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OTIMIZAÇÃO DE PÓRTICOS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO O 
SISTEMA COMPUTACIONAL ANSYS 

 
 

Por 
 

Juliana von Schmalz Torres 
 
 
 

RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um procedimento para obtenção 

de projetos de custo mínimo, para pórticos planos de concreto armado com seções 

transversais retangulares. As instruções contidas no  Guia de otimização estrutural da 

ASCE para obtenção de projetos ótimos são seguidas. A função objetivo envolve os 

custos do material e da mão-de-obra do  concreto, da armadura e da forma.  As variáveis 

de projeto são as dimensões da seção transversal das vigas e pilares que compõem o 

pórtico. As armaduras também são variáveis do problema, só que dependentes das 

variáveis anteriormente discutidas. As restrições impostas são baseadas nos critérios 

para projetos de concreto armado da norma  americana, ACI. Para cada pilar as 

restrições consideradas são: capacidade de resistência da coluna e armadura máxima. 

Para as vigas as restrições impostas são: capacidade de resistência a flexão, armadura 

máxima e capacidade de resistência ao cisalhamento.  

No programa ANSYS, a  análise linear elástica da estrutura via o método dos 

elementos finitos é conduzida. Um módulo específico foi desenvolvido e codificado 

contendo as especificações para dimensionamento das armaduras nas seções de cada 

elemento estrutural,  bem como a formulação das restrições e função objetivo e as 

regras de associação das variáveis de projeto. Tal módulo é inserido no programa 

ANSYS para executar a otimização. Para obter projetos ótimos, algoritmos de 

programação não linear contidos neste programa são empregados. Para ilustrar o 

procedimento da otimização aqui descrito, exemplos são apresentados.    
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OPTIMIZATION OF REINFORCED CONCRETE FRAMES 
USING ANSYS COMPUTATIONAL SYSTEM 

 
 

By 
 

Juliana von Schmalz Torres 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 

The present work has the aim to present a procedure to obtain a minimum cost 

design, for reinforced concrete planes frames with rectangular cross sections. The 

instructions contained in the Guide to structural optimization of ASCE for obtainment 

the optimum designs are followed. The objective function involves the material and 

placement  costs of concrete, reinforcement and framework. The design variables are 

the  dimensions of cross section of beams and columns which  compose the frame. The 

reinforcements also are variables of the problem, only depends of variables before 

discussed. The imposed constraints are based on the criteria for reinforced concrete 

designs of America Code, ACI. For each column the constraints considered are: column 

strength capacity and maximum reinforcement. For the beams the constraints are: 

flexural strength capacity, maximum reinforcement and shear strength capacity.  

In the ANSYS program, a linear elastic analysis of the structure via the finite 

element method  is conducted. A specific module was developed and coded containing  

the specifications for the reinforcement calculations in the sections of each structural 

element, as well as the formulation of the constraints and objective functions and the 

linking rules of the design variables.  This module is inserted in the ANSYS program to 

execute the optimization. To obtain optimum designs, nonlinear programming 

algorithms contained  in this program are employed. To illustrate the procedure of the 

optimization here described, examples are presented.  
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Capítulo 1 
 
 

 

Introdução 
 

 

 

 

1.1.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

As necessidades da engenharia atual, tanto no que diz respeito a redução do 

custo do material e obtenção de um produto melhorado e confiante em termos de vários 

aspectos estruturais, tem sempre sido o foco dos projetistas. Sendo assim, os 

engenheiros atuais foram levados a reconsiderar os aspectos tradicionais de projeto 

baseados na intuição, experiência e repetidas tentativas.  

Com os avanços nos métodos computacionais para análise e projeto bem como 

na tecnologia dos computadores,  as ferramentas de otimização passarão a ser utilizadas 

na engenharia prática, em substituição aos procedimentos convencionais de projeto.  

Os procedimentos de otimização são identificados atualmente, como uma 

metodologia fundamental a ser inserida nos métodos computacionais para aplicações na 

engenharia prática. Com tais procedimentos, o projetista pode avaliar mais alternativas, 

e portanto obter um projeto melhor e economicamente mais efetivo. 

Os problemas práticos de engenharia, geralmente estão associados a problemas 

com restrições de projeto. Para o caso de estruturas de pórticos por exemplo, muitas 

vezes a altura máxima de vigas limita-se por motivos estéticos e funcionais, assim como 

as dimensões mínimas limitam-se devido ao processo de execução.  

Neste trabalho, pretende-se correlacionar a realidade prática com os 

procedimentos numéricos de otimização, para aplicação em casos reais de sistemas 

estruturais. Tais procedimentos são empregados como uma ferramenta auxiliar ao 

projetista, para que atenda tanto os limites de aplicabilidade quanto a economia. 
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1.2.  MOTIVAÇÃO 

 

Na engenharia atual, a otimização de estruturas tornou-se uma área de  grande 

importância, devido à necessidade de se obter em tempo hábil, soluções econômicas e 

viáveis. Com o melhor projeto possível, o engenheiro obtém a concepção desejável do 

critério de funcionalidade, fabricação e solicitação.  

É possível, encontrar vários programas de computador que dimensionam e 

detalham pórticos estruturais. Porém, pouco se encontra na prática sobre a otimização 

do projeto de  tais estruturas, motivando-se assim ao estudo sobre tal tema. 

 

1.3.  OBJETIVOS 

 

O trabalho proposto tem como objetivo principal a otimização e a análise do 

comportamento de pórticos de concreto armado, utilizando o sistema computacional  

ANSYS.  

Como objetivos específicos tem-se:  

1. Estudar o comportamento dos otimizadores contidos no ANSYS bem como fazer 

comparação de resultados com o otimizador contido no MATLAB; 

2. Implementar no ANSYS, procedimentos específicos para obtenção de projetos 

ótimos de pórticos de concreto armado, sugeridos no Guia de Otimização Estrutural 

da ASCE (1997);  

3. Analisar o comportamento e otimizar pórticos de concreto armado sob diferentes 

condições de carregamentos (vertical e vertical + lateral); 

4. Apresentar o dimensionamento dos elementos estruturais para o projeto inicial e 

final bem como compará-los; 

5. Estudar o comportamento da função objetivo para diferentes associações entre as 

variáveis de projeto; 

6. Observar o comportamento das parcelas integrantes dos custos dos pilares e das 

vigas no projeto inicial e final; 

7. Estabelecer recomendações para o engenheiro prático na obtenção de projetos 

ótimos de pórticos planos de concreto armado. 
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1.4.  PROCEDIMENTOS PARA OTIMIZAÇÃO  

 

Um procedimento para otimizar pórticos planos de concreto armado, com seções 

transversais retangulares, é apresentado e implementado no sistema computacional 

ANSYS. A estratégia adotada é baseada nos trabalhos BALLING e YAO (1997), 

contido no Guia de otimização estrutural, e segue os critérios da norma americana, ACI  

(1998).  

Neste trabalho, para as estruturas em concreto armado, a função objetivo a ser 

minimizada é o custo total do pórtico, que consiste nos custos do material e da mão-de-

obra do  concreto, da armadura e da forma. Para cada pilar, tem-se como restrições: 

capacidade de resistência da coluna e armadura máxima. Para as vigas as restrições são: 

capacidade de resistência a flexão, armadura máxima e a capacidade de resistência ao 

cisalhamento. Tanto para as vigas quanto para os pilares, a restrição sobre o 

espaçamento das barras não está explícita diretamente no módulo de otimização, porém 

está sendo atendida através do cálculo do número de barras de ferro que cabe em uma 

camada para distribuição das armaduras. As variáveis de projeto são as dimensões, base 

e altura, das seções transversais das vigas e dos pilares do pórtico. As armaduras 

também são variáveis do problema, só que dependentes das variáveis anteriormente 

discutidas. Conjuntos de vigas e trechos de pilares são agrupados de maneira que todos 

os elementos do grupo tenham a mesma dimensão. Como conseqüência,  o grupo inteiro 

é representado por uma quantidade menor de variáveis de projeto. Os parâmetros 

constantes no problema são: geometria, cargas, propriedades dos materiais e valores  

dos custos dos materiais e mão-de-obra.  

A análise linear elástica da estrutura via o método dos elementos finitos é 

conduzida no ANSYS . Um módulo específico foi desenvolvido e codificado para o 

cálculo das armaduras dos pilares e das vigas bem como para a formulação das 

restrições e função objetivo. Tal módulo foi acoplado ao ANSYS para executar a 

otimização. Algoritmos de programação não linear contidos no ANSYS são empregados 

para obtenção de projetos ótimos.  

No presente trabalho, inicialmente são conduzidos estudos considerando a 

otimização de exemplos padrão da literatura, objetivando a validação dos otimizadores 

disponíveis no ANSYS. Em seguida, exemplos de estruturas reais são apresentados de 

forma a ilustrar o procedimento aqui descrito. Notando-se que mesmo atendendo as 
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exigências normativas, a economia no custo da obra pode ser alcançada, o que é 

essencial nos projetos de engenharia. 

 

1.5.  APRESENTAÇÃO  

 

Esta dissertação está dividida em 5 capítulos, cujos conteúdos são mostrados a 

seguir.  

O presente capítulo  mostra uma visão geral do estudo. 

O capítulo 2 introduz os conceitos básicos referentes à otimização utilizando o 

ANSYS assim como os métodos utilizados para as análises. Em seguida, exemplos para 

validação dos otimizadores disponíveis no ANSYS  são apresentados. 

O capítulo 3 descreve toda a formulação matemática para otimização de pórticos 

de concreto armado. Neste capítulo, uma atenção particular é dada para o cálculo das  

armaduras das vigas e dos pilares. Também são ilustrados exemplos de 

dimensionamento. 

No capítulo 4 estão apresentados exemplos de sistemas estruturais, referentes a 

casos reais, com diversas condições de carregamentos. A discussão dos resultados é 

exposta. 

Finalmente, no capítulo 5 estão contidas além das  principais conclusões, as 

sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 
 

 

 

Otimização utilizando o ANSYS 
 

 

 

 

2.1.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A otimização expande-se nos campos da ciência, engenharia e negócios, 

tornando-se uma área de grande importância, devido à necessidade de se obter em 

tempo hábil, soluções econômicas e viáveis (EDGAR e HIMMELBLAU, 1988). A 

motivação da otimização é portanto, explorar a disponibilidade dos recursos limitados 

de maneira a maximizar sua utilidade.  

Tradicionalmente, a obtenção de estruturas ótimas era atingida por meio da 

intuição, experiência e repetidas tentativas, exigindo grande demanda de tempo para sua 

realização. Entretanto, na última metade do século passado, desenvolvimentos foram 

atingidos nos métodos computacionais para análise e projeto bem como na tecnologia 

dos computadores, constituindo assim uma ajuda essencial para o engenheiro no 

processo de se projetar uma melhor estrutura (ARORA, 1989).  

No campo da otimização estrutural, segundo SCHMIT (1984), o primeiro 

trabalho que emergiu foi o de MAXWELL (1869), com subsequente desenvolvimento 

por MICHELL (1904), com respeito a topologia ótima de treliças para obtenção de peso 

mínimo. Na segunda guerra, projetos ótimos de componentes estruturais de aeronaves 

visando o peso mínimo também foram desenvolvidos.  

Durante a década de 40 e início da década de 50, a disponibilidade do 

computador digital conduziu a aplicação de técnicas de programação linear para projeto 

de pórticos (HEYMAN, 1951). Neste trabalho, utilizou-se técnicas de programação 

matemática desenvolvidas na comunidade científica ligada à pesquisa operacional para 

resolver problemas de projetos estruturais. As aplicações ficaram limitadas a estruturas 

do tipo treliças e pórticos.  
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No final da década de 50, os computadores foram se tornando comumente 

disponíveis e o método de elementos finitos foi oferecendo ao projetista uma poderosa 

ferramenta  para a análise de estruturas complexas. Sendo tal época muito importante 

para o avanço da otimização estrutural. 

Em 1958, as idéias de otimização estrutural já se destacavam quanto aos 

procedimentos para a obtenção do menor peso de estruturas altamente idealizadas; nos 

projetos ótimos de estruturas tais como colunas, baseados nas análises da resistência do 

peso; e nos projetos de sistemas estruturais simples (treliças planas e pórticos) com peso 

mínimo, baseados no colapso plástico ou na filosofia da análise limite de tais projetos. 

Em 1960, os estudos de SCHMIT (1960) se destacaram pela utilização das 

técnicas de programação matemática para resolver problemas de otimização não linear 

de estruturas elásticas submetidas a várias condições de carregamento. 

Durante a década de 1960, a programação não linear foi aplicada a problemas 

com pequeno número de variáveis de projeto, ampla variedade de modos de ruptura, 

carregamentos distintos e funções objetivo diferentes do peso da estrutura. Também 

nesta década, procedimentos para a análise do método dos elementos finitos e 

algoritmos de programação não linear foram agrupados em uma única ferramenta, 

visando a otimização de uma vasta classe de problemas estruturais. Nesta época, tanto a 

programação matemática quanto o critério de otimalidade foram utilizados (SCHMIT, 

1984). 

Durante 1970 e 1980, o desenvolvimento continuou em ambas aproximações, 

critério de otimalidade e programação matemática para a otimização estrutural. A 

formulação dual da programação matemática foi apresentada como generalização do 

método do critério de otimalidade (KIRSH, 1993).  

No que concerne ao uso das ferramentas de otimização na obtenção de projetos 

otimizados de estruturas reticuladas vários trabalhos já foram reportados na literatura. 

Os estudos de FRIND e WRIGHT (1975) apresentaram duas técnicas de otimização que 

utilizam a informação do gradiente das funções para obtenção do ótimo. O problema de 

um projeto ótimo de pórtico plano com geometria fixada, sujeito a múltiplos casos de 

cargas, e tendo restrições de tensão, deslocamento e dimensões dos elementos, foi 

apresentado. As variáveis de projeto consideradas foram os momentos de inércia em 

relação aos eixos principais dos elementos.  

Nas décadas que se seguiram, várias aplicações das técnicas de otimização 

foram conduzidas em estruturas reticuladas (RAJAN, 1995). Tais problemas foram 
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otimizados com várias funções objetivo simultâneas nos trabalhos de DENNIS e DAS  

(1996).  

Mais especificamente, estudos para obtenção de um custo mínimo de vigas e 

colunas de concreto armado são encontrados em KANAGASUNDARAM e 

KARIHALOO (1991). A função objetivo inclui os custos do concreto, armadura e 

forma. Dentre as variáveis de projeto consideradas tem-se além das dimensões das 

seções transversais e taxa de armadura, a qualidade do concreto (sua resistência de 

esmagamento). Para os trabalhos de BALLING e GALLUP (1996), o problema de  

otimização para uma viga única e coluna única, é determinar as dimensões da seção 

transversal e projeto de armadura, que minimize o custo e satisfaça as restrições 

prescritas pelo código de projeto tais como as especificações do ACI. 

Neste contexto, vários autores nacionais marcaram sua participação com seus 

trabalhos, tais como reportado na revisão bibliográfica: EBOLI (1989), BENEVIDES 

(1991), HOROWITZ (1991), SOUZA JR. (1992), URBAN (1992), SILVA (1994).  

Mais recentemente, uma formulação de um problema de otimização de pórticos 

planos de concreto armado é encontrada em MELO, VAZ e SHEHATA (2001). A 

função objetivo inclui os custos dos materiais aço e concreto bem como o custo da 

forma. As variáveis de projeto são a altura da seção transversal e as armaduras. As 

restrições estão relacionadas a resistência, deslocamentos para a carga de serviço e os 

limites das variáveis de projeto.  

Como visto anteriormente, a otimização de estruturas reticuladas em concreto 

armado já tem sido abordada amplamente. O presente trabalho apresenta um 

procedimento para otimização de pórticos planos de concreto armado segundo as 

instruções contidas no Guia de otimização estrutural da ASCE, para obtenção de 

projetos ótimos de tais estruturas. O problema do custo mínimo que satisfaça todas as 

restrições é formulado e implementado no programa ANSYS. Incluem-se os custos do 

concreto, armadura e forma. As variáveis de projeto são as dimensões da seção 

transversal dos elementos. As armaduras também são variáveis do problema, só que 

dependentes das anteriores. As restrições prescritas são baseadas nos critérios para 

projetos de concreto armado da norma  americana, ACI.  
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2.2.  ALGUNS ASPECTOS DO PROCEDIMENTO DE OTIMIZAÇÃO 

 

O comportamento de um sistema estrutural é dependente de uma série de 

grandezas, as quais são subdivididas em parâmetros constantes e variáveis de projeto. O 

problema de otimização consiste essencialmente na determinação dos valores ótimos 

das variáveis de projeto tais que maximizem ou minimizem a função especificada 

chamada de função objetivo, satisfazendo a série de exigências sobre geometria e/ou 

comportamento, que são especificadas previamente no projeto e chamadas de restrições 

(ESCHENAUER, OLHOFF e SCHNELL, 1997). Nesta seção, os principais aspectos 

que formam a base para a formulação e solução de um problema de otimização são 

descritos. 

 

2.2.1. Variáveis de Projeto 

 

São os parâmetros numéricos que definem um projeto. Por meio de limites, 

define-se o espaço da variável de projeto (espaço viável do projeto). Tais variáveis 

podem estar associadas a valores contínuos (cada variável pode ter qualquer valor 

dentro dos limites especificados) ou a valores discretos (cada variável deve ter um valor 

isolado da lista dos valores possíveis). 

Os problemas de otimização podem melhor ser classificados em termos das suas 

classes de variáveis de projeto. Tais classes são as seguintes: 

a) Propriedades dos materiais: Em termos das propriedades, os materiais convencionais 

possuem variáveis que apenas podem ganhar certos valores discretos. Entre alguns 

exemplos tem-se: o peso específico e o módulo de elasticidade. 

b) Topologia: A topologia da estrutura é geralmente descrita por parâmetros que 

podem ser modificados por passos discretos. No caso de estruturas do tipo treliça 

por exemplo, através da eliminação de nós e elementos conectados, pode-se obter 

topologias diferentes.  

c) Geometria (forma): A geometria de treliças ou pórticos, por exemplo, é descrita 

pelas coordenadas nodais ou pelo comprimento e inclinação das barras. Em geral, a 

geometria da estrutura é representada por variáveis contínuas. 

d) Seções transversais: As dimensões das variáveis de projeto constituem a mais 

comum classe de variáveis de projeto. Como exemplo tem-se: momento de inércia 

do elemento sujeito à flexão e a área da seção transversal de um pilar. Podem 
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assumir valores discretos ou contínuos. Neste trabalho, foram consideradas variáveis 

de projeto desta classe. 

e) Apoios e carregamentos: Estes tipos de variáveis de projeto descrevem as condições 

de contorno ou distribuição de carga na estrutura. As localizações do apoio da 

estrutura e forças externas são exemplos desta classe. Este tipo de variável pode 

apresentar valores discretos ou contínuos (KIRSCH, 1993). 

No ANSYS, algumas diretrizes úteis a serem seguidas para a definição das 

variáveis de projeto são indicadas. Entre outras, é recomendado que se utilize a menor 

quantidade de variáveis de projeto possível. Isto se deve ao fato que os algoritmos 

disponíveis são pouco robustos. Com mais variáveis de projeto, melhora a função 

objetivo em questão, entretanto tem-se como resultado um problema mais complexo a 

ser resolvido, resultando em mais iterações e, portanto, mais tempo computacional.  

 

2.2.1.1.  Associações entre variáveis de projeto  

 

Pelo uso do procedimento de associação de variáveis de projeto, é possível  

preservar alguma característica inicial da geometria durante o processo de otimização 

bem como reduzir o número de variáveis de projeto do problema sem comprometer 

tanto as soluções que conduzam a um projeto melhorado.  

A associação entre variáveis é feita pela introdução de um grupo de variáveis de 

projeto primária ao qual as variáveis de projeto secundárias são associadas através de 

uma matriz de constantes (AFONSO, 1995). 

Neste trabalho as seções transversais dos elementos (vigas e pilares) são 

associadas ao longo de grupos de andares da estrutura.  

 

2.2.2.  Função objetivo 

 

É uma função que mede a de eficiência ou qualidade do projeto. É geralmente 

uma função não linear das variáveis de projeto. No caso da aplicação em projetos de 

estruturas, pode representar tanto o peso ou o custo da estrutura, quanto estar associada 

a alguma resposta de comportamento tipo: tensão, energia de deformação, freqüência 

fundamental, etc. A função objetivo considerada para os exemplos dos pórticos de 

concreto armado, foi o custo. Para os exemplos de validação da otimização e os demais 

exemplos, a função objetivo foi o volume. 
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2.2.3.  Restrições 

 

São parâmetros que fornecem limitações aos projetos. São função das variáveis 

de projeto. Em geral, os problemas estruturais têm restrições. 

Do ponto de vista físico, é possível encontrar dois tipos de restrições: restrições 

geométricas e restrições de comportamento, tais como segue: 

a) Restrições geométricas: Deve ser levado em conta a funcionalidade, fabricação e 

estética para determinação deste tipo de restrição. Como exemplo, tem-se altura 

máxima de uma viga. 

b) Restrições de comportamento: Derivam das exigências sobre a resistência e 

deformação da estrutura. O deslocamento máximo é um exemplo deste tipo de 

restrição. 

Do ponto de vista matemático, as restrições são formuladas na forma de 

restrições de igualdade e/ou  desigualdade: 

 

gi (x) ≤ 0    (i = 1, ... , m1)                                                                                             (2.1)   
 

hi (x) = 0    (i = 1, ... , m2)                                                                                            (2.2) 
 

onde x é o vetor das variáveis de projeto. 

Para um projeto viável, uma restrição de desigualdade pode ser ou não ativa. 

Uma restrição de desigualdade gi(x)≤0 é dita ativa para um ponto x* se satisfaz a 

igualdade gi(x*)=0, é dita inativa ou passiva se gi(x*)<0 e dita violada se gi(x*)>0. 

Uma restrição de igualdade hi(x)=0 é violada para um ponto x* de um dado 

projeto se hi(x*) é diferente de zero. Todas as restrições de igualdade são ativas para 

todos os projetos viáveis (ARORA, 1989). 

Cada restrição de desigualdade é representada por uma superfície no espaço de 

projeto, que inclui todos os pontos x para o qual a condição da restrição de igualdade 

gi(x)=0 é satisfeita. Todos os projetos viáveis estão contidos dentro de um subdomínio 

do espaço de projeto, chamado de região viável, definido pelas superfícies restritas 

conforme indicado na Figura 2.1 (ESCHENAUER, OLHOFF e SCHNELL, 1997).  
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Figura 2.1 – Espaço de projeto plano (apenas duas variáveis de projeto). 

 

2.3.  MÍNIMO GLOBAL E LOCAL 

 

Para um problema de otimização, quando se deseja encontrar um projeto na 

região viável para a obtenção de um valor mínimo da função objetivo, faz-se a distinção 

entre ponto de mínimo global e local.  

Um ponto de mínimo global x*, para a função f(x) de n variáveis, é caracterizado 

por: 

 

f(x*) ≤  f(x)                                                                                                                   (2.3) 

 

para todo x pertencente a região viável. 

Por outro lado, considera-se um ponto de mínimo local quando o menor valor da 

função na sua vizinhança é obtido, mas não necessariamente o menor valor da função 

para todos os x. 

 

2.4.  NORMALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO 

 

Com a normalização do problema de otimização, as discrepâncias que venham a 

ocorrer nas ordens de grandeza das variáveis de projeto, restrições e função objetivo são 

eliminadas, e desta forma, todas as variáveis terão o mesmo peso para a otimização. 

Região inviável
gi (x)> 0

Região
 viável 

Projeto sem restrição
(restrição passiva 

gi (x)< 0)

Ótimo

Projeto restrito
(restrições ativas

gi (x)=0)

x1

x2

f(x) diminuindo

Curvas iguais
     f(x)=cte
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Deste modo, normalizar as variáveis e funções envolvidas na otimização é vantajoso, 

pois o algoritmo numérico age de forma melhor e a convergência da solução ótima é 

mais rápida. (AFONSO, 1995). 

Comumente, uma variável de projeto é normalizada usando a inversa do valor 

inicial da variável para calcular o fator de escalamento kV, isto é: 

 

0

1
x

=Vk            e           x’ = x . kV                                                                                                     (2.4) 

  

onde x0 é o valor da variável no projeto inicial e x’ é a variável normalizada. 

As restrições de desigualdade são normalizadas em função do valor limite. Desta 

forma, uma restrição de desigualdade g, com o limite superior g , é normalizada por: 

 

0)()( ≤
−

=′
g

ggg xx         ( )0≠g                                                                                (2.5) 

 

Para uma função objetivo F qualquer, a normalização pode ser conduzida através 

do fator de escalamento: 

 

0

1
F

kF =                e            F’ = F . KF                                                                        (2.6) 

 

onde F0 é o valor da função objetivo correspondente à configuração inicial do modelo 

de análise e F’ é a função normalizada. 

 

2.5.  DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO 

 

Os problemas de otimização são matematicamente definidos como: 

 

Minimize ou Maximize  →  ( )xf                                                                                   

(2.7) 

Submetido a  →  ( ) ii gg ≤x      ,    i = 1 ... m1 

                            ( ) ii hh =x       ,    i = 1 ... m2               
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                            iii xx ≤≤ x    ,    i = 1 ... n 

 

Onde: ( )xf  é a função objetivo, ( )xig  são restrições de desigualdades, ( )xih  são 

restrições de igualdade, ix  e  ix  são respectivamente os limites inferiores e superiores 

das variáveis de projeto xi. 

Um problema de otimização é dito linear quando a função objetivo e as 

restrições são funções lineares das variáveis de projeto. Se a função objetivo ou as 

restrições são funções não lineares das variáveis de projeto, o problema é dito não 

linear. 

 

2.6.  ALGORITMOS DE PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA 

  

Algoritmos de programação matemática para solução dos problemas de 

otimização, serão apresentados. Distingue-se entre algoritmos de ordem zero, primeira e 

segunda ordem dependendo se a solução do algoritmo exige apenas o valor da função, a 

primeira ou segunda derivada da função, respectivamente.  

Segundo EDGAR e HIMMELBLAU (1988), entre os métodos de ordem zero 

estão: a Busca Aleatória (Random Search), a Busca em Grelha (Grid Search) e o 

Método Simplex. Entre os métodos de primeira ordem estão: o Método do Gradiente 

(Steepest Descent) e o Método dos Gradientes Conjugados, e, entre os métodos de 

segunda ordem está o Método de Newton.  

Uma fase inicial do nosso estudo se concentrou na aplicação dos algoritmos de 

programação matemática disponíveis no ANSYS, na otimização de problemas padrão 

da literatura. No ANSYS, apenas os algoritmos de ordem zero e primeira ordem são 

apresentados.  

Nas seções que seguem, será dada mais ênfase a descrição do método de 

primeira ordem. Maiores detalhes sobre método de ordem zero (subproblema) podem 

ser encontrados na referência (ANSYS). 

 

2.6.1. Método de ordem zero 

 

Este é um método que requer apenas os valores das funções objetivo e restrições 

durante o processo de minimização. Estas funções são primeiramente aproximadas por 
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meio do ajuste dos mínimos quadrático (EDGAR e HIMMELBLAU, 1988) e em 

seguida o problema de minimização restrito é convertido num problema sem restrições, 

via funções de penalidade. A minimização é então feita em toda iteração por uma 

função de penalidade aproximada até que a  convergência seja atingida ou o término 

seja indicado. No ANSYS, é conhecido como o método de aproximação do 

subproblema.  

 

2.6.2. Método de primeira ordem 

 

Nos algoritmos desta categoria, o cálculo das derivadas é necessário para 

determinar a direção de busca para a otimização. Várias buscas, método do gradiente e 

direções conjugadas, são feitas para cada iteração até que a convergência seja atingida. 

Cada iteração inclui a obtenção da direção de busca e o cálculo dos gradientes 

(derivadas) da função objetivo e restrições. 

  

2.6.2.1.  Problemas sem restrição  

 

Os problemas sem restrição são classificados em problemas unidimensionais e 

multidimensionais. Para os unidimensionais é necessário encontrar um parâmetro α* 

para minimizar a função f(α), já para os multidimensionais tem-se  que encontrar pontos 

x* para minimizar a função f(x)=f(x1, x2,...,x3) (ARORA, 1989). 

Os problemas unidimensionais são importantes, pois constituem um 

subproblema para muitos algoritmos multidimensionais. A determinação do tamanho do 

passo ou busca linear é um problema unidimensional. 

 

2.6.2.2.  Técnica de minimização sem restrição seqüencial (SUMT) 

 

Este é o método existente no ANSYS na categoria de procedimentos de primeira 

ordem. Consiste na transformação de um problema com restrição em um problema sem 

restrição via funções de penalidade. O problema original é resolvido através de uma 

seqüência de problemas irrestritos com o parâmetro de penalidade aumentado. Desta 

forma, termos que penalizam a violação de quaisquer restrições são incluídos na função 

objetivo.  
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O método descrito nesta seção inclui dois tipos de funções de penalidade. A 

primeira é chamada de método da função de penalidade exterior e a segunda é chamada 

de método da função de penalidade interior ou método da função de barreira. 

Para as penalidades da função exterior, as soluções intermediárias podem estar 

contidas na região inviável. Portanto, a solução pode ser iniciada a partir de um projeto 

inviável. A desvantagem é que se o processo for interrompido prematuramente o 

resultado encontrado não poderá ser considerado como uma solução para o problema.  

O procedimento que usa a função de penalidade interior ou método da função de 

barreira conduz a otimização apenas no interior do espaço viável. A função é ilimitada 

na fronteira da região viável,  e com uma  função de penalidade exterior na sua região 

de não definição. No entanto, procedimentos especiais são utilizados para não 

interromper a minimização caso haja uma violação do projeto e assim garantir a 

continuidade do processo de solução. Uma possibilidade para tal, é estender a definição 

da função de penalidade para uma região inviável, utilizando uma função de penalidade 

interior-estendida. A representação das funções de penalidade interior e interior-

estendida é mostrada na Figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 – Função de penalidade interior e interior-estendida. 

