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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta o estudo da otimização de estruturas planas de madeira do tipo 

treliçado utilizando o método dos algoritmos genéticos. As avaliações foram feitas por meio 
do programa computacional denominado OTP (Otimização de estruturas Planas). Também foi 
usado o programa computacional GESTRUT para a determinação de esforços e 
deslocamentos em estruturas, bem como para o dimensionamento das barras. Foram avaliadas 
numericamente três estruturas do tipo telhado duas águas, conhecidas como Pratt, Howe e 
Belga. O objetivo foi encontrar a configuração geométrica ótima em função do 
posicionamento das barras, da inclinação entre banzos e da seção transversal das barras, que 
implicasse no menor volume de madeira. Foram consideradas diferentes estratégias para o 
posicionamento do encontro das diagonais e montantes no banzo superior. Estas posições são 
consideradas coincidentes com a posição das terças e também admitidas como livres e, 
consequentemente, definidas pela otimização. Foi verificado que, geralmente, impondo a 
posição das terças na estrutura, o consumo de madeira ótimo aumenta se comparado com o 
mesmo caso em que as posições das terças coincidem com os montantes. Concluiu-se que o 
sistema treliçado tem a eficiência dependente das dimensões e da disposição das barras. 

1. INTRODUÇÃO 

A madeira é um material orgânico obtido diretamente da natureza, ou seja, não requer 
processos industriais na sua formação. Praticamente, a energia despendida na sua obtenção 
está relacionada ao desdobro das toras. Desta maneira, se comparada com o concreto e o aço 
ela é um material mais vantajoso, pois requer uma pequena quantidade de energia para sua 
formação e desdobro. Além desta vantagem, a madeira reúne outras propriedades positivas, 
tais como, boa resistência mecânica tanto na tração quanto na compressão, bom isolamento 
térmico e acústico, trabalhabilidade, resiliência (capacidade de absorção de choques) e baixo 
peso específico. 
 No entanto, ela apresenta algumas propriedades negativas, como vulnerabilidade a 
fungos e bactérias que associadas ao desconhecimento técnico dos profissionais ligados ao 
setor da construção civil, no Brasil, restringem seu emprego, na maioria das vezes, em obras 
de pequeno porte. Por outro lado, os investimentos em pesquisas nas últimas décadas, 
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disponibilizaram no mercado tratamentos químicos com preservativos que diminuem 
significativamente estas vulnerabilidades por um baixo custo. 

Considerando apenas estes aspectos, mesmo que superficialmente, pode-se concluir 
que a madeira é viável tecnicamente como elemento estrutural permanente. Como qualquer 
outro material, sua empregabilidade depende de um arranjo estrutural que potencialize suas 
propriedades positivas tornando a estrutura viável técnica e economicamente. Exemplo disto 
pode ser visto no trabalho de Góes e Dias (2005) que estudaram o comportamento mecânico 
de pontes de madeira protendida transversalmente, que demonstram a possibilidade de 
aplicação do material, mesmo que exposto às condições ambientais desfavoráveis. 

Os projetos são desenvolvidos para se obter estruturas funcionais que atendam às 
especificações de norma. Contudo, a maioria dos problemas de engenharia, tem mais que uma 
configuração possível para atender a essas exigências, o que requer o uso de metodologias 
inteligentes para obtenção de soluções otimizadas. 

Para Rigo (1999), a rápida evolução dos computadores pessoais tem servido de 
motivação para pesquisas de novas metodologias empregadas em projetos estruturais e, em 
particular, o uso e desenvolvimento de algoritmos numéricos mais robustos e eficientes com 
vistas à obtenção de esforços em uma estrutura. Isto tem possibilitado o estudo de novos 
arranjos estruturais ou de arranjos estruturais consagrados, sem as hipóteses simplificadoras 
necessárias ao cálculo manual. 

Com base nas facilidades computacionais atuais, uma das técnicas importantes no 
cálculo e dimensionamento é a da otimização de parâmetros elásticos e geométricos. Para se 
ter um melhor entendimento sobre otimização de estruturas, deve-se ressaltar as diferenças 
básicas entre um projeto convencional e um projeto ótimo. 

