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RESUMO  Cronologia do artigo: 

Este trabalho apresenta uma heurística computacional para o dimensionamento de 
estruturas treliçadas espaciais regulares, buscando minimizar uma combinação 
entre o peso e altura da treliça. Esta combinação é uma média ponderada cujos 
pesos representam o grau de importância, definido pelo usuário, de cada um destes 
parâmetros. As treliças são analisadas segundo um modelo linear elástico via 
Método dos Elementos Finitos. Para serem consideradas viáveis devem atender a 
restrições estabelecidas em norma específica de estruturas metálicas. Para 
validação, do programa desenvolvido, foram comparados os resultados da 
otimização de três estruturas com o programa SAP2000. Assim os resultados 
diferiram com acréscimos de 0,93% para a flecha máxima, 0,42% para a carga de 
compressão e 0,45% para a carga de tração. Portanto o método proposto torna-se 
uma alternativa viável para o dimensionamento otimizado de treliças regulares 
metálicas tridimensionais. 
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ABSTRACT   

This work presents a computational heuristics for the design of regular space truss 
in order to minimize a combination of the weight and height of the truss. This 
combination is a weighted average whose weights represent the degree of 
importance, user-defined for each of these parameters. The trusses were analysed 
according to a linear elastic model via the Finite Element Method. To be 
considered viable must use the restrictions set in specific standard of design steel 
structures. For validation, of the developed program, were compared results of 
optimization of three structures with SAP2000 program. Then, differ in increments 
of 0.93% for maximum deflection, 0.42% to compressive loading and 0.45% for 
the tensile load. Therefore the proposed method becomes a viable alternative for 
optimized sizing of three- dimensional steel structures. 
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1. Introdução 

As Estruturas espaciais são estruturas treliçadas tridimensionais aplicadas geralmente em coberturas de 
grande vão. Os principais elementos constituintes de uma treliça espacial, como mostrado na Figura 1, 
são: banzo inferior, banzo superior, diagonal e nó de ligação. As treliças espaciais regulares são aquelas 
nas quais todas as diagonais formam um ângulo de 45º com os planos formados por seus banzos, possui 
como característica peculiar, o comprimento igual para todos os seus elementos de barra constituintes 
(Freitas, 2008). 

O dimensionamento de estruturas espaciais é feito com base nos valores limites (E.L.U e E.L.S). 
O dimensionamento otimizado busca dentre um conjunto de soluções, aquela que oferece o melhor 
resultado atendendo às restrições. Existem três classes de problemas de otimização: a otimização 
dimensional (determina as dimensões ótimas das seções necessárias para resistir aos esforços 
solicitantes), a otimização topológica (determina-se o número de nós e de barras, e suas conectividades, 
de forma a distribuir com eficiência os esforços nas barras) e a otimização geométrica (determina a 
localização ótima dos nós da estrutura, para uma topologia fixa, dentro de um espaço de soluções 
viáveis, também buscando a melhor distribuição dos esforços).  

Neste trabalho foi utilizada uma forma híbrida de problema de otimização, a qual permite 
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modificações dimensionais, geométricas e topológicas, para uma estrutura de vãos constantes e 
topologias variadas. A função objetivo abordada foi definida por dois parâmetros: o peso próprio total 
da estrutura e altura da treliça. 

 

 

Figura 1 - Elementos constituintes de uma treliça espacial (Freitas, 2008). 

2. Revisão bibliográfica 

2.1. Dimensionamento automático e otimização de estruturas treliçadas 

Aguiar (2002) desenvolveu um sistema computacional para análise, dimensionamento automático de 
treliças espaciais, de acordo com a norma Cold-Formed Steel Design utilizando o método das tensões 
admissíveis e otimização via minimização da energia potencial total para encontrar configurações de 
equilíbrio estático da estrutura. Foram analisados três exemplos de treliças, com vãos e alturas 
diferentes.  

A otimização do primeiro exemplo levou aproximadamente 13 minutos, resultando uma estrutura 
com altura ótima de 1,6m. Para o segundo exemplo o tempo foi de 19 minutos, com uma altura ótima 
de 1,7m. E para o último um tempo de 25 minutos para uma estrutura com 2,3m de altura. Aguiar (2002) 
concluiu que a implementação de uma interface simples aliada a uma programação de análise, 
dimensionamento e otimização para estruturas reticuladas tridimensionais, trouxe resultados com 
percentuais máximos de erro de 0,5% para deslocamento nodal, esforço axial e seções transversais, em 
relação a outro programa comercial já difundido no mercado. 

