comparação do valor da derivada de cada uma das performances face à variável da coorde-

nada Y do nó 2 pelo método contínuo e pelo método das diferenças finitas 

Variável 

Performance 

Coordenada Y do nó 2 

(MC) 

Coordenada Y do nó 2 

(DF) 
Erro Relativo a MC (%) 

1 2,033609105 2,035440105 9,0037010-2 

2 2,847053105 2,847337105 9,9752310-3 

3 2,847053105 2,847337105 9,9752310-3 

4 2,847053105 2,847337105 -9,9752310-3 

5 2,847053105 2,847337105 -9,9752310-3 

6 2,693966103 2,691112103 1,0594010-1 

7 5,619847104 5,620409104 1,0000310-2 

 

 O erro relativo mais alto na Tabela 4.4 é o correspondente ao valor da carga crítica, no 

entanto é um valor muito baixo que se pode considerar desprezável. Conclui-se então que tanto a 

expressão como as derivadas da carga crítica estão corretas, face à variável da coordenada Y do 

nó 2. 

 Na Tabela 4.5 demonstra-se que também não existem erros que permitam indicar que 

as derivadas estão mal calculadas, pelo que também se parte do pressuposto que se poderá extra-

polá-las para outros exemplos que possam incluir constrangimento de carga crítica. 
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 Tabela 4.5 Comparação do valor da derivada de cada uma das performances face à variável da 

área de secção pelo método contínuo e pelo método das diferenças finitas 

Variável 

Performance 
Área de Secção (MC) Área de Secção (DF) Erro Relativo a MC (%) 

1 39432010 ,38893110 -9,9901410-2 

2 26561410 26335510 -9,9708110-2 

3 26561410 26335510 -9,9708110-2 

4 2, 265614109 2, 263355109 9,9708110-2 

5 2, 265614109 2, 263355109 9,9708110-2 

6 07261510 07365810 -5,0322910-2 

7 4,472136 4,472136 0 

 

4.5 Comparação de Resultados 

 São apresentados os resultados neste subcapítulo para a alteração do momento de inér-

cia, variação da amplitude máxima da posição dos nós das treliças e a comparação com os méto-

dos apresentados no capítulo 3. 

4.5.1 Alteração do momento de inércia 

 São apresentados na seguinte tabela os volumes globais da estrutura para cada valor do 

momento de inércia das barras da treliça, assim como o valor do deslocamento no nó onde está 

aplicada a força externa. 

Tabela 4.6 Volume global da estrutura e deslocamento no nó da força para vários valores de momento de 

inércia 

Valor de Momento de Inércia (m4) Volume após otimização (m3) Deslocamento no nó 17 (m) 

3,6252×10-3 1,7543×10-6 4,7908×10-2 

3,6252×10-5 3,1957×10-3 4,8000×10-2 

3,6252×10-7 9,3973×10-3 4,8000×10-2 

3,6252×10-9 9,5523×10-3 4,8000×10-2 

3,6252×10-11 9,6034×10-3 4,8000×10-2 

3,6252×10-13 9,5405×10-3 4,8000×10-2 

 

 Da Tabela 4.6 é possível chegar a duas conclusões: quanto menor for o momento de 

inércia, maior é a tendência para que o volume diminua, e o volume tende a estabilizar a partir do 
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momento de inércia 3,6252×10-9 m4. Esta é a principal razão para que todas as outras otimizações 

tenham sido realizadas considerando este momento de inércia.  

 Também se pode chamar à atenção para o valor do deslocamento do primeiro momento 

de inércia. Este cumpre o valor máximo imposto no constrangimento de deslocamento, mas não 

é igual, isso poderá significar que a otimização não foi um sucesso máximo. Esta situação repre-

senta mais uma razão para se recorrer a momentos de inércia mais baixos, por forma a garantir 

que tenhamos os melhores resultados otimizados possíveis. 

4.5.2 Alteração de amplitude 

 Estão apresentados, resumidamente, o volume das estruturas de acordo com o valor da 

amplitude máxima e o deslocamento no nó onde está aplicada a força. 

Tabela 4.7 Volume global da estrutura e deslocamento no nó da força para vários valores de amplitude 

máxima da posição das coordenadas dos nós 

Valor da Amplitude (m) Volume após otimização (m3) Deslocamento no nó 17 (m) 

0,5 4,865×10-3 4,800×10-2 

1 3,258×10-3 4,800×10-2 

1,5 2,453×10-3 4,800×10-2 

2 2,042×10-3 4,800×10-2 

 

 Verifica-se que quanto mais se aumenta a amplitude, menor será o volume, pois o algo-

ritmo tende a considerar que não são precisos todos os elementos da estrutura, distribuindo os 

esforços, aumentando assim a altura da treliça. Apesar do volume ser consideravelmente maior 

que os restantes, a amplitude máxima de 0,5 metros foi a selecionada para todas as outras treliças, 

essencialmente por se manter fiel à altura inicialmente proposta de 2 metros. Para além disso, 

demonstrou ser a que menos problemas dava ao algoritmo, no decorrer do programa de otimiza-

ção. 

4.5.3 Comparação com métodos do capítulo 3 

 Embora os modelos das treliças estudados no capítulo 3 não sejam totalmente iguais aos 

estudados neste capítulo, têm muita semelhança no que toca ao sentido e posição da força aplicada 

a meio vão; ao tipo de apoios e por estarem apoiadas nas extremidades e a própria geometria ser 

muito idêntica, assim como o comprimento total da treliça. 

 Para efeitos de comparação, o método numérico, conhecidas as deformações admissí-

veis, será o melhor para se comparar com a situação de otimização considerando a posição das 

coordenadas nos nós como variáveis, pois ambos representam análises reais para as estruturas. 
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No entanto, como existe a comparação entre o método aproximado e o método numérico explícita 

no subcapítulo 3.4, pode ser possível extrapolar uma comparação com a otimização. 

 Os deslocamentos máximos do nó, onde está aplicada a força, obtidos por otimização 

têm uma grande semelhança aos obtidos pelo método numérico. No entanto, os da otimização 

respeitam minuciosamente o constrangimento de 𝛿 ≤
𝐿

500
 enquanto que os do método numérico 

não constituem uma situação ótima. Na Tabela 4.8 podem ser observados todos os valores do 

deslocamento e do volume para a situação apresentada pelo método numérico, e para a otimiza-

ção. A comparação das treliças foi feita à proporção, pelo que as alturas não são coincidentes. No 

entanto, como na otimização o modelo das treliças é representado por «dois andares» de elemen-

tos, o comprimento das barras verticais é igual nas situações comparativas. 

Tabela 4.8 Valores de deslocamento do nó da força e volume pelo método numérico e otimização 

Altura (m) 0,5 1 1 2 1,5 3 2 4 

Largura (m) Num. Otimiz. Num. Otimiz. Num. Otimiz. Num. Otimiz. 

20 
δ (m) 0,0430 0,0400 0,0444 0,0400 0,0465 0,0400 0,0500 0,0400 

Vol. (m3) 0,1040 0,0055 0,0291 0,0032 0,0144 0,0022 0,0090 0,0017 

24 
δ (m) 

– 
0,0517 0,0480 

– – 
Vol. (m3) 0,0501 0,0049 

28 
δ (m) 

– 
0,0591 0,0560 

– – 
Vol. (m3) 0,0795 0,0069 

32 
δ (m) 

– 
0,0667 0,0640 

– – 
Vol. (m3) 0,1185 0,0097 

 

 O volume total da treliça é muito diferente calculado a partir do método numérico por 

elementos finitos, ou aplicando otimização. Como é observável, o volume é substancialmente 

menor no caso da otimização, completando o objetivo pretendido. É conclusivo que mantendo 

quase o mesmo deslocamento, se pode reduzir o volume da estrutura, suprimindo barras que não 

sejam importantes para suportar a carga externa aplicada e aumentando a altura da treliça, como 

é demonstrado pela otimização.
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5.  Conclusões Finais 

5.1 Conclusões 

 Na maioria dos casos, sejam eles dos métodos de análise (heurístico e numérico) ou do 

caso da otimização, foram cumpridos os objetivos inicialmente propostos, faltando apenas o cál-

culo da otimização de algumas treliças considerando as áreas de secção como única variável. Este 

tipo de problema poderia ser colmatado se se considerasse a existência das variáveis da posição 

das coordenadas dos nós com uma amplitude máxima suficientemente pequena, por forma a des-

cobrir o ponto de viragem que não permite encontrar solução no caso isolado das áreas de secção 

como única variável. 

 O objetivo principal deste trabalho consiste em auxiliar um projetista a escolher a me-

lhor forma de projetar uma treliça, nomeadamente no cálculo de deformações. Dos diversos re-

sultados, podem retirar-se algumas conclusões dependendo do tipo de aplicação a que a treliça se 

destina. Se for para uma aplicação industrial mais vulgar, deve escolher-se o método aproximado 

para uma primeira abordagem, por forma a simplificar os cálculos de deformação nas treliças e 

apresentar uma orientação para o anteprojeto, e posteriormente recorrer ao método numérico para 

formular corretamente o problema. Caso o projetista não tenha experiência com este tipo de mé-

todos informáticos, ou não tenha disponível um programa de elementos finitos, pode sempre ba-

sear-se no caso aproximado, tendo apenas em conta que deve aplicar um majorante aos cálculos 

apresentados neste estudo, de modo a que os resultados fiquem no lado da segurança. 

 Se por sua vez, for para uma aplicação de produção em grandes séries ou para uma 

indústria do tipo aeronáutica ou aerospacial, em que a mais pequena massa conta, o projetista 

deverá recorrer a soluções mais complexas mas que produzam um menor volume, como é o caso 

apresentado pela otimização. Assim, os processos mais complexos mas que permitem obter es-

truturas com menor «peso» compensarão em termos de custos para este tipo de indústrias, o que 

não acontece na indústria mais comum, onde acontece precisamente o contrário, é preferível um 

volume maior mas com estruturas mais regulares de secção constante. 