Ao se executar um projeto convencional de estruturas, visa-se obter uma configuração 
aceitável e adequada aos requisitos de sua funcionalidade, regidos normalmente por uma 
regulamentação que se caracteriza pela influência direta do projetista, dependendo de sua 
habilidade, experiência e intuição. Esse processo nem sempre é o mais satisfatório. 
Primeiramente, devido às falhas humanas e, conseqüentemente, por não apresentar garantias 
de que a solução encontrada seja a melhor do ponto de vista econômico. 

Num problema de otimização se deseja maximizar ou minimizar uma função numérica 
de várias variáveis. Como existe uma necessidade de identificar as variáveis envolvidas e seus 
domínios, bem como as constantes relevantes do problema, faz-se o equacionamento 
objetivando determinar a representação do problema e suas restrições na busca da solução 
ótima. Portanto, o emprego de sistemas de otimização conduz a um melhor entendimento no 
dimensionamento das estruturas, pois transforma o aspecto físico da estrutura em aspecto 
matemático, através de uma modelagem matemática da estrutura analisada. As técnicas 
clássicas de otimização são confiáveis e possuem aplicações nas mais diferentes áreas da 
engenharia, tais como: projetos de redes de abastecimento de água, na dosagem de materiais, 
no gerenciamento de itinerários de linhas de transporte, bem como na otimização de projetos 
de estruturas, focalizando principalmente a minimização de custos. Os trabalhos de Argolo 
(2000), Bastos (2004) e Oliveira (2004) são exemplos destas aplicações. 

Em um projeto estrutural é necessário obter uma maneira adequada para a disposição 
das peças de tal forma que a estrutura seja capaz de suportar o carregamento imposto com 
segurança e implique no menor custo de produção. Para alcançar este objetivo, Lemonge 
(1999) salienta que são necessárias informações sobre topologia, forma, seções transversais e 
dimensões da estrutura. 

A diminuição dos custos das estruturas nas construções torna-se cada vez mais 
importante com a globalização da economia. No caso dos sistemas treliçados, que são 
estruturas leves, de rápida e fácil execução, o menor custo é função do menor volume da 
estrutura. Portanto, o desenvolvimento deste trabalho é justificado pela busca da qualidade 
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das estruturas e da economia, que são parâmetros importantes em qualquer atividade. 

2. APLICAÇÃO DO ALGORITMO GENÉTICO ÀS ESTRUTURAS PLANAS DE 
MADEIRA 

2.1. Escolha dos modelos estruturais e função objetivo 

Para obter os resultados de otimização apresentados neste trabalho foi usado o 
programa computacional denominado OTP (2007) desenvolvido pelos professores Dogmar A. 
Souza Junior e Francisco A. R. Gesualdo (Universidade Federal de Uberlândia). Através da 
descrição de dados introduzida no programa, o mesmo por meio de sucessivas iterações 
otimiza a geometria da estrutura em busca da solução ótima. 

Para aplicação da otimização de estruturas planas de madeira, é necessário 
primeiramente fazer a escolha do modelo estrutural, em seguida, identificam-se as constantes 
e variáveis do projeto e definem-se as funções objetivo e aptidão. Foram avaliados neste 
trabalho três modelos de estruturas planas de madeira, como mostram as Figuras 1, 2 e 3. 

 

θ

 
Figura 1 − Treliça Howe. 

 

θ

 
Figura 2 − Treliça Pratt. 

 

θ

 
Figura 3 − Treliça Belga. 

 

A forma escolhida para a representação das variáveis de projeto foi a real, devido à 
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facilidade na implementação do código do programa computacional OTP. A função objetivo 
definida para o problema é o volume de madeira e as constantes de projetos são: comprimento 
cobertura (C), largura da cobertura (L), altura dos pilares (H) e as propriedades físicas e 
mecânicas dos materiais. As variáveis de projeto são: ângulo de inclinação da treliça (θ), área 
da seção transversal (A) que pode ser definida pelo usuário ou as disponíveis no mercado e mi 
(posição dos nós no banzo inferior da treliça). 

sendo 
Lm

m

i
i =⋅

=

∑
2/

1

2
, onde “2⋅m” é o número total de módulos da treliça. 