 

As penalidades utilizadas no ANSYS são do tipo interior-estendida, sendo 

determinadas pelas seguintes equações: 

 

( )[ ] ( )x
x

i
ig g

gP 1
−=                                                              para gi (x) ≤ μ                  (2.8)  

fobj

μ

Região 
Viável

g(x)

Interior 
Estendida

Pg

Pg

0
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( )[ ] ( ) ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= 331

2

μμμ
xx

x ii
ig

gg
gP                          para gi (x) > μ                 (2.9)  

 

Nas equações acima, μ é o parâmetro que marca a transição entre as funções de 

penalidade normal e estendida. Tais equações são aplicadas tanto para restrições de 

desigualdade gi(x), quanto para restrições de igualdade hi(x).  

 

2.6.2.3.  Função objetivo  modificada 

 

A função objetivo transformada é definida da seguinte maneira: 

 

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++= ∑ ∑

= =

1

1

2

1
,

m

i

m

i
ihigobj hPgPqfqF xxxx                                                       (2.10) 

 

onde: 

 

 F = função objetivo modificada 

fobj = é a função objetivo original do problema 

 q = parâmetro de penalidade 

Pg, Ph = funções de penalidades interior-estendida aplicadas às restrições de 

desigualdade  e igualdade, respectivamente 

A equação (2.9) pode ser representada conforme a seguinte equação: 

 

( ) ( ) ( )qFFqF pf ,, xxx +=                                                                                           (2.11) 

 

onde: Ff  relaciona-se ao termo da função objetivo e Fp corresponde aos termos das 

penalidades de todas as restrições. 

A minimização do problema restrito transformado representado pela equação 

(2.6), conta com a geração de seqüências das direções de busca e os ajustes internos do 

parâmetro de penalidade q. 
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2.6.2.4.  Procedimento para solução 

 

A maioria dos algoritmos para solução de problemas de otimização é de 

característica iterativa, ou seja, começando de um vetor inicial xo e obtendo vetores 

melhorados x1 , x2 , ... , pela aplicação sucessiva do algoritmo. Uma vez que os 

problemas práticos de otimização estrutural, em geral, são fortemente não lineares, os 

procedimentos de soluções iterativas são necessários (ESCHENAUER, OLHOFF e 

SCHNELL, 1997). 

Desta forma, o vetor de direção de busca d(k) é projetado para cada iteração (k) 

da otimização. O valor das variáveis de projeto em uma próxima iteração (k+1) é dado 

por: 

 

x(k+1) = x(k) + αk d(k)                                                                                                    (2.12) 

 

onde αk é o tamanho do passo. A minimização unidimensional do passo ao longo da 

linha pode ser observada na Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3 – Minimização unidimensional. 

 

Para um problema de otimização com várias variáveis, inicialmente deve ser 

calculada a direção de busca do problema. Em seguida, o tamanho do passo deve ser 

determinado pela pesquisa do mínimo da função ao longo da direção dada no espaço de 

projeto (ARORA, 1989). 

 

 

 

x1

x2

xk x=xk+αdk

dk



 
 

Otimização utilizando o ANSYS 

18

2.6.2.5.  Métodos para determinação da direção de busca  

 

Vários métodos estão disponíveis para determinação da direção de busca dos 

problemas de otimização. Entre eles, são utilizados no ANSYS o método do gradiente e 

direções conjugadas. A determinação da direção de busca é um problema de 

minimização multidimensional. 

 

 Método do gradiente  

 

Também conhecido como método da descida mais íngreme ou método de maior 

declive. A filosofia do método é encontrar  a direção d para a iteração atual ao qual a 

função objetivo diminua mais rapidamente. É um método de primeira ordem já que 

apenas o gradiente da função objetivo é calculado e utilizado para avaliar a direção de 

busca. A direção de busca é o gradiente negativo (descida mais íngreme) da função 

objetivo. Na Figura 2.4 é ilustrado tal procedimento, podendo observar que as direções 

de dois passos consecutivos são ortogonal um ao outro. 

 

Figura 2.4 – Minimização do passo na direção do método do gradiente. 

 

Enquanto que o método do gradiente pode produzir progresso satisfatório na 

redução da função nas iterações iniciais, ele diminui a velocidade significantemente nas 

iterações posteriores por causa dos passos pequenos tomados (EDGAR e 

HIMMELBLAU, 1988). Deste modo, diz-se  que o método do gradiente entrou em zig-

zag.  

Por tal motivo, no ANSYS a direção de busca do método do gradiente é 

empregada apenas na iteração inicial e é dada por: 

0

xk

x

αdk

αkdk

∇f(xk+1)

dk

xk+1 -∇f(xk+1)

f

tangente

dk+1
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( ) ( )( ) ( ) ( )0000 , pfqF ddxd +=−∇=                                                                                  (2.13) 

 

adotando-se para a iteração inicial q = 1, tem-se: 

 
( ) ( )( )00 xd ff F−∇=              e            ( ) ( )( )00 xd pp F−∇=                                                (2.14) 

 

onde o índice f corresponde aos termos referentes à função objetivo e o índice p 

corresponde aos termos das penalidades das restrições. 

 

 Gradientes conjugados 

 

O método dos gradientes conjugados é uma modificação muito simples do 

método do gradiente. É empregada neste método, uma técnica de deflexão do método 

do gradiente para se evitar o zig-zag. A primeira iteração dos gradientes conjugados é a 

direção do método do gradiente. A única diferença entre os gradientes conjugados e o 

método do gradiente é que para as demais iterações, a direção do método do gradiente é 

modificada pela adição de um vetor g(k) de deflexão, que é em função da direção 

anterior de busca, como mostra a equação abaixo e a Figura 2.5. 

 
( ) ( )( ) ( )1, −+−∇= k

k
kk qF gxd                                                                                        (2.15) 

 
( ) ( ) ( )111 −−− = kkk dg λ                                                                                                       (2.16) 

 

Figura 2.5 – Método dos gradientes conjugados. 

 

x1

x2

x1

x2

∇f(x1)

d1 = -∇f(x1)
d2= -∇f(x2)

f=cte
∇f(x2)

dk
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A direção de busca d(k) pode ser obtida como uma contribuição de duas parcelas, sendo 

uma em relação à função objetivo e a outra em relação às penalidades das restrições, 

respectivamente. 

  
( ) ( ) ( )k

p
k
f

k ddd +=                                                                                                         (2.17) 

 

onde:     

 
( ) ( )( ) ( ) ( )11 −−+−∇= k

f
kk

f
k
f F dxd λ  

                                                                                                                                    (2.18) 
( ) ( )( ) ( ) ( )11 −−+∇−= k

p
kk

p
k
p Fq dxd λ       

 

No procedimento dos gradientes conjugados as direções de busca entre duas 

iterações subsequentes são ditas conjugadas. A experiência tem mostrado que direções 

conjugadas são mais eficazes para direções de buscas do que uma direção arbitrária ou 

até mesmo ortogonal (EDGAR e HIMMELBLAU, 1988). Duas direções são ditas 

conjugadas se atendem a seguinte condição: 

 

( )[ ] ( ) 01 =⋅⋅ −kTk H dd                                                                                                   (2.19) 

 

onde H é a matriz hessiana da função objetivo, ou seja, ( )xFH 2∇= . 

Para o ANSYS, o fator λ apropriado para se obter uma direção conjugada é 

determinado pela fórmula de Polak-Ribiere, pois na dedução de sua fórmula não admite 

a necessidade de função quadrática. A definição matemática para tal fator é dada pela 

seguinte equação: 

 

( )
( )( )[ ] ( )( ) ( )( )[ ]

( )( ) 21

1
1

,

,,,

qF

qFqFqF
k

kkTk
k

−

−
−

∇

∇−∇∇
=

x

xxxλ                                                        (2.20) 
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2.6.2.6.  Métodos para realização da busca linear 

 

O problema de busca linear é encontrar α  num intervalo de incerteza ao qual a 

função tenha um valor mínimo. A determinação do tamanho do passo (α) trata-se de um 

problema unidimensional.  

O tamanho do passo αk corresponde ao menor valor da função objetivo 

modificada na direção dk. No ANSYS, tal parâmetro αk é resolvido pela combinação do 

algoritmo de busca  da razão áurea e pela técnica de ajuste quadrático local. A limitação 

de αk é dada por: 

 
0 ≤ αk ≤ *

max kk α                                                                                                           (2.21) 

 
onde:   *

kα = maior tamanho do passo possível da busca linear da iteração corrente 

            maxk =  valor percentual especificado pelo usuário 

 
 

 Razão áurea (golden section) 

 
É um método eficiente de eliminação de região para busca unidimensional, que 

usa um índice constante chamado de índice áureo para dividir o intervalo de incerteza 

em segmentos.  

A estratégia empregada é localizar dois pontos internos de maneira que o 

intervalo de incerteza seja reduzido da mesma proporção em cada iteração. 

O índice áureo, é obtido da seqüência de Fibonacci, que é definida como:  

 
F0 = 1 ; F1 = 1 ; Fn = Fn-1 + Fn-2  ,     n = 2,3, ...                                                        (2.22) 

 
Qualquer número da seqüência de Fibonacci é obtido pela adição dos dois 

números anteriores, então a seqüência é dada por 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... . 

 A seqüência tem como propriedade: 

 

618,1
1

→
−n

n

F
F

    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
→− 618,0, 1

n

n

F
F

ou         para   n→∞                                              (2.23)                             

 

Este índice entre dois números consecutivos é chamado de índice aúreo. 
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Iniciando com α = 0 tem-se f(0), em seguida para α = δ avalia-se f(δ), onde δ >  

0 e é um número pequeno. Se f(δ) < f(0), pega-se um incremento de 1,618δ  para o 

tamanho do passo, isto é, o incremento é 1,618 vezes o incremento anterior. Desta 

maneira, a função pode ser avaliada sucessivamente para os seguintes pontos: 

 

q=0;           α 0 = δ                                                                                                     (2.24) 

q=1;           α 1 = δ + 1,618 δ = 2,618 δ 

q=2;           α 2 = 2,618 δ + 1,618 (1,618 δ ) = 5,236 δ                                                              

q=3;           α 3 = 5,236 δ + 1,618 3 δ  = 9,472 δ 

 

Tendo para uma forma geral a seguinte equação: 

 

( )∑
=

=
q

j

j
q

0

618,1δα  para     q=0, 1, 2, ...                                                                 (2.25) 

 

Assumindo tal como ilustrado na Figura 2.6 que: 

 

f(αq-2) > f(αq-1) <  f(αq)                                                                                               (2.26) 

 

então, o mínimo situa-se entre αq e αq-2   e o  intervalo de incerteza,  I, é dado por: 

 

( )∑
=

==
q

j

j
qU

0

618,1δαα                      ( )∑
−

=
− ==

2

0
2 618,1

q

j

j
qL δαα                               (2.27) 

  

                                 LUI αα −=  

                                    ( ) ( )∑∑
−

==

−=
2

00

618,1618,1
q

j

j
q

j

j δδ  

                                    ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]221 618,1618,1618,1618,1 −−− −++= qqqq δδδδ  

                                    ( ) ( ) 1618,1618,1 −+= qq δδ       

                                    ( ) ( )[ ] ( )[ ]111 618,1618,1618,1 −− += qq δδ  

                                    ( )[ ] ( )[ ]11 618,11618,1618,1 −− += qq δδ  
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                                    ( ) δ1618,1618,2 −= q                                                                  (2.28) 

 

onde αU
 e αL são os limites superiores e inferiores do intervalo de incerteza 

respectivamente.  

 

 

Figura 2.6 – Redução do intervalo por razão áurea. 

 

O objetivo agora é reduzir o intervalo de incerteza.  Admite-se dois valores de 

funções dentro do intervalo I simetricamente localizados a uma distância de ρI de uma 

das extremidades até o valor conhecido de αq-1. Desta forma, o novo intervalo de 

incerteza, ρI, é determinado pela eliminação do trecho, (1-ρ)I. Considerando o lado 

esquerdo do intervalo, pode-se observar na Figura 2.6 que (KIRSCH, 1993): 

 

( ) ( )II ρρρ =−1                                                                                                          (2.29) 

 

Dando uma equação do tipo: 

 

012 =−+ ρρ                                                                                                             (2.30) 

 

II

αL αU

αa αb

ρ I (1 - ρ ) I
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            inicial
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α
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Resolvendo a equação (2.30) e considerando a solução da raiz positiva, obtém-se 

ρ=0,618. Então os dois pontos, αa e αb , estão localizados a uma distância de 0,618I ou 

0,382I de uma das extremidades do intervalo. 

O procedimento de solução para redução do intervalo é resumido nos seguintes 

passos: 

1) Para os dados αq-2 , αq-1 ,αq [veja a equação (2.25)] e δ  (um escolhido tamanho do 

passo pequeno em α), o  intervalo de incerteza é calculado pela equação (2.28). 

2) As funções f(αa) e f(αb) são computadas  para αa = αL
 + 0,382I e αb = αL

 + 0,618I. 

Sendo que, para a primeira iteração αa = αq-1 então f(αa) não precisa ser calculado. 

3) Se f(αa) < f(αb) então o ponto de mínimo α* recai entre αL e αb. Assume-se que αU 

= αb’, αb = αa, compute  f(αa) e vá para o passo 6. 

4) Se f(αa) > f(αb) então o ponto de mínimo α* recai entre αa e αU. Assume-se que αL 

= αa’, αa = αb, compute  f(αb) e vá para o passo 6. 

5) Se f(αa) = f(αb), assume-se que αL = αa, αU = αb, I = αU - αL e vá para o passo 2. 

6) Se o novo intervalo de incerteza é suficientemente pequeno para satisfazer o critério 

de convergência (isto é, I < ε, onde ε é um número positivo especificado pequeno) 

permita que α=(αL+αU)/2 e pare. Caso contrário, retorne para o passo 3. 

 

 Técnica de ajuste quadrático local (local quadratic fitting technique) 

 

O método de ordem zero (razão áurea) descrito anteriormente, pode requerer 

muitas avaliações de funções durante a busca linear para determinar o tamanho do 

passo, exigindo muito esforço computacional. Ao invés de avaliar a função com 

numerosas tentativas de passos, pode-se fazer uma representação de uma função 

polinomial e em seguida minimizar tal função aproximada através de um número 

limitado de pontos.  

Tal aproximação, pode ser feita pela técnica de ajuste quadrático local que é um 

método de interpolação polinomial, o qual aproxima funções por meio de um polinômio 

quadrático.  

Muitas vezes é suficiente aproximar funções num intervalo de incerteza por uma 

curva quadrática. Para isto, é necessário conhecer o valor da função para três pontos 

distintos para determinar os três coeficientes do polinômio quadrático (ARORA, 1989).  
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É preciso conhecer um intervalo de incerteza (αL, αU), que tenha um ponto 

intermediário qualquer αI , e os valores das funções f (αL), f (αI), f (αU) dos respectivos 

pontos. A Figura 2.7 mostra a função f(α) e sua aproximação quadrática q(α), no 

intervalo de incerteza. Sabendo-se que α~  é um ponto de mínimo para a função  

aproximada e α* é um ponto de mínimo exato. 

 

 
Figura 2.7 – Aproximação quadrática de f(α). 

 

Uma função quadrática aproximada pode ser expressa de maneira geral por:  

 

( ) 2ααα cbaq ++=                                                                                                   (2.31) 

 

A função q(α)  deve ter o mesmo valor da função f(α) para os pontos αL, αI, αU . Com 

tais pontos, pode-se obter três equações e pela resolução de tal sistema de equações os 

valores dos parâmetros desconhecidos a, b, c podem ser determinados, como segue: 

 

( ) 2
LLL cbfa ααα −−=                                                                                                (2.32) 

 

( ) ( ) ( )IL
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=                                                                                  (2.33) 
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Diferenciando a função quadrática e igualando a sua derivada a zero obtém-se 

um ponto de mínimo da função aproximada: 

 

c
b
2

~ −=α                                                                                                        (2.35) 

 

Para α~  corresponder a um mínimo e não um máximo de q(α) é exigido que: 

 

022

2

>= c
d

qd
α

                                                                                                            (2.36) 

 

Uma iteração pode ser usada para promover o refinamento do intervalo de incerteza. 

Desta forma o valor aproximado de α~  é obtido, correspondendo a um valor 

mínimo da função. Em geral avalia-se f(α~ ) e descarta do grupo {αL, αI, αU} o ponto 

que corresponde ao maior valor de f(α) (EDGAR e HIMMELBLAU, 1988). 

Tal método pode ser sintetizado na forma de algoritmo como:  

1) Localizar um intervalo de incerteza (αL, αU) pela seleção de um pequeno número δ. 

O método da Razão Áurea pode ser utilizado neste passo. 

2) Fazer αI ser um ponto intermediário no intervalo (αL, αU) e f(αI) ser o valor de f(α) 

para αI. 

3) Computar os coeficientes a, b e c das equações (2.32), (2.33), (2.34). Calcularα~  a 

partir da equação (2.35) e ( )α~f . 

4) Se αI  < α~  vá para o passo 5a ou 5b. Se αI  > α~ , vá para o passo 6a ou 6b. 

5a) Se f(αI) < ( )α~f , então αL ≤ α* ≤ α~ . Os novos limites do intervalo de incerteza 

reduzido são αL’ = αL, αU’ = α~ e αI’ = αI e vá para  7. 

5b) Se f(αI) > ( )α~f , então αI ≤ α* ≤ αU. Os novos limites do intervalo de incerteza 

reduzido são αL’ = αI, αU’ = αU e αI’ = α~ e vá para  7. 

6a) Se f(αI) < ( )α~f , então α~  ≤ α* ≤ αU.. Os novos limites do intervalo de incerteza 

reduzido são αL’ = α~ , αI’ = αI e αU’ = αU e vá para  7. 

6b) Se f(αI) > ( )α~f , então αL ≤ α* ≤ αI. Os novos limites do intervalo de incerteza 

reduzido são αL’ = αL, αI’ = α~ e αU’ = αI e vá para  7. 
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7) Se as duas estimativas sucessivas do ponto de mínimo de f(α) são suficientemente 

próximas então pare. Caso contrário elimine αL’, αI’ e αU’ e retorne para o passo 2. 

 

2.7.  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE ESTRUTURAS 

 
O objetivo da análise de sensibilidade de projetos é calcular o gradiente das 

respostas estruturais e funções custo com respeito a pequenas variações das variáveis de 

projeto. A determinação dos gradientes da função objetivo e restrições é um passo 

extremamente importante no processo de otimização, uma vez que esses gradientes não 

são apenas pré-requisitos para a maioria dos algoritmos de otimização, mas eles também 

suprem informações importantes sobre a sensibilidade estrutural quando os parâmetros 

são modificados arbitrariamente (ESCHENAUER, OLHOFF e SCHNELL, 1997). 

A análise de sensibilidades no ANSYS utiliza o método das diferenças finitas. 

Em tal procedimento, o gradiente de uma função F qualquer é aproximado pela simples 

divisão de diferenças finitas: 

 
( ) ( ) ( )

i

i

ii x
FxF

x
FF

Δ
−Δ+

=
Δ

Δ
≈

∂
∂ xxx

x
x )(                                                                         (2.37) 

 
O parâmetro Δxi é o tamanho da perturbação da variável de projeto. No ANSYS é 

calculado como: 

 
( )iii xxDx −Δ=Δ                                                                                                        (2.38) 

          
onde ∆D  é um valor fornecido pelo usuário. No ANSYS, o valor considerado como 

default, quando se utiliza o método de primeira ordem, é 0,002. Segundo 

ESCHENAUER, OLHOFF e SCHNELL (1997), valores adequados para a perturbação 

relativa ξ = Δ xi / x  estão na ordem de 10-5 a 10-3.  

 

2.8.  CRITÉRIO DE CONVERGÊNCIA 

 
As iterações do método de primeira ordem continuam até que a convergência 

seja alcançada. Para que isto ocorra, no final de cada iteração é feita a comparação entre 

o valor da função objetivo da iteração corrente e o valor da função objetivo da iteração 

anterior bem como entre o valor da função objetivo da iteração corrente e o melhor 
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valor da função objetivo de todas as iterações. Desta forma, a convergência é assumida 

quando a diferença entre tais valores for menor que a tolerância especificada, 

terminando-se assim o processo de busca. Caso contrário uma nova iteração é iniciada. 

 

2.8.1. Tolerâncias 

 

O valor da tolerância  da função objetivo considerado como o default no ANSYS 

é  1% do valor corrente desta função. Para as variáveis de projeto, o valor default da 

tolerância é 1% da diferença entre o limite superior e inferior das mesmas. Para as 

restrições com ambos limites especificados, superior e inferior, uma tolerância de 

viabilidade de 1% da diferença entre tais limites é considerada. Quando apenas um dos 

limites das restrições é especificado, a tolerância é de 1% do valor deste limite, porém 

se   o valor absoluto de tal limite é inferior a 1, então o default é 1% do valor corrente da 

restrição. 

  

2.9.  ANÁLISE ESTRUTURAL 

 

O algoritmo de programação não linear responsável pela otimização em si, 

requer repetidamente as avaliações (estimativas) das funções objetivo e restrições. No 

caso em estudo, o fornecimento dessas funções se dá através da análise via o método 

dos elementos finitos da estrutura como um todo, prosseguindo-se com a análise da 

resistência dos elementos estruturais individuais (vigas e pilares). 

 

2.9.1. Análise da estrutura como um todo 

 

É feita uma análise linear elástica, utilizando-se o método dos elementos finitos. 

Para esta análise foi utilizado o elemento beam3 do ANSYS, ilustrado na Figura 2.8. 

Este é um elemento unidimensional linear capaz de representar tensões normais axiais e 

de flexão. O elemento tem três graus de liberdade para cada nó: translação no nó nas 

direções x e y, bem como rotação no nó sobre o eixo z. Para cada elemento são 

definidos: área da seção transversal, momento de inércia da área, altura e propriedades 

dos materiais.   

No presente estudo, os esforços seccionais de interesse são: momentos fletores e 

força axial  para os pilares; e momentos fletores e esforços cortantes para as vigas.  
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Figura 2.8 – Elemento estrutural beam3 do ANSYS.  

 

2.9.2. Análise individual de cada elemento 

 

É feita após a análise estrutural do pórtico. Cada elemento individual (viga ou 

coluna) é avaliado em termos do custo e das restrições associadas aos mesmos. O 

procedimento do cálculo da armadura será descrito no capítulo 3. Como será visto, a 

função objetivo total da estrutura é codificada no ANSYS bem como todas as restrições, 

a partir da contribuição de cada elemento de viga e coluna.  

 

2.10.   ALGORITMO BÁSICO DO ANSYS 

  

O ANSYS é um código computacional que utiliza o método dos elementos 

finitos para várias finalidades, entre elas, a análise estrutural.  

O programa tem uma simples interface gráfica com o usuário que fornece 

facilidade ao mesmo, por meio do acesso iterativo de funções, comandos, 

documentações e material de referência. Mesmo assim, foi necessário para este estudo a 

utilização do modo batch, devido ao fato de permitir a utilização de comandos não 

aceitos no modo iterativo bem como a programação computacional de algumas partes.  

O ANSYS é composto dos seguintes módulos: pré-processador, processador e 

pós-processador. O módulo de otimização está contido num dos itens das Técnicas 

avançadas de análise do referido programa. 

O algoritmo básico para conduzir a otimização utilizando o ANSYS é 

apresentado. Os principais passos de tal algoritmo estão descritos a seguir.  

 

X

Y
x

y

I

J
Altura
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1. Definição das características da estrutura: Isto ocorre no pré-processador, que no 

ANSYS é representado pelo módulo /PREP7. É nesta etapa que os tipos dos 

elementos, as constantes reais, as propriedades dos materiais, o modelo da 

geometria, o tipo de carregamento e o tipo da análise são definidos. A malha de 

elementos finitos em todo domínio é gerada quando se define a geometria da 

estrutura. Para isto, foi utilizado o elemento beam3 da biblioteca do ANSYS. Cada 

viga e cada pilar foram representados por apenas um elemento finito, porém nove 

pontos intermediários estão localizados entre os nós iniciais e finais do elemento 

objetivando o cálculo dos esforços máximos.  

 

2. Execução da análise de elementos finitos: Este módulo é ativado através do 

comando /SOLU. A partir deste, entra-se no processador da solução para iniciar a 

análise de elementos finitos. Uma análise linear elástica de um pórtico plano é feita. 

Os comandos referentes ao tipo da análise, aplicação das cargas e restrições dos nós 

também podem ser incluídos neste módulo.  

  

3. Cálculo das funções objetivo e restrições: É no módulo do pós-processador 

representado por /POST 1, que as restrições e função objetivo são formuladas como 

expressões definidas pelo usuário, atendendo as especificações do programa. É 

também aqui que visualiza-se os resultados dos elementos finitos depois da solução 

calculada. Os valores máximos dos esforços podem ser obtidos.  

 

4. Avaliação da sensibilidade do projeto e execução da otimização: É conduzido no 

módulo /OPT. Os gradientes são calculados pela introdução de pequenas 

perturbações nas variáveis de projeto. O método das diferenças finitas é adotado 

para calcular a sensibilidade relativa às variáveis de projeto do pórtico.  Com a 

avaliação das sensibilidades das funções obtidas no item 3 e utilizando o otimizador 

contido no ANSYS, um novo projeto é obtido. Se o novo projeto satisfaz o critério 

de convergência o procedimento é terminado. Caso contrário, o projeto é atualizado 

e o passo 2 do procedimento é retomado. Nesta etapa, as variáveis de projeto, 

restrições e função objetivo devem ser especificadas como parâmetro escalar.  

 

No (APÊNDICE 1), são apresentados os principais comandos utilizados no 

ANSYS  e um script para ilustrar a utilização de tais comandos bem como a 
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programação computacional de toda metodologia utilizada no presente trabalho para 

otimização de pórtico de concreto armado. 

 

2.11. EXEMPLOS PARA VALIDAÇÃO  DA  OTIMIZAÇÃO 

 

Nesta seção, alguns exemplos clássicos da literatura de otimização de estruturas 

reticuladas são aqui conduzidos com o propósito de validar o módulo de otimização do 

ANSYS.  

Em tais exemplos, valores default do programa foram utilizados para definir 

especificações dos comandos contidos no módulo de otimização. Exceção feita ao 

exemplo da treliça com 3 barras, onde utilizou-se o valor de  0,00002 para o parâmetro 

ΔD citado na seção 2.7.  

 

2.11.1. Treliça com 3 Barras  

 

O primeiro exemplo a ser considerado, trata-se de uma treliça de 3 barras 

ilustrada na Figura 2.9. Os seguintes valores são adotados: a = b = c = 100; P = 20. O 

objetivo da otimização é minimizar o volume total da estrutura. A tensão máxima nas  

barras comprimidas e a tensão máxima nas barras tracionadas  são as restrições do 

problema. As áreas das barras são as variáveis de projeto. Devido à simetria da 

estrutura, duas variáveis primárias são consideradas: A(1) = A(3) = X1 , A(2) = X2. As 

tensões limites impostas às barras são σt = 20 e σc = -15. Não há limite superior 

especificado para as áreas da seção transversal. Todas as unidades são consistentes. A 

formulação matemática  do problema é escrito como: 

 

Minimize:    F(X1, X2) = 200 2 X1 + 100 X2                                                            (2.39)                  

Sujeito a      X1 ≥ 0,    X2 ≥ 0 

                    { } 20),(max 21
)(

3,1
≤

=
XXi

i
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                    { } 15),(min 21
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Figura 2.9 – Treliça clássica com 3 barras. 

 

As tensões nas barras podem ser dadas pelas seguintes equações: 
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 Vale salientar que, a tensão máxima de tração ocorre na barra 1 e a máxima 

tensão de compressão ocorre na barra 3. 

Na Tabela 2.1, são apresentados os resultados deste exemplo otimizado nos  

programas  ANSYS  e  TRUSS  2D (HINTON et al, 1993) que tem como otimizador 

um algoritmo de PQS (Programação quadrática seqüencial) (POWELL, 1978). Os 

resultados analíticos disponíveis na literatura (KIRSCH, 1993) são também fornecidos 

na referida tabela. No ANSYS utilizou-se dois algoritmos, o de primeira ordem (SUMT) 

e o de ordem zero (subproblema), para estudo do comportamento dos mesmos. Os 

limites  das  variáveis  de  projeto  considerados  para os otimizadores do ANSYS foram 

de 10-10 a 25 e para o otimizador PQS foram de 10-10  a 10+10. Nota-se que, o resultado 

obtido pelo algoritmo de primeira ordem é o que mais se assemelha ao TRUSS 2D.  
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Tabela 2.1 – Resultados da treliça com 3 barras. 

 
 Início Ótimo 

  ANSYS TRUSS 2D ANALÍTICO 

  Ordem Zero 1a Ordem PQS por KIRSCH 

X1 1 0,965 0,78880 0,78868 0,788 

X2 1 0,78208 0,40816 0,40825 0,410 

Vol 382,840 351,15 263,92 263,896 263,900 

 

Quando se utilizou o algoritmo de ordem zero (subproblema), verificou-se que à 

medida que os valores dos limites (espaço) das variáveis de projeto diminuem, o volume 

aproxima-se do ótimo. Tal aspecto é observado na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Resultados da treliça com 3 barras, utilizando o algoritmo de ordem zero.  

 
 Início Ótimo 

  Ordem Zero 

Limites VP    10-10 a 10 10-10 a 2 

X1  0,90571 0,77194 

X2  0,29012 0,50330 

Vol  285,19 268,67 

 

Foi feita uma tentativa de otimizar este exemplo também com os limites das 

variáveis de projeto variando de 10-10 a 100, e a convergência não ocorreu. Por este fato, 

limitou-se de 10-10 a 25 as variáveis de projeto para as otimizações conduzidas pelo 

ANSYS. Tal aspecto destaca a superioridade do PQS em relação aos algoritmos 

disponíveis no ANSYS.  

 

2.11.2. Treliça com 4 Barras  

 

Como um segundo exemplo a ser investigado tem-se a otimização da treliça de 

quatro barras indicada na Figura 2.10. Este exemplo também é um problema clássico da 

literatura e já foi analisado por vários autores (HINTON et al, 1993; HAFTKA e 

GURDAL, 1992). Os seguintes dados de geometria e carregamento foram considerados: 

L = 2, B= 32 , L(1) = L(2) =  L (3) = 2,  L (4) = 32 ; P = 10. 
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Figura 2.10 – Treliça com 4 barras. 