5 
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 É necessário referir novamente que a variação do momento de inércia de área e da am-

plitude máxima da posição das coordenadas dos nós tem uma grande influência no volume, no 

deslocamento máximo do nó onde está aplicada a força externa e na forma como o algoritmo 

responde aos comandos pedidos, uma vez que o momento de inércia apresenta um maior decrés-

cimo de volume do que no caso da amplitude máxima. Como tal, sugere-se que na utilização do 

PROAES ou outro programa de elementos finitos, não se despreze este tipo de noções, essencial-

mente se o programa não tiver preparado para funcionar com elementos do tipo barra (que sofram 

esforços unicamente axiais). 

5.2 Trabalhos futuros 

 Com a execução deste trabalho, percebeu-se que o mais pequeno dos detalhes poderia 

ter uma ramificação de soluções. O mais simples de apresentar será o facto de se ter utilizado 

treliças de secção constante (antes de sofrer otimização), que para trabalhos futuros, poderão ser 

analisados os dois pontos-chave desta dissertação, tendo em conta secções de estrutura mais com-

plexas ou variáveis, ou treliças tridimensionais: a comparação do método aproximado com o nu-

mérico e a otimização de treliças. Além disso, seria também interessante aplicar os conhecimentos 

das deformações nestas estruturas procedendo a uma análise dinâmica, tendo em conta que o 

estudo apresentado resume apenas uma análise estática. 

 No caso da otimização sugerem-se dois melhoramentos: a apresentação de um exemplo 

mais complexo da aplicação de carga crítica (que poderá ser obtido a partir de um dos modelos 

de treliças exemplificados neste trabalho) e aplicar medidas de fiabilidade utilizando o PROAES, 

pois este está preparado para executar este tipo de tarefas. Assim, consegue-se uma melhor apro-

ximação dos casos apresentados neste trabalho às situações reais. 

Por fim, como já foi referido, seria necessário dispor de um coeficiente de majoração, 

eventualmente variável, para tornar a aplicação do método aproximado mais fiável, tendo em 

conta que este coeficiente não poderia ser constante para todos os casos de treliças, pois o erro 

não é constante com o comprimento do vão da treliça, por exemplo. Este tipo de estudo permitiria 

que um caso complexo no momento anterior à execução do projeto se tornasse fácil de resolver e 

o método poderia ser utilizado por muitos projetistas, facilitando o seu trabalho e melhorando a 

relação com o possível cliente, mostrando ser eficiente na apresentação de resultados. 
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Anexos 

Anexo A – Comparação de resultados do PROAES com o 

ANSYS 

 O ANSYS ao contrário do PROAES está preparado para fazer uma análise estrutural 

composta por elementos de barra e de viga, ou seja, elementos que só comportam esforços axiais 

e elementos que comportam todo o tipo de esforços, respetivamente. Assim, procedeu-se a duas 

comparações para a treliça de 20 metros de vão e 1 metro de altura: 

 Resultados dos deslocamentos dos nós e esforços internos nos diversos elementos obti-

dos pelo PROAES e pelo ANSYS considerando o elemento do tipo viga. 

 Resultados dos deslocamentos dos nós e esforços internos nos diversos elementos obti-

dos pelo ANSYS considerando elementos do tipo viga e do tipo barra. 

 Tabela A. 1 Deslocamentos dos nós considerando a viga como elemento obtidos pelo ANSYS e 

pelo PROAES 

 Deslocamentos nos nós - ANSYS Deslocamentos nos nós - PROAES 

Nó Horizontal Vertical 
Rotação 

transversal 
Horizontal Vertical 

Rotação 

transversal 

1 0 0 -9,28×10-4 0 0 -9,28×10-4 

2 9,12×10-4 -9,07×10-6 -9,43×10-4 9,12×10-4 -9,07×10-6 -9,43×10-4 

3 3,57×10-7 -1,93×10-3 -9,19×10-4 3,57×10-7 -1,93×10-3 -9,19×10-4 

4 8,76×10-4 -1,94×10-3 -9,09×10-4 8,76×10-4 -1,94×10-3 -9,09×10-4 

5 3,71×10-5 -3,72×10-3 -8,10×10-4 3,71×10-5 -3,72×10-3 -8,10×10-4 

6 8,03×10-4 -3,73×10-3 -7,96×10-4 8,03×10-4 -3,73×10-3 -7,96×10-4 

7 1,10×10-4 -5,22×10-3 -6,31×10-4 1,10×10-4 -5,22×10-3 -6,31×10-4 

8 6,94×10-4 -5,23×10-3 -6,09×10-4 6,94×10-4 -5,23×10-3 -6,09×10-4 

9 2,20×10-4 -6,27×10-3 -3,84×10-4 2,20×10-4 -6,27×10-3 -3,84×10-4 

10 5,48×10-4 -6,28×10-3 -3,54×10-4 5,48×10-4 -6,28×10-3 -3,54×10-4 

11 3,67×10-4 -6,75×10-3 -2,84×10-18 3,67×10-4 -6,75×10-3 -1,25×10-17 

12 3,67×10-4 -6,75×10-3 -1,24×10-18 3,67×10-4 -6,75×10-3 -1,30×10-17 

13 5,13×10-4 -6,27×10-3 3,84×10-4 5,13×10-4 -6,27×10-3 3,84×10-4 

14 1,85×10-4 -6,28×10-3 3,54×10-4 1,85×10-4 -6,28×10-3 3,54×10-4 

15 6,23×10-4 -5,22×10-3 6,31×10-4 6,23×10-4 -5,22×10-3 6,31×10-4 

16 3,89×10-5 -5,23×10-3 6,09×10-4 3,89×10-5 -5,23×10-3 6,09×10-4 

17 6,96×10-4 -3,72×10-3 8,10×10-4 6,96×10-4 -3,72×10-3 8,10×10-4 

18 -7,03×10-5 -3,73×10-3 7,96×10-4 -7,03×10-5 -3,73×10-3 7,96×10-4 

19 7,33×10-4 -1,93×10-3 9,19×10-4 7,33×10-4 -1,93×10-3 9,19×10-4 

20 -1,43×10-4 -1,94×10-3 9,09×10-4 -1,43×10-4 -1,94×10-3 9,09×10-4 

21 7,33×10-4 0 9,28×10-4 7,33×10-4 0 9,28×10-4 

22 -1,79×10-4 -9,07×10-6 9,43×10-4 -1,79×10-4 -9,07×10-6 9,43×10-4 
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Tabela A. 2 Erros dos deslocamentos obtidos a partir do PROAES relativamente aos obtidos pelo ANSYS 

com o elemento do tipo viga 

 Erro relativo ao ANSYS (%) 

Nó Horizontal Vertical 
Rotação 

transversal 

1 0 0 -6,36×10-4 

2 2,52×10-4 -1,65×10-3 -5,41×10-4 

3 1,76×10-1 -3,10×10-4 -7,40×10-4 

4 2,63×10-4 -1,44×10-3 -5,61×10-4 

5 1,99×10-3 -9,68×10-4 -1,14×10-3 

6 5,48×10-4 -1,61×10-3 -2,39×10-4 

7 4,53×10-4 -6,52×10-4 -3,17×10-4 

8 5,19×10-4 -1,19×10-3 -9,70×10-4 

9 1,77×10-3 -1,71×10-3 -3,38×10-4 

10 7,29×10-5 -1,40×10-3 -1,78×10-3 

11 4,09×10-4 -5,93×10-4 -3,39×102 

12 4,09×10-4 -4,59×10-4 -9,52×102 

13 6,04×10-4 -1,71×10-3 3,38×10-4 

14 4,01×10-3 -1,40×10-3 1,78×10-3 

15 4,01×10-4 -6,52×10-4 3,17×10-4 

16 9,36×10-3 -1,19×10-3 9,70×10-4 

17 3,88×10-4 -9,68×10-4 1,14×10-3 

18 -7,65×10-3 -1,61×10-3 2,39×10-4 

19 4,78×10-4 -3,10×10-4 7,40×10-4 

20 -6,50×10-3 -1,44×10-3 5,61×10-4 

21 4,09×10-4 0 6,36×10-4 

22 -5,19×10-3 -1,65×10-3 5,41×10-4 

Tabela A. 3 Esforços internos dos elementos considerando a viga como elemento obtidos pelo ANSYS e 

pelo PROAES 

  
Esforços internos nos elementos 

(ANSYS) 

Esforços internos nos elementos 

(PROAES) 

Elemento Nós Normal Transversal 
Momento 

Fletor 
Normal Transversal 

Momento 

Fletor 

1 
Nó i 4,95×103 -9,73×101 -4,37×101 4,95×103 -9,73×101 -4,37×101 

Nó j -4,95×103 9,73×101 -5,36×101 -4,95×103 9,73×101 -5,36×101 

2 
Nó i -9,73×101 4,54×101 4,37×101 -9,73×101 4,54×101 4,37×101 

Nó j 9,73×101 -4,54×101 4,71×101 9,73×101 -4,54×101 4,71×101 

3 
Nó i -1,09×104 1,81×101 1,65×101 -1,09×104 1,81×101 1,65×101 

Nó j 1,09×104 -1,81×101 2,40×101 1,09×104 -1,81×101 2,40×101 

4 
Nó i 9,88×103 4,31×101 3,72×101 9,88E×103 4,31×101 3,72×101 

Nó j -9,88×103 -4,31×101 4,90×101 -9,88×103 -4,31×101 4,90×101 

5 
Nó i 4,93×103 -1,59×102 -8,31×101 4,93×103 -1,59×102 -8,31×101 

Nó j -4,93×103 1,59×102 -7,62×101 -4,93×103 1,59×102 -7,62×101 

6 
Nó i -1,00×104 3,11×101 1,20×101 -1,00×104 3,11×101 1,20×101 

Nó j 1,00×104 -3,11×101 5,02×101 1,00×104 -3,11×101 5,01×101 

7 
Nó i -1,10×104 1,68×101 3,24 -1,10×104 1,68×101 3,24 

Nó j 1,10×104 -1,68×101 3,42×101 1,10×104 -1,68×101 3,42×101 

8 
Nó i 1,99×104 4,38×101 2,40×101 1,99×104 4,38×101 2,40×101 

Nó j -1,99×104 -4,38×101 6,36×101 -1,99×104 -4,38×101 6,36×101 
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Tabela A. 3 Esforços internos dos elementos considerando a viga como elemento obtidos pelo ANSYS e 

pelo PROAES (Continuação) 