 
É importante ressaltar que, no caso de Treliça Belga os nós no banzo superior são 

definidos na distância média dos nós do banzo inferior imediatamente antes e depois deste. 
Se o usuário optar por seções transversais disponíveis no mercado, o parâmetro A 

(associado às dimensões da seção transversal) assumirá os valores cadastrados no banco de 
dados do programa, haverá então, somente uma variável, que corresponde à posição da seção 
transversal no banco de dados. Por outro lado, se o usuário não fizer esta imposição, ele 
deverá fornecer os limites, inferior e superior, para a largura e a altura da seção transversal, 
neste caso, têm-se duas variáveis de projeto, a base (b) e a altura (h) da seção transversal. 
Dessa maneira, o programa terá “2 + m” ou “3 + m” variáveis de projeto, respectivamente. 

A função objetivo é o volume de madeira para construção da estrutura com segurança 
verificada segundo a norma brasileira ABNT NBR 7190:1997. Considerando que todas as 
barras possuem a mesma seção transversal, a função objetivo para cálculo do volume de 
madeira é dada pela eq. (1). 

 

Af
n

i
i ×= ∑

=1
  (1) 

 
onde i  representa o comprimento i-ésima barra da estrutura e n é o número total de barras. 

2.2. Funcionamento do algoritmo genético 

Como parâmetros de entrada, são fornecidos ao programa OTP, valores para a largura 
e comprimento da cobertura, bem como as propriedades físicas e mecânicas da madeira (Tipo 
e Classe da madeira) que são necessárias para o cálculo e dimensionamento das peças. 
Também é necessário fornecer ao programa os valores do ângulo de inclinação máximo e 
mínimo ( )mínmáx θθ   e  dos planos de cobertura e o número de módulos na direção X ( )máxm . 
Também é definido se as treliças terão as terças posicionadas sobre os montantes. Caso não 
sejam, deve ser informada a posição de cada terça. Para este trabalho foram avaliados quatro 
casos, com a posição das terças definidas e não definidas, conforme mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 − Dimensões adotadas para as constantes de projetados casos analisados. 

Casos Comprimento (m) Largura (m) Altura dos pilares (m) 
1 20,0 10,0 5,0 
2 20,0 12,0 5,0 
3 20,0 14,0 5,0 
4 20,0 15,0 5,0 

 
Nota-se que o valor adotado para os comprimentos foi fixado, variando-se somente a 
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largura. Os ângulos de inclinação, mínimo e máximo, foram º25=mínθ e º45=máxθ , 
respectivamente. Para o número de módulos na direção X (m) admitiram-se valores entre 4 e 
7. 

Adotou-se madeira do tipo Dicotiledônea, classe C-60 e carregamento uniformemente 
distribuído (Figuras 4 e 5). É importante ressaltar que durante o processo de otimização o 
carregamento é transformado em forças concentradas aplicadas sobre os nós do banzo 
superior, exceto nos casos onde a posição das terças não coincidia com os montantes. Nestas 
situações, o efeito do vento e a força devida às telhas são transformados em forças 
concentradas aplicadas sobre as barras do banzo superior. 

 
Figura 4 − Carregamento da estrutura pela ação do peso próprio (pp) e sobrecarga (sc). 
 

 
Figura 5 − Carregamento da estrutura pela ação do vento. 

 
Para processar a otimização das estruturas estipulou-se uma população de 50 

indivíduos interagindo durante 100 gerações. As taxas de recombinação e mutação foram 0,80 
e 0,05, respectivamente. 

