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Resumo. Apresenta-se neste trabalho a otimização paramétrica de estruturas treliçadas com 

acentuada não linearidade geométrica, com a possibilidade de trabalho em regime 

crítico, com a utilização de Algoritmos Genéticos. Esta técnica de otimização, 

processo de seleção natural das espécies,

aplicações práticas ao longo dos últimos anos, visto que tem

deste tipo de problema.  

A análise não linear geométrica será realizada através de uma formulação baseada no 

Método dos Elementos Finitos (MEF), fundamentada no conceito de coordenadas absolutas, 

onde utiliza-se posições nodais ao invés de d

São analisadas duas estruturas treliçadas espaciais, sendo uma delas uma viga treliçada com 

bifurcação de resposta. A função objetivo utilizada na otimização via Algoritmos Genéticos é 

baseada na maximização relação carga crítica por peso da estrutura. Os resultados apontam 

para a viabilidade de aplicação da técnica para estruturas de maior porte.
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 Otimização de estruturas via Algoritmos Genéticos 

    Otimização do projeto estrutural é uma atividade bastante complexa que tem recebido 
atenção considerável nas duas últimas décadas. Engenheiros são capazes de produzir projetos 
de melhor qualidade, enquanto economiza-se tempo e recursos financeiros através da 
otimização. O desenvolvimento de estudos sobre problemas de otimização específicos em 
engenharia, tem levado à geração de modelos cada vez mais complexos, governados por 
funções de difícil definição. 

Na década de 70, o pesquisador John Holland da Universidade de Michigan, atraído por 
questões envolvidas no processo de seleção natural das espécies, desenvolveu uma técnica, 
implementada computacionalmente através de um algoritmo que batizou como Algoritmo 
Genético, com o objetivo de resolver problemas complexos espelhando-se no processo de 
evolução dos seres vivos. 

Algoritmos Genéticos (AG’s) são procedimentos de busca baseados no processo de 
seleção natural das espécies. São algoritmos probabilísticos com forte aplicação em 
problemas de otimização em diversas áreas. 

Para grande parte dos problemas de otimização em engenharia, os métodos clássicos não 
são muito eficazes já que, em geral, as funções objetivo podem ser não-lineares e não 
diferenciáveis, que são condições necessárias para a utilização dos mesmos e, dessa forma, 
dificulta suas aplicações, além de poderem apresentar o problema de mínimos locais. Esta 
razão impulsiona cada vez mais a utilização dos AG’s nas aplicações práticas, já que ao longo 
dos últimos anos esta técnica de otimização tem se mostrado eficiente na solução deste tipo de 
problema. 

 

1.2 Análise Não linear de Estruturas Reticuladas 

As primeiras estruturas reticuladas surgiram após o século XVIII, coincidindo com o 
início da utilização do ferro fundido como material. No início do século XX Alexandre 
Graham Bell desenvolveu um sistema estrutural em treliças espaciais formado por barras de 
aço com dimensões iguais, conectadas por nós simples e repetitivos, permitindo a total pré-
fabricação da estrutura e vislumbrando, desde então, as vantagens da construção 
industrializada. 

Um obstáculo ao desenvolvimento e utilização das treliças espaciais foi a dificuldade de 
se determinar os esforços internos e deslocamentos nestas estruturas devido ao grande número 
de barras e ao alto grau de indeterminação estática estrutural. Ao longo da história da 
Engenharia Estrutural foram desenvolvidas diferentes técnicas de análise de treliças, desde 
métodos gráficos como o Cremona até refinados sistemas computacionais utilizando o 
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Método dos Elementos Finitos (MEF). Por muito tempo, a aplicação deste método limitou-se 
à solução de problemas lineares, isto é, aqueles nos quais há uma dependência linear entre a 
força externa aplicada sobre o corpo em análise e os deslocamentos desenvolvidos. 
Aparentemente, o primeiro trabalho empregando uma formulação para elementos finitos não-
lineares foi o realizado por TURNER et al. (1960) appud CRISFIELD (1991), dentro do 
contexto da indústria aeronáutica.  

