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RESUMO 

Rosa Filho, Wilson Tadeu – Otimização de Pórtico Plano de Concreto 

Armado Utilizando Algoritmo Genético e Processo Iterativo - Faculdade de 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, 

2015. 175 páginas.  

 

O presente trabalho apresenta um procedimento numérico que tem como finalidade 

otimizar as estruturas formadas por pórticos planos de concreto armado. A função 

objetivo da otimização é o custo total da estrutura. As formas de madeira, o volume 

de concreto e as armaduras são os itens que fazem parte do custo e, portanto, as 

variáveis a serem otimizadas. O pórtico plano é calculado pelo Método dos 

Deslocamentos, que se mostra mais apropriado para implementação computacional. 

A otimização é efetuada por duas maneiras: inicialmente é utilizado um processo 

iterativo, onde todas as combinações possíveis de seções transversais de vigas e 

pilares pré-estabelecidas são testadas e então armazenadas em um banco de 

dados.  Em seguida, a técnica de Algoritmos Genéticos é utilizada com o intuito de 

estabelecer as melhores combinações entre seções transversais das vigas e seções 

transversais dos pilares.  Todas as etapas, desde a análise estrutural do pórtico 

plano até o dimensionamento otimizado dos elementos estruturais, foram 

sistematizadas por meio de dois programas computacionais (Otimo_Iterativo e 

Ótimo_Genético).  A eficácia do processo de otimização pela utilização da técnica de 

Algoritmos Genéticos é verificada com base nos resultados obtidos pelo processo 

iterativo.  

 

Palavras-chave: Concreto Armado; Pórtico Plano; Dimensionamento; Otimização; 

Algoritmo Genético. 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Rosa Filho, Wilson Tadeu - Optimization of a Plane Frame Reinforced 

Concrete Using Genetic Algorithm and Iterative Process – Campinas School of 

Civil Engineering, Architeture and Urbanism, State University of Campinas, 2015. 

175 pages.  

  

This dissertation presents a numerical procedure to optimize the structures of 

reinforced concrete plane frame. The optimization objective function is the total cost 

of the structure. The shuttering, concrete volume and the reinforcement areas are the 

items that are part of the cost, and therefore the variables to be optimized. The plane 

frame is calculated using Displacement Method, which proves more suitable for 

computer implementation. The optimization performs in two ways. Initially is 

established an iterative process, all possible combinations beams and columns 

cross-sections pre-set are tested and then stored in a database. Genetic Algorithms 

applies to establish the best combinations of cross sections of the beams and cross 

sections of the columns. All steps from the structural analysis of plane frame until the 

optimized design of the structural elements are systematized through two computers 

programs (Ótimo_Iterativo e Ótimo_Genético). The effectiveness of the optimization 

process by using the genetic algorithms is verified based on the results obtained by 

the iterative process. 

 

 

Keywords: Reinforced Concrete; Plane Frame; Design; Optimization, Genetic 

Algorithm. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a introdução de computadores nos escritórios de projeto estrutural, o 

tempo gasto para o cálculo e desenhos das estruturas diminuiu drasticamente, 

porém a maneira de se definir as seções transversais de pilares e vigas não 

acompanhou esta mudança de paradigmas. Estas são definidas por métodos 

expeditos de pré-dimensionamento, e são adequadas às condições de contorno, 

limitações arquitetônicas, hidráulicas e etc. Em programas comerciais de cálculo 

estrutural, em geral é criado um modelo da estrutura utilizando as seções definidas 

no pré-dimensionamento. Como saída do programa são obtidas as armaduras 

necessárias para atender as especificações de norma relativas aos estados limites 

últimos e aos estados limites de serviço. Se a estrutura atender a todas as 

exigências, esta será aceita, caso contrário as seções serão redefinidas pelo 

projetista e redimensionadas pelo programa até que se encontre a solução que 

atenda a estes critérios. Como se percebe, não é considerado nem pelo programa 

nem pelo projetista o custo da estrutura para a definição das dimensões das seções 

transversais. Com o objetivo de se produzir estruturas com custos menores o 

presente trabalho teve como meta desenvolver dois programas computacionais de 

otimização. O programa Ótimo_Iterativo analisa e dimensiona os pórticos formados 

por todas as combinações de seções transversais de vigas e pilares disponíveis em 

bancos de dados previamente definidos e através deste processo iterativo obtém o 

pórtico ótimo, ou seja, de menor custo. O programa Ótimo_Genético elege apenas 

algumas seções transversais de vigas e pilares a serem analisadas e dimensionadas 

e utiliza para a seleção das seções transversais a técnica de Algoritmos Genéticos. 

Comparando-se o custo do pórtico ótimo obtido em ambos os programas conclui-se 

que o programa Ótimo_Genético apesar de não analisar todas as combinações de 

seções transversais de vigas e pilares encontra o pórtico ótimo com um menor custo 

computacional. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é sistematizar o dimensionamento ótimo de 

pórticos planos de concreto armado. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O objetivo específico é desenvolver procedimentos numéricos para análise 

estrutural e dimensionamento de pórticos planos em concreto armado, incluindo 

técnicas de otimização para obtenção do dimensionamento mais econômico dos 

elementos estruturais que compõem o pórtico. 

 

Dois procedimentos de otimização são propostos: o primeiro, chamado de 

Processo Iterativo e um segundo chamado de Algoritmo Genético.  

 

Estes procedimentos são sistematizados por meio de dois programas 

computacionais. O programa que utiliza o Processo Iterativo recebe o nome de 

Ótimo_Iterativo e o programa que utiliza a técnica de Algoritmos Genéticos recebe o 

nome de Ótimo_Genético. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O escopo da revisão bibliográfica é fazer o levantamento do estado da arte 

sobre a otimização de estruturas de concreto armado. Nesta busca, procurou-se por 

trabalhos que utilizaram a técnica dos Algoritmos Genéticos para a otimização das 

estruturas. A partir da revisão bibliográfica foi possível identificar as tendências de 

pesquisa sobre o tema. 

 

Os trabalhos encontrados são apresentados em ordem cronológica 

destacando-se os métodos utilizados, os resultados obtidos e as conclusões. 

  

BALAGARU (1980) desenvolveu um algoritmo para determinar as dimensões 

ótimas e a quantidade de armadura necessária para o dimensionamento de vigas de 

concreto armado com seção transversal retangular. A função a ser otimizada esta 

relacionada ao custo da viga. O custo é dependente do volume de concreto, do peso 

do aço e das áreas de formas. O autor apresenta uma equação para determinar 

quando o uso de armadura dupla produz vigas com custo menores do que o uso de 

armaduras simples. Para elucidar a proposta, o autor apresentou exemplos 

numéricos. A função foi minimizada utilizando o Método dos Multiplicadores de 

Lagrange.  

 

KANAGASUNDARAM & KARIHALOO (1991) relatam em seu artigo um 

processo de otimização de vigas e pilares de concreto armado. A otimização descrita 

tem por objetivo estabelecer a dimensão transversal de vigas e pilares que 

produzem o menor custo do elemento estrutural. A formulação desenvolvida levou 

em consideração as restrições da norma australiana AS3600-88 (1988) quanto à 

resistência à flexão e ao cisalhamento, às dimensões da seção transversal, às taxas 

de armadura mínima e máxima, à ductilidade da estrutura (altura da linha neutra), à 

resistência ao fogo e ao comportamento em serviço (flechas admissíveis). O 

problema foi resolvido utilizando-se programação linear sequencial e programação 

sequencial convexa. 
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COELLO ET AL (1997) os autores apresentaram um procedimento numérico 

que determina as dimensões ótimas da seção transversal de vigas de concreto 

armado. O procedimento proposto considerou os custos do volume de concreto, do 

peso do aço e das áreas de formas para obtenção da viga com custo ótimo. Os 

autores desenvolveram um método de busca utilizando a técnica de Algoritmos 

Genéticos e compararam o resultado obtido pelo uso desta técnica com a 

Programação Geométrica. A calibração dos parâmetros do Algoritmos Genéticos tais 

como, tamanho da população, taxa de cruzamento, taxa de mutação e o máximo 

número de gerações é realizada por um procedimento empírico elaborado pelos 

autores. 

 

KOUMOUSIS E ARSENIS (1998) empregaram a técnica de Algoritmos 

Genéticos para realizar o detalhamento ótimo de vigas continuas de concreto 

armado. O procedimento decide o melhor detalhamento para a viga baseado em 

uma função multiobjetivo que tem por finalidade minimizar o peso da estrutura. As 

variáveis de projeto utilizadas foram a quantidade e a área de armadura. O objetivo 

foi converter a armadura necessária dada em centímetros quadrados em um 

conjunto de barras de aço de diâmetro de comprimento específicos ao longo do 

elemento, levando em consideração diferentes critérios e regras práticas de projeto 

como o comprimento de ancoragem e os locais apropriados de corte das barras. A 

codificação foi feita através dos números binários. O tamanho da população e a 

probabilidade de mutação variaram de acordo com o número de vãos da viga 

continua. 

 

RAFIQ E SOUTHCOMBE (1998) apresentaram uma nova abordagem para o 

dimensionamento e detalhamento ótimo de pilares de concreto armado usando a 

técnica de Algoritmos Genéticos para determinar o diâmetro e a distribuição ótima 

das armaduras na seção transversal de concreto. O diâmetro e o arranjo da 

armadura estão associados à máxima capacidade resistente aos momentos fletores 

em ambas as direções ortogonais do pilar. A otimização da distribuição de armadura 

resulta em um dimensionamento econômico. Os pilares são dimensionados de 

acordo com o British Standard (BS8110). No dimensionamento são respeitados os 

critérios referentes ao Estado Limite Último e os critérios referentes à boa prática de 
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execução de pilares no canteiro de obra. Os cromossomos, entidade que presenta 

os indivíduos na técnica de Algoritmos Genéticos foram codificados em binário. 

Fixou-se o número de 50 indivíduos para a população inicial. Utilizou-se um número 

máximo de gerações igual a 50. Foram dimensionados quatro pilares segundo o 

método simplificado da norma britânica e comparados com o dimensionamento feito 

pelo processo via Algoritmos Genéticos. Os autores concluem que o uso da técnica 

de Algoritmos Genéticos resulta em um menor consumo de armadura. 

 
RAJEEV E KRISHNAMOORTHY (1998) apresentaram um método de 

otimização de pórticos planos de concreto armado constituídos por vigas e pilares de 

seções transversais retangulares. Utilizaram para a otimização a técnica de 

Algoritmos Genéticos. A função objetivo é dependente do custo do volume do 

concreto, do peso da armadura de aço e da área de formas. Exemplos de pórticos 

planos de concreto armado foram resolvidos e os resultados foram comparados com 

o método clássico de otimização. A ênfase deste trabalho foi colocada nos aspectos 

da modelagem genética, que, segundo os autores, ofereceram mecanismos para 

considerar realisticamente questões práticas, resultando em um modelo de projeto 

ideal para o fornecimento de soluções racionais. 

 

ARGOLO (2000) apresentou uma formulação para o dimensionamento ótimo 

de seções retangulares de concreto armado submetidos a flexo-compressão reta, 

utilizando a técnica de Algoritmos Genéticos. As potencialidades do uso da técnica 

de Algoritmos Genéticos são aplicadas na obtenção de soluções ótimas no 

dimensionamento. A altura e largura da seção transversal de concreto, número de 

camadas de aço dentro da seção e número de barras em uma mesma camada além 

do diâmetro das barras são as variáveis a serem otimizadas. Exemplos de aplicação 

comparam os resultados obtidos pela programação matemática com os provenientes 

do uso do Algoritmo Genético. O autor conclui que o dimensionamento 

convencional, com o uso de ábacos de iteração, não é indicado quando visa-se a 

economia do projeto. Na comparação entre as técnicas de otimização, evidenciou-se 

a robustez da técnica de Algoritmos Genéticos e sua eficiência na busca da seção 

transversal mais econômica. Para o tratamento das restrições foi empregada a 

técnica das funções de penalização. Para a codificação dos cromossomos foi 
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adotada a codificação binária. Em todos os exemplos apresentados, o autor usou 

uma população de 100 indivíduos e o critério de parada foi o número máximo de 

gerações 80.  

 

CERANIC & FRYER (2000) apresentaram uma aplicação do Método dos 

Multiplicadores de Lagrange para minimizar o custo do dimensionamento das 

armaduras de flexão nas seções transversais retangulares de vigas de concreto 

armado. Foram estudas seções transversais de vigas simplesmente e vigas 

duplamente armadas. Análises comparativas entre os resultados obtidos pelo uso do 

Método dos Multiplicadores de Lagrange e o resultados obtidos no dimensionamento 

com o uso de métodos convencionais são apresentados. Os resultados da 

comparação mostram que o Método do Multiplicador Lagrangiano pode ser aplicado 

com sucesso para a obtenção do consumo mínimo de armadura nas vigas de 

concreto. 

 

LIMA (2001) apresentou um estudo e uma aplicação da técnica de Algoritmos 

Genéticos para a otimização topológica e paramétrica de vigas de concreto armado 

submetidas a carregamentos distribuídos uniformes. A sistematização do estudo 

originou um programa em linguagem Java. O autor argumenta sobre a dificuldade 

em se calibrar os parâmetros utilizados na técnica de Algoritmos Genéticos e 

destaca que, à medida que se aumenta o tamanho da população, o problema 

converge para uma solução melhor. Existe, porém, um limite de indivíduos na 

população a partir do qual o ganho de desempenho não se torna significativo. O 

autor concluiu que a utilização dos Algoritmos Genéticos para problemas de 

otimização se mostrou bastante satisfatória. 

 

SILVA (2001) classificou os métodos clássicos de otimização e fez uma 

comparação com a técnica de Algoritmos Genéticos. Foi desenvolvido um programa 

de otimização via Algoritmos Genéticos de pilares submetidos à flexão oblíqua em 

que as variáveis de otimização são: a altura da seção do pilar; a bitola das barras de 

aço; e o número de barras utilizado. O autor considerou as restrições eliminando da 

população indivíduos que descumprissem alguma restrição. Foi desenvolvido 

também um programa para otimização via Algoritmos Genéticos de pórticos planos 
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(vigas e pilares submetidos à flexão normal composta) em que as variáveis de 

otimização são a altura da seção da viga e do pilar e suas respectivas áreas de aço 

e utilizou uma função de penalização considerando a distância que o indivíduo se 

encontra de atingir o estado limite último. O autor ressalta ainda as características de 

robustez, flexibilidade e relativa facilidade de implementação da técnica dos 

Algoritmos Genéticos. 

 
LEE e AHN (2003) apresentaram um estudo do uso da técnica de Algoritmos 

Genéticos aplicado a otimização de pórticos planos de concreto armado submetidos 

a combinação de carregamentos gravitacionais e esforços laterais. A dificuldade em 

encontrar a seção ótima em um conjunto infinito de dimensões de seções 

transversais e infinitos arranjos de armadura são sanados com a utilização de banco 

de dados que contém um número finito de seções transversais de vigas, de seções 

transversais de pilares e arranjo de armadura. Foi comprovado que o uso da técnica 

de Algoritmos Genéticos é eficiente para obtenção do pórtico plano ótimo. 

 
VIANNA (2003) apresentou um procedimento para otimizar o pré-

dimensionamento de edifícios em concreto armado, a partir da definição da 

geometria do pórtico e das características dos materiais utilizados. O programa 

criado pelo autor otimiza a estrutura localmente, otimizando primeiro vigas e 

posteriormente os pilares. Após a definição das dimensões ótimas dos pilares e 

vigas, a estrutura é reprocessada até que os esforços obtidos convirjam de uma 

iteração a outra.   

 

LEPS (2003) abordou o tema otimização de estruturas de concreto armado 

com base em uma combinação de estratégias de otimização determinísticas e 

estocásticas. O algoritmo de otimização determinística foi utilizado para o 

dimensionamento das seções de concreto armado submetidas a uma dada 

combinação de esforços. A otimização estocástica foi aplicada para a otimização dos 

tipos de materiais, dimensões da seção transversal dos elementos e para a escolha 

das bitolas de aço. 
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CAMP (2003) apresenta um procedimento de otimização de pórticos planos de 

concreto armado utilizando o algoritmo genético. O dimensionamento é realizado 

conforme norma americana ACI. O objetivo da otimização é minimizar o custo dos 

materiais e da construção da estrutura. A otimização é realizada considerando que a 

estrutura de concreto armado é submetida ao estado limite último e do estado limite 

de serviço. Exemplos de aplicação são apresentados para demonstrar a eficiência e 

robustez do método dos Algoritmos Genéticos. 

 

BARROS ET AL (2004) apresentaram uma solução analítica para o 

dimensionamento ótimo de seções transversais de concreto armado. As equações 

de equilíbrio a serem otimizadas referem-se à resistência da seção transversal de 

concreto armado ao momento fletor e a força axial. As deformações e as tensões 

dos materiais foram definidas e baseadas em funções Heaviside. Por essa definição, 

as equações de equilíbrio são descritas em uma única equação. A derivada desta 

equação única é utilizada para se obter o ponto ótimo, ou seja, a altura da linha 

neutra onde se obtém a menor taxa de armadura.  Exemplos numéricos de 

otimização do dimensionamento com a obtenção da mínima área de armadura para 

resistir ao momento fletor e a forças axiais são apresentadas. 