  
Esforços internos nos elementos 

(ANSYS) 

Esforços internos nos elementos 

(PROAES) 

Elemento Nós Normal 
Transver-

sal 

Momento 

Fletor 
Normal Transversal 

Momento 

Fletor 

9 
Nó i 4,93×103 -1,54×102 -8,18×101 4,93×103 -1,54×102 -8,18×101 

Nó j -4,93×103 1,54×102 -7,18×101 -4,93×103 1,54×102 -7,18×101 

10 
Nó i -2,00×104 2,87×101 -2,64 -2,00×104 2,87×101 -2,64 

Nó j 2,00×104 -2,87×101 6,01×101 2,00×104 -2,87×101 6,01×101 

11 
Nó i -1,10×104 1,67×101 -7,12 -1,10×104 1,67×101 -7,12 

Nó j 1,10×104 -1,67×101 4,45×101 1,10×104 -1,67×101 4,45×101 

12 
Nó i 2,98×104 4,81×101 1,53×101 2,98×104 4,81×101 1,53×101 

Nó j -2,98×104 -4,81×101 8,09×101 -2,98×104 -4,81×101 8,09×101 

13 Nó i 4,93×103 -1,51×102 -8,36×101 4,93×103 -1,51×102 -8,36×101 

 Nó j -4,93×103 1,51×102 -6,78×101 -4,93×103 1,51×102 -6,78×101 

14 Nó i -3,00×104 2,23×101 -2,09×101 -3,00×104 2,23×101 -2,09×101 

 Nó j 3,00×104 -2,23×101 6,56×101 3,00×104 -2,23×101 6,56×101 

15 Nó i -1,10×104 1,51×101 -1,83×101 -1,10×104 1,51×101 -1,83×101 

 Nó j 1,10×104 -1,51×101 5,21×101 1,10×104 -1,51×101 5,21×101 

16 Nó i 3,98×104 4,98×101 5,28 3,98×104 4,98×101 5,28 

 Nó j -3,98×104 -4,98×101 9,44×101 -3,98×104 -4,98×101 9,44×101 

17 Nó i 4,90×103 -1,73×102 -9,67×101 4,90×103 -1,73×102 -9,67×101 

 Nó j -4,90×103 1,73×102 -7,58×101 -4,90×103 1,73×102 -7,58×101 

18 Nó i -4,00×104 4,64×101 -2,10×101 -4,00×104 4,64×101 -2,10×101 

 Nó j 4,00×104 -4,64×101 1,14×102 4,00×104 -4,64×101 1,14×102 

19 Nó i -1,09×104 3,75×101 -1,37×101 -1,09×104 3,75×101 -1,37×101 

 Nó j 1,09×104 -3,75×101 9,75×101 1,09×104 -3,75×101 9,75×101 

20 Nó i 4,97×104 5,72×101 -4,91 4,97×104 5,72×101 -4,91 

 Nó j -4,97×104 -5,72×101 1,19×102 -4,97×104 -5,72×101 1,19×102 

21 Nó i -1,14×102 -2,48×10-11 -1,36×10-11 -1,14×102 -3,52×10-12 -1,52×10-12 

 Nó j 1,14×102 2,48×10-11 -1,12×10-11 1,14×102 3,52×10-12 -1,89×10-12 

22 Nó i -4,00×104 -4,64×101 -1,14×102 -4,00×104 -4,64×101 -1,14×102 

 Nó j 4,00×104 4,64×101 2,10×101 4,00×104 4,64×101 2,10×101 

23 Nó i -1,09×104 -3,75×101 -9,75×101 -1,09×104 -3,75×101 -9,75×101 

 Nó j 1,09×104 3,75×101 1,37×101 1,09×104 3,75×101 1,37×101 

24 Nó i 4,97×104 -5,72×101 -1,19×102 4,97×104 -5,72×101 -1,19×102 

 Nó j -4,97×104 5,72×101 4,91 -4,97×104 5,72×101 4,91 

25 Nó i 4,90×103 1,73×102 9,67×101 4,90×103 1,73×102 9,67×101 

 Nó j -4,90×103 -1,73×102 7,58×101 -4,90×103 -1,73×102 7,58×101 

26 Nó i -3,00×104 -2,23×101 -6,56×101 -3,00×104 -2,23×101 -6,56×101 

 Nó j 3,00×104 2,23×101 2,09×101 3,00×104 2,23×101 2,09×101 

27 Nó i -1,10×104 -1,51×101 -5,21×101 -1,10×104 -1,51×101 -5,21×101 

 Nó j 1,10×104 1,51×101 1,83×101 1,10×104 1,51×101 1,83×101 

28 Nó i 3,98×104 -4,98×101 -9,44×101 3,98×104 -4,98×101 -9,44×101 

 Nó j -3,98×104 4,98×101 -5,28 -3,98×104 4,98×101 -5,28 

29 Nó i 4,93×103 1,51×102 8,36×101 4,93×103 1,51×102 8,36×101 

 Nó j -4,93×103 -1,51×102 6,78×101 -4,93×103 -1,51×102 6,78×101 
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Tabela A. 3 Esforços internos dos elementos considerando a viga como elemento obtidos pelo ANSYS e 

pelo PROAES (Continuação) 

    

Esforços internos nos elementos 

(ANSYS) 

Esforços internos nos elementos 

(PROAES) 

Elemento Nós Normal Transversal 
Momento 

Fletor 
Normal Transversal 

Momento 

Fletor 

30 
Nó i -2,00×104 -2,87×101 -6,01×101 -2,00×104 -2,87×101 -6,01×101 

Nó j 2,00×104 2,87×101 2,64 2,00×104 2,87×101 2,64 

31 
Nó i -1,10×104 -1,67×101 -4,45×101 -1,10×104 -1,67×101 -4,45×101 

Nó j 1,10×104 1,67×101 7,12 1,10×104 1,67×101 7,12 

32 
Nó i 2,98×104 -4,81×101 -8,09×101 2,98×104 -4,81×101 -8,09×101 

Nó j -2,98×104 4,81×101 -1,53×101 -2,98×104 4,81×101 -1,53×101 

33 
Nó i 4,93×103 1,54×102 8,18×101 4,93×103 1,54×102 8,18×101 

Nó j -4,93×103 -1,54×102 7,18×101 -4,93×103 -1,54×102 7,18×101 

34 
Nó i -1,00×104 -3,11×101 -5,02×101 -1,00×104 -3,11×101 -5,01×101 

Nó j 1,00×104 3,11×101 -1,20×101 1,00×104 3,11×101 -1,20×101 

35 
Nó i -1,10×104 -1,68×101 -3,42×101 -1,10×104 -1,68×101 -3,42×101 

Nó j 1,10×104 1,68×101 -3,24 1,10×104 1,68×101 -3,24 

36 
Nó i 1,99×104 -4,38×101 -6,36×101 1,99×104 -4,38×101 -6,36×101 

Nó j -1,99×104 4,38×101 -2,40×101 -1,99×104 4,38×101 -2,40×101 

37 
Nó i 4,93×103 1,59×102 8,31×101 4,93×103 1,59×102 8,31×101 

Nó j -4,93×103 -1,59×102 7,62×101 -4,93×103 -1,59×102 7,62×101 

38 
Nó i -9,73×101 -4,54×101 -4,71×101 -9,73×101 -4,54×101 -4,71×101 

Nó j 9,73×101 4,54×101 -4,37×101 9,73×101 4,54×101 -4,37×101 

39 
Nó i -1,09×104 -1,81×101 -2,40×101 -1,09×104 -1,81×101 -2,40×101 

Nó j 1,09×104 1,81×101 -1,65×101 1,09×104 1,81×101 -1,65×101 

40 
Nó i 9,88×103 -4,31×101 -4,90×101 9,88×103 -4,31×101 -4,90×101 

Nó j -9,88×103 4,31×101 -3,72×101 -9,88×103 4,31×101 -3,72×101 

41 
Nó i 4,95×103 9,73×101 4,37×101 4,95×103 9,73×101 4,37×101 

Nó j -4,95×103 -9,73×101 5,36×101 -4,95×103 -9,73×101 5,36×101 

Tabela A. 4 Erros dos esforços internos obtidos a partir do PROAES relativamente aos obtidos pelo 

ANSYS com o elemento do tipo viga  

   Erro relativo ao ANSYS (%)    Erro relativo ao ANSYS (%) 

Elem. Nós Normal Transv. 
Momento 

Fletor 
Elem. Nós Normal Transv. 