Permanece ainda nos nossos dias a análise elástica linear como suporte ao exercício da 
atividade de cálculo do engenheiro de estruturas, muito embora novas normas e regulamentos 
publicados mais recentemente abram outros horizontes. Uma das deficiências desta análise é a 
sua inaptidão para refletir o real comportamento de estruturas menos comuns ou sob 
condições de carregamento não ordinárias ou, ainda, perto do colapso. Não se trata de uma 
situação tão extraordinária como poderá parecer, uma vez que quase todas as estruturas se 
comportam de forma não linear quando se aproximam de seus limites de resistência. 

De maneira geral, podem ser identificados três tipos de comportamento não-linear: não-
linearidade física, não-linearidade geométrica e não-linearidade de contato. Neste trabalho  
será dado enfoque especial à não-linearidade geométrica. A não-linearidade geométrica está 
relacionada com o equilíbrio da estrutura na posição deformada. Quando os deslocamentos 
são grandes, ou seja, quando a posição deformada é muito diferente da posição inicial, podem 
surgir efeitos de segunda ordem que aumentam os deslocamentos e esforços finais. 
Imperfeições geométricas nas barras e excentricidade de carregamento tendem a ampliar o 
comportamento não-linear geométrico. Logo alterações na geometria, devido à aplicação de 
cargas externas é um aspecto crítico relacionado com ao colapso de treliças. Como 
consequência, a falta de equilíbrio induzido pela variação do estado estacionário 
caracterizando uma não linearidade geométrica, se torna uma questão importante a ser 
avaliada. 

Existem temas específicos em que é imprescindível o uso de técnicas não lineares. 
Situam-se nesta área de estudo a engenharia aeroespacial, a engenharia mecânica, construção 
de edifícios esbeltos e de grande altura, pontes de elevados vãos, sendo nestes últimos casos o 
peso próprio da estrutura determinante nas condicionantes do seu projeto. Pode-se acrescentar 
ainda que, estruturas de pequeno porte podem, pela sua particular configuração e solicitação, 
também apresentar um comportamento altamente não linear. 

Nesse contexto, a estabilidade estrutural é um tópico de fundamental importância na 
análise não linear. Perdas de estabilidade podem ser detectadas por bifurcações em equações 
diferenciais não lineares que governam os problemas de engenharia. Podem surgir pontos 
críticos, especialmente em problemas com acentuadas não linearidades geométricas, como no 
caso de estruturas esbeltas. 
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2  OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma técnica de otimização paramétrica 
voltada para a análise de estruturas treliçadas com severo comportamento não linear pós 
crítico. 

Os objetivos específicos são: adaptar um algoritmo genético ao problema de otimização 
em estruturas não lineares e aplicar a otimização paramétrica em uma formulação não linear 
geométrica baseada no conceito de coordenadas absolutas. 

Apresenta-se a seguir a fundamentação teórica deste trabalho e a metodologia utilizada. 
Dois exemplos numéricos são apresentados com a finalidade de validar a técnica proposta, 
seguidos pelas considerações finais sobre os resultados obtidos. 

 

3  ANÁLISE NÃO LINEAR DE ESTRUTURAS EM 
COMPORTAMENTO PÓS-CRÍTICO - ESTABILIDADE 
ESTRUTURAL 

A tendência atual de usar estruturas mais esbeltas com maior força faz com que a análise 
de estabilidade de um assunto de importância fundamental. Perdas de estabilidade podem ser 
detectadas por bifurcações em equações diferenciais não lineares que governam os problemas 
de engenharia. Podem surgir pontos críticos, especialmente em problemas com acentuadas 
não linearidades geométricas, como no caso de estruturas esbeltas. O estudo da estabilidade 
estrutural baseia-se na identificação desses pontos críticos. Os pontos críticos são de definidos 
como pontos limites ou pontos de bifurcação. Nestes dois casos, ambos os gradientes de 
energia de deformação e o Laplaciano da energia de deformação são singulares. No ponto de 
bifurcação, pelo menos um valor próprio da matriz Hessiana é nulo. 