 

O objetivo do problema é encontrar um volume mínimo para a treliça. As 

restrições são a tensão máxima nas  barras comprimidas, a tensão máxima nas barras 

tracionadas e o deslocamento máximo de todos os nós. As variáveis de projeto são as 

áreas das barras. Duas variáveis primárias são consideradas: A(1)  = A(2) = A(3) = X1, A(4) 

= X2. As tensões limites impostas às barras são σt = 8,74 x 10-4 E = 8,74 e σc = -4,83 x 

10-4 E = -4,83 sendo E  = 104  e o máximo deslocamento permitido é 
33 106103 −− ×=×= Ld . Todas as unidades são consistentes. Não há limite superior 

especificado para as áreas da seção transversal. A formulação matemática  do problema 

é escrita como:  

 

Minimize:     F(X1, X2 ) = 6 X1 + 32 X2                                                                        (2.43) 

Sujeito a      X1 ≥ 0,    X2 ≥ 0 

                    { } 3
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 A máxima tensão de tração ocorre na barra 1, a máxima tensão de compressão 

ocorre na barra 4 e o máximo deslocamento ocorre na direção vertical do nó 3. Assim, 

analiticamente tais quantidades são obtidas da seguinte forma:  
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A presente treliça foi aqui otimizada utilizando ambos otimizadores disponíveis 

no ANSYS e no código TRUSS 2D (PQS). Diferentes limites foram aplicados para as 

variáveis de projeto. No caso das otimizações utilizando o ANSYS, considerou-se os 

valores 10-10  e 25 respectivamente para os limites inferior e superior. Utilizando o 

algoritmo PQS, o valor do limite superior imposto às variáveis de projeto é modificado 

para 1000. 

Na Tabela 2.3, pode-se observar que os resultados obtidos pelo ANSYS 

utilizando os limites acima são satisfatórios quando comparados com os demais 

resultados. 

Quando se utiliza para os limites das variáveis de projeto aqueles usados para a 

solução via PQS, observa-se uma grande inconsistência dos resultados obtidos pelo 

método de ordem zero (subproblema). Na Tabela 2.4 são apresentados os resultados 

obtidos para esta consideração. No entanto, a solução final obtida pelo método de 

primeira ordem diverge com pequena diferença dos resultados apresentados na Tabela 

2.3. 

 

Tabela 2.3 – Resultados da treliça com 4 barras utilizando limites distintos para os 

algoritmos do ANSYS e PQS. 

 
 Início Ótimo 

  ANSYS TRUSS 2D ANALÍTICO 

  Ordem Zero 1a Ordem PQS  

X1 6 9,9753 9,4578 9,4641 9,4641 

X2 8 8,6468 9,4920 9,4641 9,4641 

Vol 63,713 89,805 89,628 89,5692 89,5692 
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Tabela 2.4 – Resultados da treliça com 4 barras utilizando os mesmos limites do 

algoritmo do PQS, no algoritmo do ANSYS.  

 

 Início Ótimo 

  ANSYS 

  Ordem Zero 1a Ordem 

X1 6 7,4088 9,3414 

X2 8 50,819 9,9522 

Vol 63,713 220,50 90,524 

 

Para este exemplo, os resultados anteriores foram apresentados considerando-se  

o parâmetro ΔD igual ao valor default do ANSYS. Foram feitas tentativas de otimizar o 

mesmo problema com valores de menor ordem de grandeza para o parâmetro ΔD, para 

um aumento da faixa dos limites das variáveis de projeto. Porém, pequena variação dos 

resultados foi observada.  

 

2.11.3. Viga simplesmente apoiada  

 

O terceiro caso a ser analisado trata-se de uma viga simplesmente apoiada de 

concreto armado, sujeita a um carregamento distribuído, mostrada na Figura 2.11. Este 

exemplo foi analisado por HOROWITZ (1998).  

 

 

Figura 2.11 – Viga de concreto armado simplesmente apoiada. 

 

Os seguintes dados foram considerados: L = 9 m, h = 0,8 m, d = 0,73 m; Q = 3,8 

tf/m;  fck = 25 Mpa e aço do tipo CA-50A. Os custos dos materiais  são os seguintes: aço 

= R$ 3,00/kg; concreto = R$ 100,00/m3; forma = R$ 20,00/m2. 

Q b
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O objetivo da otimização é minimizar o custo total da viga. A restrição do 

problema é a capacidade de resistência à flexão. As variáveis de projeto consideradas 

são a base (b) e a área de aço (As). No ANSYS, considerou-se os limites de 10 a 40 para 

as variáveis de projeto. A formulação matemática do problema é descrita como:  

 

Minimize                        F = bAs 92,21288 ++                                                        (2.47) 

Sujeito a:                         g = 0=− sdrd MM  

 

Para o caso em estudo, segundo especificações da NB-1 (1978), os momentos de 

cálculo resistentes (Mrd) e solicitantes (Msd) podem ser dados por: 
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85,02
                                                                       (2.49) 

 

Nas equações acima, fyd á a resistência de cálculo do aço à tração e fck á a 

resistência característica do concreto. 

Na Tabela 2.5 os resultados obtidos para este exemplo estão indicados. Os 

resultados provenientes do otimizador PQS, contido no MATLAB (COLEMAN, 

BRANCH e GRACE, 1999), diz respeito aos obtidos por HOROWITZ.  Enquanto que, 

para o presente trabalho o algoritmo utilizado foi o de primeira ordem, contido no 

ANSYS. É perceptível que tais resultados são consistentes. 

 

Tabela 2.5 – Resultados da viga simplesmente apoiada. 

 
 Início Ótimo 

  ANSYS MATLAB 

  1a Ordem PQS 

X1 20 21,339 21,655 

X2 20 20,432 19,584 

Custo 891,90 924,17 923,562 

Obs: Unidades em cm. 
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2.11.4. Pórtico plano  

 

O pórtico estrutural apresentado na Figura 2.12 é o último exemplo a ser 

considerado para validação (HOROWITZ, 1998). 

 

 
Figura 2.12 – Pórtico plano. 

 

As propriedades de geometria e carregamento consideradas são: α= 1,0, L=5,5 

m, w=1,5 t/m. A seção transversal da viga e pilares que constitui o pórtico é quadrada. 

Suas dimensões são as variáveis de projeto do problema. O objetivo do presente 

exemplo é otimizar o volume do pórtico com restrições impostas nas tensões atuantes 

nas seções críticas do pórtico (topo dos pilares, extremos e região central da viga). O 

valor admissível das tensões é σadm=130 kg/cm2. Matematicamente o problema é 

formulado da seguinte forma: 

 

Minimize   2
2

2
12 LxLxf += α                                                                                          (2.50) 

Sujeito a:  0
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O presente exemplo foi também otimizado utilizando o otimizador PQS contido 

na biblioteca de otimização disponível no MATLAB (COLEMAN, BRANCH e 

w
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GRACE ,1999). Os valores dos limites inferior e superior utilizados para as variáveis de 

projeto são respectivamente 10-10  e 100 utilizando o otimizador do ANSYS.  

Na Tabela 2.6 são apresentados os resultados aqui obtidos. Como pode ser 

observado, o valor ótimo da função objetivo utilizando o algoritmo de primeira ordem 

difere de apenas 0,06 %, com relação ao valor ótimo obtido quando se utiliza o PQS.  

 

Tabela 2.6 – Resultados do pórtico plano. 

 
 Início Ótimo 

  ANSYS MATLAB 

  1a Ordem PQS 

X1 (pilar) 0,20 0,064915 0,06353 

X2  (viga) 0,20 0,29621 0,29672 

Vol 0,66 0,52892 0,5286 

Obs: Unidades em m. 

 

2.11.5. Seleção do algoritmo para otimização dos pórticos de concreto armado 

 

Conforme esperado, o algoritmo do método de ordem zero não apresentou o 

melhor comportamento, quando comparado com os resultados obtidos pelo método de 

primeira ordem. Por este motivo, tal algoritmo não foi utilizado nos nossos estudos 

posteriores.  
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Capítulo 3 
 

 

 

Formulação matemática para otimização de pórticos de concreto 

armado 
 

 

 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Pórticos de concreto armado são estruturas amplamente utilizadas na engenharia 

estrutural. No projeto de tais estruturas, os procedimentos de otimização aparecem 

como a ferramenta adequada em comparação com a antiga abordagem de tentativa e 

erro. A depender das ferramentas matemáticas de otimização utilizadas, a determinação 

das soluções ótimas é eficiente e confiável, facilitando o trabalho do projetista.  

Este capítulo descreve o procedimento para obtenção de um custo mínimo para 

pórticos planos de concreto armado, com seções transversais retangulares. Tal estudo 

foi baseado nos trabalhos de BALLING e YAO (1997), contido no Guia de otimização 

estrutural, da ASCE. 

 

3.2. PROCEDIMENTO ADOTADO 

 

Segundo o Guia de otimização estrutural da ASCE, a obtenção de um projeto 

ótimo para estruturas de pórtico consiste em utilizar os procedimentos de otimização em 

duas fases. Na fase 1, são otimizadas as dimensões das seções  dos elementos. Na fase 

2, a armadura é otimizada por elemento, enquanto que as dimensões das seções 

transversais, as forças axiais dos elementos e as envoltórias do momento e cisalhamento 

são mantidas constantes. Porém, para este trabalho foi considerado apenas o estudo na 

fase 1. 

Pelo fato das restrições e funções objetivo na fase 1, tais como esforços 

resistentes e função custo dependerem além das dimensões das seções transversais, das 
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armaduras, há uma etapa de cálculo dessas últimas. Como procedimento de estimativa 

da armadura, adota-se o critério da norma americana, ACI (1998). 

Com o intuito principal de usar o programa ANSYS para obtenção dos projetos 

ótimos, um módulo específico associado com o fornecimento das funções objetivo e 

restrições para o otimizador foi desenvolvido e codificado. Em tal módulo é também 

inserido o procedimento aqui adotado para cálculo das armaduras das vigas e colunas.   

Para a obtenção dos esforços estruturais visando o dimensionamento, adota-se a 

recomendação do Guia de otimização estrutural que  é conduzir uma análise linear 

elástica de tais estruturas. Este também é o procedimento convencional adotado na 

engenharia prática para tal fim.  

Adotando-se a hipótese de comportamento linear físico e geométrico, a 

geometria indeformada da estrutura pode ser considerada na formulação das equações 

de equilíbrio. No caso em estudo, foram consideradas as estruturas sendo indeslocáveis 

e o efeito da flambagem local dos pilares foi também ignorado.  

Com a finalidade de se obter estruturas de pórticos mais econômicas, 

inicialmente o problema de otimização a ser resolvido é formulado matematicamente.  

 

3.3. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A formulação do problema de otimização do presente trabalho segue as 

instruções do Guia de otimização estrutural, da ASCE. Tal procedimento é aqui 

aplicado à otimização de pórticos de concreto armado, em duas dimensões, com seções 

transversais retangulares. São descritos a seguir, os elementos para a formulação do 

presente problema de otimização. 

 

3.3.1. Parâmetros constantes 

 

No presente trabalho, os parâmetros constantes no problema são: a topologia e a 

geometria do pórtico, as cargas, as propriedades dos materiais e os valores dos custos 

dos materiais e da mão-de-obra.  
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3.3.2. Variáveis de projeto 

 

As variáveis de projeto são as dimensões, base b e altura h, das seções 

transversais das vigas e dos pilares que constituem o pórtico. Com o objetivo de garantir 

simetrias e considerar aspectos construtivos, os elementos (vigas e pilares) são 

agrupados e relações de associação são aplicadas às variáveis de projeto. Como 

exemplo, um dado grupo de distribuição de variáveis de projeto, de um pórtico com 

duas linhas de pilares, pode ser representado por apenas quatro variáveis de projeto, 

sendo duas associadas às dimensões da seção transversal das vigas e duas associadas às 

dimensões da seção transversal dos pilares.  

No presente trabalho, para o caso do pórtico com três linhas de pilares, 

considerando os pilares externos e internos representados por variáveis de projeto 

diferentes, um grupo de distribuição de variáveis de projeto de tal pórtico passará a ter 

seis variáveis de projeto, sendo duas associadas às vigas, duas associadas aos pilares 

externos e duas associadas aos pilares internos. 

Na divisão da estrutura em grupos, deve ser observado o número de variáveis 

envolvido, uma vez que nos códigos comerciais existe uma limitação neste aspecto. No 

ANSYS, para o problema de otimização, o número máximo permitido de variáveis de 

projeto é 60. 

 

3.3.3. Cálculo das armaduras  

 

Pela associação de concreto e aço, obtém-se um material complexo que se 

conhece como concreto armado. Em princípio, o concreto armado é concebido de tal 

forma que  os esforços de compressão sejam resistidos pelo concreto e os esforços de 

tração pela armadura. Porém, em alguns casos, as armaduras também podem ser usadas 

para colaborar com o concreto na resistência aos esforços de compressão. As 

considerações para o cálculo das armaduras são mostradas a seguir (ROCHA, 1983).  

 

Deformações 

 

Conforme as relações e intensidades das solicitações de cálculo, os diagramas 

das deformações podem assumir uma das configurações da Figura 3.1. Tal diagrama é 
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interpretado segundo a norma brasileira NB-1 (1978), porém adota-se como valores 

limites os especificados pela norma americana, ACI.  

 

 
Figura 3.1 – Diagrama das deformações. 

 

Onde as 5 regiões identificadas são caracterizadas da seguinte forma: 

 Região 1:  Seção totalmente tracionada. Essa região está limitada pelas retas a e b. A  

primeira corresponde à tração uniforme  e a segunda ao alongamento de 0,005 para a 

armadura e zero para o concreto. 

 Região 2: Seção parcialmente tracionada e comprimida. Flexão simples ou 

composta, onde o alongamento da armadura é o máximo (0,005) e o encurtamento 

do concreto não supera o de ruptura  (εcu ≤ 0,003). As retas limites dessa zona são b 

e c. Ambas indicam a máxima deformação permitida: b corresponde ao máximo 

alongamento, e c corresponde ao máximo encurtamento ( εcu = 0,003). 

 Região 3: Seção parcialmente tracionada e comprimida. Flexão simples ou 

composta, com a seção parcialmente tracionada e comprimida. O alongamento da 

armadura é maior que a deformação de escoamento de cálculo e a deformação do 

concreto igual ao encurtamento de ruptura (εs ≥ εy, εcu = 0,003). As retas limites 

dessa zona são c e d, onde esta última está associada à deformação de εs = εy e  εcu = 

0,003.  

 Região 4: Flexão simples ou composta, com a seção parcialmente tracionada e 

comprimida. O alongamento do aço é inferior a εy (deformação de escoamento do 

aço) e a deformação do concreto continua sendo 0,003. As retas limites da região 

EncurtamentoAlongamento

0.003

0.005 εy

543

1

2
a b c d e

f
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são d e e, a última correspondendo ao alongamento nulo da armadura e 

encurtamento máximo do concreto (εs = 0 e  εcu = 0,003).  

 Região 4a: Flexão composta, comprimindo a seção da viga situada acima da 

localização da armadura. Abaixo da localização da armadura, na distância  d’, há 

uma pequena tração. O encurtamento máximo atinge a ruptura. A região varia entre 

as retas e e f,  correspondendo esta última ao máximo encurtamento na borda 

comprimida e deformação nula na outra borda.  

 Região 5: Seção totalmente comprimida. A região é limitada pelas retas f e g , onde 

a última indica a compressão uniforme, com deformação em toda a seção igual a 

0,003 (εcu = 0,003). 

 

Diagrama tensão-deformação do concreto 

 

Desprezando-se a resistência do concreto à tração, um diagrama tipo parábola 

representa a distribuição de tensão do concreto. A norma do ACI (seção 10.2.7), permite 

que tal diagrama seja substituído por um único retângulo de altura ca 1β= ,  a partir da 

borda comprimida, e largura indicando a tensão constante de 0,85fc’. Na Figura 3.2 (b), 

tal diagrama pode ser observado.  

 

 
Figura 3.2 – Diagrama tensão-deformação do concreto: (a) deformação e (b) tensão. 

 

Na Figura 3.2 (b), c é a distância da fibra de compressão ao eixo neutro, fc
’ é a 

resistência de compressão do concreto, β1 é o fator que depende da resistência de 

compressão do concreto e que está definido  na  seção 10.2.7.3 da norma do ACI, C é a 

resultante das forças de compressão no concreto, T é a resultante das forças de tração na 

Eixo Neutro

C=0,85fc’cb

T

c a=β1c

0,85fc’

(β1/2)c

(a)

εcu = 0,003

εs
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armadura. Para efeito de dimensionamento, o diagrama de deformações correspondente 

as tensões discutidas é o indicado na Figura 3.2 (a). Em tal diagrama, εcu  é a máxima 

deformação do concreto e  εs  é a deformação na armadura. 

 

Diagrama tensão-deformação do aço 

 

Quanto a resistência mecânica, o aço para concreto armado (CA) utilizado nos 

exemplos foi o CA-50, cuja resistência de escoamento a tração característica, em 

kgf/cm2 é de 5000. Sendo este aço ainda do tipo A, o diagrama tensão-deformação, quer 

a tração e quer a compressão, está caracterizado pela linearidade até o limite de 

escoamento e pela presença do patamar de escoamento (modelo elasto-plástico 

perfeito), tal como pode ser observado na Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3 – Diagrama tensão-deformação do aço. 

 

3.3.3.1.  Cálculo das armaduras para as vigas 

 

Para o cálculo das armaduras adota-se uma hipótese feita pelo guia da ASCE: no 

projeto ótimo a armadura longitudinal, na localização do momento crítico, é 

controlada por um dos dois fatores: (1) a resistência à flexão ou (2) a condição de 

armadura mínima.  

Considerando o fator (1), para o cálculo da armadura deve-se obter as equações 

de equilíbrio da viga sujeita à flexão simples, que estão associadas com a configuração 

εs
0,005

fy

0,003

fy

σs
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da deformada última. Estas aqui estabelecidas, de acordo com a especificação da norma 

americana, ACI. 

As deformações na flexão simples, com armadura simples, enquadram-se em 

uma das regiões: 2, 3 ou 4. Separadas pela linha neutra, uma parte da peça será 

comprimida e outra tracionada. Porém deve-se realizar os cálculos na região 3, onde a 

armadura atinge a deformação de escoamento e o concreto a deformação de ruptura. 

Considerando os materiais no estado limite último (região 3), o esquema 

estrutural dos esforços e deformações é apresentado na Figura 3.4.  

 

 
Figura 3.4 - Esforços e deformações da peça sujeita à flexão simples. 

 

No equilíbrio têm-se as seguintes equações: 

 

sc TC =                                                                                                                      (3.1) 

( )[ ]2adCM cn −=                                                                                                   (3.2) 

( )[ ]2adTM sn −=                                                                                                    (3.3) 

 

Onde: 

Cc =  0,85fc’ba  =  resultante das forças de compressão no concreto  

Ts = Asfy  =  resultante das forças de tração na armadura  

 

Substituindo-se as expressões de Cc e Ts , a partir da equação (3.1) obtém-se o valor de 

a. Levando-se este valor a (3.3), acha-se a armadura As. Desta forma, para uma viga 

retangular com armadura simples, considerando-se a resistência à flexão, a armadura 

pode ser calculada pela seguinte equação (MACGREGOR, 1997): 

As

dh

b

c

εcu=0.003 0.85f ’c

Ts

Mn

εst

a=β1c
a/2

Cc
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( ) ⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛ Α
−Α=Μ=Μ

bf
f

df
c

ys
ysnu '85,02

φφ         .                                                         (3.4) 

 

Na equação acima, Mu é o momento calculado na localização do momento crítico obtido 

da análise do pórtico, φ  é o fator de redução de resistência a flexão, normalmente igual 

a 0,9, Μn é a resistência nominal à flexão da seção transversal na localização do 

momento crítico,  fy é a resistência de escoamento da armadura, d é a distância da fibra 

extrema de compressão para o centróide da armadura de tração. No presente trabalho, 

admitiu-se o parâmetro d sendo dado por: 

 

hhd 1,0−=                                                                                                                  (3.5) 

                                                                                        

A equação (3.4) pode ser representada pela seguinte equação quadrática: 

 

02 =γ+Αβ+Αα ss                                                                                                       (3.6) 

 

onde os coeficientes α, β e γ são dados por:       

 

( )
( ) bf

f

c

y
´

2

85,02
φ

α =                                                                                                           (3.7) 

 

( )df yφβ −=                                                                                                               (3.8) 

 

uM=γ                                                                                                                       (3.9) 

 

O gráfico típico de As versus Mu com todas as restantes variáveis e parâmetros 

mantidos constantes é mostrado na Figura 3.5, onde a curva parabólica tracejada 

representa a solução de As  na fórmula quadrática (eq. 3.6). Como pode ser observado, 

para um valor de Mu , existem dois valores de As o qual adota-se o menor valor. Quando 

Mu > Mumax, não há solução para As. Tal ocorrência representa matematicamente o caso 

onde o discriminante da fórmula quadrática é negativo. Se Mu > Mumax, a única coisa que 
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pode ser feita para satisfazer a resistência é aumentar a base e a altura. Logo, a restrição 

da capacidade de resistência à flexão deve ser incluída no problema de otimização, que 

restringe Mu ≤ Mumax, para cada localização do momento crítico. Ou seja, o 

discriminante da fórmula quadrática deve ser positivo: 

 

β2 - 4αγ  ≥ 0                                                                                                              (3.10)                              

 

 
Figura 3.5 -  Gráfico de As versus Mu para viga. 

 

Durante o procedimento da otimização, o algoritmo de programação não linear 

pode ocasionalmente enviar valores da base, altura e Mu  para a análise individual do 

elemento, que  viole a restrição da capacidade de resistência à flexão. Nestes casos, 

deve-se estabelecer um valor razoável da armadura longitudinal de forma que as 

funções, custo e outras restrições, possam ser avaliadas. Logo, é sugerido que a 

armadura  seja computada da seguinte maneira: 

 

Se  β2 - 4αγ  ≥ 0 ,  
α

αγββ
2

42 −−−
=Α s         

                                                                                                                                    (3.11) 

Se  β2 - 4αγ  <  0 ,  
α

β−αγ+β−
=Α

2
4 2

s       

 

No caso de se considerar o fator (2) da hipótese, tem-se a seguinte equação para 

cálculo da armadura, baseado na norma do ACI: 

 

AS

Mu

Mumax

-β/2α
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y

s
VIG fbd

38,1
=

Α
=ρ                                                                                                        (3.12) 

 

Assim, a armadura é calculada na equação (3.12) e comparada com a armadura 

calculada na equação (3.11) e o maior dos dois valores é considerado. É importante 

salientar que, na equação (3.12), a unidade que deve ser utilizada é megapascal (MPa). 

 

3.3.3.2.  Cálculo das armaduras para os pilares 

 

No procedimento de cálculo das armaduras de pilares também se adota a 

hipótese do guia da ASCE: no projeto ótimo dos pilares: (1) a armadura é controlada 

pela resistência da  coluna  ou (2) a armadura é controlada pela taxa de armadura  

mínima. 

Conforme  as  especificações  do  ACI  (1998), considerando-se a hipótese (1), 

tem-se a seguinte equação:    

 

nu PP φ=                                                                                                                      (3.13) 

 

Onde na equação anterior Pu é a força axial calculada, Pn é a resistência nominal axial 

da seção transversal e φ é o fator de redução de resistência da coluna comumente 

adotado igual a 0,7.  

Ao contrário do caso das vigas, a resistência da coluna (Pn)  não é uma fórmula 

simples em termos das armaduras . A avaliação da resistência pode exigir a execução de 

um procedimento numérico mais complexo tais como o procedimento de Newton-

Raphson, sugerido por SUN e LU (1992). Para efeito de simplificação, serão utilizadas 

ao invés deste procedimento, as equações de equilíbrio do pilar submetido à flexão 

composta reta, que é a flexão acompanhada de uma força normal, no mesmo plano. 

Neste caso, há três tipos de possibilidades a qual a estrutura pode se deparar: pequena 

excentricidade, excentricidade intermediária e grande excentricidade (ABRAHÃO, 

1976). 
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 Pequena excentricidade 

 

 Para este caso, a deformação da seção está na região 5 apresentada na seção 

3.3.3. Os diagramas das deformações e o diagrama das tensões com a especificação dos 

esforços resistentes estão apresentados na Figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6 – Flexão composta reta, no caso da pequena excentricidade. 

 

As seguintes equações são obtidas no equilíbrio: 

 

( )csscun CCCPP ++== φ                                                                                        (3.14) 

( ) ( )[ ]'2'2 dhCdhCMM sscun −−−== φ                                                              (3.15) 

 

Onde:   

Cc =  0,85fc’bh  = resultante das forças de compressão no concreto  

Cs = Asfy  =  resultante das forças de compressão em As 

Csc = As’fy  = resultante das forças de compressão em As’ 

d’ = 0,1h = h – d 

 

A partir de manipulações algébricas considerando as equações acima, obtêm-se As e As’: 
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Para ser de pequena excentricidade, é necessário que As seja positivo, o que 

ocorre quando: 

 

bhfP cu
'85.0φ>                                                                                                          (3.18) 

( )'5.0
85.0 '

dh
M

bhfP u
cu −

>−φ                                                                                      (3.19) 

  

Além das equações acima, a soma das armaduras de compressão As e As’, por 

exigência do ACI, não deve ser inferior a 1% de bh.  

 

 Excentricidade intermediária 

 

A deformada está nas regiões 4, 4a, ou ainda em alguns casos na região 5 

(quando não  se verifica a pequena excentricidade).  

A armadura As será desprezada para os cálculos, pois não atinge o escoamento, 

quer na tração quer na compressão. Sendo assim, é considerada apenas As’ que estará 

em escoamento. Logo: As = 0. Porém na prática, deve-se fazer As = As min. 

Os diagramas das deformações e das tensões, bem como, os esforços resistentes 

estão representados na Figura 3.7. 

Figura 3.7 – Flexão composta reta, no caso da excentricidade intermediária. 
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As seguintes equações de equilíbrio são estabelecidas: 

 

( )sccun CCPP +== φ                                                                                               (3.20) 

( ) ( )[ ]'5.0'5.0 daCdhPMM cnun −−−== φ                                                             (3.21) 

 

Onde:  

 Cc =  0,85fc’ba  = resultante das forças de compressão no concreto  

 Csc = As’fy  = resultante das forças de compressão em As’ 

 

Substituindo-se as expressões de Cc e Csc nas equações anteriores, a partir da equação 

(3.21) calcula-se o parâmetro a. Em seguida, com o valor de a calculado, substitui-se na 

equação (3.20) e obtém-se '
sA . 

 

y

cu
s f

bafPA
φ

φ '
' 85.0−
=                                                                                                   (3.22) 

 

As condições para que seja excentricidade intermediária são as seguintes: 

 

Lϕϕ >                      onde: 
d
a

=ϕ         e         ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
=

y
L ε

βϕ
003,0

003,0
1                      (3.23) 

 

e, para que '
sA  se torne positivo, a seguinte equação deve ser satisfeita: 

 

bafP cu
'85.0φ>                                                                                                          (3.24) 

 

Quando obtêm-se Lϕϕ >  e 0' ≤sA , deve-se concluir que apenas o concreto, sem 

o  auxílio de qualquer armadura, é  suficiente  para  resistir  às  solicitações.  Neste caso, 

faz-se min
'

sss AAA == . 
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 Grande excentricidade com armadura simples 

 

A deformada da seção encontra-se na região 3. Os diagramas das deformações, o 

diagrama das tensões no concreto  e a representação dos esforços resistentes estão 

apresentados na Figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8 – Flexão composta reta, no caso da grande excentricidade com 

armadura simples. 

 

As equações de equilíbrio para tal situação são: 

 

( )scun TCPP −== φ                                                                                                 (3.25) 

( ) ( )[ ]adCdhPMM cnun 5.0'5.0 −+−−== φ                                                          (3.26) 

 

Sendo:   

Cc =  0,85fc’ba  = resultante das forças de compressão no concreto  

Ts = Asfy  =  resultante das forças de tração na armadura 

 

Substituindo-se as expressões de Cc e Ts nas equações anteriores, obtém-se o parâmetro 

a na equação (3.26).  Com o valor de a calculado, substitui-se na equação (3.25) e o 

valor de As é obtido. 

 

min
'

ss AA =                                                                                                                    (3.27) 

 

y

uc
s f

PbafA
φ

φ −
=

'85.0                                                                                                   (3.28) 
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As condições para que seja grande excentricidade com armadura simples são: 

 

Lϕϕ ≤                          onde: 
d
a

=ϕ          e       ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
=

y
L ε

βϕ
003,0

003,0
1                   (3.29) 

 

e, para que '
sA  se torne positivo (As > 0), 

 

uc Pbaf >'85.0φ                                                                                                          (3.30) 

 

Os termos das equações acima já foram previamente definidos. 

Quando a equação (3.29) não se verificar, deve-se ter a solução com armadura 

dupla, a ser descrita a seguir. Quando apenas a equação (3.30) não se verificar ( )0≤sA , 

significa que somente o concreto, sem qualquer armadura, resiste às solicitações. 

Finalmente, quando ambas condições não se verificarem, recai-se no caso de 

excentricidade intermediária.  

 

 Grande excentricidade com armadura dupla 

 

Quando a equação (3.29) não se verificar, ou seja, quando ϕ > ϕL deve-se 

adicionar à zona de compressão a armadura '
sA , para evitar que a deformação ingresse 

na região 4.  Para isto, fixa-se um valor de ϕ ≤ ϕL, correspondendo a uma altura da zona 

comprimida Laaa ≤= , limitando as deformações na região 3 (εs ≥ εy). 

Onde: a  é a  posição limite da linha neutra para se obter solução com armadura 

dupla. Fazendo φ = φL, obtêm-se Laa = :    daa LL ϕ== .  

Para este caso, o esquema estrutural  toma o aspecto da Figura 3.9. 
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Figura 3.9 – Flexão composta, no caso da grande excentricidade com armadura dupla. 