Conhecidas todas as propriedades físicas e mecânicas da madeira, é feito o cálculo do 
dimensionamento, verificando se a estrutura melhor adaptada ao problema em cada geração 
atende todos os critérios exigidos pela norma brasileira ABNT NBR 7190:1997 para os 
estados limites último e de serviço. Caso isso não ocorra, a estrutura é descartada da 
população, impondo seu índice de aptidão igual a zero. Neste instante, é dimensionada a 
segunda estrutura melhor adaptada. Este procedimento é realizado até que uma estrutura 
atenda todas as recomendações em norma. Em seguida são aplicados os operadores 
genéticos: método da roleta, recombinação e mutação. Mais detalhes sobres estes 
operadores podem ser vistos nos trabalhos de Ribeiro (2007) e Goldberg (1989). 

3. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DOS MODELOS 

O objetivo das análises é encontrar a estrutura com a configuração geométrica que 
implique no menor volume de madeira. A estratégia adotada para a solução do problema torna 
o processo de otimização diretamente ligado ao comportamento mecânico da estrutura, pois 
como restrições são verificadas, o máximo deslocamento nodal e o dimensionamento de todas 
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as barras da estrutura, submetidas à flexocompressão ou flexotração, de acordo com a norma 
brasileira ABNT NBR 7190:1997. 

Foram analisados três modelos de treliças planas, Howe, Pratt e Belga, considerando 
duas situações: posição das terças não definida − logo o programa OTP admite que elas estão 
sobre os nós do banzo superior − e, posição das terças definida pelo usuário. Para a situação 
onde se definiu a posição das terças, seus valores foram fixados de maneira que ficassem 
distribuídos de forma simétrica, como mostra a Tabela 2. 

Tabela 2 − Posição no eixo x das terças definidas pelo usuário. 

Caso Posição das terças no eixo X (cm) 
1 10 130 250 370 490 510 630 750 870 990       
2 10 120 240 360 480 590 610 720 840 960 1080 1190     
3 10 110 230 350 470 580 690 710 820 930 1050 1170 1290 1390   
4 10 100 220 340 460 570 680 740 760 820 930 1040 1160 1280 1400 1490 

 
• Caso 1 (10×20m) 

 
A Tabela 3 mostra os resultados obtidos na otimização do volume de madeira das 

estruturas avaliadas para o caso 1. 

Tabela 3 – Resultados obtidos na minimização do volume de madeira (m3) para o caso 1. 

Modelo Volume de madeira (m3) 
m=4 m=5 m=6 m=7 

Treliça Howe 0,1660 0,1347 0,1407 0,1449 
Treliça Pratt 0,1660 0,1458 0,1560 0,1522 
Treliça Belga 0,1410 0,1468 0,1238 0,1220 

Treliça Howe - terças definidas 0,1714 0,1905 0,1408 0,1414 
Treliça Pratt - terças definidas 0,1966 0,2023 0,1507 0,1199 
Treliça Belga - terças definidas 0,1975 0,1419 0,1460 0,1569 
 
A Figura 6 mostra a variação no consumo de madeira em relação à situação ótima 

encontrada, Treliça Pratt com terças definidas. Os resultados mostram uma variação chegando 
a aproximadamente 70 %. 

 

Figura 6 − Variação do volume de madeira otimizado para o caso 1 (10×20m). 
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A Tabela 4 apresenta os resultados dos parâmetros otimizados da estrutura com menor 

consumo de madeira para o caso 1, ou seja, a treliça Pratt com terças definidas. 

Tabela 4 − Parâmetros otimizados da estrutura Pratt – terças definidas (Caso 1). 

Inclinação cobertura (º) 25 
Largura seção transversal (mm) 50 
Altura seção transversal (mm) 50 

Volume de madeira (m³) 0,1199 
 

• Caso 2 (12×20m) 
 
Através da Tabela 5 visualiza-se os resultados obtidos na minimização do volume de 

madeira para os modelos do caso 2. 

Tabela 5 − Resultados obtidos na minimização do volume de madeira (m3) para o caso 2. 

Modelo Volume de madeira (m3) 
m=4 m=5 m=6 m=7 

Treliça Howe 0,5635 0,3426 0,2659 0,3310 
Treliça Pratt 0,5493 0,2428 0,2599 0,3114 
Treliça Belga 0,2898 0,2662 0,2805 0,3003 

Treliça Howe - terças definidas 0,5453 0,3155 0,3288 0,3323 
Treliça Pratt - terças definidas 0,3360 0,3186 0,2779 0,3452 
Treliça Belga - terças definidas 0,3418 0,3564 0,2723 0,3031 
 
Observa-se pela Figura 7 que o consumo de madeira em algumas situações ultrapassa 

a 120 % em relação à situação ótima, Treliça Pratt sem definição das terças. 
 