Existem métodos numéricos diretos e indiretos para análise de estabilidade. Quanto aos 
métodos indiretos, os pontos críticos são encontrados utilizando-se técnicas de aproximação 
com base em determinados parâmetros, por exemplo, o determinante de uma matriz. Na 
iminência da bifurcação, uma perturbação (ou força) é introduzida, em busca de possíveis 
caminhos de soluções secundárias. Este procedimento é chamado de técnica do caminho 
seguinte. Formulações para métodos indiretos podem ser encontrados em SHI e CRISFIELD 
(1992). 

Quanto aos métodos diretos, as condições de existência dos pontos críticos são 
diretamente introduzidas na formulação através da criação de um sistema de equações 
estendido. O ponto de bifurcação é encontrado de maneira direta, bem como um vetor 
associado com a condição singular. O gradiente da energia de deformação é alterado no ponto 
de bifurcação, dependendo do caminho de resposta. Formulações para os métodos diretos 
podem ser encontrados em SHI e CRISFIELD (1992), WRIGGERS e SIMO (1990). 
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4  METODOLOGIA  

A otimização estrutural vem sendo estudada desde os anos 60 e tem apresentado 
resultados satisfatórios na construção civil, indústria automobilística, indústria aeroespacial, 
entre outros campos da engenharia. O objetivo básico desses estudos é geralmente a redução 
do custo financeiro, da quantidade de material empregado, e, além disso, a garantia de que a 
estrutura seja segura, eficiente e suporte todas as restrições mecânicas impostas, sejam elas 
estáticas ou dinâmicas. 

O presente trabalho visa realizar analises de modelos estruturais esbeltos que apresentam 
acentuado comportamento não linear geométrico, sujeitos a perdas de estabilidade e 
consequente possibilidade de surgimento de pontos críticos. 

Nesse contexto, pretende-se realizar a otimização paramétrica de estruturas treliçadas em 
comportamento não linear com a utilização de Algoritmos Genéticos. Esta técnica de 
otimização, baseada no processo de seleção natural das espécies, tem sido largamente 
estudada e utilizada em aplicações práticas ao longo dos últimos anos, visto que tem se 
mostrado eficiente na solução deste tipo de problema.  

A análise não linear será realizada através de uma formulação baseada no Método dos 
Elementos Finitos (MEF), fundamentada no conceito de coordenadas absolutas, onde utiliza-
se posições nodais ao invés de deslocamentos nodais para descrever o problema. Pontos 
críticos, onde a estrutura encontra-se na iminência de apresentar uma mudança de 
comportamento, são identificados no decorrer do processo de carregamento através do estudo 
das derivadas em cada passo de carga. Alterações grosseiras nos valores de derivadas 
subsequentes são identificadas segundo o critério apresentado na equação (1), onde d'(i) é a 
derivada no passo de carga i, identificando mudanças bruscas de comportamento da estrutura: 

 

����� � ���� � 1� � ���� � 1� � ���� � 2�                                                                     (1) 

Essa equação é valida para estruturas que perdem rigidez com a evolução do processo de 
carregamento. Para estruturas com comportamento contrário o sinal de “>” deve ser invertido. 

 

Figura 1 – Ilustra o estudo das derivadas realizado. 
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O AG (Algoritmo Genético) gera de maneira randômica um conjunto de áreas candidatas 
a solução ótima do problema. A partir deste conjunto de áreas é realizada uma análise não 
linear da estrutura até que um ponto crítico seja encontrado. Identificado o ponto crítico, a 
carga crítica é calculada. A função objetivo utilizada na otimização via Algoritmos Genéticos 
é então calculada baseada na maximização da relação carga crítica por peso da estrutura. 
Dessa forma busca-se encontrar a concepção mais eficiente para a estrutura em estudo. 

 

4.1  Fundamentação Teórica dos Algoritmos Genéticos 

Desenvolvidos por John Holland em 1975, os algoritmos genéticos são um tipo de técnica 
heurística para otimização, inspirados na Teoria da Evolução da vida apresentada por Darwin.  

