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PROJETO DE PONTES ESTAIADAS
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Apresenta-se, neste trabalho, uma metodologia direcionada ao projeto de pontes
estaiadas sob um enfoque diferente do tradicionalmente realizado, a conhecida espiral
de projetos.
As tarefas envolvidas em um projeto são consideradas através da técnica de
programação com multi-objetivos, denominada goal programming.
Toda a parte referente à construção do modelo de programação, voltada para o
pré-projeto de uma ponte estaiada, é desenvolvida neste trabalho. Os principais aspectos
abordados em um projeto, referentes aos elementos constituintes de uma ponte estaiada,
a saber: torre, tabuleiro e o sistema de cabos, são comentados.
Com a ferramenta computacional desenvolvida, acoplando o programa de
programação com multi-objetivos com o de análise, são estudados modelos de pontes
estaiadas.
Dentro da seqüência natural das tarefas envolvidas em um projeto, após a
definição geométrica e comportamental da estrutura, viria a análise das diversas fases
de construção. Neste trabalho, foram implementados dois algoritmos que possibilitam a
abordagem dos problemas de fases construtivas em pontes estaiadas, dentro de um
processo não-linear geométrico. Um modelo de ponte estaiada tridimensional,
considerando-se duas e quatro fases construtivas é analisado.
Uma revisão dos métodos de programação matemática, para problemas com e
sem restrição, dando ênfase aos conceitos matemáticos envolvidos em cada um deles é
apresentado.
Finalmente, as conclusões são apresentadas e algumas sugestões para trabalhos
futuros são feitas.
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MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING APPLIED TO OPTIMUM DESIGN OF
CABLE-STAYED BRIDGES

Francisco de Assis das Neves
July/1997

Advisor:
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This work presents a methodology for the optimum design of cable-stayed
brigdes. The tasks involved in the design process are considered by means of the multiobjective programming technique, called goal programming.
The main aspects related to the preparation of the programming model are
presented here. The topics associated with the design of a cable-stayed bridge, such as
tower, deck, and cable system are discussed.
The computational tool developed here allows the combination of the multiobjective programming phylosofy and the numerical analysis code.
After the definition of the geometry and the structural behavior, the next step in
the design process would be the analysis of the construction steps. Two different
algorithms for the analysis of the construction steps of cable-stayed bridges, considering
the geometrically nonlinear behavior, are implemented. A complete analysis of a
tridimensional cable-stayed bridge model, considering two and four construction steps
is presented in this work.
The general aspects of the mathematical programming techniques, especially
those related to the mathematical basis, are presented.
Finally, the main conclusions are presented and some suggestions for future
work are proposed.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

A introdução será desenvolvida dentro de uma seqüência lógica com a qual o
projetista se defronta quando vai proceder à tarefa de projeto de uma ponte, e mais
especificamente, no caso de uma ponte estaiada.
A tarefa de pré-Projeto de uma ponte estaiada compreende, em síntese, a
determinação da configuração a ser adotada, o material a ser usado para os diversos
componentes constituintes, as propriedades e características geométricas, tais como:
área, inércia, força de protensão, etc, para os seus elementos; com todos esses
requerimentos de projeto obedecendo a um conjunto de restrições, ou critérios de
projeto.
Segundo a definição dada por GARRET E FENVES [1], na qual o projeto
estrutural é o processo de definir a configuração e composição de uma estrutura sob
carga, e tendo em mente o sistema estrutural - ponte estaiada - tem-se, então, que definir
a configuração e composição desse sistema vai compreender uma porção de outros
fatores, que mais abaixo serão discutidos. Esse processo de definir a configuração e
composição de uma estrutura envolve identificar e satisfazer uma variedade de
restrições sobre a forma, função, construção, etc. Estas restrições podem ser
classificadas dentro de três categorias básicas: de funcionamento, de recurso e de
integridade estrutural.
Olhando a tarefa de projeto de uma ponte estaiada sob o enfoque dos requisitos
de projeto e suas restrições tem-se, necessariamente, de se passar pelo processo de
análise estrutural, o qual irá determinar o cálculo adequado para a satisfação das
restrições. Ou seja, o atendimento dos requisitos de projeto, submetidos a um conjunto
de restrições, nos levará ao processo de análise estrutural. A extensão, para a qual o
processo de análise estrutural será efetuado, dependerá de vários fatores, que, a
princípio, pode-se colocar como função da etapa de projeto que se encontra, da
experiência do projetista a fim de delimitar a quantidade de requisitos e das restrições
de projeto necessárias, etc.
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Uma vez encontrada uma forma (configuração) e o proporcionamento entre as
partes constituintes do sistema estrutural, a saber: tabuleiro, torre, cabos - está-se apto a
realizar as várias análises que foram mencionadas no parágrafo anterior. O alcance da
configuração ideal para uma ponte estaiada e o respectivo proporcionamento entre as
suas partes, nos conduz a pensar a tarefa de projetar uma ponte estaiada dentro de três
áreas que se inter-relacionam [2]. São elas:
A determinação do arranjo estrutural ótimo, ou seja, entre as várias
possibilidades de configurações disponíveis para o projeto de uma ponte estaiada,
encontrar a que melhor se adeqüe às necessidades de projeto - veja capítulo III; o
controle de fluxo de forças através da estrutura, que no caso específico das pontes
estaiadas vai determinar como essas forças se distribuirão entre os vários componentes,
e o controle da resposta estrutural que está intimamente relacionado com os critérios de
projetos adotados. Esta visão geral da tarefa que compreende um projeto estrutural
estará bem delineada e exposta de maneira clara e lógica no Capítulo III deste trabalho.
À medida que se avança tecnologicamente com o desenvolvimento de
computadores mais possantes e com o conhecimento cada vez maior de técnicas
computacionais e dos métodos de resolução das equações que regem os fenômenos
físicos que cercam os problemas que queremos resolver; os processos de análise
estrutural se tornam mais refinados e o entendimento, com a respectiva representação
desses fenômenos na forma matemática, faz com que se possa prever, se não de uma
forma total, a maior parte das formas de colapso susceptíveis de ocorrer nas grandes
pontes estaiadas.
É interessante registrar aqui o que foi dito por Gerard Fox (veja a referência [3])
sobre as ferramentas utilizadas em projetos de aplicação prática. Segundo ele, até 1950,
usa-se réguas de cálculo e calculadoras de mesa no cálculo das forças sobre os
componentes estruturais. Para estruturas indeterminadas, razoavelmente grandes,
usavam-se técnicas aproximadas com o intuito de reduzir o número de equações
simultâneas que se tentava resolver. Esse processo conduzia a um máximo de 25
equações simultâneas para solução, despendendo um tempo elevado com uma pequena
máquina de operação manual. Ainda segundo ele, as torres sobre as pontes George
Washington e Golden Gate eram indeterminadas e foram analisadas desse modo.
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O avanço nas pesquisas científicas tem gerado uma maior disponibilidade de
ferramentas computacionais e possibilitado o uso de análises numéricas mais refinadas
para modelagem matemática dos fenômenos físicos. Tanto é assim que, através de uma
consulta bibliográfica nas principais revistas científicas, fica evidenciado a evolução das
técnicas e compreensão dos fenômenos, tais como: as não-linearidades presentes em
cada um dos componentes e seus efeitos; as técnicas de análise dinâmica, o fenômeno
de instabilidade aeroelástica, a simulação das fases construtivas, os efeitos dinâmicos
devidos a terremotos, etc. A referência [4] traz uma síntese bibliográfica sobre as
análises envolvidas e a evolução das mesmas no projeto de pontes estaiadas, com o
conseqüente desenvolvimento desse tipo de sistema estrutural, alcançando sempre vãos
maiores com estruturas mais esbeltas.
Face ao grande número de fatores com os quais o projetista se defronta quando é
tomada a decisão de construir uma ponte estaiada de grandes vãos, tais como:
configuração a ser adotada, que corresponde a escolher uma distribuição dos cabos
tanto transversalmente quanto longitudinalmente; a quantidade de cabos, o tipo de seção
transversal, o formato da torre, o proporcionamento entre os vãos, simulação das fases
construtivas, análises envolvidas, etc; é imperativo que se tenha uma metodologia para
organização das tarefas e uma visão bem clara do que compreende o projeto de uma
ponte estaiada de modo a se perceber as características principais desse tipo de sistema
estrutural e a forma como os seus elementos constituintes interagem. Estando ciente
sobre a versatilidade possível para a concepção do projeto de uma ponte estaiada - já
que a mesma não é simplesmente um tipo de ponte, mas tipos individuais diferentes [5]
- será apresentado no Capítulo III a descrição do cenário e das características de um
projeto de pontes estaiadas. Ora, do que foi exposto, fica evidente a necessidade de se
ter disponível uma ferramenta computacional que auxilie ao projetista na tomada de
decisões quando do procedimento à tarefa de projeto de uma ponte estaiada. Os
objetivos que nos levaram a pensar nessa ferramenta serão abordados a seguir.
I.1 - OBJETIVOS, MOTIVAÇÃO E PERSPECTIVAS
I.1.1 - OBJETIVOS
Como já visto, o projeto estrutural compreende a tarefa de se determinar uma
configuração e forma (proporcionamento) dos elementos constituintes, atendendo a um
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conjunto de requerimentos e submetidos a um leque de restrições. Para levar a cabo
essa tarefa, no caso de uma ponte estaiada, depara-se com várias alternativas e
possibilidades de projeto. É muito importante que se tenha em mãos uma ferramenta
capaz de dar suporte a esse empreendimento.
Tradicionalmente, as várias etapas (estágios) de projeto têm sido realizadas por
meio da técnica de espiral de projeto. TROITSKY [6] traz o processo de projeto para
um sistema de ponte estaiada com um arranjo geométrico definido. Lá, o processo é
dividido em três estágios:
i) um conjunto preliminar de propriedades seccionais é assumido para cada
membro do sistema.
ii) as propriedades seccionais assumidas no estágio i) são analisadas, aplicandose um dos métodos de análise estática. As tensões e os deslocamentos, para
um dado carregamento, que surgem no sistema são determinados
(calculados) e comparados, respectivamente, com as tensões máximas
unitárias e a razão deslocamento/vão, permitidos pelas especificações.
iii) um novo conjunto de propriedades seccionais é escolhida de modo a atender
os requerimentos das especificações. Os estágios acima são repetidos até
que se obtenha uma relação especificada entre as propriedades seccionais
assumidas no estágio i) e aquelas obtidas no estágio iii).
Percebe-se, dos três estágios acima descritos, que o projeto tradicional se baseia
, fundamentalmente, no conhecimento prévio e cumulativo de alguns parâmetros e de
algumas relações geométricas de projeto, adquiridas ao longo de anos de experiência
prática.
Segundo KUPPURAJU e MISTREE [7], um projeto pode ser melhorado:
a) Como um resultado de modificações repetidas
 Encontre o valor das variáveis de Projeto seqüencialmente,
 Afira (avalie) se o Projeto satisfaz os requerimentos (requisitos),
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 Modifique até que se obtenha um Projeto adequado.
ou,
b) Pela solução de um Problema de otimização
 Encontre o valor das variáveis de Projeto, simultaneamente, que
satisfaça os requerimentos e otimize um conjunto de objetivos.
A primeira forma, segundo a qual um projeto pode ser melhorado, a),
corresponde aquele anterior e especifica a técnica de espiral, heurística ou de
julgamento baseado na tentativa e erro. A tomada de decisão sobre o quanto e o que
poderia ser alterado depende da experiência baseada no sentimento (conhecimento) do
projetista. No modelo a) não existe meio de fornecer apoio à decisão, de forma
sistemática, ao projetista.
Em vista do que foi exposto, é que se buscou neste trabalho o desenvolvimento
de uma ferramenta numérica capaz de proceder à tarefa de pré-projeto de uma ponte
estaiada, levando em conta as configurações e proporcionamento das propriedades
seccionais dos seus elementos constituintes, de forma automática, por meio de uma
técnica que busca uma solução de compromisso entre as metas, goals ou objetivos
requeridos pelo projeto e um conjunto de restrições a serem atendidas. Neste caso,
como no modelo b), as variáveis de projeto são determinadas simultaneamente e a
interação, no sentido de modificar as variáveis de projeto, só será necessária se a
formulação e/ou os dados de entrada são alterados.
Dentro da seqüência de projeto de uma ponte estaiada, após determinada a sua
forma inicial, correspondendo uma configuração geométrica de partida e determinação
das propriedades seccionais, é muito importante a definição das fases ou estágios de
construção. É durante as fases construtivas, por exemplo, que a ação do vento sobre o
tabuleiro é muito mais acentuado devido à maior flexibilidade da estrutura, nesta fase
ainda incompleta. É importante também que se acompanhe o desenvolvimento das
tensões e dos deslocamentos na estrutura ao longo das várias fases a fim de se aferir em
campo os valores para aquelas grandezas medidas. Para servir de suporte a esta tarefa,
desenvolveu-se neste trabalho dois algoritmos que permitem a simulação das diversas
fases construtivas, dentro de um processo não-linear geométrico e dinâmico linear. Com
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esta ferramenta, pode-se fazer a análise do comportamento aerolástico em cada etapa
construtiva, como sugerido em PFEIL [8].
OBJETIVOS PRINCIPAIS
Em resumo, então, pode-se dizer que os objetivos principais são:
i) em vista do que foi exposto para o processo de projeto de uma ponte estaiada,
desenvolver uma ferramenta numérica capaz de englobar os vários aspectos
envolvidos no processo de pré-projeto de uma ponte estaiada;
ii) desenvolver um algoritmo que servisse de suporte para a simulação das
diversas fases construtivas de uma ponte estaiada, dentro de um processo
não-linear geométrico e dinâmico, com o cálculo dos autovalores e
autovetores;
iii) prosseguimento aos trabalhos em pontes estaiadas, que começou primeiro
com a tese de mestrado de NEVES [11], seguindo com a tese de doutorado
de PFEIL [8] na qual foi estudada a ação de ventos e os fenômenos
aeroelásticos sobre essas estruturas; se encerrando, assim, numa linha de
pesquisa do PEC/COPPE/UFRJ;
iv) a conclusão deste trabalho, cumprindo uma fase importante dessa linha de
pesquisa devido à contribuição, com características inovadoras, ao projeto,
análise crítica e acompanhamento de todas as fases executadas na
construção de pontes estaiadas de grandes vãos.
I.1.2 - MOTIVAÇÃO
A motivação para a realização deste trabalho surgiu como uma busca para a
solução do seguinte problema:
dado um certo vão livre, projete uma ponte estaiada.
A resposta para esse problema nos levará à determinação das propriedades e
características geométricas (área do tabuleiro, dos cabos, das torres, momentos de
inércia) e das forças de protensão nos cabos.
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Existe muito pouco material na literatura técnica para o equacionamento e o
tratamento, de forma clara, para o problema enunciado acima. Em geral, nos artigos
técnicos, a modelagem matemática pelo Método dos Elementos Finitos para esse tipo de
sistema estrutural já é apresentada com todas as dimensões, necessárias para a
modelagem, caracterizadas. É em vista disso que se apresenta neste trabalho uma
técnica baseada em otimização com multi-objetivos para a solução do problema acima
mencionado.
O equacionamento dos problemas inerentes à concepção e à fase de pré-projeto
de uma ponte estaiada conduz e se consubstancia como principal motivação para a
realização deste trabalho. Aliado a isso, há de se acrescentar a necessidade da
compreensão do desenvolvimento do fluxo de forças através das várias fases
construtivas, nos levando ao desenvolvimento de algoritmos para simulação dessas
fases.
I.1.3 - PERSPECTIVA
A possibilidade de transformar algumas variáveis de projeto em dados já
conhecidos, aliada à flexibilidade que a formulação de goal permite na ampliação da
faixa de busca da solução de compromisso (por meio das variáveis de desvio),
deslumbra um horizonte rico para geração de uma base de dados. Acrescendo-se a esse
fato, a capacidade que a formulação nos fornece de naturalmente se considerar alguns
aspectos de incertezas no projeto [9], aliada à possibilidade de desenvolvimento da
formulação do goal com a nova teoria dos conjuntos, chamada fuzzy sets, resultando
numa formulação denominada de fuzzy goal programming; nos permite vislumbrar um
futuro bem promissor nessa área de projetos - onde a inclusão de incertezas - em
grandezas que normalmente são susceptíveis a serem alteradas - acoplada à geração de
dados, desembocará, certamente, no desenvolvimento de um sistema especialista [10].
Como se pode notar, existe uma perspectiva grandiosa no sentido de auxílio ao
engenheiro projetista, no apoio à tarefa de projeto de uma ponte estaiada.
O amplo campo de possibilidades que se cria vai de encontro ao que é sugerido
pelo projetista de pontes, o engenheiro estrutural Gerard F. Fox (veja a referência [3]),
para a melhoria no processo de projeto, no sentido de se obter projetos mais interativos
em computadores, desenvolvimento de uma base de dados, lista de artigos sobre
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assuntos específicos para servir de consulta; e do trabalho mais recente publicado em
1995 [10] sobre o desenvolvimento de um sistema de apoio para o projeto preliminar de
uma ponte estaiada, baseado na extração de conhecimentos de uma base de dados e na
geração de outros projetos a partir do aprendizado do sistema desenvolvido.
I.2 - HISTÓRICO SOBRE AS PONTES ESTAIADAS
I.2.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O conhecimento da idéia inicial do uso de estais partindo de uma torre ou mastro
para dar suporte a uma viga, remonta aos povos antigos. Os egípcios já usavam essa
idéia em seus barcos à vela, utilizando cordas ou correntes suspensas de um mastro [6].
A intenção aqui é apresentar a evolução das idéias iniciais até à concepção atual
das modernas pontes estaiadas, mostrando o desenvolvimento desse sistema estrutural
ao longo da História, no que diz respeito à concepção estrutural, a evolução dos
materiais, os colapsos ocorridos, e o entendimento do comportamento estrutural. Com o
avanço tecnológico no sentido da utilização de materiais mais resistentes e com o
conhecimento, cada vez melhor, do real comportamento desse tipo de sistema estrutural
e a sua disseminação por um maior número de engenheiros estruturais, as pontes
estaiadas passaram a ser adotadas em todo o mundo, alcançando sempre vãos maiores.
Credita-se [4,5,12,13,14,15] o aumento da popularidade desse sistema estrutural
entre os engenheiros projetistas de pontes, aos seguintes fatores:
i) Apelo estético → devido a grande variedade de formas (arranjo estrutural)
que pode ser adotada [6],
ii) A utilização eficiente e total dos materiais estruturais → os elementos
constituintes de uma ponte estaiada compreendem: cabos, torres e um
tabuleiro enrijecido. Usa-se fios de aço de alta resistência para os membros
submetidos à tensão (os cabos), enquanto que o aço e o concreto armado ou
protendido para os membros sob compressão/flexão (torres e elementos do
tabuleiro).
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iii) Rigidez superior às pontes suspensas → como os cabos, nas pontes
estaiadas, partem das torres e são conectados diretamente ao tabuleiro como
membros retos sob tensão, as deformações, devidas à mudança da forma dos
cabos, são pequenas, resultando numa estrutura mais rígida quando
comparadas às pontes suspensas pênseis. LEONHARDT [15] diz
expressamente nesse artigo que uma ponte estaiada é muito mais
econômica, rígida e aerodinamicamente segura quando comparada a uma
ponte pênsil.
iv) O modo rápido e eficiente de construção → o método de construção mais
comum, para sistema multi-cabos, é o que usa o processo de balanços
sucessivos, facilitando a construção e evitando o uso de elementos
auxiliares temporários [15].
v) O tamanho relativamente menor da subestrutura → as forças de
ancoragens nas extremidades das pontes estaiadas atuam verticalmente e
podem usualmente ser balanceadas pelo peso do pilar e da sua fundação,
sem muito custo adicional. A maior parte das pontes estaiadas são autoancoradas, de modo que raramente existe transferência de força horizontal
elevada para a subestrutura, já que as forças horizontais compressivas são
absorvidas pelo tabuleiro, resultando numa subestrutura muito econômica,
em relação às pesadas ancoragens requeridas, em geral, pelas pontes
pênseis. A figura I.1 apresenta uma comparação dos dois sistemas
estruturais: a estaiada e a pênsil.
A evolução, quanto à concepção de projeto, passando do sistema com poucos
cabos para multi-cabos, trouxe como conseqüência imediata o alcance de vãos cada vez
maiores com seções transversais mais esbeltas.
A combinação de vãos maiores com seções mais leves faz com que os efeitos
das cargas dinâmicas ambientais, tais como as devidas ao tráfego, vento e de terremoto
tenham grande importância neste tipo de sistema estrutural, sendo imperativo o
entendimento e a previsão realística da resposta estrutural a estes carregamentos. Notase, assim, que o projeto de uma ponte estaiada envolve análises complexas, tais como, a
compreensão do comportamento aeroelástico, o cálculo das respostas dinâmicas,
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análises não-lineares, fazendo com que muitos engenheiros projetistas não adiram ao
projeto desse tipo de sistema estrutural. A falta de pontes estaiadas no Brasil, com
projetos genuinamente desenvolvidos aqui, é uma prova do desconhecimento
tecnológico e científico por parte dos nossos engenheiros projetistas. É necessário que
haja uma troca de conhecimentos entre a universidade e os escritórios de cálculo com o
intuito de tornar esse tipo de sistema estrutural uma realidade também no Brasil.

a) Força de compressão na ponte estaiada auto-ancorada

b) Força de compressão na ponte pênsil semi-ancorada
Figura I.1 - Comparação esquemática dos dois sistemas: estaiado e pênsil.
O Histórico que aqui será apresentado não tem a pretenção de representar tudo o
que foi desenvolvido referente às pontes estaiadas. A intenção é destacar os aspectos
principais, ao longo do tempo, que nortearam o desenvolvimento desse tipo de sistema
estrutural. Sendo assim, a descrição será feita de modo que as causas e conseqüências,
responsáveis pelo surgimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento das pontes estaiadas,
fiquem claramente estabelecidas. Achou-se por bem apresentar a evolução ocorrida nas
pontes estaiadas, ao longo do tempo, segundo três períodos distintos. Esses períodos
compreendem: o surgimento das pontes estaiadas - o período de desenvolvimento;
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subdividido em aplicações no passado e aplicações pós 2a. Guerra Mundial - e a
tendência atual.
Vale a pena ressaltar que TROITSKY [6] apresenta uma revisão histórica com
uma boa seqüência cronológica, trazendo fotos e figuras ilustrativas, baseado num
conjunto de referências originais.
I.2.2 - SURGIMENTO DAS PONTES ESTAIADAS
Como já comentado no início da seção I.2 a idéia inicial de sustentação de uma
viga por estais inclinados já era aplicada pelos povos antigos. Embora a idéia seja muito
simples, o que torna a História de pontes sustentadas por estais muito longa, a
construção de estruturas confiáveis teve que esperar até a era da revolução industrial,
quando então o ferro, forte e homogêneo, foi forjado; surgindo mais tarde aços
manufaturados [16].
Consta [5] que o engenheiro Veneziano, Faustus Verantius, foi quem primeiro
propôs o conceito de ponte estaiada, por meio de uma aplicação prática. O sistema
estrutural consistia de um tabuleiro em madeira sustentado por correntes inclinadas.
Esse sistema foi proposto em 1617 (ver figura I.2). Contudo, a concepção similar de
uma ponte sustentada somente por estais inclinados é creditado a C. J. Löscher, um
carpinteiro alemão, de Friburgo, que construiu uma ponte completamente em madeira,
com vão de 32m, consistindo de estais em madeira presos a uma torre, também em
madeira, em 1784 [5,6,14,17]. A figura I.3 mostra a ponte de madeira segundo Löscher.
I.2.3 - PERIODO DE DESENVOLVIMENTO
I.2.3.1 - APLICAÇÕES NO PASSADO
No decorrer do período que se estendeu de 1784 a 1817, o conceito de
pontes estaiadas não foi usado até quando dois engenheiros ingleses, Redpath e Brown,
construíram uma ponte para pedestres (passarela) na Inglaterra - A King’S Meadows com um vão de aproximadamente 110 ft (33,6m), usando arames inclinados como
elementos de suspensão fixados a torres de ferro fundido (ver figura I.4).
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Figura I.2 - Ponte projetada por Faustus Verantius, Itália, 1617.

Figura I.3 - Ponte em madeira projetada por Löscher, Alemanha, 1784.

Figura I.4 - Ponte para pedestres - King’s Meadows, Inglaterra, 1817.
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O sistema utilizando correntes inclinadas foi adotada na ponte para pedestres
atravessando o Rio Tweed, próximo a Dryburg-Abbey-Inglaterra, com um vão de 259 ft
(79,3m), em 1817 (ver figura I.5).

Figura I.5 - Ponte para pedestres. Dryburg, Inglaterra, 1817.
Em 1821, o arquiteto francês, Poyet, sugeriu o uso de estais de barras de ferro
suspensas de altas torres (figura I.6). As idéias de Poyet foram desenvolvidas, a seguir,
pelo famoso engenheiro francês, Navier, estudando sistemas de pontes enrijecidas por
correntes inclinadas, em 1823. Outras versões de configurações com cabos inclinados
surgiram: a sugerida por Gischlard-Arnodin (figura I.7) e a sugerida pelo inglês Hatley,
em 1840, adotando uma configuração com estais paralelos (figura I.8).
Em 1824, uma ponte foi construída sobre o Rio Saale em Nienburg, Alemanha,
com vão de 256ft (78m), tendo a viga principal enrijecida por membros inclinados
(figura I.9).
COLAPSO
A ponte atravessando o Rio Tweed, Dryburg-Abbey-Inglaterra, construída em
1817, entrou em colapso em 1818, seis meses após ser completada, devido às oscilações
causadas por um vento forte (veja figura I.5). O efeito das oscilações devidas ao vento
foi responsável pela quebra dos estais de corrente nas ligações.
Outra ponte a entrar em colapso foi a construída sobre o Rio Saale (veja figura
I.9), Alemanha, em 1824. A literatura técnica da época atribuiu como causa do
colapso da ponte, a sobrecarga devido a uma multidão de pessoas assistindo a uma
regata [5,6,17,18].
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Figura I.6 - Ponte tipo Poyet, 1821.

Figura I.7 - Ponte sugerida por Gisclard-Arnodin, 1899.

Figura I.8 - Ponte tipo Hatley, 1840.

Figura I.9 - Ponte sobre o rio Saale, Alemanha, 1824.
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CONSEQÜÊNCIA DO COLAPSO DAS PONTES
O famoso engenheiro francês, Navier, com seus comentários adversos entre os
colegas engenheiros, quando dos seus estudos realizados sobre os acidentes que
causaram o colapso das pontes acima referidas, fez com que esse tipo de sistema
estrutural fosse esquecido por um bom tempo. Após o estudo desses acidentes, Navier
recomendava as pontes pênseis como as preferidas, em detrimento às pontes estaiadas.
Devido às críticas de Navier, em cerca de 100 anos (1824-1905), período que
compreeende os colapsos ocorridos e a construção da primeira ponte estaiada, somente
um pequeno número de pontes estaiadas foram construídas. Contudo, o conceito usado
na concepção das pontes estaiadas não foi completamente esquecido no meio dos
engenheiros.
Em 1855, Johm Roeblin contruiu a primeira ponte suspensa via férrea no mundo
com sucesso, atravessando o Rio Niagara. Construiu também a ponte sobre o Rio Ohio
em Cincinnati, em 1867; e a ponte Brooklyn, em 1883, todas nos Estados Unidos. Em
todas essas pontes suspensas ele usou um sistema de estais inclinados em adição aos
pendurais verticais.
Um pequeno número de pontes, misturando o sistema de ponte estaiada com
ponte suspensa, foram construídos na França no século XIX, pelo famoso engenheiro
Arnodin (na segunda metade do século XIX).
O sistema misto de projetar pontes não encontrou grande aplicação
principalmente devido à sua imperfeição estética e a observação de que o sistema misto
era menos efetivo que qualquer um dos dois sistemas individualmente [6]. Nestas
aplicações, os cabos estais eram fracos e frouxos para desempenhar um papel
importante e, conseqüentemente, foram omitidos no desenvolvimento futuro das pontes
pênseis [17].
Em 1899, Gisclard, um engenheiro francês, propôs a primeira solução para ponte
estaiada que satisfazia as necessidades de rigidez e condições econômicas. Ele
introduziu o novo sistema constituído basicamente de cabos horizontais e inclinados.
Seu sistema representa geometricamente treliças de cabo estáveis. Os cabos inclinados
não transferem as componentes horizontais das forças nos cabos para a viga enrijecida.
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Esse sistema representa realmente um arco tri-articulado, tendo diagonais feita com
cabos (ver figura I.7).
Em 1903, Arnodin, melhorando a idéia original de Poyet de usar os estais na
forma de leque, construiu a ponte transportadora em Nantes (França) - Esta ponte é
considerada como exemplo de uma ponte estaiada pura (ver figura I.10).