Souza e Malite (2005) analisaram os principais aspectos que caracterizam os projetos de estruturas 
espaciais. Foram feitas simulações com variação na quantidade e disposição dos apoios, dimensão dos 
módulos e altura das treliças para 27 arranjos geométricos quadrados e 6 arranjos retangulares. Adotou-
se o modelo de treliça ideal, para uma análise linear elástica as cargas consideradas foram divididas em 
permanentes e variáveis. As cargas permanentes contemplam o peso próprio dos elementos e as 
variáveis contemplam sobrecarga e vento. 

A análise estrutural foi feita segundo o Método dos Elementos Finitos com o programa comercial 
SAP2000 e o dimensionamento das barras foi através de processos iterativos de análise e 
redimensionamento considerando o método das tensões admissíveis proposto pela norma americana. 
Verificou-se que dos fatores modificados nas simulações, a disposição dos apoios representou a maior 
influência no comportamento das treliças, trazendo reduções no consumo de material de até 60% quando 
comparados vãos livres de 30 e 60 metros para uma mesma topologia. 

Moura (2009) desenvolveu um algoritmo evolutivo híbrido baseado nos mecanismos de 
Algoritmos Genéticos com a utilização de métodos de refinamento como descida randômica e pesquisa 
em vizinhança variável. Com isso reduz-se a quantidade de material utilizado, com o intuito de diminuir 
o peso, em conformidade com as restrições de projeto. Foram implementados dois tipos de algoritmos. 
O primeiro foi aplicado ao problema de treliça com nós fixos e refina a solução inicial. O segundo ocorre 
em estrutura com coordenadas nodais móveis, assim é realizada a otimização de forma. Concluiu-se, 
que o algoritmo evolutivo híbrido foi eficiente para uma estrutura com 18 barras e coordenadas nodais 
móveis, com eficiência e robustez na minimização do peso, porém alguns tipos de algoritmos não 
responderam de forma satisfatória para uma estrutura menor de 10 barras.  
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Franco et al. (2010) propõe uma metodologia para procura de soluções arquitetônicas para treliças 
espaciais tubulares em duas partes: analogia formal com a natureza e síntese estrutural através de 
Algoritmos Genéticos. São observadas limitações de montagem, efeitos de não linearidade e ações do 
vento. Segundo a analogia com a natureza, o método mostrou-se em grande parte próximo à realidade, 
dependendo da abordagem que se dá ao tratamento de variáveis. Em relação ao Algoritmo Genético, os 
dados de população, taxa de mutação e parentescos, influenciam diretamente com o resultado final do 
problema de otimização. 

Martins (2011) aplica o método de programação linear para minimizar o peso próprio de uma 
estrutura, tomando como variáveis de projeto as áreas das seções transversais das barras e tendo as 
seguintes restrições: flexibilidade, tensão e flambagem local. A programação linear utiliza algoritmos 
clássicos, a partir da linearização das funções de restrição e da função objetivo. Foi utilizada a função 
linprog existente no MATLAB. O programa inicia com base nas definições iniciais do projeto em 
relação a geometria da estrutura, propriedade dos materiais, condições de contorno, carregamentos, 
definição da função objetivo, restrições de projeto e número máximo de iterações. 

Foram avaliados 3 exemplos clássicos de otimização estrutural já estudados na literatura, com 10 
barras, 23 barras e 47 barras. Foram obtidas reduções no peso total da estrutura analisada de até 65,1%,  
62,4% e 66,0% para um modelo com 10 barras, 23 barras e 47 barras, respectivamente.  

Barbosa e Cunha (2013) estudaram casos particulares de treliças planas utilizadas em coberturas 
de galpões, como a treliça tipo Howe e atirantada de duas águas. O método de dimensionamento 
utilizado foi através de uma ferramenta computacional desenvolvida de acordo com a NBR 8800 e NBR 
6123. A validação da ferramenta foi feita com o cálculo manual segundo o Método de Ritter para 
descobrir o esforço axial na barra mais solicitada da estrutura. As cargas consideradas na análise foram: 
peso próprio da estrutura, peso das telhas, sobrecarga e carga devido ao vento. 

Para o modelo de treliça Howe o consumo de material em um vão de 10m foi de 203,65 Kg e para 
a treliça atirantada foi de 158,82 Kg (aumento de 30%). Da validação do método de dimensionamento, 
o cálculo manual resultou em um esforço 1,4% menor que o obtido pelo programa. Dessa maneira 
Barbosa e Cunha (2013) concluíram que a utilização de ferramentas que realizam o dimensionamento 
automático de estruturas proporciona mais agilidade na realização de anteprojetos, tomada de decisões 
e análise econômica desse tipo de estruturas. 