John Holland direcionou suas pesquisas para três pontos: cromossomo, indivíduo e 
população. A tentativa era de se encontrar uma maneira de se codificar um cromossomo que 
representasse um indivíduo e uma população. 

As primeiras codificações surgiram através de um alfabeto binário composto de 0’s e 1’s 
representando artificialmente um “código genético”. 

O primeiro passo na busca da solução do problema nos AGs é gerar a população inicial 
de indivíduos candidatos à solução do problema. Os indivíduos contêm informações sobre as 
variáveis do problema representadas por cadeias binárias, geralmente referenciadas como 
genótipo ou cromossomo, que serão operadas pelos operadores genéticos na busca pela 
solução ótima. A geração da população é feita de maneira randômica dentro de um intervalo 
determinado para o domínio de soluções do problema. Nesta etapa, diversos indivíduos ou 
cadeias binárias são geradas e cada um desses indivíduos, são soluções candidatas a solução 
ótima do problema que se analisa. 

Após a geração é feita a avaliação da população inicial atribuindo para cada indivíduo 
uma nota que indica a aptidão do mesmo para a solução do problema. A nota é calculada pela 
função a ser otimizada, chamada de função de aptidão, adaptada para cada problema a ser 
tratado. 

Assim, se pretende-se otimizar determinada função, o indivíduo que obtiver o maior valor 
pela função de aptidão será considerado o mais bem adaptado. 

O passo seguinte após a avaliação da população inicial de candidatos à solução do 
problema é a geração de novos indivíduos, que é chamado de “processo evolutivo”. Durante 
este processo, uma porcentagem dos mais adaptados são mantidos. Inicia-se então o processo 
de geração de novos indivíduos a partir dos indivíduos mais aptos. Os membros mantidos pela 
seleção podem sofrer modificações em suas características fundamentais através dos 
operadores genéticos de recombinação e mutação detalhados a seguir, gerando descendentes 
para a próxima geração. 
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Para cada nova população é feita uma avaliação e, em seguida, são realizadas as 
operações de seleção, recombinação e mutação até atingir um número de gerações 
determinado. 

 

4.2  Formulação Utilizada para Análise Não Linear Geométrica  

A literatura apresenta várias formulações baseadas em elementos finitos para solucionar 
problemas de análise não linear. Estas formulações diferem entre si nas suas descrições de 
coordenadas. Descrições Lagrangeanas medem alterações nas estruturas a partir de um ponto 
de referência no espaço. Em descrições Eulerianas, as deformações do corpo são medidas a 
partir de um ponto móvel de referência no espaço, de modo que os cálculos são efetuados 
inicialmente a partir de uma posição desconhecida. Outras formulações ainda podem ser 
citadas, como a Co-rotacional. 

A formulação a ser utilizada para a realização do presente trabalho foi apresentada por 
GRECO e VENTURINI (2006). Trata-se de um processo simples baseado no método dos 
elementos finitos, fundamentado no conceito de coordenadas absolutas, onde utiliza-se 
posições nodais ao invés de deslocamentos nodais para descrever o problema.  

Para um determinado problema estrutural conservativo, associado a um sistema de 
referência fico no espaço, a energia de deformação da estrutura pode ser escrita após o 
processo de deformação. A energia potencial total do sistema (∏) é escrita em termos da 
energia de deformação (U) e da energia potencial provocada pelas ações atuantes no sistema 
estrutural (P). O princípio da energia potencial mínima será utilizado. Logo, iremos escrever a 
energia potencial total como:  

 

�� �  � �                                                                                                            (2) 

 

A energia de deformação pode ser escrita para o V volume inicial como: 

 

 � � ��� � � � ����� � � � ������ � � �
������� ��²��                                         (3) 

 

Na equação (3), o termo σ é definido como tensor das tensões de Cauchy, isto é, a tensão 
relacionada com a deformação não linear de engenharia (ε). A energia de deformação é 
assumida como sendo zero na posição inicial, definida como posição indeformada. A variável 
u é a energia de deformação especifica, enquanto a energia potencial da força aplicada é dado 
por: 
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� � ∑��                                                                                                            (4) 