Figura I.10 - Ponte transportadora. Marseilles, França, 1903, por Arnodin.
O engenheiro francês Leinekugel le Cocq propôs um sistema tendo cabos
inclinados, com transferências das componentes horizontais dos esforços nos cabos para
a viga enrijecida, aplicando o conceito básico do sistema de Gisclard. Um exemplo
típico desse sistema é a ponte Lezardrieux sobre o Rio Trieaux, na França, construída
em 1925, ilustrada na figura I.11. Esta ponte estaiada pode ser considerada um protótipo
da ponte estaiada contemporânea, tendo um arranjo de cabos do tipo leque.
CAUSAS DOS COLAPSOS
Embora a idéia de pontes estaiadas seja antiga, ela não foi aplicada com sucesso
até o século XX. Sem dúvida, o colapso de várias das primeiras pontes estaiadas foi
responsável pelo lento progresso do desenvolvimento desse sistema e pelo
desaparecimento virtual durante os séculos XVIII e XIX. Esses acidentes aconteceram,
em parte, pela falta de conhecimento técnico das análises teóricas para o cálculo das
forças internas no sistema e em outra, pela indisponibilidade de materiais adequados, na
época, para a construção de pontes estaiadas. Poderia ser notado que, em muitos casos,
as primeiras pontes estaiadas realmente possuíam defeitos estruturais que conduziram a
sua destruição. Isto foi principalmente devido ao mau entendimento, por parte dos
projetistas, do real comportamento de tais pontes e dos defeitos em sua construção. A
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falta de entendimento do comportamento dos sistemas estaiados e os métodos de
controlar o equilíbrio desses sistema com alto grau de indeterminação, parece ter sido o
maior obstáculo para o rápido desenvolvimento do conceito.
Indubitavelmente, esses acidentes foram causados pela tecnologia insuficiente
para fabricação dos estais e das suas conexões. Em muitos casos, materiais não
confiáveis tais como: madeira, barras (arredondadas) e correntes eram usados como
estais. Estais compostos por esses materiais apresentavam propriedades mecânicas
pobres (baixa resistência) e suas seções transversais não eram grandes o suficiente. Por
apresentar baixa resistência, não podiam ser pretensionados de maneira adequada, de
modo que durante a construção não eram esticados. Então, em condição frouxa, era
necessário que o tabuleiro tivesse deformações substanciais antes que os estais
desempenhassem a função para o qual foram projetados, ou seja, participar de forma
efetiva (tensionados) sob à ação de carga sobre a estrutura. Isso leva a concluir que não
existiam métodos experimentados para aplicar a tensão correta nos estais durante a
construção [5,6,17,18,19].
Em 1938, F. Dischinger, um engenheiro alemão, redescobriu as pontes estaiadas
quando projetava uma ponte ferroviária pênsil com 2468 ft (753m) de vão sobre o Rio
Elbe, próximo a Hamburg, Alemanha.
Dischinger, encontrou que a deflexão vertical do sistema convencional de ponte
pênsil, decorrente da atuação do carregamento ferroviário poderia ser reduzido
consideravelmente com a incorporação de cabos estais no projeto, resultando num efeito
visualmente suave devido à redução da flecha nos cabos (ver figura I.12).
Os estudos investigativos de Dischinger estabeleceram o fato que a rigidez e a
estabilidade aerodinâmica podem ser alcançadas pela combinação dos cabos principais
de suspensão com os cabos estais. Um pré-requisito absoluto para isso é que os cabos
inclinados devem ser submetidos a uma tensão inicial considerável.
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I.2.3.2 - APLICAÇÕES PÓS 2a. GUERRA MUNDIAL
A destruição ocorrida em larga escala das pontes sobre o Rio Rhiner, e de
inúmeras outras pontes na Alemanha; como conseqüência dos conflitos da 2a Guerra
Mundial, proporcionou aos engenheiros e construtores a oportunidade única para aplicar
novos conceitos de projeto e construção. A necessidade de reconstruir as pontes
destruídas durante a 2a Guerra Mundial, especificamente na Alemanha, juntamente com
o progresso conseguido na tecnologia de construção do aço (aços e cabos com
propriedades mecânicas altas, lajes ortotrópicas, etc.) foram fatores que influenciaram o
ressurgimento (renascimento) e desenvolvimento das pontes estaiadas. Dischinger teve
um papel importante (principal) no novo desenvolvimento desse sistema de ponte,
devido à publicação dos resultados dos seus estudos em 1949. Após 1950, várias pontes
estaiadas foram propostas para competir na reconstrução das pontes destruídas. Devido
ao curto estoque de aço durante este período, foi dada grande ênfase aos projetos com
peso mínimo. Isso favoreceu o desenvolvimento de placas ortotrópicas que casadas com
o projeto de cabos estaiados, produziram pontes que eram em muitos casos 40% mais
leves do que aquelas destruídas [5]. O uso eficiente dos materiais e a velocidade de
construção fez das pontes estaiadas o tipo de sistema estrutural mais econômico
comparativamente aos outros.
A Ponte Strömsund, na Suécia, é considerada como a primeira ponte
estaiada moderna (ver figura I.13). Foi construída em 1955 pela empresa alemã,
Demag, contando com a colaboração do engenheiro alemão, Professor F. Dischinger. É
importante assinalar que em 1952 Leonhardt havia projetado a ponte estaiada sobre o
Rio Rhine, em Düsseldorf, embora a mesma só tenha sido construída em 1958.
Conforme referenciado pela literatura técnica [5,6,17] num período de tempo
relativamente curto, de 1955 a 1974, aproximadamentre 60 pontes estaiadas tinham sido
construídas ou estavam sendo planejadas. Desse total, cerca de 1/3 (17 pontes) estava
concentrada na Alemanha e as outras, locadas por todo o mundo. Tem-se, portanto, os
alemães como pioneiros no desenvolvimento e divulgação desse tipo de sistema
estrutural.

19

Figura I.11 - Ponte Lezardrieux, França, 1925.

Figura I.12 - Sistemas de pontes estaiadas por Dischinger, Alemanha, 1938.

Figura I.13 - Ponte Strömsund, Suécia, 1955. Considerada a 1a. ponte estaiada moderna.
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O rápido desenvolvimento experimentado pelo novo sistema, depois de 1955,
tornando-se muito popular entre os engenheiros projetistas de ponte por todo mundo,
deve-se ao fato desse sistema atender diversas necessidades, tais como: estética,
econômica, facilidade de construção, entre outras já mencionadas no início da seção I.2.

I.2.4

-

Evolução

das

Pontes

Estaiadas:

(Fatores

Econômicos

x

crescimento dos vãos)
É importante ficar atento à época quando se fala sobre a faixa de aplicação, de
forma econômica, das pontes estaiadas. Através da literatura técnica verificar-se-á que
essa faixa vem aumentando paulatinamente. A referência [17] publicada em 1972,
apresenta uma faixa, considerada econômica, para as pontes que entravam em
concorrência aberta na Alemanha. Ali, a faixa considerada econômica varia de 500 a
1.200 ft. THUL [20], trabalho publicado em 1966, comparando o comprimento do vão
central com o comprimento total, de pontes existentes na Alemanha, entre três tipos de
sistemas estruturais, a saber: pontes em vigas contínuas, pontes estaiadas e pontes
pênseis - concluía que a ponte em vigas contínuas com três vãos tinha um limite
superior de 700 ft para o vão central, sendo a razão vão central/comp. total menor ou
igual a 50%. A ponte pênsil tinha um limite inferior de cerca de 1000 ft, com a razão
vão central/comp. total de aproximadamente 55% .
Já a referência [19] apresenta uma faixa econômica variando de 750 a 1500 ft
(≈230-460m). O trabalho de KRISHNA et al. [14] apresenta como faixa
economicamente competitiva vãos entre 330 ft e 1500 ft (≈100-460m). A referência
[21] diz que até 450m (≈1500 ft), as pontes estaiadas são comparadas economicamente
com outros tipos de pontes.
WANG et al. [13] diz que a ponte estaiada é considerada mais adequada para
pontes com vãos médios para longos, compreendidos na faixa de 750 - 1500 ft (≈228457m). Num outro trabalho seu, publicado em 1996 [12], ele estende esta faixa para
variar de 200 a 1000m. Neste trabalho ele comenta que GIMSING [22] concluiu em
seus estudos que com novos conceitos de projeto, isto é, sistemas com vigas gêmeas,
planos multi-cabos e a ancoragem parcial do sistema de cabos na terra, a ponte estaiada
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poderia ser seriamente considerada como uma alternativa à ponte pênsil para vãos mais
extremos, isto é 3200m.
Vale a pena ressaltar aqui o trabalho de LEONHARDT [15]. Lá, ele apresenta os
avanços em projetos atuais de pontes estaiadas em concreto protendido, ressaltando
detalhes importantes de projeto, traçando comparações com as pontes pênseis no que se
refere à faixa de viabilidade dos vãos de pontes estaiadas e quanto à sua economia. A
sua conclusão é que existem alguns enganos quanto à faixa viável para as pontes
estaiadas. A declaração freqüente de que estas pontes são adequadas somente para vãos
de 100 a 400m [300-1300 ft] é errada; e que este tipo de sistema estrutural pode ser
aplicado desde passarela, com cerca de 40m, até os vãos bem maiores. Ele então
conclui: “muitos engenheiros de pontes acreditam que para vãos acima de 400m, a
ponte pênsil é preferível. Esta hipótese é falsa. De fato, a ponte estaiada é muito mais
econômica, rígida e aerodinâmicamente segura quando comparada com a pênsil”.
A partir dessa explanação fica evidente que as pontes estaiadas têm alcançado
sempre vãos maiores. Isso se deve, certamente, ao avanço tecnológico, com materiais
mais resistentes e a disponibilidade técnica de análises mais refinadas para compreensão
do real comportamento estrutural desse sistema quando submetidos à vários tipos de
cargas, principalmente às cargas de vento.
As pontes estaiadas têm tido grande desenvolvimento desde o surgimento em
1955 da primeira ponte estaiada moderna até os dias atuais, se tornando popular em
todo mundo, principalmente nos EUA, Japão e Europa. Para se ter uma idéia de como
esse sistema se popularizou no Japão basta dizer que a primeira ponte estaiada teve sua
construção concluída em 1960. BURDEN [23] com um trabalho publicado em 1991, se
refere a cerca das 80 maiores pontes estaiadas construídas até aquela data no Japão,
excluindo daquelas, os aquedutos e passarelas; correspondendo aproximadamente a 1/3
do total de pontes estaiadas no mundo. Neste trabalho são apresentadas duas tabelas
com todas as 80 pontes, contendo data, localização e caracterísitcas principais do
sistema estrutural, tais como: comprimento dos vãos, tipo de viga da seção transversal,
arranjo dos cabos, etc. Uma tabela se refere às pontes em aço e a outra, às em concreto
protendido.
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A referência [4] traz uma lista das pontes estaiadas mais recentes construídas na
América do Norte e no mundo, até 1987, considerando somente aquelas com vão
superior a 250 m.
O gráfico apresentado na figura I.14, retirado da referência [16], fornece um
panorama completo do avanço do comprimento máximo dos vãos das pontes durante o
século XX. Percebe-se que as pontes estaiadas, desde o surgimento por volta de 1950,
têm alcançado sempre maiores vãos.
Como se sabe, o sistema de cabos proporciona enrijecimento e/ou sustentação ao
sistema estrutural, constituindo um conjunto de componentes de importância
fundamental, podendo-se afirmar que a rigidez global do sistema estrutural é
comandada quase que diretamente pela rigidez do sistema de cabos. Para ilustrar como
o avanço no comprimento dos vãos está conectado com o avanço na construção
tecnológica dos aços, é apresentado o gráfico na figura I.15, mostrando o avanço na
resistência à tração dos fios de aço desde 1880 até os dias atuais. Percebe-se que se
levou mais da metade de um século para que a resistência à tração do fio de aço
passasse de 1100 para 1600 N/mm2 [16].
Segundo SVENSSON et al. [24], conservar um recorde em vão para uma ponte
tem se tornado, de fato, uma glória passageira. Inicialmente, contando a partir de 1950,
as pontes estaiadas haviam conquistado a faixa de vãos médios até 404m, caso da ponte
St. Nazaire, França, 1975. Recentemente, contudo, como já mencionado no parágrafo
acima, as pontes estaiadas avançaram significativamente em vão, passando de 440m da
ponte Barrios de Lunas, Espanha, em 1983; para 530m da ponte Skarnsund (França),
em 1992. Atingiu 602m na ponte Yang Pu em 1993; 856m com a Normandie, França,
em 1994; e por último, os 890m com a ponte Tatara, Japão, para 1999.
É importante registrar a mudança ocorrida na concepção de projeto quanto ao
arranjo do sistema de cabos desde o final de 1960 [16], passando de sistemas com um
pequeno número de cabos, com grande diâmetro, para sistemas multi-cabos.
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Figura I.14 - Comprimento máximo dos vãos das pontes no século XX.

Figura I.15 - Avanço na resistência à tração dos aços desde 1880 até os dias atuais.
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A figura I.16, baseada na referência [15], ilustra essa mudança de concepção.
Essa mudança é conseqüência do aumento do comprimento do vão.

Figura I.16 - Mudança da concepção de projeto nas pontes estaiadas.
Sem sombra de dúvidas esse aumento no comprimento do vão tem tudo a ver
com o desenvolvimento tecnológico dos materiais, principalmente dos cabos/estais e,
por conseguinte, com o conhecimento cada vez melhor das técnicas de análise do
comportamento estrutural, principalmente aquelas relativas ao comportamento
dinâmico, já que a tendência atual de vãos maiores combinados com vigas mais esbeltas
torna essas estruturas susceptíveis à ação de cargas dinâmicas, como aquelas devidas ao
vento.
Quanto à expectativa futura para alcance de vãos maiores em pontes estaiadas,
SVENSSON et al. [24] realizaram estudos de viabilidade para vãos com até 1200m.
Para eles, parece ser possível alcançar tais vôos com os materiais tradicionais - aço e
concreto - desde que ambos possam atingir resistências mais elevadas do que as usadas
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correntemente. Novos materiais como fibra de carbono exigirão um período prolongado
de testes em estruturas menores até que possam ser utilizados em vãos recordes.
ITO [16] relata em seu trabalho o estado da arte, tanto para as pontes estaiadas
quanto para as pênseis, ambas em aço, no que diz respeito aos seus elementos
constituintes, como: cabos, vigas, torres, etc.; como também quanto aos problemas de
projeto e solução.

I.3 - ESCOPO DO TRABALHO
O trabalho está organizado em nove capítulos. O capítulo II apresenta os
aspectos gerais associados ao processo do projeto preliminar de pontes estaiadas. No
capítulo III abordam-se, detalhadamente, os principais componentes estruturais das
pontes estaiadas, tais como a torre, o tabuleiro e o sistema de cabos. São discutidos em
termos estruturais a influência e a inter-relação desses componentes. As principais
técnicas de programação matemática são classificadas e discutidas no capítulo IV. A
metodologia de projeto sob o enfoque da programação matemática com múltiplos
objetivos é apresentada no capítulo V. Para simulação das fases construtivas de uma
ponte estaiada desenvolveu-se uma ferramenta computacional que permite a previsão do
comportamento da estrutura em obra. Esta ferramenta está descrita no capítulo VI. Uma
descrição completa dos aspectos computacionais desenvolvidos neste trabalho é
apresentada no capítulo VII. Diversos exemplos de aplicação, referentes a metodologia
utilizada neste trabalho, são mostrados no capítulo VIII. Finalmente, o capítulo IX
apresenta as principais conclusões e algumas sugestões para desenvolvimentos de
trabalhos nesta linha de pesquisa.
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CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE PROJETO PRELIMINAR DE UMA
PONTE ESTAIADA

II.1 - INTRODUÇÃO
O processo de projeto de uma estrutura compreende várias etapas e envolve o
conhecimento de assuntos variados, muitas vezes se inter-relacionando, de tal forma
que a estrutura final concebida no projeto venha a atender um conjunto de restrições e
requerimentos como segurança, economia e funcionalidade. Quanto maior é o
conhecimento sobre o leque de fenômenos que podem atuar sobre a estrutura, melhor
será a concepção final a ser adotada para o projeto.
No caso de uma ponte estaiada, como será visto no capítulo III, o processo de
projeto possibilita um gama enorme de opções ao projetista, face à multiplicidade de
configurações e arranjos possíveis para esse tipo de sistema estrutural.
A intenção aqui é primeiro apresentar uma série de conceitos que surgem dentro
do processo de projeto, tais como: fases de um projeto, projeto preliminar,
requerimentos de projeto, restrições de projeto, etc.; para em seguida direcionar o
processo para o projeto de uma ponte estaiada, tentando evidenciar as várias alternativas
possíveis para os seus elementos constituintes, e a inter-relação entre os mesmos. Além
de apresentar os procedimentos que são usuais na prática de projeto, inserido dentro do
conceito clássico de espiral de projeto, e aquele que será proposto neste trabalho, como
uma alternativa, servindo de ferramenta de apoio à decisão no projeto de uma ponte
estaiada.
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II.2 - CONCEITOS ENVOLVIDOS EM UM PROJETO
II.2.1 - Conceito de Projeto Estrutural
GARRET e FENVES [1] conceituam o projeto estrutural como sendo o processo
de definir a configuração e composição de uma estrutura sob carga. Este processo
envolve identificar e satisfazer uma variedade de restrições sobre a forma, função e
construção.
As restrições a que um projeto estrutural está sujeito serão explicitadas mais
adiante.
YIU e BROTTON [2] consideram o material a ser usado, o projeto estrutural
e as fases construtivas e construção como os conceitos básicos envolvidos em um
projeto. Neste trabalho, o processo é todo dirigido ao projeto de ponte estaiada.
Tomando-se especificamente o conceito relativo ao projeto estrutural, os autores o
consideram como situado entre três áreas que se inter-relacionam, a saber: o arranjo
estrutural ótimo, o controle das forças internas e o controle da resposta. Estas três áreas
são apresentadas a seguir:
i) Arranjo estrutural ótimo: leva em conta as questões relativas a restrições de
projeto, tais como: tempo necessário para o desenvolvimento do projeto,
funcionalidade, orçamento disponível, as condições de solo para as
fundações, vão livre para a navegação, entre outras, de modo que o
projetista tem uma grande variedade de opções de arranjo e ancoragem para
a estrutura. Não existe uma solução ótima única. A escolha final é
freqüentemente influenciada pela experiência, estética e considerações
financeiras.
ii) Controle de Forças: determina o fluxo de forças através da estrutura, de
modo que o projetista possa assegurar que os diferentes componentes serão
projetados de maneira econômica e apropriada.
iii) Controle de Resposta: o controle de resposta estática envolve a limitação
das deflexões com o conseqüente controle dos efeitos secundários Nas fases
construtivas, em particular, é de vital importância o controle para
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minimização do processo de deformação. O efeito devido à temperatura, à
ação do vento, bem mais críticos durante as fases construtivas, devem ser
observados.
II.2.2 - Fases de um Projeto Estrutural
Segundo GARRET e FENVES [1], o projeto de um sistema estrutural pode ser
decomposto em três sub-processos:

⎧ * Pr ojeto Pr e lim inar
⎪
Pr ojeto de um sistema estrutural ⎨ * Análise Estrutural
⎪ * Pr ojeto Detalhado
⎩
Os três processos envolvem a satisfação de um ou mais tipos de restrições, as
quais serão apresentadas a seguir:
Projeto Preliminar - é a síntese de uma configuração inicial da estrutura,
satisfazendo a restrições de recurso e de funcionalidade, e a um pequeno número de
restrições-chave de integridade estrutural. Nesta fase, várias configurações são
investigadas e avaliadas usando uma função de avaliação que considera itens como:
custo de construção e de material, a eficiência funcional da estrutura e a
compatibilidade do sistema estrutural com outros sistemas (transportes, controles
ambientais, etc). Quando o projeto preliminar é finalizado, a configuração estrutural fica
definida e as propriedades preliminares são estabelecidas para os principais
componentes da estrutura.
Análise Estrutural - compreende a determinação da resposta física da estrutura
para as ações externas, tais como: cargas, fixação dos apoios, etc. O projeto corrente da
estrutura, isto é, os valores correntes para as propriedades dos seus componentes são
usados para determinar as forças e os deslocamentos da estrutura. O termo “projeto
corrente” é usado porque a análise da estrutura pode ser realizada várias vezes durante o
processo de projeto, desde que as propriedades dos componentes sejam alteradas.
Projeto Detalhado - envolve a seleção das propriedades dos componentes da
estrutura baseada na análise da resposta da carga mais recente. A função primária do
projeto detalhado é satisfazer às restrições de integridade estrutural. O resultado do
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projeto detalhado é um conjunto completo de valores das propriedades para todos os
componentes da estrutura, satisfazendo todas as restrições de integridade estrutural, de
funcionalidade e de recurso.
II.2.3 - Restrições de Projeto

As restrições de projeto, mencionadas anteriormente, são divididas em três
categorias básicas:
⎧ − Restriç ões de Funcionalidade
⎪
Re striç õ es de um sistema estrutural ⎨ − Restriç ões de Re curso
⎪ − Restrições de Integridade Estrutural
⎩
Restrições de Funcionalidade - asseguram que a estrutura irá desempenhar a
função pretendida. Exemplo: altura para passagens de navios em uma ponte, faixas
suficientemente largas, etc.
Restrições de Recurso - asseguram que a estrutura seja economicamente viável,
com relação ao custo de construção ou o tempo requerido para construção.
Restrições de Integridade Estrutural - asseguram que a estrutura seja segura e
útil. Estas restrições asseguram que a estrutura não atingirá qualquer estado limite
aplicável. Um estado limite é alcançado quando uma estrutura ou um componente
estrutural rompe para desempenhar, de maneira satisfatória (segura), uma função
pretendida; tal como o colapso de um componente por escoamento ou a flambagem
lateral com torção de uma peça.
O critério para atestar a adequação de uma estrutura e seus componentes com
relação aos estados limites de resistência e de serviço são geralmente especificados por
projetos padrões, ou códigos (normas) ou práticas aceitas. Um projeto padrão pode ser
pensado como uma coleção de restrições de integridade estrutural [1].
É interessante notar que nas duas formas de organização do projeto estrutural,
tanto aquela apresentada por YIU e BROTTON [2] quanto à referida a GARRET e
FENVES [1], o projeto preliminar, definido por GARRET e FENVES, engloba as três
áreas inter-relacionadas como mencionado por YIU e BROTTON. Ou seja, o projeto
preliminar para uma ponte estaiada compreende as três áreas definidas por YIU e
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BROTTON. É oportuno chamar a atenção aqui, que a organização do projeto segundo
YIU e BROTTON foi apresentada porque o segundo item do mesmo (referente ao
controle de forças) será exibido mais adiante como um dos métodos para determinação
das forças de protensão nos cabos.
II.2.4 - Requisitos de Projeto

Com o objetivo de esclarecer as semelhanças e diferenças existentes entre o que
sejam: requisitos de projeto, restrições de projeto e objetivos de projeto, vale a pena
acrescentar os cinco tipos de requisitos de projeto de uma ponte, como descrito por
GERARD FOX [3]. São eles:
Funcionalidade
Serviço
Segurança - Integridade estrutural
Requisitos de
Proj. para uma Ponte

Resistência última
Manutenção a longo prazo
Custo - Recurso
Eficiência de custo
Estética

Funcionalidade
- as faixas de rolamento devem ser suficientemente largas;
- a altura da ponte deve ser suficiente para passagem de embarcações;
- devem existir obstáculos protegendo torres e pilares contra choques de navios,
etc.
Serviço
- limitação de deslocamentos;
- limitação de vibrações;
- grandes fissuras em pontes de concreto.

Resistência última

31
- evitar colapso da ponte.
Manutenção a longo prazo
- proteção à corrosão de vários elementos. Por exemplo, dos cabos, contra a
corrosão sob tensão.
Eficiência de custo
- o produto final alcançando todos os requisitos acima com o melhor custo
possível.
Estética
- que possua uma beleza plástica, de forma que se torne visualmente aprazível
Referindo-se aos requisitos de projeto apresentados anteriormente, percebe-se
que os mesmos podem ser classificados de uma forma generalizada em: requisitos de
funcionalidade, de segurança (ou integridade estrutural) e de custos (ou de recursos)
como será feito mais adiante, tal como se fez para as restrições de projeto.
Cabe agora apresentar, então, a seqüência de tarefas envolvidas no projeto, como
mostrado na referência [1], a fim de evidenciar como os requisitos de projeto são
transformados em restrições de projeto.
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II.2.5 - Seqüência de Projeto

- Descrição da tarefa: o que vai ser projetado?
- Foco do projeto: quais comportamentos serão considerados?
- Requisitos: quais requisitos-padrão serão considerados?
- Restrições: restrições sobre valores dos atributos ditados pelos requisitospadrão.
- Propriedades dos componentes: valores das propriedades que satisfazem às
restrições.
Tem-se então que o projeto é iniciado com uma descrição da tarefa a ser
realizada, gera um foco do projeto, traduz o foco em um conjunto de requisitos-padrão,
transforma estes requisitos num conjunto de restrições de projeto, e, finalmente, resolve
estas restrições para produzir um conjunto de propriedades para os componentes
estruturais.
É importante definir, o que se entende por comportamento; depois, a segunda
tarefa dentro da seqüência de projeto; o foco do projeto.
Segundo GARRET e FENVES [1], uma limitação de comportamento é
definida como um estado limite único para um objeto num estado específico de tensão.
É citado como exemplo de uma limitação de comportamento, a flambagem lateral com
torção (estado limite) para uma viga de aço com mesas largas (objeto) em flexão (estado
de tensão). O mesmo autor define foco do projeto como sendo um subconjunto das
limitações de comportamento que são inicialmente considerados no projeto.
A esta altura, vale a pena acrescentar mais uma definição do que seja o projeto
de engenharia, definição esta direcionada para a forma de um problema de programação
matemática. REICH e FENVES [10] definem o projeto de engenharia como sendo o
processo de gerar a descrição de um artefato, peça estrutural por exemplo, satisfazendo
um conjunto de objetivos, requisitos e restrições.
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II.3 - ETAPAS DO PROCESSO DE PROJETO DE UMA PONTE ESTAIADA

Diante dos conceitos já apresentados, está-se apto a resumir o procedimento
organizacional do processo de projeto de uma ponte estaiada.
Define-se as fases de projeto.
⎧− Pr ojeto pre lim inar
⎪
I) Fases de projeto ⎨− Pr ojeto det alhado
⎪− Construção
⎩
Estabelece-se a seqüência de projeto.
⎧−
⎪−
⎪⎪
II) Seqüência de projeto ⎨−
⎪−
⎪
⎪⎩−

Descrição da tarefa
Foco do projeto
Re quisitos de projeto
Re strições de projeto
Pr opriedades dos componentes

Aplica-se a seqüência de projeto tanto para a fase de projeto preliminar quanto
para a de projeto detalhado, completando-se o processo de organização com
os aspectos inerentes às
III) fases construtivas, muito importante no projeto de pontes estaiadas.
II.4 - PROCEDIMENTOS PARA O PROJETO PRELIMINAR DE UMA PONTE
ESTAIADA
II.4.1 - Procedimento Usual

Como foi visto, o projeto preliminar para uma ponte estaiada pode se situar entre
três áreas que se inter-relacionam [2].

⎧− Arranjo estrutural ótimo
⎪
Pr ojeto pre lim inar para uma ponte estaiada ⎨− Controle de forças
⎪− Controle de respostas
⎩
Será visto mais adiante que entre os vários métodos adotados para encontrar a
tensão de partida nos cabos (uma variável importante no projeto de ponte estaiada) e
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conseqüentemente a forma inicial das pontes estaiadas, tem-se o que usa o princípio de
controle de forças, no qual são escolhidos parâmetros básicos de controle de força.
Verifica-se que a forma na qual o projeto é organizado, em várias fases, é
adotado tanto na concepção tradicional, na qual as fases de projeto são realizadas por
meio da técnica de espiral de projeto, baseando-se, fundamentalmente, no conhecimento
prévio e acumulativo de alguns parâmetros e de algumas relações geométricas de
projeto, adquiridas ao longo de anos de experiência prática; quanto em concepções mais
atuais, como técnicas de otimização, sistemas especialistas [10] em que o processo de
projetar, mencionado anteriormente, pode ser considerado de uma forma única, sem que
se note, portanto, o desenrolar da espiral de projeto.
Repetindo o que já fora apresentado no capítulo de introdução, tem-se duas
formas através das quais um projeto pode ser melhorado:
i) como um resultado de modificações repetidas (Espiral de Projeto)
•

Encontre o valor das variáveis de projeto seqüencialmente;

•

Verifique se o projeto satisfaz os requisitos;

•

Modifique até que um projeto adequado seja obtido.
ii) por meio de um problema de otimização

•

Encontre o valor das variáveis de projeto simultaneamente que satisfaça os
requisitos e otimize um conjunto de objetivos.
Como mencionado anteriormente, a primeira forma exemplifica a espiral de

projeto, heurística ou a aproximação de tentativa e erro usada pelos projetistas para
melhorar os seus projetos. A segunda forma representa um problema de otimização e
será objeto de estudo deste trabalho, através de uma técnica de otimização com
múltiplos objetivos denominada Goal Programming; a qual será discutida ao longo do
texto.
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O item i), relativo à primeira forma de aperfeiçoar o projeto, é apresentada no
livro sobre pontes estaiadas do TROITSKY [6], uma vez assumido o arranjo
geométrico, seqüenciado nos seguintes estágios:
a) assume-se um conjunto preliminar de propriedades seccionais para cada
membro do sistema;
b) as propriedades seccionais adotadas no estágio a) são analisadas aplicando-se
um dos métodos de análise estática. As tensões e deslocamentos para um
dado carregamento atuando sobre o sistema são determinados e comparados
com a máxima tensão unitária e com a razão máxima deslocamento/vão,
permitido pelas especificações.
c) um novo conjunto de propriedades seccionais é escolhido a fim de satisfazer
os requisitos das especificações. Os estágios acima são repetidos até que se
obtenha uma relação especificada entre as propriedades seccionais
assumidas no estágio a) e aquelas obtidas no estágio c).
II.4.2 - Procedimento Proposto

A seguir, direciona-se o processo de projeto para o sistema estrutural pontes
estaiadas. Iniciar-se-á com uma descrição, em termos de variáveis de projeto, dos
sistemas estaiados com os seus respectivos elementos constituintes: torre, cabos,
tabuleiro; após, uma apresentação dos métodos usuais adotados para determinação das
forças de protensão e forma inicial das pontes estaiadas; seguida da descrição da
metodologia a ser adotada para o projeto preliminar.
Elementos Constitutivos das Pontes Estaiadas
torre - sistema de cabos - tabuleiro
O sistema estrutural, ponte estaiada, pode ser representado pelos seus
componentes estruturais: torres, cabos e

tabuleiro, como ilustrado na figura II.1.