 

Com as equações do equilíbrio tem-se: 

 

( )ssccun TCCPP −+== φ                                                                                        (3.31) 

( ) ( ) ( )[ ]'5.0'5.0 ddCadCdhPMM sccnun −+−+−−== φ                                      (3.32) 

 

Sendo:   

Cc =  0,85fc’b a   = resultante das forças de compressão no concreto  

Ts = Asfy  =  resultante das forças de tração em As 

Csc = As’fy  = resultante das forças de compressão em As’ 

 

Substituindo-se as expressões de Cc , Csc e Ts ,  a partir de  (3.32) calcula-se '
sA . Com o 

valor de  '
sA  calculado, substitui-se em (3.31) e obtém-se sA . As expressões obtidas 

respectivamente para '
sA  e sA  são : 

 

( ) ( )
( )'

''
' 5.085.05.0

ddf
adabfdhPMA

y

cuu
s −

−−−+
=

φ
φ                                                       (3.33) 

 

 
y

uysc
s f

PfAabf
A

φ
φφ −+

=
''85.0

                                                                                    (3.34) 

    

Para ser grande excentricidade com armadura dupla, é necessário que: 
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0>sA                                                                                                                         (3.35) 

0' >sA  

 

Considerando agora a hipótese (2), do Guia de otimização estrutural da ASCE, a 

qual assume que o dimensionamento do pilar é controlado pela armadura mínima 

especificada pela norma, tem-se neste caso: 

 

Asmin = As + '
sA = 0,01bh                                                                                              (3.36)   

                                                                                                                                                 

Desta forma, o valor da armadura proveniente da resistência da coluna é 

comparado com o valor de armadura mínima e o maior dos dois é adotado. 

 

3.3.4. Funções restrições e objetivo 

 

Com a armadura conhecida, calculada em função dos esforços críticos, o custo e 

as restrições podem ser avaliadas. 

 

3.3.4.1.  Funções restrição da viga 

 

Para as vigas as restrições consideradas são: capacidade de resistência à flexão, 

armadura máxima e a capacidade de resistência ao cisalhamento. A restrição sobre o 

espaçamento das armaduras para as vigas, não está explícita diretamente no módulo de 

otimização, porém está sendo considerada quando se calcula a quantidade de barras 

permitidas em uma camada, em função da barra de ferro a ser utilizada. 

No que concerne à capacidade de resistência à flexão, esta foi apresentada na 

seção do cálculo de dimensionamento de vigas.  

A restrição de armadura máxima requer que para cada localização do momento 

crítico a seguinte equação seja satisfeita: 

 

b
s

VIG bd
ρρ 5,0≤

Α
=                                                                                                      (3.37) 

 

onde ρb é o índice de armadura para condição balanceada (ACI, 1998) e é dado por: 



 
 

Formulação matemática para otimização de pórticos de concreto armado 

57

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

s

y
y

c
b

E
f

f

f

003,0
1

85,0 1
'β

ρ                                                                                               (3.38) 

                                                                                     
 Onde: Es é o módulo de elasticidade do aço, β1 , fc’ e fy já foram anteriormente 

definidos. 

A restrição capacidade de resistência cisalhante é dada por:  

 

bdfV
V

V '
cc

u
s 441≤−

φ
=                                                                                          (3.39) 

 
Onde na equação anterior, Vu   é    o    cortante     calculado     no   ponto;   φ   é    o   

fator    de   redução    do      cortante, normalmente igual a 0,85 e 

 

bdf,V '
cc 627=                                                                                                         (3.40) 

 
Ressaltando-se que, nas equações (3.39) e (3.40), a unidade que deve ser utilizada é 

kilopascal (kPa). 

 

3.3.4.2.  Funções restrição do  pilar 

 

Para cada coluna, tem-se como restrições: capacidade de resistência da coluna e 

armadura máxima. Da mesma forma que para as vigas, a restrição espaçamento das 

armaduras para os pilares está sendo atendida quando se calcula a quantidade de barras 

permitidas em uma camada, em função da barra de ferro a ser utilizada. 

A restrição capacidade de resistência da coluna é satisfeita quando se formula as 

equações de equilíbrio  para o cálculo das armaduras, anteriormente apresentadas. 

A restrição de armadura máxima é dada por: 

 

08,0≤=
bh
As

PILρ                                                                                                        (3.41) 

 
Vale salientar que, no ANSYS o número máximo permitido de restrições é 100. 
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3.3.4.3.  Função objetivo  

 

Conforme já mencionado, a função objetivo do problema de otimização a ser 

aqui resolvido é o custo total do pórtico. O custo total consiste nos custos do material e 

da mão-de-obra do  concreto, da armadura e da forma.  

O custo de concreto e da forma de cada elemento de viga ou pilar, pode ser 

avaliado diretamente por meio das variáveis de projeto base e altura, porém o custo da 

armadura e o cálculo das restrições, requerem uma estimativa da área de ferro para cada 

localização do momento crítico. Desta forma, conclui-se que os custos do concreto e da 

forma são proporcionais ao volume total de concreto e o custo da armadura é 

proporcional ao peso das armaduras. 

A função objetivo é definida por: 

 

PILVIGOBJ CCF +=                                                                                                       (3.42) 

 

onde CVIG é o custo total de todas as vigas e CPIL é o custo total de todos os pilares, e são 

obtidos a partir da adição dos custos referentes às parcelas isoladas do concreto, aço e 

forma: 

 

FVAVCVVIG CCCC ++=                                                                                             (3.43) 

           

FPAPCPPIL CCCC ++=                                                                                              (3.44) 

 

As parcelas de custo correspondentes às vigas são portanto: 

 

Custo do concreto:        ( )∑
=

=
VN

k
kCVCV CC

1
                                                                   (3.45) 

  onde para cada viga k: 

                                      ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )kVkkMATkCV LhbCC ⋅⋅⋅+= MOC                                     

 

Custo da armadura:      ( )∑
=

=
VN

k
kAVAV CC

1
                                                                    (3.46) 
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                                     onde para cada viga k: 

                                     ( ) ( ) ( )
( )( )

( )
( ) ( )

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⋅⋅+= ∑

= 44

2

1

2
kevkeve

n

i
kib

kb
açoMOMATkAV

Lnd
L

d
CCC

kb ππ
γ   

 

Custo da forma:           ( )∑
=

=
VN

k
kFVFV CC

1
                                                                     (3.47) 

                                      onde para cada viga k: 

          ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )kVkkVkMATkFV LhLbCC ⋅⋅+⋅⋅+= 2CMO                               

 

E as parcelas de custo correspondentes aos pilares são: 

 

Custo do concreto:        ( )∑
=

=
PN

k
kCPCP CC

1
                                                                    (3.48) 

                                       onde para cada pilar k: 

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )kPkkMATkCP LhbCC ⋅⋅⋅+= MOC  

 

Custo da armadura:        ( )∑
=

=
PN

k
kAPAP CC

1
                                                                   (3.49) 

     onde para cada pilar k: 

                                       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⋅⋅+=

44

22
kepkepekPkbkb

açoMOMATkAP

LndLnd
CCC

ππ
γ          

 

Custo da forma:             ( )∑
=

=
PN

k
kFPFP CC

1
                                                                    (3.50) 

    onde para cada pilar k: 

    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )kPkkPkMATkFP LhLbCC ⋅⋅+⋅⋅⋅+= 22CMO                           

 

Nas equações acima, NV é o número total de vigas do pórtico; CMAT  é o custo do material 

do concreto ou da armadura ou da forma; CMO é o custo da mão-de-obra do concreto ou 

da armadura ou da forma; LV é o comprimento total da viga; γaço é o peso unitário do 

ferro; db é o diâmetro longitudinal da barra de armadura principal da viga ou do pilar; nb 
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é o número das barras   de   armadura   principal da viga ou do pilar;  Lbi  é  o 

comprimento da i-ésima barra de armadura principal da viga; de é o diâmetro do estribo 

da viga ou do pilar;  nev é o número de estribos da viga; Lev  é  o comprimento de um 

estribo único da viga; NP é o número total de elementos de pilares do pórtico (trecho 

entre dois andares consecutivos); LP é o comprimento de um trecho do pilar; nep é o 

número de estribos do pilar;  Lep  é  o comprimento de um estribo único do pilar. 

Os valores de de e db são previamente escolhidos. No presente trabalho, três 

valores possíveis para o diâmetro longitudinal da barra de ferro foram especificados 

para as vigas: 10 mm, 12,5 mm, 16 mm. Para os pilares, os três valores possíveis para o 

diâmetro longitudinal da barra de ferro foram: 12,5 mm, 16 mm, 20 mm. Tenta-se 

sempre adotar o menor dos diâmetros. Assim, calcula-se o número de barras para um 

dado As e o número de barras que cabe em uma camada para a bitola adotada. 

Limitando-se o nosso estudo a trabalhar com duas camadas de armaduras, caso este 

número seja ultrapassado para a bitola em uso, muda-se para bitola maior mais próxima 

e assim por diante. 

A quantidade de barras ao longo do eixo, da viga ou do pilar, para cada 

localização da solicitação crítica, é dada por: 

 

2

4

b

s
b d

A
n

π
=                                                                                                                    (3.51) 

 
Por outro lado, a quantidade de barras que cabe em uma camada, da viga ou do 

pilar, é dada por: 

 

b

berec
bcam d

dddb
n

2
22 +−⋅−

=                                                                                     (3.52) 

 
Onde: drec é a distância de recobrimento requerida.  

No cálculo de nbcam, o espaçamento livre entre barras considerado foi igual ao 

diâmetro de uma barra.  

O número de estribos da viga é determinado por meio da equação:    

          

∫=
VL

ev xs
dxn

0 )(
                                                                                                              (3.53) 
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Onde na equação acima, LV é o comprimento da viga onde os estribos são exigidos  e   

s(x) é denominada função espaçamento do estribo da viga.  

A função do espaçamento do estribo da viga é controlada por qualquer um dos 

dois fatores: espaçamento mínimo de estribo da viga exigido ou resistência cisalhante 

exigida em uma localização x. Utilizando as especificações da norma americana, ACI, 

estes fatores estão representados nas seguintes equações: 

 

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

)(2
,

2
min

2

xV
dfddxs

s

yeπ
         onde     ( ) ( )

c
u

s V
xV

xV −=
φ

                                       (3.54) 

 

O número de estribos dos pilares é calculado a partir de (BALLING e YAO, 

1997): 

 

),,48,16min( hbdd
Ln

eb

P
ep =                                                                                       (3.55) 

 

Para finalizar os cálculos da função custo, é preciso que uma topologia para a 

armadura longitudinal das vigas seja admitida.  

Para o caso das vigas, a determinação do comprimento Lbi será então possível a 

partir do conhecimento de tal topologia. Considerando-se que a localização crítica para 

o momento negativo ocorre nos apoios, e a localização crítica para o momento positivo 

ocorre entre os apoios, a topologia adotada para cada vão pode ser observada na Figura 

3.10. Tal topologia é obtida de acordo com as seguintes considerações atribuídas: 

 para momento positivo:   

(T1)  40% das barras nb calculadas tem comprimento = [LV(i)] 

(T2)  60% das barras nb calculadas tem comprimento = [(LV(i)) + (2*50* db)] 

 para momento negativo:    

(T3)  100% das barras nb calculadas tem comprimento = [(1/4* LV(i))+(50* db)] 

 

Para os pilares, é admitido que a topologia da armadura consiste trivialmente em 

um único grupo de barras estendendo-se no comprimento inteiro da coluna. 
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Figura 3.10 - Topologia da armadura da viga. 

 

3.4. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

A metodologia descrita anteriormente é descrita de maneira resumida através do 

fluxograma ilustrado na Figura 3.11.   

Com todos os dados de geometria e carregamento fornecidos, parte-se para a  

análise de elementos finitos. Os esforços da estrutura são obtidos. O dimensionamento 

dos elementos bem como os cálculos das restrições e da função objetivo são 

conduzidos.  

Para cada viga, a armadura referente a resistência à flexão é calculada. A 

condição de armadura mínima é verificada. Calcula-se a quantidade de barras permitida 

em uma camada, em função da bitola de aço ser utilizada. Neste caso, o espaçamento 

livre entre bitolas é satisfeito. Em seguida, a restrição da armadura máxima e a restrição 

da resistência de cisalhamento são calculadas. Finalmente, o cálculo dos custos de cada 

viga é feito. 

Para cada pilar, o cálculo da armadura proveniente da resistência da coluna é 

obtido.  Para isto, é feita uma verificação do caso de excentricidade o qual o pilar vai se 

deparar. A condição de armadura mínima é comparada com a armadura referente à 

resistência da coluna. Calcula-se a quantidade de barras permitida em uma camada, em 

função da bitola de ferro a ser utilizada. Neste caso, a exigência do espaçamento entre 

armaduras é atendida. Em seguida, a restrição da armadura máxima é calculada. 

Finalmente, o cálculo dos custos de cada pilar é feito. 

Vale salientar que, as quantidades das barras longitudinais e dos estribos bem 

como o comprimento de todas as barra são calculados para obtenção dos custos das 

vigas e dos pilares. 

 Após o cálculo do custo total do pórtico bem como o cálculo das restrições 

supostas ao projeto do mesmo, entra-se no módulo de otimização.  

T3 2*T3 2*T3 T3

T1 T1 T1

T2

elemento viga 1 = LV(1) elemento viga 2 = LV(2) elemento viga 3 = LV(3)
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Figura 3.11 - Fluxograma da metodologia utilizada para cada iteração.  

 

 

ANÁLISE VIA EF

Esforços máximos

Vigas Pilares

Cálculo As:
•Resistência a Flexão
•Armadura mínima

Cálculo As:
•Resistência da Coluna
(Verificação do caso da

excentricidade)
•Armadura mínima

Verificação de Nb em 1 camada
(considerando espaçamento

entre barras)

OTIMIZAÇÃO

Verificação de Nb em 1 camada
(considerando espaçamento

entre barras)

Cálculo da restrição de armadura
máxima

Cálculo da restrição resistência
de cisalhamento

Cálculo dos Custos  do
material e mão-de-obra

 (aço + concreto + forma)

Cálculo da restrição de armadura
máxima

Cálculo dos Custos  do
material e mão-de-obra

 (aço + concreto + forma)

Cálculo do Custo  Total
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3.5. EXEMPLOS DE DIMENSIONAMENTO 

 
O dimensionamento conduzido neste trabalho, que segue as recomendações da 

norma americana (ACI, 1998) e que foi equacionado para obtenção das restrições do 

problema de otimização é nesta seção ilustrado. Apenas a armadura longitudinal de tais 

elementos é aqui calculada. São dimensionadas uma estrutura tipo viga e uma estrutura 

tipo pilar. Para efeitos comparativos, o dimensionamento é também conduzido seguindo 

os requerimentos da norma brasileira (NB1, 1978). 

 
3.5.1. Dimensionamento da viga  

 
Inicialmente o dimensionamento é conduzido para uma viga de seção retangular 

de dimensões b = 22 cm e h = 60 cm, solicitada pelo momento fletor M = 800 t.cm. Os 

materiais a serem utilizados são: concreto, com fck = 150 Kgf/cm2 e aço CA-50A (fy = 

5000 Kgf/cm2). É considerado para o recobrimento:  d’ = 4 cm. (ABRAHÃO, 1976) 

Os resultados do dimensionamento da viga calculados com base na NB-1 e no 

ACI estão apresentados na Tabela 3.1. Os resultados do ACI estão apresentados em 

função da resistência de escoamento da armadura (fy) e do fator de majoração de cargas 

(γ), sendo 1,4 para cargas permanentes e 1,7 para cargas variáveis. Percebe-se que a 

maioria dos resultados do ACI possui mais armadura do que o da NB-1 e portanto são 

mais conservativos. A pior hipótese de dimensionamento foi a utilizada nos exemplos 

da dissertação, ou seja, fy = 4200 kgf/cm2 e γ = 1,7. A percentagem positiva corresponde 

ao aumento de volume em relação a NB-1. 

Quando se utiliza γ = 1,4, os valores se aproximam dos obtidos pela NB-1 como 

era de se esperar pois o procedimento de dimensionamento da NB-1/78 considera este 

valor como coeficiente único para a majoração das cargas. 

 

Tabela 3.1 – Dimensionamento da viga. 

 
 NB-1 (Abrahão, 1976) ACI (Implementação tese) 

 fyk=5000 kgf/cm2 fy=4200 kgf/cm2 fy=5000 kgf/cm2 

 γ= 1,4      γ=1,4 γ=1,7 γ=1,4 γ=1,7 

As 5,1 cm2 5,73 cm2 7,1 cm2 4,81 cm2 5,96 cm2 

%  12,35 39,22 -5,69 16,86 
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3.5.2. Dimensionamento do pilar 

 

Para validar o dimensionamento da armadura principal de pilares foi selecionado 

um exemplo apresentado na literatura (ABRAHÃO, 1976) que recai no caso da pequena 

excentricidade. A seção a ser dimensionada possui as dimensões  b = 25 cm e h = 80 cm 

e está submetida a uma força normal N = 200 t e um momento fletor M = 1734 t.cm. As 

propriedades de material envolvido são: fck = 150 Kgf/cm2 e aço CA-50A (fy = 5000 

Kgf/cm2). Um recobrimento d’ = 5 cm é considerado. 

A Tabela 3.2 mostra os dados resultantes do dimensionamento para o pilar. Os 

resultados do ACI estão em função da resistência de escoamento da armadura (fy) e do 

fator de majoração de cargas (γ). A maioria dos resultados do ACI foi maior que o 

obtido pela NB-1. Para o caso do uso de γ = 1,4 tal como as vigas, os resultados são 

mais próximos entre si. 

 

Tabela 3.2 – Dimensionamento do pilar. 

 
 NB-1 (Abrahão, 1976) ACI (Implementação tese) 

 fyk=5000 kgf/cm2 fy=4200 kgf/cm2 fy=5000 kgf/cm2 

 γ= 1,4   γ=1,4 γ=1,7 γ=1,4 γ=1,7 

As’ 22,89 cm2 29,06 cm2 41,79 cm2 24,41 cm2 35,10 cm2 

As 8,0 cm2 5,47 cm2 13,14 cm2 4,59 cm2 11,04 cm2 

As Total 30,89 cm2 34,53 cm2 54,93 cm2 29,00 cm2 46,14 cm2 

%  11,78 77,82 -6,12 49,37 
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  Capítulo 4 
 
  

 

 Exemplos 
 

  

 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A formulação descrita neste trabalho é agora utilizada para otimizar estruturas 

reais. Diferentes modelos estruturais são utilizados para representar a estrutura de 

edifício nos exemplos aqui considerados. Para cada modelo, diferentes condições de 

carregamento também são estudadas. 

Para os modelos que incluem carregamento vertical são apresentados 

inicialmente os resultados da análise estrutural do projeto inicial para a validação dos 

resultados. Em alguns casos, é também apresentado o dimensionamento das peças. 

Posteriormente é conduzida a otimização de tais estruturas. 

 No que concerne a otimização, tem-se como um dos objetivos o estudo do 

comportamento da função objetivo para diferentes arranjos de grupos e número de 

variáveis de projeto. 

Os custos da mão-de-obra do aço, do concreto e da forma bem como os custos 

do material do aço e da forma foram tirados da tabela da Emlurb, julho de 2000. O custo 

do material do concreto foi obtido da empresa Polimix, em dezembro de 2000. Tais 

valores são os seguintes: 

Custo do material do aço:   R$ 126,00 / kN; 

Custo da mão-de-obra do aço:   R$ 49,00 / kN; 

Custo do material do concreto ( fc
’
 = 45000 kPa):   R$ 188,00 / m3 ; 

Custo do material do concreto ( fc
’
 = 17000 kPa):   R$ 145,00 / m3; 

Custo da mão-de-obra do concreto:   R$ 37,00 / m3; 

Custo do material da forma:   R$ 12,00 / m2; 

Custo da mão-de-obra da forma:   R$ 11,00 / m2. 
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Segundo as recomendações do ACI, os valores adotados para a distância de 

recobrimento e o diâmetro do estribo da viga e pilar são respectivamente: drec = 0,016 m 

e de = 0,010 m.   

Em tais exemplos, valores default do programa ANSYS foram utilizados para 

definir especificações dos comandos contidos no módulo de otimização. 

Em todos os exemplos analisados, as unidades de comprimento e de força 

adotadas foram respectivamente m e kN. 

 
4.2. EXEMPLO 1 

 
No primeiro exemplo analisado, os três modelos estruturais apresentados na 

Figura 4.1 são utilizados. A estrutura tem 22 andares. 

 

 
Figura 4.1 – Modelos estruturais adotados no exemplo1.  

 
Os pórticos dos modelos 1 e 2,  são discretizados em um elemento para cada 

viga e um elemento para cada coluna.  Para o modelo 3, foram utilizados 22 elementos 

igualmente distribuídos ao longo da altura.  

Três condições de carregamento são apresentadas. No caso de carga (1) a 

estrutura é submetida unicamente a esforços horizontais. As forças horizontais, 

aplicadas em cada andar do pórtico são: F1 = 5,88 kN, F2 =  5,88 kN, F3 = 6,18 kN, F4 = 

6,37 kN, F5 = 6,37 kN, F6 = 6,86 kN, F7 = 7,02 kN, F8 =  7,84 kN, F9 = 8,57 kN, F10 = 

7,65 m
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9,32 kN, F11 = 9,55 kN, F12 = 9,83 kN, F13 = 10,08 kN, F14=  10,28 kN, F15 = 10,49 kN, 

F16 = 10,65 kN, F17 = 10,79 kN, F18 = 10,94 kN, F19 = 11,00 kN, F20 = 11,36 kN, F21 = 

9,84 kN, F22 = 22,74 kN. Tais forças são aplicadas no sentido da esquerda para a direita. 

O caso de carga (2) consiste nas cargas verticais, as quais são definidas da 

seguinte maneira para cada andar: carga uniformemente distribuída Q = 23,54  kN/m e 

carga concentrada P = 176,52 kN. As cargas uniformes atuam nas vigas e as cargas 

concentradas nos pontos nodais das extremidades das vigas.  

Finalmente, o caso de carga (3) combina os casos (1) e (2). 

As propriedades do material consideradas são: módulos de elasticidade 

longitudinais do concreto Ec = 31749800 kPa e do aço Es = 210000000 kPa  bem como 

a resistência a compressão do concreto fc
’
 = 45000 kPa e do aço fy =  411879,3 kPa.  

Para o caso de carga (1) o objetivo da otimização é minimizar apenas o volume 

total do pórtico, enquanto que, para os casos (2) e (3) o objetivo é minimizar o custo 

total do pórtico.  

Para os modelos 1 e 2, as variáveis de projeto são: as dimensões das seções 

transversais que constituem as vigas e os pilares do pórtico. Para o modelo 3, as 

variáveis de projeto são: a espessura e a largura da parede estrutural. 

As restrições impostas são aplicadas diferentemente, dependendo do caso de 

carga considerado. 

 Para o caso de carga (1): É considerado apenas a restrição de deslocamento 

horizontal no topo da estrutura. Por motivo de não estar prescrita no ACI tal restrição, 

utilizou-se o valor da NB-1, que é limitado a H/500 onde H é a altura total do pórtico, 

correspondendo para tais exemplos a um valor máximo de 0,132 m.  

Para o caso de carga (2) e (3): As restrições mencionadas na seção 3.3.4 do 

capítulo 3 são adicionadas.  

Em todas as situações foram impostos limites para as variáveis de projeto.  

Os elementos estruturais (vigas e pilares) de tais modelos apresentados na Figura 

4.1 são agrupados, de tal maneira que diferentes situações, ou seja, diferentes 

quantidades de grupos em relação às variáveis de projeto são consideradas. Para cada 

exemplo a ser analisado, uma descrição de cada grupo bem como as variáveis de projeto 

envolvidas serão inicialmente apresentadas. 
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4.2.1. Modelos estruturais submetidos ao caso de carga (1) 

 

Para este caso de carga, apenas a otimização é conduzida visto que o objetivo é 

só observar o comportamento do volume da estrutura para diferentes grupos de 

variáveis de projeto. 

As dimensões iniciais são 0,12 m x 0,75 m para as vigas e 0,30 m x 0,70 m para 

os pilares, para os modelos 1 e 2. As dimensões iniciais, espessura e  largura da parede 

estrutural, referentes ao modelo 3 são 0,30 m e 7,65 m respectivamente.  

Três diferentes situações são consideradas em relação às variáveis de projeto. 

Situação 1: O pórtico constitui apenas um grupo de variáveis de projeto do 1o ao 22o 

andar.  

Situação 2: Quatro grupos de variáveis de projeto são definidos ao longo do pórtico. 

Situação 3: Oito grupos de variáveis de projeto são definidos.  

A Tabela 4.1 ilustra a organização dos grupos de variáveis de projeto analisados 

para o presente caso de carga.  

 

Tabela 4.1 – Organização dos grupos para o caso de carga (1). 

 
SIT  Grupos (com respectivos andares) 

1 Único 

 1o ao 22o andar 

2 G1 G2 G3 G4 

 1o ao 5o  6o ao 10o  11o ao 15o  16o ao 22o  

 3 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

 1o ao 3o 4o ao 6o 7o ao 9o 10o ao 12o 13o ao 15o 16o ao 18o 19o e 20o 21o e 22o 

 

Sob esta solicitação os três modelos estruturais apresentados na Figura 4.1 são 

considerados. Nos modelos 1 e 2, as bases e as alturas dos pilares estão limitados de  

0,20 m a 1,50 m. Para as bases e as alturas das vigas, os limites são de 0,10 m a 1,50 m. 

Para o modelo 3, as variáveis de projeto estão limitadas de 0,20 m a 15,3 m. A 

particularização de cada caso é descrita no que se segue. 
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4.2.1.1.  Modelo estrutural  1 

 

Para esse modelo estrutural, o número de variáveis de projeto para cada grupo, 

apresentado na Tabela 4.1, é quatro. São elas: base e altura da viga e as duas dimensões 

da seção transversal do pilar.  

O volume inicial da estrutura é de 42,867 m3. Os deslocamentos iniciais no topo 

do pórtico, são respectivamente 0,16949 m e 0,16946 m nos nós da esquerda e da 

direita. Sob tal solicitação observa-se que o projeto inicial é inviável. 

Na Figura 4.2, é ilustrado o comportamento da deformada do projeto inicial em 

toda a estrutura do pórtico para o caso de carga (1). Para este caso de carga, fica 

perceptível que o deslocamento máximo ocorre no topo da estrutura.  

 

 
Figura 4.2 – Deformada do projeto inicial para pórtico sob a ação do caso de carga (1) e 

modelo estrutural 1. 

 

 Discussão dos resultados – caso de carga (1) e modelo 1 

 

Situação 1. Para o uso de 4 variáveis de projeto o volume final é 37,404 m3 o 

que corresponde a uma melhora de 12,74 % quando comparado ao volume inicial. As 

seções transversais finais são 0,20595 m x 0,69401 m para os pilares e 0,10 m x 1,1014 
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m para as vigas. A solução final atende o requisito da restrição de deslocamento 

imposto segundo exigência da norma, pois resultou para os nós esquerdo e direito nos 

valores 0,13254 m e 0,13252 m respectivamente.  No ANSYS, uma tolerância de 

viabilidade de 1% é considerada nos valores das restrições deste tipo. 

Situação 2. Os resultados obtidos quando considerado esta situação (16 VP) são 

ilustrados na Figura 4.3. O volume final é de 36,059 m3, o que corresponde a 15,88 % 

de melhoria. A restrição de deslocamento imposta é atendida, pois resultou para os nós 

esquerdo e direito nos valores 0,13254 m e 0,13251 m respectivamente.  

 

 
Figura 4.3 – Resultados do caso de carga (1) para 4 grupos. 

 
 Situação 3. Na Figura 4.4 são apresentados os resultados da otimização para esta 

situação (32 VP). Como pode ser observado o volume final é de 35,772 m3, o que 

corresponde a 16,55 % de melhoria. A solução final atende o requisito da restrição de 

deslocamento, resultando nos valores 0,13288 m e 0,13284 m para os nós esquerdo e 

direito respectivamente. 

A Figura 4.5 ilustra a resposta da função objetivo em função do número de 

grupos. Ressaltando-se aqui que, quatro variáveis de projeto compõem cada grupo. 

Como era de se esperar, observa-se que uma maior redução de volume é obtida quando 

o pórtico é discretizado em 8 grupos (situação 3). Tal resultado deve-se ao fato de 

ocorrer uma maior flexibilidade à medida que o número de grupos aumenta e portanto o 

número de variáveis de projeto cresce. Nota-se também que, as variáveis de projeto dos 

pilares representam o comportamento esperado, que consiste na diminuição das 
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dimensões da seção transversal (altura), à medida que a altura do pórtico aumenta. Em 

todas as situações, as bases das vigas e pilares pouco variaram. 

 

 
Figura 4.4 – Resultados do caso de carga (1) para 8 grupos.  

 

 
Figura 4.5 – Pórtico sob a ação de carga horizontal:  funções objetivo do modelo 1. 

 

4.2.1.2.  Modelo estrutural  2 

 

Para este modelo estrutural, o volume inicial da estrutura é de 56,727 m3. Os 

valores dos deslocamentos iniciais, no topo do pórtico são 0,085829 m, 0,085807 m e 

0,0858 m para os nós esquerdo, intermediário e direito respectivamente. O projeto 

inicial é viável. 
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Na Figura 4.6, é apresentada a deformada do projeto inicial  para o pórtico com 

três linhas de pilares. Também para este caso, nota-se o comportamento esperado, que 

consiste no deslocamento máximo ocorrer no topo do pórtico. 

Figura 4.6 –  Deformada do projeto inicial para pórtico sob a ação do caso de carga (1) e 

modelo estrutural 2. 

 

Este modelo foi dividido em dois tipos quanto às variáveis de projeto dos 

pilares, no modelo 2A os pilares externos e interno possuem as mesmas variáveis de 

projeto para cada grupo e no modelo 2B os pilares externos e interno possuem 

diferentes variáveis de projeto para cada grupo. 

  As variáveis de projeto seguem a mesma relação de associação descrita na 

Tabela 4.1. 

 No entanto, no modelo 2A um grupo é formado por quatro variáveis de projeto, 

sendo: dimensões das vigas  (2) e dimensões dos pilares (2).  E no modelo 2B um grupo 

é formado por seis variáveis de projeto, sendo: dimensões das vigas (2), dimensões dos 

pilares externos (2) e dimensões do pilares internos (2). 
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 Discussão dos resultados -modelo 2A 

 

Para a distribuição de variáveis da situação 1 (Tabela 4.1), o volume ótimo é de 

38,206 m3, o que corresponde a 32,65 % de melhoria quando comparado ao volume 

inicial. As seções transversais finais são 0,21136 m x 0,5854 m e 0,10 m x 0,81452 m 

respectivamente para os pilares e vigas. A solução final atende o requisito da restrição 

de deslocamento imposto segundo exigência da norma NB-1, pois resultou nos valores 

0,13107 m, 0,13105 m e 0,13104 m para os nós esquerdo, intermediário  e direito 

respectivamente.  