 

HAUPT E HAUPT (2004) apresentam de maneira detalhada as principais 

vantagens e aplicações da técnica de Algoritmos Genéticos, destacam em sua 

publicação a aplicação da técnica na otimização de elementos nas diversas áreas da 

engenharia. Segundo os autores a robustez da técnica de Algoritmos Genéticos se 

deve ao fato dela se aplicar em dados experimentais ou funções analíticas.  

 

BASTOS (2004) desenvolveu um programa para o cálculo otimizado de seções 

retangulares de concreto armado submetidas a esforços de flexo-compressão 

oblíqua. O processo de otimização proposto utiliza a técnica de Algoritmos 

Genéticos, a qual possui a vantagem de ser robusta e eficiente. O autor destaca na 

técnica dos Algoritmos Genéticos a possiblidade de se trabalhar com variáveis 

discretas e alcançar resultados otimizando múltiplos objetivos, também são 

analisadas e discutidas as vantagens da utilização da técnica dos Algoritmos 

Genéticos no cálculo de soluções ótimas na área da Engenharia Civil em relação a 
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outras técnicas de otimização clássicas. Para comprovar a eficiência da técnica o 

autor desenvolveu exemplos de aplicação no quais os resultados obtidos foram 

comparados com os encontrados através de outras técnicas de otimização.  

 

GOVINDARAJ E RAMASAMY (2005) apresentaram uma aplicação da técnica 

de Algoritmos Genéticos para a otimização do detalhamento da armadura de vigas 

continuas de concreto armado. Utilizaram para o dimensionamento o Indian 

Standard. A função objetivo é dependente do custo do volume de concreto, do peso 

do aço e da área de formas. Para a consideração das restrições foi utilizado o 

método das penalidades. Os cromossomos foram codificados utilizando os números 

binários. Os autores concluíram que a técnica de Algoritmos Genéticos gera um 

projeto confiável, econômico e prático. 

 

BARROS ET AL (2005) apresentaram um modelo para o dimensionamento 

ótimo de seções retangulares de concreto armado considerando o diagrama de 

tensão x deformação descrito nas normas europeias EC2-2001 e MC90. As 

expressões desenvolvidas relacionam o momento fletor e a área ótima de armadura. 

O objetivo do processo de otimização foi reduzir o custo do elemento estrutural, 

dependente do consumo do volume de concreto, do peso da armadura e da área de 

formas. Os autores concluem que a utilização do diagrama proposto no MC90 é 

mais conservativa que EC2-2001. 

 

KICINGER ET AL (2005) apresentaram um levantamento sobre a técnica dos 

Algoritmos Evolucionários aplicados à engenharia estrutural.  Neste trabalho é 

desenvolvido um método que correlaciona a computação evolucionária com a 

otimização integrada de estruturas de concreto armado. Na otimização integrada se 

considera de forma concomitante a otimização topológica dos elementos estruturais 

no pavimento e a otimização do detalhamento das armaduras. Os autores destacam 

que a otimização integrada surgiu com a difusão da técnica de Algoritmos Genéticos, 

já que os métodos clássicos de otimização têm dificuldade para tratar problemas 

com variáveis de natureza distinta. 
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NINA (2006) ampliou o programa computacional desenvolvido por VIANNA 

(2003) acrescentando novos domínios de dimensionamento no cálculo do pilar e 

adicionando critérios de plastificação e redistribuição de momentos no cálculo da 

viga.  Neste programa, consideram-se também os efeitos de segunda ordem de 

maneira aproximada pelo cálculo do z. 

 
KWAK e KIM (2008) estudaram a otimização de pórticos de concreto armado. 

Os autores criaram um banco de dados com seções transversais de vigas e pilares. 

Estas seções foram organizadas em ordem crescente de sua capacidade. O 

algoritmo utilizado para a otimização tem como objetivo procurar a seção mais 

econômica disponível neste banco de dados que resista aos esforços atuantes no 

pórtico. A principal vantagem deste algoritmo é mitigar os problemas associados a 

utilização de métodos de programação matemática para o dimensionamento das 

seções de concreto armado. A técnica de otimização utilizada foi um processo 

iterativo onde todas as seções transversais de vigas e pilares disponível em banco 

de dados foram testadas. 

 

KWAK e KIM (2009) apresentaram uma ampliação de seu trabalho anterior. 

Utilizaram o Algoritmo Genético na rotina de busca da melhor seção transversal. 

Esta rotina melhorou o tempo de procura e tornou a convergência menos morosa. 

 

MINGQI E XING (2010) apresentaram um método de otimização utilizando a 

técnica de Algoritmos Genéticos. O objetivo deste procedimento de otimização é 

minimizar os materiais e o custo da construção de elementos estruturais de concreto 

armado sujeito a requisitos de operacionalidade e resistência impostos pelas normas 

de concreto armado. Para a consideração das restrições é utilizado o método das 

penalidades. Não há informações sobre os parâmetros adotados. São dados como 

exemplo à otimização de dois pórticos de concreto armado e os autores constataram 

que o método proposto neste trabalho é eficiente e aplicável. 

 

MUSTAFA KAYA (2010) apresentou um estudo de dois novos diferentes 

operadores de cruzamento para Algoritmo Genético, o sequencial e randômico. A 
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aplicação destes operadores na resolução de problemas de otimização de vigas de 

concreto armado e de treliça espacial se mostraram bastante satisfatórios. 

 

KAVEH E SABZI (2012) apresentam uma metodologia de otimização do custo 

de pórtico plano de concreto armado utilizando o algoritmo Big Bang - Big Crunch 

(BB-BC). Para a otimização utilizaram a norma ACI-318-08. Os pilares do pórtico 

foram calculados para resistir a momento fletor e força normal enquanto as vigas 

foram otimizadas para resistir apenas ao momento fletor. Os efeitos de segunda 

ordem foram considerados no dimensionamento dos elementos comprimidos. Os 

autores comparam os resultados obtidos utilizando o algoritmo BB-BC com o 

Algoritmo Genético. 

 

BARROS ET AL (2012) estudaram um método de otimização capaz de obter o 

custo mínimo de vigas retangulares de concreto armado solicitadas a flexão simples. 

As incógnitas analisadas na otimização são a profundidade da linha neutra e a área 

de armadura. As equações de equilíbrio (Momento e Força Normal) são as 

equações de restrições. As restrições de domínio também são incluídas na função. A 

condição necessária de otimalidade Kuhn-Tucker (K-T) é estabelecida para que seja 

obtida a solução do problema de otimização. 

 
PIRES (2014) desenvolveu uma ferramenta para otimização da seção 

transversal de pilares de concreto armado submetidos à flexão oblíqua considerando 

as não linearidades física e geométrica de maneira rigorosa. A autora elaborou um 

procedimento sistematizado que busca dentro de uma gama de possíveis soluções, 

o pilar que melhor atende os critérios de segurança, de economia e normativos. A 

otimização é realizada com o uso da técnica dos Algoritmos Genéticos. O Método 

dos Elementos Finitos é utilizado no cálculo dos deslocamentos, e as não 

linearidades física e geométrica são introduzidas por meio de um processo iterativo. 

Para verificar a eficiência da técnica de otimização empregada, foi elaborado um 

programa computacional que calcula todas as possíveis seções transversais de 

concreto armado contidas no espaço de busca, e escolhe aquela seção que, 

atendendo a todas as restrições, apresenta o menor custo. Nos resultados 
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apresentados observou-se que as soluções encontradas pelo programa utilizando a 

técnica dos Algoritmos Genéticos sempre convergiram para uma solução ótima. 

 

Através da leitura e análise crítica dos trabalhos apresentados foi possível 

confirmar que realmente há uma grande preocupação em se encontrar a dimensão 

da seção transversal de vigas e pilares que produzem estruturas mais econômicas. 

Nos trabalhos foi possível observar que os custos da estrutura são analisados 

principalmente em função do consumo do volume de concreto, da área de formas e 

do peso do aço.  

 

Da observação e reflexão dos trabalhos que utilizaram a técnica dos Algoritmos 

Genéticos como método de otimização é possível concluir que a técnica se aplica 

bem a otimização de estruturas de concreto armado por apresentar robustez, 

flexibilidade e relativa facilidade de implementação.  

 

Foi possível compreender que os parâmetros utilizados na técnica de 

Algoritmos Genéticos tais como: taxa de cruzamento, taxa de mutação, número de 

indivíduos da população e números de geração são avaliados para cada problema 

de maneira individual. 

 

Alguns trabalhos apresentados nessa revisão bibliográfica foram de grande 

importância e contribuíram significativamente com alguma informação para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, dentre eles: LEE e AHN (2003) e KWAK e KIM 

(2008). Nota-se em ambos os trabalhos a importância da criação de um banco de 

dados com seções padronizadas de vigas e de pilares. A principal vantagem em se 

utilizar bancos de dados é limitar o universo das seções transversais estudadas. 

 

Cabe ressaltar que apesar de um grande número de trabalhos terem 

desenvolvido sistematizações computacionais para os procedimentos de otimização 

elaborados, nenhum deles fez uma reflexão de como a sistematização poderia ser 

utilizada em programas comerciais de cálculo de estruturas de concreto armado já 

existentes no mercado. Esta será uma lacuna a ser preenchida com este trabalho. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 DESCRIÇÃO GERAL 

Este trabalho tem como finalidade sistematizar a otimização de pórticos planos 

de concreto armado. O objetivo da otimização é estabelecer as seções transversais 

de vigas e de pilares que produzem o pórtico de menor custo. 

 

O custo é composto pela somatória dos seguintes itens: área de formas, 

volume de concreto e peso da armadura.  A estrutura do pórtico plano poderá ter 

configuração qualquer. Por este motivo, as coordenadas dos nós inicial e final de 

cada barra, a indicação se a barra deve ser dimensionada como pilar ou como viga, 

e todos os carregamentos que solicitam a estrutura serão os dados de entrada para 

a otimização.  

 

Sabe-se que a quantidade de seções transversais de vigas e pilares que são 

solução para o pórtico plano são infinitas e dificilmente se conseguiria resolver todas 

elas. Além disso, as seções transversais devem obedecer algumas condições, tais 

como: arquitetônicas, hidráulicas e outras diretrizes construtivas e normativas. 

Assim, optou-se por limitar as possibilidades de seções transversais de vigas e 

pilares em bancos de dados, de forma a se estabelecer o universo de soluções 

possíveis. 

 

Os bancos de dados contêm as dimensões padronizadas das seções 

transversais de vigas e de pilares. Nestes bancos de dados estão disponíveis a 

largura, a altura e as taxas de armadura de cada elemento.  

 

A partir do banco de dados de vigas, conhecendo-se os dados geométricos da 

seção transversal (largura e altura) e a taxa de armadura, é possível se calcular o 

momento último resistente.  Para o banco de dados de pilares o momento último 

resistente é função dos dados geométricos, da taxa de armadura e também da 

normal atuante. 
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Foram estabelecidos até nove diferentes valores de taxa de armadura para 

cada seção transversal de vigas e pilares.   

 

Foram desenvolvidos dois procedimentos de otimização: o primeiro, chamado 

de Processo Iterativo e um segundo chamado de Algoritmo Genético. 

 

O Processo Iterativo é composto pelas seguintes etapas: com os dados 

geométricos e de carregamento da estrutura fornecidos, o procedimento inicial é 

atribuir, para todas as vigas e pilares da estrutura, a primeira seção do banco de 

dados. Os esforços internos (momento fletor para vigas e momento fletor e força 

normal para os pilares) serão calculados e comparados aos momentos resistentes 

disponíveis neste mesmo banco de dados. A menor taxa de armadura que atende 

aos esforços internos será encontrada. Conhecidas as seções transversais e as 

taxas de armadura necessárias, será então quantificado o custo deste primeiro 

pórtico. Na sequência, a estrutura constituída pela segunda seção transversal de 

viga disponível no banco de dados com a primeira seção transversal de pilar será 

analisada e se obterá um novo custo. Estes procedimentos serão repetidos até que 

todas as combinações possíveis de vigas e pilares sejam calculadas. O custo de 

cada pórtico possível será calculado e então a rotina encontrará o mais econômico. 

Como se observa neste procedimento de cálculo todas as seções transversais são 

analisadas. 

 

O procedimento chamado de Algoritmo Genético foi desenvolvido com o 

objetivo de melhorar o tempo de processamento, apresentando-se como uma 

solução mais rápida e mais elegante de sistematização. Nesse procedimento, não 

são analisadas todas as combinações de vigas e pilares. Em sua rotina, existem 

processos que detectam as características das seções transversais que poderão 

levar a uma solução mais econômica. Estes processos de busca por Algoritmo 

Genético foram descritos inicialmente por HOLLAND (1975). 

 

 A finalidade de se utilizar duas técnicas para a otimização é ter uma base de 

comparação.  
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A seguir, é apresentado um resumo dos itens a serem abordados na 

metodologia. No item Modelos Materiais serão apresentados os modelos reológicos 

adotados para os materiais construtivos, concreto e aço. No item Análise Estrutural, 

a metodologia utilizada para se calcular os esforços internos do pórtico plano será 

relatada. Os quatro últimos itens da metodologia: Dimensionamento, Otimização, 

Custo do Pórtico e Sistematização detalharão os procedimentos necessários para se 

encontrar o pórtico ótimo. 

4.2 MODELOS MATERIAIS 

O diagrama tensão-deformação do concreto utilizado foi o proposto pela ABNT 

NBR 6118:2014 (Figura 1).  Consideraram-se para este trabalho apenas concretos 

compreendidos nas classes de resistência do grupo I, ou seja, concretos de classes 

entre C20 a C50. 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama tensão-deformação do concreto (fonte: ABNT NBR 6118:2014)  

 

 

Nesse diagrama, as relações tensão-deformação são estabelecidas pelas 

equações 1 e 2: 

           [  (  
  
   

)
 

]          
 

          (1) 

 

  

                         (2) 
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onde                             para o grupo I de resistência do 

concreto (C20 a C50). 

 

O diagrama parábola-retângulo será simplificado conforme permitido pela 

ABNT NBR 6118:2014 (Figura 2). 

 

Figura 2 – Diagrama simplificado retangular de distribuição de tensão no concreto  
Comprimido 

 

Para o aço, adotou-se o diagrama de comportamento proposto pela ABNT NBR 

6118:2014 (Figura 3). 

 

Figura 3 – Diagrama tensão-deformação do aço (fonte: ABNT NBR 6118:2014)  

 

    As equações constitutivas para o aço estão mostradas nas equações 3 a 5: 

 

                    (3) 
 

  

                                         (4) 
 

  

           |    |  |  |                          (5) 
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4.3 ANÁLISE ESTRUTURAL 

Para a análise estrutural do pórtico plano é utilizado o Método dos 

Deslocamentos, que se mostra mais apropriado para implementação computacional. 

A resolução da estrutura é determinada pelo cálculo das deformações sofridas pelos 

nós das barras do pórtico plano e, a partir desses valores, obtêm-se os diagramas 

de esforços solicitantes. 

 

As incógnitas deste método são: os ângulos de rotação e os deslocamentos 

lineares sofridos pelos nós das diversas barras que compõem o pórtico.  

 

Os fundamentos do Método dos Deslocamentos podem ser encontrados em 

GERE & WEAVER (1981). 

 

 O procedimento utilizado para a análise estrutural foi traduzido para uma 

linguagem computacional e transformado em um módulo computacional. A finalidade 

deste módulo é calcular os esforços aos quais estão submetidos os elementos 

estruturais do pórtico quando solicitados a um carregamento pré-estabelecido.  O 

módulo computacional de análise estrutural é utilizado nos programas 

Ótimo_Iterativo e Ótimo_Genético. 

4.4 DIMENSIONAMENTO 

Embora esse item tenha sido denominado DIMENSIONAMENTO, o 

procedimento utilizado para definição da seção transversal e da armadura a ser 

adotada é, na verdade, um procedimento de verificação, já que várias taxas de 

armadura são fixadas e associadas a um conjunto de seções transversais pré-

estabelecidas. O momento último resistente é calculado para cada par (seção 

transversal, taxa de armadura) e então comparado com o momento solicitante obtido 

da análise estrutural. 
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As hipóteses básicas utilizadas para a verificação das armaduras estão descritas 
abaixo: 

 

a) as seções transversais permanecem planas após o início da deformação até 

o estado limite último; as deformações são, em cada ponto, proporcionais a 

sua distância à linha neutra da seção (hipótese de Bernoulli); 

b) admite-se solidariedade perfeita entre o concreto e a armadura. Desta forma, 

a deformação específica de uma barra da armadura, em tração ou 

compressão, é igual à deformação especifica do concreto adjacente; 

c) as tensões de tração no concreto, normais a seção transversal, são 

desprezadas; 

d) o encurtamento último (máximo) do concreto no estado limite último será igual 

a 0,35% nas seções não inteiramente comprimidas, ou igual a 0,20% na fibra 

a 3/7h no caso da seção estar toda comprimida (para os concretos do grupo I 

de resistência); 

e) o alongamento último das armaduras para prevenir as deformações plásticas 

excessivas será igual a 1%; 

f) admite-se que a distribuição de tensões no concreto seja feita de acordo com 

o diagrama da Figura 2; 

g) as tensões nas armaduras são obtidas a partir do diagrama tensão-

deformação indicado na Figura 3. 

 

Os procedimentos adotados para o dimensionamento da seção transversal de 

vigas e pilares de concreto armado estão descritos a seguir. 
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4.4.1 VIGAS 

Neste item são apresentados os critérios que norteiam o dimensionamento das 

vigas. 