Silva (2015) desenvolve uma técnica que visa projetar as estruturas espaciais de forma ótima. É 
discutido um problema de otimização dimensional, de forma e de topologia, que busca a minimização 
do peso próprio de treliças tridimensionais, considerando como restrições de projeto a falha do material 
e falha por instabilidade estrutural local. A configuração ótima é obtida pela aplicação de uma técnica 
híbrida de otimização a qual utiliza Algoritmo Genético, com o intuito de aproximar o ponto de mínimo 
local e, posteriormente, um método de programação não linear para realizar uma busca local. Para isto, 
seis casos clássicos encontrados na literatura são testados e comparados. A utilização do algoritmo 
híbrido com programação não linear se mostra uma alternativa viável, visto que esta é empregada apenas 
para um ajuste das variáveis, em especial às coordenadas móveis. 

Os estudos de referência evidenciaram a importância da aplicação de métodos automatizados para 
a análise estrutural, dimensionamento e verificação de soluções para problemas de engenharia com foco 
na otimização de forma e minimização do peso próprio, motivados pelo conhecimento de respostas 
rápidas, seguras e econômicas para as estruturas espaciais treliçadas. A análise utilizando o Método dos 
Elementos Finitos para determinação dos esforços solicitantes e deslocamentos nodais, implementação 
de programação linear com auxílio de rotinas automáticas de geração de malhas, dimensionamento com 
base em restrições de projeto, e mecanismo híbrido de otimização através de busca linear crescente de 
soluções que atendam às condições de contorno do problema foram temas abordados nos estudos de 
referência que nortearam o desenvolvimento da pesquisa, visto que diversos modelos foram validados 
com base em ferramentas comerciais já consolidadas, apresentando pequenas variações percentuais nos 
resultados. 

2.2. Programa base deste trabalho: TRELESP 

O TRELESP é uma ferramenta computacional para análise de treliças espaciais desenvolvida pelo 
Professor Francisco José Pereira de Almeida da Universidade Federal do Cariri (Almeida et al.,2011), 
visando automatizar o cálculo dos esforços solicitantes em estruturas espaciais e facilitar o ensino dos 
métodos de análise em estruturas reticuladas de forma prática para alunos de graduação. O programa foi 
desenvolvido no Delphi, que é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) consagrado pela 
empresa Borland Software Corporation, mas atualmente pertencente à empresa Embarcadero 
Technologies. 
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O programa não possuía um gerador automático de topologias, ou seja, o usuário precisava 
informar manualmente a quantidade de nós da estrutura, as coordenadas de cada um deles, quantidade 
total de elementos e conectividade de cada um deles, para assim ser desenhada a estrutura na tela do 
programa. Os tipos de carregamentos considerados pela ferramenta são: carga aplicada nos nós, em 
qualquer direção e carga de temperatura nos elementos de barra, também sendo possível admitir recalque 
de apoio. 

O método de análise abordado pelo programa é a formulação direta do Método dos Elementos 
Finitos (Filippa, 2004), chamada Método da Rigidez Direto, onde se tem a matriz de rigidez global da 
estrutura como a matriz principal para solução do sistema de equações para determinação dos esforços 
solicitantes e deslocamentos nodais. A solução do sistema de equações é feita através da técnica de 
fatoração de Cholesky. 

3. Heurística proposta 

Na otimização estrutural de treliças espaciais, normalmente busca-se minimizar o peso próprio total, 
isto é, a função que determina o peso próprio da estrutura é dada pela Equação (1). 
 

𝑃 = 𝛾 𝐴 𝐿    (1) 

 
Onde m é igual ao número de barras e 𝛾 , 𝐴  e 𝐿  denotam o peso específico, a área da seção 

transversal e o comprimento da i-ésima barra, respectivamente. Algumas situações requerem treliças 
com a menor altura possível. Sendo assim, a variável a ser minimizada será a altura h. Há ainda 
momentos nos quais tanto h quanto P precisam ser minimizados. Generalizando, define-se a função 
objetivo com a Equação (2). 

 
𝑓 =  𝛼𝑃 +  𝛽ℎ (2) 

 
Onde 𝛼 e 𝛽 denotam o grau de importância associado a 𝑃 e ℎ, respectivamente, com 𝛼 + 𝛽 = 1 

e 𝛼, 𝛽   ∈   ℝ[0,1]  . Foi considerando a angulação ótima da diagonal de uma treliça, com relação ao 
plano dos banzos compreendida entre 40º a 50º, visto que, teoricamente, os elementos resistem 
satisfatoriamente aos esforços transversais quando dispostos com esta faixa de angulação. Assim foi 
adotado que a melhor distribuição dos esforços se dá com um ângulo de 45º. Logo a altura da treliça se 
torna dependente do comprimento dos banzos. Foi fixado ainda que todos os banzos possuem o mesmo 
comprimento l, têm-se uma treliça espacial regular. Sob estas hipóteses vale a relação da Equação (3). 