Na Figura 4.7, os resultados obtidos quando considerada a distribuição das 

variáveis de projeto para a situação 2 (Tabela 4.1) são ilustrados. O volume final é de 

36,864 m3, o que corresponde a 35,02 % de melhoria. A restrição de deslocamento 

imposta é atendida pois resultou nos valores 0,13039 m, 0,13036 m e 0,13035 m  para 

os nós esquerdo, intermediário e direito respectivamente. As dimensões ótimas para 

cada trecho do pórtico (G1 a G4) estão indicadas. Tal como esperado, as dimensões dos 

pilares apresentam uma maior variação que as dimensões das vigas. As dimensões dos 

pilares são maiores para os andares mais baixos da estrutura. Ambos os 

comportamentos aqui destacados estão condizentes com a resposta à solicitação. 

 

 
Figura 4.7 – Resultados do modelo 2A (4 grupos). 

 

Na Figura 4.8 são apresentados os resultados do pórtico em estudo para 

distribuição das variáveis de projeto indicadas na situação 3. O volume final é de 
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36,008 m3, o que corresponde a 36,52 % de melhoria. A solução final atende o requisito 

da restrição de deslocamento imposta segundo exigência da norma, resultando nos 

valores 0,13131 m, 0,13128 m e 0,13127 m para os nós esquerdo, intermediário e 

direito respectivamente.  

 

 
Figura 4.8 – Resultados do modelo 2A (8 grupos de variáveis de projeto). 

 
O comportamento da função objetivo em função do número de variáveis de 

projeto (VP) é melhor percebido através da Figura 4.9. O decréscimo esperado para a 

função objetivo, à medida que o número de variáveis de projeto é aumentado, é 

destacado neste exemplo. 

 

 
Figura 4.9 – Pórtico sob a ação de carga horizontal: funções objetivo do modelo 2A. 
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 Discussão dos resultados - modelo 2B 

 

Considerando-se a distribuição de variáveis de projeto apresentadas na situação 

1 da Tabela 4.1, o volume obtido no ótimo foi de 38,37 m3, o que corresponde a 32,36 

% de melhoria quando comparado ao volume inicial. As seções transversais finais para 

os pilares externos, pilar interno e vigas são 0,2 m x 0,65258 m, 0,2 m x 0,66452 m e 

0,1 m x 0,73501 m respectivamente. A solução final atende o requisito da restrição de 

deslocamento imposto segundo exigência da norma NB-1, pois resultou nos valores 

0,13062 m, 0,13059 m e 0,13058 m para os nós esquerdo, intermediário  e direito 

respectivamente.  

A Figura 4.10 refere-se aos resultados do pórtico obtidos pela otimização para a 

distribuição das variáveis de projeto indicadas na situação 2 (Tabela 4.1). O volume no 

ótimo é 38,944 m3, o que corresponde a 31,35 % de melhoria. A solução final atende o 

requisito da restrição de deslocamento imposto segundo exigência da norma, pois 

resultou nos valores 0,12145 m, 0,12143 m e 0,12142 m para os nós esquerdo, 

intermediário  e direito respectivamente.  

Observa-se que ao longo dos andares as dimensões dos pilares internos e as 

dimensões das vigas pouco variam. As vigas são fortemente responsáveis pela rigidez 

da estrutura quando a  mesma está solicitada apenas pelo vento.  

No caso das dimensões dos pilares externos, é observada uma redução gradual 

das mesmas à medida que a altura pórtico aumenta (grupos G1 à G4). Tal 

comportamento deve-se ao fato das maiores solicitações estarem localizadas nos 

andares inferiores das estruturas. O comportamento aqui descrito pode também ser 

observado na Figura 4.11. 

Na Figura 4.11 são apresentados os resultados do pórtico na situação 3. O 

volume no ótimo é 38,18 m3, o que corresponde a 32,7 % de melhoria. A solução final 

atende o requisito da restrição de deslocamento imposto segundo exigência da norma, 

pois resultou nos valores 0,12866 m, 0,12864 m e 0,12863 m para os nós esquerdo, 

intermediário e direito respectivamente.  
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Figura 4.10– Resultados do modelo 2B (4 grupos). 

 

 
Figura 4.11 – Resultados do modelo 2B (8 grupos). 
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O pórtico em estudo foi também otimizado quando dividido em 10 grupos para a 

distribuição das variáveis de projeto. Cada grupo constitui-se de seis variáveis de 

projeto, a saber: base e altura das vigas (2 VP), base e altura dos pilares externos (2 VP) 

e base e altura dos pilares internos (2 VP). Um total de oito grupos (G1 a  G8) estão 

distribuídos do 1o ao 16o andar, cada dois andares formam um destes grupos. Os dois 

últimos grupos, G9 e G10 representam diferentemente três andares ao invés de dois 

andares sendo respectivamente do 17o ao 19o andar  e do 20o ao 22o andar. O volume no 

ótimo é de 37,661 m3, o que corresponde a 33,61 % de melhoria.  

O comportamento da função otimizada com o número de variáveis de projeto é 

ilustrado na Figura 4.12. Como pode ser observado, o valor obtido da função objetivo 

na solução obtida com 24 VP (grupo G4) foi superior ao encontrado para 6 VP. 

Aumentando-se a quantidade de variáveis para 48 e 60 (respectivamente 8 e 10 grupos) 

o comportamento decrescente para a função é retomado. Desta forma, percebeu-se 

certas falhas no otimizador utilizado do ANSYS, para este tipo de problema.  

 

Figura 4.12 – Pórtico sob a ação de carga horizontal: funções objetivo do modelo 2B. 

 

Quando é feita uma comparação entre os dois tipos do modelo 2, percebe-se que 

não foi aqui economicamente vantajoso diferenciar as variáveis de projeto dos pilares 

externos e internos  (Modelo 2B), pois o modelo 2A foi o que apresentou maior redução 

de volume para todas as três situações. 

 

4.2.1.3. Modelo estrutural 3 (parede estrutural) 

 

Para o modelo estrutural 3, o volume inicial da estrutura é de 151,47 m3. O valor 

do deslocamento inicial, no topo do pórtico é 0,027445 m. O projeto inicial é viável. 
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Na Figura 4.13, pode-se observar a deformada no projeto inicial para a parede 

estrutural, do modelo 3. O mesmo comportamento da deformada dos modelos 1 e 2, 

pode ser visualizado para este caso. 

 

Figura 4.13 – Deformada do projeto inicial para pórtico sob a ação do caso de carga (1) 

e modelo estrutural 3. 

 

O projeto inicial é novamente viável. A distribuição das variáveis de projeto para 

o caso aqui estudado também segue a Tabela 4.1. O número de variáveis por cada grupo 

é no entanto dois (espessura e largura da parede estrutural). 

 

 Discussão dos resultados – modelo 3 

 

Para a distribuição das variáveis de projeto da situação 1, o volume no ótimo é 

de 91,292 m3, o que corresponde a 39,73 % de melhoria quando comparado ao volume 

inicial. A seção transversal final é 0,3 m x 4,6107 m. A solução final atende o requisito 
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da restrição de deslocamento imposto segundo exigência da norma NB-1, pois resultou 

no valor 0,12536 m.  

A Figura 4.14 apresenta os resultados da otimização para a consideração de 8  

variáveis de projeto (SIT2). O volume no ótimo resultou em 75,757 m3, o que 

correspondeu a 49,99 % de melhoria. O deslocamento máximo (0,12541 m) é inferior 

ao valor restrito (0,132 m). 

Para a consideração de 16 variáveis de projeto (SIT3), os resultados da 

otimização são ilustrados na Figura 4.15. O volume no ótimo é de 82,372 m3, o que 

correspondeu a 45,62 % de melhoria. O deslocamento máximo (0,12955 m) é inferior 

ao valor restrito (0,132 m). 

Figura 4.14 – Resultados do modelo 3 (4 grupos). 

Figura 4.15 – Resultados do modelo 3 (8 grupos). 
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Este modelo foi também otimizado considerando 22 grupos de variáveis de 

projeto. Portanto, cada andar do pórtico corresponde a um grupo e consequentemente o 

número total de variáveis de projeto é 44. O volume no ótimo resultou em 81,125 m3, o 

que correspondeu a 46,44 % de melhoria. O deslocamento máximo foi para este caso 

0,12754 m. 

Na Figura 4.16 é apresentado o gráfico da função objetivo para as distribuições 

de variáveis de projeto aqui investigadas. Observa-se também que não aconteceu o 

esperado, pois houve um aumento de volume para o caso de 8 grupos (SIT3) em relação 

a SIT2, voltando a reduzir com a consideração de 22 grupos. No entanto é a solução 

com 8 variáveis de projeto a mais econômica. Deste modo, fica constatada mais uma 

vez a falha do otimizador. 

Foram feitas tentativas de otimizar o mesmo problema com valores de menor 

ordem de grandeza para ΔD (citado na seção 2.7), porém o mesmo comportamento da 

função objetivo para diferentes distribuições de variáveis de projeto se observou.  

 
Figura 4.16 – Pórtico sob a ação de carga horizontal: funções objetivo modelo 3. 

 
4.2.1.4.  Parede estrutural para comparação dos algoritmos 

 
Para comparação de resultados e verificação da consistência dos algoritmos de 

otimização, otimizou-se o modelo 3 da Figura 4.1, sob a ação de uma única força 

horizontal no valor de F = 207,89 kN, aplicada na extremidade esquerda do topo da 

parede estrutural.  

As variáveis de projeto também são a espessura e a largura da parede estrutural. 

Para este caso, as dimensões iniciais são 0,3 m x 7,65 m. O volume inicial é de 151,47 

m3. As variáveis de projeto estão restringidas aos limites de 0,2 m a 15,3 m. 

Além do otimizador disponível no ANSYS, fez-se uso do algoritmo PQS 

disponível na biblioteca do MATLAB. 
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A Tabela 4.2 apresenta os resultados obtidos por ambos os algoritmos para o 

caso da  parede estrutural dividida em apenas 1 grupo (2 VP). Os resultados referente a 

4 grupos (8 VP) e 8 grupos (16 VP) são apresentados na Tabela 4.3 e Tabela 4.4 

respectivamente.  

 

Tabela 4.2– Resultados da parede estrutural com 1 carga (1 grupo). 

  Ótimo 

  ANSYS MATLAB 

G1 espessura 1 0,3 0,2 

 largura 1 5,8341 6,582 

Volume   115,52 86,8826 

%  23,73 42,64 

Obs: Unidades em m. 

 

Tabela 4.3 – Resultados da parede estrutural com 1 carga (4 grupos). 

  Ótimo  

  ANSYS MATLAB 

G1 espessura 1 0,3 0,2 

 largura 1 7,0453 7,8921 

G2 espessura 2 0,3 0,2 

 largura 2 5,9933 6,8131 

G3 espessura 3 0,3 0,2 

 largura 3 4,9652 5,5326 

G4 espessura 4 0,3 0,2 

 largura 4 3,0192 3,5881 

Volume  100,04 75,7833 

%  33,95 49,97 

Obs: Unidades em m. 

 

Tabela 4.4 – Resultados da parede estrutural com 1 carga (8 grupos). 

  Ótimo 

  ANSYS MATLAB 

G1 espessura 1 0,3 0,2 

 largura 1 9,4307 8,0268 

G2 espessura 2 0,3 0,2 

 largura 2 7,5787 7,4175 
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G3 espessura 3 0,3 0,2 

 largura 3 6,0229 6,7537 

G4 espessura 4 0,3 0,2 

 largura 4  4,7637 6,0178 

G5 espessura 5 0,3 0,2 

 largura 5 3,7967 5,1797 

G6 espessura 6 0,3 0,2 

 largura 6 3,1092 4,1813 

G7 espessura 7 0,3 0,2 

 largura 7 4,3335 3,0973 

G8 espessura 8 0,3 0,2 

 largura 8 4,2715 1,9043 

Volume  109,18 73,6401 

%  27,92 51,38 

Obs: Unidades em m. 

 

Na Figura 4.17, pode-se melhor visualizar o comportamento dos otimizadores de 

penalidade interior-estendida (ANSYS) e PQS (MATLAB). Percebe-se que os 

resultados do PQS apresentam coerência, pois o volume diminui à medida que se 

aumenta o número de variáveis de projeto, enquanto que com o uso do método de 

penalidade (ANSYS), não se observa tal comportamento. Logo, fica comprovado que o 

otimizador usado do ANSYS não se comporta de forma satisfatória para este tipo de 

problema. 

 

Figura 4.17– Exemplo parede estrutural: comparação dos otimizadores 

(penalidade interna-estendida x PQS). 
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4.2.1.5. Comparação da rigidez dos modelos 

 

 Na Figura 4.18, o deslocamento inicial dos modelos analisados anteriormente é 

apresentado. Fica claro que o modelo 3, parede estrutural, é a estrutura mais rígida, ou 

seja, que sofre o menor deslocamento. O modelo 1, pórtico com duas linhas de pilares, é 

a menos rígida, ou seja, sofre o maior deslocamento. 

 

Figura 4.18 – Deslocamentos no topo do pórtico sob a ação de carregamento horizontal 

para diferentes modelos estruturais (projeto inicial). 

 

Na Figura 4.19 são apresentados os deslocamentos máximos resultantes do 

projeto ótimo de cada um dos modelos estruturais aqui considerados. Como pode-se 

observar no modelo 1, os deslocamentos atingem o valor máximo permitido para todos 

os casos considerados de agrupamento das variáveis de projeto. 

Percebe-se na Figura 4.19 que há uma maior variação no deslocamento máximo 

das estruturas otimizadas para os modelos 2B e 3 em relação a divisão em grupos, sendo 

estes exatamente os modelos que apresentaram incoerência no otimizador. Para o 

modelo 2B com 4 grupos, nota-se na Figura 4.12 que  o volume aumenta, dando uma 

maior rigidez na estrutura e desta forma justifica-se a diminuição do deslocamento 

conforme Figura 4.19. Para o modelo 3 com 8 grupos (16 VP), nota-se na Figura 4.16 

que  o volume aumenta, dando uma maior rigidez na estrutura. No entanto, não há uma 

correspondência direta entre redução de deslocamento e aumento de volume e vice-

versa. Isto pode ser explicado pela ausência de vigas neste modelo, que dão a rigidez 

lateral à estrutura.  
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Figura 4.19 – Deslocamentos no topo do pórtico sob a ação de carregamento horizontal 

para diferentes modelos estruturais (projeto final). 

 

4.2.2. Pórtico equivalente para os casos de carga (2) e (3) 

 

Quando  considera-se os casos de carga (2) e (3), o número de restrições 

envolvidas excede  o número máximo permitido pelo ANSYS. Para superar este 

problema, um pórtico equivalente de 10 andares é considerado para a otimização. As 

cargas no andar mais alto (10o) são calculadas levando-se em conta as cargas aplicadas 

dos andares eliminados (11o ao 22o andar). Esta simplificação resulta em 70 restrições, 

as quais  podem ser consideradas no ANSYS. O modelo estrutural considerado para a 

análise, dimensionamento e otimização é o modelo 1 da Figura 4.1. 

Para tais casos de carga, quatro diferentes situações de variáveis de projeto são 

consideradas. Aqui, cada grupo associa  quatro variáveis de projeto, duas com respeito 

às seções transversais das vigas e as outras duas com respeito às seções transversais do 

pilar.  As bases dos pilares estão limitadas na faixa de 0,20 m a 0,60 m e as alturas estão 

limitadas na faixa de 0,35 m a 1,40 m. Para as vigas, as bases são limitadas na faixa de 

0,10 m a 0,24 m, enquanto que as alturas estão limitadas à faixa de 0,38 m a 1,50 m. 

A distribuição dos grupos para cada uma das situações é agora descrita na 

Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Organização dos grupos para o caso de carga (2) e (3). 

SIT Grupos com respectivos andares Nº VP 

1 Único  4 

 1o ao 10o andar  

2 G1 G2 8 

 1o ao 5o andar 6o ao 10o andar  

3 G1 G2 G3 G4 G5 20 

 1o e 2o  3o e 4o  5o e 6o  7o e 8o  9o e 10o   

4 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 40 

 1o   2o   3o   4o   5o   6o   7o   8o   9o   10o    

 

4.2.2.1. Pórtico submetido ao caso de carga (2) 

 

 Análise e dimensionamento do projeto inicial 

 

Sob a solicitação de carregamento vertical para o modelo considerado, 

inicialmente apresentamos para o projeto inicial os resultados da análise estrutural e o 

dimensionamento dos elementos que constitui o pórtico. Em uma seção subsequente a 

otimização é conduzida. 

As dimensões iniciais são 0,12 m x 0,75 m para as vigas e 0,30 m x 0,70 m para 

os pilares. 

Inicialmente os diagramas dos esforços seccionais são apresentados conduzindo 

em seguida a partir destes para o dimensionamento das vigas e pilares da estrutura. 

 

Discussão dos resultados – análise 

 

Na Figura 4.20  tem-se o diagrama do momento fletor dos pilares. Para este 

caso, percebe-se que o momento no topo do pórtico é maior devido ao fato de ser mais 

elevada a carga do 10o andar. Isto sendo ocasionado pela transformação de um pórtico 

de 22 andares em 10 andares, conforme citado anteriormente. 

 O diagrama da força axial dos pilares é ilustrado na Figura 4.21. Fica nítido que 

à medida que a altura do pórtico aumenta a força axial diminui.   

Com relação a resposta da solicitação nas vigas de cada pavimento, na Figura 

4.22 tem-se o diagrama do momento fletor. Para este caso, percebe-se que para todas as 
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vigas o momento negativo ocorre nos dois apoios e o momento positivo ocorre no vão 

do elemento. Na Figura 4.23 tem-se o diagrama do esforço cortante das vigas. Percebe-

se que o cortante próximo do meio do vão é nulo, enquanto que nas extremidades é 

máximo. Como era de se esperar os diagramas dos esforços seccionais nas vigas 

praticamente não variam com a altura do pórtico, visto que o carregamento atuante é o 

mesmo para todas as vigas. 

Podemos portanto aqui observar que os resultados obtidos na análise estrutural 

são consistentes. Como foi observado, todos os diagramas resultaram no esperado para 

este tipo de carregamento. 

 

                                           (a)                                                        (b) 

Figura 4.20 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical: diagrama 

dos momentos fletores  dos pilares: (a) esquerda e (b) direita. 
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Figura 4.21 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical: diagrama 

das forças axiais dos pilares: (a) esquerda e (b) direita. 

 

Figura 4.22 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical: diagrama 

dos momentos fletores  das vigas do pórtico. 
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Figura 4.23 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical: diagrama 

dos esforços cortantes  das vigas do pórtico. 

 

 

Discussão dos resultados – dimensionamento 

 

Nas Figuras 4.24 e 4.25, é apresentado o dimensionamento das armaduras dos 

pilares e das vigas respectivamente.  Sabendo-se que, para este exemplo, a taxa de 

armadura máxima exigida pela norma americana (ACI, 1998), para os pilares é de 0,08 

e para as vigas é de 0,0197, observa-se que para todos os casos esta recomendação é 

atendida. É interessante observar que a armadura dos pilares é menor nos andares 

superiores e para as vigas a armadura permanece praticamente constante para todos os 

andares. Tal comportamento é condizente com os esforços atuantes nas peças, que já 

foram graficamente ilustradas através dos diagramas (Figuras 4.20 a 4.23).  

Ainda no que se refere ao projeto inicial, os custos totais dos pilares e das vigas 

estão apresentados nas Figuras 4.26 e Figura 4.27 respectivamente. Pode-se observar 

que, para os pilares, o custo do aço (CACOPIL) constitui a maior parcela seguidos das 

parcelas correspondentes ao custo do concreto (CCONPIL) e da forma (CFORPIL). No 

caso das vigas, a distribuição do custo total nas parcelas integrantes do mesmo se dá na 

forma invertida. Na Figura 4.27, os custos do aço, do concreto e da forma para a viga 

são denominados respectivamente por: CACOVIG, CCONVIG e CFORVIG. 
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 Figura 4.24 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical: 

dimensionamento dos pilares do projeto inicial.  
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Figura 4.25 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical: 

dimensionamento das vigas do projeto inicial.  

 

                

•Dados Iniciais Vigas (b = 0,12 m e h = 0,75 m)

As_apoio = 7,91 cm2  ⇒  ρ_apoio = 0,0098
As _meio = 4,33 cm2  ⇒  ρ_meio = 0,0053

As_apoio = 7,98 cm2  ⇒ ρ_apoio = 0,0099
As _meio = 4,26 cm2 ⇒  ρ_meio = 0,0053

As_apoio = 7,98 cm2  ⇒ ρ_apoio = 0,0099
As _meio = 4,26 cm2  ⇒ ρ_meio = 0,0053

As_apoio = 7,98 cm2  ⇒  ρ_apoio = 0,0099
As _meio = 4,26 cm2  ⇒  ρ_meio = 0,0053

As_apoio = 7,98 cm2   ⇒  ρ_apoio = 0,0099
As _meio = 4,26 cm2   ⇒   ρ_meio = 0,0053

As_apoio = 7,98 cm2  ⇒   ρ_apoio = 0,0099
As _meio = 4,26 cm2  ⇒  ρ_meio = 0,0053

As_apoio = 7,98 cm2   ⇒  ρ_apoio = 0,0099
As _meio = 4,26 cm2   ⇒  ρ_meio = 0,0053

As_apoio = 7,98 cm2   ⇒   ρ_apoio = 0,0098
As _meio = 4,27 cm2   ⇒   ρ_meio = 0,0053

As_apoio = 8,06 cm2   ⇒   ρ_apoio = 0,01
As _meio = 4,19 cm2   ⇒   ρ_meio = 0,0052

As_apoio = 7,45 cm2   ⇒   ρ_apoio = 0,0092
As _meio = 4,77 cm2   ⇒  ρ_meio = 0,0059

Q
P10P10

Q
PP

Q
PP

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
3,

00
 m

3,
00

 m

7,65 m



 
 

Exemplos 

92

 
 

Figura 4.26 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical: distribuição 

das parcelas do custo referentes aos pilares (projeto inicial).  

 

 

 

 

 

 
Figura 4.27 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical:  

distribuição das parcelas do custo referentes às vigas (projeto inicial).  
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 Otimização 

 

No estudo da otimização a função objetivo é o custo total cujo valor inicial para 

este caso é de R$ 20689,00. As restrições já foram anteriormente descritas e o projeto 

inicial é viável. Também, obteve-se um projeto final viável que atende ao requisito das 

restrições impostas. As variáveis de projeto, representadas pelas dimensões das seções 

transversais dos elementos dos pilares e vigas, foram agrupadas diferentemente tal como 

indicado na Tabela 4.5. Objetiva-se tal como anteriormente, observar o comportamento 

da função objetivo bem como do otimizador para cada conjunto de variáveis utilizado.  

 

Discussão dos resultados 

 

Quando considerada a situação 1 de distribuição das variáveis de projeto da 

Tabela 4.5, as dimensões da seção transversal final são 0,36704 m x 0,82718 m para os 

pilares e 0,11247 m x 0,60910 m para as vigas. O custo no ótimo é de R$ 16960,00, o 

que corresponde a uma melhora de 18,02 % quando comparado ao projeto inicial.  

Na Figura 4.28 são apresentados os resultados da otimização do pórtico 

considerando 2 grupos (SIT2) de distribuição de variáveis de projeto. O custo resultante 

é de R$ 16232,00, o que corresponde a 21,54 % de redução em relação ao projeto 

inicial. Os valores das dimensões estão indicados.  

 

Figura 4.28 – Resultados do pórtico com carga vertical (2 grupos). 
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Os resultados do pórtico em estudo quando este é dividido em 5 grupos (SIT3) 

são apresentados na Figura 4.29. O custo no ótimo é de R$ 16077,00, o que corresponde 

a 22,29 % de melhoria.  

 

 

 
Figura 4.29 – Resultados do pórtico com carga vertical (5 grupos). 

 

A Figura 4.30 ilustra o comportamento dos valores das dimensões para cada 

andar da estrutura (total de 10 grupos – SIT4). O custo no ótimo é de R$ 17150,00, o 

que corresponde a 17,11 % de melhoria.  

A caracterização das vigas com seção praticamente constante é portanto 

observada em todas as situações anteriores. Isto é de certa forma previsível tendo em 

vista às solicitações praticamente idênticas nas vigas que formam o pórtico. Porém, para 

as situações 3 e 4, percebe-se uma maior variação no valor da seção transversal da viga 

apenas para o grupo G1. Fica destacado também que, nos primeiros pavimentos os 

pilares são mais robustos.  
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Figura 4.30 – Pórtico sob a ação de carga vertical: valores das dimensões para cada 

andar (10 grupos). 
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Na Tabela 4.6 são apresentados novos arranjos de grupos a serem investigados 
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Tabela 4.6 – Pórtico sob a ação de carregamento vertical: distribuição complementar de grupos das variáveis de projeto. 
Tipo Qtde de 

Grupos 
Distribuição de Grupos Nº Total 

VP 
SIT 5 6 G1 

(1º) 
2Vp Pil   
2Vp Vig 

 

G2 
(2º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

G3 
(3º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

G4 
(4º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

G5 
(5º ao 7º) 
2Vp Pil  

 2Vp Vig 

G6 
(8º ao 10º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

24 

SIT 6 7 G1 
(1º ao 10º) 
2Vp Vig 

 

G2 
(1º) 

2Vp Pil 

G3 
(2º) 

2Vp Pil 

G4 
(3º) 

2Vp Pil 

G5 
(4º) 

2Vp Pil 

G6 
(5º ao 7º) 
2Vp Pil 

G7 
(8º ao 10º) 

2Vp Pil 

14 

SIT 7 
 
 
 
 

7 G1 
(1º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig  

G2 
(2º) 

2Vp Pil 
 2Vp Vig 

G3 
(3º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

G4 
(4º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

G5 
(5º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

G6 
(6º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

G7 
(7º ao 10º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

28 

SIT 8 8 G1 
(1º ao 10º) 
2Vp Vig 

 

G2 
(1º) 

2Vp Pil 

G3 
(2º) 

2Vp Pil 

G4 
(3º) 

2Vp Pil 

G5 
(4º) 

2Vp Pil 

G6 
(5º) 

2Vp Pil 

G7 
(6º) 

2Vp Pil 

G8 
(7º e 10º) 
2Vp Pil 

16 

SIT 9 8 G1 
(1º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

 

G2 
(2º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

G3 
(3º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

G4 
(4º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

G5 
(5º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

G6 
(6º) 

2Vp Pil  
 2Vp Vig 

G7 
(7º e 8º) 
2Vp Pil  

 2Vp Vig 

G8 
(9º e 10º) 
2Vp Pil  

 2Vp Vig 

32 

SIT 10 9 G1 
(1º ao 10º) 
2Vp Vig 

 

G2 
(1º) 

2Vp Pil 

G3 
(2º) 

2Vp Pil 

G4 
(3º) 

2Vp Pil 

G5 
(4º) 

2Vp Pil 

G6 
(5º) 

2Vp Pil 

G7 
(6º) 

2Vp Pil 

G8 
(7º e 8º) 
2Vp Pil 

G9 
(9º e 10º) 
2Vp Pil 

18 

SIT 11 11 G1 
(1º ao 10º) 
2Vp Vig 

G2 
(1º) 

2Vp Pil 

G3 
(2º) 

2Vp Pil 

G4 
(3º) 

2Vp Pil 

G5 
(4º) 

2Vp Pil 

G6 
(5º) 

2Vp Pil 

G7 
(6º) 

2Vp Pil 

G8 
(7º) 

2Vp Pil 

G9 
(8º) 

2Vp Pil 

G10 
(9º) 

2Vp Pil 

G11 
(10º) 

2Vp Pil 

22 
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Tabela 4.7 – Resultados do pórtico com carga vertical (grupos complementares). 

 
 SIT 5 SIT 6 SIT 7 SIT 8 SIT 9 SIT 10 SIT 11 

Custo 15943,00 15832,00 16372,00 16065,00 16552,00 16377,00 16711,00 

% 22,94 23,48 20,87 22,35 20,00 20,84 19,23 

 

O comportamento dos valores da função objetivo final é melhor ilustrado  na 

Figura 4.31 para todos as situações (4+7) analisadas neste exemplo. Desta forma fica 

nítido, que o otimizador é ineficaz quando se aumenta a quantidade de variáveis de 

projeto para o mesmo problema.  

 

 
Figura 4.31 - Funções objetivo do pórtico com carga vertical. 
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diferença entre os valores da função objetivo obtida utilizando o grupo SIT3 e SIT4 é 

maior. Desta maneira, fica comprovado que o otimizador do ANSYS também é 

dependente do projeto inicial adotado. Como pode ser observado, otimizando o mesmo 

exemplo a partir de projetos iniciais distintos, o comportamento do otimizador pode ser 

aperfeiçoado. Isto está aqui destacado para os projetos que utilizaram o Pto3 e Pto4 

como ponto de partida.   

 

Tabela 4.8 – Resultados do pórtico com carga vertical para diversos projetos iniciais. 

 
  Pto1 Pto2 Pto3 Pto4 

INÍCIO b pil 0,3 0,45 0,35 0,35 

 h pil 0,7 0,9 0,75 0,85 

 b vig 0,12 0,2 0,12 0,12 

 h vig 0,75 0,85 0,65 0,65 

 Custo 20689,00 21736,00 17768,00 17262,00 

ÓTIMO Custo  SIT1 16960,00 17157,00 16939,00 17144,00 

 Custo  SIT2 16232,00 17048,00 16186,00 16189,00 

 Custo  SIT3 16077,00 16470,00 15767,00 15843,00 

 Custo  SIT4 17150,00 16740,00 15768,00 15854,00 

 
 

Figura 4.32 – Pórtico submetido a carga vertical: funções objetivo obtidas partindo-se 

de projetos iniciais distintos. 
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Conforme visto na Tabela 4.8, o custo inicial do pórtico é de R$ 17768,00 e 

corresponde um projeto viável. Para as quatro situações de agrupamento das variáveis 

de projeto obteve-se um projeto final viável. 