 

Onde X é o conjunto de posições independentes uns dos outros, os quais podem ser 
ocupados por um ponto material no espaço. É interessante notar que a energia potencial 
devido a uma força aplicada pode não ser igual a zero na configuração inicial. Logo, a energia 
potencial total é escrita como: 

∏ � �
� � �²�� � ∑���                                                                                            (5) 

A fim de levar a cabo a integral na equação (5) indicada, a geometria do corpo estudado 
deve ser mapeada para saber sua relação com a medição de deformação adotada. A Figura 1 
apresenta a cinemática geral para um elemento de treliça espacial. 

 

Figura 1 - Elemento de treliça espacial 

 

A barra estrutural mostrada na Figura pode ser parametrizada em termos de uma 
coordenada adimensional ξ (variando de 0 a 1). 

 

� � �� � ��� � ���                                                                                                       (6) 

! � "� � �"� � "��                                                                                                         (7) 

# � $� � �$� � $��                                                                                                         (8) 

 

A componente de deformação longitudinal é a única considerada nesta análise. O 
comprimento inicial é definido por�%&que, após o início da deformação estrutural, torna-se ds. 
Assim, a medida de tensão é dada por uma variável de Lagrange, a deformação linear 
tradicional segue como: 
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� � '()'(*
'(*                                                                                                                  (9) 

 

Neste ponto, é claro que a formulação proposta é diferente das formulações usuais de não 
linearidade geométrica. A medida de deformação dada pela equação (9) é a medida mais 
simples encontrada na literatura e aqui adotada para a obtenção de uma formulação não linear 
geométrica. 

Pode-se transformar a equação (9) para uma expressão mais apropriada aplicando-se a regra 
da cadeia: 

 

� �
+,
+-)+,*+-+,*+-

                                                                                                                   (10) 

Os valores de
'(*
'. e

'(
'. podem ser considerados auxiliares calculados em termos da 

coordenada adimensional. 

Como de costume, os valores iniciais
'(*
'. podem ser facilmente escritos em termos de 

derivadas parciais como segue: 

 

'(*
'. � /01'2'.3

� � 1'4'.3
� � 1'5'.3

�6
&
� 17��� � ���� � �"� � "��� � �$� � $���3& � 8&          

(11) 

 

Onde8&é o comprimento inicial do elemento. 

O valor de
'(
'.para um instante de tempo qualquer é dado por: 

 

'(*
'. � /01'2'.3

� � 1'4'.3
� � 1'5'.3

�6
&
� 17��� � ���� � �"� � "��� � �$� � $���3& � 8           

(12) 

 

Para a formulação proposta a energia de deformação é obtida pela integração da equação 
(3) sobre o volume do elemento. Em seguida, após realização desta integral ao longo do 
comprimento do elemento para uma área de secção transversal constante e, tendo em conta as 
equações (10), (11) e (12), tem-se: 
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 � 8& � �9
�

�
& �²� � � 8&�:� �

&                                                                                     (13) 

 

A integral na equação (13) ao longo do comprimento da barra fornece a solução exata. A 
variável�:, representa na integral a energia específica de deformação (u) sobre a área da seção 
transversal, estratégia adotada para facilitação dos cálculos. 

Uma vez que a energia de deformação é escrita em termos de posições nodais, a energia 
potencial total pode ser derivada para obter a equação de equilíbrio. Assim, a equação (13) é 
reorganizada da seguinte forma: 

 

∏ � 8& � � �:� �
& � �2��� � �4�"� � �5�$� � �2��� � �4�"� � �5�$�                    (14) 

 

onde (��;"�;$�,��;"�;$�) são posições nodais e (�2�;�4�;�5�;�2�;�4�;�5�) são a suas 

forças conjugadas. Uma vez que não existe qualquer singularidade na integral da energia de 
deformação, pode-se derivar equação (14) em termos de posições nodais com três graus de 
liberdade por nó (i = 1: 6), como segue: 

 

;∏
;<= � 8& � ;>?