4.4.1.1 ARMADURA LONGITUDINAL 

Armadura mínima: serão fixados os valores de armadura mínima de tração 

conforme item 17.3.5 da ABNT NBR 6118:2014. 

 

As taxas mínimas de armadura estão indicadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Taxas mínimas de armadura de flexão para vigas (fonte: ABNT NBR 6118:2014) 

 

 

Armadura máxima: conforme item 17.3.5.2.4 da ABNT NBR 6118:2014, a soma 

das armaduras de tração e de compressão não devem ter valor maior que 4% da 

área de concreto da seção transversal. 

 

Distribuição transversal: conforme item 18.3.2.2 da ABNT NBR 6118:2014, o 

espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano 

da seção transversal, deve ser igual ou superior a 20 mm; ao diâmetro da barra, do 

feixe ou da luva; e ainda a 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado 

graúdo. 

 
A distribuição da armadura longitudinal de tração foi limitada a duas camadas. 

20 25 30 35 40 45 50

Retangular 0,150 0,150 0,150 0,164 0,179 0,194 0,208

Notas

1 – fck em MPa;

2 – rmin – taxa mínima de armadura de flexão para vigas;

3 – Asmin – Área da seção transversal da armadura longitudinal de tração mínima. 

Valores de rmim (1)(As.mim/Ac)

%

Forma da seção
fck
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4.4.1.2 LIMITAÇÃO DA GEOMETRIA DA SEÇÃO TRANSVERSAL DA VIGA 

Os intervalos de busca das dimensões da seção transversal das vigas foram 

estabelecidos a partir dos critérios a seguir apresentados.  

 

A altura mínima (hmin) foi fixada em 25cm. Na ABNT NBR 6118:2014 não existe 

nenhuma limitação quanto à altura mínima. Portanto, adotou-se o valor 

recomendado por BASTOS (2010). 

 

A altura máxima (hmáx) foi fixada em 60cm. O valor da altura máxima da viga foi 

fixado em 60cm pois segundo ABNT NBR 6118:2014, item 17.3.5.2.3, em vigas com 

altura igual ou inferior a 60cm, pode ser dispensada a utilização da armadura de 

pele. Neste trabalho, como o objetivo é diminuir o consumo de material, este limite 

foi imposto. 

 

A largura mínima (bw,min) foi fixada em 0,40*h, onde h é a altura da viga,  

conforme item 15.10 da ABNT NBR 6118:2014 que trata da instabilidade lateral de 

vigas. 

 

A largura máxima (bw,máx) foi fixada em 30cm. Na ABNT NBR 6118:2014 não 

existe nenhuma limitação quanto à largura máxima. Portanto, adotou-se este valor 

por ser um limite aceitável nas edificações correntes. 
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4.4.1.3 VIGAS PADRONIZADAS  

De acordo com os critérios propostos, criou-se a Tabela 2, onde estão 

dispostos 28 diferentes tipos de seções transversais. A largura b e altura h das vigas 

têm variação de 5 em 5cm.  

 

Tabela 2 – Largura x Altura padronizadas das vigas:  28 seções transversais 

Seções transversais das vigas 

Nº VIGA b (cm) h (cm) 

1 10 

25 
2 15 

3 20 

4 25 

5 12 

30 

6 15 

7 20 

8 25 

9 30 

10 14 

35 
11 20 

12 25 

13 30 

14 16 

40 
15 20 

16 25 

17 30 

18 18 

45 19 25 

20 30 

21 20 

50 22 25 

23 30 

24 22 

55 25 25 

26 30 

27 24 
60 

28 30 
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De acordo com o item 13.2.2 da ABNT NBR 6118:2014 a base da seção 

transversal da viga não pode apresentar largura menor que 12 cm, mas este limite 

pode ser reduzido, respeitando-se um mínimo absoluto de 10 cm em casos 

excepcionais, sendo obrigatoriamente respeitadas as seguintes condições: 

 

a) alojamento das armaduras e suas interferências com as armaduras de 

outros elementos estruturais, respeitando os espaçamentos e cobrimentos 

estabelecidos nesta Norma; 

 

b) lançamento e vibração do concreto de acordo com a ABNT NBR 14931.  

 
De acordo com os critérios apresentados no item 4.4.1.1, criou-se a Tabela 3. 

Nesta tabela são indicadas, para cada seção transversal de viga e correspondente 

numeração da taxa de armadura, a quantidade e a bitola da armadura de tração. 

 

As configurações de armaduras adotadas cobrem o espectro entre a mínima 

taxa geométrica de armadura e a máxima taxa geométrica de armadura.  

 

Optou-se por numerar as taxas de armadura de vigas, neste caso de 1 a 9, 

para facilidade da implementação computacional.  
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Tabela 3 – Quantidade e bitola da armadura de vigas 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 ø 6.3 2 ø 8 4 ø 8

2 2 ø 6.3 3 ø 8 3 ø 10 2 ø 16 3 ø 16 4 ø 16 3 ø 20 4 ø 20

3 3 ø 6.3 3 ø 8 5 ø 8 7 ø 10 7 ø 12.5 5 ø 16 7 ø 16 5 ø 20 6 ø 20

4 4 ø 6.3 4 ø 8 4 ø 10 6 ø 12.5 5 ø 16 4 ø 20 5 ø 20 6 ø 20 5 ø 25

5 2 ø 6.3 3 ø 8 4 ø 8

6 3 ø 6.3 3 ø 8 3 ø 10 6 ø 10 6 ø 12.5 5 ø 16 4 ø 16 4 ø 20 3 ø 25

7 3 ø 6.3 4 ø 8 4 ø 10 8 ø 10 8 ø 12.5 6 ø 16 5 ø 20 4 ø 25 5 ø 25

8 4 ø 6.3 5 ø 8 5 ø 10 5 ø 12.5 10 ø 12.5 8 ø 16 6 ø 20 8 ø 20 6 ø 25

9 5 ø 6.3 6 ø 8 6 ø 10 5 ø 16 7 ø 16 6 ø 20 8 ø 20 9 ø 20 7 ø 25

10 3 ø 6.3 3 ø 8 4 ø 10 5 ø 12.5 4 ø 16 4 ø 20 3 ø 25

11 4 ø 6.3 5 ø 8 5 ø 10 6 ø 12.5 6 ø 16 7 ø 16 6 ø 20 5 ø 25

12 5 ø 6.3 6 ø 8 6 ø 10 8 ø 12.5 7 ø 16 9 ø 16 7 ø 20 6 ø 25 7 ø 25

13 6 ø 6.3 7 ø 8 7 ø 10 9 ø 12.5 8 ø 16 11 ø 16 9 ø 20 11 ø 20 8 ø 25

14 4 ø 6.3 4 ø 8 5 ø 10 6 ø 12.5 4 ø 20 3 ø 25 4 ø 25

15 4 ø 6.3 5 ø 8 6 ø 10 7 ø 12.5 4 ø 20 6 ø 20 5 ø 25 6 ø 25

16 5 ø 6.3 6 ø 8 7 ø 10 9 ø 12.5 8 ø 16 7 ø 20 6 ø 25 7 ø 25 8 ø 25

17 6 ø 6.3 8 ø 8 8 ø 10 10 ø 12.5 9 ø 16 8 ø 20 7 ø 25 8 ø 25 9 ø 25

18 4 ø 6.3 5 ø 8 6 ø 10 7 ø 12.5 4 ø 20 4 ø 25 5 ø 25 6 ø 25

19 6 ø 6.3 7 ø 8 8 ø 10 10 ø 12.5 9 ø 16 8 ø 20 6 ø 25 7 ø 25 8 ø 25

20 7 ø 6.3 9 ø 8 9 ø 10 12 ø 12.5 11 ø 16 9 ø 20 11 ø 20 9 ø 25 10 ø 25

21 5 ø 6.3 6 ø 8 7 ø 10 5 ø 16 8 ø 16 6 ø 20 6 ø 25

22 7 ø 6.3 8 ø 8 8 ø 10 7 ø 16 10 ø 16 8 ø 20 10 ø 20 8 ø 25

23 8 ø 6.3 9 ø 8 10 ø 10 8 ø 16 12 ø 16 10 ø 20 12 ø 20 10 ø 25

24 6 ø 6.3 6 ø 8 8 ø 10 10 ø 12.5 6 ø 20 8 ø 20 6 ø 25

25 7 ø 6.3 9 ø 8 9 ø 10 12 ø 12.5 7 ø 20 9 ø 20 8 ø 25

26 8 ø 6.3 10 ø 8 11 ø 10 14 ø 12.5 13 ø 16 11 ø 20 9 ø 25 10 ø 25

27 7 ø 6.3 9 ø 8 10 ø 10 12 ø 12.5 11 ø 16 8 ø 20 8 ø 25

28 9 ø 6.3 11 ø 8 12 ø 10 14 ø 12.5 14 ø 16 12 ø 20 10 ø 25

Nº VIGA

Nº  TAXA DE ARMADURA
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A Figura 4 apresenta o esquema gráfico da viga de número 1 para cada uma 

das três taxas de armaduras indicadas na tabela 3. 

 

 

Figura 4 – Esquema gráfico da viga número 1 

 

 

 A representação gráfica das demais seções transversais de vigas com suas 

respectivas taxas de armadura estão disponíveis no APÊNDICE A.1. 
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4.4.1.4 CÁLCULO DO MOMENTO ÚLTIMO RESISTENTE 

A seguir é apresentado o procedimento para se calcular o momento último 

resistente das seções transversais das vigas. 

 

As equações de equilíbrio de uma viga com armadura simples são as 

seguintes: 

 

                   (6) 

 

                          (7) 

 

Do banco de dados de vigas é possível se obter o valor das seguintes varáveis: 

base  b, altura útil d da seção transversal e a armadura disponível   .  

 

Toma-se como hipótese inicial que a tensão na armadura    seja igual à tensão 

de escoamento do aço    . Esta igualdade é valida para seções até o domínio três 

de dimensionamento. O cálculo de vigas até o domínio três é uma imposição da 

ABNT NBR 6118:2014. 

 

A única variável não conhecida da equação 6 é valor da linha neutra em sua 

forma adimensional,   . Para que a hipótese inicial (        seja confirmada, o 

valor de    deve ser menor ou no máximo igual a 0.45, para os concretos 

pertencentes ao grupo I de resistência. Caso    seja superior a 0,45 a configuração 

teria que ser alterada para uma seção transversal com armadura dupla. No presente 

trabalho, não são utilizadas vigas com armadura dupla, portanto, essa alternativa 

não se coloca como solução, sendo assim, quando o valor de    for maior que 0,45 

o momento resistente desta seção será considerado igual a zero.  

 

O valor da tensão resistente do concreto a compressão,    , é um dado de 

entrada. 
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Calculado a valor de    é possível se obter o valor do momento último 

resistente    utilizando-se a equação 7. 

 

A seguir é apresentada na Tabela 4 os valores dos momentos fletores 

resistentes característicos,   , para cada uma das 28 seções transversais de viga e 

a respectiva taxa de armadura para fck=40MPa. 

 
Tabela 4 – Momento fletor resistente – fck=40MPa 

 

 

 

Tabelas de momento resistentes com fck variando de 20 a 50 MPa são 

apresentadas no APÊNDICE A. 

4.4.2 PILAR 

Neste item são apresentados os critérios que norteiam o dimensionamento dos 

pilares. 

4.4.2.1 ARMADURA LONGITUDINAL 

São fixados os valores de armadura mínima de compressão (As,mim) conforme 

item 17.3.5.3.1 da ABNT NBR 6118:2014:   

 

As,mim = 0,15Nd/fyd   0,4%Ac   

 

onde Nd é força normal de cálculo, fyd  é a tensão de escoamento do aço e Ac é a 

área da seção transversal de concreto. 
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A maior armadura possível para pilares deve ser 8% da seção real, 

considerando-se inclusive a sobreposição de armadura existente em regiões de 

emenda. Portanto, se for levado em conta que o pilar sempre terá um lance superior 

de mesma armadura, o valor da armadura máxima ficará limitado por: 

 

As,max = 4%Ac 

4.4.2.2 LIMITAÇÃO DA GEOMETRIA DA SEÇÃO TRANSVERSAL DO PILAR 

Os intervalos de busca das dimensões da seção transversal dos pilares foram 

estabelecidos a partir dos critérios a seguir apresentados.  

 

A altura mínima (hmin) foi fixada em 20cm. A ABNT NBR 6118:2014, no item 

13.2.3, estabelece que a seção transversal de pilares maciços, qualquer que seja 

sua forma, não deve apresentar dimensão menor que 19cm. 

 

Em casos especiais, permitem-se dimensões entre 19 e 14cm, desde que se 

multipliquem as ações consideradas no dimensionamento por um coeficiente 

adicional. Como busca-se a seção mais econômica, não serão incluídas dimensões 

inferiores a 20cm. 

 

A altura máxima (hmáx) foi fixada em 50cm. Este limite será imposto para não se 

trabalhar com pilares-parede e por ser também um limite aceitável nas edificações 

correntes.  

 

A largura mínima (b,min) foi fixada com um valor igual a altura mínima, ou seja, 

vinte centímetros. 

 

A largura máxima (b,máx) foi fixada em 30cm. Na ABNT NBR 6118:2014 não 

existe nenhuma limitação quanto à largura máxima, portanto, adotou-se este valor 

por ser um limite aceitável nas edificações correntes. 
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4.4.2.3 PILARES PADRONIZADOS  

De acordo com os critérios propostos, criou-se a Tabela 5, onde estão 

dispostos 18 diferentes tipos de seções transversais. As alturas e as larguras das 

seções transversais dos pilares têm variação de 5 em 5cm.  

 
Tabela 5 – Largura x Altura padronizadas dos Pilares: 18 seções transversais 

 

 

De acordo com os critérios apresentados no item 4.4.2.1, criou-se a Tabela 6. 

Nesta tabela são indicadas, para cada seção transversal de pilar e correspondente 

numeração da taxa armadura, a quantidade e bitola da armadura longitudinal. 

 

As configurações de armaduras adotadas cobrem o espectro entre a mínima 

taxa geométrica de armadura e a máxima taxa geométrica de armadura.  

 

Optou-se por numerar as taxas de armadura de pilares, neste caso de 1 a 8, 

para facilidade de implementação computacional.  

 

 
 
  

Pilar b h

1 20 20

2 20 25

3 20 30

4 20 35

5 20 40

6 20 45

7 20 50

8 25 25

9 25 30

10 25 35

11 25 40

12 25 45

13 25 50

14 30 30

15 30 35

16 30 40

17 30 45

18 30 50
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Tabela 6 – Quantidade e bitola da armadura de pilares 

 
 
 

A Figura 5 representa o esquema gráfico do pilar de número 1 para cada uma 

das sete taxas de armaduras indicadas na Tabela 6 

. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 4 ø 10 6 ø 10 4 ø 12.5 6 ø 12.5 8 ø 12.5 6 ø 16 4 ø 20

2 4 ø 10 6 ø 10 6 ø 12.5 8 ø 12.5 6 ø 16 4 ø 20 4 ø 25

3 4 ø 10 4 ø 12.5 6 ø 12.5 8 ø 12.5 6 ø 16 8 ø 16 6 ø 20

4 4 ø 10 6 ø 10 8 ø 10 6 ø 12.5 6 ø 16 8 ø 16 6 ø 20 8 ø 20

5 6 ø 10 8 ø 10 6 ø 12.5 8 ø 12.5 6 ø 16 6 ø 20 6 ø 25

6 6 ø 10 8 ø 10 6 ø 12.5 8 ø 12.5 6 ø 20 4 ø 25 6 ø 25

7 6 ø 10 8 ø 10 8 ø 12.5 6 ø 16 8 ø 16 6 ø 25

8 4 ø 10 6 ø 10 8 ø 10 6 ø 12.5 8 ø 12.5 8 ø 16 6 ø 20 8 ø 20

9 4 ø 10 6 ø 10 8 ø 10 8 ø 12.5 10 ø 12.5 8 ø 16 6 ø 20 8 ø 20

10 6 ø 10 8 ø 10 10 ø 10 8 ø 12.5 8 ø 16 10 ø 16 8 ø 20 6 ø 25

11 6 ø 10 8 ø 10 12 ø 10 10 ø 12.5 8 ø 16 10 ø 16 8 ø 20 8 ø 25

12 6 ø 10 6 ø 12.5 8 ø 12.5 6 ø 16 10 ø 16 8 ø 20 6 ø 25 8 ø 25

13 6 ø 12.5 8 ø 12.5 10 ø 12.5 8 ø 16 10 ø 16 8 ø 20 8 ø 25 10 ø 25

14 6 ø 10 6 ø 12.5 4 ø 16 6 ø 16 8 ø 16 10 ø 16 8 ø 20 10 ø 20

15 6 ø 10 6 ø 12.5 6 ø 16 4 ø 20 6 ø 20 8 ø 20 10 ø 20 8 ø 25

16 4 ø 12.5 6 ø 12.5 6 ø 16 4 ø 20 6 ø 20 8 ø 20 10 ø 20 8 ø 25

17 6 ø 12.5 8 ø 12.5 6 ø 16 6 ø 20 8 ø 20 10 ø 20 8 ø 25 10 ø 25

18 6 ø 12.5 8 ø 12.5 6 ø 16 6 ø 20 8 ø 20 10 ø 20 8 ø 25 10 ø 25

Nº PILAR

Nº  TAXA DE ARMADURA
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Figura 5 – Esquema gráfico do pilar número 1 

 

  A representação gráfica das demais seções transversais de pilares com suas 

respectivas configurações de armadura estão disponíveis no APÊNDICE A.2. 
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4.4.2.4 CÁLCULO DO MOMENTO ÚLTIMO RESISTENTE 

A seguir é apresentado o procedimento para a obtenção do momento último 

resistente da seção do pilar. 