Esses três componentes mais importantes das pontes estaiadas interagem entre si
permitindo uma grande variedade de opções no que diz respeito a arranjo estrutural,
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forma, rigidez, etc. É necessário que se tenha noção do comportamento desses
elementos isoladamente para que se possa conceber o comportamento global do
sistema. A fim de expor como esses componentes interagem, descreve-se a seguir o
funcionamento de cada um deles. A figura II.2 serve como referência para a descrição
da interação entre os componentes de uma ponte estaiada.

a) Ponte Estaiada

+
b) Tabuleiro

+
c) Torres

d) Sistema de Cabos

Figura II.1 - A ponte estaiada e seus componentes estruturais.
Torre
Várias são as formas existentes para a torre, como será visto no capítulo III.
Basicamente, em termos de influência no comportamento estrutural da ponte estaiada,
pode-se destacar três importantes pontos que devem ser observados.
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Figura II.2 - Referência para descrição da interação entre os componentes da ponte.
i) Primeiro ponto: Altura da torre - O primeiro ponto, e com certeza o mais
importante, é a altura da torre. A altura da torre é uma variável de projeto e
é definida praticamente pela dimensão do vão principal da ponte. Isso é
explicado pela própria configuração desse tipo de sistema estrutural. Sendo
a ponte suspensa pelos cabos ao longo do tabuleiro, e esses cabos ancorados
na torre, percebe-se que a altura da torre vai comandar as deflexões que
surgirão no tabuleiro já que, à medida que a altura aumenta, o ângulo de
inclinação do cabo (α) com o plano horizontal do tabuleiro também
aumenta, fazendo com que a componente vertical da força de protensão no
cabo, seja elevada. Em conseqüência, os deslocamentos ao longo do
tabuleiro diminuem e, por sua vez, a rigidez do sistema como um todo,
aumenta. Mas, certamente, para essa altura, deve-se ter um valor ótimo que
satisfaça aos critérios de peso próprio, métodos de construção, à questão
econômica e, principalmente, ao problema estrutural. Encontrar esse valor,
portanto, faz parte do pré-projeto de uma ponte estaiada.
ii) Segundo ponto: Forma geométrica da torre - dentre as várias possibilidades
(ver capítulo III), é sabido que, para pontes com grandes vãos, e sujeitas à
ação do vento, a forma em “A” para a torre proporciona elevada estabilidade
aerodinâmica, devido à forma triangular definida pelos cabos e o tabuleiro
da ponte.
iii) Terceiro ponto: Condições de contorno para a torre - as condições de
contorno para a torre estão relacionadas com as condições de solo locais,
estando diretamente ligada à rigidez na direção longitudinal do tabuleiro.
Torres que são engastadas à base transmitem um grande momento de flexão
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que deve ser suportado pela fundação. Conseqüentemente, a menor rigidez
na direção longitudinal da torre vai trazer (transmitir) menor momento de
flexão à base.
Sistemas de cabos / Tabuleiro
Seguindo o processo natural de projeto e os elementos constitutivos que o
compõem, tem-se agora o sistema de cabos. O sistema de cabos, que proporciona
enrijecimento e/ou sustentação ao sistema estrutural, constitui um conjunto de
componentes de importância fundamental, podendo-se afirmar que a rigidez global do
sistema estrutural é comandada quase que diretamente pela rigidez do sistema de cabos.
Para um dado vão, muitas variações e combinações de arranjos do sistema de cabos na
direção longitudinal, e a distribuição dos mesmos na altura da torre, podem ser
consideradas (ver capítulo III). O projetista se defronta, mais uma vez, com uma gama
de possibilidades: primeiro, para obter informações de projeto para todas as
combinações dos tipos de arranjos possíveis, e tendo-se em mente que essas
combinações interagem e interferem no comportamento estrutural como um todo;
segundo, uma vez definido entre as várias combinações, o arranjo adequado, determinar
as tensões de protensão a serem aplicadas nos cabos.
A parte que compreende a determinação das tensões de protensão nos cabos
constitui uma fase importante do projeto, e determina o fluxo de forças através da
estrutura. Tem-se aqui, portanto, as variáveis cuja determinação influencia
sobremaneira o comportamento global da estrutura. Mais ainda, a sua determinação
consiste em um processo de ajuste e/ou afinações na busca de valores de tensões que
melhor se adeqüem ao sistema estrutural. Vários métodos para determinação dessas
forças em pontes estaiadas são propostos na literatura [2, 13, 19, 25, 26] e serão
apresentados de forma sucinta mais adiante, a fim de ressaltar o que é proposto neste
trabalho. Deve ser considerado, ainda, que existem duas concepções quanto ao projeto,
nas considerações do sistema de cabos: uma, para a qual se projetam poucos cabos; e
outra, que tendem, no caso das modernas pontes estaiadas (com longos vãos), para
sistema com vários cabos. Essas duas concepções de projeto influenciam na escolha da
seção transversal do tabuleiro, levando-se em consideração que quanto menor o número
de cabos, maior rigidez à flexão é requerida para a viga principal. Mais ainda, as forças

39
nos cabos são elevadas, o que dificulta o processo de ancoragem. Por outro lado, o
processo de determinação das forças nos cabos é bem mais simples quando se tem um
número reduzido de cabos. Nas concepções modernas de projeto, onde sistema multicabos são projetados, os cabos são submetidos a uma menor tensão axial, funcionando
como apoio elástico para a viga do tabuleiro, permitindo, inclusive, o processo de
construção através de balanços sucessivos sem o auxílio de cabos auxiliares [15]. Além
disso, devido à elevada rigidez proporcionada pelo sistema de cabos, são requeridas
seções mais esbeltas para a viga do tabuleiro. Em contrapartida, o processo de ajuste das
forças nos cabos é mais complicada e de difícil afinação.
Diante da explanação geral do comportamento estrutural de uma ponte estaiada,
pode-se perceber a quantidade de opções com as quais o projetista se defronta. É
imperativo, portanto, que o mesmo disponha de alguma ferramenta que possa lhe
auxiliar na tomada de decisões, na busca da melhor das opções.
O equacionamento de todos os problemas inerentes à concepção e pré-projeto de
uma ponte estaiada conduz e consubstancia-se como principal motivação para a
realização deste trabalho.
A busca da solução do problema enunciado como:
“Dado um certo vão livre, projete uma ponte estaiada”, nos conduzirá,
impreterivelmente, à passagem por todas as fases comentadas anteriormente,
consistindo, resumidamente, em responder às seguintes indagações:
•

Quais as dimensões geométricas, como por exemplo, a altura da torre, o
comprimento dos vãos, etc ?

•

Como encontrar as tensões de partida nos cabos (forças de protensão) ?

•

Como determinar uma distribuição eqüitativa de tensões nos cabos ?

•

Como determinar uma distribuição suavizada dos hiperestáticos ao longo do
tabuleiro, no caso de projetos com poucos cabos ?
As questões referentes as variáveis de projeto que devem ser determinadas para

um ponte estaiada ficam esclarecidas com a ajuda da figura II.3.
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Te n s ã o n o s c a b o s ?
h t =?

l1

l =?

l1

Figura II.3 - Algumas variáveis de projeto em uma ponte estaiada.
Somadas a essas, certamente se passa por outras, às quais o projetista deve
responder.
A parte correspondente ao cálculo das tensões de partida nos cabos é de
importância fundamental no projeto de pontes estaiadas, já que são esses valores que
irão determinar o fluxo de forças por toda a estrutura.
Devido a existência de forças de protensão elevadas nos cabos de pontes
estaiadas antes da aplicação das cargas móveis, a geometria inicial e as forças de
protensão são dependentes umas das outras. Elas não podem ser especificadas
independentemente. Conseqüentemente, a forma inicial, ou seja, a configuração
geométrica e a distribuição das forças de protensão devem ser determinadas, antes de se
analisar esse tipo de sistema estrutural.
O principal critério na especificação da tensão inicial é minimizar as
deformações no tabuleiro da ponte e, conseqüentemente, os esforços nos elementos
submetidos à carga devido ao peso próprio. Por ser um dos dados mais importante para
esse tipo de sistema estrutural, será mostrado a seguir algumas técnicas mais usadas
para cálculo dos valores das tensões de partida.
II.5 - FORMA INICIAL DAS PONTES ESTAIADAS
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Existem várias técnicas (métodos) para se encontrar as tensões de partida nos
cabos, e conseqüentemente a forma inicial das pontes estaiadas, de maneira a se
balancear (equilibrar) parcialmente as cargas externas. Dentre elas, citam-se:
i) A que utiliza a determinação das tensões nos cabos através de dois processos:
o primeiro, buscando a redução do momento máximo de flexão; o segundo,
através da redução dos deslocamentos. A técnica consiste em se determinar
os momentos de flexão e de deslocamentos sob a ação da carga de peso
próprio; e os momentos de flexão, as forças axiais e os deslocamentos
devido às forças unitárias aplicadas sucessivamente ao longo de cada cabo
do sistema. Para maiores detalhes, sugere-se o livro do TROITSKY [6] e o
artigo intitulado “Load Balancing Analysis of Cable-Stayed Bridge” [26].
ii) O que utiliza o princípio de controle de forças, no qual são escolhidos
“parâmetros básicos de controle de força”. É através da variação desses
parâmetros, tomados como as tensões nos cabos, que a distribuição dos
momentos, devido à ação da carga de peso próprio, pode ser controlada.
Uma outra maneira para o controle de forças é o ajuste dos níveis dos apoios
em relação à geometria de fabricação da ponte. O trabalho de YIU e
BROTTON [2], contém uma análise detalhada sobre o mecanismo
envolvido no princípio de controle de áreas. Para o projeto com sistema
multi-cabos, o autor conclui que a escolha dos parâmetros básicos de força é
mais complicado, e somente uma solução por tentativa e erro é viável.
iii) O que escolhe um sistema base estaticamente determinado e impõe os
hiperestáticos, por meio do livre arbítrio do projetista. Que valores
redundantes podem ser escolhidos ou que valores são atribuídos para os
hiperestáticos, faz parte da filosofia de projeto do engenheiro [19]. Essa
técnica considera a estrutura (o tabuleiro da ponte) simplesmente apoiada
nos pontos de suspensão dos cabos, sob a carga de peso próprio, e determina
o diagrama de momentos. Atribuindo-se valores desejados aos momentos de
extremidade, para cada elemento sobre o tabuleiro, nos pontos de apoio
(pontos de suspensão dos cabos), de modo a otimizar as tensões de flexão
nos elementos do tabuleiro, o diagrama de momentos é ajustado e o cortante
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(reação de apoio), em cada extremidade do elemento, é calculado. Esses
cortantes (reação de apoio) são convertidos para as forças nos cabos e
considerados como valores para as tensões iniciais nos cabos [4, 27].
iv) O que determina as tensões iniciais através de uma análise não-linear,
utilizando-se o método de Newtow-Raphson [12, 13]. O algoritmo pode ser
resumido nos seguintes passos:
1) estabelecer os dados geométricos e físicos da estrutura;
2) estabelecer o vetor de cargas devido ao peso próprio do tabuleiro e um
pequeno valor para as forças iniciais nos cabos;
3) realizar a iteração de equilíbrio das equações não-lineares através do método
de Newton-Raphson;
4) realizar a iteração para encontrar a forma:
4.1) checar se a tolerância de convergência, para os nós do tabuleiro,
correspondentes aos pontos de suspensão dos cabos, é alcançada:

desloc. vertical para os contracabos
comprimento do vão principal

≤ εs

onde εs é um parâmetro de tolerância numérica, tomado, normalmente,
como igual a 10-4.
4.2) se a convergência for atingida, então a configuração de equilíbrio é a
forma inicial desejada. Caso contrário, tomar as forças axiais determinadas
para os cabos como as forças iniciais de protensão nos cabos e reiniciar o
processo, ou seja, repetir os passos 3 e 4.
Percebe-se que, para todas as técnicas acima referidas, é pressuposto que as
propriedades geométricas das seções dos componentes do sistema estrutural, de alguma
maneira, já são conhecidas. Ora, se a forma inicial, correspondente à configuração
geométrica e às forças de protensão nos cabos, é dependente da carga de peso próprio, é
necessário, então, que a aproximação que se faz para as propriedades geométricas das

43
seções, seja bem estabelecida; sob pena de que, em caso contrário, terá de ser
estabelecido um processo de tentativa e erro.
A técnica proposta neste trabalho pode ser aplicada não só para a resolução do
problema anterior, mas para outros tipos de abordagens em que se necessite de apoio no
auxílio à tomada de decisões, quando da fase de pré-projeto. Esta técnica é baseada na
programação com multi-objetivos, denominada Goal Programming (ver capítulo V).

II.6
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VASCONCELOS [28]. A sua adoção deve-se ao fato da mesma facilitar a descrição
seqüencial das tarefas a serem realizadas para a geração do modelo que represente a
estrutura de um projeto preliminar.
Verificar-se-á, no capítulo V, que a adoção dessa metodologia ajudará bastante
quando da formulação do problema de programação com multi-objetivos aplicada ao
projeto de pontes estaiadas. Note-se, ainda, que a mesma se encontra numa forma
generalizada, podendo ser aplicada para a estruturação das etapas de um projeto
preliminar, de uma estrutura qualquer.
A metodologia consiste, então, na elaboração das seguintes etapas:
Etapa 1: Identificação dos requisitos de projeto
Objetivo
Definição dos requisitos de projeto a serem atendidos.
⎧ − de funcionalidade
⎪
Re quisitos de Pr ojeto ⎨ − de segurança
⎪ − de custo
⎩
Projetos Novos ⇒ Falta de Experiência ⇒ Critérios de Segurança majorados e um
maior número de requisitos-chave considerados [3].
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Etapa 2: Escolha da Configuração
Seleção de configurações a serem examinadas.
Fases do Processo de Seleção
i) Geração e Identificação das Concepções Potencialmente Viáveis
•

Reconhecimento das necessidades;

•

Geração das concepções;

•

Seleção preliminar das alternativas viáveis.
ii) Formulação e Seleção das Alternativas Viáveis

•

Identificação e ordenação dos atributos;

•

Avaliação das alternativas;

•

Ordenação das alternativas.

Alternativa para Concepção da Configuração Inicial
Através da modificação de um projeto empregado com sucesso em projetos
anteriores [10].
Etapa 3: Identificação das Variáveis de Projeto
Etapa 4: Escolha das Características de Projeto
Sugestão ⇒ tenta criar uma “árvore” de relações partindo dos requisitos de projeto.
funcionalidade
Características
de Projeto

Requistos
de Projeto

segurança
custo

Gerar
árvore
de
funções

Qualificação
do projeto
para posterior
modificação das
características
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Etapa 5: Modelagem Matemática para Obtenção das Características de Projeto
Alternativas para
a modelagem
matemática das
características de
projeto

Relações geométricas (áreas, volumes, inércias, centróides)
Relações físicas e geométricas (tensão, força, peso, etc)
Técnicas estatísticas (vento, terremoto)
Procedimentos experimentais (modelos reduzidos)

Uma vez que as etapas acima são elaboradas, pode-se passar para a formulação
do problema de otimização, que engloba as etapas acima, sem a necessidade de
seqüenciamento das mesmas; ou seja, deve-se ter em mente que a metodologia acima
explicitada apenas ajuda na definição das tarefas a serem realizadas. Para a formulação
do problema na forma de programação com multi-objetivos, objeto de estudo do
capítulo V, não se tem necessariamente que seguir, passo a passo, essas etapas. Elas
podem ser executadas numa ordem qualquer. O importante é que se faça uma relação
entre as etapas acima e a terminologia adotada para a formação do problema de
otimização com multi-objetivos. Como visto, essa metodologia facilita a elaboração de
um modelo qualquer, totalmente desconhecido, sugerindo assim um processo de
ordenação de tarefas.
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CAPÍTULO III
COMPONENTES PRINCIPAIS, PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS
HIERÁRQUICAS DAS PONTES ESTAIDAS

III.1 - INTRODUÇÃO
O objetivo principal deste capítulo é evidenciar as várias possibilidades com as
quais o projetista se defronta quando procede à tarefa de projetar uma ponte estaiada, já
que a concepção de um projeto de ponte estaiada não compreende simplesmente um
tipo de ponte, mas tipos diferentes, devido ao leque de opções possíveis a ser adotado
para os seus elementos constituintes, possibilitando assim uma grande versatilidade na
concepção para o projeto desse tipo de sistema estrutural.
Uma vez que uma ponte estaiada é selecionada como solução para um dado
projeto, existirá, inerente a esse sistema estrutural, um número considerável de
variações geométricas dos seus componentes, compreendendo: dimensão dos vãos,
arranjo geométrico dos cabos, tipos de seções transversais, forma, altura e rigidez das
torres e ancoragens dos cabos.
Apresentar-se-á a seguir as várias opções, passíveis de serem adotadas para os
componentes, com as respectivas considerações de projeto. Ao final deste capítulo, terse-á , então, uma ampla visão dos diferentes componentes estruturais e a interligação
entre eles, influenciando no comportamento global da estrutura.
III.2 - SISTEMA DE CABOS
Houve uma evolução na concepção do sistema de cabos, dos primeiros projetos
de pontes estaiadas, para os quais se projetavam poucos cabos, para os atuais sistemas
multi-cabos. O emprego de uma dessas duas concepções de projeto influencia na
escolha da seção transversal do tabuleiro e no desenvolvimento das forças nos cabos.
Para sistemas com poucos cabos é requerido um tabuleiro com maior rigidez à flexão.
Ainda mais, as forças nos cabos são elevadas, dificultando o processo de ancoragem
[15]. Por outro lado, em sistemas multi-cabos, os cabos são submetidos a uma menor
tensão axial, permitindo, inclusive, o processo de construção através de balanços
sucessivos sem o auxílio de cabos auxiliares [15]. Segundo LEONHARDT [15], no caso
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de sistemas multi-cabos, a altura das vigas longitudinais do tabuleiro é quase
independente do comprimento do vão principal, mas devem ser rígidas o suficiente para
limitar as deformações locais devidas às cargas móveis concentradas e para evitar a
flambagem devida às forças de compressão elevadas, geradas pelos cabos inclinados.
É interessante citar aqui dois trabalhos: um que estudou efeito da rigidez dos
cabos [14]; e outro que fez um estudo paramétrico, variando a rigidez dos cabos, a
rigidez da viga principal e a rigidez da torre [28]. Ambos concluíram que a tensão no
cabo aumenta com o aumento da rigidez dos cabos.
III.2.1 - CONFIGURAÇÃO GEOMÉTRICA
Para um dado vão de ponte, existem muitas variações e combinações para o
arranjo dos cabos. A seguir se fará uma exposição das variações de arranjos usuais,
tanto na direção transversal da ponte quanto na longitudinal, e como essa distribuição
geométrica dos cabos influencia no desenvolvimento dos esforços no sistema estrutural.
A configuração geométrica pode ser classificada em:
•

arranjo transversal dos cabos

•

arranjo longitudinal dos cabos

i) Arranjo Transversal dos Cabos
Existem dois arranjos básicos adotados em projetos, na direção transversal ao
eixo longitudinal da ponte. A saber:
i.1) plano único - arranjo em que os cabos são distribuídos em um único plano.
i.2) plano duplo - arranjo em que os cabos são distribuídos em dois planos.
Pode existir, para cada um desses arranjos básicos (figura III.1) mais de uma
variação; dependendo basicamente da forma geométrica adotada para a torre.
O arranjo segundo um plano único consiste de um plano vertical onde os
cabos são normalmente localizados sobre a linha média longitudinal do tabuleiro. Esse
arranjo só é empregado em alguns casos, principalmente para vãos médios,
LEONHARDT [15].
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Figura III.1 - Arranjo transversal dos cabos.
Vantagens
•

Econômicas: devido a simplicidade na fabricação e construção.

•

Estéticas.

•

Permite uma visão desobstruída ao motorista.

•

Requer torres simples.

Desvantangens
•

Necessidade de vigas e conexões pesadas de modo a suportar a força
concentrada elevada existente no cabo, que é transferida para a viga principal
da superestrutura.

•

Necessidade de uma viga caixão, de elevada rigidez à torção, a fim de
transmitir as forças desbalanceadas para os pilares, já que os cabos servem
apenas de apoio vertical ao tabuleiro e qualquer carregamento excêntrico ou
força devida à ação do vento provoca torção [5,6,17,30].
O arranjo segundo dois planos consiste usualmente de dois planos verticais,

contendo os cabos, localizados em cada lado da superestrutura; ou de dois planos de
cabos inclinados, que partem um em direção ao outro, normalmente interceptando-se
sobre a linha média longitudinal da ponte, dependendo da forma geométrica projetada
para a torre (ver figura III.1). Geralmente, tem-se a forma em “A” como a preferida para
a torre.
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Existem duas alternativas, no caso do arranjo dos cabos segundo dois planos,
para as ancoragens dos cabos:
a) ancoragem localizada externamente ao tabuleiro da ponte;
b) ancoragem localizada dentro do limite do tabuleiro, nas vigas longitudinais
principais.
Para a alternativa a) tem-se:
Vantagem
•

Não se perde área do tabuleiro devido a ancoragem dos cabos e torres;

Desvantagem
•

Possibilidade de requerimento de construção de balanço substancial a partir
da viga principal para transmissão do momento de flexão e cortante devido a
excentricidade existente entre o ponto de ancoragem dos cabos e a mesa da
viga principal.
Para a alternativa b) tem-se, como desvantagem, a perda de parte da largura do

tabuleiro que é utilizado para ancoragem dos cabos e torre. Essa perda deve ser
compensada aumentando-se a largura total do tabuleiro.
ii) Arranjo Longitudinal dos Cabos
Existem basicamente quatro tipos de configurações que são usadas para
as pontes estaidas [5,6,14,17,30].
i) Configuração radial
ii) Configuração em harpa ou paralela
iii) Configuração em leque
iv) Configuração em forma de estrela
A Fig. III.2 ilustra essas configurações.
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Configuração Radial

Configuração em Harpa ou
Paralela

Configuração em Leque

Configuração em Estrela

Figura III.2 - Configurações básicas para o arranjo longitudinal dos cabos.
As referências [15,19] consideram apenas três tipos de configurações básicas,
além de divergirem em termos de terminologia para as configurações acima ilustradas.
LEONHARDT [15] classifica as três configurações como: leque, semi-leque e harpa,
onde a configuração radial ilustrada na figura III.2 é denominada de leque, a leque de
semi-leque. Ele não considera a configuração em estrela.
Existem, naturalmente, uma grande variedade de combinações possíveis das
quatro configurações básicas ilustradas pela figura III.2.
Considerações sobre as configurações
•

Sistema radial: o ângulo de inclinação formado pelos cabos e o tabuleiro é
máximo; os cabos estão próximos de uma posição ótima para suportar as
cargas móveis e as devidas ao peso próprio, fazendo com que a componente
axial atuando sobre a viga do tabuleiro seja mínima; a carga concentrada no
topo da torre gera momentos e cortantes elevados ao longo da altura da torre,
aumentando assim o custo; a concentração das ancoragens no topo da torre
causa dificuldades estruturais quando o número de cabos é elevado.

•

Sistema em harpa: com os cabos distribuídos ao longo da altura da torre,
resulta um projeto mais eficiente para a mesma quando comparado ao
sistema radial; visão desobstruída ao motorista; esse sistema requer mais aço
para os cabos, resultando em forças maiores de compressão no tabuleiro e
gerando momentos de flexão na torre; a estrutura é esteticamente agradável,
principalmente quando vista sob um ângulo oblíquo; usualmente resulta em
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torres mais altas devido aos cabos mais inferiores serem menos efetivos que
aqueles do sistema radial.
•

Sistema leque: é uma combinação do sistema radial com o harpa. Representa
um compromisso entre os extremos dos sistema harpa e radial, ou seja,
combina as vantagens dos dois.

•

Sistema estrela: a principal razão para o uso desse sistema é a sua aparência
estética; a altura da torre adicional, além da conexão dos cabos, é puramente
decorativa, sem fim estrutural; contradiz o princípio de que os pontos de
fixação dos cabos deveriam ser distribuídos, tanto quanto possível, ao longo
do tabuleiro.
Segundo PODOLNY [5], a escolha de configuração e do número de cabos

depende do comprimento do vão, tipo do carregamento, número de faixas de tráfego,
altura da torre e do senso de proporção e estética do projetista.
III.2.2 - GRAUS DE ANCORAGEM
As pontes estaiadas apresentam uma grande vantagem, em relação às pênseis,
pelo fato de não necessitarem de pesadas ancoragens para os cabos. As forças de
ancoragem nas extremidades das pontes estaiadas atuam verticalmente e podem, em
geral, ser balanceadas pelo peso do pilar e sua fundação, sem muito custo adicional.
Quanto ao grau de ancoragem, as pontes estaiadas são classificadas em três
tipos, de acordo com o desenvolvimento das forças axiais no tabuleiro da ponte [5,31].
•

totalmente ancorada, parcialmente ancorada e auto-ancorada.
No sistema totalmente ancorado, o tabuleiro encontra-se totalmente sob tração;

no parcialmente ancorado, parte do tabuleiro está comprimido, parte está tracionado e
no auto-ancorado, o tabuleiro está sob força de compressão. As figuras III.3a, b e c
ilustram esses três sistemas de ancoragens.
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Figura III.3a - Sistema totalmente ancorado.

+

+

Figura III.3.b - Sistema parcialmente ancorado.

+

+

Figura III.3.c - Sistema auto-ancorado.
Fig. III.3 - Sistemas de ancoragem nas pontes estaiadas.
Em relação a figura III.3, o sinal positivo (+) corresponde a força de compressão
e o sinal negativo (-), a força de tração.
As pontes auto-ancoradas são menos rígidas que as pontes concebidas sob os
outros dois sistemas de ancoragens. A referência [31] traz um estudo detalhado da
influência dos graus de ancoragem, nas pontes estaiada e suspensa, sobre o custo e o
peso.
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III.2.3 - EFEITO DA RIGIDEZ DOS CABOS
KRISHNA et al. [14] investigaram com detalhe o comportamento estrutural de
uma ponte estaiada em dois planos, na configuração radial. Foram analisadas pontes
com 12, 20, 28 e 36 cabos por plano. Para cada caso foram considerados três razões
entre o vão principal e os laterais: 0,35, 0,40 e 0,45.
HEGAB [29] realizou um estudo paramétrico considerando pontes estaiadas de
três vãos, na configuração radial. O objetivo era investigar o efeito da rigidez dos
cabos, da rigidez da torre, da rigidez das vigas do tabuleiro e do comprimento do vão
central não sustentado pelos cabos sobre o comportamento dos vários elementos da
superestrutura da ponte.
Sobre o efeito da rigidez dos cabos, Hegab concluiu que:
•

qualquer aumento na rigidez do cabo implica num aumento da força no cabo,
devido às cargas móveis. O aumento na força do cabo conduz a reduções na
deflexão do tabuleiro e a um aumento:
1) na percentagem da carga móvel transmitida pelos cabos;
2) na força axial de compressão sobre as torres;
3) no momento de flexão na base de cada torre;
4) no deslocamento horizontal no topo de cada torre.
Ainda sobre o efeito da rigidez dos cabos sobre o comportamento da ponte, vale

a pena citar PODOLNY [5]: “a rigidez total de uma ponte estaiada está sujeita à interrelação da rigidez individual do tabuleiro, dos cabos e da torre”. Para ele, se num dado
processo de análise a rigidez total da estrutura é inadequada e todos os outros critérios
de projeto são satisfeitos pela estrutura global, o projetista pode ou aumentar a rigidez
total ou ajustar a rigidez do tabuleiro, ou da torre, ou dos cabos. Ele conclui então que
aumentar a rigidez dos cabos é a opção mais eficiente para aumentar a rigidez da
estrutura como um todo.
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Para um estudo sobre o efeito da rigidez dos cabos no comportamento de uma
ponte estaida, consultar as referências [14,29].
III.2.4 - MÓDULO DE ELASTICIDADE
A idéia é apresentar o procedimento, em geral empregado, quando se procede à
tarefa de discretização dos cabos para realizar uma análise numérica de uma ponte
estaiada.
A não-linearidade exibida pelo cabo é devida à mudança de geometria sob a
ação crescente de carregamento e ao efeito de segunda ordem produzido pela tensão
atuante ao longo do cabo. Verifica-se, portanto, um aumento de comprimento do cabo
devido ao estiramento elástico (como no caso de uma barra reta) e à mudança de
geometria decorrente da alteração da flecha [11]. Uma aproximação que é bastante
usual na literatura [5,6,19,27,32] para a discretização do cabo

é a modelagem

considerando-o como um único elemento retilíneo entre os seus pontos de ancoragem,
para o qual se adota um módulo de elasticidade equivalente ao do cabo curvo, que é
função da tensão aplicada e de outros parâmento (veja Eq. III.1). As aproximações que
têm sido adotadas para a obtenção desse módulo equivalente resultam em geral na
expressão deduzida originalmente por ERNST [33], mostrada a seguir.
Eeq=E/{1+[(γ L)2E/12σ3]}

(III.1)

Onde:
E

= módulo de elasticidade do material do cabo

L

= projeção horizontal do comprimento do cabo

γ

= peso por unidade de volume (peso específico)

σ = tensão de tração no cabo
Eeq = módulo de elasticidade equivalente
Um outro procedimento para a consideração da não-linearidade do cabo é
aquele empregado na tese de NEVES [11]. Este mesmo trabalho apresenta uma boa
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discussão sobre o comportamento não-linear do cabo e o procedimento para proceder à
sua modelagem com o elemento de cabo/treliça.
III.3 - TABULEIRO
O projeto do tabuleiro de uma ponte estaiada é ditado tanto pelos pelos
requerimentos de rigidez e tráfego quanto pela estabilidade aerodinâmica. A rigidez
requerida é dada pela rigidez do tabuleiro e pela tensão existente no cabo, devida à
carga de peso próprio.
Nas pontes estaiadas, as vigas de paredes sólidas antecedem as vigas-treliça,
exceto para o projeto de tabuleiro duplo, por razões estruturais e estéticas. Essas vigas
são submetidas a forças cortantes, momentos de flexão, momento torçor e forças
normais. Contudo, o espaçamento muito curto entre os cabos verificado num sistema
multi-cabos possibilita o projeto de um tabuleiro mais esbelto para a ponte. Embora a
estabilidade da viga, analisada como viga-coluna, não seja um problema sério de
projeto, devido ao apoio elástico e quase contínuo proporcionado pelos cabos num
sistema multi-cabos, deve ser verificada para pontes com vãos muito longos [16].
III.3.1 - TIPOS DE SEÇÕES TRANSVERSAIS
Segundo TROITSKY [6], o tabuleiro da ponte pode ser composto por:
•

Placa ortotrópica com vigas laterais (aço)

•

Placa ortotrópica com vigas-caixão (aço)

•

Por treliças (aço)

•

Por vigas de concreto armado ou protendido
As seções transversais adotadas para os tabuleiros de ponte, para compor as

placas ortotrópicas acima descritas, podem ser de vários tipos.
Para as placas ortotrópicas, as seções transversais compostas pelas vigas
principais em aço são mostradas na figura III.4; para o tabuleiro composto por treliça, a
seção é do tipo mostrado na figura III.5 e para o tabuleiro composto de vigas de
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concreto armado ou

protendido, encontram-se na figura III.6 as seções que são

adotadas.
Em relação às seções que são empregadas para o tabuleiro de pontes estaiadas,
TROITSKY [6], faz as seguintes análises:
1 - Quando o tabuleiro é composto por vigas tipo-I:
•

A inércia requerida pela seção pode ser escolhida de modo a ajustar
exatamente a envoltória dos momentos.