;<= � �
& � �@ � 0                                                                                       (15) 

 

Para simplificar os cálculos, a seguinte regra entre a representação clássica de 
coordenadas e notação indicial é usado: (��;"�;$�,��;"�;$�) = (1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

A estratégia numérica é realizar as derivadas dentro das integrais e depois resolver as 
integrais analiticamente. Como pode ser observado, os valores integrados resultantes são não 
lineares em termos de posições nodais. O sistema de equações acima é então escrito usando a 
notação indicial (i = 1:6 e j = 1:6). 

 

;BB
;<= � C@D�E, �@G � H@D�EG � �@ � 0                                                                           (16) 

 

ou usando representação vetorial: 

 

C��� � H � � � 0                                                                                                       (17) 
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Para as forças conservativas, cujo trabalho não depende da trajetória, o gradiente da 

energia de deformação totalH@D�EGdepende apenas das posições nodais variáveis. 

É importante notar que, neste estudo, as forças aplicadas são independentes do espaço. O 
vetor funçãoC���é não linear em termos de posições nodais. Para resolver a equação (17), 
pode-se utilizar o procedimento de Newton-Raphson. 

 

C��� I 0 � C��&� � JC��&�∆�                                                                             (18) 

 

onde�e�&são vetores que representam as posições atual e inicial, respectivamente. 

A matriz HessianaJC�&pode ser avaliada a partir de equações (14) e (16), como segue: 

 

JC��&� � C@,L��&� � H@,L��L� � �@,L                                                                       (19) 

 

onde i=(1:6) e k=(1:6) representam posições paramétricas. Assim, a seguinte expressão 
pode ser encontrada: 

 

JC��&� � 8& � �:,@L� �<*
�
&                                                                                                  (20) 

 

 Para resolver a equação (18), é necessário o recurso computacionalC��&�, 
 

C��&� � 8& � �:,@� �<* � �@�
&                                                                                         (21) 

 

O processo iterativo de Newton-Raphson pode ser resumido da seguinte forma: 

1 - Suponha�& como configuração inicial (indeformada). Calcule g(�& ) conforme a 
equação (5.20). 

2 – Para este�&, encontre a Matriz Hessiana e o gradiente de g em�&usando a equação 
(5.19). 

3 – Resolver o sistema de equações (5.17) para encontrar∆�. 
4 – Atualizar a posição�& � �& � ∆�. Retornar ao passo 1, repetir o processo até que 

∆�seja suficientemente pequeno. 
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Teoricamente, o processo não é incremental. No entanto, a divisão da carga total (ou 
posições prescritas) em passos cumulativos nos ajuda a iniciar o processo iterativo de uma 
posição mais próxima do resultado final esperado e, portanto, reduzir o número de iterações. 

 

5  EXEMPLOS NUMÉRICOS 

 Dois exemplos numéricos serão apresentados aqui. O primeiro exemplo envolve a 
análise de estabilidade e otimização da área da seção transversal das dez barras que compõem 
uma treliça plana. O segundo exemplo envolve a análise de estabilidade e otimização de um 
domo de 24 barras. 

 

5.1  Treliça de 10 barras 

 

Neste exemplo é realizada a otimização da treliça de 10 barras, originalmente estudada em 
Wriggers [1]. A geometria e carregamento são apresentados na figura 2, com coordenadas 
dadas em metros. A estrutura é discretizada em 10 elementos finitos e 7 nós. O módulo de 
elasticidade E= 5000N/m é adotado e a área da seção transversal de todas as barras é de 
1,00cm² no problema original. A figura 3 apresenta o comportamento da estrutura após uma 
análise não linear realizada segundo a formulação proposta. 

 

Figura 2 – Geometria da treliça de 10 barras 
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Figura 3 – Deslocamento vertical no nó central X Força 

 

Observa-se na figura 3 uma mudança no comportamento da estrutura no ponto de 
carregamento igual à 3,44kN.  