 

𝐻 ç =  ℓ
√2

2
  (3) 

 
Considerando uma região retangular para a qual deseja-se projetar uma treliça regular. Denote 

por L comprimento de maior vão. Tendo em vista que o conjunto de alturas viáveis h para uma treliça é 
definido por Makowski (1981) a condição: 

 

{ℎ ∈  ℝ: 
𝐿

20
≤ ℎ ≤

𝐿

40
}  

 
E usando a equação (3), têm-se que: 
 

𝐿

20
 ≤ ℎ ≤  

𝐿

40
    →      

𝐿

20
 ≤ ℓ

√2

2
 ≤  

𝐿

40
      →      

𝐿

20
 ≤

𝐿𝑥

𝑛
.
√2

2
 ≤  

𝐿

40
  

 
Onde 𝑛 é o número de divisões ao longo do maior vão. Portanto: 
 

15 ≤ 𝑛 ≤ 29  
 
Com isso, a treliça deve ter entre 15 e 29 divisões em módulos. Neste contexto, o método proposto 
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buscou em um espaço finito composto por 15 configurações distintas aquela que atendeu, de forma 
ótima, a solução do problema. Cada configuração possui uma topologia fixa, mas as áreas das seções 
transversais podem variar. 

O problema de otimização desse trabalho pode ser resumido e detalhado com o esquema no 
diagrama da Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 - Diagrama do detalhamento do problema. 

3.1. A heurística 

A heurística proposta consistiu de três etapas. A primeira etapa compreendeu a definição dos materiais 
até a aplicação do carregamento nodal. As etapas seguintes correspondem a um bloco de repetição, o 
qual foi repetido para os quinze módulos da base da treliça e um passo para selecionar a melhor treliça 
dentre todas as viáveis. O Fluxograma da Figura 3 apresenta os processos de forma geral. 

Inicialmente, foi necessário definir os valores das propriedades físicas e mecânicas do material 
utilizado, tais como o módulo de elasticidade e o peso específico. O próximo passo consistiu na definição 
das seções transversais através da importação de uma lista de tubos ou perfis comerciais, contendo as 
informações de diâmetros e áreas das seções transversais. De acordo com esta lista, o método proposto 
fez uma busca pela menor seção transversal que atenda às restrições do problema. Neste trabalho foi 
utilizada uma lista de seções transversais com 149 tubos, disponibilizado pelo website do fabricante 
MSH. O tipo de seção adotada foi a tubular, por ser mais comum na utilização em treliças espaciais.  

VARIÁVEIS DE 
PROJETO 

(DISCRETAS) 

FUNÇÃO OBJETIVO 

ÁREA DA SEÇÃO 
TRANSVERSAL 

DOS BANZOS (Ab) 

ÁREA DA SEÇÃO 
TRANSVERSAL 

DAS DIAGONAIS (Ad) 

ALTURA DA 
TRELIÇA (h) 

DEFINIR TRELIÇA
 ÓTIMA 

NATUREZA DAS 
VARIÁVEIS E DADOS DE 

ENTRADA 
DETERMINÍSTICA

CARACTERÍSTICA DAS 
RESTRIÇÕES E DA 

FUNÇÃO OBJETIVO 

OTIMIZAÇÃO DE 
TRELIÇA ESPACIAL 

LINEAR 

RESTRIÇÕES 

ESFORÇO RESISTENTE ≥ 
ESFORÇO SOLICITANTE 

DESLOCAMENTO DE 
PROJETO ≤ 

DESLOCAMENTO 
PERMITIDO 
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O terceiro passo do método foi definir os vãos da estrutura, bem como escolher os parâmetros 𝛼 
e 𝛽 da Equação (2). Por fim definiu-se o carregamento sobre a treliça espacial que é especificado por 
meio de uma carga por metro quadrado a ser aplicada sobre os banzos superiores da estrutura de forma 
nodal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Fluxograma da Heurística Proposta. 
 

Após a definição do carregamento iniciou-se um processo repetitivo de comandos, para cada valor 
de n, dentro do intervalo apresentado por Makowski (1981). Para cada um destes valores o método gera 
automaticamente a malha da treliça, aplica as restrições de apoio, analisa e dimensiona. Após o 
dimensionamento, há uma verificação das restrições do problema, e substituição da seção no caso de 
violado os valores prescritos. 