•

Nenhum excesso de aço é usado, de modo que o peso mínimo para este
material é atendido.

•

Este arranjo para a seção transversal necessariamente não resulta na solução
mais econômica

•

Produz baixo valor para a rigidez à torção [5].

2 - Quando o tabuleiro é composto por vigas-caixão:
Freqüentemente, em determinados trechos do vão, deve-se ter uma certa
espessura mínima para a placa que compõe o tabuleiro a fim de prevenir contra a
flambagem local e fornecer proteção à corrosão, embora a inércia requerida para a seção
transversal não necessite de tal espessura.
Apresenta uma grande vantagem quanto à simplicidade de fabricação quando
comparada às seções compostas por vigas em I.
A característica mais importante para seções desse tipo é que se pode produzir
uma seção padrão em série, variando-se somente a espessura da placa, reduzindo-se os
custos de fabricação de maneira significativa.
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Figura III.4 - Seções tranversais empregadas no tabuleiro de pontes com placas
ortotrópicas com vigas laterais, ou com vigas-caixão, ambas em aço.

Figura III.5 - Viga tipo/treliça

Tabuleiro 3
Tabuleiro 1
Tabuleiro 2

Tabuleiro 4

Tabuleiro 5

Tabuleiro 6

Figura III.6 - Seções tranversais empregadas no tabuleiro de pontes compostos por
vigas de concreto armado ou protendido.
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As superfícies internas da seção transversal não ficam expostas ao meio
ambiente, de modo que o custo do tratamento da seção para a proteção inicial e
manutenção fica reduzido.
Proporciona uma maior rigidez torsional, reduzindo as rotações de torção ao
longo do tabuleiro da ponte que são gerados pelo o carregamento assimétrico devido às
cargas móveis e às forças de vento.
Quando a rodovia requer um grande número de faixas de tráfego, a largura
transversal exige que se use vários sistemas de vigas-caixão para servir de apoio à
estrutura do tabuleiro. Segundo PODOLNY [5], caixões-duplo, na forma trapeizodal ou
retangular, têm sido usados quando se necessita de grandes larguras para o tabuleiro.
3 - Quando o tabuleiro é composto por treliças:
•

Raramente tem sido usado nas últimas décadas.

•

Quando comparado às vigas com paredes sólidas, apresentam uma
aparência visual desfavorável.

•

Exige grande tratamento na fabricação e manutenção.

•

A proteção contra a corrosão é uma tarefa difícil.

•

Exceto em circunstâncias especiais, uma viga de paredes sólidas é mais
satisfatória tanto do ponto de vista econômico quanto do estético.

•

Pode ser usado, contudo, no lugar das vigas por razões de estabilidade
aerodinâmica.

•

São adotadas no caso de estruturas com tabuleiro duplo.

4 - Quando o tabuleiro é composto por vigas de concreto armado e protendido:
As pontes, cujos tabuleiros, compreendendo as vigas principais, são construídas
em concreto armado ou protendido, são econômicas, possuem alta rigidez e exibem
relativamente pequenas deflexões. Segundo PODOLNY [5], o efeito do amortecimento
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dessa estrutura monolítica é muito alto e as vibrações induzidas pelas ações externas são
relativamente pequenas.
É importante notar que o termo tabuleiro, como usado anteriormente, se refere
algumas vezes à placa que serve de rolamento, e outras vezes, à seçao composta pela
placa mais as vigas laterais. Em geral, quando a seção é do tipo caixão, seja em aço ou
em concreto, usa-se o termo tabuleiro referindo-se ao conjunto: placa mais vigas que
compõem a seção.
A classificação adotada acima, segundo TROITSKY [6], para os tipos de
tabuleiro adotados em pontes estaidas, engloba, de uma maneira geral, os diversos tipos
que se encontram na prática. Na classificação encontrada no livro de PODOLNY [5],
tem-se dois tipos: 1) vigas tipo treliça enrijecida em aço; 2) vigas de parede sólida, em
aço ou concreto.
No artigo mais recente de ITO [16], ele considera que no momento existem duas
maneiras para se projetar uma seção transversal em vigas de paredes sólidas para uma
ponte estaiada:
i) uma em que se projeta uma seção do tipo caixão simples ou duplo;
Neste caso, o tabuleiro formado pela placa ortotrópica em aço é incorporado
às vigas principais, e a forma da seção transversal é, em geral, trapeizodal
ou hexagonal, principalmente por razões aerodinânmicas.
ii) e uma outra, para a qual se usa vigas de extremidade (laterais) conectadas
com vigas transversais (ver figura III.7).

Figura III.7 - Tabuleiro composto por vigas laterais e transversais.
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Segundo PODOLNY [5], a experiência em projetos de tabuleiro de ponte tem
conduzido ao aumento do uso de viga caixão ortotrópica, na forma trapezoidal. Essa
forma, com extensões em balanço para incluir a largura total da faixa de rolamento,
apresenta maior estabilidade aerodinâmica. Para sistemas de cabo em um único plano
(plano simples), a viga caixão deve ser a preferida devido à sua maior rigidez à torção.
LEONHARDT E ZELLER [34] sugere, para pontes mais largas e com vãos
superiores a 500m, o uso de seção transversal similar àquela mostrada em ii), ver figura
III.7, com um tabuleiro ortotrópico em aço, sem a necessidade de uso de viga caixão.
Considerações Sobre a Altura e o Tipo do Tabuleiro a ser Usado sob Determinadas
Condições
Segundo ITO [16] uma solução, quando a razão entre o vão lateral e o vão
principal é baixa, o que implica em um vão lateral curto em relação ao principal, é o
uso de vigas em aço para o vão principal e o de vigas em concreto se estendendo
continuamente nos vãos laterais. Neste caso, quando a situação permite, é vantajoso
fornecer apoios intermediários para as vigas dos vãos laterais.
A referência [5] traz um levantamento de 20 pontes estaiadas construídas entre
1955 e 1973, onde foi observado que a razão existente entre a altura da viga e o
comprimento do vão variava de 1:40 a 1:100. Segundo TROITSKY [6], para que uma
seção seja econômica, a razão entre a altura da viga e o comprimento do vão deve ficar
na faixa que varia de 1:60-1:90, embora frise que essa razão é função da máxima razão
permitida entre a deflexão devida às cargas móveis e o comprimento do vão principal.
Ainda segundo ele, a altura total do tabuleiro de pontes estaiadas pode ser tão pequena
como algo entre 2-3,5m para pontes rodoviárias e entre 4-6m para as ferroviárias,
dependendo principalmente da relação entre a carga móvel e a carga devido ao peso
próprio, mas sendo quase independente do comprimento de vão principal.
Como curiosidade, é interessante apresentar aqui essa relação (altura do
tabuleiro/comprimento do vão) para a ponte de Normandie, na França, que é na
atualidade a maior ponte estaida conluída do mundo. Essa relação fica em torno de
1:300, muito menor portanto do que aquelas relações mostradas acima, mas ainda de
acordo com aquilo falado por TROITSKY [6], quando comenta que a altura total é
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quase independente do comprimento do vão. Com certeza, essa relação apresentará um
valor baixo também para a ponte estaida que está sendo construída no Japão, a ponte
Tatara, que será a maior ponte estaida do mundo com 890 m de vão, devendo ser
liberada para tráfego em 1999. Na realidade, o que pode ser constatado é que, com a
mudança na concepção do projeto de pontes estaiadas, passando-se de sistemas com
poucos cabos para multi-cabos, não se tem necessidade de um tabuleiro com altura
elevada.
É importante apresentar algumas conclusões devidas a LEONHARDT [15]
quanto à seção a ser adotada para o tabuleiro, dependendo do comprimento do vão.
Para vãos superiores a cerca de 150 m e para largura do tabuleiro entre
15 e 20m - uma laje sólida de concreto sem viga lateral é a melhor solução
(ver figura III.8). A espessura da laje depende principalmente do valor do
momento de flexão na direção transversal, espessura essa que pode aumentar
em direção à torre, de modo a combater o aumento da força normal
longitudinal.
50 a 60cm

15 a 20m

Figura III.8 - Seção transversal com laje sólida para pontes com vãos
superiores a 150 m.
Para pontes mais largas, largura entre 20-30 m, e vão superior a 500m vigas T transversais são mais econômicas. O espaçamento entre elas não
deve ser maior que algo entre 4 a 6m. Essas vigas transversais terminam
numa viga lateral mais larga com altura de não mais que 1-1,5 m, dando
ampla segurança à flambagem e conservando a curvatura da linha de
deflexão, para pontos situados abaixo de cargas concentradas, dentro de
limites permissíveis, até para vãos acima de 500 m. Tais seções transversais
são especialmente confiáveis para estruturas mistas, utilizando vigas
transversais de aço entre vigas laterais de concreto (ver figura III.9).
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1,5m

25 a 30m

4 a 6m

Figura III.9 - Seção transversal para larguras maiores que 20m e vãos acima de 500m.
As referências [6,35,36,37] trazem exemplos de seções transversais adotadas em
pontes estaiadas já construídas e, em alguns casos, sugestões para futuros projetos (ver
referência [37]).
É interessante listar aqui os recordes mundiais sucessivos para as pontes
estaiadas, em termos do comprimento do vão principal, e as respectivas seções
transversais adotadas em tais projetos [38].
•

Saint-Nazaire Bridge, 1975

404 m

- Viga caixão ortotrópica em aço.
•

Barrios de Luna Bridge, 1983

430 m

- Ponte em concreto protendido.
•

Anacis Bridege, 1986

465 m

- Tabuleiro composto de duas vigas I e uma laje de concreto.
•

Ikuchi Bridge, 1991

490 m

- Viga principal em aço (vãos de acesso em concreto, como a Normandie)
feita de duas vigas-caixão paralelas.
•

Skarnsund Bridge, 1991

530 m

63
- Concreto protendido
•

Yangpu Bridge, 1993

602 m

- Construção mista
•

Normandie Bridge, 1994

890 m

- Viga-caixão ortotrópica em aço para o vão principal.
É verificado, por intermédio de testes dinâmicos, que as pontes estaiadas com
sistemas multi-cabos exibem coeficientes de amortecimento muito altos, não
necessitando uma forma aerodinâmica para a seção transversal tão boa quanto às
requeridas pelas pontes pênseis [15].
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III.3.2 - PROPORCIONAMENTO ENTRE OS VÃOS
Diferentemente das pontes suspensas, o arranjo assimétrico para os vãos é
amplamente aceito em pontes estaidas [16]. Dependendo das condições topográficas e
da necessidade de espaço livre na direção longitudinal, freqüentemente é necessário se
projetar uma ponte possuindo dois vãos com comprimentos desiguais, de modo que
condições peculiares inerentes ao projeto deverão ser consideradas.
A maior parte dos arranjos dos vãos são de três tipos básicos:
•

Dois vãos, simétricos ou assimétricos

•

Três vãos

•

Múltiplos vãos
As figuras III.10, 11 e 12 ilustram os tipos básicos de arranjos dos vãos.

Figura III.10 - Exemplo de uma ponte estaiada com dois vãos.

Figura III.11 - Exemplo de uma ponte estaiada com três vãos.
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Figura III.12 - Exemplo de uma ponte estaiada com múltiplos vãos
Segundo LEONHARDT [15], a razão entre o vão lateral l1 e o vão principal l
tem uma influência importante sobre as mudanças de tensão nos cabos que partem da
torre em direção ao vão lateral. A carga móvel no vão principal aumenta essas tensões,
enquanto que essa mesma carga no vão lateral decresce esses valores (ver figuras III.13
e III.14). Essas mudanças de tensão devem ser mantidas seguramente abaixo da
resistência à fadiga dos cabos. A resistência à fadiga é um critério a ser observado a fim
de que a razão l1/l resulte num valor possível de projeto. A razão l1/l depende
principalmente da relação entre a carga móvel e a carga de peso próprio.
Pontes em concreto protendido possibilitam vãos laterais mais longos do que
aqueles das pontes em aço. Segundo LEONHARDT [15], para as pontes rodoviárias em
concreto, l1/l pode assumir um valor em torno de 0,42, enquanto que nas ferroviárias,
essa relação não deve ser maior que 0,34. Essa razão diminui com o comprimento do
vão principal. A grandeza da força de ancoragem no bloco de ancoragem depende
também da razão l1/l. Em particular, vãos laterais curtos resultam em elevadas forças a
serem ancoradas.
Não existindo a necessidade de grandes vãos laterais livres, pode-se projetar
uma viga contínua pesada, com vãos em torno de 40 m, servindo como uma longa zona
de ancoragem, na qual todos os cabos atuam como cabos de sustentação (back stays).
Com isso, a ancoragem da força concentrada na direção vertical pode ser evitada (ver
figura III.15). Esta solução é particularmente vantajosa se se tem um longo vão sendo
suspenso de uma torre.
Se o vão lateral é curto, ou se não é prático o projeto de um vão de acesso, os
cabos de sustentação podem ser ancorados no solo, num determinado comprimento (ver
figura III.16), ou ancorados juntos num bloco de ancoragem (ver figura III.17).

66

Figura III.13 - Distribuição da variações de tensão nos cabos devido às cargas móveis,
numa ponte com três vãos: grande variação de tensão nos cabos anteriores.

Figura III.14 - Pequena variação de tensão nos cabos anteriores devido a existência dos
apoios intermediários.
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Figura III.15 - Viga contínua pesada usada como zona de ancoragem para os cabos
anteriores.

Figura III.16 - Cabos ancorados no solo.

Figura III. 17 - Cabos ancorados no bloco.
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A referência [5] traz um levantamento parcial sobre pontes existentes até aquele
momento, onde foi observado que:
•

para o arranjo com dois vãos assimétricos, o vão mais longo variava de 60 a
70% do comprimento total da ponte. Segundo ele, essa percentagem pode
aumentar dependendo de como os cabos anteriores (cabos de sustentação)
estão ancorados: se distribuídos ao longo do vão mais curto, ou ancorados
externamente; neste último caso, a percentagem pode aumentar para 80%.

•

para arranjos com três vãos, verificou-se que o vão central era
aproximadamente 55% do comprimento total da ponte; o restante era
usualmente dividido entre os vãos extremos.

•

para pontes com vãos múltiplos, tem-se que os vãos são normalmente de
comprimentos iguais, exceto para os vãos extremos que são ajustados para se
ligarem aos vãos de acesso. É importante deixar claro que no caso de vãos
triplos ou múltiplos, eles não têm necessariamente de serem iguais ou
simétricos, respectivamente.
Em qualquer tipo de estrutura de ponte, uma das primeiras considerações de

projeto a ser avaliada é o proporcionamento entre os vãos.
A necessidade de espaço livre longitudinalmente para travessia, no caso de rios
navegáveis ou de longos vãos desobstruídos por pilares, no caso de áreas urbanas,
freqüentemente ditam as dimensões do vão principal.
III.3.3 - LOCALIZAÇÃO DOS CABOS NA SEÇÃO TRANSVERSAL
Como princípio geral, as ancoragens dos cabos devem ser projetadas de modo a
possibilitar o ajuste do comprimento e substituição de um cabo danificado, por
exemplo, por um acidente sem que haja a necessidade de interromper o tráfico. Deve,
além disso, ser projetado para evitar tensões de flexão nos fios ou cordões devido à
mudança de flecha ou a pequenas oscilações. Para evitar as oscilações causadas pela
ação dinâmica do vento, devem ser projetados amortecedores nos pontos de ancoragem
[15]. Além disso, as conexões dos cabos devem ser tais que consigam transferir as
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cargas totais, conservem a tensão inicial instalada, além de permitir o acesso para a
inspeção.
Existem diferentes tipos de conexões (ancoragens) estruturais que possibilitam a
transmissão efetiva das forças nos cabos para os elementos estruturais portantes: vigas
enrijecidas ou treliças. A figura III.18 ilustra as ancoragens dos cabos diretamente
(ancoragem direta dos cabos) nos elementos principais do tabuleiro, para algumas
configurações de seção transversal.
Às vezes, não é possível realizar a ancoragem direta, da forma mencionada
acima, de modo que, para a transmissão das forças nos cabos para os elementos
portantes, é requerido pequenos consolos ou diafragmas. Outras vezes, pode ser
necessário o projeto de grandes membros estruturais que são adicionados, na posição
das ancoragens dos cabos, para permitir a transmissão efetiva das forças nos cabos para
os elementos principais do tabuleiro da ponte. A figura III.19 mostra a conexão dos
cabos à seção transversal de forma indireta (ancoragem indireta dos cabos).

Seções transversais de vigas
enrijecidas
com conexão direta dos cabos

Figura III.18 - Ancoragem direta dos cabos.
É importante perceber que as conexões requeridas para a ancoragens dos cabos
dependem diretamente do valor da força no cabo. Quanto maior essa força, maior serão
as conexões requeridas a fim de ancorá-la. Com base nisso, então, pode-se ver
claramente que a concepção de projeto adotada para a ponte vai influenciar no projeto
dessas conexões. Das concepções antigas, onde se tinha um sistema com poucos cabos,
requerendo portanto grandes conexões, para os atuais, com sistema multi-cabos, onde a
tarefa de instalação dos dispositivos de ancoragens das forças nos cabos é facilitada, já
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que neste último caso se tem relativamente forças com baixos valores. Devido a isso,
LEONHARDT sugere como melhor solução a ser adotada para facilitar a tarefa de
ancoragem dos cabos, encurtar o espaçamento entre os mesmos, de modo que se tenha
pequenas forças a serem ancoradas.

seção transversal de vigas enrijecidas com
conexão indireta dos cabos

Figura III.19 - Ancoragem indireta dos cabos.
Quando os cabos estão situados num plano vertical simples, ao longo do eixo
médio da ponte, as forças concentradas nos cabos são transmitidas para o sistema de
viga central.
No caso de forças elevadas nos cabos, é necessário transmitir essas forças do
sistema de viga central para uma viga enrigecida. Em certas circunstâncias, será preciso
projetar enrijecedores substanciais para as placas inferior, superior e da alma que
compõem o tabuleiro, a fim de assegurar que essas forças elevadas serão distribuídas
por toda seção transversal da viga enrijecida, que constitui o tabuleiro da ponte.
III.4 - TORRES
Como o sistema de cabos, as torres são de muitas formas e variedades, de modo
a acomodar diferentes arranjos de cabos, condições locais do terreno, requerimentos de
projeto, estético e econômico.
Nas suas formas mais simples, as torres podem ser em balanço simples para dar
sustentação ao arranjo dos cabos em um plano simples; ou duas torres em balanço para
sustentar um sistema de cabos em dois planos. As torres podem ser fixas (engastadas)
ou articuladas na base, dependendo da grandeza das cargas verticais e da distribuição
das forças nos cabos ao longo da altura da torre.
Outras formas adequadas para as torres de pontes estaidas são aquelas em forma
de pórtico e em forma de A, podendo ser tanto articulada como fixada na base.
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A decisão de usar uma base fixa ou articulada para a conexão da torre ao pilar ou
à superestrutura, deve ser baseada no conhecimento da grandeza e da relação existente
entre as forças vertical e horizontal atuando na base da torre. Uma base fixa induz
grandes momentos de flexão na base, enquanto uma articulada não. Por outro lado, o
aumento da rigidez da estrutura total, resultante da torre com base fixa, pode compensar
a desvantagem do grande momento de flexão.
Uma outra consideração é que a base fixa pode ser mais prática para construção
e pode ser menos oneroso que inserir um pesado mancal de articulação, requerendo que
a torre seja externamente sustentada, até que os cabos sejam conectados.
Na seleção de um tipo específico de torre, o projetista deve considerar vários
fatores.
III.4.1 - FORMA
As torres podem ser [6]: em forma de pórtico, torres duplas, em forma de A,
torres simples (ver figura III.20).

Figura III.20 - Exemplos de formas empregadas para as torres.
As torres do tipo pórtico foram usadas no projeto das primeiras pontes estaiadas
para obter rigidez contra as cargas de vento. Contudo, as últimas investigações de
pontes estaiadas indicam que as forças horizontais dos cabos eram de fato,
relativamente pequenas, de modo que as pernas da torre em pé livremente (sem a barra
transversal) poderia ser usada sem desvantagem.
Outras formas de torre são: tipo A modificado, diamante, diamante modificado
ou delta. A figura III.21 mostra um exemplo de torre em forma de diamante.
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Figura III.21 - Torre em forma de diamante.
Imaginação combinada com ecomomia pode produzir muitas variações nos
projetos de torre (ver referência [23]), satisfazendo condições particulares de projeto. A
familiaridade com vários métodos de construção e técnicas podem ajudar ao engenheiro
de projeto e contratante a desenvolverem o melhor projeto de torre.
As torres são geralmente construídas de seções celulares e são fabricadas de aço
estrutural ou concreto armado.
III.4.2 - CONDIÇÕES DE APOIO
Existem três diferentes soluções possíveis com respeito ao arranjo dos apoios da
torre.
i) Torre fixa à fundação: grandes momentos de flexão são produzidos na
base da torre. É aceito que a vantagem do aumento da rigidez da estrutura
devido à fixação da torre compensa a desvantagem dos altos momentos de
flexão na base da torre.
ii) Torre fixa à superestutura: no caso de pontes em um plano simples, com
a viga principal do tipo caixão, as torres são geralmente fixas ao caixão.
iii) Torre articulada: por razões estruturais, as torres podem ser articuladas
na base, na direção longitudinal da ponte. Este arranjo reduz os momentos
de flexão na torre. Também em casos de más condições do solo, projetam-se

73
articulações nos apoios da torre, permitindo a rotação longitudinal, de modo
que os momentos de flexão não são transmitidos para a fundação.
III.4.3 - ALTURA ÓTIMA
A altura da torre é determinada a partir de várias considerações, tais como a
relação entre a altura da torre e o comprimento do vão, o tipo de arranjo dos cabos, e a
proporção de estética geral [10] de todos os vãos e torres, visualizados como uma
entidade. O tamanho e o número de cabos é determinado pela configuração geométrica
da ponte e o tipo de carregamento a ser imposto sobre a estrutura.
A relação entre a altura da torre e o vão influenciará, obviamente, as forças nos
cabos e portanto a quantidade de aço requerida para os cabos
LEONHARDT, ver referência [5], desenvolveu uma fórmula para pontes
estaiadas na configuração harpa e radial, em que a quantidade de aço requerida para os
cabos é considerada como uma função da razão entre a altura da torre e o vão central,
considerando que o comprimento dos vãos laterais é 40% do comprimento do vão
central.
Foi encontrado que no sistema radial, o peso mínimo de aço para os cabos,
ocorre para o valor h/l ≅ 0,28; e no sistema harpa, para o valor h/l ≅ 0,5, sem considerar
a inclusão do peso das torres e vigas enrijecidas. Quando esses pesos de aço adicionais
são incluídos, a razão mais econômica de h/l para pontes estaiadas é aproximadamente
0,2 ou 1:5.
Esses valores ótimos da relação h/l foram encontrados para certos parâmetros,
como por exemplo, para uma especificada tensão admissível no cabo. Fica claro, que
quanto maior for a tensão admissível do aço, menor é a quantidiade de aço requerida
para eles; obtendo-se, conseqüentemente, uma outra relação ótima para a relação h/l.
As forças nos cabos e a quantidade de aço requerida para eles diminui com o
aumento da altura da torre acima do tabuleiro. Uma boa faixa está entre 0,2l e 0,25l.
Para pontes com uma torre somente, a altura deve ser referida para cerca de 1,8l, ou
seja, a razão h/1,8l deve está entre 0,2 e 0,25, onde l é agora o vão mais longo da
estrutura com dois vãos.
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A altura da torre também define o ângulo de inclinação dos cabos. O ângulo
formado entre os cabos mais longos e o tabuleiro não deve ser menor que cerca de 250
porque as deflexões se tornarão muito grandes.
Se o arranjo dos cabos é do tipo leque (ver figura III.2), então um ou dois
membros transversais entre as pernas da torre são apropriados. O membro acima do
nível do tabuleiro deveria ser esbelto e parecer leve entre os cabos finos.
Para vãos muitos longos e especialmente em regiões sujeitas à ocorrência de
ventos fortes, a torre em forma de A é a solução ótima pela aparência e devida à
estabilidade ao vento [39].
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III.5 - BASE DE DADOS
GERAÇÃO DOS PARÂMETROS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DO
PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO
Os parâmetros a serem descritos podem ser usados na formulação do problema
de programação com multi-objetivos aplicada a modelos de pontes estaiadas, quando se
deseja uma estimativa inicial para as metas de projeto. A figura III.22 serve de
referência para descricão dos parâmetros.

Δh

α
a a a
l1

h

c
Δv
l1

l
lT

hs

seção transversal
do tabuleiro

Figura III.22 - Modelo de referência para descrição dos parâmetros.
1) ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DOS CABOS MAIS LONGOS
α ≥ 250
2) RAZÃO ENTRE A ALTURA DA TORRE(h) E O COMPRIMENTO DO VÃO
CENTRAL(l)
•

DUAS TORRES
0,20 ≤ h/l ≤ 0,25, referência [15]
0,16 ≤ h/l ≤ 0,20, referência [5,30]

Tem-se ainda, segundo as duas últimas referências, que:
Quando o peso da torre e da viga (tabuleiro) estão incluídos
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h/l ≅ 0,2
Sem considerar o peso da torre e da viga (tabuleiro)
h/l ≅ 0,28 (sistema radial)
h/l ≅ 0,50 ( sistema em harpa)
•

UMA TORRE
0,20 ≤ h/1,8l ≤ 0,25, referência [15]. l é o comprimento do vão mais longo para

a estrutura com dois vãos.
3) RAZÃO ENTRE O VÃO LATERAL l1

E O VÃO PRINCIPAL l

(LEONHARDT [15])
•

PONTES RODOVIÁRIAS EM CONCRETO
l1/l ≅ 0,42

•

PONTES FERROVIÁRIAS EM CONCRETO
l1/l ≤ 0,34
As mudanças nos valores de tensão devem ser mantidas seguramente abaixo da

resistência à fadiga dos cabos. A resistência à fadiga é um critério a ser observado a fim
de que se tenha um valor admissível para a razão l1/l, que depende principalmente da
relação entre a carga móvel e a carga permanente.
4) PROPORCIONAMENTO ENTRE OS VÃOS
•

DOIS VÃOS ASSIMÉTRICOS
- l1 ≅ 0,6 a 0,7 de lT
onde: l1 = vão mais longo
lT = comprimento total
- l1 ≅ 0,86 lT

se os cabos forem ancorados externamente.

77
•

TRÊS VÃOS
- l ≅ 0,55 lT

o comprimento restante é usualmente dividido entre os vãos

extremos.
•

VÃOS MÚLTIPLOS
Neste caso, os vãos possuem, normalmente, comprimentos iguais; exceto para os
vãos extremos que são ajustados de modo a serem ligados aos de acesso.

5) RAZÃO ENTRE A ALTURA DA VIGA(hs) E O COMPRIMENTO DO VÃO
PRINCIPAL(l)
hs/l ⇒ 1:40 a 1:100, referência [5]
Segundo TROITSKY [6], tem-se:
•

RODOVIAS
hs ⇒ 2-3,4m

•

FERROVIAS
hs ⇒ 4-6,0m

A referência [30] sugere a seguinte razão:
hs/l ⇒ 1/60 - 1/90
6) DESLOCAMENTO NO MEIO DO VÃO (ou qualquer deflexão)
A referência [30] recomenda para:
•

O DESLOCAMENTO VERTICAL (ΔV)
ΔV ≤ l/500, até que se tenha mais experiência.
Porém, existem relatos sobre critérios adotados para a deflexão devido à carga

móvel cujo valor para ΔV varia entre l/500 e l/225.
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A deflexão estática da ponte sob carga móvel não deveria exceder o valor de
l/500, entre pilares, no caso de pontes rodoviárias. Assim,
ΔV ≤ l/500,
a menos que os estudos de análises estática e dinâmica indiquem que os requerimentos
para a estrutura no estado de serviço são satisfeitos.
7) TENSÃO ADMISSÍVEL NO CABO(σadm )
cabo

Antes de explicitar os valores de tensão admissível para os cabos em pontes
estaiadas, é importante listar as definições para alguns termos daqueles elementos que
compõem o elemento estrutural - cabo. Estas definições foram retiradas do PODOLNY
[5].
•

Fio - um segmento contínuo simples extraído de uma barra fria.