Momento 

Fletor 

1 
Nó i 1,01×10-4 -2,05×10-5 8,01×10-4 

6 
Nó i -2,29×10-3 1,42×10-3 4,99×10-4 

Nó j -1,01×10-4 2,05×10-5 6,90×10-4 Nó j 2,29×10-3 -1,42×10-3 3,79×10-4 

2 
Nó i -2,05×10-5 2,64×10-4 8,01×10-4 

7 
Nó i -3,55×10-3 7,16×10-4 3,39×10-4 

Nó j 2,05×10-5 -2,64×10-4 2,33×10-4 Nó j 3,55×10-3 -7,16×10-4 1,43×10-3 

3 
Nó i -2,19×10-3 7,74×10-4 1,40×10-3 

8 
Nó i 0 2,97×10-4 1,13×10-3 

Nó j 2,19×10-3 -7,74×10-4 1,25×10-4 Nó j 0 -2,97×10-4 1,57×10-5 

4 
Nó i 4,55×10-4 1,39×10-4 4,04×10-4 

9 
Nó i 2,03×10-5 -1,63×10-3 2,94×10-4 

Nó j -4,55×10-4 -1,39×10-4 6,12×10-5 Nó j -2,03×10-5 1,63×10-3 4,18×10-4 

5 
Nó i 1,62×10-4 -1,82×10-3 2,41×10-5 

10 
Nó i -2,45×10-3 1,53×10-3 1,52×10-3 

Nó j -1,62×10-4 1,82×10-3 3,94×10-5 Nó j 2,45×10-3 -1,53×10-3 5,66×10-4 
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Tabela A. 4 Erros dos esforços internos obtidos a partir do PROAES relativamente aos obtidos pelo 

ANSYS com o elemento do tipo viga (Continuação) 

   Erro relativo ao ANSYS (%)    Erro relativo ao ANSYS (%) 

Elem. Nós Normal Transv. 
Momento 

Fletor 
Elem. Nós Normal Transv. 

Momento 

Fletor 

11 
Nó i -1,73×10-3 1,14×10-3 4,64×10-4 

27 
Nó i -2,28×10-3 -1,99×10-3 5,38×10-4 

Nó j 1,73×10-3 -1,14×10-3 6,74×10-5 Nó j 2,28×10-3 1,99×10-3 8,19×10-4 

12 
Nó i 1,58×10-3 9,57×10-4 2,75×10-3 

28 
Nó i 2,26×10-4 -3,41×10-4 4,87×10-4 

Nó j -1,58×10-3 -9,57×10-4 6,06×10-4 Nó j -2,26×10-4 3,41×10-4 2,08×10-4 

13 
Nó i 3,85×10-4 -3,23×10-3 4,06×10-4 

29 
Nó i 3,85×10-4 3,23×10-3 4,06×10-4 

Nó j -3,85×10-4 3,23×10-3 6,63×10-4 Nó j -3,85×10-4 -3,23×10-3 6,63×10-4 

14 
Nó i -6,67×10-5 2,15×10-3 1,38×10-3 

30 
Nó i -2,45×10-3 -1,53×10-3 5,66×10-4 

Nó j 6,67×10-5 -2,15×10-3 3,96×10-4 Nó j 2,45×10-3 1,53×10-3 1,52×10-3 

15 
Nó i -2,28×10-3 1,99×10-3 8,19×10-4 

31 
Nó i -1,73×10-3 -1,14×10-3 6,74×10-5 

Nó j 2,28×10-3 -1,99×10-3 5,38×10-4 Nó j 1,73×10-3 1,14×10-3 4,64×10-4 

16 
Nó i 2,26×10-4 3,41×10-4 2,08×10-4 

32 
Nó i 1,58×10-3 -9,57×10-4 6,06×10-4 

Nó j -2,26×10-4 -3,41×10-4 4,87×10-4 Nó j -1,58×10-3 9,57×10-4 2,75×10-3 

17 
Nó i 9,99×10-4 -2,20×10-3 4,86×10-4 

33 
Nó i 2,03×10-5 1,63×10-3 2,94×10-4 

Nó j -9,99×10-4 2,20×10-3 3,69×10-4 Nó j -2,03×10-5 -1,63×10-3 4,18×10-4 

18 
Nó i -1,18×10-3 8,40×10-4 2,86×10-4 

34 
Nó i -2,29×10-3 -1,42×10-3 3,79×10-4 

Nó j 1,18×10-3 -8,40×10-4 7,91×10-4 Nó j 2,29×10-3 1,42×10-3 4,99×10-4 

19 
Nó i -4,05×10-3 1,17×10-3 3,15×10-3 

35 
Nó i -3,55×10-3 -7,16×10-4 1,43×10-3 

Nó j 4,05×10-3 -1,17×10-3 4,82×10-4 Nó j 3,55×10-3 7,16×10-4 3,39×10-4 

20 
Nó i 6,24×10-4 1,57×10-4 9,58×10-4 

36 
Nó i 0 -2,97×10-4 1,57×10-5 

Nó j -6,24×10-4 -1,57×10-4 1,34×10-3 Nó j 0 2,97×10-4 1,13×10-3 

21 
Nó i -3,67×10-3 -8,58×101 8,88×101 

37 
Nó i 1,62×10-4 1,82×10-3 2,41×10-5 

Nó j 3,67×10-3 8,58×101 8,31×101 Nó j -1,62×10-4 -1,82×10-3 3,94×10-5 

22 
Nó i -1,18×10-3 -8,40×10-4 7,91×10-4 

38 
Nó i -2,05×10-5 -2,64×10-4 2,33×10-4 

Nó j 1,18×10-3 8,40×10-4 2,86×10-4 Nó j 2,05×10-5 2,64×10-4 8,01×10-4 

23 
Nó i -4,05×10-3 -1,17×10-3 4,82×10-4 

39 
Nó i -2,19×10-3 -7,74×10-4 1,25×10-4 

Nó j 4,05×10-3 1,17×10-3 3,15×10-3 Nó j 2,19×10-3 7,74×10-4 1,40×10-3 

24 
Nó i 6,24×10-4 -1,57×10-4 1,34×10-3 

40 
Nó i 4,55×10-4 -1,39×10-4 6,12×10-5 

Nó j -6,24×10-4 1,57×10-4 9,58×10-4 Nó j -4,55×10-4 1,39×10-4 4,04×10-4 

25 
Nó i 9,99×10-4 2,20×10-3 4,86×10-4 

41 
Nó i 1,01×10-4 2,05×10-5 8,01×10-4 

Nó j -9,99×10-4 -2,20×10-3 3,69×10-4 Nó j -1,01×10-4 -2,05×10-5 6,90×10-4 

26 
Nó i -6,67×10-5 -2,15×10-3 3,96×10-4           
Nó j 6,67×10-5 2,15×10-3 1,38×10-3           

Tabela A. 5 Deslocamentos dos nós obtidos pelo ANSYS comparando a utilização dos elementos tipo 

barra e tipo viga 

  Deslocamentos dos nós - Barra Deslocamentos dos nós - Viga 

Nó Horizontal Vertical Horizontal Vertical 

1 0 0 0 0 

2 9,16×10-4 -1,08×10-5 9,12×10-4 -9,07×10-6 

3 -3,35×10-6 -1,94×10-3 3,57×10-7 -1,93×10-3 

4 8,76×10-4 -1,95×10-3 8,76×10-4 -1,94×10-3 

5 2,99×10-5 -3,74×10-3 3,71×10-5 -3,72×10-3 

6 7,99×10-4 -3,75×10-3 8,03×10-4 -3,73×10-3 

7 9,99×10-5 -5,24×10-3 1,10×10-4 -5,22×10-3 

8 6,86×10-4 -5,25×10-3 6,94×10-4 -5,23×10-3 

9 2,06×10-4 -6,31×10-3 2,20×10-4 -6,27×10-3 

10 5,36×10-4 -6,32×10-3 5,48×10-4 -6,28×10-3 
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Tabela A. 5 Deslocamentos dos nós obtidos pelo ANSYS comparando a utilização dos elementos tipo 

barra e tipo viga (Continuação) 

 Deslocamentos dos nós - Barra Deslocamentos dos nós - Viga 

Nó Horizontal Vertical Horizontal Vertical 

11 3,50×10-4 -6,78×10-3 3,67×10-4 -6,75×10-3 

12 3,50×10-4 -6,79×10-3 3,67×10-4 -6,75×10-3 

13 4,93×10-4 -6,31×10-3 5,13×10-4 -6,27×10-3 

14 1,63×10-4 -6,32×10-3 1,85×10-4 -6,28×10-3 

15 5,99×10-4 -5,24×10-3 6,23×10-4 -5,22×10-3 

16 1,32×10-5 -5,25×10-3 3,89×10-5 -5,23×10-3 

17 6,69×10-4 -3,74×10-3 6,96×10-4 -3,72×10-3 

18 -1,00×10-4 -3,75×10-3 -7,03×10-5 -3,73×10-3 

19 7,02×10-4 -1,94×10-3 7,33×10-4 -1,93×10-3 

20 -1,77×10-4 -1,95×10-3 -1,43×10-4 -1,94×10-3 

21 6,99×10-4 0 7,33×10-4 0 

22 -2,17×10-4 -1,08×10-5 -1,79×10-4 -9,07×10-6 

Tabela A. 6 Erros dos deslocamentos obtidos a partir do ANSYS considerando como tipo de elemento a 

barra relativamente aos obtidos pelo mesmo programa com o elemento do tipo viga 

 Erro relativo à viga (%) 

Nó Horizontal Vertical 

1 0 0 

2 0,373 -19,40 

3 1040 -0,502 

4 0,045 -0,597 

5 19,40 -0,503 

6 0,531 -0,550 

7 9,560 -0,508 

8 1,200 -0,543 

9 6,260 -0,523 

10 2,260 -0,551 

11 4,630 -0,565 

12 4,630 -0,593 

13 3,940 -0,523 

14 11,70 -0,551 

15 3,760 -0,508 

16 66,00 -0,543 

17 3,850 -0,503 

18 -42,20 -0,550 

19 4,130 -0,502 

20 -23,50 -0,597 

21 4,630 0 

22 -20,80 -19,400 

Tabela A. 7 Esforços axiais obtidos a partir do ANSYS com os tipos de elemento barra e viga e erro rela-

tivo à situação em que se considera a viga como elemento comum da treliça 

 Esforços Axiais Erro relativo 

à Viga (%) Elemento Viga Barra 

1 -4,95×103 -5,00×103 -9,16×10-1 

2 9,73×101 -1,79×10-10 1,00×102 

3 1,09×104 1,12×104 2,14×100 

4 -9,88×103 -1,00×104 -1,22×100 

5 -4,93×103 -5,00×103 -1,51×100 

6 1,00E×104 1,00×104 3,88×10-1 
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Tabela A. 7 Esforços axiais obtidos a partir do ANSYS com os tipos de elemento barra e viga e erro rela-

tivo à situação em que se considera a viga como elemento comum da treliça (Continuação) 