Quando encontrada uma seção transversal que atenda a todas as restrições, gravam-se as 
características da estrutura em um vetor. Após a rotina da heurística analisar, dimensionar e verificar as 
15 topologias, o vetor estará preenchido completamente. Ao final a treliça salva com menor valor de 
função objetivo será selecionada. 

3.2. Algoritmo de otimização 

A função objetivo para o problema em questão depende de três variáveis, como mostrado a Equação 
(4). Onde as áreas das seções dos banzos 𝐴  e diagonais 𝐴 , assim como a altura da treliça ℎ são as 
únicas variáveis de projeto, já que para uma topologia fixa os comprimentos dos vãos 𝐿  e 𝐿  e peso 
específico do material 𝛾 permanecem inalterados. Os parâmetros 𝛼 e 𝛽 também são constantes, fixadas 
pelo usuário. 
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𝑓(ℎ, 𝐴 , 𝐴 ) =    
2𝛼𝛾√2𝐿 𝐿

ℎ
(𝐴 + 𝐴 )   +   𝛽ℎ (4) 

 
O método desenvolvido utiliza a busca linear sobre variáveis discretas como técnica de 

otimização. Partindo da menor seção transversal disponível, são realizados os processos de aplicação 
das seções nos elementos, aplicação dos carregamentos nodais, montagem da matriz de rigidez, solução 
do sistema linear, obtenção dos esforços atuantes e deslocamentos nodais da estrutura. Dessa forma ao 
executar a heurística proposta, a sequência de rotinas é mostrada na Figura 4 através de um 
pseudocódigo. 

A linha 15 do pseudocódigo realiza a verificação do dimensionamento estrutural, sendo a etapa 
de decisão do processo de otimização. Foram atribuídas inicialmente a primeira seção transversal 
disponível para banzos 𝑆  e diagonais 𝑆 , para que o método realize quando necessário o incremento na 
busca pela seção ótima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Pseudocódigo da função de otimização. 

3.2.1. Os casos possíveis adotados na programação 
Nesta verificação existem sete casos em que o método realiza a solução para cada um deles. 

Caso 0: Quando Sb e Sd fazem com que todas as restrições de projeto sejam satisfeitas. 
Caso 1: Significa que a estrutura não passa na verificação dos banzos. A variável Sb é 

incrementada. 
Caso 2: Significa que a estrutura não passa na verificação das diagonais. A variável Sd é 

incrementada. 
Caso 3: Significa que a estrutura não passa na verificação dos banzos e diagonais paralelamente. 

Dessa forma, Sb e Sd são incrementadas. 
Caso 4: Significa que a estrutura não passa na verificação dos deslocamentos máximos. Atribui-

se, então, o incremento somente para a variável Sb. 
Caso 5: Significa que a estrutura não passa na verificação dos banzos e dos deslocamentos 

máximos. Novamente somente a variável Sb é incrementada. 
Caso 6: Significa que a estrutura não passa na verificação das diagonais e dos deslocamentos 

máximos. As variáveis Sb e Sd são incrementadas. 
Caso 7: Significa que a estrutura, para os valores de Sb e Sd não passa em nenhuma das 

verificações. Dessa forma ambas as variáveis são incrementadas. 
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3.2.2. Verificação gráfica da função objetivo 
Foi possível observar na Equação (4) que o valor da função objetivo depende da soma das áreas das 
seções e da altura (h). Para uma dada treliça espacial regular em análise, somente as áreas das seções 
transversais dos banzos e diagonais serão modificados dentro do seu espaço de soluções finito. Fazendo 
𝐴 + 𝐴 = 𝐴  a função objetivo resulta na Equação (5). 
 

𝑓(ℎ, 𝐴 ) =    
2√2𝛼𝛾𝐿 𝐿 𝐴

ℎ
  +   𝛽ℎ (5) 

 
A Figura 4 ilustra a superfície gerada pela Equação (5) considerando 𝛼 e 𝛽 iguais a 0,5, vãos nas 

direções x e y iguais a 1500cm e peso específico igual a 7,85. 10  kN/cm³. De acordo com a Figura 5, 
a minimização da Função Objetivo pode ser feita através do cálculo do gradiente da função, porém a 
utilização da busca linear é possibilitada em função do espaço de soluções ser discreto, sabendo-se dos 
limites para a altura da treliça e das seções transversais disponíveis. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Superfície gerada pela função objetivo para uma treliça espacial regular para os valores de 
área disponíveis (Gnuplot). 