•

Cordoalha - (com exceção do parallel wire strand) um arranjo de fios
helicoidalmente colocado em torno de um fio central de modo a produzir uma seção
simétrica.

•

Cabo helicoidal - um número de cordoalhas helicoidalmente torcidas em torno de
um núcleo que é composto de uma cordoalha ou um outro cabo helicoidal.

•

Parallel Wire Strand - fios individuais arranjados em uma configuração paralela,
sem curvatura helicoidal.
O valor para a tensão admissível é:

- quando a fadiga não é muito importante

σadm

cabo

= 1/3 da resistência de rutura última da cordoalha, [5,27].

- quando é provável que aconteça a fadiga

σadm

cabo

= 1/3 da resistência de rutura última do cabo, [5,27].

- quando se usa parallel wire strand
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σadm ⇒ varia de 38 a 40% da resistência de rutura, [27].
cabo

- quando se usa parallel wire strand com soquete especial de alta amplitude à fadiga

σadm

cabo

⇒ 45% da resistência de rutura última, [5,27].

Segundo a referência [18], o dimensionamento dos cabos segue o seguinte
procedimento:
•

os cabos devem ser dimensionados de modo a satisfazer requerimentos de
resistência estática, além daquele referente à fadiga.
Geralmente, o dimensionamento é realizado num estado de serviço, limitando a

tensão do aço sob cargas nominais para uma certa fração da resistência característica da
tensão do aço (fptk).
Assim, usando as notações do CEB, a área do cabo é determinada pela expressão
cabo

As

≥

Sg+Sq
ψ1fptk

(caso de carregamento fundamental)

ou
cabo

As

≥

Sg+Sq +Sw
(caso de carregamento acidental)
ψ2 fptk

Onde,
Sg = carga (força) devido ao peso próprio.
Sq = cargas móveis.
Sw = carga devido ao vento
Freqüentemente, os seguintes valores são adotados para os coeficientes ψ1 e ψ2:
ψ1 = 0,45,
e

para o caso de carregamento fundamental
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ψ2 = 0,50

para o caso de carregamento acidental

Isto corresponde a um fator de segurança geral contra o escoamento maior ou igual a
1,7.
Segundo a referência [36], é geralmente aceito que a carga de trabalho máxima
admissível, para um estai composto de cordoalhas usados em pontes, é 45% da
resistência de tensão última da cordoalha.
Na referência [35] se encontra um exemplo de dimensionamento de pontes
estaiadas, onde os cabos foram dimensionados para uma tensão admissível de 0,45 fu
sob a ação de cargas estáticas, de acordo con a DIN1073. Assim,

σcabo
adm = 0,45 fu ,

onde fu é a resistência última para o cabo

8) MOMENTO ADMISSÍVEL
Segundo a referência [40], a resistência à flexão é assegurada se o momento de
projeto, Mf, em nenhum lugar, excede a resistência à flexão de projeto (momento
resistente), Mr
Mf ≤ Mr
com:

Mf = αg Mg + 1,2Ms +1,5Ma +1,4ML

onde,
Mg = momento devido ao peso próprio da viga
Ms = momento devido ao peso próprio da laje
Ma = momento devido ao peso do pavimento asfáltico
ML = momento máximo devido à carga móvel
Mr = momento de resistência à flexão de projeto, da seção.
αg = 1,1 ou 1,2 é o fator de carga devido ao peso da viga para membros préfabricados ou in situ.
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Os valores de Mr incluem alguns fatores de redução de resistência do material
(de acordo com a OHBDC - ONTARIO-1992). São eles: φc =0,75 (concreto); φc =0,90
(aço); φc=0,95 (aço protendido).
9) ESTABILIDADE AERODINÂMICA
Já existem processos numéricos para a determinação da velocidade crítica de
vento visando a prevenção contra o fenômeno de instabilidade aerodinâmica - flutter.
As referências [8,41] apresentam o procedimento adotado para o cálculo dessa
velocidade crítica. É claro que para pontes com grandes vãos, o teste da seção
transversal em túneis de vento, ou até mesmo, ensaio de modelo reduzido, é necessário.
A referência[ 30] recomenda que:
•

para tipos comuns de pontes em seção caixão, vigas com placas e treliças
enrijecidas, a razão entre a freqüência de torção e a freqüência de flexão deve ser,
preferencialmente, maior que dois.
ftorção/fflexão > 2,0
A referência [35] adota a relação estabelecida acima, como critério de projeto, e

obtém o atendimento a esse critério fazendo com que os dois planos de cabos convirjam
para o topo da torre. Com isso, o movimento relativo das pernas da torre, uma contra a
outra, é evitado e a rotação da viga, sob cargas de torção, é reduzido. A relação
encontrada entre as duas primeiras freqüências, a de torção e a de flexão, para o modelo
analisado pelo autor, foi:

f
f

1
torç ão
1

= 0,77/0,29=2,7

flexão

Com isso, ele concluiu que a similaridade dos primeiros autovalores em flexão e
torção desaparece, de modo que o acoplamento necessário para a ocorrência do flutter
clássico acontecerá somente para valores de velocidades de vento maiores. Deve-se
frizar, que não só o afastamento entre as primeiras freqüências de torção e flexão é
importante, como também o valor da freqüência de torção. O flutter pode ocorrer para
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aquele modo mais proeminente em torção, resultando num valor baixo de velocidade de
vento crítica [ 8,41].
Segundo a referência [38], uma elevada rigidez à torção claramente separa as
freqüências de vibração em torção e em flexão vertical. Por esta razão, foi adotado no
projeto da ponte de Normandie, França, um tabuleiro em viga caixão suspensa em
ambos os lados. Em adição, as torres têm a forma de um Y invertido para concentrar as
ancoragens mais altas dos cabos sobre o eixo longitudinal da ponte.
Para LEONHARDT [15], as pontes estaiadas, com tabuleiros em concreto e os
cabos com altas tensões instaladas, apresentam um comportamento dinâmico muito
bom. Segundo ele, as deflexões sob carga móvel são extremamente pequenas porque a
altura efetiva da treliça formada pelos planos dos cabos e o tabuleiro é muito maior que
a das vigas principais.
O mais importante é que o aumento das amplitudes de vibração devido à
oscilação de ressonância é prevenido pelo sistema de amortecimento proporcionado
pela interferência dos vários cabos.
LEONHARDT [15] comenta em seu trabalho que não existe perigo devido à
ação do vento para pontes em concreto, cujo tabuleiro é suspenso pelos cabos em dois
planos ao longo dos lados, se as seguintes relações geométricas são observadas:
1) B ≥ 10H
2) Quando B < 10H, deve-se dar uma forma aerodinâmica à seção,
acrescentando-se uns bicos laterais (ver figura III.23).
3) B ≥ L/30
Onde, B é a largura da ponte; H é altura da seção transversal e L é o comprimento do
vão principal.
A figura III.23 ilustra essas relações juntamente com as seções tranversais.
Quando B<L/30, deve-se projetar uma torre em forma de A, além de uma seção
transversal com forma aerodinâmica..
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H
B

> 10 H

B

> 10 H

H

H

B < 10 H

Figura III.23 - Relações geométricas para obter estabilidade aerodinâmica, com cabos
nas vigas laterais.
As pontes suspensas por cabos em um único plano, situado ao longo da linha
central do tabuleiro, quase não apresentam amortecimento para as oscilações de torção.
Neste caso, recomenda-se cautela por não ter sido ainda suficientemente estudado.
Ainda sobre a estabilidade aerodinâmica das pontes estaiadas, é desejável que se
limite a amplitude das oscilações. Segundo TROITSKY [6], os métodos mais
importantes para controlar essas oscilações são:
•

seção transversal do tabuleiro com forma aerodinâmica;

•

rigidez e

•

amortecimento do sistema de ponte.
Ainda segundo TROITSKY [6], a estabilidade aerodinâmica de uma longa ponte

estaiada pode ser estabelecida modelando a seção da ponte de tal maneira que:
1) não exista desprendimento de vórtices de Von Karman;
2) as forças de suspensão e o momento de torção (em torno do eixo da ponte)
sejam nulas ou mínimas para que não ocorra o fenômeno de flutter ou
oscilações de torção.
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Considerações sobre a Rigidez dos Elementos Constituintes de uma Ponte Estaiada
Apresenta-se a seguir um estudo sobre o efeito da rigidez do cabo, da rigidez da
torre e da rigidez da viga principal no comportamento das pontes estaiadas, baseado na
referência [29].
♦ Rigidez do cabo(k):
Um aumento na rigidez do cabo resulta num aumento da força no cabo(F)
devido à carga móvel, conduzindo a reduções nas deflexões da viga e a um aumento na:
•

percentagem de carga móvel conduzida pelos cabos;

•

na força de compressão Fp no topo da torre;

•

no momento de flexão Mf na base de cada torre;

•

no deslocamento horizontal no topo de cada torre.

♦ Rigidez da torre(EIp):
Sendo o deslocamento no topo da torre (Δh) proporcional a 1/EIp, qualquer
aumento na rigidez à flexão EIp da torre gera uma redução em Δh e, conseqüentemente,
um aumento nas tensões dos cabos do vão principal. Logo, qualquer aumento em EIp
resulta:
•

numa redução das deflexões da viga;

•

numa redução do deslocamento do topo da torre;

•

num aumento da percentagem de carga móvel conduzida pelos cabos do vão
principal;

•

num aumento da força axial Fp atuante em cada torre;

•

num aumento do momento de flexão Mf na base da torre.

♦ Comprimento do vão central não apoiado (c), ou painel central:
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Um grande comprimento não apoiado (c), ver figura III.22, significa cabos
muitos inclinados no vão principal e, conseqüentemente, altas tensões nos cabos. Por
sua vez, isso resulta em pequenas deflexões na viga principal. Qualquer aumento na
tensão do cabo produz um aumento:
•

na percentagem de carga móvel conduzida pelos cabos do vão principal;

•

na força de compressão axial da torre, devido à carga móvel.
Contudo, se o comprimento central não-apoiado, c, exceder um certo limite, as

deflexões no vão principal começam a aumentar de novo. Além disso, um aumento
excessivo na inclinação dos cabos pode resultar numa redução da força cortante nas
torres e, conseqüentemente, numa redução do deslocamento de topo de cada torre e do
momento na base da torre. Por outro lado, um comprimento não-apoiado negativo, o
que significa que os cabos mais externos partindo das torres se cruzam no centro do
tabuleiro, resulta em cabos menos inclinados de modo que as forças nos cabos
diminuem. O resultado será uma redução na eficiência dos cabos em reduzir as
deflexões da viga, proporcionando o aparecimento de deflexões excessivas no vão
principal.
♦ Rigidez da viga principal(EIg):
HEGAB [29] conclui que a percentagem de carga móvel, a deflexão da viga no
meio da vão principal, o deslocamento no topo da torre, o momento de flexão na base
da torre e a força de compressão no topo da torre aumentam com a redução da rigidez
da viga principal (EIg).
É importante lembrar, como já apresentado anteriormente, veja por exemplo as
referências [6,15], que a diminuição da rigidez da viga não tem muita influência quando
se tem sistemas multi-cabos. O mesmo pode ser dito também em relação ao
comprimento central não-apoiado, já que com sistemas multi-cabos praticamente não se
nota essa diferença no comprimento não-apoiado. Assim, algumas conclusões para
sistemas com poucos cabos não tem a mesma aplicação para os multi-cabos. Como uma
comprovação disso, pode-se citar TROITSKY [6], segundo o qual a altura total do
tabuleiro de pontes estaiadas com seção aerodinâmica pode ser tão baixa quanto de 2 a
3,5m para pontes rodoviárias e de 4 a 6m, para pontes ferroviárias, dependendo
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principalmente da relação entre a carga móvel e a carga de peso próprio e da razão entre
o vão lateral e o vão principal, mas sendo quase independente do comprimento do
vão principal.
Considerações Adicionais
As relações que serão apresentadas a seguir baseiam-se principalmente na
referência [6], acrescidas sempre que se fizer necessário de comentários com o objetivo
de esclarecer.
1 - Ângulo de inclinação ótimo dos cabos:
Segundo a expressão deduzida na referência [6], relacionando o ângulo de
inclinação dos cabos e a deflexão no meio do vão, o ângulo ótimo de inclinação é igual
a 450, podendo variar dentro de limites razoáveis entre 25 e 650.
•

ângulo ótimo de inclinação ⇒ α = 450

•

limites razoáveis ⇒ 250 ≤ α ≤ 650
Os valores mais baixos do ângulo de inclinação correspondem aos cabos

externos, enquanto os valores maiores, aos cabos mais próximos à torre.
2 - Relação entre a altura da torre e o comprimento dos painéis:
Referindo-se à figura III.22, pode-se exprimir a altura da torre como função do
comprimento do painel, a, pela seguinte expressão:
h = na tg 250 = 0,465 na, onde n é o número de painéis ao longo da metade do
tabuleiro da ponte, compreendidos entre duas locações da cabos sucessivos.
Supondo-se três cabos para cada lado da torre, ter-se-ia:
h=0,465 x 3a = 1,4 a

3 - Relação entre a altura da torre e o comprimento do vão central:
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Tomando-se o painel central(c), que usualmente é maior que os outros, como
sendo igual a 1,3a, tem-se a seguinte relação entre a altura da torre e o comprimento do
vão central, considerando-se seis painéis como exemplo (ver figura III.22):
h/l =1,4a/(6+1,3)a ≅ 1/5,2
então,
h/l ≅ 1/5,2
4 - Comprimento dos painéis:
O número e o comprimento dos painéis são basicamente determinados pelo
sistema de ponte e suas características estruturais.
Segundo TROITSKY [6], uma comparação de estruturas existentes indica os
seguintes valores ótimos para o comprimento dos painéis.
•

vão central na faixa 137-150m ⇒ um comprimento de painel de 19,8m.

•

vãos centrais menores 137m ⇒ um comprimento de painel entre 15,2-16,8m.

•

vãos centrais maiores que 168m ⇒ um comprimento de painel de 30,5m.
É evidente que o comprimento dos painéis, como já dito acima, depende das

características estruturais e dos requisitos de projeto. Como exemplo, pode ser citado o
projeto da ponte de Normandie, França, que apresenta um comprimento de painel de
16,00m para a parte do vão central, em concreto, e de 19,65m para a parte do vão
central, em aço, cujo comprimento total do vão central é de 856,0m [42].
5 - Comprimento do painel central:
O painel central se comporta diferentemente dos outros painéis porque não é
comprimido pela componente horizontal da força nos cabos, sendo conseqüentemente
possível usar algo mais longo para o mesmo. O tamanho do painel central afeta
substancialmente a distribuição de carregamentos entre as partes restantes da viga de
enrijecimento.
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O tamanho ótimo do painel central é determinado sob a hipótese de uso
completo do material da viga. A experiência mostra que o comprimento do painel
central pode ser 20-30% mais longo que os outros painéis.
Ainda em relação à referência[6], baseando-se na experiência e desempenho em
projeto de pontes estaiadas, ele apresenta as seguintes relações:
6 - Relação entre a altura da viga e o comprimento do painel:
•

altura da viga ⇒ entre 1/15 - 1/18 do comprimento do painel.

7 - Relação entre a altura da viga e o comprimento do vão principal:
•

altura da viga ⇒ entre 1/100 - 1/200 do comprimento do vão principal.

8 - Relação entre o vão lateral e o vão central:
No caso de mesmo número de cabos, para ambos os lados da torre, e
comprimento de painéis constante, o comprimento dos vãos laterais é determinado por
considerações estruturais. Tal aproximação fornece soluções ótimas. Contudo, as
condições locais podem afetar o comprimento da vão lateral e, algumas vezes, é
possível reduzir o seu comprimento. Isto pode resultar numa redução do número de
cabos.
A redução no comprimento do vão lateral até certo grau aumenta a rigidez da
ponte e, em conseqüência, as deformações dos cabos superiores, que são carregados ao
máximo.
A deficiência do sistema de ponte estaiada, com os vãos laterais reduzidos,
consiste no aumento das reações negativas dos apoios extremos, requerendo arranjos
especiais. Aumentar o comprimento dos vãos laterais, além daquele requerido por
considerações estruturais, não é apropriado porque afeta o desempenho da estrutura
como um todo. Neste caso, alguns cabos podem ser excluídos de ação devido a não
possuir a reserva necessária em tensão, sob a ação da carga de peso próprio, ou seja,
ficam sem função.
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9 - Número e espaçamento dos cabos:
Existem duas filosofias quanto à concepção no projeto de pontes estaiadas: uma,
para a qual se projetam poucos cabos; e outra, na qual se projetam muitos cabos, sendo
esta tendência atual nos projetos devido à simplificação das ancoragens, por envolver
menores valores para as forças nos cabos e por conseguinte, vigas com seções
transversais mais esbeltas (pouca altura), já que se tem um menor espaçamento entre os
cabos ao longo do tabuleiro. Segundo as referências [6,15], o espaçamento dos cabos
pode variar de 4 a 30m, função das características de projeto.
Deve existir um compromisso entre o valor da força nos cabos, a simplificação
das ancoragens, a altura da viga do tabuleiro, buscando encontrar um valor para o
espaçamento dos cabos (comprimento do painel) que proporcione uma quantidade
mínima de conexão para os cabos, a fim de reduzir o trabalho de ajuste das forças nos
cabos.
III.6 - PROPRIEDADES E HIERARQUIAS DAS PONTES ESTAIADAS
Uma lista de propriedades usadas para a descrição de um modelo de ponte
estaiada é apresentada a seguir. Estas propriedades estão baseadas no trabalho de
REICH e FENVES [10]. Além delas, mostra-se também, com base no mesmo trabalho,
as hierarquias e relações de causa para esse modelo.
O modelo da ponte estaiada, ilustrado na figura III.24 serve de referência para
explicitar as propriedades de descrição da ponte.
Para entender o comportamento e as relações entre os componentes do sistema
estrutural será mostrado a decomposição estrutural do sistema e a conexão existente
entre as várias hierarquias: estrutural, funcional, de carga e de comportamento. A
decomposição estrutural ou hierarquia estrutural é mostrada na figura III.25.
A decomposição estrutural é a fonte básica para a obtenção das informações
num modelo de ponte. É ela que fornece uma base para todas as influências entre as
propriedades de descrição e as propriedades de desempenho de projeto, mostradas a
seguir:

90

VPL

Torre-H

Torre-HA

Cabo-EVP
VIL

Cabo-EVP
Vão-CLAT

Vão-CLAT

Vão-L

Figura III.24 - Modelo de referência para explicitar as propriedades de descrição da
ponte.

Figura III.25 - Hierarquia (decomposição) estrutural.
Propriedades para descrição de projeto
•

Protensão nos cabos - Prot-cabo

•

Largura da ponte - Larg

•

Número de vãos - Vão-N

•

Comprimento do vão principal - Vão-L

•

Arranjo dos cabos - Cabo-Arr

•

Número de cabos - Cabo-N

•

Espaçamentro dos cabos no vão principal - Cabo-EVP

•

Área dos cabos - Cabo-A
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•

Altura do tabuleiro - Tab-h

•

Material do tabuleiro - Tab-M

•

Momento de inércia do tabuleiro - Tab-MI

•

Área do tabuleiro - Tab-A

•

Material da torre - Torre-M

•

Momento de inércia da torre - Torre-MI

•

Área da torre - Torre-A

•

Altura da torre acima do nível do tabuleiro - Torre-H

•

Ligação torre/tabuleiro - TTab-con

•

Ligação torre/fundação - Tfun-con

•

Ligação tabuleiro/apoios - Tabap-con

•

Comprimento do vão lateral - Vão-CLAT

•

Altura da torre abaixo do tabuleiro - Torre-HA

Propriedades de desempenho de projeto
•

Deslocamento no meio do vão - Desl-meio-vão

•

Deslocamento no topo da torre - Desl-topo-torre

•

Tensão no cabo mais externo do vão lateral - Tens-cab-ext-lat

•

Tensão no(s) cabo(s) intermediário(s) do vão lateral - Tens-cab-in-lat

•

Tensão no cabo mais interno do vão lateral - Tens-cab-int-lat

•

Tensão no cabo mais externo do vão principal - Tens-cab-ext-vãoP

•

Tensão no(s) cabo(s) intermediário(s) do vão principal - Tens-cab-in-vãoP
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•

Tensão no cabo mais interno do vão principal - Tens-cab-int-vãoP

•

Tensão no tabuleiro, para o meio do vão - Tens-tab-meio-vão

•

Tensão no tabuleiro, para o cabo mais externo - Tens-tab-cab-ext

•

Tensão no tabuleiro, para o cabo mais interno - Tens-tab-cab-int

•

Tensão na base da torre - Tens-base-torre

•

Peso total do aço - Peso-aço

•

Peso total do concreto - Peso-concreto

•

Peso total dos cabos - Peso-cabos

Propriedades de especificação
•

Espaço livre na vertical

•

Espaço livre na horizontal

•

Largura total

•

Número de pistas

•

Propósito

•

Comprimento de travessia

•

Comprimento total da ponte

Propriedades derivadas
•

Inclinação do cabo mais externo - Incl-cabo-ext

•

Razão do vão principal para a altura do tabuleiro

•

Razão do vão principal para o comprimento de travessia

•

Razão entre a altura da torre acima do tabuleiro e o vão principal
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•

Razão do vão principal livre para o espaçamento dos cabos no vão principal

•

Razão do vão interno livre para o espaçamento dos cabos no vão principal

•

Razão do vão lateral para o vão principal

•

Razão entre a tensão e a área do cabo - Razão-tens/A-cabo
Outros tipos de hierarquias, referentes ao funcionamento, comportamento e às

cargas, para uma ponte estaiada, são mostradas a seguir.
Hierarquia funcional

Hierarquia de comportamento
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Hierarquia nas cargas

A conexão entre as herarquias acima mencionadas, estrutural, funcional, de
comportamento e de cargas, é representada por dois tipos de relações: a local e a global.
As relações locais e globais são chamadas de relações de causas no modelo de ponte, e
são mostradas a seguir.
Relações Globais
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Relações Locais

As relações globais descrevem qualitativamente o sistema de equações
representativo da modelagem numérica para a análise do modelo, ou seja, da equação
KU=F
onde K representa a rigidez do modelo de ponte e F a carga total aplicada no modelo,
obtém-se os deslocamentos para o modelo.
As relações locais refletem as relações força-deslocamento para cada
subestrutura. Em outras palavras, uma vez obtido os deslocamentos a partir da relação
global, se está apto a calcular os esforços para cada elemento do modelo, nas suas
respectivas subestruturas: torre, tabuleiro e cabos.
Conclui-se, então, que a partir das hierarquias e relações de causa, no modelo de
ponte, pode-se entender o mecanismo de comportamento e as relações existentes entre
as partes constituintes do sistema estrutural.
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CAPÍTULO IV
PROGRAMAÇÃO NÃO-LINEAR

IV.1 - INTRODUÇÃO
O problema de programação matemática pode ser visto de uma maneira geral,
como a forma “iterativa” através da qual se busca encontrar uma direção que minimize
(ou maximize) uma dada função-objetivo. A estratégia adotada para se determinar esta
direção de busca caracteriza os diferentes métodos existentes.
Em geral, os métodos se baseiam em conceitos (fundamentos matemáticos),
como análise funcional, cálculo integral, problema de autovalor, álgebra linear, dentre
outros, que permitem o desenvolvimento de algoritmos capazes de buscar as condições
de otimalidade dos problemas. Esta metodologia caracteriza os métodos conhecidos
como indiretos. Uma outra alternativa seria, para uma dada região viável, explorar os
pontos dessa região, segundo uma certa estratégia, e comparar os valores da funçãoobjetivo, caracterizando-se assim, os métodos de busca direta.
Neste capítulo, serão abordados os principais métodos de programação
matemática conhecidos na literatura técnica, procurando-se dar ênfase aos aspectos
matemáticos de cada um deles. Uma classificação geral desses métodos também é
apresentada.
IV.2 - CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS MÉTODOS
As classificações para os diferentes métodos de programação matemática variam
de autor para autor. É comum encontrar na literatura técnica classificações diferentes,
onde cada autor procura reunir os métodos de um mesmo grupo, concentrando-se em
certas peculiaridades dos mesmos. Existem classificações gerais, onde os métodos são
agrupados de uma maneira bastante ampla e classificações mais detalhadas, onde as
diversas peculiaridades dos métodos são levadas em consideração. Com o intuito de
proporcionar uma visão geral dos principais métodos de programação matemática,
apresentam-se a seguir, algumas classificações, segundo diferentes autores, enfatizando-

97
se seus pontos comuns e suas principais diferenças. Inicialmente, a figura (IV.1) ilustra
uma classificação geral dos métodos de programação matemática.
- MÉTODO DE FIBONACCI
PROGRAMAÇÃO LINEAR

SIMPLEX

MÉTODOS
UNIDIMENSIONAIS

DIRETAS

- MÉTODO DA SEÇÃO
ÁUREA (GOLDEN SECTION)

"Line Search"
sem usar derivadas

- MÉTODO DSC-POWELL

REDUÇÃO SUCESSIVAS
DE INTERVALOS
APROXIMAÇÃO
PARA POLINÔMIOS

- MÉTODO DA SECANTE

"Line Search"
usando derivadas

- MÉTOD DE NEWTON
- MÉTODO DA BISSEÇÃO

MINIMIZAÇÃO
SEM
RESTRIÇÃO
MÉTODOS SEM CÁLCULO
DE DERIVADAS
MÉTODOS
MULTIDIMENSIONAIS

MÉTODOS COM CÁLCULO
DE DERIVADAS

PROGRAMAÇÃO
NÃO-LINEAR

HOOKE e JEEVES
ROSEMBROCK
POWELL (Direções conjugadas)
NELDER

DERIVADAS 1a ORDEM
(Steepest Descent)
DERIVADAS 2a ORDEM
MÉTODOS QUASE-NEWTON
MÉTODOS DE DIREÇÕES CONJUGADAS

GRADIENTE
MÉTODO DE NEWTON

MÉTODOS DAS
PENALIDADES

MINIMIZAÇÃO
COM
RESTRIÇÃO

MÉTODOS DAS
BARREIRAS

MÉTODOS DAS
DIREÇÕES VIÁVEIS

PERTENCE, SEGUNDO VANDERPLAATS, A UMA
CLASSE MAIOR, CORRESPONDENDO ÀS TÉCNICAS
DE MINIMIZAÇÃO NÃO-RESTRINGIDA
SEQÜENCIAL (SUMT)

MÉTODO DAS PENALIDADES
MÉTODO DAS BARREIRAS
MÉTODO DO LANGRANGEANO AUMENTADO

MÉTODO DO GRADIENTE PROJETADO (ROSEN)
MÉTODO DO GRADIENTE REDUZIDO (WOLFE) / GENERALIZADO
PROGRAMAÇÃO LINEAR SEQÜENCIAL (MÉTODO DO CORTE DOS PLANOS)
PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA SEQÜENCIAL

MÉTODOS
PRIMAIS

Figura IV.1 - Classificação Geral dos Métodos de Programação Matemática
VANDERPLAATS [43] classifica os métodos de minimização com restrição,
dentro da programação não-linear, em dois grandes grupos:
•

Grupo 1: apresenta os métodos nos quais o problema de minimização com
restrição é transformado num problema de minimização sem restrição,
utilizando-se o artifício das funções de penalidade para incorporação das
restrições do problema original.
Pelo fato dos métodos pertencentes a este grupo utilizarem as técnicas de

minimização sem restrições de maneira seqüencial, eles são chamados de SUMT ⎯
Sequencial Unconstrained Minimization Techniques.
•

Grupo 2: apresenta os métodos denominados Diretos, por tratarem de forma
direta, sem artifícios, as restrições do problema. Neste grupo, pode-se divisar
dois subgrupos: um que estende as técnicas de otimização sem restrições aos
problemas com restrições; e outro que usa algoritmos do tipo aproximação.
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MÉTODOS DAS PENALIDADES

MÉTODOS DAS BARREIRAS
TÉCNICAS DE MINIMIZAÇÃO
NÃO-RESTRINGIDA
SEQÜENCIAL (SUMT)

MÉTODO DO LANGRANGEANO AUMENTADO

MINIMIZAÇÃO
COM
RESTRIÇÃO

MÉTODOS RANDÔMICOS
EXTENSÃO DE TÉCNICAS
DE OTIMIZAÇÃO SEM
RESTRIÇÃO

MÉTODO DAS DIREÇÕES VIÁVEIS
* MÉTODO DO GRADIENTE PROJETADO
* MÉTODO DO GRADIENTE
REDUZIDO/GENERALIZADO

MÉTODOS DIRETOS

ALGORITMOS
TIPO-APROXIMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO LINEAR SEQÜENCIAL
(SLP) (Método de corte dos planos)
PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA
SEQÜENCIAL
MÉTODO DO GRADIENTE REDUZIDO
(O AVRIEL[44] considera como tipo
aproximação devido à semelhança com o
método de programação linear (SIMPLEX)

Figura IV.2 - Classificação segundo VANDERPLAATS [43]
AVRIEL [44] denomina os métodos do grupo 1, mencionados anteriormente,
como métodos das funções de penalidade.
MÉTODOS DAS FUNÇÕES DE
PENALIDADE

MINIMIZAÇÃO
COM
RESTRIÇÃO

EXTENSÃO DE TÉCNICAS
DE OTIMIZAÇÃO SEM
RESTRIÇÃO

ALGORITMOS
TIPO-APROXIMAÇÃO

Figura IV.3 - Classificação segundo AVRIEL [44]
BAZARAA e SHETTY [45] consideram dois grupos: o das funções de
penalidade e de barreira, e o das direções viáveis. Dentro da classificação do grupo 2
fornecida acima, AVRIEL [44] considera o método da programação quadrática
seqüencial como uma extensão das técnicas de otimização sem restrição e o método do
gradiente reduzido, que segundo BAZARAA e SHETTY [45] trata-se de um método de
direções viáveis, como um método tipo-aproximação.
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MÉTODOS DAS PENALIDADES
MÉTODOS DAS BARREIRAS
MINIMIZAÇÃO
COM
RESTRIÇÃO
MÉTODO DAS DIREÇÕES VIÁVEIS

Figura IV.4 - Classificação segundo BAZARRA e SHETTY [45]
HIMMELBLAU [46] apresenta uma classificação onde a maioria dos métodos
pertencentes ao grupo 2 ⎯ métodos diretos ⎯ são considerados métodos de
aproximação linear.
PROGRAMAÇÃO LINEAR (BASEADOS)

MÉTODOS DE APROXIMAÇÃO
LINEAR

MÉTODOS DE PROJEÇÃO
MÉTODOS DO GRADIENTE
REDUZIDO

MINIMIZAÇÃO
COM
RESTRIÇÃO

MÉTODOS DAS FUNÇÕES DE
PENALIDADE

Figura IV.5 - Classificação segundo HIMMELBLAU [46]
A intenção de se apresentar as diferentes classificações dos métodos de
programação não-linear com restrições é proporcionar uma visão geral da literatura,
ressaltanto as semelhanças e diferenças existentes entre elas, bem como as
características que cada autor considera como representativa daquela classe de métodos.
Com isso, pretende-se esclarecer um pouco mais o assunto e ajudar àqueles que queiram
fazer uso de um dado método, poupando-lhes tempo e facilitando-lhes a tarefa de
seleção do método adequado, já que se dispõe de uma variada gama de métodos para
solução de problemas de otimização na literatura técnica.
A seguir são apresentados os conceitos básicos dos principais métodos de
programação matemática, ilustrados nas figuras (IV.1, IV,2 e IV.3), enfatizando os
principais aspectos teóricos que caracterizam cada um dos métodos.
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IV.3 - MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO
Os algoritmos de otimização para problemas de programação não-linear sem
restrições possuem, em geral, uma estrutura comum de resolução que consiste em se
aplicar, de forma iterativa, a equação de recorrência abaixo:

x i = x i −1 + α i d i

(IV.1)

onde x é o vetor das variáveis de projeto, α é o tamanho do passo, d é a direção de
busca e o índice i representa a iteração corrente.
As principais etapas que caracterizam os algoritmos de solução de problemas de
progamação não-linear sem restrições, do tipo:
Minimizar f(x)
x ∈ Rn

(IV. 2)

são descritos a seguir:
<1> Escolher um ponto de partida: xo;
<2> Determinar uma direção de busca: di;
<3> Minimizar a função-objetivo f(x) na direção di, a partir do ponto xi-1 , para
determinar o tamanho do passo αi ;
<4> Atualizar as variáveis de projeto, xi, através da equação (IV.1);
<5> Se o critério de convergência for atendido, parar;
Caso contrário: Ir para o passo <2>.