Realiza-se então a otimização da estrutura em estudo com os seguintes parâmetros no 
algoritmo genético: 

População: 60 indivíduos; 

Gerações: 80; 

Taxa de recombinação: 80% 

Taxa de mutação: 5% 

Intervalo de busca das áreas: 0,100 ≤ A ≤  1,400 cm² 

 

Barra Área (cm²) Barra Área (cm²) 

1 0,8901961 6 0,9717647 

2 0,1.0533333 7 0,9462745 

3 0,1000000 8 0,1050980 

4 0,9717647 9 0,9258824 

5 0,8392157 10 0,9615686 

  Total 6,7117647 

Tabela 1 – Conjunto de áreas obtidas com a otimização via AG 
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O conjunto de áreas otimizadas obtido, apresentado na tabela 1, totaliza um peso cerca de 
32,88% menor que o  da estrutura original, e suporta uma carga de 3,32kN antes de encontrar 
o primeiro ponto crítico e consequentemente apresentar uma mudança de comportamento 
brusca.  O estrutura otimizada apresenta um desempenho bem próximo da estrutura original. 

 

5.2  Star Dome Truss 

 Este exemplo trata-se de uma treliça espacial com comportamento não linear 
geométrico, apresentada na figura 4, com coordenadas em cm. A estrutura é discretizada em 
24 elementos e 13 nós. O módulo de elasticidade E= 10796kN/cm² é adotado e a área da 
seção transversal de todas as barras é de 1,00cm² no problema original. A figura 5 apresenta o 
comportamento da estrutura após uma análise não linear realizada segundo a formulação 
proposta. 

 

Figura 4 – Star Dome Truss, vistas frontal e superior 
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Figura 5 – Deslocamento vertical no nó central X Força 

 

A análise não linear da estrutura aponta uma mudança no comportamento da estrutura no 
ponto de carregamento igual à 3,50kN. 

Realiza-se então a otimização da estrutura em estudo com os seguintes parâmetros no 
algoritmo genético: 

População: 60 indivíduos; 

Gerações: 80; 

Taxa de recombinação: 85% 

Taxa de mutação: 3% 

Intervalo de busca das áreas: 0,300 ≤ A ≤  1,400 cm² 

 

Barra Área (cm²) Barra Área (cm²) 

1 1,3396078 13 0,3000000 

2 1,3439216 14 0,3000000 

3 1,3396078 15 0,3301961 

4 1,2878431 16 0,3345098 

5 1,3913725 17 0,3086275 

6 1,3654902 18 0,3690196 
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7 1,0678431 19 0,3043137 

8 1,2964706 20 0,4768627 

9 1,2576471 21 0,3086275 

10 1,3784314 22 0,3086275 

11 1,0376471 23 0,3086275 

12 1,2490196 24 0,4811765 

  Total 19,4854903 

Tabela 2 - Conjunto de áreas obtidas com a otimização via AG 

 

O conjunto de áreas otimizadas obtido, apresentado na tabela 2, totaliza um peso cerca de 
18,81% menor que o  da estrutura original, e suporta uma carga de 4,368kN antes de 
encontrar o primeiro ponto crítico e consequentemente apresentar uma mudança de 
comportamento brusca.  O estrutura otimizada apresenta um desempenho que pode ser 
considerado melhor que estrutura original. 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar uma técnica de otimização paramétrica 
voltada para a análise de estruturas treliçadas com possibilidade de comportamento não linear 
pós crítico. Para isso, adaptou-se um algoritmo genético ao problema de otimização em 
estruturas não lineares, analisadas segundo uma formulação não linear geométrica baseada no 
conceito de coordenadas absolutas. 

A metodologia utilizada mostra-se capaz de detectar pontos de instabilidade em estruturas 
reticuladas com comportamento não linear geométrico, apontando as cargas críticas para que 
a otimização via Algoritmos Genéticos possa ser realizada baseada na maximização da 
relação carga crítica por peso da estrutura. 

Os resultados obtidos apontam para a viabilidade da técnica proposta.  
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