Utilizando a situação SIT1 de variáveis de projeto, o custo no ótimo é de R$ 

16939,00, o que corresponde a 4,67 % de melhoria em relação ao projeto inicial. As 

dimensões finais resultaram em 0,37633 m x 0,80713 m para os pilares e 0,11666 m x 

0,59732 m para as vigas. 

Os comportamento dos valores das dimensões do pórtico em estudo na situação 

SIT2 (5 grupos) é ilustrado na Figura 4.33. O custo no ótimo em tal agrupamento é de 

R$ 16186,00, o que eqüivale a 8,9 % de melhoria.  

 

 
Figura 4.33 – Resultados do pórtico para o projeto inicial Pto3 (2 grupos). 

 

As Figuras 4.34 e 4.35 apresentam os resultados para as situações SIT3 e SIT4 
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Em ambas as situações, as funções objetivo correspondem a 11,26 % de melhoria. Desta 

forma, percebe-se que o ótimo foi atingido desde a divisão de 5 grupos (SIT3), pois o 

custo praticamente é o mesmo se  comparado com o de 10 grupos (SIT4). 
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Figura 4.34 – Resultados do pórtico para o projeto inicial Pto3 (5 grupos). 

 

Figura 4.35 – Pórtico sob a ação de carga vertical: valores das dimensões para cada 

andar  (10 grupos - projeto inicial Pto3). 
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 Dimensionamento das seções após a otimização para o ponto 1 (5 grupos - 

situação 3)  

 

O dimensionamento dos pilares e das vigas depois de otimizada  a estrutura, é 

apresentado nas Figuras 4.36 e 4.37 respectivamente.  

Para os pilares, com as dimensões aumentadas no ótimo, foi possível obter 

praticamente armaduras mínimas. A redução da taxa de armadura também fica 

perceptível. 

 Para as vigas, as armaduras aumentaram em relação ao projeto inicial, 

aumentando também a taxa de armadura. Isto é conseqüência da redução das dimensões 

no projeto ótimo. 

  Uma ilustração do comportamento das parcelas isoladas dos custos do aço, 

concreto e forma na solução otimizada é apresentada nas Figuras 4.38 e 4.39, 

respectivamente para os pilares e para as vigas. Para os pilares, o maior custo é o do 

concreto e o menor é o da forma e para as vigas, o maior custo é o da forma e o menor é 

o do concreto.  

Quando comparado tais parcelas integrantes do custo para o projeto ótimo com 

as parcelas apresentadas no projeto inicial (Figuras 4.26 e 4.27), percebe-se para os 

pilares que, houve um aumento de concreto, acarretando também aumento na forma, e 

houve uma diminuição de armadura. Para as vigas, ocorreu o contrário, pois houve um 

aumento de aço e uma diminuição do concreto e da forma.  

Para os pilares, as dimensões finais aumentaram, acarretando no aumento da 

quantidade de concreto e forma, e consequentemente no custo de tais parcelas. Sendo 

assim, a armadura foi praticamente a mínima.  

No caso das vigas, como as dimensões finais foram menores, os custos do 

concreto e da forma também diminuíram. Desta forma, para suportar os esforços foi 

necessário aumentar a armadura.  
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Figura 4.36 – Pórtico sob a ação de carga vertical: dimensionamento dos pilares 

otimizados para o projeto inicial Pto1 - 5 grupos. 
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Figura 4.37 – Pórtico sob a ação de carga vertical: dimensionamento das vigas 

otimizadas para o projeto inicial Pto1 - 5 grupos. 

 

•Dados Ótimo Vigas

As_apoio = 8,80 cm2  ⇒  ρ_apoio = 0,0116
As _meio = 4,40 cm2  ⇒  ρ_meio = 0,0058

As_apoio = 8,80 cm2  ⇒ ρ_apoio = 0,0116
As _meio = 4,40 cm2 ⇒  ρ_meio = 0,0058

As_apoio = 9,49 cm2  ⇒ ρ_apoio = 0,0139
As _meio = 4,70 cm2  ⇒ ρ_meio = 0,0069

As_apoio = 9,49 cm2  ⇒  ρ_apoio = 0,0139
As _meio = 4,71 cm2  ⇒  ρ_meio = 0,0069

As_apoio = 9,48 cm2   ⇒  ρ_apoio = 0,0139
As _meio = 4,71 cm2   ⇒   ρ_meio = 0,0069

As_apoio = 9,46 cm2  ⇒   ρ_apoio = 0,0139
As _meio = 4,73 cm2  ⇒  ρ_meio = 0,0069

As_apoio = 9,43 cm2   ⇒  ρ_apoio = 0,0138
As _meio = 4,75 cm2   ⇒  ρ_meio = 0,0070

As_apoio = 9,41 cm2   ⇒   ρ_apoio = 0,0138
As _meio = 4,77 cm2   ⇒   ρ_meio = 0,0070

As_apoio = 9,44 cm2   ⇒   ρ_apoio = 0,0139
As _meio = 4,74 cm2   ⇒   ρ_meio = 0,0070

As_apoio = 8,94 cm2   ⇒   ρ_apoio = 0,0131
As _meio = 5,20 cm2   ⇒  ρ_meio = 0,0076

Q
P10P10

Q
PP

Q
PP

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
3,

00
 m

3,
00

 m

7,65 m



 
 

Exemplos 

104

 

Figura 4.38 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical: distribuição 

das parcelas do custo referentes aos pilares (projeto ótimo – 20 VP).  

 

Figura 4.39 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical: distribuição 

das parcelas do custo referentes às vigas (projeto ótimo – 20 VP).  
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 Análise e Dimensionamento – projeto inicial 

 

Nas Figuras  4.40, 4.41, 4.42, 4.43 são apresentados os diagramas dos esforços 

seccionais dos pilares e das vigas, resultantes da ação do carregamento vertical e lateral. 

Considerou-se o carregamento lateral agindo apenas no sentido da esquerda para a 

direita. Como pode ser observado, para este caso de carga, os diagramas também 

resultaram no esperado. 

 

 

 

 

                       (a)                                                           (b)     

 
Figura 4.40 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical e horizontal: 

diagrama dos momentos fletores dos pilares: (a) esquerda e (b)  direita. 
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                                        (a)                                                           (b) 

 
Figura 4.41 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical e horizontal: 

diagrama das forças axiais dos pilares: (a) esquerda e (a) direita. 

 

 

 

Figura 4.42 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical e horizontal: 

diagrama dos momentos fletores das vigas do pórtico.  
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Figura 4.43 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical e horizontal: 

diagramas dos esforços cortantes das vigas do pórtico. 

 

O dimensionamento das armaduras dos pilares e das vigas está ilustrado nas 

Figuras 4.44 e 4.45.  Sabendo-se que, para este exemplo, a taxa de armadura máxima 

exigida pelo ACI, para os pilares é de 0,08 e para as vigas é de 0,0197, a restrição de 

armadura máxima é atendida no projeto inicial. Para os pilares da direita, com exceção 

dos dois primeiros andares, bem como para os pilares da esquerda, as armaduras foram 

as mínimas. Vale salientar que, para este caso de carga, os pilares da direita são os mais 

solicitados. Para as vigas, devido às condições de contorno, a armadura apresenta 

maiores variações de valores na base e topo do pórtico quando comparados com aqueles 

obtidos para a região central.  

Para se ter uma melhor idéia da distribuição das parcelas do custo no projeto 

inicial, nas Figuras 4.46 e 4.47 são apresentados os custos do aço, concreto e forma 

respectivamente para os pilares e vigas da estrutura.  

Como pode ser observado, para os pilares o maior custo é o do concreto e o 

menor é o da forma e para as vigas o maior custo é o da forma e o menor é o do aço.  
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Figura 4.44 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical e horizontal: 

dimensionamento dos pilares do projeto inicial. 
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Figura 4.45 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical e horizontal: 

dimensionamento das vigas do projeto inicial. 
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Figura 4.46 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical e horizontal: 

distribuição das parcelas do custo referentes aos pilares (projeto inicial). 

 

 

 

 

 
Figura 4.47 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical e horizontal: 

distribuição das parcelas do custo referentes às vigas (projeto inicial). 
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 Otimização 

 

O projeto inicial para este pórtico com carga vertical e lateral é o projeto 

denominado Pto2 utilizado no pórtico submetido apenas a carga vertical. O custo inicial 

para este caso é de R$ 22707,00. O projeto inicial é viável. 

As variáveis de projeto são as dimensões das seções transversais das vigas e 

colunas. Tais variáveis estão agrupadas tal como indicado na Tabela 4.6 apresentada 

previamente. 

Quando se considera a situação 1 (quatro variáveis de projeto para o pórtico), o 

custo no ótimo é de R$ 21061,00, o que corresponde a 7,25 % de redução quando 

comparado ao projeto inicial. As dimensões da seção transversal final para este caso são 

0,41881 m x 0,77466 m para os pilares e 0,19723 m x 0,828 m para as vigas.  

Na Figura 4.48 é apresentado os resultados da otimização do pórtico em estudo 

na situação 2 de distribuição das variáveis de projeto. O custo no ótimo é de R$ 

20483,00, o que corresponde a 9,79 % de melhoria.  

 Como esperado os pilares mais robustos estão no grupo G1. Para as dimensões 

da viga a base fica praticamente constante. No entanto, as alturas das vigas associadas à 

primeira metade do pórtico são aumentadas.  

 

 
Figura 4.48– Resultados do pórtico com carga vertical e lateral (2 grupos). 
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Os resultados da otimização do pórtico na situação 3 de arranjo das variáveis de 

projeto é ilustrado na Figura 4.49.  O custo no ótimo é de R$ 20399,00, o que 

corresponde a 10,16 % de melhoria. As dimensões das seções dos pilares do grupo G1 

(1o ao 2o andar) são maiores devidos às maiores solicitações neste trecho. 

 

 
Figura 4.49 – Resultados do pórtico com carga vertical e lateral (5 grupos). 

 

 

Finalmente, na Figura 4.50 é apresentado os valores das dimensões do pórtico na 

situação 4 de distribuição das variáveis de projeto (10 grupos). O custo no ótimo é de 

R$ 20297,00, o que corresponde a 10,61 % de melhoria. Constata-se que o aumento do 

número de variáveis de projeto de 20 para 40 (SIT3 x SIT4) pouco influencia na 

redução da função objetivo. Mais uma vez as dimensões dos pilares reduzem à medida 

que a altura do pórtico aumenta (com exceção de G10 da situação 4, onde há um 

pequeno aumento na altura quando comparado a G9, justificando-se pelas condições de 

contorno no topo). No caso das dimensões das vigas novamente a base é praticamente 

constante enquanto que os valores das alturas ao longo dos andares são variados. Para 

esta situação também se observa a faixa diferente de valores para o topo, meio e base do 

pórtico, com respeito às vigas. 
 

 

 

0

0,5

1

Grupos

V
al

or
es

 V
P

b pil 0,45175 0,42224 0,41422 0,40302 0,3881

h pil 0,91625 0,78233 0,75287 0,71303 0,65164

b vig 0,19502 0,19763 0,19734 0,19785 0,19505

h vig 0,76192 0,84755 0,84582 0,85328 0,76357

G 1 G 2 G 3 G 4 G 5



 
 

Exemplos 

113

 
Figura 4.50 – Resultados do pórtico com carga vertical e lateral (10 grupos). 

 

A representação gráfica do valor da função objetivo com o número de variáveis 

de projeto é apresentada na Figura 4.51 para um melhor entendimento do 

comportamento da mesma. 

Quando o número de variáveis de projeto aumenta,  maiores reduções no valor 

da função objetivo são obtidas. É possível notar que para todas as situações a função 

objetivo diminuiu. Para este caso, não foi necessário pesquisar um outro projeto inicial 

onde o otimizador se comportasse melhor. 

 

 
Figura 4.51 - Funções objetivo do pórtico com carga vertical e lateral.  
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 Dimensionamento – projeto final 
 

As Figuras 4.52 e 4.53, apresentam o dimensionamento dos pilares e das vigas 

no projeto ótimo, quando divididos em 10 grupos (40 variáveis de projeto).  

Para as vigas, comparando-se o projeto final com o inicial, percebe-se com 

exceção do primeiro andar (com respeito à armadura do vão e do apoio) e segundo 

andar (com respeito a armadura do vão) que, as armaduras obtidas no ótimo são maiores 

e desta forma verifica-se também que a taxa de armadura é aumentada com a 

otimização. Tal comportamento está de acordo com a variação das dimensões das vigas 

ao longo da altura do pórtico. 

Para os pilares da esquerda, as armaduras são as mínimas. Quanto aos pilares da 

direita, com exceção do primeiro, nono e décimo andar, as armaduras são maiores 

quando comparadas ao projeto inicial.  

As distribuições das parcelas do custo para os pilares e vigas com as dimensões 

das seções transversais otimizadas são apresentadas respectivamente nas Figuras 4.54 e 

4.55. Como pode ser observado no ótimo, para os pilares o maior custo é o do aço e o 

menor é o da forma  e para as vigas o maior custo é o da forma e o menor é o do aço.  

Quando comparado os resultados obtidos no projeto ótimo com os resultados 

obtidos no projeto inicial (Figuras 4.46 e 4.47), percebe-se para os pilares que, houve 

uma diminuição de valor nos três custos. Observando-se a distribuição dos custos para 

as vigas no projeto inicial e ótimo verifica-se que, ocorreu um aumento da parcela de 

custo referente ao aço e uma diminuição das parcelas de custo do concreto e da forma.  

Para os pilares otimizados, com exceção do 1o andar, as dimensões diminuíram 

em relação às do projeto inicial, acarretando na diminuição do Concreto e Forma. Para 

os pilares da direita, como as dimensões para o 1o andar foram aumentadas, houve uma 

pequena diminuição de armadura. Quanto aos andares 2o ao 8o, houve um aumento de 

armadura para balancear suas respectivas dimensões. Para os andares 9o ao 10o a 

armadura mínima do projeto inicial não foi mantida. Para os pilares da esquerda, 

observa-se que a armadura mínima foi mantida para todos os elementos. 

Quanto às vigas, as dimensões finais menores acarretaram em menores custos do 

concreto e da forma. Porém houve um aumento da armadura (com exceção do 1o andar), 

para a seção suportar a solicitação dos esforços com as menores dimensões. Vale 

ressaltar que, o mesmo comportamento se observou para esta estrutura sob a ação do 

caso de carga (2). 
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 Figura 4.52 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical e horizontal: 

dimensionamento dos pilares para as dimensões otimizadas (40 VP – Grupo G10). 
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Figura 4.53 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical e horizontal: 

dimensionamento das vigas para as dimensões otimizadas (40 VP – grupo G10). 
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Figura 4.54 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical e horizontal: 

distribuição das parcelas do custo referentes aos pilares (projeto ótimo – 40 VP). 

 

 

 

 

 

Figura 4.55 – Pórtico de duas colunas sob a ação do carregamento vertical e horizontal: 

distribuição das parcelas do custo referentes às vigas (projeto ótimo – 40 VP). 
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4.1. EXEMPLO 2 

 

Trata-se de uma estrutura real analisada e dimensionada. O pórtico está sujeito 

apenas ao carregamento vertical como indicado na Figura 4.56. A condição de 

carregamento em cada andar é: carga distribuída Q = 37,27  kN/m e carga concentrada 

Pa = 53,94 kN e Pb = 88,26 kN. Não foi necessário combinar o carregamento vertical 

com o lateral pelo fato da altura do edifício ser pequena.  

 

 

 

Figura 4.56 – Pórtico com carga vertical (7 andares): exemplo 2. 
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eliminados (8o ao 10o andar). Esta simplificação resulta em 91 restrições, as quais  

podem ser consideradas no otimizador do ANSYS.  

As propriedades do material consideradas para esta análise são: módulos de 

elasticidade do concreto Ec = 19514580 kPa e do aço Es = 210000000 kPa , bem como, 

a resistência a compressão do concreto fc
’
 = 17000 kPa e do aço fy =  411879,3 kPa. É 

considerada a estrutura em concreto armado.  

As dimensões iniciais são 0,25 m x 0,75 m para as vigas e 0,20 m x 0,70 m para 

os pilares. Os valores dos custos são os mesmos  citados no exemplo anterior, com 

exceção do custo do material do concreto que para este exemplo utilizou-se                 

R$ 145,00/m3.  

 

 

 Análise estrutural e dimensionamento – projeto inicial 

 

Na Figura 4.57, tem-se o diagrama da força axial dos pilares. Percebe-se mais 

uma vez que os andares inferiores são mais carregados. Além do mais, os pilares 

internos são os mais solicitados. 

Na Figura 4.58, tem-se o diagrama do momento fletor dos pilares. Fica 

perceptível que o momento no pilar intermediário é nulo, devido à condição de simetria.   

O diagrama do momento fletor das vigas é ilustrado na Figura 4.59. Neste caso 

também, os momentos negativos ocorrem nos apoios e os positivos nos vãos. Na Figura 

4.60, tem-se o diagrama do cortante das vigas, confirmando-se que onde o cortante é 

nulo, o momento é máximo.  

Todos os diagramas dos esforços apresentaram simetria, no que condiz com o 

tipo de carregamento. Desta forma, observa-se que existe uma consistência na análise 

do comportamento estrutural, pois os diagramas resultaram no esperado. 
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Figura 4.57 – Força axial dos pilares: exemplo 2. 

  

 

 

 

Figura 4.58 – Diagrama dos momentos fletores dos pilares: exemplo 2. 
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Figura 4.59 – Diagrama dos momentos fletores das vigas: exemplo 2. 

 

 

 

Figura 4.60 – Diagrama dos esforços cortantes das vigas: exemplo 2. 
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Nas Figuras 4.61 e 4.62, é apresentado o dimensionamento das armaduras dos 

pilares e das vigas respectivamente.  Sabendo-se que, para este exemplo, a taxa de 

armadura máxima exigida pela norma americana, ACI, para os pilares é de 0,08 e para 

as vigas é de 0,009, observa-se que para todos os casos esta recomendação é atendida.  

 

 

 

Figura 4.61 – Dimensionamento do projeto inicial dos pilares: exemplo 2. 
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Figura 4.62 – Dimensionamento do projeto inicial das vigas: exemplo 2. 
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Os custos totais dos pilares estão apresentados na Figura 4.63 e das vigas na 

Figura 4.64, com suas respectivas parcelas de aço, concreto e forma. Pode-se observar, 

para os pilares que o custo do aço é o maior dos custos e o custo do concreto é o menor, 

e para as vigas, o custo da forma é o maior e o custo do aço é o menor.  

 

Figura 4.63 – Pórtico exemplo 2: distribuição dos custos no pilar (projeto inicial). 

 

 

Figura 4.64 – Pórtico exemplo 2: distribuição dos custos nas vigas (projeto inicial). 
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 Otimização 

 

O objetivo da otimização é minimizar o custo total da estrutura. As restrições 

mencionadas na seção 3.3.4 do capítulo 3 são consideradas.  

 As variáveis de projeto são as bases e as alturas das seções transversais das 

vigas e dos pilares. Elas são agrupadas e desta maneira o processo de associação de 

variáveis de projeto tem a sua importância na redução do esforço computacional. Um 

estudo considerando diferentes agrupamentos para as variáveis de projeto é feito.  

A Tabela 4.9 apresenta as três diferentes situações de organização dos grupos 

das variáveis de projeto aqui usadas. Cada grupo é representado por quatro variáveis de 

projeto, correspondendo estas às dimensões das seções transversais (bases e alturas) das 

vigas e dos pilares.  

 

Tabela 4.9 – Organização dos grupos de variáveis de projeto: exemplo 2. 

 
SIT Grupos com respectivos andares Nº VP 

1 Único  4 

 1o ao 7o andar  

2 G1 G2 8 

 1o ao 4o andar 5o ao 7o andar  

3 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 28 

 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o  

 

Em todas as situações foram impostos limites para as variáveis de projeto. Para 

os pilares, as bases estão limitadas de 0,2 m a 0,50 m e a altura de 0,6 m a 1,5 m. Para as 

vigas as limitações são de 0,1 m a 0,40 m para as bases e 0,5 m a 0,85 m para as alturas. 

O custo inicial para este caso é de R$ 12374,00. O projeto inicial é viável. 

 

Discussão dos resultados 

 

Considerando-se a situação 1 das variáveis de projeto, o custo no ótimo é de R$ 

11716,00, o que corresponde a 5,32 % de melhoria. As dimensões finais são 0,20 m x 

0,6382 m para os pilares e 0,21569 m x 0,72777 m para as vigas.  

Nas Figuras 4.65 e 4.66 são apresentados os resultados da otimização 

respectivamente para distribuição das variáveis de projeto descritas nas situações 2 e 3, 
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apresentadas na Tabela 4.9.  O custo no ótimo para SIT2 é de R$ 10007,00, o que 

resultou em 19,13 % de melhoria e para SIT 3 é de R$ 11839,00, eqüivalendo a 4,32 % 

de redução. 

Quanto à situação 2, as dimensões das seções dos pilares diminuem à medida 

que aumenta-se a altura do pórtico. Os limites impostos às alturas dos pilares e às bases 

das vigas são atingidos, desde o primeiro grupo. As bases dos pilares atingem o limite 

apenas na segunda divisão de grupo do pórtico.  

Figura 4.65 – Resultados do pórtico 2  (2 grupos). 

 

 
Figura 4.66 – Resultados do Pórtico 2 (7 grupos). 
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Na Figura 4.67, é ilustrado os valores do custo total do pórtico para cada grupo 

de distribuição de variáveis de projeto investigado, confirmando mais uma vez a falha 

do otimizador com o aumento do número de variáveis de projeto.  

Figura 4.67 – Pórtico exemplo 2: custo ótimo para diferentes agrupamentos de variáveis 

de projeto. 
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Figura 4.68 – Pórtico exemplo 2: dimensionamento dos pilares otimizados. 
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Figura 4.69 – Pórtico exemplo 2: dimensionamento das vigas otimizadas.  
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As Figuras 4.70 e 4.71, ilustram as parcelas de custos dos pilares e das vigas 

respectivamente. Para os pilares no ótimo, o maior custo é o do aço e o menor é o do 

concreto e para as vigas o maior custo é o da forma e o menor é o do concreto.  

Quando comparado o projeto ótimo com o inicial, percebe-se para os pilares 

que, o custo do concreto aumentou enquanto que os demais custos diminuíram. Isto 

pode ser explicado pela área maior de concreto para a região do pórtico correspondente 

ao grupo G1.  

Para as vigas, os três custos (aço, concreto e forma)  diminuíram em relação ao 

projeto inicial.  
  

Figura 4.70 – Pórtico exemplo 2: distribuição dos custos no pilar 

(projeto ótimo - 2 grupos). 

 

Figura 4.71 – Pórtico exemplo 2: distribuição dos custos na viga 

(projeto ótimo - 2 grupos). 
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Capítulo 5 
 

 

 

Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 
 

 

 

 

5.1. CONCLUSÕES 

 

As principais conclusões deste trabalho são: 

 

1. Com os diagramas dos esforços seccionais apresentados nos exemplos, percebe-se 

que a análise estrutural conduzida pelo ANSYS se apresenta de maneira 

satisfatória. 

 

2. De modo geral, as estruturas  dimensionadas pela norma americana ACI são mais 

reforçadas  do que as  da norma brasileira NB1. 

 

3. A  metodologia proposta pelo guia de otimização estrutural da ASCE constitui uma 

ferramenta adequada a ser aplicada na prática. Com tal ferramenta, a economia no 

custo da estrutura pode ser alcançada atendendo as exigências normativas.  

 

4. Sob a solicitação do carregamento horizontal, o deslocamento máximo obtido no 

ótimo pelos modelos 1, 2 e 3 aproxima-se do deslocamento máximo prescrito do 

projeto. No entanto, são os modelos 1 e 2A os mais econômicos.  

 

5. Com os exemplos de validação da otimização foi possível constatar no ANSYS que o 

algoritmo de primeira ordem é mais robusto do que o algoritmo do método de 

aproximação do subproblema. Verificou-se também que o algoritmo  PQS contido 

no MATLAB é superior em relação aos algoritmos disponíveis no ANSYS. 
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6. O otimizador de primeira ordem contido no ANSYS pode apresentar falha a 

depender do projeto inicial e do aumento de quantidade de variáveis de projeto 

para o mesmo problema. 

 

7. Em geral, quanto maior a quantidade de variáveis de projeto maior a melhoria da 

função objetivo. No entanto com os otimizadores disponíveis no ANSYS, nem 

sempre observa-se tal comportamento. 

 

8. Nem sempre é vantajoso uma quantidade maior de  variáveis de projeto, pois em 

certos casos, as reduções da função objetivo são pequenas e o ótimo pode ser 

atingido por  uma quantidade menor de variáveis de projeto. 

 

9. Para os modelos do  caso de carga horizontal, no ótimo, as alturas das vigas e 

pilares foram as quantidades que mais apresentaram variações com diferentes 

arranjos das variáveis de projeto. As bases de tais elementos permanecem 

praticamente constantes. Quanto ao modelo 2B, a tendência é de pouca variação 

das dimensões para os pilares internos e maior variação das dimensões dos pilares 

externos.  

 

10. Para todos os modelos estudados, as bases das vigas permanecem praticamente 

constantes  para qualquer situação  de distribuição das variáveis de projeto. 

 

11. Ao final da otimização observa-se que no modelo 1 sujeito ao caso de carga 

vertical, as alturas das vigas sofrem maior alteração no primeiro grupo (próximo a 

base) para alguns casos. Enquanto que, para o caso de carga vertical e horizontal, 

há maiores alterações nas alturas das vigas nos grupos próximos a base e topo. 

 

12. Dos resultados obtidos da otimização para o pórtico de modelo estrutural 1 

submetido às solicitações verticais e horizontais, pode-se identificar ao longo do 

pórtico três regiões as quais as dimensões das vigas poderiam ser unificadas: 1/5 

inferior, 1/5 superior e o restante da região central 3/5. 

 

13. Há uma tendência das dimensões dos elementos diminuírem à medida que a altura 

do pórtico aumenta, principalmente para os pilares. Tal comportamento deve-se ao 
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fato das maiores solicitações estarem localizadas nos andares inferiores da 

estrutura. 

 

14. A tendência no projeto ótimo é do custo do aço ser menor do que o custo do 

concreto e custo da forma somados. 

 

15. Para o exemplo 1, casos de carga vertical, bem como, vertical e lateral, quanto às 

parcelas de custo das vigas foi mais econômico aumentar a quantidade da 

armadura e diminuir o concreto e forma.  

 

16. Em todos  os casos, o custo da forma para as vigas é o que apresenta o maior valor 

em comparação com os demais custos.  

 

 

5.2.  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Segue abaixo algumas sugestões deixadas para trabalhos futuros. São elas: 

 

1. Considerar os critérios da norma brasileira, para efeito de dimensionamento, no 

que diz respeito ao projeto ótimo de pórticos de concreto armado. 

 

2. Acoplar ao programa ANSYS algoritmos de otimização mais robustos. 

 

3. Incluir a fase 2 referente ao Guia de Otimização da ASCE nos procedimentos para 

obtenção do custo mínimo de pórticos de concreto armado. Em tal fase, a armadura 

é otimizada por elemento estrutural, enquanto que as dimensões das seções 

transversais, as forças axiais dos elementos e as envoltórias do momento e 

cisalhamento são mantidas constantes. 

 

4. Otimização de pórticos espaciais. 

 

5. Considerar o efeito da não linearidade física e geométrica para a análise e 

otimização estrutural dos pórticos.  
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Apêndice 1 
 
 
 

a) Principais comandos do ANSYS 

 

Os principais comandos utilizados no ANSYS para conduzir a otimização, de 

acordo com seus respectivos módulos, são descritos a seguir. 

 

1.  /PREP7 (Pré-processador): 

 

/TITLE               Define o título principal do caso a ser rodado 

ANTYPE           Define o tipo da análise   

*DIM                 Dimensiona um vetor 

ET                      Define o tipo do elemento da biblioteca de elementos do ANSYS 

KEYOPT           Estabelece opções específicas para o elemento 

R                        Define as constantes reais do elemento (área, inércia e altura) 

MP                     Define as propriedades dos materiais do elemento 

N                        Define os nós elementos 

FILL                   Gera uma linha de nós entre dois pontos existentes    

REAL                 Especifica uma constante real para um elemento 

E                         Define um elemento por meio de nós 

EGEN                 Gera elementos  

D                         Define as condições de contorno dos nós (tipo de apoio da 

                            estrutura) 

F                         Especifica as cargas para os nós 

*REPEAT           Repete o comando anteriormente especificado         

SFBEAM            Especifica carga distribuída para o elemento de viga 
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2. /SOLU (Processador da solução):  

 

 SOLVE               Inicia a solução 

 

3. /POST 1 (Pós-processador): 

 

PRESOL            Imprime as soluções dos resultados para o elemento 

ETABLE            Armazena valores dos elementos para depois processar 

*GET                 Salva um valor e guarda como parâmetro definido pelo usuário 

*DO                  Define o início de um laço 

*ENDDO          Encerra um laço 

*STATUS         Lista o parâmetro corrente  

*IF                    Comando condicional (se)  

*ELSEIF          Separa um bloco intermediário if-then-else  

*ELSE              Separa um bloco final if-then-else 

*ENDIF           Termina o comando condicional if 

 

4. /OPT (Otimização):  

 

OPVAR           Especifica as variáveis de projeto, restrições e função objetivo  

OPTYPE         Especifica o método de otimização a ser utilizado 

OPFRST         Indica   a   quantidade   de   iterações   a  serem   realizadas  para   o  

                       algoritmo de Primeira Ordem 

OPEXE          Inicia o processo iterativo 

OPLIST          Lista os parâmetros das iterações 

 

Além do mais, na saída de cada módulo descrito anteriormente, o comando FINISH 

é utilizado.  
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b) Script no modo batch do ANSYS  

 

Segue abaixo, um script para ilustrar a utilização dos comandos utilizados no 

programa ANSYS bem como a programação computacional de toda metodologia utilizada 

no presente trabalho para otimização de pórticos de concreto armado. Tal script diz respeito 

ao pórtico do exemplo 1 sob a solicitação do carregamento vertical. Dois grupos de 

distribuições das variáveis de projeto são considerados para este exemplo.  