IV.3.1 - MINIMIZAÇÃO UNIDIMENSIONAL
O passo <3> do algoritmo descrito na seção anterior, no qual se minimiza a
função-objetivo f(xi-1 + αi di), corresponde à solução de um subproblema de busca
undimensional (ou busca unidirecional) na variável αi, conhecido como Line Search.
Logo, a solução de um problema de programação não-linear do tipo descrito
pela equação (IV.2), correspondente a minimização de uma função de n variáveis,
reduz-se à solução de um problema com uma única variável. A figura (IV.6) ilustra o
procedimento de busca unidirecional para uma função de duas variáveis.
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Z = f( x 1, x 2 )
Ponto de partida x o
Direção d 1 paralela a x1

Plano na direção d 1 passando
pelo ponto x o

x1

x2

Ponto de mínimo ao longo da direção d 1

α

Comprimento do passo (obtido minimizando a função f(x + αd) )

Figura IV.6 - Exemplo de Busca Unidirecional
Existem várias técnicas numéricas disponíveis para minimizar funções de uma
variável [46,47,48,49,50], sendo a maior parte delas estudada em cursos de cálculo
numérico. De acordo com a seção IV.2, os chamados métodos diretos se caracterizam
por não fazerem uso de derivadas. Para utilização desses métodos deve-se conhecer o
intervalo de busca inicial, que contém o mínimo da função que se deseja minimizar. É
necessário que a função seja unimodal, ou seja, apresente apenas um ponto de mínimo
nesse intervalo. Exemplos de métodos diretos são o método de Fibbonaci e o método da
Seção Áurea. Dentre os indiretos, que se baseiam no cálculo de derivadas, destaca-se o
método de Newton, cuja versão generalizada, conhecida como método de NewtonRaphson, é bastante utilizada na solução de problemas não-lineares na Engenharia.
O procedimento consiste, então, em se realizar segundo uma dada estratégia,
uma redução sucessiva do intervalo inicial. O grande problema continua sendo a
determinação do intervalo inicial, ou seja, encontrar valores, inferior e superior, que
limitam a solução (ponto de mínimo) da função. Em outras palavras, deve-se cercar o
ponto de mínimo α* [correspondente a minimização de f(x + α d)], conseguindo-se um
intervalo [a, b] tal que α* ∈ [a, b]. Isso é feito estudando-se o sinal da função f(x + α
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d). VANDERPLAATS [43] apresenta em seu livro um algoritmo para se encontrar os
valores a e b do intervalo que limita a solução.
Em geral, utiliza-se o método da Seção Áurea, tanto pela facilidade de
implementação quanto pela eficiência computacional na realização da busca
unidirecional [43,47]. No entanto, para exemplificar o processo de minimização de
funções de uma variável, apresenta-se a seguir o método de Newton.
Método de Newton
O método de Newton consiste em se aproximar localmente a função que se
deseja minimizar por uma função quadrática.
Esta aproximação é obtida através da expansão da série de Taylor, considerandose os termos até segunda ordem, na vizinhança de um ponto xk, ou seja:

f (x) = f (x K ) + f ′ (xK ) (x − xK ) +

1
f ′′ ( x K ) ( x − x K ) 2
2

(IV.3)

onde f ( x ) significa função aproximada.
Aplicando-se a condição necessária para se determinar o ponto de mínimo da
função f ( x ) , obtém-se:
f ′ (x) = 0

⇒

f ′ ( x K ) + f ′′ ( x K ) ( x − x K ) = 0

∴ x = xK −

f ′ (xK )
f ′′ ( x K )

Dentro de um processo iterativo, tem-se, então, a fórmula de recorrência para o
método de Newton:
x K +1 = x K −

f ′ (xK )
f ′′ ( x K )

(IV.4)

Para uma função f(x) quadrática, o mínimo é obtido em uma iteração, desde que
o ponto de partida seja próximo da solução. Como será visto mais adiante, o método de
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Newton apresenta problemas de convergência para pontos de partida distantes da
solução.
IV.3.2 - MINIMIZAÇÃO MULTIDIMENSIONAL

Seja o problema de programação não-linear definido na equação (IV.2).
Considere-se ainda a expressão (IV.1) que corresponde à equação de recorrência
adotada, de forma iterativa, pelos algoritmos de otimização.
Observa-se que, a diferença básica entre os diversos algoritmos de solução de
problemas de otimização, expressos pela equação (IV.2), consiste na estratégia
empregada para obtenção do vetor di, correspondente às sucessivas direções de busca.
Entre os vários métodos existentes para solução de problemas de programação nãolinear sem restrições, alguns requerem apenas informações sobre o valor da função,
outros, além do valor da função, utilizam a primeira derivada; e há ainda os que utilizam
a segunda derivada. Estes métodos são denominados métodos de ordem zero, um e dois,
respectivamente. Dentre os métodos de ordem zero, também conhecidos como métodos
diretos, serão discutidos o Pattern Search e o Powell. Em seguida, serão apresentados
os métodos do Gradiente, Gradiente Conjugado, Newton e, finalmente, o método
Quase-Newton.
A classificação dos métodos em diretos ou indiretos, referindo-se ao uso ou não
de derivadas na construção dos respectivos algoritmos pode, muitas vezes, não ficar
evidente já que as derivadas da função podem ser calculadas usando-se, por exemplo, o
método das diferenças finitas [51].
Verificar-se-á, através da aproximação utilizada para a função-objetivo, que os
métodos, de um modo geral, foram desenvolvidos para se resolver problemas de
programação não-linear com função-objetivo quadrática, embora a extensão para
funções não-quadráticas seja imediata, bastando-se que se aplique a equação (IV.1)
iterativamente, ou seja, a função não-quadrática é aproximada localmente por uma
função quadrática, de forma que a seqüência de soluções intermediárias converge para a
solução ótima do problema.
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Método do Pattern Search ( Hooke e Jeeves )
É comum encontrar esse método referido na literatura como método do Pattern
Search, método de busca direta ou ainda método de HOOKE E JEEVES [52]. O nome
Pattern Search está associado à estratégia adotada pelo algoritmo; já o termo “método

direto” diz respeito ao fato desse método utilizar apenas os valores da função nos pontos
pertencentes ao espaço-solução; e, finalmente, a denominação “método de Hooke e
Jeeves” se deve, evidentemente, aos respectivos autores.
Publicado primeiramente por Hooke e Jeeves em abril de 1961 [52], para
solução de problemas numéricos e estatísticos, este método utiliza dois tipos de busca,
tal como ilustrado na figura (IV.7):
(i) uma busca exploratória em torno de um ponto, denominado ponto-base; e
(ii) uma movimentação direcional, conhecida como Pattern Search.
P4

x2
P3

y
y'

Movimentos direcionais
(Pattern Search)

x B3

x B2
Busca exploratória ao
longo dos eixos coordenados
P1

x B1
P2
x1

Figura IV.7 - Ilustração do Método de Hooke e Jeeves
A partir de um ponto inicial (arbitrário) x1B , tomado como ponto-base, é
realizada uma busca exploratória ao longo da direção dos eixos coordenados. Os pontos
P1, P2, P3 e P4 (vide figura IV.7) são pontos de teste, os quais ficarão bem entendidos
quando da explicação do algoritmo. Dessa busca exploratória, determina-se o ponto x2,
que passa a ser o novo ponto-base x B2 . Em seguida, realiza-se uma movimentação
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direcional (Pattern Search) na direção definida por ( x B2 − x1B ), gerando-se um novo
ponto y. Em torno desse ponto, procede-se um novo ciclo de busca exploratória, e
encontra-se o ponto x B3 , que se torna a nova base. Faz-se uma nova movimentação
direcional, dessa vez, ao longo da direção ( x B3 − x B2 ), obtendo-se um novo ponto y’, e
assim sucessivamente.
No caso ilustrado, supõe-se que tanto a busca exploratória quanto a
movimentação direcional produzem pontos que melhoram a função, ou seja, que
diminuem o seu valor. Nem sempre isto ocorre. Na apresentação do algoritmo ficará
claro o procedimento a ser adotado quando nenhum ponto testado na busca exploratória
melhora o valor da função.
A busca exploratória é realizada utilizando-se comprimentos de passo fornecidos
como dados de entrada. Na movimentação direcional utiliza-se um parâmetro
denominado fator de aceleração, que será visto a seguir.
Algoritmo do Pattern Search
Seja ei com i = 1,2,..., n, as direções dos eixos coordenados:

⎡ 0⎤
⎡ 0⎤
⎡ 1⎤
⎢ 1⎥
⎢ 0⎥
⎢ 0⎥
e1 = ⎢ ⎥ ;e 2 = ⎢ ⎥ L;e n = ⎢ ⎥
M
M
M
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ 0⎦
⎣ 1⎦
⎣ 0⎦
<1> Escolher:
Um fator de redução de passo (β), um ponto de partida (xo), um fator de
aceleração (α) e um vetor com comprimento de passo inicial para cada
variável, ou seja:

⎡ δ1 ⎤
⎢δ 2 ⎥
Δ 0 =⎢ ⎥
M
⎢ ⎥
⎣δ n ⎦
<2> Fazer:
i ← 1, xi ← xo , x NBASE ← x o , x BVASE ← x o , Δ NOVO ← Δ o
<3> Calcular o valor da função no ponto-base: f(xo)
<4> Busca exploratória em torno do ponto-base: x i+1 = xi + Δ NOVO ei
<5> Comparar o valor da função no ponto xi+1 com o valor no ponto-base:
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Se f (x i+1 ) < f (x BNASE )
x NBASE ← x i +1 , Ir para o passo <6>
Caso contrário:
x i + 1 = x i − Δ i ei
FimSe
Se f (x i+1 ) < f (x BNASE )
x NBASE ← x i +1
Caso contrário:
x NBASE ← x VBASE
FimSe
<6> Fazer:
i←i+1
Se i < n
Ir para o passo <4>
FimSe

<7> Movimentação direcional (Pattern Search)
V
Se x i+1 = x BA
SE (não houve melhora na busca explicatória)
i←1
ΔNOVO = β ΔNOVO (reduzir tamanho do passo)
Ir para o passo <4>
Caso contrário: (fazer Pattern Search )
x NOVO = x NBASE + α x NBASE − x VBASE

(

(

N
Se f (x NOVO ) ≤ f x BASE

)

)

x
← x
← x NOVO
x
i←1
Ir para o passo <4>
Caso contrário: f (x NOVO ) > f (x i +1 )
V
BASE
N
BASE

N
BASE

[

]

i←1
x i ← x NOVO
Ir para o passo <4>
FimSe
Fim Se

O critério de convergência do algoritmo pode ser estabelecido com base em:
•

número de reduções de passos realizados ser menor que um número máximo
de reduções.

•

número de ciclos de movimentação direcional (Pattern Search) ser menor do
que um número máximo de ciclos.

107
•

tamanho do passo ser menor que uma tolerância pré-estabelecida.
O passo <4> do algoritmo descrito acima corresponde a se fazer uma

perturbação de grandeza δi ao longo de cada eixo coordenado xi.
O método de Hooke e Jeeves tem sido bastante utilizado em associação com as
funções de penalidade, para solução de problemas de otimização com restrição [53, 54],
por exemplo, em áreas de engenharia aplicada, como apresentado na referência [53].
Este método é de fácil programação, apresenta resultados confiáveis [44] e é tido como
um dos mais eficientes, segundo NOVAES [47].Para maiores informações sobre o
método Pattern Search, ver o trabalho original na referência [52].
Método de Powell
O método de Powell determina o mínimo de uma função através de uma
seqüência de buscas unidimensionais, a partir de um ponto inicial, ao longo de um
conjunto de direções conjugadas. Na realidade, o método inicia a busca ao longo de n
direções ortogonais, tomadas como as n direções dos eixos coordenados. Embora essas
direções não sejam conjugadas, elas fornecem um ponto de partida para a construção
das direções conjugadas. Antes de se passar à descrição do método propriamente dito, é
importante apresentar o conceito de direções conjugadas.
Direções Conjugadas
Seja Q uma matriz simétrica de ordem n x n. Dois vetores d1 e d2 são ditos Q conjugados ou simplesmente conjugados [45], se:

d1T Q d 2 = 0

(IV.5)

Estendendo-se o conceito para n vetores ou direções linearmente independentes,
tem-se: um conjunto de n vetores linearmente independentes do, d1, ..., dn-1 são
chamados Q-conjugados ou conjugados, se:

d Ti Qd j = 0

para i ≠ j

(IV.6)

Note-se que, na definição acima, a matriz Q é uma matriz genérica. Um exemplo
específico de uma matriz Q é a matriz Hessiana H da função-objetivo, em problemas de
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otimização. É comum, nas aplicações, assumir que a matriz Q seja positiva definida.
Isto só ocorre se a função for convexa, ou quando se está próximo da solução.
O conceito de direções ortogonais é um caso especial do conceito de direções
conjugadas, quando a matriz Q é igual à identidade, ou seja, quando Q = I, tem-se:

d Ti d j = 0

com i ≠ j.

Os métodos que se utilizam das direções conjugadas como direções de busca, o
fazem baseando-se no fato de que uma função quadrática de n variáveis independentes
pode ser minimizada, pelo menos, em n passos, desde que as buscas ocorram ao longo
das direções conjugadas em relação à matriz Hessiana H da função-objetivo [43,45,55].
O método de Powell faz uso do conceito acima. Embora a maior parte dos problemas
que se deseja resolver não sejam quadráticos, o que se faz é aproximar a funçãoobjetivo pela expansão da série de Taylor de segunda ordem (aproximação quadrática)
próximo da solução ótima. A figura (IV.8) ilustra o procedimento adotado no método de
Powell.
x2

d1
α *5
x4

d2
x5
d3

α *4

d2

x3

α *3
x2
α *2
x o α* x1
1

d1
x1

Figura IV.8 - Ilustração do processo de otimização pelo método de Powell
O método de Powell inicia as buscas nas n direções ortogonais, correspondentes
aos n eixos coordenados, onde cada busca consiste na atualização do vetor das variáveis
de acordo com a equação (IV.1).
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Reportando-se à figura (IV.8), a primeira busca d1 ocorre na direção do eixo x1,
procedendo-se a uma minimização unidimensional, ou seja: min f(xo + α1 d1), em
função de α, para se determinar α1* . Atualiza-se, através da equação (IV.1), a variável
x, ou seja: x1 = xo + α1 d1. Repete-se o procedimento na direção do eixo x2, obtendo-se
o ponto x2. Encerrada a n-ésima busca, no caso n = 2, determina-se a direção de busca
n + 1, d3, definindo-se a direção que liga os pontos x2 e xo, d3 = x2 - x0. Efetuando-se a

minimização ao longo de d3, encontra-se o ponto x3. O processo continua a partir do
ponto x3, só que as novas direções de busca são determinadas da seguinte maneira: a
direção d1 é descartada, a direção d2 passa a ser d1 e a direção d3 passa a ser d2 (veja
figura IV.8).
No caso de n variáveis independentes, as direções de busca são armazenadas em
numa matriz H, onde a designação H é devida à sua aproximação à matriz Hessiana.
Parte-se com a matriz identidade, ou seja:

⎡1
⎢0
H = I =⎢
0
⎢
⎣0

0
1
0
0

0
0
O
0

0⎤
0⎥
,
0⎥
⎥
1⎦

onde cada coluna corresponde a uma direção de busca. Após encontrar o mínimo em
cada direção (correspondente a cada eixo coordenado), tem-se o ponto xn. A direção
n+1 é determinada por dn+1 = xn - xo. Note-se que o ponto xo pode ser encarado como

um ponto-base, sendo alterado ao longo do processo e correspondendo, após o primeiro
ciclo de n iterações, ao ponto determinado na direção dn+1. Uma outra maneira de se
calcular a direção dn+1 é, após encontrar o mínimo em cada direção, substituir cada
coluna di da matriz H, por α∗i d i , de modo que após n iterações, tem-se:
H = α1* d1 , α *2 d 2 , L , α*n d n

e a direção conjugada dn+1 é calculada por [43]:
d n +1 =

n

∑

i =1

α *i d i = soma das colunas de H
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Minimiza-se a função ao longo dessa direção, encontrando-se o passo α*n +1 , e
conseqüentemente o valor do ponto xn+1. O processo é repetido a partir do ponto xn+1,
com as novas direções de busca sendo dadas pelas colunas da matriz H, após a
realização do segunte procedimento:
Descarta-se a 1a coluna, deslocando-se as demais uma coluna para a esquerda, de
modo que uma dada coluna i (i = 2, n) passa a ser i-1. Assim, a coluna 2 passa a ocupar
a coluna 1, a coluna n passa a ocupar a coluna para n-1 e a nova direção dn+1 passa a
ocupar o lugar da coluna n.
Um possível critério de convergência para o método de Powell consiste em se
avaliar a norma do vetor (xn - xo), ao final de cada ciclo de n iterações.
Algoritmo de Powell
<1> Escolher um ponto de partida (xo) e uma tolerância (ε)
<2> Fazer das direções dos eixos coordenados a primeira aproximação das
colunas da matriz H ( dq, q = 1, n )

⎡1
⎢0
H = I = ⎢
⎢M
⎢
⎣0
Fazer:

x ← xo ,

0 L 0⎤
⎡1 ⎤
⎡0⎤
⎢
⎥
⎢0⎥
⎥
0
1
M
⎥; d1 = ⎢ ⎥; dn = ⎢ ⎥
⎢M ⎥
⎢M ⎥
M
M⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎥
0 L 1⎦
⎣ 0⎦
⎣1 ⎦

xBASE ← xo

<3> Fazer:
q←0
<4> Iniciar processo de minimização ao longo de cada direção:
q←q+1
Encontrar α* que minimiza f(x + α dq) (Line Search)
Atualizar as variáveis de projeto: x = x + α* dq
<5> Verificar:
Se q = n
Determinar a direção n + 1: dn+1 ← x - xBASE
Encontrar α* que minimiza: f(x + α dn+1)
Atualizar as variáveis: x ← x + α* dn+1
Fazer:
xBASE ← x
Testar convergência: ERRO ← || x - xBASE ||
Se ERRO ≤ ε, então parar.
Caso contrário:
Atualizar a matriz H: dq ← dq+1, q = 1, n
Ir para o passo <3>
FimSe
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Caso contrário:
Ir para o passo <4>
FimSe

Considerações Gerais
O método de Powell pode apresentar dificuldades quando acontecem duas
situações; primeiro, se alguma direção de busca se anula, ou seja, α* = 0, de modo que
não obtém uma melhora no valor da função. Se isto acontece, as direções de busca
subseqüentes não serão conjugadas. Segundo, se após um determnado número de
iterações, as direções de busca tenderem a se tornar paralelas ou por problemas de
imprecisão numérica, ou devido à natureza não-quadrática da função que está sendo
minimizada. Segundo VANDERPLAATS [43], a modificação mais simples e efetiva
para se contornar este problema é reinicializar o processo de buscas unidirecionais
quando se perceber que o processo de otimização está lento. Uma técnica alternativa,
sugerida por Powell, pode ser encontrada nas referências [47,55].
Uma iteração é definida por Powell como correspondente a n+1 buscas
unidirecionais necessárias para obter a direção conjugada, ou seja, um ciclo de iterações
de Powell para obtenção da direção conjugada contém n+1 buscas unidimensionais.
Então, assumindo-se que a solução ótima para uma função quadrática é determinada em
n, ou menos, direções conjugadas, efetuam-se, na realidade, n(n+1) buscas

unidimensionais.
Nas próximas seções serão apresentados os métodos de 1a ordem, em seguida os
de 2a ordem e, finalmente, os métodos que se situam numa classe entre os de 1a e os de
2a ordem. O método do gradiente e do gradiente conjugado pertencem à primeira classe;
o método de Newton é um exemplo típico da segunda classe, e os métodos QuaseNewton situam-se numa classe intermediária.

Método da Máxima Descida (Steepest Descent)
Este método é um dos mais antigos e é largamente aplicado para problemas de
minimização de funções de várias variáveis. É freqüentemente conhecido como método
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do gradiente e serve como ponto de partida para métodos mais sofisticados de
1a ordem, como por exemplo, o método dos gradientes conjugados e o método das
métricas variáveis, dentre outros. Partindo-se da equação (IV.1), ou seja: xi+1= xi+α di ,
a direção de busca di é tomada como a direção oposta ao gradiente da função-objetivo,
ou seja,
di = -∇f(xi).

(IV.7)

O tamanho do passo na direção di é calculado resolvendo-se um problema de
minimização unidimensional, como visto anteriormente. A equação (IV.1) é aplicada
iterativamente até se atingir o mínimo, onde o gradiente da função se anula. O algoritmo
abaixo descreve os passos principais.
<1> Escolher uma tolerância (ε) e um ponto de partida x1. Fazer i←1;
<2> Se ⎪⎪ ∇f(xi) ⎪⎪< ε, parar.
Caso contrário:
Fazer: di ← -∇f(xi);
Resolver um problema de minimização unidimensional:
min f( xi + αdi )
Atualizar as variáveis através da equação (IV.1),
Fazer: i←i+1,
Ir para o passo <2>
FimSe

Método do Gradiente Conjugado
Este método é também referido como método das direções conjugadas de
Fletcher e Reeves [43]. Trata-se de uma pequena modificação no método do gradiente,
resultando num método de convergência superior. A modificação consiste em se gerar
direções conjugadas, determinadas como uma combinação linear do gradiente corrente e
das direções anteriores. A princípio, pode-se pensar que é necessário armazenar todas as
direções anteriores a fim de se gerar uma nova direção que seja H-conjugada às
mesmas, como visto na seção sobre direções conjugadas. No entanto, de acordo com a
referência [49], a direção conjugada atual só depende da direção conjugada anterior, e
como será visto mais adiante, para se gerar a direção de busca conjugada corrente basta
que se armazene apenas o gradiente da função obtido no passo anterior. Em outras
palavras, a direção de busca corrente é uma combinação linear da direção do gradiente
atual e da direção usada no passo anterior, ou seja:
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di = -∇f(xi) )+ βidi-1 ,

(IV.8)

onde o parâmetro βi é calculado como a razão entre o quadrado da norma do gradiente
da função-objetivo avaliada em xi e o quadrado da norma do gradiente da funçãoobjetivo avaliada em xi-1, de modo que o algoritmo pode ser assim estabelecido: partese com a direção d1=-∇f(x0); minimiza-se a função f(xi+αdi) com relação a α e
atualizam-se as variáveis de projeto através da equação (IV.1). Para as iterações
seguintes, a direção de busca conjugada é dada pela equação (IV.8).
Ao contrário do método de Powell, onde a direção conjugada é gerada após n
buscas unidimensionais, ou seja, na iteração n+1; neste método, cada direção de busca é
uma direção conjugada, de modo que se a função-objetivo for quadrática, teoricamente,
o mínimo será obtido em n passos. Quando a função não é quadrática, o processo é
reinicializado após n iterações, tomando-se a direção de busca contrária à do gradiente
calculado no ponto n+1, ou seja, dn+1=-∇f(x n+1).
Método de Newton
Neste método, a função a ser minimizada é aproximada por uma função
quadrática, fazendo-se uso da expansão dos termos até segunda ordem da série de
Taylor. Portanto, a aproximação quadrática para a função-objetivo é dada por:
f(x) = f(xi) + ∇f(xi)T (x - xi) + 1/2 (x - xi)T H(xi) (x - xi)

(IV.9)

Aplicando-se a condição necessária de mínimo na equação (IV.9), obtém-se:
f(x) = 0
ou seja:

⇒

∇f(xi) + H(xi) (x - xi) = 0

(IV.10)

xi+1 = xi - H(xi)-1 ∇f(xi)

(IV.11)

onde H(xi)-1 é a inversa da matriz Hessiana H(xi) da função f(x), definida como a
matriz das segundas derivadas parciais em relação a x e avaliadas em xi.
A equação (IV.11) representa a forma recursiva dos pontos gerados pelo método
de Newton para o caso de n variáveis. Comparando-se a equação (IV.11) com a
equação (IV.1), observa-se que o tamanho do passo (αi) é fixado em 1 e que a direção
de busca fica definida por:
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di = H(xi)-1 ∇f(xi),

(IV.12)

de modo que se a função-objetivo for quadrática, apenas um passo é requerido para se
alcançar o mínimo da função. O valor H(xi)-1 pode ser interpretado como uma correção
na direção -∇f(xi) de forma a acelerar o processo.
Em geral, para funções não-lineares, o mínimo não será alcançado em um único
passo, de tal maneira que o método é executado em um processo iterativo. Intoduzindose o parâmetro α correpondente ao comprimento do passo na equação(IV.11), obtém-se:
xi+1 = xi - α H(xi)-1 ∇f(xi) ,
onde a direção de busca é dada pela equação (IV.12) e o comprimento do passo pode ser
encontrado por qualquer um dos métodos de busca unidimensional.
O método de Newton se comporta bem para pontos os próximos à solução do
problema, já que a aproximação de segunda ordem utilizada é local. A convergência
quadrática do método de Newton na vizinhança do mínimo da função-objetivo só é
obtida se a funçao puder ser bem aproximada por uma função quadrática e se forem
atendidas às duas condições seguintes: primeiro, que a Hessiana H(xi) seja não singular,
para que se possa obter a sua inversa; e segundo, que H(xi) seja positiva definida, a fim
de se garantir que a direção di = H(xi)-1 ∇f(xi) seja uma direção de descida.
Na prática, o método de Newton é modificado de maneira que se possa manter a
matriz Hessiana positiva definida. A aproximação adotada para a matriz Hessiana é
conhecida na literatura [49,50,55] e é expressa da seguinte forma:
−

[ H (xi )]-1 = [βiI + H(xi)]-1

(IV.13)

Como pode ser visto, o procedimento consiste em se adicionar termos aos elementos da
diagonal da Hessiana H(x). A aproximação acima pode ser vista como um tipo de
compromisso entre o método do gradiente (βi muito grande, de modo que βiI domina
H(xi) ) e o método de Newton (βi = 0). Existe sempre um βi que torna a matriz Hessiana
aproximada positiva definida.
Método Quase-Newton
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Os métodos Quase-Newton pertencem a uma classe de métodos onde o cálculo
da inversa da matriz Hessiana, necessária no método de Newton, é feito de maneira
aproximada. Este método é visto como algo intermediário entre o método do gradiente e
o de Newton. Ao invés de se calcular a inversa da Hessiana, os métodos Quase-Newton
aproximam esta inversa através de um processo iterativo finito, utilizando-se apenas
derivadas de primeira ordem.
Estes métodos são também conhecidos como métodos de Métrica Variável
( nome dado inicialmente ao método Quase-Newton de Davidon-Fletcher-Powell ).
Analiticamente, são considerados os mais sofisticados para problemas sem restrição.
A idéia básica do método consiste em se gerar uma matriz que aproxima a
inversa da matriz Hessiana à medida que o processo de otimização evolue. Nestes
métodos, a direção de busca para cada iteração é dada por:
di = -D ∇f(xi) ,