 

Figura 7 − Variação do volume de madeira para o caso 2 (12×20m). 

 
A Tabela 6 apresenta os resultados dos parâmetros otimizados da estrutura com menor 

consumo de madeira para o caso 1, ou seja, a treliça Pratt com terças definidas. 
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Tabela 6 − Parâmetros otimizados da estrutura Pratt com menor volume de madeira (Caso 2). 

Inclinação cobertura (º) 18 
Largura seção transversal (mm) 50 
Altura seção transversal (mm) 110 
Volume de madeira (m³) 0,2428 

 
• Caso 3 (14×20 m) 

 
Os resultados obtidos na otimização das estruturas do caso 3 são apresentados na 

Tabela 7. Nela pode-se concluir que a Treliça Pratt, sem definição prévia do posicionamento 
das terças, apresentou o menor consumo de madeira entre todas as situações analisadas. 

Tabela 7 - Resultados obtidos na minimização do volume de madeira (m3) para o caso 3. 

Modelo Volume de madeira (m3) 
m=4 m=5 m=6 m=7 

Treliça Howe 0,6385 0,6536 0,6979 0,7205 
Treliça Pratt 0,6607 0,6672 0,4189 0,4055 
Treliça Belga 0,6407 0,6569 0,6685 0,6903 

Treliça Howe - terças definidas 0,6486 0,6531 0,7066 0,7390 
Treliça Pratt - terças definidas 0,7066 0,6751 0,6874 0,7479 
Treliça Belga - terças definidas 0,6536 0,6707 0,6897 0,7162 

 
Nota-se pela Figura 8, que a variação no consumo de madeira para o caso 3 também é 

alta, ultrapassando 60 % na maioria das situações analisadas. 
 

 

Figura 8 − Variação do volume de madeira para o caso 3 (14×20m). 

 
Na Tabela 8 pode-se visualizar os resultados otimizados das variáveis de projeto que 

geram a estrutura com menor consumo de madeira para o caso 3. 
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Tabela 8 − Parâmetros otimizados da estrutura Pratt – sem terças definidas (Caso 3). 

Inclinação cobertura (º) 6 
Largura seção transversal (mm) 80 
Altura seção transversal (mm) 200 

Volume de madeira (m³) 0,4055 
 

• Caso 4 (15×20 m) 
 
Dentre os casos analisados, o caso 4 foi o que apresentou menores percentuais para a 

variação no volume de madeira. A situação crítica apresentou uma variação de 16%, como 
pode ser observado na Figura 9. 

Tabela 9 - Resultados obtidos na minimização do volume de madeira (m3) para o caso 4. 

Modelo Volume de madeira (m3) 
m=4 m=5 m=6 m=7 

Treliça Howe 0,7235 0,7290 0,7247 0,7453 
Treliça Pratt 0,7038 0,7326 0,7596 0,7911 
Treliça Belga 0,7077 0,7065 0,7366 0,7737 

Treliça Howe - terças definidas 0,7205 0,7161 0,7780 0,7783 
Treliça Pratt - terças definidas 0,7872 0,7213 0,7425 0,8175 
Treliça Belga - terças definidas 0,7076 0,7394 0,7407 0,7767 
 
 

 
Figura 9 −Variação do volume de madeira para o caso 4 (15×20m). 

 
A Tabela 10 apresenta os resultados otimizados para as variáveis de projeto o caso 4 

com menor consumo de madeira (Treliça Pratt sem definição prévia do posicionamento das 
terças). Enfim, para todos os modelos analisados a estrutura com menor consumo de madeira 
foi a treliça Pratt e somente para o caso 1 (10×20m), o menor consumo de madeira ocorreu 
para a estrutura com terças definidas pelo usuário, nos demais casos a posição das terças está 
vinculada a posição otimizada dos montantes. 
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Tabela 10 − Parâmetros otimizados da estrutura Pratt – sem terças definidas (Caso 4). 