 Esforços Axiais Erro relativo 

à Viga (%) Elemento Viga Barra 

7 1,10×104 1,12×104 1,83×100 

8 -1,99×104 -2,00×104 -7,46×10-1 

9 -4,93×103 -5,00×103 -1,47×100 

10 2,00×104 2,00×104 3,00×10-2 

11 1,10×104 1,12×104 1,87×100 

12 -2,98×104 -3,00×104 -6,20×10-1 

13 -4,93×103 -5,00×103 -1,43E×100 

14 3,00×104 3,00×104 1,13×10-1 

15 1,10×104 1,12×104 1,74×100 

16 -3,98×104 -4,00×104 -5,33×10-1 

17 -4,90×103 -5,00×103 -1,96×100 

18 4,00×104 4,00×104 1,00×10-1 

19 1,09×104 1,12×104 2,81×100 

20 -4,97×104 -5,00×104 -6,66×10-1 

21 1,14×102 2,06×10-10 1,00×102 

22 4,00×104 4,00×104 1,00×10-1 

23 1,09×104 1,12×104 2,81×100 

24 -4,97×104 -5,00×104 -6,66×10-1 

25 -4,90×103 -5,00×103 -1,96×100 

26 3,00×104 3,00×104 1,13×10-1 

27 1,10×104 1,12×104 1,74×100 

28 -3,98×104 -4,00×104 -5,33×10-1 

29 -4,93×103 -5,00×103 -1,43×100 

30 2,00×104 2,00×104 3,00×10-2 

31 1,10×104 1,12×104 1,87×100 

32 -2,98×104 -3,00×104 -6,20×10-1 

33 -4,93×103 -5,00×103 -1,47×100 

34 1,00×104 1,00×104 3,88×10-1 

35 1,10×104 1,12×104 1,83×100 

36 -1,99×104 -2,00×104 -7,46×10-1 

37 -4,93×103 -5,00×103 -1,51×100 

38 9,73×101 -1,39×10-12 1,00×102 

39 1,09×104 1,12×104 2,14×100 

40 -9,88×103 -1,00×104 -1,22×100 

41 -4,95×103 -5,00×103 -9,16×10-1 

 

 Nas tabelas apresentam-se todos os resultados assim como o erro relativo em percenta-

gem. Como se poderá observar pela análise desses mesmos erros, o PROAES apresenta resultados 

muito idênticos ao ANSYS o que demonstra que está bem formulado, assim como também se 

poderá utilizar a viga como elemento comum da estrutura no PROAES pois os resultados obtidos 

tendo em conta elementos de viga são muito parecidos com os obtidos com elementos de barra. 

É necessário chamar a atenção que numa barra não se considera que haja rotação do nó, devido 

ao facto desta só suportar esforços axiais, assim como não existe nem esforços internos transver-

sais e momentos fletores. Para demonstrar estes resultados, foram tidos em conta dois parâmetros 

para todas as situações: uma área de secção de 0,26×10-2 m2 e um momento de inércia de área de 

1,67×10-6 m4, considerando o módulo de Young 210 GPa e o coeficiente de Poisson 0,3. 
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Anexo B – Referências genéricas 

Tabela B. 1 Tabela de perfis normalizados de vigas HEB retirada de [21]

 

Anexo C – Programas para otimização 

Anexo C.1 – Ficheiro input da treliça de 20⨉1 metros representada no mo-

delo da Figura 3.1 

 O ficheiro de input permite ao programa PROAES identificar toda a geometria da tre-

liça: as coordenadas de posição de cada um dos nós devidamente identificados e os vários ele-

mentos que a compõe, bem como o módulo de Young e o coeficiente de Poisson, as características 

da secção (área de secção e momento de inércia de área), o fator de carga, as cargas concentradas 

nos nós proporcionais ao fator de carga, a localização dos apoios, os pontos de cálculo de tensão, 
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as variáveis de projeto e as performances. Estas últimas duas só serão necessárias para a otimiza-

ção da estrutura, ou seja, para a análise de elementos finitos é dispensável ter esta informação.

#  
# Programa PROAES 
# 
# Treliça de secção constante nº 

1 
# Dissertação de mestrado de Ra-

quel Leal 
# 
# Definição dos nós 
# 
n,  1,  0,  0 
n,  2,  0,  1 
n,  3,  2,  0 
n,  4,  2,  1 
n,  5,  4,  0 
n,  6,  4,  1 
n,  7,  6,  0 
n,  8,  6,  1 
n,  9,  8,  0 
n, 10, 8,  1 
n, 11, 10,  0 
n, 12, 10,  1 
n, 13, 12,  0 
n, 14, 12,  1 
n, 15, 14,  0 
n, 16, 14,  1 
n, 17, 16,  0 
n, 18, 16,  1 
n, 19, 18,  0 
n, 20, 18,  1 
n, 21, 20,  0 
n, 22, 20,  1 
# 
# Elementos 
# 
e,  1, 3,  1,  1,  1,  2 
e,  2, 3,  1,  1,  1,  3 
e,  3, 3,  1,  1,  2,  3 
e,  4, 3,  1,  1,  2,  4 
e,  5, 3,  1,  1,  3,  4 
e,  6, 3,  1,  1,  3,  5 
e,  7, 3,  1,  1,  4,  5 
e,  8, 3,  1,  1,  4,  6 
e,  9, 3,  1,  1,  5,  6 
e, 10, 3,  1,  1,  5,  7 
e, 11, 3,  1,  1,  6,  7 
e, 12, 3,  1,  1,  6,  8 
e, 13, 3,  1,  1,  7,  8 
e, 14, 3,  1,  1,  7,  9 
e, 15, 3,  1,  1,  8,  9 
e, 16, 3,  1,  1,  8, 10 
e, 17, 3,  1,  1,  9, 10 
e, 18, 3,  1,  1,  9,  11 
e, 19, 3,  1,  1, 10, 11 
e, 20, 3,  1,  1, 10, 12 

e, 21, 3,  1,  1, 11, 12 
e, 22, 3,  1,  1, 11, 13 
e, 23, 3,  1,  1, 11, 14 
e, 24, 3,  1,  1,  12, 14 
e, 25, 3,  1,  1,  13, 14 
e, 26, 3,  1,  1, 13, 15 
e, 27, 3,  1,  1, 13, 16 
e, 28, 3,  1,  1, 14, 16 
e, 29, 3,  1,  1, 15, 16 
e, 30, 3,  1,  1, 15, 17 
e, 31, 3,  1,  1, 15, 18 
e, 32, 3,  1,  1, 16, 18 
e, 33, 3,  1,  1, 17, 18 
e, 34, 3,  1,  1, 17, 19 
e, 35, 3,  1,  1, 17, 20 
e, 36, 3,  1,  1, 18, 20 
e, 37, 3,  1,  1, 19, 20 
e, 38, 3,  1,  1, 19, 21 
e, 39, 3,  1,  1, 19, 22 
e, 40, 3,  1,  1, 20, 22 
e, 41, 3,  1,  1, 21, 22 
# 
# Material 
# 
m,  1,  210e9, 
# 
# Caraterísticas da secção 
# 
s,  1,  3.96597e-4,  5.70205E-

08,  0.1 
# 
# Fator de carga 
# 
k, 1, 1 
# 
# Cargas concentradas aplicadas 

proporcionais a k 
# 
z,  11, 1, 0, -10000, 0 
# 
# Apoios 
# 
a,  1, 1, 0 
a,  1, 2, 0 
a,  21, 2, 0 
# 
# Pontos de cálculo de tensão 
# 
t, 1, 50, 1 
t, 1, 50, 2 
t, 2, 50, 1 
t, 2, 50, 2 
t, 3, 50, 1 
t, 3, 50, 2 
t, 4, 50, 1 
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t, 4, 50, 2 
t, 5, 50, 1 
t, 5, 50, 2 
t, 6, 50, 1 
t, 6, 50, 2 
t, 7, 50, 1 
t, 7, 50, 2 
t, 8, 50, 1 
t, 8, 50, 2 
t, 9, 50, 1 
t, 9, 50, 2 
t, 10, 50, 1 
t, 10, 50, 2 
t, 11, 50, 1 
t, 11, 50, 2 
t, 12, 50, 1 
t, 12, 50, 2 
t, 13, 50, 1 
t, 13, 50, 2 
t, 14, 50, 1 
t, 14, 50, 2 
t, 15, 50, 1 

t, 15, 50, 2 
t, 16, 50, 1 
t, 16, 50, 2 
t, 17, 50, 1 
t, 17, 50, 2 
t, 18, 50, 1 
t, 18, 50, 2 
t, 19, 50, 1 
t, 19, 50, 2 
t, 20, 50, 1 
t, 20, 50, 2 
# 
# Variáveis de projeto 
# 
v,  1, 4,  1 
# 
# Performances 
# 
p, 1, 1 
p, 2, 2,  11, 2 
# 
# (fim do ficheiro)

 

Anexo C.2 – Ficheiro output da treliça de 20⨉1 metros representada no mo-

delo da Figura 3.1 

 O ficheiro de output apresenta os resultados da análise de elementos finitos executada 

pelo PROAES. Primeiro apresenta um resumo do ficheiro input com uma formatação mais facil-

mente identificável dos diversos comandos, depois apresenta os resultados dos deslocamentos 

dos nós (tanto verticais como horizontais), os esforços internos dos elementos e as tensões nos 

pontos de cálculo pedidos pelo utilizador. Para melhor se entender os comandos é aconselhável a 

consulta do manual do programa PROAES.[22] 