 

 
 
/COM, ANSYS  
! 
/PREP7 
! 
C*** DEFINIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA 
! 
/TITLE, PORTICO - EXEMPLO 1 (CARGA VERTICAL E DOIS GRUPOS)  
ANTYPE, STATIC 
! 
*DIM,BP,,2 
*DIM,HP,,2 
*DIM,BV,,2 
*DIM,HV,,2 
! 
*DIM,MOMAX,,30 
*DIM,MOMZ,,11 
*DIM,XMAX,,30 
*DIM,VMAXV,,30 
*DIM,V,,11 
*DIM,GAMA,,30 
*DIM,GAMAX,,30 
*DIM,EXP1,,30 
*DIM,EXP1X,,30 
*DIM,AS1,,30 
*DIM,AS1X,,30 
*DIM,ASFVIG,,30 
*DIM,ASFVIGX,,30 
*DIM,ASMAIVG,,30 
*DIM,ASMENVG,,30 
*DIM,DBV1,,30 
*DIM,DBV2,,30 
*DIM,DBV3,,30 
*DIM,DBVIG,,30 
*DIM,NBMAIVG,,30 
*DIM,NBMENVG,,30 
*DIM,NBCAMVG,,30 
*DIM,NBVIG,,30 
*DIM,NBV_POS,,30 
*DIM,NBV_NEG,,30 
*DIM,NCV_POS,,30 
*DIM,NCV_NEG,,30 
*DIM,ROVIG,,30 
*DIM,ROVIGX,,30 
*DIM,VU,,30 
*DIM,VS,,30 
*DIM,VUPT,,30,11 
*DIM,VSPT,,30,11 
*DIM,EXP9,,30,11 
*DIM,SPT,,30,11 
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*DIM,K12,,30 
*DIM,K13,,30 
*DIM,K14,,30 
*DIM,K15,,30 
*DIM,K16,,30 
*DIM,NST,,30 
*DIM,SL_POS,,30 
*DIM,SL_NEG,,30 
*DIM,SLBI,,30 
*DIM,CTE4,,30 
*DIM,CTE5,,30 
*DIM,CMATBARV,,30 
*DIM,CMATSTRV,,30 
*DIM,CMATACOV,,30 
*DIM,CMOBARV,,30 
*DIM,COSTRV,,30 
*DIM,CMOACOV,,30 
*DIM,CACOVIG,,30 
*DIM,CMATCONV,,30 
*DIM,CMOCONV,,30 
*DIM,CCONVIG,,30 
*DIM,CMATFORV,,30 
*DIM,CMOFORV,,30 
*DIM,CFORVIG,,30 
! 
*DIM,MOMAXP,,20 
*DIM,MU,,20 
*DIM,PMAX,,20 
*DIM,PU,,20 
*DIM,EXP22,,20 
*DIM,EXP23,,20 
*DIM,TC,,20 
*DIM,DELTA,,20 
*DIM,A1,,20 
*DIM,A2,,20 
*DIM,AA,,20 
*DIM,EXP23A,,20 
*DIM,UU,,20 
*DIM,TC1,,20 
*DIM,DELTA1,,20 
*DIM,A1_1,,20 
*DIM,A2_1,,20 
*DIM,AA1,,20 
*DIM,EXP23B,,20 
*DIM,UU1,,20 
*DIM,ASLP,,20 
*DIM,ASP,,20 
*DIM,ASTOTP,,20 
*DIM,ASLPF,,20 
*DIM,DIFASLP,,20 
*DIM,ASPF,,20 
*DIM,DIFASP,,20 
*DIM,ASPILAR,,20 
*DIM,ASMAIOR,,20 
*DIM,ASMENOR,,20 
*DIM,DBP1,,20 
*DIM,DBP2,,20 
*DIM,DBP3,,20 
*DIM,DBPIL,,20 
*DIM,NBASMAI,,20 
*DIM,NBASMEN,,20 
*DIM,NBCAM,,20 
*DIM,NCASMAI,,20 
*DIM,NCASMEN,,20 
*DIM,NBPIL,,20 
*DIM,ROPIL,,20 
*DIM,EXP26,,20 
*DIM,RES1,,20 
*DIM,RES2,,20 
*DIM,RES3,,20 



 
 

Apêndice 

142

*DIM,NTIE,,20 
*DIM,CTE6,,20 
*DIM,CTE7,,20 
*DIM,CMATBARP,,20 
*DIM,CMATTIEP,,20 
*DIM,CMATACOP,,20 
*DIM,CMOBARP,,20 
*DIM,CMOTIEP,,20 
*DIM,CMOACOP,,20 
*DIM,CACOPIL,,20 
*DIM,CMATCONP,,20 
*DIM,CMOCONP,,20 
*DIM,CCONPIL,,20 
*DIM,CMATFORP,,20 
*DIM,CMOFORP,,20 
*DIM,CFORPIL,,20 
! 
C*** VARIÁVEIS DE PROJETO 
! 
BP1=0.3 
HP1=0.7 
BV1=0.12 
HV1=0.75 
BP2=0.3 
HP2=0.7 
BV2=0.12 
HV2=0.75 
! 
BP(1)=BP1 
HP(1)=HP1 
BV(1)=BV1 
HV(1)=HV1 
BP(2)=BP2 
HP(2)=HP2 
BV(2)=BV2 
HV(2)=HV2 
! 
ET,1,BEAM3,,,,,,1 
KEYOPT,1,9,9 
! 
R,1,BP(1)*HP(1),(BP(1)*(HP(1)**3))/12,HP(1) 
R,2,BV(1)*HV(1),(BV(1)*(HV(1)**3))/12,HV(1) 
R,3,BP(2)*HP(2),(BP(2)*(HP(2)**3))/12,HP(2) 
R,4,BV(2)*HV(2),(BV(2)*(HV(2)**3))/12,HV(2) 
! 
FLC=45000 
BE1=0.70 
! 
EC=149670*SQRT(FLC) 
! 
MP,EX,1,EC 
! 
N,1 
N,11,,30 
FILL,1,11,9 
N,12,7.65 
N,22,7.65,30 
FILL,12,22,9 
! 
REAL,1 
E,1,2 
EGEN,5,1,-1 
REAL,3 
E,6,7 
EGEN,5,1,-1 
REAL,1 
E,12,13 
EGEN,5,1,-1 
REAL,3 
E,17,18 
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EGEN,5,1,-1 
! 
REAL,2 
E,2,13 
EGEN,5,1,-1 
REAL,4 
E,7,18 
EGEN,5,1,-1 
! 
D,1,ALL,0 
D,12,ALL,0 
! 
F,2,FY,-176.52 
*REPEAT,9,1 
F,11,FY,-3375.25 
F,13,FY,-176.52 
*REPEAT,9,1 
F,22,FY,-3375.25 
! 
SFBEAM,21,1,PRES,23.54,,,,,,  
*REPEAT,10,1 
! 
EPLOT 
FINISH 
! 
C*** EXECUÇÃO DA ANÁLISE DE ELEMENTOS FINITOS 
! 
/SOLU 
SOLVE 
FINISH 
! 
C*** CÁLCULO DAS FUNÇÕES OBJETIVAS E RESTRIÇÕES 
! 
/POST1 
PRESOL,ELEM 
ETABLE,EVOL,VOLU 
SSUM 
*GET,VTOT,SSUM,,ITEM,EVOL 
*STATUS 
! 
C*** ESFORÇOS SECCIONAIS DAS VIGAS 
! 
ETABLE,MI,SMISC,6 
ETABLE,MIL1,SMISC,12 
ETABLE,MIL2,SMISC,18 
ETABLE,MIL3,SMISC,24 
ETABLE,MIL4,SMISC,30 
ETABLE,MIL5,SMISC,36 
ETABLE,MIL6,SMISC,42 
ETABLE,MIL7,SMISC,48 
ETABLE,MIL8,SMISC,54 
ETABLE,MIL9,SMISC,60 
ETABLE,MJ,SMISC,66 
! 
*DO,NVIG,21,30,1 
/GOPR 
 *GET,MOMZ(1),ELEM,NVIG,ETAB,MI 
 *GET,MOMZ(2),ELEM,NVIG,ETAB,MIL1 
 *GET,MOMZ(3),ELEM,NVIG,ETAB,MIL2 
 *GET,MOMZ(4),ELEM,NVIG,ETAB,MIL3 
 *GET,MOMZ(5),ELEM,NVIG,ETAB,MIL4 
 *GET,MOMZ(6),ELEM,NVIG,ETAB,MIL5 
 *GET,MOMZ(7),ELEM,NVIG,ETAB,MIL6 
 *GET,MOMZ(8),ELEM,NVIG,ETAB,MIL7 
 *GET,MOMZ(9),ELEM,NVIG,ETAB,MIL8 
 *GET,MOMZ(10),ELEM,NVIG,ETAB,MIL9 
 *GET,MOMZ(11),ELEM,NVIG,ETAB,MJ 
! 
 *DO,NUM,1,11,1 
 /GOPR 
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 MOMZ(NUM)=MOMZ(NUM) 
  *IF,MOMZ(NUM),LT,0,THEN 
   MOMZ(NUM)=0 
  *ENDIF 
 *ENDDO 
 MOMAX(NVIG)=MOMZ(1) 
   *DO,NUM,1,10,1 
   /GOPR 
    *IF,MOMAX(NVIG),ABLT,MOMZ(NUM+1),THEN 
     MOMAX(NVIG)=MOMZ(NUM+1) 
    *ELSE 
     MOMAX(NVIG)=MOMAX(NVIG) 
    *ENDIF 
   *ENDDO 
*ENDDO 
*STATUS,MOMAX,21,30 
! 
*DO,NVIG,21,30,1 
/GOPR 
 *GET,MOMZ(1),ELEM,NVIG,ETAB,MI 
 *GET,MOMZ(2),ELEM,NVIG,ETAB,MIL1 
 *GET,MOMZ(3),ELEM,NVIG,ETAB,MIL2 
 *GET,MOMZ(4),ELEM,NVIG,ETAB,MIL3 
 *GET,MOMZ(5),ELEM,NVIG,ETAB,MIL4 
 *GET,MOMZ(6),ELEM,NVIG,ETAB,MIL5 
 *GET,MOMZ(7),ELEM,NVIG,ETAB,MIL6 
 *GET,MOMZ(8),ELEM,NVIG,ETAB,MIL7 
 *GET,MOMZ(9),ELEM,NVIG,ETAB,MIL8 
 *GET,MOMZ(10),ELEM,NVIG,ETAB,MIL9 
 *GET,MOMZ(11),ELEM,NVIG,ETAB,MJ 
! 
*DO,NUM,1,11,1 
/GOPR 
MOMZ(NUM)=MOMZ(NUM) 
  *IF,MOMZ(NUM),GT,0,THEN 
    MOMZ(NUM)=0 
  *ENDIF 
*ENDDO 
        XMAX(NVIG)=MOMZ(1) 
     *DO,NUM,1,10,1 
   /GOPR 
    *IF,XMAX(NVIG),ABLT,MOMZ(NUM+1),THEN 
     XMAX(NVIG)=ABS(MOMZ(NUM+1)) 
    *ELSE 
     XMAX(NVIG)=ABS(XMAX(NVIG)) 
    *ENDIF 
   *ENDDO 
*ENDDO 
*STATUS,XMAX,21,30   
! 
ETABLE,FYI,SMISC,2 
ETABLE,FYIL1,SMISC,8 
ETABLE,FYIL2,SMISC,14 
ETABLE,FYIL3,SMISC,20 
ETABLE,FYIL4,SMISC,26 
ETABLE,FYIL5,SMISC,32 
ETABLE,FYIL6,SMISC,38 
ETABLE,FYIL7,SMISC,44 
ETABLE,FYIL8,SMISC,50 
ETABLE,FYIL9,SMISC,56 
ETABLE,FYJ,SMISC,62 
! 
*DO,NVIG,21,30,1 
/GOPR 
 *GET,V(1),ELEM,NVIG,ETAB,FYI 
 *GET,V(2),ELEM,NVIG,ETAB,FYIL1 
 *GET,V(3),ELEM,NVIG,ETAB,FYIL2 
 *GET,V(4),ELEM,NVIG,ETAB,FYIL3 
 *GET,V(5),ELEM,NVIG,ETAB,FYIL4 
 *GET,V(6),ELEM,NVIG,ETAB,FYIL5 
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 *GET,V(7),ELEM,NVIG,ETAB,FYIL6 
 *GET,V(8),ELEM,NVIG,ETAB,FYIL7 
 *GET,V(9),ELEM,NVIG,ETAB,FYIL8 
 *GET,V(10),ELEM,NVIG,ETAB,FYIL9 
 *GET,V(11),ELEM,NVIG,ETAB,FYJ 
! 
  VMAXV(NVIG)=V(1) 
  *DO,PT,1,10,1 
  /GOPR 
   *IF,VMAXV(NVIG),ABLT,V(PT+1),THEN 
    VMAXV(NVIG)=ABS(V(PT+1)) 
   *ELSE 
    VMAXV(NVIG)=ABS(VMAXV(NVIG)) 
   *ENDIF 
  *ENDDO 
*ENDDO 
*STATUS,VMAXV,21,30  
! 
C*** ESFORÇOS SECCIONAIS DOS PILARES 
! 
*DO,NPIL,1,20,1 
/GOPR 
 *GET,MOMZ(1),ELEM,NPIL,ETAB,MI 
 *GET,MOMZ(11),ELEM,NPIL,ETAB,MJ 
   *IF,MOMZ(1),ABLT,MOMZ(11),THEN 
    MOMAXP(NPIL)=ABS(MOMZ(11)) 
   *ELSE 
    MOMAXP(NPIL)=ABS(MOMZ(1)) 
   *ENDIF 
*ENDDO 
*STATUS,MOMAXP,1,20 
! 
*DO,NPIL,1,20,1 
 MU(NPIL)=1.7*MOMAXP(NPIL) 
*ENDDO 
*STATUS,MU,1,20 
! 
ETABLE,FXI,SMISC,1 
ETABLE,FXJ,SMISC,61 
! 
*DO,NPIL,1,20,1 
/GOPR 
 *GET,P_I,ELEM,NPIL,ETAB,FXI 
 *GET,P_J,ELEM,NPIL,ETAB,FXJ 
   *IF,P_I,ABLT,P_J,THEN 
    PMAX(NPIL)=ABS(P_J) 
   *ELSE 
    PMAX(NPIL)=ABS(P_I) 
   *ENDIF 
*ENDDO 
*STATUS,PMAX,1,20 
! 
*DO,NPIL,1,20,1 
 PU(NPIL)=1.7*PMAX(NPIL) 
*ENDDO 
*STATUS,PU,1,20 
! 
C*** ALGUMAS CONSTANTES  
! 
COV=0.016 
SPA=0.03 
DST=0.010 
DTIE=0.010 
VAMATACO=126 
VAMOACO=49 
VAMATCON=188 
VAMOCON=37 
VAMATFOR=12 
VAMOFOR=11 
FIVIG=0.9 
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FICIS=0.85 
FIPIL=0.7 
PSISTEEL=77 
ES=210000000 
FY=411879.3 
PI=3.141592654 
! 
C*** ------------- PROGRAMAÇÃO DO Nº GRUPOS ------------- 
! 
LP=3.0 
LV=7.65 
NV=10 
NP=20 
NGRUPOS=2 
! 
*DIM,NSEC,,2 
NSEC(1)=5 
NSEC(2)=5 
! 
*DO,G,1,NGRUPOS,1 
/GOPR 
! 
 *IF,G,EQ,1,THEN 
  NPILZE=0 
  NPILZD=NV 
  NVIGZ=2*NV 
 *ENDIF 
! 
NVVI=NSEC(G) 
! 
 *DO,IVIGA,1,NVVI,1 
 /GOPR 
  NVIG=NVIGZ+IVIGA 
! 
C*** ------///////////////////  INICIO CONTAS VIGA !!!!!!! 
! 
DLV= 0.1*HV(G) 
DV=HV(G)-DLV 
! 
K1=FIVIG*(FY**2) 
K2=2*0.85*FLC*BV(G) 
! 
ALFA=(K1/K2) 
! 
BETA=-FIVIG*FY*DV 
! 
 GAMA(NVIG)=1.7*MOMAX(NVIG) 
! 
 GAMAX(NVIG)=1.7*XMAX(NVIG) 
! 
 EXP1(NVIG)=(BETA**2)-4*ALFA*GAMA(NVIG) 
! 
 EXP1X(NVIG)=(BETA**2)-4*ALFA*GAMAX(NVIG) 
! 
C*** QUANDO O AS É CONTROLADO PELA RESISTÊNCIA À FLEXÃO 
! 
*IF,EXP1(NVIG),GE,0,THEN 
 AS1(NVIG)=-BETA/(2*ALFA)-SQRT(EXP1(NVIG))/(2*ALFA) 
*ELSE 
 AS1(NVIG)=-BETA/(2*ALFA)+SQRT(4*ALFA*GAMA(NVIG)-BETA**2)/(2*ALFA) 
*ENDIF 
! 
*IF,EXP1X(NVIG),GE,0,THEN 
 AS1X(NVIG)=-BETA/(2*ALFA)-SQRT(EXP1X(NVIG))/(2*ALFA) 
*ELSE 
 AS1X(NVIG)=-BETA/(2*ALFA)+SQRT(4*ALFA*GAMAX(NVIG)-BETA**2)/(2*ALFA) 
*ENDIF 
! 
C*** QUANDO O AS É CONTROLADO PELA ARMADURA MÍNIMA 
! 
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 AS2=(1380*BV(G)*DV)/FY 
! 
*IF,AS1(NVIG),GT,AS2,THEN 
 ASFVIG(NVIG)=AS1(NVIG) 
*ELSE 
 ASFVIG(NVIG)=AS2 
*ENDIF 
! 
*IF,AS1X(NVIG),GT,AS2,THEN 
 ASFVIGX(NVIG)=AS1X(NVIG) 
*ELSE 
 ASFVIGX(NVIG)=AS2 
*ENDIF 
! 
C*** BITOLA PARA A VIGA (CONSIDERANDO ESPAÇAMENTO EM 1 CAMADA) E CÁLCULO DO Nº DE BARRAS 
! 
*IF,ASFVIGX(NVIG),GE,ASFVIG(NVIG),THEN 
 ASMAIVG(NVIG)=ASFVIGX(NVIG) 
 ASMENVG(NVIG)=ASFVIG(NVIG) 
*ELSE 
 ASMAIVG(NVIG)=ASFVIG(NVIG) 
 ASMENVG(NVIG)=ASFVIGX(NVIG) 
*ENDIF 
! 
 DBV1(NVIG)=0.010 
 DBV2(NVIG)=0.0125 
 DBV3(NVIG)=0.016 
! 
 DBVIG(NVIG)=DBV1(NVIG) 
 NBMAIVG(NVIG)=(4*ASMAIVG(NVIG))/(PI*(DBVIG(NVIG)**2)) 
 NBMENVG(NVIG)=(4*ASMENVG(NVIG))/(PI*(DBVIG(NVIG)**2)) 
 NBCAMVG(NVIG)=(BV(G)-2*COV-2*DST+DBVIG(NVIG))/(2*DBVIG(NVIG)) 
 ! 
 ! 
  *IF,NBMAIVG(NVIG),LE,(2*NBCAMVG(NVIG)),THEN 
   DBVIG(NVIG)=DBV1(NVIG) 
  *ELSE 
   DBVIG(NVIG)=DBV2(NVIG) 
   NBMAIVG(NVIG)=(4*ASMAIVG(NVIG))/(PI*(DBVIG(NVIG)**2)) 
   NBMENVG(NVIG)=(4*ASMENVG(NVIG))/(PI*(DBVIG(NVIG)**2)) 
   NBCAMVG(NVIG)=(BV(G)-2*COV-2*DST+DBVIG(NVIG))/(2*DBVIG(NVIG)) 
   ! 
   ! 
    *IF,NBMAIVG(NVIG),LE,(2*NBCAMVG(NVIG)),THEN 
     DBVIG(NVIG)=DBV2(NVIG) 
    *ELSE 
     DBVIG(NVIG)=DBV3(NVIG) 
     NBMAIVG(NVIG)=(4*ASMAIVG(NVIG))/(PI*(DBVIG(NVIG)**2)) 
     NBMENVG(NVIG)=(4*ASMENVG(NVIG))/(PI*(DBVIG(NVIG)**2)) 
     NBCAMVG(NVIG)=(BV(G)-2*COV-
2*DST+DBVIG(NVIG))/(2*DBVIG(NVIG)) 
     ! 
    *ENDIF 
  *ENDIF  
! 
 NBVIG(NVIG)=NBMAIVG(NVIG)+NBMENVG(NVIG) 
! 
 NBV_POS(NVIG)=(4*ASFVIG(NVIG))/(PI*(DBVIG(NVIG)**2)) 
 NBV_NEG(NVIG)=(4*ASFVIGX(NVIG))/(PI*(DBVIG(NVIG)**2)) 
! 
! 
 NCV_POS(NVIG)=NBV_POS(NVIG)/NBCAMVG(NVIG) 
 NCV_NEG(NVIG)=NBV_NEG(NVIG)/NBCAMVG(NVIG) 
! 
C***  RESTRIÇÃO DE ARMADURA MÁXIMA PARA A VIGA 
! 
  ROVIG(NVIG)=ASFVIG(NVIG)/(BV(G)*DV) 
! 
 ROVIGX(NVIG)=ASFVIGX(NVIG)/(BV(G)*DV) 
! 
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CTE1=0.85*BE1*FLC 
CTE2=FY/(0.003*ES) 
! 
ROB=CTE1/(FY*(1+CTE2)) 
EXP4=0.5*ROB 
! 
C***  RESTRIÇÃO RESISTÊNCIA DE CISALHAMENTO  
! 
 VU(NVIG)=1.7*VMAXV(NVIG) 
! 
 VC=SQRT(27.6*FLC)*BV(G)*DV 
! 
 VS(NVIG)=(VU(NVIG)/FICIS)-VC 
! 
 EXP7=SQRT(441*FLC)*BV(G)*DV 
! 
! 
C*** CÁLCULO DA QTDE DE ESTRIBOS 
! 
*DO,PT,1,11,1 
/GOPR 
 VUPT(NVIG,PT)=ABS(1.7*V(PT)) 
*ENDDO 
! 
*DO,PT,1,11,1 
/GOPR 
 VSPT(NVIG,PT)=(VUPT(NVIG,PT)/FICIS)-VC 
*ENDDO 
! 
 EXP8=DV/2 
! 
*DO,PT,1,11,1 
/GOPR 
 EXP9(NVIG,PT)=(PI*(DST**2)*FY*DV)/(2*VSPT(NVIG,PT)) 
*ENDDO 
! 
*DO,PT,1,11,1 
/GOPR 
 *IF,VSPT(NVIG,PT),LT,0,THEN 
  SPT(NVIG,PT)=EXP8 
 *ELSEIF,EXP8,LT,EXP9(NVIG,PT),THEN 
  SPT(NVIG,PT)=EXP8 
 *ELSE 
  SPT(NVIG,PT)=EXP9(NVIG,PT) 
 *ENDIF 
*ENDDO 
! 
LST=(2*BV(G))+(2*HV(G)) 
! 
 K12(NVIG)=(LV/10)/2 
 K13(NVIG)=1/SPT(NVIG,1)+2/SPT(NVIG,2)+2/SPT(NVIG,3) 
 K14(NVIG)=2/SPT(NVIG,4)+2/SPT(NVIG,5)+2/SPT(NVIG,6) 
 K15(NVIG)=2/SPT(NVIG,7)+2/SPT(NVIG,8)+2/SPT(NVIG,9) 
 K16(NVIG)=2/SPT(NVIG,10)+1/SPT(NVIG,11) 
! 
 NST(NVIG)=K12(NVIG)*(K13(NVIG)+K14(NVIG)+K15(NVIG)+K16(NVIG)) 
! 
C*** TOPOLOGIA DA VIGA 
! 
 SL_POS(NVIG)=(60/100*NBV_POS(NVIG)*(LV+50*DBVIG(NVIG)*2))+(40/100*NBV_POS(NVIG)*LV) 
! 
 SL_NEG(NVIG)=NBV_NEG(NVIG)*((1/4*LV)+50*DBVIG(NVIG))*2 
! 
 SLBI(NVIG)=SL_POS(NVIG)+SL_NEG(NVIG) 
! 
! 
C*** CUSTO DO AÇO DA VIGA 
! 
 CTE4(NVIG)=(PI*(DBVIG(NVIG)**2))/4 
! 
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 CTE5(NVIG)=(PI*(DST**2)*NST(NVIG)*LST)/4 
! 
 CMATBARV(NVIG)=VAMATACO*PSISTEEL*CTE4(NVIG)*SLBI(NVIG) 
! 
 CMATSTRV(NVIG)=VAMATACO*PSISTEEL*CTE5(NVIG) 
! 
  CMATACOV(NVIG)=CMATBARV(NVIG)+CMATSTRV(NVIG) 
! 
 CMOBARV(NVIG)=VAMOACO*PSISTEEL*CTE4(NVIG)*SLBI(NVIG) 
! 
 CMOSTRV(NVIG)=VAMOACO*PSISTEEL*CTE5(NVIG) 
! 
   CMOACOV(NVIG)=CMOBARV(NVIG)+CMOSTRV(NVIG) 
! 
 CACOVIG(NVIG)=CMATACOV(NVIG)+CMOACOV(NVIG) 
! 
C*** CUSTO DO CONCRETO DA VIGA 
! 
  CMATCONV(NVIG)=VAMATCON*(BV(G)*HV(G)*LV) 
! 
  CMOCONV(NVIG)=VAMOCON*(BV(G)*HV(G)*LV) 
! 
 CCONVIG(NVIG)=CMATCONV(NVIG)+CMOCONV(NVIG) 
! 
C*** CUSTO DA FORMA DA VIGA 
! 
  CMATFORV(NVIG)=VAMATFOR*((BV(G)*LV)+(2*HV(G)*LV)) 
! 
  CMOFORV(NVIG)=VAMOFOR*((BV(G)*LV)+(2*HV(G)*LV)) 
! 
 CFORVIG(NVIG)=CMATFORV(NVIG)+CMOFORV(NVIG) 
! 
C*** ------///////////////////  FIM CONTAS VIGA !!!!!!! 
! 
 *ENDDO 
  NVIGZ=NVIG 
! 
! 
IAT=0 
 *DO,IV,1,2*NVVI,1 
 /GOPR 
  *IF,IV,LE,NVVI,THEN 
   NPIL=IV+NPILZE 
! 
C*** ------>>>>>>>>>>>> INÍCIO CONTAS PILAR !!!!!!! 
! 
DLP= 0.1*HP(G) 
DP=HP(G)-DLP 
! 
EPY=FY/ES 
UUL=BE1*(0.003/(0.003+EPY))       
! 
C*** QUANDO O AS É CONTROLADO PELA ARMADURA MÍNIMA 
! 
ASMINP=0.01*BP(G)*HP(G) 
! 
C***  CÁLCULO DOS AS`S DOS PILARES 
! 
C***  XXXXXXXXXXXXXXXXXX        PEQUENA EXCENTRICIDADE   XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
! 
INDICE=0 
! 
EXP21=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*HP(G) 
EXP22(NPIL)=MU(NPIL)/(0.5*HP(G)-DLP) 
EXP23(NPIL)=PU(NPIL)-EXP21 
! 
*IF,PU(NPIL),GT,EXP21,THEN 
 *IF,EXP23(NPIL),GT,EXP22(NPIL),THEN 
  ASLP(NPIL)=(1/(2*FIPIL*FY))*(EXP23(NPIL)+EXP22(NPIL)) 
  ASP(NPIL)=(1/(2*FIPIL*FY))*(EXP23(NPIL)-EXP22(NPIL)) 
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INDICE=1 
 *ENDIF 
*ENDIF 
 