(IV.14)

onde D é a matriz que aproxima a inversa da Hessiana, ou a própria matriz Hessiana.
Dependendo da forma utilizada para a matriz D, tem-se diferentes métodos [43,55], tais
como: método de Broyden, de Davidon-Fletcher-Powell e o BFGS (devido a Broyden-

Fletcher-Goldfarb-Shanno).
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IV.4 - MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO
Nesta seção são apresentadas as principais características da classe de métodos
utilizados na solução de problemas de otimização com restrições.
Seja a formulação geral de um problema de programação não-linear com
restrições:
Minimizar f(x)
s.a. gi(x) ≥ 0,
hj(x) = 0,

i = 1, ..., m (restrições de desigualdade)
j = 1, ..., l (restrições de igualdade)

(IV.15)

O objetivo desta seção é apresentar alguns procedimentos, que caracterizam os
principais métodos de otimização para solução do problema indicado na
equação (IV.15).
De acordo com a classificação geral dos métodos de otimização, apresentada no
início deste capítulo, três famílias de métodos devem ser consideradas:

• métodos indiretos, que utilizam as técnicas de minimização seqüencial sem
restrições. Estes métodos transformam o problema com restrições em um problema
sem restrições, através de algum artifício (penalidade, dualidade, Lagrangeano
aumentado).
• métodos diretos, que utilizam uma extensão das técnicas de otimização sem
restrições. Estes métodos decompõem o cálculo de uma direção de descida em duas
fases: (i) uso de uma direção obtida da programação não-linear sem restrições para a
minimização de f(x); (ii) adaptação desta direção ao conjunto de restrições gi(x);
hj(x) (gradiente, Newton projetado)
• métodos do tipo aproximação: são semelhantes aos métodos diretos, no sentido de
que eles não transformam o problema original em um problema sem restrições. No
entanto, eles são ditos métodos de aproximação porque resolvem o problema descrito
pela equação (IV.15), através de aproximações nas condições de otimalidade
(condições de Kuhn-Tucker [46]), aplicadas sobre a função Lagrangeana.
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Dentro de um contexto mais amplo, verifica-se que os métodos de programação
não-linear com restrições são, de alguma forma, um caso especial (ou derivado) do
conceito de direções viáveis [vide [44] - pág. 443].
A seguir, descreve-se cada família de métodos, acima apresentados, destacandose as suas características mais importantes.
IV.4.1 - TÉCNICAS DE MINIMIZAÇÃO SEQÜENCIAL SEM RESTRIÇÕES
Os métodos pertencentes a esta classe transformam o problema com restrições
em um problema equivalente sem restrições, através do uso de funções de penalidade.
Na realidade, resolve-se uma seqüência de problemas sem restrições, tal como sugere o
título desta seção.
Basicamente, utilizam-se dois conceitos de penalidade: através das funções de
penalidade propriamente ditas e das funções de barreira. Uma outra técnica adotada
nesta classe de métodos consiste na utilização da função Lagrangeana aumentada, que
surge como um extensão do conceito dos multiplicadores de Lagrange, com a
incorporação de funções de penalidade. Será observado que as funções de barreira e de
penalidade estão associadas a um mesmo conceito: o de penalidade. A diferença entre
as duas concepções está na maneira como acontece a evolução do problema de
minimização sem restrições, como ficará evidenciado mais adiante.
Antes de se discutir sobre os principais métodos desta classe, apresenta-se o
conceito de função de penalidade.
IV.4.1.1 - O CONCEITO DE FUNÇÃO DE PENALIDADE
No método das penalidades define-se uma função auxiliar que incorpora a
função-objetivo original e as restrições, transformando o problema com restrições em
um problema sem restrições simples (penalidade exata [44,56]). As restrições são
adicionadas à função-objetivo via um parâmetro de penalidade, de tal maneira que
qualquer violação das restrições implicará na imposição de uma penalidade à função
auxiliar.
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Considere-se um problema genérico com restrições de igualdade, ou seja:
Minimizar f(x)
s.a h(x) = 0

(IV.16)

Este problema pode ser transformado em um problema equivalente sem
restrições, da seguinte forma:
Minimizar

f(x) + μ h2(x)

(IV.17)

onde μ é um número real, positivo e suficientemente grande.
Percebe-se, intuitivamente, que a solução "ótima" do problema acima deve
ocorrer com h2(x) tendendo a zero, pois em caso contrário ocorreria uma alta penalidade
devido ao termo μ h2(x). Em outras palavras, a solução ótima, que minimiza o problema
sem restrições, deve ser tal que faça h2(x) → 0, resultando-se então em h(x) → 0 e,
portanto, a solução ótima deste problema sendo também a solução do problema com
restrições. Como será visto mais adiante, isso acontece com μ → ∞.
Considere-se agora o problema com retrições de desigualdade:
Minimizar f(x)
s.a g(x) ≤ 0

(IV.18)

Aplicando-se a mesma transformação anterior, ter-se-ia o seguinte problema:
Minimizar

f(x) + μ g2(x)

(IV.19)

Note-se que esta forma não é adequada, uma vez que gera penalidades para os
pontos em que g(x) < 0 e g(x) > 0. Como o interesse é aplicar penalidades somente para
pontos não viáveis, isto é, aqueles para os quais g(x) > 0, tem-se que buscar uma outra
forma para o problema com restrições de desigualdade. Uma forma apropriada é:
Minimizar

f(x) + μ máximo {0,g(x)},

onde:
• se g(x) ≤ 0 (x é um ponto viável), então: máximo {0, g(x)} = 0 e, portanto, nenhuma
penalidade é aplicada.
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• se g(x) > 0 (x é um ponto não viável), então: máximo {0, g(x)} = g(x) > 0 e,
portanto, a penalidade dada pelo termo μ g(x) é aplicada.
De uma maneira geral, uma função de penalidade apropriada deve gerar uma
penalidade positiva para os pontos não viáveis e nenhuma penalidade para os pontos
viáveis. Para restrições da forma:
gi(x) ≤ 0,
hj(x) = 0,

i = 1,...,m
j = 1,...,l,

uma função de penalidade adequada p(x) é definida como:
m

∑ Φ( g ( x ) )

p( x ) =

i =1

+

i

∑ Ψ( h ( x ) )
l

j =1

j

onde Φ e ψ são funções contínuas escolhidas de modo a satisfazer às seguintes
condições:
⎧Φ( y ) = 0 se y ≤ 0
⎪
⎨
⎪Φ( y ) > 0 se y > 0
⎩

⎧Ψ ( y ) = 0 se y = 0
⎪
⎨
⎪Ψ ( y ) > 0 se y ≠ 0
⎩

e

Dessa maneira, as funções Φ e ψ podem ser escritas como:

[

⎧Φ( y ) = máximo { 0, y}
⎪⎪
⎨
⎪
q
⎪⎩Ψ ( y ) = y

]

q

; y = gi (x)
; y = hi (x)

onde q é um inteiro positivo e as funções Φ e ψ satisfazem às condições anteriores.
Portanto, a função de penalidade p(x) pode ser escrita genericamente da seguinte forma:

∑[
m

p( x ) =

i =1

]

máximo{0, gi ( x)}

q

l

+

∑
j =1

q

h j ( x) ,

(IV.20)

onde, em geral, adota-se o valor q = 2.
Finalmente, a função auxiliar P(x), também referida como superfície de
resposta [47],

função

aumentada [44,46,55]

penalidade [46,55], fica definida como:

ou

simplesmente

função

de
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P(x) = f(x) + μ p(x)

(IV.21)

IV.4.1.2 - MÉTODO DAS PENALIDADES
O método das penalidades consiste em se definir uma função auxiliar ou pseudofunção-objetivo P(x), tal como indicado na equação (IV.21) e a partir da expressão da
função auxiliar, resolver o problema de otimização como sendo um problema de
minimização sem restrições.
No método das funções de penalidade gera-se uma seqüência de pontos não
viáveis, cujo limite tende para a solução ótima do problema original. Em geral, o
procedimento adotado para solução do problema de penalidade consiste em uma série
de minimizações de funções sem restrições com uma mesma forma (ou seja, funções do
tipo P(x) = f(x) + μ p(x)), porém com diferentes valores do parâmetro de penalidade μ,
valores estes contidos numa seqüência crescente de números positivos. Em geral, os
pontos gerados são não viáveis, ou seja, localizam-se no exterior da região viável, e a
medida que o valor do parâmetro de penalidade aumenta, as soluções intermediárias se
aproximam da solução ótima do problema original. Por esta razão, esta técnica é, às
vezes, referida como método da função de penalidade exterior [43,44,45,46,47].
O algoritmo correspondente ao método das penalidades pode ser resumido nos
seguintes passos:
<1> Escolher: tolerância (ε), ponto inicial (x0), parâmetro de penalidade (μ0) e
um escalar (β > 1);
Fazer: k ← 0;
<2> A partir de xk, resolver o problema:
Minimizar: f(x) + μk p(x)
<3> Fazer: xk+1 igual à solução do problema do passo <2>;
<4> Se: μk p(xk+1) < ε, parar.
Caso contrário:
Fazer: μk+1 ← β μk ; k ← k + 1; e ir para o passo <2>;
FimSe.

Em outras palavras, o processo se inicia com um valor baixo de μ e resolve-se o
problema de minimização sem restrições, determinando-se x1 a partir do ponto de
partida x0. O valor de μ é aumentado, e o problema de minimização sem restrições é
novamente resolvido, partindo-se do ponto x1 determinado anteriormente, encontrando-
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se um novo ponto x2, e assim sucessivamente. Ao se atingir um valor para μ bastante
elevado em um dado estágio k, o ponto xk será a solução procurada, dentro de uma dada
tolerância.
A figura (IV.9) ilustra o procedimento adotado no método das penalidades.
μ p(x)

μ 1 μ2 μ 3

μ3 μ2 μ1

região
viável

a

b

x

Figura IV.9- Ilustração do método das penalidades.
Como mencionado anteriormente, o valor de q na expressão da função de
penalidade (vide equação IV.20) é geralmente tomado como igual a 2. Quando se adota
o valor de q igual a 1, a função de penalidade é dita exata.
Demonstra-se que, sob certas condições, não é necessário resolver uma
seqüência de problemas de minimização sem restrição quando se tem uma função de
penalidade exata, sendo, neste caso, preciso apenas resolver um problema de
minimização sem restrições simples. Na prática não é fácil encontrar o valor do
parâmetro crítico μ , para o qual qualquer valor μ > μ , o ponto x encontrado é solução
ótima do problema com restrições. Tem-se também que a função auxiliar P(x)
construída com a função de penalidade exata não é diferenciável para o ponto ótimo do
problema, o que acarreta dificuldades computacionais na hora de se resolver o problema
de minimização sem restrições. Maiores detalhes sobre este assunto podem ser
encontrados nas referências [44,45,47,49,56].
Como mencionado anteriormante, o método das penalidades aproxima-se da
solução ótima pelo exterior da região viável, tornando-se viável apenas no limite
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quando μ → ∞. Isto pode ser encarado como uma desvantagem deste método, no caso
do processo de otimização parar prematuramente, resultando assim num projeto não
viável.
IV.4.1.3 - MÉTODO DAS BARREIRAS
Analogamente ao método das penalidades, este método também transforma o
problema com restrições em um problema sem restrições e o resolve através de uma
seqüência de problemas de minimização sem restrições. Ao contrário do método das
penalidades, a busca da solução ótima do problema é realizada pelo interior da região
viável. Isto é conseguido fazendo-se uso das chamadas funções de barreira, as quais são
formuladas de tal maneira que uma penalidade infinitamente elevada é imposta aos
pontos quando se aproximam da fronteira de restrição (contorno), no interior da região
viável. Como a pesquisa da solução ótima é realizada dentro da região viável, esse
método é também chamado de método de penalidade interior.
Como o método pressupõe que a região viável não seja vazia, uma vez que as
iterações são realizadas no interior desta região, ele se concentra nas restrições de
desigualdade, pois se as restrições do tipo h(x) = 0 fossem introduzidas, isto requereria
que a região fosse também um conjunto vazio, o que não é possível. Contudo, existem
outros métodos de funções de penalidade tipo interior que manipulam restrições de
igualdade [43,44].
A função de barreira é definida por:

B( x ) =

m

∑ Φ( g ( x ) )

(IV.22)

i

i =1

onde Φ é uma função de uma variável, contínua e satisfaz:
Φ( y) ≥ 0 se y < 0

e

lim Φ( y) = ∞

y → 0−

Assim, uma função de barreira típica é da forma:
B( x ) =

m

∑
i =1

−1
gi (x)

(IV.23)
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e a função auxiliar P(x) é dada por:
P(x) = f(x) + μ B(x)

(IV.24)

A função de barreira pode ser encarada da seguinte forma: como os valores para
os pontos x são valores viáveis, isto é, valores para os quais gi(x) ≤ 0, a função resposta
P(x) assume valores que são maiores que os valores correspondentes de f(x), embora a
diferença entre P(x) e f(x) possa ser reduzida, desde que μ assuma valores muito
pequenos. Se, contudo, x assumir valores que, embora ainda viáveis, estejam próximos
do contorno da região restringida, de modo que pelo menos um dos gi(x) seja próximo
de zero, B(x) e conseqüentemente P(x) assumirão um valor muito grande. Logo, o efeito
de B(x) é criar uma barreira ao longo de cada fronteira de restrição.
O procedimento adotado para implementação segue a mesma forma que foi vista
para o método das penalidades e é resumido a seguir:
<1> Escolher: tolerância (ε), ponto inicial (x0) viável, parâmetro de
penalidade
(μ0) e um fator multiplicativo do parâmetro μ [β = (0,1)];
Fazer: k ← 0;
<2> A partir de xk, resolver o problema:
Minimizar: f(x) + μk B(x)
s.a. g(x) < 0 (garantir que o ponto não está fora da região viável)
x ∈ S ⊆ ℜn
S é um conjunto não vazio no ℜn (região viável)
<3> Fazer: xk+1 igual à solução do problema do passo <2>;
<4> Se: μk B(xk+1) < ε, parar.
Caso contrário:
Fazer: μk ← β μk ; k ← k + 1; e ir para o passo <2>;
FimSe.
Uma dificuldade inerente ao método das barreiras é a determinação do ponto de
partida para início do processo de otimização, visto que o mesmo deve ser um ponto
viável (dentro da região viável), o que nem sempre é uma tarefa fácil. As diversas
propriedades dos métodos das barreiras, como também as suas dificuldades
computacionais, são análogas às dos métodos das penalidades.
A figura (IV.10) ilustra as aproximações sucessivas em busca da solução ótima
no método das barreiras.
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P(x, μ )
μ1
μ2

y = x = f(x)

μ3

μ1 > μ 2 > μ3
conjunto viável

x

Figura IV.10- Ilustração do método das barreiras.
Maiores detalhes sobre o método das penalidades e das barreiras podem ser
encontrados nas referências [44,45,46,49].
IV.4.1.4 - MÉTODO DO LAGRANGEANO AUMENTADO

Antes da apresentação deste método é interessante mostrar o conceito dos
multiplicadores de Lagrange e os seus significados, já que o método do Lagrangeano
aumentado é uma extensão daquele conceito, daí porque os mesmos serem também
conhecidos como método dos multiplicadores [56].
Multiplicadores de Lagrange

Considere-se o problema de otimização abaixo:
Minimizar f(x)
s.a
h(x) = 0
Uma maneira de se resolver este problema seria explicitar as variáveis nas
restrições de igualdade (h(x) = 0) e substituí-las na função f(x), de tal maneira que se
transformaria o problema com restrições de igualdade em um problema sem restrições.
Muitas vezes não é possível (ou conveniente) obter uma solução explícita para a
equação h(x) = 0. Uma outra maneira, também baseada na idéia de transformar um
problema com restrições em outro sem restrições, é usar os multiplicadores de
Lagrange.
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O Lagrangeano do problema é definido como:
L(x, λ) = f(x) + λ h(x)

(IV.25)

onde λ são os multiplicadores de Lagrange.
As condições necessárias (porém, não suficientes) para se determinar o mínimo
de f(x) com restrições são:
⎧ ∂ L( x , λ )
= 0
⎪ ∂x
⎪
⎨
⎪ ∂ L( x , λ )
⎪
= 0 ⇒ h(x) = 0
⎩ ∂λ
Isto gera um sistema de equações, através do qual se encontram os valores de x e
λ. O ponto encontrado deve ser verificado através das condições suficientes [vide
referência [55], pág. 311].
O problema de programação não-linear geral (PPNL) pode ser transformado em
um problema que contém somente restrições de igualdade. Por exemplo, seja o seguinte
PPNL:
Minimizar f(x)
s.a:
h(x) = 0
g(x) ≤ 0

(IV.26)

As restrições de desigualdade são convertidas em restrições de igualdade, com a
introdução de variáveis de folga não-negativas (ao quadrado) u2, nas restrições g(x) ≤ 0.
O uso do quadrado da variável de folga, garantindo um valor positivo para qualquer u,
evita adicionar restrições de desigualdade do tipo u ≥ 0, como é feito na programação
linear. Com isso, o problema PPNL pode ser reescrito como:

Minimizar f(x)
s.a:
hi(x) = 0
gj(x) + uj2 = 0
de modo que o Langrangeano é:

i = 1,...,m
j = m+1,...,p

(IV.27)
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L( x, λ, u ) = f (x ) +

m

∑
i=1

λ i h i (x ) +

p

∑

j= m+1

(

λ j g j (x ) + u 2j

)

(IV.28)

As condições necessárias para se encontrar o ponto estacionário são:
∂ L(x , λ, u)
= 0
∂x
∂ L(x , λ, u)
= 0
∂λ i

∂ L(x, λ, u)
= 0
∂u j
As condições necessárias que o mínimo de f(x) deve satisfazer são:
∂ L(x, λ, u)
= 0
(i)
∂x

⇒

∂f
+
∂x

m

∑
i=1

∂h i (x )
λi
+
∂x

p

∑ λj

j= m+1

∂g j (x )
∂x

= 0

(ii) x seja viável (ou seja, atenda a todas as restrições).
(iii) λj gj(x) = 0, j = m + 1, ..., p
(iv) λj ≥ = 0 os multiplicadores de Lagrange (para as restrições de desigualdade)
sejam não-negativos.
(v) λi (para as restrições de igualdade) não tenham restrições de sinal.
As condições acima são conhecidas como condições de Kuhn-Tucker.
Em vista do exposto, pode-se dizer que o método dos multiplicadores de
Lagrange consiste em se transformar um problema de extremização de uma função
submetida a restrições de igualdade em um outro, no qual se determina o ponto
estacionário do Lagrangeano [44].
Voltando-se ao método do Lagrangeano aumentado, o mesmo surgiu para
superar algumas dificuldades encontradas nos métodos de penalidades e de barreiras,
como a descontinuidade sobre a fronteira da região viável e o não condicionamento da
matriz Hessiana para pontos próximos à fronteira. Busca-se assim, definir funções que
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tenham a boa característica da penalidade exata (não exigir parâmetro tendendo ao
infinito), sendo também diferenciáveis.
O Lagrangeano aumentado é obtido adicionando-se uma função de penalidade
ao Lagrangeano usual (visto na seção anterior).
Considerando-se restrições de igualdade, tem-se:
Minimizar f(x)
s.a h(x) = 0
O Lagrangeano aumentado é dado por:
A( x, λ , μ ) = f (x) +

m

∑ λ h ( x)
i

i =1

i

m

+ μ ∑ hi2 (x)

(IV.29)

i =1

E o Lagrangeano usual do problema é dado por:
L( x, λ ) = f (x) +

m

∑ λ h ( x)
i =1

i

i

m

onde μ ∑ h i2 ( x ) é o termo correspondente à penalidade.
i=1

A principal motivação para a inclusão do Lagrangeano ao método, é reduzir a
dependência do algoritmo na escolha do parâmetro de penalidade e a maneira pela qual
eles são atualizados durante o processo de otimização.
Com restrições de desigualdade, tem-se:
Minimizar f(x)
s.a
gj(x) ≤ 0

j = m+1,...,p

Como visto no método dos multiplicadores de Lagrange, transformam-se as
restrições de desigualdade em restrições de igualdade, fazendo-se uso das variáveis de
folga, ou seja:

g j ( x) + u 2j = 0
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o Lagrangeano aumentado é dado por:

A( x, λ, u, μ) = f (x) +

p

∑ (

p

∑(

)

)2

λ j g j (x) + u 2j + μ
g j (x) + u 2j
j= m+1
j= m+1
1
44444444244444444
3

(IV.30)

T1

No caso geral, com restrições de ambos os tipos, o Lagrangeano aumentado é
dado por:
A( x, λ, u, μ ) = f (x ) + T1 +

∑ { λ i h i (x )
m

i=1

+ μ[ h i (x )]

2

}

(IV.31)

VANDERPLAATS [43] apresenta uma descrição dos algoritmos para as
restrições separadas e para o caso geral. Segundo ele, o método tem vários aspectos
atrativos, tais como:
(i) é relativamente insensível ao valor do parâmetro μ. Não é necessário fazer
μ → ∞;
(ii) é possível obter gj(x) = 0 e hi(x) = 0;
(iii) acelera-se o método atualizando-se os multiplicadores de Lagrange;
(iv) o ponto de partida pode ser viável ou não viável;
(v) na solução ótima, os valores de λ*j ≠ 0 automaticamente identificam o
conjunto das restrições ativas.
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IV.4.2 - MÉTODOS DIRETOS: EXTENSÃO DAS TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO
SEM RESTRIÇÕES

Nesta seção, serão tratados os métodos baseados nas direções viáveis. O
interesse principal é centrado na idéia básica envolvida em cada um dos métodos, que
por sua vez norteará o desenvolvimento dos algoritmos a serem aplicados para
problemas de otimização. Busca-se também ressaltar as propriedades de cada um deles.
Inicialmente será fornecido o conceito de direções viáveis devido à sua
importância, já que a maior parte dos métodos de programação com restrições, de uma
maneira ou de outra, faz uso desse conceito [44].
IV.4.2.1 - O CONCEITO DE DIREÇÕES VIÁVEIS

Para facilitar e visualizar o conceito de direções viáveis, utiliza-se o exemplo
apresentado na referência [45], que consiste em um problema de otimização com
restrições lineares:
Minimizar f(x) = (x1 - 6)2 + (x2 - 2)2
s.a
-x1 + 2 x2 ≤ 4
3x1 + 2 x2 ≤ 12
-x1 ≤ 0
-x2 ≤ 0
A representação gráfica deste problema é ilustrada na figura (IV.11).
A área em hachuras na figura (IV.11) corresponde à região viável. O ponto
x = (2,3) faz com que as duas restrições de desigualdade se tornem ativas (g(x) = 0).

Com a ilustração gráfica do problema percebe-se claramente que o cone das direções
viáveis, com a origem no ponto P3, delimita o espaço de variação para as direções
viáveis nesse ponto, ou seja, qualquer vetor com origem no ponto P3 deve estar contido
dentro desse cone para ser um vetor de direções viáveis. Cabe agora a definição de
direções viáveis e direção viável útil.
Considere-se o problema:
Minimizar f(x)
s.a
x∈S
onde: f : ℜn → ℜ; S ⊂ ℜn (região viável) e x ∈ S (ponto viável).
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metade do espaço das direções úteis
contornos da função objetivo

x2
f(x)
P3(2, 3)
circunferências
P4(0, 2)

região viável

P1(0, 0)

P2(4, 0)

x1

cone das direções úteis

cone das direções viáveis

Figura IV.11 - Ilustração do conceito de direções viáveis.
Um vetor d, diferente de zero, é chamado de direção viável no ponto x ∈ S, se
existe um δ > 0 tal que (x + λ d) ∈ S para todo λ ∈ (0, δ), ou seja, 0 ≤ λ ≤ δ. O vetor
d é chamado de direção viável útil no ponto x ∈ S, se existe um δ > 0 tal que

f(x + λ d) < f(x) e (x + λ d) ∈ S para todo λ ∈ (0, δ). Em outras palavras, uma direção d
é viável no ponto x ∈ S, se o segmento x + λ d, com λ ≥ 0, estiver contido em S (região
viável). Se além disso, essa direção d é tal que decresce a função-objetivo f(x), então d
é chamada uma direção viável utilizável.
De acordo com a figura (IV.11) é fácil perceber que os conceitos acima,
aplicados a um dado ponto x, implicam em:
• se ∇f t d < 0

⇒

d é uma direção utilizável;

• se ∇git d ≤ 0

⇒

d é uma direção viável;

⎧ ∇f t d < 0
⎪
• se ⎨
e
⎪ t
⎩ ∇g i d ≤ 0

⇒

d é uma direção viável útil.
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A primeira condição acima estabelece, em problemas de minimização, que uma
dada direção d deve fazer um ângulo maior que 90o em relação ao gradiente da função,
de modo que caminhando-se nessa direção o valor da função-objetivo diminua, ou seja,
o produto interno entre os vetores ∇f e d seja negativo. A segunda condição estabelece
que o vetor d deve fazer um ângulo maior ou igual a 90o, no ponto x, com o gradiente
da restrição ativa para permanecer na região viável. Se o vetor d satisfaz às duas
restrições simultaneamente, então tem-se uma direção que além de ser viável, decresce
o valor na função-objetivo.
O problema então consiste em se encontrar uma direção d que além de decrescer
a função-objetivo, seja viável. Uma possibilidade para gerar tal direção é minimizar
∇f(x)t d, já que com isso se determina a direção d que decresce f(x), submetido às
restrições ∇gi(x)t d. Intuitivamente, pode-se perceber que o comprimento do vetor d
deve de alguma maneira ser limitado, a fim de que se garanta a condição de viabilidade.
Adiante ver-se-á como isto é feito.
Caso de Restrições Lineares

Reportando-se a figura (IV.11), ilustrativa do problema com restrições lineares,
nota-se que na segunda condição, a de viabilidade ∇gi(x)t d ≤ 0, a igualdade nesta
expressão corresponde a um ângulo de 90o entre as restrições e a direção d, o que não é
possível quando as restrições são não-lineares. O problema para se gerar a direção d
torna-se então:
Minimizar ∇f(x)t d
s.a
∇gi(x)t d ≤ 0

(IV.32)

A restrição do problema acima correspondente à limitação do comprimento do
vetor d, referida como restrição de normalização, resulta em dois tipos de problemas a
minimizar, de acordo com a norma adotada para o vetor d:
Problema (1):
Minimizar ∇f(x)t d
s.a
∇gi(x)t d ≤ 0
-1 ≤ di ≤ 1
para i = 1,2,...,n

(IV.33)
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A restrição de normalização (-1 ≤ dj ≤ 1) corresponde a um quadrado, em cujo
baricentro tem-se a origem do vetor d [43,45,49].
Problema (2):
Minimizar ∇f(x)t d
s.a
∇gi(x)t d ≤ 0
dt d ≤ 1

(IV.34)

Neste caso, tem-se o vetor d sendo normalizado através da norma Euclidiana, a
qual corresponde a uma hiper-circunferência de raio 1. O primeiro problema acima
estabelecido corresponde a um problema de programação linear. O segundo, devido à
norma Euclidiana, não pode ser resolvido diretamente pelo método simplex [43].
Maiores esclarecimentos sobre a normalização do vetor d podem ser encontrados na
referência [43].
Caso de Restrições Não-Lineares

A figura (IV.12), baseada na referência [45], ilustra o conceito de direções
viáveis para o caso de restrições não-lineares.
Resolver o problema:
Minimizar ∇f(x)t d
s.a
∇gi(x)t d ≤ 0
||d|| ≤ 1

(IV.35)

significa procurar a direção d que provoca a maior redução na função f(x) e que atenda
à restrição ∇gi(x)t d ≤ 0. Isto conduz a uma direção que é tangente à restrição de
fronteira. Note-se que a condição de viabilidade, no caso de restrições não-lineares,
deve ser alterada para ∇gi(x)t d < 0, já que a igualdade na restrição resultaria em
direções tangentes, de modo que pequenos movimentos ao longo dessa direção
resultaria em pontos não viáveis. Para contornar o problema de “saída pela tangente”,
adapta-se a condição de viabilidade de modo que se possa determinar direções que
garantam uma certa folga no atendimento das restrições ativas. Isso é feito,
adicionando-se uma constante positiva (ε) à condição de viabilidade. O problema para
geração da direção d passa a ser escrito como [49]:
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Figura IV.12 - Direções viáveis para o caso de restrições não-lineares.