 

As dimensões transversais b e h, base e altura dos pilares, são pré-definidas 

em banco de dados. Calcula-se, previamente, o diagrama de iteração Nk x Mk 

(normal característica versus momento característico) para todas as taxas de 

armadura longitudinais disponíveis.  

 

Para obtenção do diagrama de interação do pilar primeiramente calcula-se a 

deformação na armadura. 

 

As deformações nas armaduras são calculadas para cada um dos domínios de 

dimensionamento através das equações apresentadas a seguir. 

 

Domínio 1 

 

 

Figura 6 – Deformações nas armaduras – domínio 1 
 

 

 

                          (8) 
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 (9) 

 

onde      é a deformação na armadura menos tracionada,     é a distância entre o 

centro de gravidade da armadura e a fibra menos tracionada do concreto,         é 

a distância entre a armadura mais tracionada e a fibra menos tracionada do 

concreto. 

 

Para o cálculo das deformações das armaduras no domínio 1 dividiu-se o 

ângulo   em nove intervalos.  

 
Domínio 2 

 

 

Figura 7 – Deformações nas armaduras – domínio 2 

 

 

        
     

         
 (10) 

                 (11) 

 

Para o cálculo das deformações das armaduras no domínio 2 dividiu-se o 

intervalo de posições possíveis da linha neutra (x) em nove partes. 
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Domínio 3, 4 e 4a 
 

 

 

Figura 8 – Deformações nas armaduras – domínio 3 e 4 

 

 

         
     

 
 (12) 

        
         

 
 (13) 

                 (14) 

 

Para o cálculo das deformações das armaduras nos domínios 3, 4 e 4a dividiu-

se o intervalo de posições possíveis da linha neutra (x) em nove partes. O limite 

superior de x neste domínio é valor para o aço CA-50. 
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Domínio 5 

 

 

Figura 9 – Deformações nas armaduras – domínio 5 

 

 

                   ⁄    (15) 

                      ⁄    (16) 

         
    

  ⁄  
 (17) 

 

Para o cálculo das deformações das armaduras no domínio 5 dividiu-se o 

ângulo   em seis intervalos.  

 

Após calcular a deformação na armadura é possível obter a tensão na 

armadura pela equação 18: 

 

                (18) 

 

onde,      é a tensão na armadura,     é o módulo de elasticidade longitudinal do 

aço e     é a tensão de escoamento do aço. 

 

O esforço resistente na armadura,     , é obtido através da Equação 19:  
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              (19) 

 

onde     é a área de armadura.  

 

O esforço resistente do concreto,      é obtido pela Equação 20: 

               (20) 

 

onde     é a tensão resistente do concreto à compressão e x é a posição da linha 

neutra. 

 

A força normal de cálculo,   , é obtida através da equação 21: 

 

       ∑    

 

   

 (21) 

 

onde   é o número de camadas de armadura.  

 

Para o domínio 1,      , pois toda a seção transversal de concreto 

encontra-se tracionada neste domínio. 

 

O momento resistente de cálculo, associado a esta normal é obtido através da 

Equação 22: 

 

      (
 

 
     )  ∑    (    

 

 
)

 

   

 (22) 

 

Os valores característicos de    e    são obtidos através das Equações 23 e 

24: 

    
  

   
 (23) 
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 (24) 

 
O dimensionamento do pilar será realizado da maneira apresentada a seguir.  

 

Após obter o valor da normal característica    atuante no pilar, o programa 

afere qual a menor taxa de armadura disponível que satisfaz a condição abaixo. 

 

        (25) 

 

onde     é o momento característico resistente e     e o momento característico 

solicitante proveniente da análise do pórtico plano. 

 
É apresentado, na Tabela 7, o cálculo do diagrama de iteração para o pilar 

esquematizado na Figura 10. Para este cálculo foram considerados os dados 

geométricos (b=20cm; h=20cm) e de armadura (4  10mm) indicados na figura e o 

valor da resistência característica do concreto, fck igual a 40MPa. 

  

 

Figura 10 – Seção transversal de pilar disponível no banco de dados 
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Tabela 7 – Diagrama de Iteração da seção transversal do pilar 1 

 

 

As duas últimas colunas da Tabela 7 relacionam a normal característica 

resistente, Nrk, e o momento característico resistente, Mrk, da seção transversal do 

pilar. O gráfico do diagrama de iteração é apresentado na Figura 11. 

  

θ x Domínio ε'si εsi R'sd Rsd - - Rcd Rsd.tot M.Rcd M.Rsd.tot Nrk Mrk

rad cm kN kN kNm kNm kN kN kNm kNm kN kNm

0,00000000 1 10,000 10,000 68,3 68,3 -4,1 4,1 0,0 136,5 0,0 0,0 -97,5 0,0

0,00006944 1 9,167 10,000 68,3 68,3 -4,1 4,1 0,0 136,5 0,0 0,0 -97,5 0,0

0,00013889 1 8,333 10,000 68,3 68,3 -4,1 4,1 0,0 136,5 0,0 0,0 -97,5 0,0

0,00020833 1 7,500 10,000 68,3 68,3 -4,1 4,1 0,0 136,5 0,0 0,0 -97,5 0,0

0,00027778 1 6,667 10,000 68,3 68,3 -4,1 4,1 0,0 136,5 0,0 0,0 -97,5 0,0

0,00034722 1 5,833 10,000 68,3 68,3 -4,1 4,1 0,0 136,5 0,0 0,0 -97,5 0,0

0,00041667 1 5,000 10,000 68,3 68,3 -4,1 4,1 0,0 136,5 0,0 0,0 -97,5 0,0

0,00048611 1 4,167 10,000 68,3 68,3 -4,1 4,1 0,0 136,5 0,0 0,0 -97,5 0,0

0,00055556 1 3,333 10,000 68,3 68,3 -4,1 4,1 0,0 136,5 0,0 0,0 -97,5 0,0

0,00 1-2 2,500 10,000 68,3 68,3 -4,1 4,1 0,0 136,5 0,0 0,0 -97,5 0,0

0,46 2 2,278 10,000 68,3 68,3 -4,1 4,1 17,9 136,5 1,8 0,0 -84,7 1,3

0,92 2 2,042 10,000 67,3 68,3 -4,0 4,1 35,8 135,6 3,4 0,1 -71,3 2,5

1,38 2 1,791 10,000 59,1 68,3 -3,5 4,1 53,7 127,3 5,1 0,6 -52,6 4,0

1,84 2 1,524 10,000 50,3 68,3 -3,0 4,1 71,6 118,5 6,6 1,1 -33,5 5,5

2,30 2 1,239 10,000 40,9 68,3 -2,5 4,1 89,5 109,1 8,1 1,6 -14,0 7,0

2,76 2 0,935 10,000 30,8 68,3 -1,8 4,1 107,3 99,1 9,5 2,2 5,9 8,4

3,22 2 0,608 10,000 20,0 68,3 -1,2 4,1 125,2 88,3 10,9 2,9 26,4 9,9

3,68 2 0,257 10,000 8,5 68,3 -0,5 4,1 143,1 76,7 12,2 3,6 47,4 11,3

4,14 2-3 -0,121 10,000 -4,0 68,3 0,2 4,1 161,0 64,3 13,4 4,3 69,1 12,7

4,80 3 -0,584 8,165 -19,2 68,3 1,2 4,1 186,5 49,0 15,1 5,3 98,2 14,5

5,46 3 -0,935 6,762 -30,8 68,3 1,8 4,1 212,0 37,4 16,6 5,9 124,7 16,1

6,11 3 -1,210 5,660 -39,9 68,3 2,4 4,1 237,6 28,4 17,9 6,5 149,4 17,5

6,77 3 -1,432 4,771 -47,2 68,3 2,8 4,1 263,1 21,0 19,2 6,9 172,9 18,7

7,43 3 -1,615 4,040 -53,2 68,3 3,2 4,1 288,6 15,0 20,3 7,3 195,4 19,7

8,08 3 -1,768 3,428 -58,3 68,3 3,5 4,1 314,1 10,0 21,3 7,6 217,2 20,6

8,74 3 -1,898 2,907 -62,6 68,3 3,8 4,1 339,6 5,7 22,1 7,9 238,5 21,4

9,40 3 -2,010 2,460 -66,3 68,3 4,0 4,1 365,1 2,0 22,8 8,1 259,4 22,0

10,05 3-4 -2,107 2,070 -68,3 68,3 4,1 4,1 390,6 0,0 23,4 8,2 279,0 22,5

11,16 4 -2,245 1,518 -68,3 50,1 4,1 3,0 433,6 -18,2 24,0 7,1 322,7 22,2

12,26 4 -2,359 1,066 -68,3 35,1 4,1 2,1 476,6 -33,1 24,3 6,2 364,1 21,8

13,37 4 -2,453 0,688 -68,3 22,7 4,1 1,4 519,5 -45,6 24,2 5,5 403,6 21,2

14,48 4 -2,533 0,368 -68,3 12,1 4,1 0,7 562,5 -56,1 23,7 4,8 441,9 20,4

15,58 4 -2,602 0,094 -68,3 3,1 4,1 0,2 605,5 -65,2 22,8 4,3 479,0 19,4

16,69 4 -2,661 -0,144 -68,3 -4,8 4,1 -0,3 648,4 -73,0 21,6 3,8 515,3 18,1

17,79 4 -2,713 -0,353 -68,3 -11,6 4,1 -0,7 691,4 -79,9 19,9 3,4 550,9 16,7

18,90 4 -2,759 -0,537 -68,3 -17,7 4,1 -1,1 734,4 -86,0 17,9 3,0 586,0 15,0

0,01749821 20,01 4-5 -2,800 -0,700 -68,3 -23,1 4,1 -1,4 777,3 -91,3 15,5 2,7 620,5 13,0

0,01312425 25,01 5 -2,600 -1,025 -68,3 -33,8 4,1 -2,0 867,1 -102,1 7,5 2,1 692,2 6,8

0,01217940 25,01 5 -2,557 -1,095 -68,3 -36,1 4,1 -2,2 881,8 -104,4 6,4 1,9 704,4 6,0

0,00874978 25,01 5 -2,400 -1,350 -68,3 -44,5 4,1 -2,7 925,1 -112,8 3,3 1,4 741,4 3,4

0,00437497 25,01 5 -2,200 -1,675 -68,3 -55,2 4,1 -3,3 959,8 -123,5 0,8 0,8 773,8 1,1

0,00000000 25,01 5 -2,000 -2,000 -65,9 -65,9 4,0 -4,0 971,4 -131,9 0,0 0,0 788,1 0,0
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Figura 11 – Diagrama de Iteração Nrk x Mrk 

 
Como se pode perceber pela análise da Figura 11, para cada normal atuante 

existe um respectivo momento fletor resistente associado. 
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4.5 OTIMIZAÇÃO DO PÓRTICO 

A otimização da seção transversal de vigas e pilares é feita através da busca 

da seção ótima destes elementos em bancos de dados com seções transversais pré-

definidas, tomando como referência o custo final do pórtico. 

4.5.1 DESCRIÇÃO PRELIMINAR 

Para cada combinação das seções transversais de vigas e pilares disponíveis 

no banco de dados, é criado um pórtico. Este pórtico é então submetido a um 

carregamento previamente estabelecido. Os esforços resultantes são obtidos na 

etapa de análise estrutural, por meio de um módulo computacional mencionado no 

item 4.3. Com os esforços obtidos desta análise, busca-se a menor taxa de 

armadura que atenda a estas solicitações. O custo deste pórtico é calculado. O 

pórtico de menor custo é o pórtico ótimo. 

 

A otimização é realizada de duas maneiras: por um processo iterativo e por um 

procedimento que utiliza como ferramenta de otimização a técnica de Algoritmos 

Genéticos. 

4.5.2 ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

Foram criados dois bancos de dados: o primeiro deles para as vigas e o outro 

para os pilares, disponíveis nos APÊNDICES A.1 e A.2 respectivamente. 

 

Cada banco de dados contém um conjunto de seções transversais. A cada 

seção transversal estão associadas até nove configurações de armadura e cada 

configuração corresponde a uma taxa geométrica de armadura. 

 

No banco de dados de vigas, são utilizadas as seções transversais e as 

configurações de armadura apresentadas no item 4.4.1.3. Para cada par (seção 

transversal, configuração) há um momento último resistente obtido pelo 

procedimento apresentado no item 4.4.1.4. 
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No banco de dados de pilares são utilizadas as seções transversais e as 

configurações de armadura apresentadas no item 4.4.2.3. O momento último 

resistente está associado ao terno (seção transversal, taxa de armadura, esforço 

normal) e é obtido pelo procedimento apresentado no item 4.4.2.4. 

4.5.3 PROCESSO ITERATIVO 

A otimização pelo processo iterativo se realiza por meio do seguinte 

procedimento: cada uma das seções transversais de pilar disponíveis no banco de 

dados é combinada com cada uma das seções transversais das vigas. O pórtico 

constituído pela combinação viga - pilar recebe um carregamento pré-estabelecido e, 

por meio do módulo computacional previamente desenvolvido, obtêm-se os esforços 

aos qual esse pórtico fica submetido. Um procedimento de busca em cada banco de 

dados permite localizar a configuração de armadura a qual está associado o esforço 

solicitante obtido, ou seja, o esforço solicitante assume o valor do esforço último 

quando associado a taxa de armadura correspondente.  O custo do pórtico é então 

computado. Dentre todos os pórticos possíveis, o de menor custo é o pórtico ótimo. 

4.5.4 TÉCNICA DE ALGORITMOS GENÉTICOS 

Como alternativa ao processo iterativo emprega-se a técnica de Algoritmos 

Genéticos, que permite escolher no banco de dados de vigas e pilares as melhores 

alternativas.   

 

Os procedimentos para fazer a busca da seção ótima utilizando a técnica de 

Algoritmos Genéticos e sua sistematização foram desenvolvidos a partir do trabalho 

apresentado por COLEY (1999). Esta sistematização foi utilizada para a criação do 

programa de otimização por algoritmo genético (Ótimo_Genético) apresentado no 

Capítulo 5 do presente trabalho. 
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4.5.4.1 INTRODUÇÃO À TÉCNICA DOS ALGORITMOS GENÉTICOS 

Os Algoritmos Genéticos utilizam conceitos provenientes do princípio de 

seleção natural para abordar uma série ampla de problemas, em especial os 

problemas de otimização. A técnica dos Algoritmos Genéticos é robusta, genérica e 

facilmente adaptável, portanto, é utilizada em diversas áreas. 

 

A técnica dos Algoritmos Genéticos é inspirada na maneira como o darwinismo 

explica o processo de evolução das espécies. Holland (1975) apresenta o 

funcionamento da técnica através das seguintes etapas: geração da população 

inicial, avaliação ou aptidão, seleção, cruzamento e mutação. 

 

Basicamente, o que a técnica dos Algoritmos Genético faz é criar uma 

população de possíveis respostas para o problema a ser tratado (geração da 

população inicial) para depois submete-las ao processo de evolução, constituído 

pelas seguintes etapas: 

 

aptidão: avalia-se a aptidão das soluções (indivíduos da população) — é feita 

uma análise para que se estabeleça quão bem estas soluções respondem ao 

problema proposto. Nesta etapa, a solução que descumprir algum critério pré-

estabelecido deverá ser penalizada (penalização); 

 

seleção: indivíduos são selecionados para a reprodução. A probabilidade de 

uma dada solução ser selecionada é proporcional à sua aptidão; 

 

cruzamento: as características das soluções escolhidas são recombinadas, 

gerando novos indivíduos; 

 

mutação: as características dos indivíduos resultantes do processo de 

reprodução são alteradas, acrescentando assim variedade à população. 

 

As etapas de evolução são repetidas até que um critério de parada seja 

atingido. Neste trabalho, o critério de paradas será o número de gerações. 
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4.5.4.2 CONCEITOS BÁSICOS 

As fases principais da busca das seções ótimas de vigas e pilares pela técnica de 

Algoritmos Genéticos são explicadas a seguir por meio de sete aspectos 

fundamentais:  

 

a) codificações dos indivíduos;  

b) geração da população inicial; 

c) função aptidão; 

d) penalização; 

e) processo de seleção; 

f) operadores genéticos (cruzamento e mutação); 

g) critério de parada. 

4.5.4.3 CODIFICAÇÕES DOS INDIVÍDUOS 

Para utilizar a sistematização da técnica de Algoritmos Genéticos descrita por 

COLEY (1999) foi preciso codificar em binário as variáveis do problema. Neste 

trabalho, as variáveis do problema de otimização são as seções transversais de 

vigas e pilares, considerando-se a geometria e a configuração de armadura. 

 

O indivíduo, elemento utilizado na técnica de Algoritmos Genéticos para 

representar as combinações de variáveis, pode ser conceituado como a forma 

concatenada de uma seção transversal de viga com uma seção transversal de pilar. 