C***    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX      EXCENTRICIDADE INTERMEDIÁRIA   XXXXXXXXXXXXXX 
! 
*IF,INDICE,EQ,0,THEN 
! 
TA=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*0.5 
TB=-FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*DLP 
TC(NPIL)=MU(NPIL)-PU(NPIL)*0.5*HP(G)+PU(NPIL)*DLP 
DELTA(NPIL)=TB**2-4*TA*TC(NPIL) 
! 
*IF,DELTA(NPIL),GT,0,THEN 
 A1(NPIL)=(-TB+SQRT(DELTA(NPIL)))/(2*TA) 
 A2(NPIL)=(-TB-SQRT(DELTA(NPIL)))/(2*TA) 
  *IF,A1(NPIL),LT,0,THEN 
   AA(NPIL)=A2(NPIL) 
  *ELSE 
   AA(NPIL)=A1(NPIL) 
  *ENDIF 
! 
EXP23A(NPIL)=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*AA(NPIL) 
UU(NPIL)=AA(NPIL)/DP 
! 
 *IF,UU(NPIL),GT,UUL,THEN 
  *IF,PU(NPIL),GT,EXP23A(NPIL),THEN 
   ASLP(NPIL)=(PU(NPIL)-EXP23A(NPIL))/(FIPIL*FY) 
   ASP(NPIL)=(ASMINP/2) 
INDICE=2 
  *ELSE 
  C*** APENAS O CONCRETO RESISTE ÀS SOLICITAÇÕES 
   ASLP(NPIL)=(ASMINP/2) 
   ASP(NPIL)=(ASMINP/2) 
INDICE=2 
  *ENDIF 
 *ENDIF 
! 
*ENDIF 
*ENDIF 
! 
C***  XXXXXXXXXXXXXXX    GRANDE EXCENTRICIDADE COM ARMADURA SIMPLES   XXXXXXXXXXXXXX 
! 
*IF,INDICE,EQ,0,THEN 
! 
TA=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*0.5 
TB1=-FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*DP 
TC1(NPIL)=MU(NPIL)+PU(NPIL)*0.5*HP(G)-PU(NPIL)*DLP 
DELTA1(NPIL)=TB1**2-4*TA*TC1(NPIL) 
! 
*IF,DELTA1(NPIL),LT,0,THEN 
C***  SOLUÇÃO SÓ COM ARMADURA DUPLA 
  AAL=UUL*DP 
  EXP23C=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*AAL 
     ASLP(NPIL)=(MU(NPIL)+PU(NPIL)*(0.5*HP(G)-DLP)-EXP23C*(DP-0.5*AAL))/(FIPIL*FY*(DP-DLP)) 
  ASP(NPIL)=(EXP23C+FIPIL*ASLP(NPIL)*FY-PU(NPIL))/(FIPIL*FY) 
*ELSE 
! 
A1_1(NPIL)=(-TB1+SQRT(DELTA1(NPIL)))/(2*TA) 
A2_1(NPIL)=(-TB1-SQRT(DELTA1(NPIL)))/(2*TA) 
 *IF,A1_1(NPIL),GT,HP(G),THEN 
  AA1(NPIL)=A2_1(NPIL) 
 *ELSE 
  AA1(NPIL)=A1_1(NPIL) 
 *ENDIF 
! 
EXP23B(NPIL)=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*AA1(NPIL) 
! 
UU1(NPIL)=AA1(NPIL)/DP 
! 
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 *IF,UU1(NPIL),LE,UUL,THEN 
  *IF,EXP23B(NPIL),GT,PU(NPIL),THEN 
   ASLP(NPIL)=(ASMINP/2) 
   ASP(NPIL)=(EXP23B(NPIL)-PU(NPIL))/(FIPIL*FY) 
  *ELSE 
  C*** APENAS O CONCRETO RESISTE ÀS SOLICITAÇÕES 
   ASLP(NPIL)=(ASMINP/2) 
   ASP(NPIL)=(ASMINP/2) 
  *ENDIF 
 *ELSE 
 C***  SOLUÇÃO SÓ COM ARMADURA DUPLA 
  AAL=UUL*DP 
  EXP23C=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*AAL 
  ASLP(NPIL)=(MU(NPIL)+PU(NPIL)*(0.5*HP(G)-DLP)-EXP23C*(DP-0.5*AAL))/(FIPIL*FY*(DP-DLP)) 
  ASP(NPIL)=(EXP23C+FIPIL*ASLP(NPIL)*FY-PU(NPIL))/(FIPIL*FY) 
 *ENDIF 
*ENDIF 
*ENDIF 
! 
C*** CÁLCULO DO AS TOTAL DO PILAR 
! 
 ASTOTP(NPIL)=ASLP(NPIL)+ASP(NPIL) 
! 
*IF,ASTOTP(NPIL),GE,ASMINP,THEN 
 ASLPF(NPIL)=ASLP(NPIL) 
*ELSE 
 *IF,ASLP(NPIL),LT,(ASMINP/2),THEN 
  DIFASLP(NPIL)=(ASMINP/2)-ASLP(NPIL) 
  ASLPF(NPIL)=ASLP(NPIL)+DIFASLP(NPIL) 
 *ELSE 
  ASLPF(NPIL)=ASLP(NPIL) 
    *ENDIF 
*ENDIF 
! 
*IF,ASTOTP(NPIL),GE,ASMINP,THEN 
 ASPF(NPIL)=ASP(NPIL) 
*ELSE 
 *IF,ASP(NPIL),LT,(ASMINP/2),THEN 
  DIFASP(NPIL)=(ASMINP/2)-ASP(NPIL) 
  ASPF(NPIL)=ASP(NPIL)+DIFASP(NPIL) 
 *ELSE 
  ASPF(NPIL)=ASP(NPIL) 
 *ENDIF 
*ENDIF 
! 
 ASPILAR(NPIL)=ASLPF(NPIL)+ASPF(NPIL) 
! 
C*** ESCOLHA DA BITOLA DA BARRA DO PILAR E CA´LCULO DO Nº DE BARRAS 
! 
*IF,ASLPF(NPIL),GE,ASPF(NPIL),THEN 
 ASMAIOR(NPIL)=ASLPF(NPIL) 
 ASMENOR(NPIL)=ASPF(NPIL) 
*ELSE 
 ASMAIOR(NPIL)=ASPF(NPIL) 
 ASMENOR(NPIL)=ASLPF(NPIL) 
*ENDIF 
! 
 DBP1(NPIL)=0.0125 
 DBP2(NPIL)=0.016 
 DBP3(NPIL)=0.020 
! 
 DBPIL(NPIL)=DBP1(NPIL) 
 NBASMAI(NPIL)=(4*ASMAIOR(NPIL))/(PI*(DBPIL(NPIL)**2)) 
 NBASMEN(NPIL)=(4*ASMENOR(NPIL))/(PI*(DBPIL(NPIL)**2)) 
 NBCAM(NPIL)=(BP(G)-2*COV-2*DTIE+DBPIL(NPIL))/(2*DBPIL(NPIL)) 
 ! 
 ! 
  *IF,NBASMAI(NPIL),LE,(2*NBCAM(NPIL)),THEN 
   DBPIL(NPIL)=DBP1(NPIL) 
  *ELSE 
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   DBPIL(NPIL)=DBP2(NPIL) 
   NBASMAI(NPIL)=(4*ASMAIOR(NPIL))/(PI*(DBPIL(NPIL)**2)) 
   NBASMEN(NPIL)=(4*ASMENOR(NPIL))/(PI*(DBPIL(NPIL)**2)) 
   NBCAM(NPIL)=(BP(G)-2*COV-2*DTIE+DBPIL(NPIL))/(2*DBPIL(NPIL)) 
   ! 
   ! 
    *IF,NBASMAI(NPIL),LE,(2*NBCAM(NPIL)),THEN 
     DBPIL(NPIL)=DBP2(NPIL) 
    *ELSE 
     DBPIL(NPIL)=DBP3(NPIL) 
     NBASMAI(NPIL)=(4*ASMAIOR(NPIL))/(PI*(DBPIL(NPIL)**2)) 
     NBASMEN(NPIL)=(4*ASMENOR(NPIL))/(PI*(DBPIL(NPIL)**2)) 
     NBCAM(NPIL)=(BP(G)-2*COV-2*DTIE+DBPIL(NPIL))/(2*DBPIL(NPIL)) 
     ! 
     ! 
    *ENDIF 
  *ENDIF 
! 
! 
 NCASMAI(NPIL)=NBASMAI(NPIL)/NBCAM(NPIL) 
 NCASMEN(NPIL)=NBASMEN(NPIL)/NBCAM(NPIL) 
! 
 NBPIL(NPIL)=NBASMAI(NPIL)+NBASMEN(NPIL) 
! 
C***  RESTRIÇÃO DE ARMADURA MÁXIMA PARA O PILAR 
! 
 ROPIL(NPIL)=ASPILAR(NPIL)/(BP(G)*HP(G)) 
! 
C*** CÁLCULO DO NÚMERO DE ESTRIBOS DO PILAR  
! 
LTIE=(2*BP(G))+(2*HP(G)) 
! 
 EXP26(NPIL)=16*DBPIL(NPIL)        
    
!  
 EXP27=48*DTIE 
! 
*IF,EXP26(NPIL),LT,EXP27,THEN 
 RES1(NPIL)=EXP26(NPIL) 
*ELSE 
 RES1(NPIL)=EXP27 
*ENDIF 
! 
*IF,RES1(NPIL),LT,BP(G),THEN 
 RES2(NPIL)=RES1(NPIL) 
*ELSE 
 RES2(NPIL)=BP(G) 
*ENDIF 
! 
*IF,RES2(NPIL),LT,HP(G),THEN 
 RES3(NPIL)=RES2(NPIL) 
*ELSE 
 RES3(NPIL)=HP(G) 
*ENDIF 
! 
 NTIE(NPIL)=LP/RES3(NPIL) 
! 
C*** CUSTO DO AÇO DO PILAR 
! 
 CTE6(NPIL)=(PI*(DBPIL(NPIL)**2))/4 
! 
 CTE7(NPIL)=(PI*(DTIE**2)*NTIE(NPIL)*LTIE)/4 
! 
 CMATBARP(NPIL)=VAMATACO*PSISTEEL*CTE6(NPIL)*NBPIL(NPIL)*(LP+50*DBPIL(NPIL)) 
! 
 CMATTIEP(NPIL)=VAMATACO*PSISTEEL*CTE7(NPIL) 
! 
  CMATACOP(NPIL)=CMATBARP(NPIL)+CMATTIEP(NPIL) 
! 
 CMOBARP(NPIL)=VAMOACO*PSISTEEL*CTE6(NPIL)*NBPIL(NPIL)*(LP+50*DBPIL(NPIL)) 
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! 
 CMOTIEP(NPIL)=VAMOACO*PSISTEEL*CTE7(NPIL) 
! 
  CMOACOP(NPIL)=CMOBARP(NPIL)+CMOTIEP(NPIL) 
! 
 CACOPIL(NPIL)=CMATACOP(NPIL)+CMOACOP(NPIL) 
! 
C*** CUSTO DO CONCRETO DO PILAR 
! 
  CMATCONP(NPIL)=VAMATCON*(BP(G)*HP(G)*LP) 
! 
  CMOCONP(NPIL)=VAMOCON*(BP(G)*HP(G)*LP) 
! 
 CCONPIL(NPIL)=CMATCONP(NPIL)+CMOCONP(NPIL) 
! 
C*** CUSTO DA FORMA DO PILAR 
! 
  CMATFORP(NPIL)=VAMATFOR*((2*BP(G)*LP)+(2*HP(G)*LP)) 
! 
  CMOFORP(NPIL)=VAMOFOR*((2*BP(G)*LP)+(2*HP(G)*LP)) 
! 
 CFORPIL(NPIL)=CMATFORP(NPIL)+CMOFORP(NPIL) 
! 
C*** ------>>>>>>>>>>>> FIM CONTAS PILAR !!!!!!! 
! 
  *ELSE  
    *IF,IAT,EQ,0,THEN 
     NPILZE=NPILZE+NVVI 
     IAT=1 
    *ENDIF 
   NPIL=(IV-NVVI)+NPILZD 
! 
C*** ------>>>>>>>>>>>> INÍCIO CONTAS PILAR !!!!!!! 
! 
DLP= 0.1*HP(G) 
DP=HP(G)-DLP 
! 
EPY=FY/ES 
UUL=BE1*(0.003/(0.003+EPY))       
! 
C*** QUANDO O AS É CONTROLADO PELA ARMADURA MÍNIMA 
! 
ASMINP=0.01*BP(G)*HP(G) 
! 
C***  CÁLCULO DOS AS`S DOS PILARES 
! 
C***  XXXXXXXXXXXXXXXXXX        PEQUENA EXCENTRICIDADE   XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
! 
INDICE=0 
! 
EXP21=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*HP(G) 
EXP22(NPIL)=MU(NPIL)/(0.5*HP(G)-DLP) 
EXP23(NPIL)=PU(NPIL)-EXP21 
! 
*IF,PU(NPIL),GT,EXP21,THEN 
 *IF,EXP23(NPIL),GT,EXP22(NPIL),THEN 
  ASLP(NPIL)=(1/(2*FIPIL*FY))*(EXP23(NPIL)+EXP22(NPIL)) 
  ASP(NPIL)=(1/(2*FIPIL*FY))*(EXP23(NPIL)-EXP22(NPIL)) 
INDICE=1 
 *ENDIF 
*ENDIF 
 
C***    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX      EXCENTRICIDADE INTERMEDIÁRIA   XXXXXXXXXXXXXX 
! 
*IF,INDICE,EQ,0,THEN 
! 
TA=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*0.5 
TB=-FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*DLP 
TC(NPIL)=MU(NPIL)-PU(NPIL)*0.5*HP(G)+PU(NPIL)*DLP 
DELTA(NPIL)=TB**2-4*TA*TC(NPIL) 
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! 
*IF,DELTA(NPIL),GT,0,THEN 
 A1(NPIL)=(-TB+SQRT(DELTA(NPIL)))/(2*TA) 
 A2(NPIL)=(-TB-SQRT(DELTA(NPIL)))/(2*TA) 
  *IF,A1(NPIL),LT,0,THEN 
   AA(NPIL)=A2(NPIL) 
  *ELSE 
   AA(NPIL)=A1(NPIL) 
  *ENDIF 
! 
EXP23A(NPIL)=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*AA(NPIL) 
UU(NPIL)=AA(NPIL)/DP 
! 
 *IF,UU(NPIL),GT,UUL,THEN 
  *IF,PU(NPIL),GT,EXP23A(NPIL),THEN 
   ASLP(NPIL)=(PU(NPIL)-EXP23A(NPIL))/(FIPIL*FY) 
   ASP(NPIL)=(ASMINP/2) 
INDICE=2 
  *ELSE 
  C*** APENAS O CONCRETO RESISTE ÀS SOLICITAÇÕES 
   ASLP(NPIL)=(ASMINP/2) 
   ASP(NPIL)=(ASMINP/2) 
INDICE=2 
  *ENDIF 
 *ENDIF 
! 
*ENDIF 
*ENDIF 
! 
C***  XXXXXXXXXXXXXXX    GRANDE EXCENTRICIDADE COM ARMADURA SIMPLES  XXXXXXXXXXXXX 
! 
*IF,INDICE,EQ,0,THEN 
! 
TA=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*0.5 
TB1=-FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*DP 
TC1(NPIL)=MU(NPIL)+PU(NPIL)*0.5*HP(G)-PU(NPIL)*DLP 
DELTA1(NPIL)=TB1**2-4*TA*TC1(NPIL) 
! 
*IF,DELTA1(NPIL),LT,0,THEN 
C***  SOLUÇÃO SÓ COM ARMADURA DUPLA 
  AAL=UUL*DP 
  EXP23C=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*AAL 
     ASLP(NPIL)=(MU(NPIL)+PU(NPIL)*(0.5*HP(G)-DLP)-EXP23C*(DP-0.5*AAL))/(FIPIL*FY*(DP-DLP)) 
  ASP(NPIL)=(EXP23C+FIPIL*ASLP(NPIL)*FY-PU(NPIL))/(FIPIL*FY) 
*ELSE 
! 
A1_1(NPIL)=(-TB1+SQRT(DELTA1(NPIL)))/(2*TA) 
A2_1(NPIL)=(-TB1-SQRT(DELTA1(NPIL)))/(2*TA) 
 *IF,A1_1(NPIL),GT,HP(G),THEN 
  AA1(NPIL)=A2_1(NPIL) 
 *ELSE 
  AA1(NPIL)=A1_1(NPIL) 
 *ENDIF 
! 
EXP23B(NPIL)=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*AA1(NPIL) 
! 
UU1(NPIL)=AA1(NPIL)/DP 
! 
 *IF,UU1(NPIL),LE,UUL,THEN 
  *IF,EXP23B(NPIL),GT,PU(NPIL),THEN 
   ASLP(NPIL)=(ASMINP/2) 
   ASP(NPIL)=(EXP23B(NPIL)-PU(NPIL))/(FIPIL*FY) 
  *ELSE 
  C*** APENAS O CONCRETO RESISTE ÀS SOLICITAÇÕES 
   ASLP(NPIL)=(ASMINP/2) 
   ASP(NPIL)=(ASMINP/2) 
  *ENDIF 
 *ELSE 
 C***  SOLUÇÃO SÓ COM ARMADURA DUPLA 
  AAL=UUL*DP 
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  EXP23C=FIPIL*0.85*FLC*BP(G)*AAL 
  ASLP(NPIL)=(MU(NPIL)+PU(NPIL)*(0.5*HP(G)-DLP)-EXP23C*(DP-0.5*AAL))/(FIPIL*FY*(DP-DLP)) 
  ASP(NPIL)=(EXP23C+FIPIL*ASLP(NPIL)*FY-PU(NPIL))/(FIPIL*FY) 
 *ENDIF 
*ENDIF 
*ENDIF 
! 
C*** CÁLCULO DO AS TOTAL DO PILAR 
! 
 ASTOTP(NPIL)=ASLP(NPIL)+ASP(NPIL) 
! 
*IF,ASTOTP(NPIL),GE,ASMINP,THEN 
 ASLPF(NPIL)=ASLP(NPIL) 
*ELSE 
 *IF,ASLP(NPIL),LT,(ASMINP/2),THEN 
  DIFASLP(NPIL)=(ASMINP/2)-ASLP(NPIL) 
  ASLPF(NPIL)=ASLP(NPIL)+DIFASLP(NPIL) 
 *ELSE 
  ASLPF(NPIL)=ASLP(NPIL) 
    *ENDIF 
*ENDIF 
! 
*IF,ASTOTP(NPIL),GE,ASMINP,THEN 
 ASPF(NPIL)=ASP(NPIL) 
*ELSE 
 *IF,ASP(NPIL),LT,(ASMINP/2),THEN 
  DIFASP(NPIL)=(ASMINP/2)-ASP(NPIL) 
  ASPF(NPIL)=ASP(NPIL)+DIFASP(NPIL) 
 *ELSE 
  ASPF(NPIL)=ASP(NPIL) 
 *ENDIF 
*ENDIF 
! 
 ASPILAR(NPIL)=ASLPF(NPIL)+ASPF(NPIL) 
! 
C*** ESCOLHA DA BITOLA DA BARRA DO PILAR E CA´LCULO DO Nº DE BARRAS 
! 
*IF,ASLPF(NPIL),GE,ASPF(NPIL),THEN 
 ASMAIOR(NPIL)=ASLPF(NPIL) 
 ASMENOR(NPIL)=ASPF(NPIL) 
*ELSE 
 ASMAIOR(NPIL)=ASPF(NPIL) 
 ASMENOR(NPIL)=ASLPF(NPIL) 
*ENDIF 
! 
 DBP1(NPIL)=0.0125 
 DBP2(NPIL)=0.016 
 DBP3(NPIL)=0.020 
! 
 DBPIL(NPIL)=DBP1(NPIL) 
 NBASMAI(NPIL)=(4*ASMAIOR(NPIL))/(PI*(DBPIL(NPIL)**2)) 
 NBASMEN(NPIL)=(4*ASMENOR(NPIL))/(PI*(DBPIL(NPIL)**2)) 
 NBCAM(NPIL)=(BP(G)-2*COV-2*DTIE+DBPIL(NPIL))/(2*DBPIL(NPIL)) 
 ! 
 ! 
  *IF,NBASMAI(NPIL),LE,(2*NBCAM(NPIL)),THEN 
   DBPIL(NPIL)=DBP1(NPIL) 
  *ELSE 
   DBPIL(NPIL)=DBP2(NPIL) 
   NBASMAI(NPIL)=(4*ASMAIOR(NPIL))/(PI*(DBPIL(NPIL)**2)) 
   NBASMEN(NPIL)=(4*ASMENOR(NPIL))/(PI*(DBPIL(NPIL)**2)) 
   NBCAM(NPIL)=(BP(G)-2*COV-2*DTIE+DBPIL(NPIL))/(2*DBPIL(NPIL)) 
   ! 
   ! 
    *IF,NBASMAI(NPIL),LE,(2*NBCAM(NPIL)),THEN 
     DBPIL(NPIL)=DBP2(NPIL) 
    *ELSE 
     DBPIL(NPIL)=DBP3(NPIL) 
     NBASMAI(NPIL)=(4*ASMAIOR(NPIL))/(PI*(DBPIL(NPIL)**2)) 
     NBASMEN(NPIL)=(4*ASMENOR(NPIL))/(PI*(DBPIL(NPIL)**2)) 
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     NBCAM(NPIL)=(BP(G)-2*COV-2*DTIE+DBPIL(NPIL))/(2*DBPIL(NPIL)) 
     ! 
     ! 
    *ENDIF 
  *ENDIF 
! 
! 
 NCASMAI(NPIL)=NBASMAI(NPIL)/NBCAM(NPIL) 
 NCASMEN(NPIL)=NBASMEN(NPIL)/NBCAM(NPIL) 
! 
 NBPIL(NPIL)=NBASMAI(NPIL)+NBASMEN(NPIL) 
! 
C***  RESTRIÇÃO DE ARMADURA MÁXIMA PARA O PILAR 
! 
 ROPIL(NPIL)=ASPILAR(NPIL)/(BP(G)*HP(G)) 
! 
C*** CÁLCULO DO NÚMERO DE ESTRIBOS DO PILAR  
! 
LTIE=(2*BP(G))+(2*HP(G)) 
! 
 EXP26(NPIL)=16*DBPIL(NPIL)        
    
!  
 EXP27=48*DTIE 
! 
*IF,EXP26(NPIL),LT,EXP27,THEN 
 RES1(NPIL)=EXP26(NPIL) 
*ELSE 
 RES1(NPIL)=EXP27 
*ENDIF 
! 
*IF,RES1(NPIL),LT,BP(G),THEN 
 RES2(NPIL)=RES1(NPIL) 
*ELSE 
 RES2(NPIL)=BP(G) 
*ENDIF 
! 
*IF,RES2(NPIL),LT,HP(G),THEN 
 RES3(NPIL)=RES2(NPIL) 
*ELSE 
 RES3(NPIL)=HP(G) 
*ENDIF 
! 
 NTIE(NPIL)=LP/RES3(NPIL) 
! 
C*** CUSTO DO AÇO DO PILAR 
! 
 CTE6(NPIL)=(PI*(DBPIL(NPIL)**2))/4 
! 
 CTE7(NPIL)=(PI*(DTIE**2)*NTIE(NPIL)*LTIE)/4 
! 
 CMATBARP(NPIL)=VAMATACO*PSISTEEL*CTE6(NPIL)*NBPIL(NPIL)*(LP+50*DBPIL(NPIL)) 
! 
 CMATTIEP(NPIL)=VAMATACO*PSISTEEL*CTE7(NPIL) 
! 
  CMATACOP(NPIL)=CMATBARP(NPIL)+CMATTIEP(NPIL) 
! 
 CMOBARP(NPIL)=VAMOACO*PSISTEEL*CTE6(NPIL)*NBPIL(NPIL)*(LP+50*DBPIL(NPIL)) 
! 
 CMOTIEP(NPIL)=VAMOACO*PSISTEEL*CTE7(NPIL) 
! 
  CMOACOP(NPIL)=CMOBARP(NPIL)+CMOTIEP(NPIL) 
! 
 CACOPIL(NPIL)=CMATACOP(NPIL)+CMOACOP(NPIL) 
! 
C*** CUSTO DO CONCRETO DO PILAR 
! 
  CMATCONP(NPIL)=VAMATCON*(BP(G)*HP(G)*LP) 
! 
  CMOCONP(NPIL)=VAMOCON*(BP(G)*HP(G)*LP) 
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! 
 CCONPIL(NPIL)=CMATCONP(NPIL)+CMOCONP(NPIL) 
! 
C*** CUSTO DA FORMA DO PILAR 
! 
  CMATFORP(NPIL)=VAMATFOR*((2*BP(G)*LP)+(2*HP(G)*LP)) 
! 
  CMOFORP(NPIL)=VAMOFOR*((2*BP(G)*LP)+(2*HP(G)*LP)) 
! 
 CFORPIL(NPIL)=CMATFORP(NPIL)+CMOFORP(NPIL) 
! 
C*** ------>>>>>>>>>>>> FIM CONTAS PILAR !!!!!!! 
!   
  *ENDIF 
 *ENDDO 
  NPILZD=NPIL 
! 
*ENDDO 
! 
C*** CÁLCULO DA FUNÇÃO OBJETIVA  
! 
SOMAACOV=0 
*DO,NVIG,21,30,1 
/GOPR 
 SOMAACOV=SOMAACOV+CACOVIG(NVIG) 
*ENDDO 
! 
SOMACONV=0 
*DO,NVIG,21,30,1 
/GOPR 
 SOMACONV=SOMACONV+CCONVIG(NVIG) 
*ENDDO 
! 
SOMAFORV=0 
*DO,NVIG,21,30,1 
/GOPR 
 SOMAFORV=SOMAFORV+CFORVIG(NVIG) 
*ENDDO 
! 
SOMAACOP=0 
*DO,NPIL,1,20,1 
/GOPR 
 SOMAACOP=SOMAACOP+CACOPIL(NPIL) 
*ENDDO 
! 
SOMACONP=0 
*DO,NPIL,1,20,1 
/GOPR 
 SOMACONP=SOMACONP+CCONPIL(NPIL) 
*ENDDO 
! 
SOMAFORP=0 
*DO,NPIL,1,20,1 
/GOPR 
 SOMAFORP=SOMAFORP+CFORPIL(NPIL) 
*ENDDO 
! 
! 
 FOBJCUST=(SOMAACOV+SOMACONV+SOMAFORV)+(SOMAACOP+SOMACONP+SOMAFORP) 
! 
BP1=BP(1) 
HP1=HP(1) 
BV1=BV(1) 
HV1=HV(1) 
BP2=BP(2) 
HP2=HP(2) 
BV2=BV(2) 
HV2=HV(2) 
! 
EXP1_21=EXP1(21) 
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EXP1_22=EXP1(22) 
EXP1_23=EXP1(23) 
EXP1_24=EXP1(24) 
EXP1_25=EXP1(25) 
EXP1_26=EXP1(26) 
EXP1_27=EXP1(27) 
EXP1_28=EXP1(28) 
EXP1_29=EXP1(29) 
EXP1_30=EXP1(30) 
! 
EXP1X_21=EXP1X(21) 
EXP1X_22=EXP1X(22) 
EXP1X_23=EXP1X(23) 
EXP1X_24=EXP1X(24) 
EXP1X_25=EXP1X(25) 
EXP1X_26=EXP1X(26) 
EXP1X_27=EXP1X(27) 
EXP1X_28=EXP1X(28) 
EXP1X_29=EXP1X(29) 
EXP1X_30=EXP1X(30) 
! 
ROVIG_21=ROVIG(21) 
ROVIG_22=ROVIG(22) 
ROVIG_23=ROVIG(23) 
ROVIG_24=ROVIG(24) 
ROVIG_25=ROVIG(25) 
ROVIG_26=ROVIG(26) 
ROVIG_27=ROVIG(27) 
ROVIG_28=ROVIG(28) 
ROVIG_29=ROVIG(29) 
ROVIG_30=ROVIG(30) 
! 
ROVIGX21=ROVIGX(21) 
ROVIGX22=ROVIGX(22) 
ROVIGX23=ROVIGX(23) 
ROVIGX24=ROVIGX(24) 
ROVIGX25=ROVIGX(25) 
ROVIGX26=ROVIGX(26) 
ROVIGX27=ROVIGX(27) 
ROVIGX28=ROVIGX(28) 
ROVIGX29=ROVIGX(29) 
ROVIGX30=ROVIGX(30) 
! 
VS_21=VS(21) 
VS_22=VS(22) 
VS_23=VS(23) 
VS_24=VS(24) 
VS_25=VS(25) 
VS_26=VS(26) 
VS_27=VS(27) 
VS_28=VS(28) 
VS_29=VS(29) 
VS_30=VS(30) 
! 
ROPIL_1=ROPIL(1) 
ROPIL_2=ROPIL(2) 
ROPIL_3=ROPIL(3) 
ROPIL_4=ROPIL(4) 
ROPIL_5=ROPIL(5) 
ROPIL_6=ROPIL(6) 
ROPIL_7=ROPIL(7) 
ROPIL_8=ROPIL(8) 
ROPIL_9=ROPIL(9) 
ROPIL_10=ROPIL(10) 
ROPIL_11=ROPIL(11) 
ROPIL_12=ROPIL(12) 
ROPIL_13=ROPIL(13) 
ROPIL_14=ROPIL(14) 
ROPIL_15=ROPIL(15) 
ROPIL_16=ROPIL(16) 
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ROPIL_17=ROPIL(17) 
ROPIL_18=ROPIL(18) 
ROPIL_19=ROPIL(19) 
ROPIL_20=ROPIL(20) 
! 
FINISH 
! 
C*** AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE E EXECUÇÃO DA OTIMIZAÇÃO 
! 
/OPT 
! 
OPVAR,BP1,DV,0.20,0.6 
OPVAR,HP1,DV,0.35,1.4 
OPVAR,BV1,DV,0.10,0.24 
OPVAR,HV1,DV,0.38,1.5 
OPVAR,BP2,DV,0.20,0.6 
OPVAR,HP2,DV,0.35,1.4 
OPVAR,BV2,DV,0.10,0.24 
OPVAR,HV2,DV,0.38,1.5 
! 
OPVAR,EXP1_21,SV,0,, 
OPVAR,EXP1_22,SV,0,, 
OPVAR,EXP1_23,SV,0,, 
OPVAR,EXP1_24,SV,0,, 
OPVAR,EXP1_25,SV,0,, 
OPVAR,EXP1_26,SV,0,, 
OPVAR,EXP1_27,SV,0,, 
OPVAR,EXP1_28,SV,0,, 
OPVAR,EXP1_29,SV,0,, 
OPVAR,EXP1_30,SV,0,, 
! 
OPVAR,EXP1X_21,SV,0,, 
OPVAR,EXP1X_22,SV,0,, 
OPVAR,EXP1X_23,SV,0,, 
OPVAR,EXP1X_24,SV,0,, 
OPVAR,EXP1X_25,SV,0,, 
OPVAR,EXP1X_26,SV,0,, 
OPVAR,EXP1X_27,SV,0,, 
OPVAR,EXP1X_28,SV,0,, 
OPVAR,EXP1X_29,SV,0,, 
OPVAR,EXP1X_30,SV,0,, 
! 
OPVAR,ROVIG_21,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIG_22,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIG_23,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIG_24,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIG_25,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIG_26,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIG_27,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIG_28,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIG_29,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIG_30,SV,,EXP4 
! 
OPVAR,ROVIGX21,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIGX22,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIGX23,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIGX24,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIGX25,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIGX26,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIGX27,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIGX28,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIGX29,SV,,EXP4 
OPVAR,ROVIGX30,SV,,EXP4 
! 
OPVAR,VS_21,SV,,EXP7 
OPVAR,VS_22,SV,,EXP7 
OPVAR,VS_23,SV,,EXP7 
OPVAR,VS_24,SV,,EXP7 
OPVAR,VS_25,SV,,EXP7 
OPVAR,VS_26,SV,,EXP7 
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OPVAR,VS_27,SV,,EXP7 
OPVAR,VS_28,SV,,EXP7 
OPVAR,VS_29,SV,,EXP7 
OPVAR,VS_30,SV,,EXP7 
! 
OPVAR,ROPIL_1,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_2,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_3,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_4,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_5,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_6,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_7,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_8,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_9,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_10,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_11,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_12,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_13,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_14,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_15,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_16,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_17,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_18,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_19,SV,,0.08 
OPVAR,ROPIL_20,SV,,0.08 
! 
OPVAR,FOBJCUST,OBJ 
! 
OPPRNT,FULL 
OPTYPE,FIRST 
OPFRST,150 
OPEXE 
OPLIST,ALL,,1 
/OUT 
FINISH 
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