3.3. Implementação computacional 

O método heurístico proposto foi implementado tendo como base a ferramenta computacional 
TRELESP, (Almeida et al.,2011). As principais mudanças em relação à versão inicial foram: a 
implementação de um gerador automático de malhas, importação de um banco de dados de seções 
transversais disponíveis no mercado, classificação de elementos constituintes, aplicação automática das 
condições de apoio, dimensionamento dos elementos conforme a NBR 8800/2008 e verificação dos 
Estados Limite Último e de Serviço. O programa traz uma maior automatização dos modelos estudados, 
visto que na primeira versão os valores de coordenadas nodais e conectividades dos elementos eram 
introduzidos manualmente, tornando o processo demorado no caso de estruturas maiores que possuem 
muitos nós e conectividades.  

Adotou-se a aplicação de apenas um material por problema de otimização, podendo ser ele aço 
ou alumínio, como sugere o programa, ou qualquer outro material que o usuário utilize através de suas 
propriedades físicas e mecânicas. A lista de seções transversais tubulares é disposta em ordem crescente 
de valor de área e assim a área mínima disponível é adotada como a área dos banzos e diagonais, para 
que dê início ao processo iterativo de otimização.  

Com a implantação do gerador automático de malha, a definição dos vãos da estrutura se tornou 
a mais simples possível, como mostrado na Figura 6. Automaticamente, o programa determina os quatro 
nós que serão restringidos (apoios), os quais são os quatro nós pertencentes aos banzos inferiores, das 
extremidades da estrutura. Ao digitar os valores para os vãos da estrutura, o programa calcula o número 
de divisões que será adotado na direção do eixo x e consequentemente no eixo y. Os parâmetros de 
otimização são definidos pelo usuário movendo uma barra para o lado desejado. 

A aplicação do carregamento é feita automaticamente sobre todos os nós dos banzos superiores. 
Essa quantidade é definida pela Equação (6). Sendo conhecida a quantidade de nós que recebem o 
carregamento nodal, a conversão da carga por metro quadrado para carga nodal é feita pela Equação (7). 
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Figura 6 - Vãos da estrutura e parâmetro de otimização. 
 

 𝑛𝑛𝑐 = 𝑛𝑛𝑜𝑠 = (𝑛𝑥. 𝑛𝑦) (6) 
 

𝐹𝑧 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎[(𝐿𝑥 − ℓ)(𝐿𝑦 − ℓ)]

𝑛𝑛𝑐
 (7) 

4. Validação e comparação dos resultados 

Todos os modelos estruturais analisados para avaliação do método heurístico proposto foram 
submetidos ao mesmo grupo de carregamentos, considerando classes estabelecidas pela NBR 
6120/1980. Foram adotadas sobrecarga de manutenção (50 kgf/m²) e ação do vento (75 kgf/m²). O 
dimensionamento estrutural dos modelos foi feito considerando o Estado Limite Último. A verificação 
dos deslocamentos máximos foi feita considerando o Estado Limite de Serviço. 

4.1. Geometrias analisadas 

A validação da otimização estrutural foi consolidada com o estudo de três modelos de estruturas 
espaciais regulares: Modelo A (L = 5m x 5m), Modelo B (L = 10m x 10m) e Modelo C (L = 15m x 
15m). Os três modelos são similares a Figura 7. Foi utilizado o Aço MR-250 para todos os elementos 
de barra, cujas características físicas e mecânicas, segundo a NBR 7007 – “Aços-carbono e microligados 
para uso estrutural e geral”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 - Geometrias para validação – Modelo A, B e C. 

4.2. Dimensionamento com a heurística proposta 

A aplicação da heurística desenvolvida nas estruturas espaciais regulares apresentadas foi feita 
utilizando o mesmo computador com as seguintes configurações: processador Intel Core i5 2,60 Ghz e 
com 6,0 Gb de memória RAM. Considerando apenas as hipóteses de otimização estrutural para o peso 
próprio e altura da treliça, ou seja, para todos os modelos foram utilizados os valores 𝛼 e 𝛽 iguais a 1,0 
e 0, respectivamente, para o caso da minimização do peso próprio; e 0 e 1,0 para o caso da minimização 
da altura da treliça. 

Foi possível comprovar a relação inversamente proporcional entre as variáveis da função objetivo, 
quando o peso próprio é minimizado, a altura referente a treliça escolhida possui o valor máximo da 
relação de alturas discretas. Consequentemente, minimizando-se a altura da treliça, resulta em uma 
estrutura com o maior peso próprio. O comportamento da otimização estrutural sob essas condições para 
o Modelo A é mostrado na Figura 8. As demais geometrias, Modelo B e C, obtiveram comportamentos 
similares ao Modelo A. 