+-------------------------------------------------------------------------+ 
|                                                                         | 
|                                                                         | 
|                ****   ****    ***     *    *****   ****                 | 
|                *   *  *   *  *   *   * *   *      *                     | 
|                ****   ****   *   *  *****  ****    ***                  | 
|                *      *   *  *   *  *   *  *          *                 | 
|                *      *   *   ***   *   *  *****  ****                  | 
|                                                                         | 
|                                                                         | 
|    Marco Correia & Joao Cardoso                                         | 
|    DEMI/FCT/UNL                                        4.0 ( 9/2014 )   | 
|                                                                         | 
+-------------------------------------------------------------------------+ 

   
                     MODELO  DE  ELEMENTOS  FINITOS 

  
    Numero de Nos=            22            Numero de Elementos=      41 
    Numero de Materiais=       1            Numero de Seccoes=         1 
    Numero de Forcas=          0            Numero de Forcas P=        1 
    Numero de Restricoes=      3            Numero de Equacoes=       66 
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           |   NO   |       X              Y              Z       | 
           |     1  |       0.00000        0.00000        0.00000 | 
           |     2  |       0.00000        1.00000        0.00000 | 
           |     3  |       2.00000        0.00000        0.00000 | 
           |     4  |       2.00000        1.00000        0.00000 | 
           |     5  |       4.00000        0.00000        0.00000 | 
           |     6  |       4.00000        1.00000        0.00000 | 
           |     7  |       6.00000        0.00000        0.00000 | 
           |     8  |       6.00000        1.00000        0.00000 | 
           |     9  |       8.00000        0.00000        0.00000 | 
           |    10  |       8.00000        1.00000        0.00000 | 
           |    11  |      10.00000        0.00000        0.00000 | 
           |    12  |      10.00000        1.00000        0.00000 | 
           |    13  |      12.00000        0.00000        0.00000 | 
           |    14  |      12.00000        1.00000        0.00000 | 
           |    15  |      14.00000        0.00000        0.00000 | 
           |    16  |      14.00000        1.00000        0.00000 | 
           |    17  |      16.00000        0.00000        0.00000 | 
           |    18  |      16.00000        1.00000        0.00000 | 
           |    19  |      18.00000        0.00000        0.00000 | 
           |    20  |      18.00000        1.00000        0.00000 | 
           |    21  |      20.00000        0.00000        0.00000 | 
           |    22  |      20.00000        1.00000        0.00000 | 

  
     | ELEMENTO | TIPO | MATERIAL | SECCAO |        TOPOLOGIA       | 
     |       1  |   3  |       1  |     1  |      1      2          | 
     |       2  |   3  |       1  |     1  |      1      3          | 
     |       3  |   3  |       1  |     1  |      2      3          | 
     |       4  |   3  |       1  |     1  |      2      4          | 
     |       5  |   3  |       1  |     1  |      3      4          | 
     |       6  |   3  |       1  |     1  |      3      5          | 
     |       7  |   3  |       1  |     1  |      4      5          | 
     |       8  |   3  |       1  |     1  |      4      6          | 
     |       9  |   3  |       1  |     1  |      5      6          | 
     |      10  |   3  |       1  |     1  |      5      7          | 
     |      11  |   3  |       1  |     1  |      6      7          | 
     |      12  |   3  |       1  |     1  |      6      8          | 
     |      13  |   3  |       1  |     1  |      7      8          | 
     |      14  |   3  |       1  |     1  |      7      9          | 
     |      15  |   3  |       1  |     1  |      8      9          | 
     |      16  |   3  |       1  |     1  |      8     10          | 
     |      17  |   3  |       1  |     1  |      9     10          | 
     |      18  |   3  |       1  |     1  |      9     11          | 
     |      19  |   3  |       1  |     1  |     10     11          | 
     |      20  |   3  |       1  |     1  |     10     12          | 
     |      21  |   3  |       1  |     1  |     11     12          | 
     |      22  |   3  |       1  |     1  |     11     13          | 
     |      23  |   3  |       1  |     1  |     11     14          | 
     |      24  |   3  |       1  |     1  |     12     14          | 
     |      25  |   3  |       1  |     1  |     13     14          | 
     |      26  |   3  |       1  |     1  |     13     15          | 
     |      27  |   3  |       1  |     1  |     13     16          | 
     |      28  |   3  |       1  |     1  |     14     16          | 
     |      29  |   3  |       1  |     1  |     15     16          | 
     |      30  |   3  |       1  |     1  |     15     17          | 
     |      31  |   3  |       1  |     1  |     15     18          | 
     |      32  |   3  |       1  |     1  |     16     18          | 
     |      33  |   3  |       1  |     1  |     17     18          | 
     |      34  |   3  |       1  |     1  |     17     19          | 
     |      35  |   3  |       1  |     1  |     17     20          | 
     |      36  |   3  |       1  |     1  |     18     20          | 
     |      37  |   3  |       1  |     1  |     19     20          | 
     |      38  |   3  |       1  |     1  |     19     21          | 
     |      39  |   3  |       1  |     1  |     19     22          | 
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     |      40  |   3  |       1  |     1  |     20     22          | 
     |      41  |   3  |       1  |     1  |     21     22          | 

  
                 | MATERIAL | MODULO YOUNG | COEF.POISSON | 
                 |       1  |  2.1000e+011 |  3.0000e-001 | 

  
    | SECCAO | CONSTANTE 1  | CONSTANTE 2  | CONSTANTE 3  | CONSTANTE 4  | 
    |     1  | 4.40510e-004 | 5.70205e-008 | 1.00000e-001 | 0.00000e+000 | 

  
                         | FACTOR |     VALOR    | 
                         |     1  |     1.000000 | 

  
    | FORÇAS | NÓ |  K |    FX       |    FY       |    FZ       | 
    |    1   | 11 |  1 | 0.0000e+000 | -1.0000e+004 | 0.0000e+000 | 

  
        |   NO   |  GRAU DE LIBERDADE           VALOR          | 
        |     1  |      DX                           0.000000  | 
        |     1  |      DY                           0.000000  | 
        |    21  |      DY                           0.000000  | 

  
       | VARIAVEL |   DESCRIÇÃO                                  | 
       |       1  |   Área da secção transversal     1           | 

  
         | PERFORMANCE |   DESCRIÇÃO                         | 
         |         1   |    Volume                           | 
         |         2   |    Deslocamento Y do No    11       | 

  
                   PONTOS DE CALCULO DE TENSOES 
      | ELEMENTO |       POSIÇÃO        |       PONTO DE CALCULO      | 
      |     1    |         50           |              1              | 
      |     1    |         50           |              2              | 
      |     2    |         50           |              1              | 
      |     2    |         50           |              2              | 
      |     3    |         50           |              1              | 
      |     3    |         50           |              2              | 
      |     4    |         50           |              1              | 
      |     4    |         50           |              2              | 
      |     5    |         50           |              1              | 
      |     5    |         50           |              2              | 
      |     6    |         50           |              1              | 
      |     6    |         50           |              2              | 
      |     7    |         50           |              1              | 
      |     7    |         50           |              2              | 
      |     8    |         50           |              1              | 
      |     8    |         50           |              2              | 
      |     9    |         50           |              1              | 
      |     9    |         50           |              2              | 
      |    10    |         50           |              1              | 
      |    10    |         50           |              2              | 
      |    11    |         50           |              1              | 
      |    11    |         50           |              2              | 
      |    12    |         50           |              1              | 
      |    12    |         50           |              2              | 
      |    13    |         50           |              1              | 
      |    13    |         50           |              2              | 
      |    14    |         50           |              1              | 
      |    14    |         50           |              2              | 
      |    15    |         50           |              1              | 
      |    15    |         50           |              2              | 
      |    16    |         50           |              1              | 
      |    16    |         50           |              2              | 
      |    17    |         50           |              1              | 
      |    17    |         50           |              2              | 
      |    18    |         50           |              1              | 
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      |    18    |         50           |              2              | 
      |    19    |         50           |              1              | 
      |    19    |         50           |              2              | 
      |    20    |         50           |              1              | 
      |    20    |         50           |              2              | 

  
                       DESLOCAMENTOS  NOS  NOS 
       |   NO   |         DX                DY               ROTZ      | 
       |     1  |    0.000000e+000     0.000000e+000    -5.497268e-003 | 
       |     2  |    5.400936e-003    -5.394938e-005    -5.582726e-003 | 
       |     3  |    4.320086e-007    -1.145666e-002    -5.441549e-003 | 
       |     4  |    5.185267e-003    -1.151055e-002    -5.382757e-003 | 
       |     5  |    2.168070e-004    -2.204955e-002    -4.797563e-003 | 
       |     6  |    4.753518e-003    -2.210344e-002    -4.713316e-003 | 
       |     7  |    6.492350e-004    -3.091403e-002    -3.739010e-003 | 
       |     8  |    4.105734e-003    -3.096793e-002    -3.605334e-003 | 
       |     9  |    1.297689e-003    -3.718621e-002    -2.278526e-003 | 
       |    10  |    3.241865e-003    -3.724004e-002    -2.103620e-003 | 
       |    11  |    2.162326e-003    -4.000000e-002    -9.841718e-018 | 
       |    12  |    2.162326e-003    -3.999975e-002    -1.033819e-017 | 
       |    13  |    3.026963e-003    -3.718621e-002     2.278526e-003 | 
       |    14  |    1.082787e-003    -3.724004e-002     2.103620e-003 | 
       |    15  |    3.675417e-003    -3.091403e-002     3.739010e-003 | 
       |    16  |    2.189172e-004    -3.096793e-002     3.605334e-003 | 
       |    17  |    4.107845e-003    -2.204955e-002     4.797563e-003 | 
       |    18  |   -4.288667e-004    -2.210344e-002     4.713316e-003 | 
       |    19  |    4.324220e-003    -1.145666e-002     5.441549e-003 | 
       |    20  |   -8.606153e-004    -1.151055e-002     5.382757e-003 | 
       |    21  |    4.324652e-003     0.000000e+000     5.497268e-003 | 
       |    22  |   -1.076284e-003    -5.394938e-005     5.582726e-003 | 