Inclinação cobertura (º) 6 
Largura seção transversal (mm) 80 
Altura seção transversal (mm) 200 

Volume de madeira (m³) 0.4055 

4. DESLOCAMENTOS DA ESTRUTURA 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos para o deslocamento de estruturas 
do tipo Howe com dimensões de 10×20 m. Foram consideradas estruturas sem posições de 
terças definidas e com a posição das terças imposta pelo usuário para casos de m=4 e m=5. 

Os resultados apresentados nas Figuras 10, 11, 12 e 13 ilustram a distribuição das 
barras para cada caso. Os deslocamentos mostrados, gerados pelo programa computacional 
GESTRUT, estão ampliados em 10 vezes. Nestas figuras estão mostradas as estruturas 
indeformadas (tracejadas) e deformadas (coloridas). 

 
Figura 10 − Deslocamentos (m) da treliça Howe otimizada com terças coincidindo com os 

montantes – m=4. 
 

 
Figura 11 − Deslocamentos (m) da treliça Howe otimizada com terças coincidindo com os 

montantes – m=5. 
 
É importante observar que a otimização da estrutura da Figura 10 levou a uma 

configuração pouco homogênea na distribuição das barras, com concentração de barras na 
região central. Isto ocorre, pelo fato do programa de otimização buscar a estrutura com menor 
volume de madeira. Nem sempre a estrutura encontrada pelo programa OTP é a mais viável 
construtivamente ou esteticamente. Contudo, como as barras trabalham com certa folga − o 
que pode ser constatado pelo índice de aproveitamento – devido à disponibilidade de seções 
comerciais, é possível rearranjar a posição de algumas barras a partir da estrutura otimizada, 
melhorando sua distribuição sem onerar significativamente o resultado obtido na minimização 
do volume de madeira. 
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Figura 12 − Deslocamentos (m) da treliça Howe otimizada com posição das terças impostas 

pelo usuário – m=4. 
 

 
Figura 13 – Deslocamentos (m) da treliça Howe otimizada com posição das terças impostas 

pelo usuário – m=5. 
 
A Tabela 10 apresenta um resumo dos deslocamentos máximos obtidos nas quatro 

estruturas. Embora, os deslocamentos máximos variem muito de uma situação para outra, 
todas as estruturas apresentam deslocamentos inferiores ao limite imposto pela norma 
brasileira ABNT NBR 7190:1997, que é L/200, ou seja, 5 cm. 

Tabela 10 – Valores dos deslocamentos nodais máximos calculados − para baixo. 

 m=4 m=4 (terças 
definidas) m=5 m=5 (terças 

definidas) 
Deslocamento 
máximo (cm) 4,06 1,22 1,63 2,01 

5. CONCLUSÃO 

Foram estudados três tipos de treliças planas do tipo duas águas aplicando o método 
dos AGs na minimização do volume de madeira. As avaliações foram feitas para quatro casos 
distintos para a relação comprimento/largura da área coberta. 

As variáveis de projeto que influenciam mais significativamente a função objetivo 
(volume de madeira) são o número de módulos na direção X e as dimensões da seção 
transversal das barras. Como visto nos resultados apresentados, uma escolha estrutural errada 
pode representar um acréscimo muito significativo no custo da estrutura. Para o caso 2 este 
aumento ultrapassou a 120 %. Dessa maneira, para cada problema é necessário realizar o 
processo de otimização para determinar a solução ótima. 

Verifica-se também que, impondo a posição das terças na estrutura, geralmente o 
consumo de madeira ótimo aumenta se comparado com o mesmo caso em que as posições das 
terças coincidem com os montantes. No entanto, a imposição das terças numa estrutura 
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otimizada corresponde a uma condição mais realista, visto que as distâncias entre terças são 
definidas em função do tipo e das dimensões das telhas. 

Para os casos analisados, o modelo Pratt apresentou os melhores resultados, ou seja, 
menor volume de madeira. 
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