Os resultados obtidos são exibidos em janelas, onde o usuário pode verificar o valor ótimo do 
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peso próprio e da altura associado à propriedade geométrica que passou em todos os requisitos da 
verificação do dimensionamento, assim como, é mostrado uma seção com as configurações da treliça 
ótima escolhida pelo programa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 - Relação: Alfa x Peso Próprio x Altura para Modelo A. 

4.3. Tempo de processamento 

Uma das formas de mensurar o desempenho computacional de uma ferramenta é através do custo 
computacional envolvido em todas as etapas de processamento. A determinação do tempo de 
processamento do programa para cada modelo analisado foi feita através de uma função do Delphi, 
chamada QueryPerformance.  

Os tempos obtidos para execução de cada modelo estão apresentados na Figura 9. Fazendo uma 
relação entre o número de nós das estruturas e o tempo de processamento, observou-se que o tempo 
varia seguindo a distribuição de uma função quadrática com a quantidade de nós de um modelo. 

 

 

Figura 9 - Tempo de processamento das estruturas espaciais regulares estudadas. 

4.4. Análise estrutural via M.E.F. e dimensionamento manual pela norma 

Para a análise estrutural da validação, foi adotado o programa comercial SAP2000. Os lançamentos das 
estruturas foram feitos utilizando elementos de barra. Foram aplicados apoios, para simular a mesma 
condição de estaticidade que o programa desenvolvido. As Figuras 10, 11 e 12 mostram cada um dos 
modelos que foram estudados. Em cada uma das figuras, o modelo da esquerda representa a 
discretização da treliça quando otimizada pelo peso próprio; e a discretização da direita, representa a 
treliça otimizada pela altura. Nota-se também os apoios definidos nos nós extremos dos banzos 
inferiores e também a carga nodal aplicada sobre todos os nós dos banzos superiores. 

Obtidos os valores dos esforços de compressão e tração nos elementos das treliças, seguiu-se com 
o dimensionamento manual das barras, segundo o método de dimensionamento da NBR 8800, a fim de 
confrontar com os resultados obtidos pelo programa desenvolvido. A Tabela 1 mostra resumidamente 
para cada estrutura analisada e para cada meio de otimização (peso e altura) qual o respectivo esforço 
atuante e resistente, de acordo com a seção transversal escolhida pelo programa. 
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Figura 10 - Discretização das estruturas do Modelo A (5m x 5m). 
 

 
 

 

 

 
Figura 11 - Discretização das estruturas do Modelo B (10m x 10m). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - Discretização das estruturas do Modelo C (15m x 15m). 
 

 
Tabela 1 - Resultados do dimensionamento manual dos modelos. 

   
Área (Ag) 

cm² 
Comprimento (L) 

cm 
Carga atuante (Nd) 

kN 
Carga resistente (FRest) 

kN 

M
od

el
o 

A
   

   
   

5m
 x

 5
m

 Peso 
Banzo 2,15 33,33 19,71 45,58 

Diagonal 2,15 33,33 11,35 49,28 

Altura 
Banzo 2,80 17,24 49,13 62,08 

Diagonal 2,15 17,24 19,08 49,28 

M
od

el
o 

B
   

   
 

10
m

 x
 1

0m
 

Peso 
Banzo 4,32 66,67 77,91 88,05 

Diagonal 4,12 66,67 44,87 94,59 

Altura 
Banzo 12,60 34,48 230,71 286,28 

Diagonal 5,69 34,48 87,72 130,50 

M
od

el
o 

C
   

 
15

m
 x

 1
5m

 

Peso 
Banzo 9,42 100,00 187,12 197,86 

Diagonal 8,34 100,00 107,78 190,21 

Altura 
Banzo 57,80 51,72 1009,62 1303,78 

Diagonal 23,70 51,72 382,88 540,75 

4.5. Comparação dos resultados 

Foram comparados o deslocamento nodal máximo e esforços axiais, para os três modelos estudados 
aplicados no programa proposto e pela validação. Foi verificado ainda as duas formas de otimização em 
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cada um deles.  
A Tabela 2, mostra o comparativo dos deslocamentos nodais. Percebe-se que somente o Modelo 

B resultou em diferenças positivas nos deslocamentos máximos da estrutura nas duas situações de 
otimização. Os modelos A e C tiveram uma redução nos valores encontrados para a altura minimizada 
do modelo. 

A Tabela 3 expõe um comparativo dos resultados da força axial de compressão. Na análise 
comparativa dos esforços de compressão nos modelos, destaca-se o grau de precisão obtido no Modelo 
C. Diferentemente do que foi obtido nos deslocamentos nodais, para o esforço de compressão o 
programa resultou em todos os modelos em valores inferiores ao fornecido pelo programa de validação, 
mesmo que com pequenas taxas de variação. 