 

A decodificação em binários dos números inteiros que representam a seção 

transversal de viga (variando de 1 a 28) e de pilar (1 a 18) é apresentada na Tabela 

8, onde a cada número inteiro, de 1 a 28, está associada sua codificação binária 

representada por cinco caracteres. 
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Tabela 8 – Decodificação dos números inteiros em binários 

 

 
Apenas para exemplificar, considere-se o indivíduo constituído pela viga de 

seção transversal número 2 e do pilar com seção transversal número 12. Seu 

formato binário será constituído por dez caracteres: 00010|01100, onde, os primeiros 

cinco caracteres do indivíduo representam uma seção transversal de viga e os cinco 

últimos representam a seção transversal de pilar. 

 

Essa forma concatenada das duas seções transversais, a serem utilizadas no 

pórtico, decodificada em binário é denominada de indivíduo. 

4.5.4.4 GERAÇÃO DA POPULAÇÃO INICIAL 

O conceito de população inicial pode ser definido como o conjunto de indivíduos 

que compõem a primeira amostra de seções transversais de vigas e pilares a serem 

analisadas.  

 

O procedimento para a criação da população inicial é descrito a seguir. 

 

O procedimento que estabelece a otimização por meio da técnica de 

Algoritmos Genéticos gera números aleatórios no intervalo de 0 a 1. Se este número 

aleatório for maior que 0,5 é atribuído ao primeiro caractere do indivíduo o valor 1. 

Caso contrário, o valor atribuído ao caractere é 0. Este processo contínuo é 

realizado para todos os caracteres que compõem o indivíduo. 
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 A seguir é apresentado um exemplo que ilustra o procedimento de criação de 

um indivíduo. Neste exemplo, os dez números sorteados de maneira aleatória são 

apresentados na coluna esquerda da Tabela 9. Na coluna à direita, o valor binário 

atribuído ao caractere é indicado. 

 
Tabela 9 – Número Aleatório Sorteado x Caractere Binário 

 

 

O indivíduo, gerado aleatoriamente no exemplo, possui a seguinte codificação 

binária: 00010|01100.  

 

O procedimento apresentado acima para a criação de um indivíduo é realizado 

até que se tenha uma população inicial, que estará completa quando o número de 

indivíduos criados atingir o limite pré-definido. 

4.5.4.5 FUNÇÃO APTIDÃO 

A aptidão é uma medida que avalia a capacidade e a potencialidade dos 

indivíduos da população durante o processo evolutivo. Esta medida serve de critério 

para a classificação dos indivíduos, indicando suas chances de sobrevivência e sua 

consequente reprodução.  

 

A aptidão utilizada no processo de otimização desenvolvido neste trabalho é 

aferida em função do custo do pórtico. Partindo-se do indivíduo, que é resultado da 

combinação de uma seção transversal de viga com uma seção transversal de pilar, é 

0,3 0

0,2 0

0,1 0

0,6 1

0,1 0

0,1 0

0,7 1

0,8 1

0,2 0

0,3 0
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este o responsável pelo custo final da estrutura. A aptidão é definida como sendo o 

inverso do valor deste custo.  

 

A equação que define o custo da estrutura do pórtico plano é apresentada no 

item 4.6  

4.5.4.6 PENALIZAÇÃO 

Para indivíduos constituídos por seções transversais de viga e de pilar que não 

satisfazem os critérios de dimensionamento da ABNT NBR 6118:2014 aplicam-se 

penalizações nas aptidões.   

 

A penalização do indivíduo é realizada tornando o custo da estrutura maior, ou 

seja, diminuindo sua aptidão. 

 

O esforço resistente de uma seção transversal de viga e de pilar depende de 

sua configuração de armadura. Essa configuração, por sua vez, é um parâmetro 

padronizado nos bancos de dados. 

 

Neste trabalho o critério de penalização para indivíduos, com esforço atuante 

maior que o esforço resistente, é atribuir um consumo de aço elevado. 

 

A área de aço atribuída como penalização é igual a 1.000 kg e corresponde a 

um consumo de 6666 kg/m3 para a maior seção transversal disponível no banco de 

dados (Pilar 18 de 30x50).  

 

A penalização maximiza o custo da estrutura e por consequência torna o 

indivíduo menos apto a continuar no processo de seleção. Portanto, no presente 

trabalho não existe uma função de penalização propriamente dita. A atribuição de 

um consumo elevado de aço, que é realizada durante o procedimento de 

dimensionamento do elemento estrutural, penaliza a seção transversal de pilar ou de 

viga. 
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4.5.4.7 PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção dos indivíduos que irão compor uma nova geração é realizada pelo 

método denominado Método da Roleta (Roulette Wheel).  

 

Neste método os indivíduos são selecionados de acordo com a sua aptidão.  O 

funcionamento deste método pode ser resumido em cinco passos: 

 

a) calcular o custo da estrutura para cada indivíduo; 

b) obter a aptidão para cada indivíduo (o valor da aptidão é o resultado da 

inversão do valor do custo da estrutura); 

c) obter a soma das aptidões de todos os indivíduos da população (P); 

d) escolher um número aleatório N entre 0 e P; 

e) retornar o primeiro indivíduo da população cuja soma das aptidões até ele 

inclusive é maior ou igual a N. 

 

É apresentado, a seguir, um exemplo de seleção que utiliza o Método da 

Roleta. Na Tabela 10, para cada indivíduo de uma população qualquer, é 

apresentado o custo da estrutura, a aptidão (ft), a aptidão acumulada (fti), a 

aptidão relativa (fr) e a aptidão relativa acumulada (fri). 

 
Tabela 10 – Seleção proporcional à aptidão 

 

 

Na são Tabela 11 são  apresentados os valores de N, escolhidos aleatoriamente 

entre 0 e fti=2,32, e os respectivos indivíduos da população selecionados. 

 
  

Indivíduo
Custo da 

Estrutura

Aptidão 

(ft)

x 1000

Aptidão 

Acumulada

(fti)

Aptidão 

Relativa 

(fr)

Aptidão 

Relativa 

Acumulada  

(fri)

1 R$ 1.230 0,81 0,81 35% 35%

2 R$ 2.250 0,44 1,26 19% 54%

3 R$ 2.700 0,37 1,63 16% 70%

4 R$ 2.850 0,35 1,98 15% 85%

5 R$ 2.970 0,34 2,32 15% 100%
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Tabela 11 – Número aleatório N, N/fti e elemento selecionado. 

 

 

A escolha do indivíduo é realizada comparando-se o valor de N/fti (segunda coluna 

da Tabela 11) com o valor da aptidão relativa acumulada (Tabela 10), que define é o 

limite de cada região do indivíduo. 

 

O processo de seleção proporcional à aptidão se assemelha a um esquema de 

escolha por sorteio através de uma roleta. Cada indivíduo tem associado a ele uma 

probabilidade de ser escolhido de acordo com a sua respectiva aptidão. A Figura 12 

apresenta um gráfico em forma de roleta. Para a criação do gráfico considerou-se as 

aptidões relativas (fri) de cada indivíduo indicada na Tabela 10. 

 
Figura 12 – Aptidão relativa de cada indivíduo 

 

O processo de seleção por roleta não introduz novos indivíduos na população. 

O método apenas seleciona e ordena os chamados genitores, que servirão como 

pais para a nova geração. 

  

N N/fti
Indivíduo 

Selecionado

0,50 22% 1

0,70 30% 1

1,50 65% 3

1,90 82% 4

2,30 99% 5
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4.5.4.8 OPERADORES GENÉTICOS 

Com o objetivo de promover alterações nos cromossomos dos indivíduos foram 

utilizados os operadores de cruzamento e mutação. A seguir serão explicados o 

funcionamento destes dois operadores genéticos.  

 

Operador Cruzamento 

 

O processo de reprodução dos indivíduos da população ocorre da seguinte 

maneira: primeiramente, toda a população é alocada de forma aleatória por pares 

para gerar um conjunto de N/2 progenitores potenciais, e que poderão ser utilizados 

no processo de cruzamento. O operador cruzamento (crossover) é aplicado a um par 

de indivíduos retirado da população, gerando dois indivíduos filhos. Para que o 

processo seja validado, inicialmente, determina-se uma probabilidade de cruzamento 

denominada de taxa de crossover ou probabilidade Pc. Posteriormente, é gerado um 

valor aleatório entre 0 e 1 para cada par, e compara-se este valor aleatório obtido 

com o valor da taxa de crossover. Caso o valor obtido seja inferior ao valor de Pc, o 

cruzamento é permitido; caso contrário, os progenitores são mantidos inalterados. 

Desta forma, após o cruzamento de um par de indivíduos pais, dois novos indivíduos 

filhos são criados. Os indivíduos filhos são gerados a partir de uma permuta de 

material genético. O operador crossover tem por função escolher, de forma aleatória, 

um ponto localizado entre os limites dos caracteres selecionados como progenitores 

e operar a permutação do material genético entre eles, gerando dois novos 

indivíduos, denominados filhos. O exemplo mostrado a seguir ilustra como este 

processo ocorre.  

 

Supondo que um primeiro indivíduo, denominado Pai 1, seja composto pela 

seção transversal da viga 2 (V2) e a seção do pilar 12 (P12), suas decodificações 

binárias serão respectivamente Pai1 (V2,P12)= 00010|01100 (ver Tabela 6). De 

forma similar, o segundo indivíduo denominado Pai 2, será composto pelas seções 

transversais da viga 4 (V4) e do pilar 14 (P14) e suas decodificações binárias 

resultarão, respectivamente em Pai 2 (V4,P14) = 00110|01110. 
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Se o ponto de corte sorteado é o quinto caractere, e o valor aleatório é menor 

que a probabilidade Pc, resultam os seguintes filhos: 

Filho do Pai 1 (V4,P12)= 00110|01100  

Filho do Pai 2 (V2,P14) =00010|01101  
 
ou seja, o Filho do Pai 1 é criado a partir da substituição dos  primeiros cinco 

caracteres deste pai pelos cinco caracteres iniciais do Pai 2. O Filho do Pai 2 é 

criado de maneira análoga. 

 
Operador Mutação 

 

O operador Mutação é necessário para a introdução e manutenção da 

diversidade genética na população, alterando arbitrariamente um ou mais indivíduos. 

 

Após o processo de reprodução realizado através do operador de crossover, o 

operador Mutação é utilizado. O operador de mutação tem como princípio de 

funcionamento a inversão dos valores dos caracteres do cromossomo, ou seja, 

altera o valor de um dado caractere de 1 para 0 ou vice-versa.  

 

Para que o processo seja validado, inicialmente, determina-se uma 

probabilidade de mutação denominada de taxa de mutação Pm. Posteriormente, é 

gerado um valor aleatório entre 0 e 1 para cada caracter de cada indivíduo da 

população e compara-se este valor aleatório obtido com o valor da taxa de mutação. 

Caso o valor obtido seja inferior ao valor de Pm, a mutação é permitida; caso 

contrário, os progenitores são mantidos inalterados. 

 

O exemplo mostrado a seguir ilustra o processo: 

 

Filho do Pai 1= 00110|01100 (antes da mutação) ou seja (V4,P12) 

Filho do Pai 1= 00110|01000 (depois da mutação) ou (V4,P8) 
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Neste exemplo, o oitavo caractere do indivíduo passou no teste de 

probabilidade, ou seja, o número aleatório gerado foi menor que Pm, e portanto, 

houve a troca do caractere da oitava posição de 1 para 0. A mutação tem como 

finalidade melhorar a diversidade dos cromossomos da população, permitindo 

explorar diferentes regiões do espaço de busca. 

4.5.4.9 CRITÉRIO DE PARADA 

O critério de parada empregado neste trabalho para o Algoritmo Genético é 

baseado no número de gerações, conforme sugerido por COLEY (1999). 

 

Este processo funciona da seguinte maneira: inicialmente fixa-se um valor do 

número de geração a ser utilizado no processo de otimização, quando este número 

pré-fixado é atingido o processo de otimização é finalizado. 

4.5.5 ROTEIRO PARA OS PROCEDIMENTOS DE OTIMIZAÇÃO 

Tanto o procedimento de otimização por Processo Iterativo quanto o 

procedimento resultante da aplicação da técnica de Algoritmos Genéticos são 

compostos das seguintes fases: 

 

 selecionam-se, nos bancos de dados, uma seção transversal de viga e 

uma seção transversal de pilar;  

 

 para cada combinação (viga x pilar) é efetuada uma análise estrutural 

para obtenção dos esforços atuantes; 

 

 são estabelecidas, para estes elementos estruturais, as configurações 

de armadura, por meio da comparação entre o momento atuante (obtido 

da análise estrutural) e o momento resistente (disponível no banco de 

dados); 

 

 o custo destas configurações de armadura de viga e de pilar será 

calculado e armazenado em uma matriz de custos; 
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 o menor valor disponível na matriz de custos é considerado a solução 

ótima. 

 

A maior diferença entre os processos de otimização é que, no Processo 

Iterativo todas as combinações de vigas e pilares são testadas, enquanto que no 

procedimento que utiliza a técnica de Algoritmos Genéticos apenas algumas 

combinações são testadas. 
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4.6 CUSTO DO PÓRTICO  

O custo do pórtico plano será obtido através da Equação 26: 

 

       ∑                       

 

   

       
(           )

 
             (26) 

A função de aptidão (Equação 27) é o inverso da função custo: 

   
 

      
 (27) 

onde: 

Fcusto = Função custo; 

Fa = Função aptidão; 

n = número de barras de pilares e vigas do pórtico plano; 

b e h = largura e altura da viga ou do pilar; 

Asi = área de aço necessária no início da barra; 

Asf = área de aço necessária no final da barra; 

L = comprimento da barra;  

Cc = custo do metro cúbico de concreto; 

Cf = custo do metro quadrado de forma; 

Ca = custo do aço por quilograma; 

 

O primeiro termo desta equação se refere ao volume de concreto multiplicado 

pelo custo do concreto. O segundo termo se refere à área de formas multiplicada 

pelo custo da forma. O terceiro termo é a média da armadura necessária no início da 

barra e a armadura necessária no final da barra multiplicada pelo comprimento da 

barra. O valor 0,785, que multiplica este terceiro termo, converte o volume de aço 

em peso. Para utilização deste valor considerou-se que as unidades das dimensões 

da seção transversal, b e h, estão em centímetro e o comprimento da barra em 

metro. 
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4.7 SISTEMATIZAÇÃO 

A sistematização dos dois procedimentos de otimização apresentados 

anteriormente deu origem a dois programas computacionais, que foram 

denominados Ótimo_Iterativo e Ótimo_Genético, correspondendo aos 

procedimentos desenvolvidos nos itens 4.5.3 e 4.5.4, respectivamente. 

 

Os dois programas computacionais consideram como dados de entrada a 

topologia da estrutura, os carregamentos atuantes, as resistências características do 

concreto e do aço, e o custo dos insumos (concreto, aço e forma), e fornecem como 

solução a seção transversal do pilar e a seção transversal da viga que produzem o 

pórtico de menor custo. 

 

A maior diferença entre os dois programas computacionais é que o programa 

chamado de Ótimo_Iterativo testa todas as possibilidades de pórtico, ou seja, todas 

as combinações de vigas e pilares disponíveis no banco de dados são analisadas, 

enquanto que no programa chamado Ótimo_Genético, apenas algumas 

combinações de seções transversais de vigas e pilares são testadas.  

 

Estes dois programas computacionais, detalhados no capítulo seguinte, tem a 

finalidade de obter a solução ótima para o dimensionamento de pórticos planos em 

concreto armado.  

 

4.8 SOBRE A ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A análise dos resultados tem como finalidade validar as saídas de cálculo 

obtidas nos dois programas de otimização desenvolvidos neste trabalho, o programa 

Ótimo_Iterativo e o programa Ótimo_Genético. 

 

A saída dos programas de otimização apresenta: as dimensões da seção 

transversal de vigas e pilares, a armadura necessária e o custo do pórtico mais 

econômico. 
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As análises dos resultados serão avaliadas através de exemplos de aplicação.  

 

O primeiro exemplo de aplicação (item 6.1) tem por objetivo avaliar a etapa 

responsável pela análise estrutural. Essa avaliação se dá pela comparação entre os 

esforços internos obtidos pelo módulo computacional de análise estrutural 

desenvolvido neste trabalho e os esforços internos obtidos pelo programa 

computacional comercial TQS. 

 

Para que o programa Ótimo_Genético seja utilizado de forma eficiente, são 

estudados os valores de probabilidade de cruzamento, Pc, e os valores de 

probabilidade de mutação, Pm, que fazem com que o programa encontre o resultado 

ótimo mais rapidamente (item 6.2).  

 

Um segundo exemplo de aplicação (item 6.3) compara os resultados do 

programa Ótimo_Iterativo com o obtido pelo programa Ótimo_Genético. 
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5. PROGRAMAS COMPUTACIONAIS 

5.1 DESCRIÇÃO GERAL  

A sistematização da metodologia apresentada no Item 4 foi transformada em 

dois programas computacionais (Ótimo_Iterativo e Ótimo_Genético). 

 

O objetivo destes programas é encontrar o pórtico plano de concreto armado 

com o menor custo. 

 

O programa computacional que otimiza o pórtico plano a partir de um processo 

iterativo é nomeado como Ótimo_Iterativo e o programa que utiliza a técnica de 

Algoritmos Genéticos para a otimização do pórtico recebe o nome de 

Ótimo_Genético, e ambos os programas foram elaborados em linguagem PASCAL. 