  
                 ESFORCOS  INTERNOS  NOS  ELEMENTOS 
| ELEMENTO |   NOS   |   N (E. Normal)  Vy (E. Trans.)  Mz (M. Flector) | 
|       1  |  NO 1   |   4.990699e+003  -1.998193e+001  -8.967659e+000  | 
|          |  NO 2   |  -4.990699e+003   1.998193e+001  -1.101427e+001  | 
|       2  |  NO 1   |  -1.998193e+001   9.301253e+000   8.967659e+000  | 
|          |  NO 2   |   1.998193e+001  -9.301253e+000   9.634848e+000  | 
|       3  |  NO 1   |  -1.113240e+004   3.708630e+000   3.390363e+000  | 
|          |  NO 2   |   1.113240e+004  -3.708630e+000   4.902385e+000  | 
|       4  |  NO 1   |   9.975444e+003   8.821147e+000   7.623904e+000  | 
|          |  NO 2   |  -9.975444e+003  -8.821147e+000   1.001839e+001  | 
|       5  |  NO 1   |   4.984825e+003  -3.266376e+001  -1.703587e+001  | 
|          |  NO 2   |  -4.984825e+003   3.266376e+001  -1.562788e+001  | 
|       6  |  NO 1   |  -1.000811e+004   6.354281e+000   2.498638e+000  | 
|          |  NO 2   |   1.000811e+004  -6.354281e+000   1.020992e+001  | 
|       7  |  NO 1   |  -1.113933e+004   3.423645e+000   6.939953e-001  | 
|          |  NO 2   |   1.113933e+004  -3.423645e+000   6.961508e+000  | 
|       8  |  NO 1   |   1.996990e+004   8.923545e+000   4.915498e+000  | 
|          |  NO 2   |  -1.996990e+004  -8.923545e+000   1.293159e+001  | 
|       9  |  NO 1   |   4.985187e+003  -3.142942e+001  -1.672351e+001  | 
|          |  NO 2   |  -4.985187e+003   3.142942e+001  -1.470591e+001  | 
|      10  |  NO 1   |  -2.000133e+004   5.889799e+000  -4.479190e-001  | 
|          |  NO 2   |   2.000133e+004  -5.889799e+000   1.222752e+001  | 
|      11  |  NO 1   |  -1.113841e+004   3.417915e+000  -1.396132e+000  | 
|          |  NO 2   |   1.113841e+004  -3.417915e+000   9.038822e+000  | 
|      12  |  NO 1   |   2.996230e+004   9.804107e+000   3.170450e+000  | 
|          |  NO 2   |  -2.996230e+004  -9.804107e+000   1.643776e+001  | 
|      13  |  NO 1   |   4.985622e+003  -3.099038e+001  -1.709587e+001  | 
|          |  NO 2   |  -4.985622e+003   3.099038e+001  -1.389451e+001  | 
|      14  |  NO 1   |  -2.999329e+004   4.573672e+000  -4.170471e+000  | 
|          |  NO 2   |   2.999329e+004  -4.573672e+000   1.331782e+001  | 
|      15  |  NO 1   |  -1.114135e+004   3.074745e+000  -3.667484e+000  | 
|          |  NO 2   |   1.114135e+004  -3.074745e+000   1.054282e+001  | 
|      16  |  NO 1   |   3.995703e+004   1.011522e+001   1.124227e+000  | 
|          |  NO 2   |  -3.995703e+004  -1.011522e+001   1.910621e+001  | 
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|      17  |  NO 1   |   4.980271e+003  -3.547707e+001  -1.983291e+001  | 
|          |  NO 2   |  -4.980271e+003   3.547707e+001  -1.564416e+001  | 
|      18  |  NO 1   |  -3.999251e+004   9.614156e+000  -4.027725e+000  | 
|          |  NO 2   |   3.999251e+004  -9.614156e+000   2.325604e+001  | 
|      19  |  NO 1   |  -1.111708e+004   7.704167e+000  -2.651515e+000  | 
|          |  NO 2   |   1.111708e+004  -7.704167e+000   1.987856e+001  | 
|      20  |  NO 1   |   4.993249e+004   1.178416e+001  -8.105332e-001  | 
|          |  NO 2   |  -4.993249e+004  -1.178416e+001   2.437885e+001  | 
|      21  |  NO 1   |  -2.356832e+001   1.667390e-013   6.505358e-014  | 
|          |  NO 2   |   2.356832e+001  -1.667390e-013   7.326373e-014  | 
|      22  |  NO 1   |  -3.999251e+004  -9.614156e+000  -2.325604e+001  | 
|          |  NO 2   |   3.999251e+004   9.614156e+000   4.027725e+000  | 
|      23  |  NO 1   |  -1.111708e+004  -7.704167e+000  -1.987856e+001  | 
|          |  NO 2   |   1.111708e+004   7.704167e+000   2.651515e+000  | 
|      24  |  NO 1   |   4.993249e+004  -1.178416e+001  -2.437885e+001  | 
|          |  NO 2   |  -4.993249e+004   1.178416e+001   8.105332e-001  | 
|      25  |  NO 1   |   4.980271e+003   3.547707e+001   1.983291e+001  | 
|          |  NO 2   |  -4.980271e+003  -3.547707e+001   1.564416e+001  | 
|      26  |  NO 1   |  -2.999329e+004  -4.573672e+000  -1.331782e+001  | 
|          |  NO 2   |   2.999329e+004   4.573672e+000   4.170471e+000  | 
|      27  |  NO 1   |  -1.114135e+004  -3.074745e+000  -1.054282e+001  | 
|          |  NO 2   |   1.114135e+004   3.074745e+000   3.667484e+000  | 
|      28  |  NO 1   |   3.995703e+004  -1.011522e+001  -1.910621e+001  | 
|          |  NO 2   |  -3.995703e+004   1.011522e+001  -1.124227e+000  | 
|      29  |  NO 1   |   4.985622e+003   3.099038e+001   1.709587e+001  | 
|          |  NO 2   |  -4.985622e+003  -3.099038e+001   1.389451e+001  | 
|      30  |  NO 1   |  -2.000133e+004  -5.889799e+000  -1.222752e+001  | 
|          |  NO 2   |   2.000133e+004   5.889799e+000   4.479190e-001  | 
|      31  |  NO 1   |  -1.113841e+004  -3.417915e+000  -9.038822e+000  | 
|          |  NO 2   |   1.113841e+004   3.417915e+000   1.396132e+000  | 
|      32  |  NO 1   |   2.996230e+004  -9.804107e+000  -1.643776e+001  | 
|          |  NO 2   |  -2.996230e+004   9.804107e+000  -3.170450e+000  | 
|      33  |  NO 1   |   4.985187e+003   3.142942e+001   1.672351e+001  | 
|          |  NO 2   |  -4.985187e+003  -3.142942e+001   1.470591e+001  | 
|      34  |  NO 1   |  -1.000811e+004  -6.354281e+000  -1.020992e+001  | 
|          |  NO 2   |   1.000811e+004   6.354281e+000  -2.498638e+000  | 
|      35  |  NO 1   |  -1.113933e+004  -3.423645e+000  -6.961508e+000  | 
|          |  NO 2   |   1.113933e+004   3.423645e+000  -6.939953e-001  | 
|      36  |  NO 1   |   1.996990e+004  -8.923545e+000  -1.293159e+001  | 
|          |  NO 2   |  -1.996990e+004   8.923545e+000  -4.915498e+000  | 
|      37  |  NO 1   |   4.984825e+003   3.266376e+001   1.703587e+001  | 
|          |  NO 2   |  -4.984825e+003  -3.266376e+001   1.562788e+001  | 
|      38  |  NO 1   |  -1.998193e+001  -9.301253e+000  -9.634848e+000  | 
|          |  NO 2   |   1.998193e+001   9.301253e+000  -8.967659e+000  | 
|      39  |  NO 1   |  -1.113240e+004  -3.708630e+000  -4.902385e+000  | 
|          |  NO 2   |   1.113240e+004   3.708630e+000  -3.390363e+000  | 
|      40  |  NO 1   |   9.975444e+003  -8.821147e+000  -1.001839e+001  | 
|          |  NO 2   |  -9.975444e+003   8.821147e+000  -7.623904e+000  | 
|      41  |  NO 1   |   4.990699e+003   1.998193e+001   8.967659e+000  | 
|          |  NO 2   |  -4.990699e+003  -1.998193e+001   1.101427e+001  | 