A Tabela 4 mostra um comparativo dos esforços de tração, o Modelo C apresentou as menores 
diferenças percentuais comparadas ao programa de validação, assim como os valores obtidos foram 
ligeiramente inferiores aos do SAP2000. 

 
Tabela 2 - Comparativo de deslocamento nodal máximo. 

Deslocamento máximo (cm) 
Diferença (%) 

TRELESP SAP2000 

Modelo A – 5 m  5 m   

Peso Altura Peso Altura Peso Altura 

0,77 1,61 0,76 1,62 0,77% -0,19% 

Modelo B – 10 m  10 m   

Peso Altura Peso Altura Peso Altura 

3,06 3,96 3,03 3,95 0,93% 0,33% 

Modelo C – 15 m  15 m   

Peso Altura Peso Altura Peso Altura 

5,18 5,88 5,15 5,89 0,56% -0,20% 

 
Tabela 3 - Comparativo de esforço axial de compressão. 

Esforço axial de compressão (kN) 
Diferença (%) 

TRELESP SAP2000 

Modelo A – 5 m  5 m   

Peso Altura Peso Altura Peso Altura 

-19,68 -48,99 -19,71 -49,13 -0,16% -0,28% 

Modelo B – 10 m  10 m   

Peso Altura Peso Altura Peso Altura 

-77,75 -229,73 -77,91 -230,71 -0,21% -0,42% 

Modelo C – 15 m  15 m   

Peso Altura Peso Altura Peso Altura 

-186,97 -1009,45 -187,12 -1009,62 -0,08% -0,02% 

 
Tabela 4 - Comparativo de esforço axial de tração. 

Esforço axial de tração (kN) 
Diferença (%) 

TRELESP SAP2000 

Modelo A – 5 m  5 m   

Peso Altura Peso Altura Peso Altura 

11,33 19,02 11,35 19,08 -0,21% -0,34% 

Modelo B – 10 m  10 m   

Peso Altura Peso Altura Peso Altura 

44,76 87,33 44,87 87,72 -0,24% -0,45% 

Modelo C – 15 m  15 m   

Peso Altura Peso Altura Peso Altura 

107,65 382,64 107,78 382,884 -0,12% -0,06% 
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A Figura 13 mostra o comparativo entre os valores de peso total da estrutura, calculados pelo 
TRELESP após a otimização e calculado manualmente através da ferramenta de validação e as 
respectivas quantidades de barra para cada estrutura. Observa-se que otimizar uma estrutura com 
grandes vãos, para obter a menor altura da treliça leva a um maior número de elementos e diretamente 
proporcional crescerá o valor do deslocamento máximo. Como o programa restringe os limites de 
deslocamentos, resulta então em seções transversais para banzos e diagonais com valores expressivos 
de área, explicando o acréscimo do peso total da estrutura. 

 

 
Figura 13 - Comparativo de peso próprio por estrutura espacial regular. 

5. Conclusão 

As rotinas de análise estrutural contendo a montagem da matriz de rigidez global, solução do sistema de 
equações através da técnica de fatoração de Cholesky, otimização via busca linear de solução contendo 
blocos de repetição e etapas de decisão, bem como a linguagem de programação, provocaram um alto 
custo computacional para a execução de todas as atividades, visto que todas as variáveis são 
independentes em simultâneo. Sobre o método de análise estrutural e dimensionamento, a ferramenta 
desenvolvida se mostrou eficiente, de acordo com os percentuais comparativos inferiores a 1,0% para a 
análise da flecha máxima admissível, 0,42% para o esforço axial de compressão, considerando a falha 
por flambagem, 0,45% para o esforço axial de tração, considerando o escoamento da seção bruta e 1,03% 
em relação ao peso total dos modelos, em comparação com o programa SAP2000. Sobre o método de 
otimização o programa respondeu de forma satisfatória às restrições impostas e considerações da Norma 
Brasileira NBR 8800/2008. A predefinição utilizada na heurística em relação ao ângulo fixado entre as 
diagonais e banzos inferiores, gera limitações que precisam ser observadas para que possa ser 
considerada de fato a solução ótima. Observado o alto custo computacional da ferramenta, sugere-se 
para investigações futuras separar o núcleo de processamento em uma Dynamic Link Library (DLL) 
utilizando linguagem FORTRAN 90 e utilizar o método Compressed Sparse Row (CSR) para trabalhar 
de forma mais dinâmica com matrizes esparsas, comparada à técnica de fatoração de Cholesky. 
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