 

A seguir será apresentada de maneira resumida as principais etapas destes 

programas computacionais. 

5.1.1 ENTRADA DE DADOS 

A etapa de entrada de dados tem a função de receber os seguintes dados: 

 

a) Geometria da estrutura: coordenadas de nós e barras, restrições de apoio 

e carregamentos atuantes. 

b) Banco de dados de vigas e pilares: dimensões das seções transversais de 

vigas e pilares, configuração da armadura de flexão, resistência 

característica do concreto e a tensão de escoamento do aço. São também 

dados de entrada. O custo do volume do concreto, o custo da forma por 

unidade de área e o custo do peso do aço. 

 



75 

 

 

 

5.1.2 CÁLCULO DO MOMENTO ÚLTIMO RESISTENTE 

A função desta etapa é calcular o momento último resistente das seções 

transversais de vigas (item 4.4.1.4) e de pilares (item 4.4.2.4). 

 

Serão calculados nesta etapa os momentos resistentes últimos de todas as 

seções transversais de vigas e pilares presentes no banco de dados. 

5.1.3 ANÁLISE ESTRUTURAL 

O procedimento de análise estrutural do pórtico plano se baseia no Método dos 

Deslocamentos.  Os momentos fletores, esforços verticais e horizontais em cada nó 

e as reações de apoio são calculados a partir da obtenção dos deslocamentos 

gerados pelas ações atuantes no pórtico.  

5.1.4 OTIMIZAÇÃO DO PÓRTICO  

O procedimento de otimização do pórtico será distinto em cada um dos dois 

programas computacionais. O programa Ótimo_Iterativo utiliza o Processo Iterativo 

(item 5.1.4.1), enquanto o programa Ótimo_Genético utiliza a técnica de Algoritmos 

Genéticos (item 5.1.4.2) para obter o pórtico ótimo. 

5.1.4.1 PROCESSO ITERATIVO 

O processo iterativo é utilizado no programa Ótimo_Iterativo. Neste programa 

todas as combinações possíveis de seções transversais de pilar e viga são 

analisadas. 

5.1.4.2 ALGORITMO GENÉTICO 

O procedimento de otimização que utiliza a técnica de Algoritmos Genéticos é 

utilizado no programa Ótimo_Genético. Este programa seleciona apenas algumas 

combinações de seção transversal de viga e pilar para analisar. 
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5.1.5 SAIDA DOS RESULTADOS  

O procedimento de resultados gera os seguintes dados de saída: 

 

a) seções transversais ótimas das vigas e dos pilares.  

b) custo da estrutura otimizada. 

5.2 LIMITAÇÕES DOS PROGRAMAS 

Com o intuito de agilizar a programação, foram impostas as seguintes 

limitações aos programas: 

 

a) o pórtico poderá ser carregado com cargas concentradas aplicadas nos nós e 

cargas distribuídas lineares aplicadas nas barras. Carregamentos relativos à 

retração e à temperatura não serão considerados; 

 

b) os deslocamentos considerados para análise do pórtico serão apenas de 

primeira ordem, ou seja, o programa não levará em consideração a não 

linearidade geométrica; 

c) as seções transversais de vigas e pilares deverão ser retangulares. Os pilares 

deverão ter esbeltez máxima igual a 90; 

 

d) para o cálculo da armadura, serão avaliadas as seções extremas de cada 

barra; 

 

e) o pórtico não será verificado ao Estado Limite de Serviço. 
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5.3 ALGORITMO GERAL DOS PROGRAMAS COMPUTACIONAIS 

O algoritmo geral de cada um dos programas computacionais é descrito 

abaixo: 

 

1. Entrada de dados: 

 

a) Coordenadas dos nós; 

b) Nó inicial e final de cada barra; 

c) Banco de dados com a seção transversal de vigas e pilares;  

d) Lista de restrições de nó; 

e) Esforços atuantes nos nós e barras. 

 
2. Otimização 

 

A otimização dependerá do programa escolhido. 

 

a) o programa Ótimo_Iterativo utiliza um procedimento de otimização por 

Processo Iterativo. Para descrição deste procedimento, ver item 4.5.3; 

b) O programa Ótimo_Genético utiliza um procedimento de otimização  

por Algoritmo Genético. Para descrição deste procedimento, ver item 

4.5.4. 

 

3. Análise Estrutural e Dimensionamento: 

 
a) Deslocamentos nodais e reações de apoio; 

b) Ações de extremidade das barras; 

c) Dimensionamento de pilares e vigas. 

 

4. Resultados 

a) Seção transversal ótima de viga e pilar; 

b) Custo do pórtico plano. 
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O fluxograma geral indicando os procedimentos necessários para 

implementação computacional são apresentados a seguir. 

 
Na Figura 13 e Figura 14 são apresentados os fluxogramas de cada um dos 

programas computacionais. 
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Figura 13 – Fluxograma Geral – Ótimo_Iterativo 

Otimo_Iterativo

1. ENTRADA DE DADOS

Início

Fim

a) Coordenadas dos nós;

b) Nó inicial e final de cada barra;

c) Lista de restrições de nó;

d) Carregamento atuantes no nós e barras;

e) Banco de dados com a seção transversal de vigas

(sv) e pilares (sp);

6. RESULTADOS 

a) Seção transversal ótima de viga e pilar;

b) Custo do pórtico ótimo.

Fluxograma geral 

2.2 CÁLCULO DO MOMENTO ÚLTIMO RESISTÊNTE

3. PROCESSO ITERATIVO

4. ANALISE ESTRUTURAL e DIMENSINAMENTO

obtêm-se os esforços aos quais o pórtico fica

submetido. Um procedimento de busca em cada banco

de dados permite localizar a taxa de armadura a qual

está associado o esforço solicitante obtido, ou seja, o

esforço solicitante assume o valor do esforço último

resistênte quando associado a taxa de armadura

correspondente.

cada uma das seções transversais de pilar (sp)

disponíveis no banco de dados é combinada com cada

uma das seções transversais das viga (sv) formando

uma série de pórticos.

5. CÁLCULO DO CUSTO DO PÓRTICO

k=1,sp

k=1,sv

para cada seção de pilar(sp)

para cada seção de viga (sv)

2.1 CÁLCULO DO DIAGRAMA DE ITERAÇÃO

k=1,sp

k=1,sv
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Figura 14 – Fluxograma Geral – Ótimo_Genético 

  

Otimo_Genético

1. ENTRADA DE DADOS

Início

a) Coordenadas dos nós;

b) Nó inicial e final de cada barra;

c) Lista de restrições de nó;

d) Carregamento atuantes no nós e barras;

e) Banco de dados com a seção transversal de vigas

(sv) e pilares (sp);

Fluxograma geral 

3. ALGORITMO GENÉTICO

Neste etapa são condificadas em binário as

numerações das seções transversais de vigas e pilares

disponíveis no banco de dados

4. OBTENÇÃO DA POPULAÇÃO INICIAL

geração=1

5. ANALISE ESTRUTURAL e DIMENSINAMENTO

obtêm-se os esforços aos quais o pórtico (indivíduo)

fica submetido. Um procedimento de busca em cada

banco de dados permite localizar a taxa de armadura a

qual está associado o esforço solicitante obtido, ou

seja, o esforço solicitante assume o valor do esforço

último resistênte quando associado a taxa de armadura

correspondente.

1

2.2 CÁLCULO DO MOMENTO ÚLTIMO RESISTÊNTE

k=1,sp

k=1,sv

para cada seção de pilar(sp)

para cada seção de viga (sv)

2.1 CÁLCULO DO DIAGRAMA DE ITERAÇÃO

n < Pc

 n=número eleatório
Pc=taxa de cruzamento

10. CRUZAMENTO DOS INDIVÍDUOS

n < Pm

Pm=taxa de mutação

11. MUTAÇÃO DOS INDIVIDUOS

s
im

não

s
im

não

Fim

12. RESULTADOS 

a) Seção transversal ótima de viga e pilar;

b) Custo do pórtico ótimo.

5. ANALISE ESTRUTURAL e DIMENSINAMENTO

6. PENALIZAÇÃO

7. CÁLCULO DO CUSTO DO PÓRTICO

8. CÁLCULO DA APTIDÃO

geração 2 até max. geração 

1

 n=número eleatório

Impossível encontrar uma solução de armadura 

s
im

não
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6. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste item são apresentados alguns exemplos de aplicação.  O exemplo de 

aplicação 1 compara os resultados obtidos pelo programa Ótimo_Iterativo, com os 

resultados do programa comercial TQS.  

 

Na sequência, um segundo exemplo compara os resultados do programa 

Ótimo_Iterativo com o obtido pelo programa Ótimo_Genético. 

 

Para aprimorar o funcionamento do programa Ótimo_Genético, preliminarmente 

são avaliados os valores da probabilidade de cruzamento, Pc, e valores da 

probabilidade de mutação, Pm, que conduzem ao resultado ótimo mais rapidamente. 

6.1 EXEMPLO DE APLICAÇÃO 1 

6.1.1 INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

A seguir é apresentado um exemplo de otimização de um pórtico plano usando 

o programa Ótimo_Iterativo. Com o objetivo de validar os resultados obtidos pelo 

programa desenvolvido neste trabalho seus resultos serão comparados com os 

obtidos pelo programa comercial TQS. Para o exemplo, será considerado que o 

banco de dados de vigas possui três seções transversais, cujas unidades estão em 

centímetros; Viga Nº2=15x25, Viga Nº6=15x30 e Viga Nº14=16x40. O banco de 

dados de pilares possui apenas uma seção transversal, Pilar Nº1=20x20. A 

diferença dos valores de custo dos pórticos planos, neste exemplo, dependerá 

unicamente dos custos das vigas já que, para os pilares, apenas uma seção 

transversal é considerada. O valor da resistência característica do concreto fck é 

igual a 40 MPa. Os custos dos insumos foram extraídos da revista Construção 

Mercado, e são apresentados a seguir; custo do concreto por unidade de volume = 

228,39 R$/m³, custo das formas por unidade de área = 31,58 R$/m² e o  custo do 

aço por unidade de massa = 2,73 R$/kg.  
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O pórtico indicado é constituído por dois pilares afastados de 4 metros na 

direção horizontal e de três vigas afastadas de 3 metros na direção vertical. O 

modelo do pórtico possui 11 nós (Figura 15a) e 12 barras (Figura 15b). Um 

carregamento vertical de 12kN/m solicitam as três vigas (Figura 15c). Os dois pilares 

são engastados na fundação. 

 

 

Figura 15 – Dados de entrada do programa de otimização 
 (a)Numeração dos nós do pórtico, (b)Numeração das barras e (c)Carregamento atuante 

6.1.2 SAÍDA DO PROGRAMA ÓTIMO_ITERATIVO 

A seguir é apresentada uma listagem do programa Ótimo_Iterativo que contém 

os esforços e a armadura necessária no início e no final de cada barra do pórtico 

formado, para cada seção transversal de viga. 
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Nesta listagem são adotadas as seguintes simbologias: 

 

sp = seção de pilar; 

sv = seção de viga; 

Nk = normal característica; 

Mk,ini = momento característico no início da barra; 

Mk,final = momento característico no final da barra; 

Taxa,ini = taxa de armadura no início da barra (Ver nota 1);  

Taxa,final = taxa de armadura no final da barra (Ver nota 2); 

As,ini = área de armadura no início da barra; 

As,final = área de armadura no final da barra; 

 
Nota 1: as configurações das armaduras das vigas associadas as suas 

respectivas taxas de armadura, indicadas no dimensionamento, estão relacionadas 

na Tabela 3. 

 

Nota 2: as configurações das armaduras dos pilares associadas as suas 

respectivas taxas de armadura, indicadas no dimensionamento, estão relacionadas 

na Tabela 6. 

. 
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Tabela 12 – Ótimo_Iterativo – Esforços e Armaduras no início e no final de cada barra 
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Para visualização dos esforços e da taxa de armadura adotada, os valores 

listados na Tabela 12 são apresentados na Figura 16. 

 

Figura 16 – Dados de saída do programa de otimização 
Momento atuante em kNm e Taxa de armadura necessária para pórtico constituído por  

(a) Viga Nº2, (b) Viga Nº6 e (c)VigaNº14 

 

6.1.3 COMPARAÇÃO DOS VALORES DE MOMENTO FLETOR 

Na tabela abaixo estão disponíveis os valores dos momentos fletores obtidos 

no início (I) e no final (F) das barras pelo programa Ótimo_Iterativo e pelo programa 

comercial TQS. 

Tabela 13 – Momentos fletores atuantes 

 

 
A maior diferença entre os valores de momento fletor obtidos pelos programas 

Ótimo_Iterativo e TQS é de 4,6%, o que indica uma boa aproximação de resultados. 

Os esforços axiais (utilizado para o dimensionamento dos pilares) encontrados para 

ambos os programas são exatamente iguais. 

I F I F I F I F I F I F I F I F I F

1 Pilar 2,8 5,6 2,8 5,7 0,0 -1,8 2,4 4,9 2,4 4,9 0,0 0,0 1,7 3,4 1,7 3,3 0,0 2,9

2 Pilar 2,8 5,6 2,8 5,7 0,0 -1,8 2,4 4,9 2,4 4,9 0,0 0,0 1,7 3,4 1,7 3,3 0,0 2,9

3 Viga 12,9 11,1 12,5 11,0 3,1 0,9 11,4 12,6 11,2 12,6 1,8 0,0 8,3 15,7 8,0 16,0 3,6 -1,9

4 Pilar 7,3 6,2 7,4 6,3 -1,4 -1,6 8,5 5,8 8,6 5,8 -1,2 0,0 4,8 4,5 4,7 4,4 2,1 2,2

5 Viga 11,1 12,9 11,0 12,5 0,9 3,1 12,6 11,4 12,6 11,0 0,0 3,5 15,7 8,3 16,0 8,0 -1,9 3,6

6 Pilar 7,3 6,2 7,4 6,3 -1,4 -1,6 8,5 5,8 8,6 5,8 -1,2 0,0 4,8 4,5 4,7 4,4 2,1 2,2

7 Viga 14,1 9,9 13,7 10,0 2,8 -1,0 12,8 11,2 12,6 11,0 1,6 1,8 9,6 14,4 9,3 14,7 3,1 -2,1

8 Pilar 8,0 10,9 8,0 11,0 0,0 -0,9 7,0 9,0 7,0 9,0 0,0 0,0 5,1 5,9 4,9 5,7 3,9 3,4

9 Viga 9,9 14,1 9,7 13,7 2,0 2,8 11,2 12,8 11,0 12,6 1,8 1,6 14,4 9,6 14,7 9,3 -2,1 3,1

10 Pilar 8,0 10,9 8,0 11,0 0,0 -0,9 7,0 9,0 7,0 9,0 0,0 0,0 5,1 5,9 4,9 5,7 3,9 3,4

11 Viga 10,9 13,1 10,4 13,0 4,6 0,8 9,0 15,0 8,8 15,0 2,2 0,0 5,9 18,1 5,7 18,3 3,4 -1,1

12 Viga 13,1 10,9 13,0 10,4 0,8 4,6 15,0 9,0 15,0 8,8 0,0 2,2 18,1 5,9 18,3 5,7 -1,1 3,4

Viga Nº 2 Viga Nº 6 Viga Nº 6

Otimo 

Iterativo
TQS

Desvio

 (%)

Momento Fletor em kNm no Início, I e no Final, F de cada barra

Otimo 

Iterativo
TQS

Desvio

 (%)

Otimo 

Iterativo
TQS

Desvio

 (%)

Barra Elemento
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6.1.4 VERIFICAÇÃO DAS ARMADURAS 

Na Tabela 14, é apresentada uma comparação entre as armaduras de flexão 

obtidas pelo programa Ótimo_Iterativo e as armaduras obtidas pelo programa 

comercial TQS. 

 

Tabela 14 – Configuração de Armadura no Início e no Final de cada barra 

 

   

Em ambos os programas as armaduras calculadas dos pilares e das vigas 

são as mesmas para a maioria dos casos analisados. Exceções ocorrem para 

alguns casos onde a armadura da viga no programa Ótimo_Iterativo resultou em 38 

(1,5cm²) enquanto no programa comercial a armadura obtida resultou em 46.3 

(1,45cm²), ou seja, valores muito próximos. 

 

6.2 APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE ALGORITMOS GENÉTICOS 

A seguir, é apresentado um estudo preliminar para a aplicação da técnica de 

Algoritmos Genéticos.  

I F I F I F I F I F I F

1 Pilar 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410

2 Pilar 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410

3 Viga 310 310 310 310 38 310 38 310 38 38 46.3 38

4 Pilar 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410

5 Viga 310 310 310 310 310 38 310 38 38 38 38 46.3

6 Pilar 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410

7 Viga 216 310 216 310 310 38 310 38 38 38 46.3 38

8 Pilar 410 412.5 410 412.5 410 412.5 410 412.5 410 410 410 410

9 Viga 310 216 310 216 38 310 38 310 38 38 38 46.3

10 Pilar 410 412.5 410 412.5 410 412.5 410 412.5 410 410 410 410

11 Viga 310 310 310 310 38 310 38 310 38 310 46.3 38

12 Viga 310 310 310 310 310 38 310 38 310 38 38 46.3

TQS
Otimo 

Iterativo

Viga Nº 2 Viga Nº 6 Viga Nº 14

TQS TQS
Otimo 

Iterativo

Barra Elemento
Otimo 

Iterativo

Configuração de Armadura no Início, I e no Final, F de cada barra
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6.2.1 INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

O objetivo deste item é apresentar uma análise dos coeficientes que influenciam 

a otimização quando a técnica de Algoritmos Genéticos é utilizada. Os coeficientes 

analisados são a Probabilidade de Cruzamento, denominada Pc e a Probabilidade 

de Mutação, denominada Pm. Os valores obtidos para esses coeficientes nesta 

análise preliminar serão utilizados no Exemplo de Aplicação 2 (item 6.3). 