  
                  TENSÕES NOS PONTOS DE CÁLCULO 
   | ELM | POS | LOC |    N            Mz             Sigma          | 
   |   1 |  50 |   1 | -4.9907e+003 -1.0233e+000   -1.2227e+007      | 
   |   1 |  50 |   2 | -4.9907e+003 -1.0233e+000   -1.0432e+007      | 
   |   2 |  50 |   1 |  1.9982e+001  3.3359e-001    3.3788e+005      | 
   |   2 |  50 |   2 |  1.9982e+001  3.3359e-001   -2.4716e+005      | 
   |   3 |  50 |   1 |  1.1132e+004  7.5601e-001    2.5935e+007      | 
   |   3 |  50 |   2 |  1.1132e+004  7.5601e-001    2.4609e+007      | 
   |   4 |  50 |   1 | -9.9754e+003  1.1972e+000   -2.1595e+007      | 
   |   4 |  50 |   2 | -9.9754e+003  1.1972e+000   -2.3695e+007      | 
   |   5 |  50 |   1 | -4.9848e+003  7.0399e-001   -1.0699e+007      | 
   |   5 |  50 |   2 | -4.9848e+003  7.0399e-001   -1.1933e+007      | 
   |   6 |  50 |   1 |  1.0008e+004  3.8556e+000    2.6100e+007      | 
   |   6 |  50 |   2 |  1.0008e+004  3.8556e+000    1.9338e+007      | 
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   |   7 |  50 |   1 |  1.1139e+004  3.1338e+000    2.8035e+007      | 
   |   7 |  50 |   2 |  1.1139e+004  3.1338e+000    2.2539e+007      | 
   |   8 |  50 |   1 | -1.9970e+004  4.0080e+000   -4.1819e+007      | 
   |   8 |  50 |   2 | -1.9970e+004  4.0080e+000   -4.8848e+007      | 
   |   9 |  50 |   1 | -4.9852e+003  1.0088e+000   -1.0432e+007      | 
   |   9 |  50 |   2 | -4.9852e+003  1.0088e+000   -1.2201e+007      | 
   |  10 |  50 |   1 |  2.0001e+004  6.3377e+000    5.0962e+007      | 
   |  10 |  50 |   2 |  2.0001e+004  6.3377e+000    3.9848e+007      | 
   |  11 |  50 |   1 |  1.1138e+004  5.2175e+000    2.9860e+007      | 
   |  11 |  50 |   2 |  1.1138e+004  5.2175e+000    2.0710e+007      | 
   |  12 |  50 |   1 | -2.9962e+004  6.6337e+000   -6.2200e+007      | 
   |  12 |  50 |   2 | -2.9962e+004  6.6337e+000   -7.3834e+007      | 
   |  13 |  50 |   1 | -4.9856e+003  1.6007e+000   -9.9142e+006      | 
   |  13 |  50 |   2 | -4.9856e+003  1.6007e+000   -1.2721e+007      | 
   |  14 |  50 |   1 |  2.9993e+004  8.7441e+000    7.5755e+007      | 
   |  14 |  50 |   2 |  2.9993e+004  8.7441e+000    6.0420e+007      | 
   |  15 |  50 |   1 |  1.1141e+004  7.1052e+000    3.1522e+007      | 
   |  15 |  50 |   2 |  1.1141e+004  7.1052e+000    1.9062e+007      | 
   |  16 |  50 |   1 | -3.9957e+004  8.9910e+000   -8.2822e+007      | 
   |  16 |  50 |   2 | -3.9957e+004  8.9910e+000   -9.8590e+007      | 
   |  17 |  50 |   1 | -4.9803e+003  2.0944e+000   -9.4692e+006      | 
   |  17 |  50 |   2 | -4.9803e+003  2.0944e+000   -1.3142e+007      | 
   |  18 |  50 |   1 |  3.9993e+004  1.3642e+001    1.0275e+008      | 
   |  18 |  50 |   2 |  3.9993e+004  1.3642e+001    7.8825e+007      | 
   |  19 |  50 |   1 |  1.1117e+004  1.1265e+001    3.5115e+007      | 
   |  19 |  50 |   2 |  1.1117e+004  1.1265e+001    1.5359e+007      | 
   |  20 |  50 |   1 | -4.9932e+004  1.2595e+001   -1.0231e+008      | 
   |  20 |  50 |   2 | -4.9932e+004  1.2595e+001   -1.2440e+008      | 

 

Anexo C.3 – Ficheiro myfun_trelica.m genérico para um caso de otimização 

por topologia 

 Neste caso é apresentado o programa que permite à ferramenta de otimização do 

MATLAB, a optimtool, determinar qual a função objetivo a ser aplicada ao problema. Como exem-

plo, recorre-se a três variáveis de área de secção, em que a função objetivo é representada pela 

minimização do deslocamento do nó onde está aplicada a força externa. O constrangimento, em-

bora não seja apresentado, é imposto pelo valor máximo de volume que a estrutura poderá ter, 

que considera o valor máximo de área de secção em todas as barras da treliça. Este ficheiro jun-

tamente com o ficheiro dos constrangimentos mycon escrevem o ficheiro opt2ef com as variáveis 

e opções do problema, e depois este juntamente com o programa de input são analisados pelo 

PROAES que escreve dois ficheiros, o ef2opt e o output. Com estes últimos obtidos está terminada 

a primeira iteração, sendo estes analisados pelo myfun e pelo mycon para se proceder a uma nova 

iteração. Esta situação é cíclica até se encontrar uma solução que satisfaça a função objetivo e os 

constrangimentos.  

function [f, gradf] = myfun_trelica(x) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
% Optimização de topologia da trelica 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Para utilizar no optimtool 
% 
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% Solver: fmincon - Constrained nonlinear optimization 
% Algorithm: SQP 
% Objective function: @myfun_trelica 
% Derivatives: Gradient supplied 
% Start point:[0.01, 0.01, 0.01] 
% Bounds:  
% Lower:[1e-8, 1e-8, 1e-8] 
% Upper:[0.01, 0.01, 0.01] 
% Nonlinear constraint function: @mycon_trelica 
% Derivatives: Gradient supplied 
% Max iterations: Use default: 400 
% X tolerance: Specify: 1e-12 
% Function tolerance: Specify: 1e-12 
% Nonlinear constraint tolerance: Specify: 1e-12 
% 
% SOLUTION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
[M,N]= size(x); 
gradf= zeros(N,1); 
% 
% Escreve o ficheiro opt2ef 
fout= fopen('opt2ef','w'); 
fprintf(fout,'3\n'); 
fprintf(fout,'%d\n',N); 
for i=1:N 
    fprintf(fout,'%d, %18.12e\n', i, x(i)); 
end 
fprintf(fout,'1\n'); % Só necessita de uma performance 
fprintf(fout,'2\n'); % O deslocamento é a performance 2 
fclose(fout); 
% 
% Chama o PROAES 
resultado= PROAES('trelica_opt_sec_coord','o'); 
% 
% Lê o ficheiro ef2opt 
fid= fopen('ef2opt','r'); 
tline = fgets(fid);     % Lê o tipo de análise 
tline = fgets(fid);     % Lê o número de funções 
tline = fgets(fid); 
[data,count]= sscanf(tline,'%d, %f',inf); 
if count == 2 
    % 
    % Lê o valor do deslocamento 
    f= (-1)*data(2); 
else 
    fprintf('Erro na leitura de ef2opt\n'); 
end 
% 
% Lê as derivadas 
tline = fgets(fid); 
[data,count]= sscanf(tline,'%d',inf); 
if count == 1 
    NV= data(1); 
end 
if N ~= NV 
    fprintf('****** Erro na leitura de form2opt (numero de variáveis != 

%d)\n',NV); 
end 
for i= 1:N 
    tline = fgets(fid); 
    [data,count]= sscanf(tline,'%d, %d, %f',inf); 
    if count == 3 
        gradf(i)= (-1)*data(3); 
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    end 
end 
fclose(fid); 
% 
end % of function 
% 

% 

 

Anexo C.4 – Ficheiro mycon_trelica.m genérico para um caso de otimização 

dimensional e de forma 

 O programa mycon permite à ferramenta de otimização do MATLAB, a optimtool, de-

terminar quais os constrangimentos que limitam o problema, podendo estes ser causados pelas 

leis da física, pelas normas ou até mesmo por escolha do utilizador. Recorre-se ao mesmo exem-

plo de três variáveis de área de secção, em que a função objetivo desta vez é representada pela 

minimização do volume total da estrutura. O constrangimento, por sua vez, é imposto pelo valor 

do deslocamento do nó onde está aplicada a força externa. 

function [c, cep, gradc, gradceq] =  mycon_trelica(x) 
% Chama o PROAES para obter os constrangimentos e suas derivadas 
% 
% c       - é um vector coluna com os constrangimentos 
% ceq     - é um vetor de dimensão nula, pois não há constrangimentos de 
%           igualdade 
% gradc   - é uma matriz com tantas linhas quantos os constrangimentos (4) 
%           e  tantas  colunas  quantas  as  variáveis (7),  contendo   as 
%           derivadas dos constrangimentos (derivadas dos Betas em relação 
%           aos valores médios) 
% gradceq - matriz de dimensão nula 
% 
% 
% Optimização de forma e dimensões da trelica 
% 
% O constrangimento é imposto no deslocamento Y do nó onde está aplicada a 

força  
DELTAMAX= 20/500; 
% 
[M,N]= size(x); 
c= zeros(1,1); 
cep = []; 
gradc= zeros(N,1); 
gradceq= []; 
fout= fopen('opt2ef','w'); 
fprintf(fout,'3\n'); % Quer calcular a performance e as derivadas 
fprintf(fout,'%d\n',N); 
for i=1:N 
    fprintf(fout,'%d, %18.12e\n', i, x(i)); 
end 
fprintf(fout,'1\n'); % Só necessita de uma performance 
fprintf(fout,'2\n'); % O deslocamento Y do nó da força é a performance 2 para 

este problema 
fclose(fout); 
% 
% Chama o PROAES 
resultado= PROAES('trelica_opt_sec_coord','o'); 
% 
% Lê o ficheiro ef2opt 
fid= fopen('ef2opt','r'); 
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tline = fgets(fid);     % Lê o tipo de análise 
tline = fgets(fid);     % Lê o número de funções 
tline = fgets(fid); 
[data,count]= sscanf(tline,'%d, %f',inf); 
if count == 2 
    % 
    % Lê o valor do deslocamento 
    c(1)= (-1)*data(2) - DELTAMAX; 
else 
    fprintf('Erro na leitura de ef2opt\n'); 
end 
% 
% Lê as derivadas 
tline = fgets(fid); % Lê o número de variáveis 
[data,count]= sscanf(tline,'%d',inf); 
if count == 1 
    NV= data(1); 
end 
if N ~= NV 
    fprintf('Erro na leitura de ef2opt (numero de variáveis != N)\n'); 
end 
for i= 1:N 
    tline = fgets(fid); 
    [data,count]= sscanf(tline,'%d, %d, %f',inf); 
    if count == 3 
        gradc(i,1)= (-1)*data(3); 
    end 
end 
fclose(fid); 
% 
end % of function 
% 