 

A metodologia utilizada para encontrar a combinação dos valores dos parâmetros 

Pc e Pm, que converge para o valor de custo mínimo do pórtico utilizando-se o menor 

número de gerações é apresentada a seguir. 

6.2.2 ANÁLISE DOS PARÂMETROS PC E PM 

Inicialmente, utilizando-se o programa Ótimo_Iterativo, calculou-se o exemplo de 

aplicação 1 com todas as seções transversais de vigas e pilares dos bancos de 

dados. O resultado da análise indicou que o pórtico mais econômico é constituído 

pela seção transversal da viga 2 e a seção transversal do pilar 1, com um custo de 

R$1157,22. 

 

Na sequência, este mesmo exemplo será calculado utilizando-se o programa 

Ótimo_Genético, alterando-se os valores de Pm e Pc.  Conforme indicado por COLEY 

(1999), o valor de Pm (Probabilidade de Mutação) é dependente do problema e pode 

ser  estimado pela seguinte equação:    

 

   
 

 
 (28) 

onde L é a quantidade de caracteres do cromossomo. Como o cromossomo 

constituído pelo número de vigas e pilares em binário possui dez caracteres, o valor 

de Pm é igual a 0,10. Considerou-se também o valor de Pm igual a 0,20 para que 

seja possível observar como o valor deste parâmetro afeta a convergência dos 

resultados. 
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Os valores da Probabilidade de Cruzamento, Pc, segundo COLEY (1999) 

devem estar no intervalo entre 0,40 e 0,90. Com isto, elegeram-se os seguintes 

valores de Pc: 0,40, 0,60 e 0,80. 

 

A seguir são apresentados seis gráficos, nos quais a abcissa indica o número 

de gerações e a ordenada indica a relação entre o custo do pórtico de menor valor 

obtido naquela geração e o valor mínimo absoluto deste pórtico encontrado pelo 

programa Ótimo_Iterativo.  

  

A análise de cada configuração dos parâmetros Pm e Pc foi efetuada para 5 

processamentos distintos, gerando desta maneira 5 séries de valores do custo do 

pórtico. Este expediente foi necessário devido a variabilidade resultante do uso da 

técnica de Algoritmos Genéticos. 

 

O objetivo principal destes gráficos é ilustrar a quantidade de gerações 

necessárias para se encontrar o valor mínimo do pórtico. O limite de gerações 

necessárias para que as a cinco séries de valores atinge o valor limite de 10% do 

custo mínimo é destacado no gráfico através de uma barra vertical. 

 

A região onde os valores dos pórticos são inferiores a 10% do custo mínimo é 

destacada na cor azul. O limite de 10% foi adotado por ser algo bastante utilizado na 

prática de projetos na área de engenharia civil. 

 

Para esta análise, considerou-se que cada geração é formada por dez 

indivíduos. Este número foi fixado para que a quantidade de pórticos gerados seja 

inferior à quantidade gerada pelo processo Iterativo e assim a vantagem do uso do 

processo pautado na técnica de Algoritmos Genéticos possa ser melhor 

demonstrada. 
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Figura 17 – Número de Gerações x Custo Relativo do Pórtico -  Pm=0,10 e Pc=0,40 

 

 

                         Figura 18 – Número de Gerações x Custo Relativo do Pórtico -  Pm=0,10 e Pc=0,60 
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Figura 19 – Número de Gerações x Custo Relativo do Pórtico -  Pm=0,10 e Pc=0,80 

 

        
 

Figura 20 – Número de Gerações x Custo Relativo do Pórtico -  Pm=0,20 e Pc=0,40 
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Figura 21 – Número de Gerações x Custo Relativo do Pórtico -  Pm=0,20 e Pc=0,60 

 

 

 

Figura 22 – Número de Gerações x Custo Relativo do Pórtico -  Pm=0,20 e Pc=0,80  
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A partir da análise dos gráficos ilustrados nas Figura 17 à Figura 22, criou-se a 

Tabela 15 onde, para cada combinação Pm e Pc, são indicados os números 

correspondentes de gerações para que o custo do pórtico em todas as 5 séries da 

análise seja inferior a 10% do custo mínimo absoluto. 

 

Tabela 15 – Valores de Pm, Pc e Gerações necessárias para o custo mínimo do pórtico  

Pm Pc 
Número de 
Gerações 

0,10 0,40 8 

0,10 0,60 14 

0,10 0,80 6 

0,20 0,40 10 

0,20 0,60 20 

0,20 0,80 10 

 

Como ficou demonstrado pela análise sintetizada na Tabela 15, a convergência 

do valor mínimo do pórtico plano é obtida de maneira mais rápida, ou seja necessita 

de menos gerações, quando se utilizam valores da Probabilidade de Mutação igual  

a 0,10 e a Probabilidade de Cruzamento igual a 0,8. Cabe ressaltar que no estudo 

realizado neste item utilizaram-se 20 gerações com 10 indivíduos cada uma e 

obteve-se o pórtico ótimo em seis gerações quando Pm e Pc são calibrados para os 

valores 0,1 e 0,8 respectivamente. Os valor de  Pm, Pc, e número de indivíduos 

estudados neste item serão empregados no Exemplo de Aplicação 2.   

 

O número de gerações a ser utilizado no Exemplo de Aplicação 2 poderia ser 

seis, mas por garantia de convergência será fixado o valor de dez gerações. 
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6.3 EXEMPLO DE APLICAÇÃO 2 

A seguir é apresentado um segundo exemplo de otimização de vigas e pilares 

de um pórtico plano. Os resultados obtidos pelo programa Ótimo_Iterativo são 

comparados com os resultados obtidos pelo  programa Ótimo_Genético. 

 

 Para o exemplo consideraram-se, inicialmente, todas as 28 seções 

transversais de vigas e as 18 seções transversais de pilares disponíveis nos bancos 

de dados de vigas e pilares respectivamente (APÊNDICE A). O valor da resistência 

característica do concreto fck é igual a 40 MPa. Os custos dos insumos são os 

mesmos do Exemplo de Aplicação 1.  A Figura 23 ilustra os dados de entrada do 

programa.  

 

O pórtico indicado é constituído por três pilares afastados de 4 metros na 

direção horizontal e de seis vigas afastadas de 3 metros na direção vertical. O 

modelo do pórtico possui 33 nós (Figura 23a) e 42 barras (Figura 23b). Um 

carregamento vertical de 15kN/m solicitam as seis vigas (Figura 23c). Os três pilares 

são engastados na fundação. 
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Figura 23 – Dados de entrada 
 (a)Numeração dos nós do pórtico, (b)Numeração das barras e (c)Carregamento atuante. 

 
O custo do pórtico obtido pelo programa Ótimo_Iterativo é igual a R$4.564,05. 

Para a obtenção deste valor foi necessário que o programa calculasse 504 pórticos 

distintos, valor resultante da multiplicação das 28 seções transversais de vigas por 

18 seções transversais de pilares. 

  

O valor do pórtico mais econômico obtido pelo programa Ótimo_Genético é 

igual a R$4.745,94. Esse programa analisou apenas 100 pórticos distintos para a 

obtenção do valor. O valor de 100 pórticos analisados é resultado da multiplicação 

das 10 Gerações multiplicadas por 10 indivíduos. O programa Ótimo_Genético, 

mesmo resolvendo um quinto dos pórticos analisados pelo programa 

Ótimo_Iterativo, encontrou um valor mínimo próximo do valor mínimo absoluto. A 

diferença entre os valores do custo dos pórticos encontrados em cada programa de 

otimização é de aproximadamente cinco por cento.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Ao se analisar o Exemplo de Aplicação 1, que compara os resultados obtidos 

pelo programa de otimização utilizando o Processo Iterativo com o programa 

comercial TQS, observa-se que os valores tanto de esforços quanto de armaduras 

são bastante próximos, isto permite concluir que o programa Ótimo_Iterativo está 

apto a calcular estruturas constituídas por pórticos planos.  

 

Da análise do Exemplo de Aplicação 2, conclui-se que o programa de 

otimização Ótimo_Genético consegue encontrar a solução mais econômica sem que 

para isto seja necessário testar todos os pórticos possíveis. A maior vantagem de se 

utilizar o programa Ótimo_Genético é o tempo de processamento. No caso de 

estruturas muito grandes, o tempo de processamento tende a aumentar 

consideravelmente. O uso desta técnica permite obter a solução ótima ou uma 

solução próxima da ótima em um intervalo de tempo significativamente menor 

quando comparado com a solução obtida pelo processo iterativo. 

 

A grande vantagem de se utilizar um programa de otimização em relação ao 

programa comercial é que o primeiro é capaz de verificar e calcular, em poucos 

minutos, vários pórticos e apontar a solução mais econômica. 

 

Assim, rotinas de otimização, tais como aquelas que deram origem aos 

programas Ótimo_Iterativo e Ótimo_Genético, poderão ser incorporadas a 

programas comerciais, de forma a tornar possível encontrar estruturas mais 

econômicas com facilidade e com maior eficiência. 

  



96 

 

 

 

7.1 APLICAÇÃO EM PROGRAMAS COMERCIAIS 

A seguir é apresentada uma reflexão sobre a aplicação do método iterativo e 

da técnica de Algoritmos Genéticos em programas comerciais de cálculo de 

estruturas de concreto armado. 

 

Os programas comerciais de cálculo de estruturas existentes no mercado 

geralmente verificam a seção transversal de vigas e pilares previamente definidas. 

Para a definição destas seções transversais são aplicadas técnicas de pré-

dimensionamento. 

 

Uma mudança de paradigmas é possível com a inserção dos procedimentos 

apresentados nesta dissertação em programas comerciais existentes. Para a 

aplicação destes procedimentos é necessário, primeiramente, a incorporação de 

bancos de dados de vigas, pilares e lajes nos programas comerciais. 

 
A definição da estrutura seria feita através dos grupos de seções transversais. 

Um exemplo da definição de um edifício é apresentado na Figura 24. 

 

 

Figura 24 – Forma típica de um edifício 
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Como se pode perceber, ao invés de se fixar as dimensões das seções 

transversais de vigas, pilares e lajes, são definidos grupos de seções transversais 

para estes elementos.  

 

Estes grupos associam o elemento estrutural a um banco de dados de vigas, 

pilares ou lajes, previamente definidos. 

 

Como é de praxe, todos os carregamentos são lançados e a estruturas é 

analisada. O diferencial é que, ao invés de se analisar apenas uma estrutura de 

edifício com seções transversais fixas, o programa calculará várias estruturas, 

testando todas as combinações possíveis de seção transversal de vigas, pilares e 

lajes disponíveis em banco de dados. A melhor estrutura será aquela que apresentar 

o menor custo.  

 

O tempo computacional gasto para analisar esta série de estruturas utilizando o 

processo iterativo pode ser bastante grande enquanto que a utilização da técnica de 

Algoritmos Genéticos pode se mostrar bem mais vantajosa. 

7.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Os programas de otimização Ótimo_Iterativo e Ótimo_Genético são um 

primeiro passo na busca de soluções ótimas de estruturas de concreto armado. Para 

atender as necessidades de mercado, ambos os programas poderão ser ampliados. 

A primeira sugestão é incluir uma interface gráfica tanto para a entrada quanto para 

a saída de dados, o que tornará os programas mais práticos e intuitivos. A 

otimização neste trabalho foi realizada em vigas e pilares. Além destes elementos, é 

interessante considerar também as lajes na otimização. Para isto, os programas 

desenvolvidos devem ser ampliados para analisar pórticos espaciais o que tornará a 

análise mais realista. As seções transversais disponíveis no banco de dados de 

vigas e pilares possuem geometria retangular. O acréscimo de geometrias circulares 

e poligonais fará com que os programas atendem a uma gama maior de projetos. 
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APÊNDICE A - BANCOS DE DADOS 

A seguir são apresentados os bancos de dados de vigas e pilares, criados de 

acordo com os critérios adotados na metodologia. Estes bancos de dados são 

utilizados nos programas de otimização Ótimo_Iterativo e Ótimo_Genético.  
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A.1 BANCO DE DADOS DE VIGAS 

Na Tabela A1 encontra-se disponível a numeração relativa às seções 

transversais das vigas adotadas no presente trabalho. 

 

Tabela A1 - Numeração das seções transversais das vigas 

Seções transversais das 
vigas 

Nº VIGA b (cm) h (cm) 

1 10 

25 
2 15 

3 20 

4 25 

5 12 

30 

6 15 

7 20 

8 25 

9 30 

10 14 

35 
11 20 

12 25 

13 30 

14 16 

40 
15 20 

16 25 

17 30 

18 18 

45 19 25 

20 30 

21 20 

50 22 25 

23 30 

24 22 

55 25 25 

26 30 

27 24 
60 

28 30 

 

Nas figuras a seguir será apresentado o banco de dados de vigas. As taxas de 

armadura são numeradas da esquerda para direita e de cima para baixo. 



104 

 

 

 

 

Figura A1 – Banco de dados de vigas 1/28 
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Figura A2 – Banco de dados de vigas 2/28 
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Figura A3 – Banco de dados de vigas 3/28 
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Figura A4 – Banco de dados de vigas 4/28 
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Figura A5 – Banco de dados de vigas 5/28 
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Figura A6 – Banco de dados de vigas 6/28 
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Figura A7 – Banco de dados de vigas 7/28 
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Figura A8 – Banco de dados de vigas 8/28 
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Figura A9 – Banco de dados de vigas 9/28 
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Figura A10 – Banco de dados de vigas 10/28 
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Figura A11 – Banco de dados de vigas 11/28 
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Figura A12 – Banco de dados de vigas 12/28 
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Figura A13 – Banco de dados de vigas 13/28 
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Figura A14 – Banco de dados de vigas 14/28 
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 Figura A15 – Banco de dados de vigas 15/28 
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Figura A16 – Banco de dados de vigas 16/28 
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Figura A17 – Banco de dados de vigas 17/28 
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Figura A18 – Banco de dados de vigas 18/28 
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Figura A19 – Banco de dados de vigas 19/28 
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Figura A20 – Banco de dados de vigas 20/28 
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Figura A21 – Banco de dados de vigas 21/28 
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Figura A22 – Banco de dados de vigas 22/28 
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Figura A23 – Banco de dados de vigas 23/28 
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Figura A24 – Banco de dados de vigas 24/28 
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Figura A25 – Banco de dados de vigas 25/28 
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Figura A26 – Banco de dados de vigas 26/28 
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Figura A27 – Banco de dados de vigas 27/28 
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Figura A28 – Banco de dados de vigas 28/28 
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Para cada seção padronizada de viga (1ª linha da planilha), variando-se a taxa 

de armadura (1ª coluna da planilha), calculou-se o momento último resistente.  

 

Foram criadas 7 (sete) tabelas de momento último resistente variando-se a 

resistência do concreto fck (Tabela A2 a Tabela A8).  

 

Os valores de fck foram adotados conforme item 1.2 da ABNT NBR 6118:2014, 

variando-os de 20 a 50 MPa (Grupo I de resistência do concreto). 

 

 

 Tabela A2 – Momento último resistente [kNm] – fck 20MPa 

 

 

Tabela A3 – Momento último resistente [kNm] – fck 25MPa 
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Tabela A4 – Momento último resistente [kNm] – fck 30MPa 

 

 
Tabela A5 – Momento último resistente [kNm] – fck 35MPa 

 

 

 

Tabela A6 – Momento último resistente [kNm] – fck 40MPa 
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Tabela A7 – Momento último resistente [kNm] – fck 45MPa 

 

 
 

Tabela A8 – Momento último resistente [kNm] – fck 50MPa 
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A.2 BANCO DE DADOS DE PILARES 

Na Tabela A9, encontra-se disponível a numeração relativa às seções 

transversais dos pilares adotados no presente trabalho.  

 
Tabela A9 – Numeração das seções transversais dos pilares 

Pilar b h 

1 20 20 

2 20 25 

3 20 30 

4 20 35 

5 20 40 

6 20 45 

7 20 50 

8 25 25 

9 25 30 

10 25 35 

11 25 40 

12 25 45 

13 25 50 

14 30 30 

15 30 35 

16 30 40 

17 30 45 

18 30 50 
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Nas figuras a seguir será apresentado o banco de dados de pilares. As taxas 

de armaduras são numeradas da esquerda para direita e de baixo para cima. 

 

Figura A29 – Banco de dados de pilares 1/18 
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Figura A30 – Banco de dados de pilares 2/18 
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Figura A31 – Banco de dados de pilares 3/18 
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Figura A32 – Banco de dados de pilares 4/18 
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Figura A33 – Banco de dados de pilares 5/18 
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Figura A34 – Banco de dados de pilares 6/18 
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Figura A35 – Banco de dados de pilares 7/18 

 



143 

 

 

 

 

Figura A36 – Banco de dados de pilares 8/18 
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Figura A37 – Banco de dados de pilares 9/18 
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Figura A38 – Banco de dados de pilares 10/18 
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Figura A39 – Banco de dados de pilares 11/18 
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Figura A40 – Banco de dados de pilares 12/18 
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Figura A41 – Banco de dados de pilares 13/18 
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Figura A42 – Banco de dados de pilares 14/18 
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Figura A43 – Banco de dados de pilares 15/18 



151 

 

 

 

  
Figura A44 – Banco de dados de pilares 16/18 
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Figura A45 – Banco de dados de pilares 17/18 
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Figura A46 – Banco de dados de pilares 18/18 
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APÊNDICE B - MANUAL DE UTILIZAÇÃO DOS 

PROGRAMAS COMPUTACIONAIS 

A seguir é apresentado um manual de utilização dos programas 

computacionais Ótimo_Iterativo e Ótimo_Genético.  

 

A inicialização dos programas computacionais é feita a partir da leitura de três 

arquivos de entrada: 

 

a) Geometria e carregamento; 

b) Banco de dados de vigas; 

c) Banco de dados de pilares. 

B.1 GEOMETRIA E CARREGAMENTOS 

A definição da estrutura é feita a partir da leitura de um arquivo de dados de 

entrada de geometria e carregamento. Neste arquivo as informações referentes à 

geometria e aos carregamentos atuantes devem estar indicadas. 

O procedimento de leitura dos dados de entrada associa os valores digitados na 

primeira linha do arquivo às seguintes variáveis: 

 

 Nno –  Número de nós da estrutura; 

 Nbar –  Número de barras; 

 Nnr –   Número de nós restringidos; 

 Nmat –  Número de tipos de elementos a otimizar.  

 Nnc –   Número de nós com carga; 

 Nbc –   Número de barras com carga; 

 Nnrec –  Número de nós com recalque de apoio. 

 

Na 1º linha do arquivo de entrada, os valores destas variáveis devem estar 

ordenados como mostrado abaixo: 

Nno, Nbar, Nnr, Nmat, Nnc, Nbc, Nnrec 
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Neste programa Nmat é igual a dois, pois cada barra da estrutura do pórtico 

plano pode ser tratada como viga ou como pilar.  

 
Nas linhas subsequentes do arquivo de entrada são fornecidas as coordenadas 

dos nós da estrutura em um plano cartesiano. Para cada nó se utiliza uma linha 

distinta. Nestas linhas os valores das seguintes variáveis devem ser indicados. 

 

 i –   Número do nó da estrutura;  

 X[i] –   Coordenada x do nó; 

 Y[i] –   Coordenada y do nó. 

 

A sequência de dados destas linhas está representada abaixo:  

 

i, X[i], Y[i]    

 

Para cada nó restringido da estrutura será necessário fornecer os valores das 

seguintes variáveis: 

 

 restx –   Restrição em x;  

 resty –   Restrição em y; 

 restz –   Restrição em z. 

 

Este valor, poderá ser 0 (zero), 1(um) ou 2(dois). 

 

O significado destes valores são os seguintes: 

 

(0) – Nó livre para deslocar; 

(1) – Nó impedido para deslocar; 

(2) – Nó com recalque de apoio. 

 

Nestas linhas os valores devem estar ordenados como mostrado abaixo: 
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i, restx, resty, restz 

 

Neste caso a variável i está se referindo ao número do nó restringido. 

 

Caso a estrutura possua recalques de apoio deve-se digitar o valor das 

seguintes variáveis: 

 

 i –    Número do nó que ocorre o recalque; 

 recx –   Recalque em x;  

 recy –   Recalque em y; 

 recz –   Giro em z. 

 

Nesta linha os valores de entrada deverão estar ordenados como mostrado 

abaixo: 

i, recx, recy, recz 

 

Nas próximas linhas do arquivo de entrada devem-se indicar os dois tipos de 

materiais possíveis no pórtico plano. O primeiro material será utilizado para indicar 

as vigas e o segundo material para indicar os pilares. 

 

Para cada um dos materiais, deverá ser fornecido o valor das seguintes 

variáveis: 

 

 E  –  Módulo de Elasticidade do concreto;  

 Area  –  Área da seção transversal da barra; 

 Iz  –  Momento de inércia do elemento. (A inércia fornecida não    

considera a armadura e nem a fissuração do concreto) 

 

Nestas linhas estes valores devem estar ordenados como mostrado abaixo: 

i, E, Area, Iz  
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Neste caso a variável i está se referindo ao número do material. Utiliza-se a 

numeração 1 para indicar as vigas e 101 para indicar os pilares. Os valores das 

demais variáveis, E, Area e Iz, é igual a 1. 

 

Os valores destas variáveis serão substituídos automaticamente a partir dos 

bancos de dados de vigas e pilares indicados no APÊNDICE A. 

 

Para cada uma das barras deve-se atribuir os valores das seguintes variáveis: 

 

 J –   Nó inicial da barra;  

 K –   Nó final da barra; 

 m –   Número do material. 

 

O valor da variável m deve ser igual a 1 para indicar as barras que representam 

as vigas e 101 para indicar as barras que representam os pilares.  

 

Nestas linhas, estes valores deverão estar ordenados como mostrado abaixo: 

i, J, K, m   

 

Neste caso a variável i esta se referindo ao número da barra. 
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Os dois últimos itens que devem constar no arquivo de entrada se referem ao 

carregamento atuante na estrutura. 

 
Para cada carga aplicada no nó, deve-se atribuir valores para as seguintes 

variáveis: 

 

 i – Número do nó que possui uma força aplicada; 

 Fx – Força aplicada diretamente no nó na direção x 

 Fy – Força aplicada diretamente no nó na direção y 

 Fz – Força aplicada diretamente no nó na direção z 

 

Nestas linhas, estes valores deverão estar ordenados como mostrado abaixo: 

i, Fx, Fy, Fz  

  

Para cada barra com carga, deve-se atribuir valores para as seguintes 

variáveis: 

 

 i – Número da barra que possui uma força aplicada; 

 wJ1 –Valor da carga no nó inicial da barra (paralelo ao eixo da barra);  

 wJ2 – Valor da carga no nó inicial da barra (perpendicular ao eixo da barra); 

 wK1 – Valor da carga no nó final da barra (paralelo ao eixo da barra); 

 wK2 – Valor da carga no nó final da barra  (perpendicular ao eixo da barra). 

 

Nestas linhas, estes valores deverão estar ordenados como mostrado abaixo: 

i, wJ1, wJ2, wK1, wK2  
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A Figura B1 ilustra o arquivo de entrada do exemplo de aplicação indicado no 

item 6.1. 

 
 

 
Figura B1 – Arquivo de Entrada de Geometria e Carregamento 
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B.2 BANCO DE DADOS DE VIGAS 

O arquivo de entrada de banco de dados de vigas deve ter em sua primeira 

linha os valores das seguintes variáveis: 

 

 Nsvg – Número de seção transversal de vigas disponível no banco de dados; 

 fck  – Resistência característica a compressão do concreto; 

 fyk – Resistência ao escoamento da armadura de aço; 

 PuConc – Preço unitário do metro cúbico do concreto; 

 PuForm – Preço unitário da área de formas; 

 PuArm – Preço unitário do aço por kg; 

 

Na primeira linha do arquivo de banco de dados de vigas, os valores das 

variáveis devem estar ordenados como mostrado abaixo: 

 

Nsvg, fck, fyk, PuConc, PuForm e PuArm 

 

Nas linhas subsequentes do arquivo de entrada são fornecidas as dimensões 

das seções transversais e a altura útil de cada viga disponível no banco de dados. 

Nestas linhas os valores das seguintes variáveis devem ser indicados: 

 

 sv –    Número da viga;  

 DimViga[sv,1] –  Largura da seção transversal; 

 DimViga[sv,2] –  Altura da seção transversal; 

 DimViga[sv,3] –  Altura útil da viga. 

 

A sequência de dados destas linhas está representada abaixo:  

 

sv, DimViga[sv,1], DimViga[sv,2] e DimViga[sv,3]  
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Nas próximas linhas do arquivo de entrada devem-se indicar as armaduras 

disponíveis para cada seção transversal de vigas. O valor da área da armadura deve 

ser indicado para cada uma das variáveis abaixo: 

 

 ASVIGA[sv,1] – Primeira configuração de armadura;  

 ASVIGA[sv,2] – Segunda configuração de armadura; 

 ASVIGA[sv,3] – Terceira configuração de armadura; 

 ASVIGA[sv,4] – Quarta configuração de armadura; 

 ASVIGA[sv,5] – Quinta configuração de armadura; 

 ASVIGA[sv,6] – Sexta configuração de armadura; 

 ASVIGA[sv,7] – Sétima configuração de armadura; 

 ASVIGA[sv,8] – Oitava configuração de armadura; 

 ASVIGA[sv,9] – Nona configuração de armadura. 

 

Nestas linhas estes valores devem estar ordenados como mostrado a seguir: 

sv, ASVIGA[sv,1] à ASVIGA[sv,9] 

 

Caso não haja valores de armadura para as nove variáveis disponíveis, deverá 

ser adotado o número zero. 
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A Figura B2 ilustra o arquivo de banco de dados de vigas indicados no item 

4.5.2. 

 

 

Figura B2 – Arquivo do Banco de Dados de Vigas 
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B.3 BANCO DE DADOS DE PILARES 

O arquivo de entrada de banco de dados de pilares deve ter em sua primeira 

linha os valores das seguintes variáveis: 

 

 Nspl – Número de seção transversal de pilares disponível no banco de dados; 

 fckp  – Resistência característica a compressão do concreto; 

 fykp – Resistência ao escoamento da armadura de aço; 

 PuConcp – Preço unitária do metro cúbico do concreto; 

 PuFormp – Preço unitária da área de formas; 

 PuArmp – Preço unitária do aço por kg; 

 EsP – Módulo de elasticidade do aço. 

 

Na primeira linha do arquivo de banco de dados de pilares, os valores das 

variáveis devem estar ordenados como mostrado abaixo: 

 

Nspl, fckp, fykp, PuConcp, PuForm,  PuArmp e EsP 

 

Nas linhas subsequentes do arquivo de entrada são fornecidas as dimensões 

das seções transversais e a altura útil de cada seção de pilar disponível no banco de 

dados. Nestas linhas os valores das seguintes variáveis devem ser indicados. 

 

 sp –    Número da seção de pilar;  

 DimPilar[sp,1] –  Largura da seção transversal; 

 DimPilar[sp,2] –  Altura da seção transversal; 

 DimPilar[sp,3] –  Posição do eixo da armadura em relação a face     

superior do pilar; 

 

A sequência de dados destas linhas está representada abaixo:  

 

sp, DimPilar[sp,1], DimPilar[sp,2] e DimPilar[sp,3]  
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Nas próximas linhas do arquivo de entrada devem-se indicar as armaduras 

disponíveis para cada seção transversal de pilar. O valor da área da armadura deve 

ser indicado para cada uma das variáveis abaixo: 

 

 ASPILAR[sp,1] – Primeira configuração de armadura;  

 ASPILAR[sp,2] – Segunda configuração de armadura; 

 ASPILAR[sp,3] – Terceira configuração de armadura; 

 ASPILAR[sp,4] – Quarta configuração de armadura; 

 ASPILAR[sp,5] – Quinta configuração de armadura; 

 ASPILAR[sp,6] – Sexta configuração de armadura; 

 ASPILAR[sp,7] – Sétima configuração de armadura; 

 ASPILAR[sp,8] – Oitava configuração de armadura; 

 ASPILAR[sp,9] – Nona configuração de armadura. 

 

Nestas linhas estes valores devem estar ordenados como mostrado a seguir: 

sp, ASPILAR[sp,1] à ASPILAR[sp,9] 

 

Caso não haja valores de armadura para as nove variáveis disponíveis, deverá 

ser adotado o número zero. 

 

A Figura B3 ilustra o arquivo de banco de dados de pilares indicados no item 

4.5.2. 
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Figura B3 – Arquivo do Banco de Dados de Pilares 

 

 
Os principais arquivos de saídas dos programas computacionais, 

Ótimo_Iterativo e Ótimo_Genético, são os indicados a seguir: 

 

a) Momentos resistentes das vigas; 

b) Diagrama de iteração normal-momento para os pilares; 

c) Otimização do programa Ótimo_Iterativo; 

d) Otimização do programa Ótimo_Genético. 
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B.4 MOMENTOS RESISTENTES DAS VIGAS 

O arquivo de saída Momentos resistentes das vigas, que indica, como o nome 

sugere, os momentos característicos resistentes de cada viga, apresenta também no 

ínicio do relatório, os dados inseridos no arquivo de entrada (Banco de dados de 

vigas). Os dados apresentados são os seguintes: dados iniciais, os dados relativos 

às seções transversais das vigas (largura, altura e altura útil) e as áreas de 

armadura de flexão para cada seção transversal de viga. (Figura B4). A vantagem de 

se visualizar estes dados no arquivo de saída é a capacidade de verificação que 

este relatório propicia.  
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Figura B4 – Arquivo de saída – Momento resistente das vigas (1/2) 
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A Figura B5 apresenta o trecho do relatório com o cálculo do momento 

característico resistente de cada seção transversal de viga para cada configuração 

de armadura.  

 

 
 

Figura B5 – Arquivo de saída – Momento resistente das vigas (2/2) 
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B.5 DIAGRAMA DE ITERAÇÃO NORMAL-MOMENTO PARA OS PILARES 

O arquivo de saída Diagrama de Iteração normal-momento para pilares, que 

indica, como o nome sugere, o diagrama de iteração normal-momento para cada 

seção de pilar e configuração de armadura, apresenta também no início do relatório, 

os dados inseridos no arquivo de entrada (Banco de Dados de pilar). Os dados 

apresentados são os seguintes: dados iniciais, os dados relativos às seções 

transversais dos pilares (largura, altura e altura útil) e as áreas de armadura 

longitudinal para cada seção transversal de pilar. (Figura B6). A vantagem de se 

visualizar estes dados no arquivo de saída é a capacidade de verificação que este 

relatório propicia.  

 

Figura B6 – Arquivo de saída – Diagrama de Iteração normal-momento para pilar (1/2) 
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A Figura B7 apresenta o trecho do relatório com o cálculo diagrama de iteração 

normal-momento para a seção transversal de pilar número 1 com a primeira taxa de 

armadura. Para representação gráfica deste pilar, ver Figura 11. 

 
 

Figura B7 – Arquivo de saída – Diagrama de Iteração normal-momento para pilar (2/2) 
 

Como se pode perceber na Figura B7, nas duas últimas colunas da figura, cada 

valor de normal característica Nk está associada a um momento característico 

resistente Mk. Na transição dos domínios utilizou-se a notação (1.5, 2.5, 3.5 e 4.5) 

para facilidade de identificação. 
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B.6 OTIMIZAÇÃO – ÓTIMO_ITERATIVO 

A saída da otimização do programa Ótimo_Iterativo é dividida em três partes. 

Na primeira parte do arquivo de saída (Figura B8), inicialmente são indicadas as 

seções do pilar e da viga em análise; na sequência, para cada uma das barras de 

pilar ou viga são indicados os esforços atuantes: normal Nk, momento fletor Mk no 

início e no final de cada barra. As taxas e as armadura necessárias para resistir aos 

esforços atuantes também são apresentadas no relatório. 

 

Figura B8 – Otimização do programa Ótimo_Iterativo (1/3) 
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A segunda parte deste relatório de saída (Figura B9), indicada o consumo de 

material (Volume de Concreto, Área de formas e Peso da Armadura) e o custo de 

cada barra analisada. O preço total de cada pórtico também é indicado. 

 

Figura B9 – Otimização do programa Ótimo_Iterativo (2/3) 
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A terceira parte do arquivo de saída da otimização (Figura B10) apresenta um 

resumo final contendo o custo de cada pórtico analisado. No final deste relatório é 

indicado o valor do pórtico de menor custo. 

 
Figura B10 – Otimização do programa Ótimo_Iterativo (3/3) 
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B.7 OTIMIZAÇÃO – ÓTIMO_GENÉTICO 

O relatório de saída da otimização do programa Ótimo_Genético é dividido em 

duas partes. Na primeira parte deste relatório (Figura B11) são indicados o número 

do indivíduo e a sua respectiva geração. A dupla indivíduo–geração representa uma 

combinação de seção transversal de viga e pilar. As seções transversais de viga e 

de pilar associadas a esta dupla são representadas neste relatório. Para cada 

pórtico (combinação de viga e pilar) são indicados os esforços atuantes: normal Nk, 

momento fletor Mk no início e no final de cada barra. As taxas e as armaduras 

necessárias para resistir aos esforços atuantes também são apresentadas no 

relatório. Na sequência, é indicado o consumo de material (Volume de Concreto, 

Área de formas e Peso da Armadura) e o custo de cada barra. O preço total de cada 

pórtico também é apresentado. 

 

 

Figura B11 – Arquivo de saída do programa Ótimo_Genético (1/2) 
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A segunda parte do relatório de saída da otimização (Figura B12) apresenta um 

resumo final contendo o custo de cada pórtico analisado. No final deste relatório é 

indicado o valor do pórtico de menor custo. 

 
 

 
 

Figura B12 – Arquivo de saída do programa Ótimo_Genético (2/2) 