Minimizar ∇f(x)t d
s.a
∇gi(x)t d + ε ≤ 0
||d|| ≤ 1
Uma forma alternativa pode ser encontrada nas referências [43,57].
Minimizar β
s.a
∇f(x)t d + β ≤ 0
∇gi(x)t d + θj β ≤ 0,
||d|| ≤ 1

j = 1,..J (restrições ativas)

onde: θj são constantes positivas, em geral tomadas iguais a igual 1 [43]. Apenas as
restrições ativas são consideradas acima. Os θj impedem a saída do vetor d pela
tangente às restrições. Se β > 0, as restrições de desigualdade ∇f(x)t d < 0 e
∇gi(x)t d < 0 são satisfeitas e o vetor d é uma direção viável utilizável. Quanto maior
for β, menor deve ser ∇f(x)t d, ou seja, para β ser máximo, ele deve ser tomado na
igualdade da restrição, ou seja: β = - ∇f(x)t d. A intenção de se minimizar β é obter uma
direção que se aproxime da linha de descida do gradiente, isto é, - ∇f. Isto posto, podese descrever os principais passos do método das direções viáveis.
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IV.4.2.2 - MÉTODO DAS DIREÇÕES VIÁVEIS

O método das direções viáveis é fundamentalmente voltado para problemas com
restrições de desigualdade, do tipo:
Minimizar f(x)
s.a
gi(x) ≤ 0
Para que se possa considerar restrições de igualdade, o problema deve ser
modificado através de outros procedimentos. VANDERPLAATS [43] e BAZARAA e
SHETTY [45] mostram as modificações necessárias a serem aplicadas quando se tem
restrições de igualdade.
A estratégia adotada no método das direções viáveis é iterar, movendo-se de um
ponto viável para um ponto viável melhorado (utilizável), através da equação iterativa:
xi+1 = xi + α di
Desse modo, tem-se que as duas maiores decisões a serem tomadas, para cada
iteração, são:
(i) determinação de uma direção viável de descida, di;
(ii) determinação do comprimento de passo, α, ao longo da direção viável.
O vetor de direção di é calculado para cada iteração de tal maneira que xi+1
decresce o valor da função-objetivo e ainda permanece na região viável, como já
mencionado anteriormente. Já foi visto também que encontrar essa direção corresponde
a resolver um problema de programação linear, tendo características próprias, função do
tipo de restrições: se lineares ou não-lineares.
O vetor de direções d deve satisfazer a duas condições:
(i) Ser viável:
Se as restrições forem lineares: ∇gi(x)t d ≤ 0
Se as restrições forem não-lineares: ∇gi(x)t d < 0
(ii) Ser utilizável: ∇f(x)t d < 0
Uma vez que se determinou a direção de descida apropriada, busca-se agora
encontrar o tamanho do passo (α) tal que o próximo ponto xi+1 seja viável, ou seja, não
viole as restrições, e minimize a função-objetivo na direção di. Duas situações podem
ocorrer: o ponto xi+1 estar sobre a frontera da região viável ou o ponto estar no interior
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da região viável. Em qualquer uma das situações não se sabe, a priori, a sua localização.
Sendo assim, pode-se resolver o programa de minimização unidirecional (line search)
para se determinar α e verificar se o ponto xi+1 resultante é viável. Caso seja, prosseguese normalmente com o método; caso contrário, reduz-se o tamanho do passo e
verificam-se as restrições quanto à violação. Nesse processo de tentativa, encontra-se o
valor de α [57].
Se o ponto estiver no interior da região viável, adota-se para a direção d o
sentido contrário ao do gradiente da função-objetivo. Se estiver sobre a fronteira da
região (restrição ativa), resolve-se o problema de programação linear para se determinar
d. Percebe-se então, que o método das direções viáveis busca o mínimo da função com

restrições caminhando-se em sentido contrário ao do gradiente da função-objetivo até
encontrar uma restrição de fronteira (restrição ativa), e, a partir desse ponto, tenta
acompanhar as restrições de fronteira, sem ser precisamente ao longo da tangente [58].
O problema de programação linear, para determinação da direção viável é
definido por MATEUS e LUNA [49] como um problema de projeção do gradiente no
conjunto de soluções formado pelas restrições ativas.
IV.4.2.3 - MÉTODO DE PROJEÇÃO - GRADIENTE PROJETADO

O método da projeção, segundo HIMMELBLAU [46], é algumas vezes chamado
de método das direções viáveis. VANDERPLAATS [43] o considera como uma
subclasse do método das direções viáveis. Dentro de um conceito mais amplo, notar-seá que o método de projeção pode ser encarado como um método de direção viável, cuja
diferença está na estratégia adotada para se determinar a direção de descida (d).
No método das direções viáveis, resolve-se um problema de programação linear
para se encontrar a direção d. Neste método, a direção d é calculada através da projeção
do gradiente da função-objetivo no hiperplano tangente às restrições ativas, passando
pelo ponto xi corrente, ou seja, na interseção dos planos tangentes. Em outras palavras,
o gradiente da função-objetivo é projetado sobre a interseção de um subconjunto de
restrições.
Assim, a direção a ser determinada, na iteração i, é dada por:
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di = - P ∇f(xi),

onde P é definida como uma matriz [44,45,46,59] que projeta o gradiente da funçãoobjetivo sobre um conjunto de restrições ativas.
A figura (IV.13) ilustra o conceito de gradiente projetado, para pontos no
interior da região viável, sobre uma restrição de fronteira ativa e sobre duas restrições
ativas, para um espaço de dimensão n = 2.
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Figura IV.13 - Gradiente projetado (restrições lineares).
No ponto xi+1, interior da região viável, como não se tem restrição ativa, o
subespaço varrido pelas restrições ativas é nulo, a matriz de projeção e igual à matriz de
identidade, P = I, logo, a projeção do gradiente é igual a ele próprio. No ponto A, temse uma restrição ativa, de modo que o subespaço das restrições ativas é de ordem 1, e a
matriz P projeta o gradiente de f(x) nesse subespaço (uma reta tangente à restrição ativa
no ponto corrente de iteração). No ponto B, existem duas restrições ativas, de modo que
o subespaço formado pelas restrições ativas é de ordem n = 2. Neste caso, a interseção
das retas (planos no ℜ3) é um ponto, e claramente a projeção do gradiente sobre a
interseção desse subconjunto de restrições é um ponto. Deste modo, é necessário se
determinar uma nova direção, já que a projeção do gradiente é um ponto. Quando isto
acontece, existe um procedimento para se determinar a nova direção [45,46]. Este
procedimento consiste em se remover, obedecendo-se a um certo critério, uma restrição
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que era ativa do conjunto de restrições ativas, e calcular uma nova matriz de projeção
para esse novo subconjunto de restrições.
A descrição acima estabelecida corresponde a problemas com restrições de
desigualdade lineares (ou linearizadas), onde uma restrição de desigualdade gi(x) ≤ 0 é
dita ativa num ponto x se gi(x) = 0. Para problemas com restrições de desigualdade nãolineares (ver figura IV.14), a projeção do gradiente da função-objetivo conduz, em
geral, a pontos não viáveis, já que o mesmo é tangente às restrições ativas no ponto
corrente. Desse modo, é necessário incorporar uma correção ao movimento que foi dado
na direção do gradiente projetado, a fim de se trazer o ponto para a região viável.

f(x K)

Δ

Δ

xK

d=-P

Δ

g(x K )

-

f(x K )

correção de
movimento

Região viável
g=0

Figura IV.14 - Gradiente projetado (restrições não lineares).
DIXON [59] apresenta um procedimento para incorporação da correção de
movimento ao algoritmo do gradiente projetado.
Quando se tem o problema de programação não-linear geral, ou seja, com
restrições de desigualdade e de igualdade, existirão sempre restrições ativas a cada
passo, devido às restrições de igualdade, de tal modo que a matriz P de projeção conterá
elementos relativos às restrições de desigualdade ativas e às restrições de igualdade.
Percebe-se, portanto, que com restrições de igualdade presentes no problema, as
iterações do método do gradiente projetado acontecerão sobre a fronteira.
Assim, como no método das direções viáveis, caminha-se na direção de descida
do gradiente da função-objetivo quando não se tem restrições ativas, e na direção do
gradiente projetado, caso contrário. O tamanho do passo é obtido de maneira análoga ao
método das direções viáveis.
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A fórmula de recorrência para determinação da matriz de projeção é dada por
(referências [45] e [59], respectivamente):
P = I −

∇g i (x ) T
× ∇g i (x )
∇g i (x ) × ∇g i (x ) T

d i = − P ∇f (x ) = ∇f (x ) −

∇f (x ) T × ∇g i (x )
× ∇g i (x )
∇g i (x ) × ∇g i (x ) T

(IV.36a)

(IV.36b)

As expressões (IV.36) se aplicam a problemas com restrições de desigualdade
apenas, onde ∇gi(x) é a matriz Jacobiana das restrições ativas. De uma maneira geral,
com a presença de restrições de igualdade, a matriz referente ao gradiente das restrições
ativas apresenta linhas correspondentes às restrições gj(x) = 0 e hi(x) = 0.
A fórmula de recorrência apresentada na equação (IV.36) é análoga àquela para
geração de vetores ortogonais através do processo

de ortogonalização de Gram-

Schmidt [51]: Sejam x1 e x2 dois vetores de uma dada base. Pode-se gerar uma nova
base com os vetores y1 e y2, a partir da base contendo x1 e x2, do seguinte modo:
y1 = x1
y2 = x2 - a y1,

(IV.37a)
(IV.37b)

onde os vetores y1 e y2 são ortogonais, isto é, y1 . y2 = 0.
O coeficiente a que multiplica o vetor y1 é tal que torna o vetor y2 ortogonal a
y1, ou seja, ele é obtido usando-se a condição de ortogonalidade entre y1 e y2. Assim,

pré-multiplicando-se a equação (IV.37) por y1t, tem-se:
y1T . y 2 = y1T x 2 − y1T (a y1 )

mas: y1 . y2 = 0, logo:
a y1T y1 = y1T x 2
a =

y1T . x 2
y1T . y1

Finalmente, substituindo-se a expressão acima na equação (IV.37), obtém-se:
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y1T . x 2
y2 = x 2 - T
y
y1 . y1 1

(IV.38)

Comparando-se a equação (IV.38) com a equação (IV.36b), para a determinação
da direção do gradiente projetado e lembrando-se que y1 é ortogonal a y2, tem-se, por
analogia, que a direção obtida no método do gradiente projetado é perpendicular ao
gradiente das restrições ativas num dado ponto. Portanto, o método busca caminhar na
direção de descida do gradiente (direção utilizável), só que essa direção é corrigida, de
modo que o gradiente das restrições ativas fique perpendicular à mesma (direção
viável).
IV.4.2.4 - MÉTODO DO GRADIENTE REDUZIDO / GENERALIZADO

Seja o problema de programação não-linear submetido, inicialmente, a restrições
lineares de igualdade:
Minimizar f(x)
s.a hj(x) = 0

x = (x1, x2, ..., xn)T
i = 1, ...,m

l INF ≤ x i ≤ l SUP

(IV.39)
i = 1,...,n

O método do gradiente reduzido, desenvolvido primeiramente por Wolfe [60],
resolve problemas do tipo estabelecido na equação (IV.39). Este problema foi estendido
de modo a acomodar função-objetivo e restrições não-lineares. Nessa forma estentida,
baseada no algoritmo de Wolfe, o método é conhecido como gradiente reduzido
generalizado. Para que as restrições de desigualdade não-lineares possam ser
incorporadas, elas são transformadas em restrições de igualdade, através do uso de
variáveis de folga, resultando-se no seguinte problema:
Minimizar f(x)
s.a
hi(x) = 0,
hk+m(x) = gk(x) + μk+m,

l INF ≤ x i ≤ l SUP
μk+m ≥ 0

i = 1, ..., m (restrições de igualdade)
k = 1, ..., l (restrições de desigualdade)
i = 1,..., n
k = 1,...,l
(IV.40)

Assim, o problema fica submetido apenas a restrições de igualdade. Para que se
possa apresentar a idéia básica do método do gradiente reduzido, considere-se o
problema estabelecido anteriormente, para o caso de restrições lineares, reescrito da
seguinte forma:
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Mnimizar f(x)
s.a
Ax=b
x≥0

(A - matriz de ordem m × n)
(b - vetor de ordem m, com m ≤ n)

O vetor das variáveis x pode ser particionado em dois subvetores:
x = (xB, xN)T

⎧ x B = (x1B , L, xmB ) é o vetor das variáveis básicas ou dependentes
⎪
onde: ⎨
⎪⎩ x N = (x1N , L,xnN− m ) é o vetor das variáveis não-básicas ou independentes
Fazendo-se o mesmo para a matriz A, ou seja, assumindo-se que as primeiras m
colunas correspondem às variáveis básicas e as n - m restantes, às não-básicas. Além
disso, considerando-se que a submatriz de ordem m × m, correspondente às
componentes do vetor xB, tenha inversa (seja não-singular), tem-se:
A = (B, N)

Do mesmo modo, tem-se o gradiente da função-objetivo, dado por:
∇f ( x ) t = [∇ Bf ( x ) t , ∇ N f ( x ) t ]
onde:
∇ B f ( x ) - é o gradiente de f(x) em relação às variáveis básicas.
∇ N f ( x ) - é o gradiente de f(x) em relação às variáveis não-básicas.
O objetivo é encontrar uma direção que seja viável e utilizável. Desse modo, se
d é essa direção, então ela deve satisfazer (lembrando-se do método das direções

viáveis), para um dado ponto x, às seguintes condições:
∇f (x) t d < 0 e A d = 0
com

dj ≥ 0 se xj = 0.
A direção d que satisfaz às condições acima será:
d = (dB, dN)t

da condição A d = 0, tem-se:
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B dB + NdN = 0

∴ dB = - B-1 NdN = 0
da outra condição ∇f (x) t d , obtém-se:
∇f (x) t d = ∇ B f (x) t dB + ∇ N f (x) t dN ,
substituindo dB, tem-se:
∇f (x) t d = [∇ N f (x) t − ∇ B f (x) t B -1N] dN = rNt dN

(IV.41)

onde ∇ N f (x) t − ∇ B f (x) t B -1N é o gradiente reduzido da função.
Escolhe-se dN de tal maneira que rNt dN < 0 e que d j ≥ 0 se x j = 0 [45]
Percebe-se, então que a idéia básica do método do gradiente reduzido é eliminar
as variáveis básicas xB como sendo uma função das não-básicas xN e considerar o
problema de otimização somente em função das não-básicas xN.
Como as restrições foram consideradas lineares, as submatrizes B e N eram
formadas pelos coeficientes das equações representando as restrições de igualdade. No
caso de restrições não-lineares, a equação do gradiente reduzido generalizado será
análoga àquela, desde que se façam as modificações a seguir:
Tomando-se as matrizes B e N como:
B =

∂h(x)
= ∇ B h( x )
∂x B
e

N =

(IV.42)

∂h(x)
= ∇ N h( x )
∂x N

tem-se que, o gradiente reduzido generalizado torna-se:

G RG = ∇ N f(x)t − ∇ B f(x)t [ ∇ B h(x)] −1 [ ∇ N h(x)]

(IV.43)
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No método do gradiente reduzido, se f(x) for uma função linear é
possível, através de algumas modificações nas regras de mudança de base, transformálo no método simplex de programação linear [61], por isso ele é classificado como um
método do tipo aproximação linear. Por outro lado, se não existem restrições, o método
do gradiente reduzido torna-se o método do gradiente, podendo assim ser visto como
uma extensão das técnicas de otimização sem restrições [46]. Segundo alguns
autores [45,56,62] esse método adota a estratégia de adaptar direções “não restringidas”
ao conjunto de restrições, ou seja, projetar f(x) dentro do espaço reduzido de pontos que
satisfazem às restrições, de modo a gerar direções viáveis utilizáveis, sendo considerado
como um método de direções viáveis [45].
EDGAR e HIMMELBLAU [55], baseado em estudos comparativos de códigos
implementados por algoritmos de programação não-linear, afirmam que o método do
gradiente reduzido é comparável, considerando-se o seu desempenho, ao método de
programação quadrática seqüencial, e que estas duas classes de métodos são superiores
aos outros encontrados na literatura [43,55,56].
IV.4.3 - MÉTODOS DIRETOS: ALGORITMOS TIPO-APROXIMAÇÃO
IV.4.3.1 - PROGRAMAÇÃO LINEAR SEQÜENCIAL

A estratégia de solução adotada para estes métodos consiste na linearização
tanto da função-objetivo quanto das restrições, de maneira repetida, nos pontos de
solução estimados. Assim, em cada estágio do método (para cada ponto de solução),
lineariza-se a função-objetivo e as restrições e resolve-se um problema de programação
linear através do método simplex [43,46,55,57,61].
De acordo com VANDERPLAATS [43], o método de programação linear
seqüencial também pode ser referido como o método dos planos de corte de Kelley.
Alguns autores [46,58] consideram este último como um método de programação linear
seqüencial que se utiliza da solução do problema de programação linear repetidamente,
segundo uma estratégia; tal como existe o método de programação aproximada [55,57],
pertencente também a esta classe de métodos, devido a GRIFFITH E STEWART [63],
porém, utilizando-se de uma outra estratégia.
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Em linha gerais, o procedimento adotado para um método de programação linear
seqüencial é o seguinte:
Seja o problema de programação não-linear geral (PPNL):
Minimizar f(x)
s.a:
hi(x) = 0
gj(x) ≤ 0
Linearizando-se o problema acima através da expansão das funções por uma
série de Taylor em torno de um ponto x = x , e tomando-se os termos de 1a ordem,
obtém-se:

f ( x ) ≈ f ( x ) + ∇f ( x )T ( x − x )
h i ( x ) ≈ h i ( x ) + ∇h i ( x )T ( x − x )
g j ( x ) ≈ g j ( x ) + ∇g j ( x )T ( x − x )

Minimizar
s.a

(IV.44)

O problema acima se transforma em um problema de programação linear na
variável x, onde as funções e os gradientes no ponto x = x são as constantes e os
coeficientes, respectivamente.
O procedimento geral a ser seguido é: uma vez escolhido um ponto de partida

x k viável, lineariza-se a função-objetivo e as restrições (usando as equações IV.44) em
torno de x k , resolve-se o problema de programação linear (PPL) resultante,
encontrando-se x k+1 . Faz-se uma nova linearização das funções em torno de x k+1 , e o
processo é repetido até que o ponto x k+1 aproxime a solução ótima do problema. A
figura (IV.15) ilustra o procedimento de linearização do problema de programação nãolinear.
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x2

g 2(x) = 0
aproximação linear
para f( x )

aproximação
linear para
g 2( x ) = 0

g 1(x) = 0

x=x

aproximação linear
para g 1( x ) = 0
x1

ótimo real
ótimo aproximado

Figura IV.15 - Linearização do problema de programação não-linear.
Como se pode notar através da figura (IV.15), os pontos solução resultantes do
problema de programação linear resolvidos repetidamente estarão nos vértices da
interseção das retas obtidas pela linearização das restrições. No caso usual, como
ilustrado na figura (IV.15), de uma região convexa, definida pelas restrições nãolineares do problema original, a seqüência de pontos gerados pela solução repetida do
PPL, são pontos que se aproximam da solução ótima do problema pela região externa à
região viável, sendo, portanto, pontos não viáveis. Nos casos em que o problema é subrestringido, ou seja, naqueles em que existem menos restrições ativas no ponto ótimo do
que variáveis de projeto, o método freqüentemente apresenta baixo desempenho. Neste
caso de subrestrição, o problema apresenta solução ilimitada. Para superar essas
dificuldades, existem algumas estratégias que são incorporadas aos algoritmos de
programação linear seqüencial. Uma delas, por exemplo, é a de limites de movimento,
na qual o problema de programação linear é resolvido adicionando-se uma outra
restrição, de modo que a variação x fique dentro de uma faixa, com valores inferior e
superior [57]. Para maiores detalhes, em termos de estratégias adotadas para
implementação

de

VANDERPLAATS [43].

métodos

de

programação

linear

seqüencial,

ver
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IV.4.3.2 - PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA SEQÜENCIAL

Um problema de programação quadrática (PPQ) é definido como:
Minimizar f(x)
s.a:
hi(x) = 0
gj(x) ≤ 0
onde a função-objetivo f(x) é uma função quadrática e as restrições são funções
lineares. A motivação do método de programação quadrática seqüencial consiste em se
resolver um problema do tipo PPQ para se encontrar a direção de busca que minimiza a
função-objetivo do problema de programação não-linear original. A seguir, mostrar-se-á
o procedimento adotado e as aproximações envolvidas para este tipo de método.
Seja o problema de programação não-linear geral (PPNL):
Minimizar f(x)
s.a:
hi(x) = 0
gj(x) ≤ 0
Uma solução ótima para este problema deve satisfazer às condições de
otimalidade de 1a ordem (condições necessárias de Kuhn-Tucker [55]).
A função Lagrangeana associada ao problema é dada por:
L( x , λ i , μ i ) = f ( x ) + λTi hi ( x ) + μ iT g i ( x )
Aplicando-se as condições necessárias ao problema, tem-se:
(i) L′ ( x , λ i , μ i ) = ∇L( x , λ i , μ i ) = 0
(ii) hi(x) = 0
(iii) gi(x) ≤ 0
(iv) μ Ti g i ( x ) = 0

⇒

f ′ ( x) + λTi h′i ( x ) + μ iT g′i ( x ) = 0

Aproximando-se as condições de otimalidade (i, ii, iii, iv) do problema de
programação não-linear original, através da expansão de 1a ordem da série de Taylor,
verifica-se que as condições resultantes correspondem exatamente àquelas que são
obtidas quando se aplica essas mesmas condições (de 1a ordem) ao subprograma de
programação quadrática.
Linearizando-se as condições acima, tem-se:
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(i) f ′ ( x ) + f ′′ ( x ) d + λTi [ h′i ( x ) + h′′i ( x ) d] + μ Ti [ g′i ( x) + g′′i ( x ) d] = 0
(ii) hi(x) + h′i ( x ) d = 0
(iii) gi(x) + g′i ( x ) d ≤ 0
(iv) μ Ti g i ( x ) = 0
fazendo-se:
L ′(x, λi , μ i ) = f (x)
′ + λTi hi '(x) + μ iT gi '(x)

e:
L′′( x, λ i , μ i ) = f ′′( x) + λTi h′′i ( x ) + μ Ti g′′i ( x)
As condições de 1a ordem transformam-se em:
(i) L′′ ( x , λ i , μ i ) d = − L′ ( x )
(ii) hi(x) + h′i ( x ) d = 0
(iii) gi(x) + g′i ( x ) d ≤ 0
(iv) μ Ti [ g i ( x ) + g′i ( x ) d] = 0
Seja agora o subproblema de programação quadrática dado por:
1 T
d L′′ ( x , λ i , μ i ) d
2
s.a hi(x) + h′i ( x ) d = 0
gi(x) + g′i ( x ) d ≤ 0

Minimizar f ′ ( x ) T d +

(IV.45)

Aplicando-se as condições de otimalidade, obter-se-á as mesmas condições
daquelas do problema original que foram linearizadas.
Sendo assim, tem-se, após a aplicação das condições necessárias, a expressão do
Lagrangeano dada por:
L(x, λi , μ i ) = f (x)
′ d+

1 T
d L ′′(x,λ i , μ i ) d + λTi [hi (x) + hi′(x) d] +
2

+ μ Ti [ g i ( x ) + g′i ( x ) d]
L′ ( x , λ i , μ i ) = 0

⇒

f ′ ( x ) + L′′ ( x , λ i , μ i ) d + λTi h′i ( x ) + μ iT g′i ( x ) = 0

∴ L′′(x, λ i , μ i ) d + L′(x, λ i , μ i ) = 0
(i) L′′(x, λ i , μ i ) d = − L′(x, λ i , μ i )

147
(ii) hi(x) + h′i ( x ) d = 0
(iii) gi(x) + g′i ( x ) d ≤ 0
(iv) μ Ti [ g i ( x ) + g′i ( x ) d] = 0
Note-se que, as expressões (i, ii, iii, iv), indicadas acima, coincidem com as
condições do problema original após serem linearizadas. Desse modo, o problema de se
encontrar uma direção de busca do problema original corresponde a se resolver um
subproblema de programação quadrática, onde a função-objetivo é aproximada
localmente por uma função quadrática e as restrições, por funções lineares.
Na verdade, o subproblema de programação quadrática é redefinido, de modo
que no lugar da Hessiana do Lagrangeano L′′(x, λ i , μ i ) , emprega-se uma matriz B,
positiva definida, que é tomada inicialmente igual à matriz identidade, sendo atualizada
nas iterações seguintes para se aproximar a matriz Hessiana do Lagrangeano. Logo,
tem-se:
1 T
d Bd
2
hi(x) + h′i ( x ) d = 0
gi(x) + g′i ( x ) d ≤ 0

Minimizar f ′(x) T d +
s.a

Note-se que as variáveis do problema acima são as componentes do vetor de
direção d.
Uma vez que a direção de busca é encontrada através da solução do
subproblema de programação quadrática, deve-se determinar o tamanho do passo nesta
direção através de um algoritmo de minimização, utilizando-se a expressão (IV.1).
Isto é feito resolvendo-se um problema de minimização sem restrições, para o
qual se usa como função-objetivo uma função de mérito P, do tipo penalidade ou
Lagrangeano aumentado, que apresenta as seguintes características [56]:
(i) a direção d, obtida a partir do subproblema, é de descida para a função P;
(ii) as soluções do problema original minimizam a função P;
(iii) o passo determinado pela busca linear na direção d, usando a função P, determina
um método convergente para o problema original.
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VANDERPLAATS [43] usa como função P, uma função tipo penalidade exata
dada por:
m

{

[

] } + ∑u

P = f(x) + ∑ u j max 0, g j (x)
j=1

l

k=1

m+ k

h k (x)

(IV.46)

A fim de se proceder a minimização unidimensional para determinação do
comprimento de passo, através da função P, deve-se antes determinar os multiplicadores
de Lagrange a serem usados em P. Como não se conhece, a priori, esses valores,
procura-se estimá-los através de algum esquema iterativo, de modo a aproximar os
valores dos multiplicadores na solução ótima. Um processo para estimativa desses
valores [onde u na equação (IV.46) é dado como função desses multiplicadores]
encontra-se descrito em [43]. Os multiplicadores de Lagrange podem ser usados na
solução do subproblema quadrático.
Com uma estimativa dos multiplicadores de Lagrange, procede-se à
minimização unidimensional da função P para determinação do passo α. Lembre-se que
na busca unidimensional usando a função P, o ponto x é dado por ( x i −1 + α d ) onde

x i −1 e d são conhecidos, restando α como incógnita. Com o passo determinado,
atualizam-se as variáveis de projeto através da equação (IV.1).
Recomeça-se o processo, atualizando-se a matriz B, que aproxima a matriz
Hessiana do Lagrangeano, e resolvendo-se o subproblema de programação quadrática.
O processo de otimização é repetido até se alcançar a convergência. O processo de
atualização da matriz B está descrito na referência [43].
O método de programação quadrática seqüencial é considerado como um dos
mais eficientes entre aqueles de programação não-linear [43,55,56]. A eficiência desse
método advém da incorporação de vários conceitos de aspectos positivos: primeiro, usase uma aproximação para o Langrangeano e obtém-se um subproblema de programação
quadrática que fornece a direção de busca que minimiza a função P (ou outra do tipo
Lagrangeano aumentado); a atualização da matriz B é feita de tal maneira que a
condição de positividade (positiva definida) é mantida (método das variáveis métricas);
o método se comporta bem com restrições de igualdade, já que a solução do
subproblema para se determinar a direção d permite restrições de igualdade lineares; e,
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finalmente, existe a possibilidade de se tratar com pontos não viáveis sem requerer
qualquer estratégia adicional.
Gill [62] considera o método de programação quadrática seqüencial como
pertencente à classe dos métodos do Langrangeano projetado, já que nestes estão
incluídos os algoritmos que contêm uma seqüência de subproblemas restringidos
linearmente, baseados na função Lagrangeana. Dentro de um contexto mais amplo, essa
projeção do Lagrangeano para determinação da direção de busca pode ser interpretada
como um processo para determinação de uma direção viável, e, portanto, o mesmo pode
ser encarado como um caso especial do método das direções viáveis. Seguindo-se esta
linha de raciocínio, AVRIEL [44] comenta que até o método de programação linear
pode ser visto como um método de direção viável.
IV.5- MÉTODOS ALEATÓRIOS

A idéia destes métodos consiste em se gerar números aleatórios dentro de uma
certa estratégia e fazer comparações dos valores funcionais para estes números gerados.
Se o problema é de minimização sem restrições, o processo de busca aleatória em geral
consiste em se escolher um ponto de partida, avaliar o valor da função para este ponto, e
então gerar novos pontos aleatórios, calcular os valores da função para cada ponto e
escolher o melhor (valor funcional mais baixo) entre eles. Um ciclo deste método pode
ser visto como uma definição, a priori, de quantos números aleatórios serão gerados. O
algoritmo abaixo ajuda a compreender uma das estratégias adotadas por esta classe de
métodos.

<1> Dados de entrada:
xINF, xSUP → limites inferior e superior de cada variável
NPMAX → número máximo de pontos aleatórios a serem gerados
xo → ponto de partida
<2> Fazer:
FOTI ← F(xo)
NP ← 1
<3> Se: NP > NPMAX: Parar.
Caso contrário:
Fazer:
xNP ← xINF + R(xSUP - xINF)T, R = vetor de números aleatórios
FNP ← F(xNP)
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Se FNP > FOTI, fazer: NP ← NP + 1; Ir para o passo <3>
Caso contrário: xOTI ← xNP; FOTI ← FNP
FimSe;
FimSe;
Os algoritmos de busca aleatória diferem, uns dos outros, pela estratégia adotada
na geração dos números aleatórios [43,46,55].
Os métodos aleatórios têm uma característica própria de minimização global, ou
seja, a possibilidade de se encontrar o mínimo global de uma função multimodal (com
vários mínimos locais). Além da simplicidade para implementação computacional, estes
métodos apresentam vantagens quando da consideração de variáveis inteiras ou
discretas num problema de otimização. A única modificação necessária para se tratar
com diferentes tipos de variáveis diz respeito aos números aleatórios, os quais devem
ser gerados adequadamente no conjunto dos números inteiros ou reais, a depender do
problema em questão.
No caso do problema de otimização com restrições é feita uma pequena
modificação em relação ao algoritmo que resolve o problema sem restrições. Para cada
ponto aleatório gerado, deve-se calcular além do valor da função, o valor das restrições
para verificação do atendimento às mesmas. No caso de restrições de igualdade,
considera-se o atendimento da restrição dentro de uma tolerância estabelecida. A
decisão entre dois pontos de projeto é feita baseando-se não só no valor da função, nas
também na quantidade de restrições que são violadas. O objetivo é: primeiro, encontrar
um projeto viável, e depois melhorar esse projeto mantendo-se a viabilidade do
mesmo [43].
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CAPÍTULO V
PROGRAMAÇÃO COM MULTI-OBJETIVOS - GOAL PROGRAMMING

V.1 - INTRODUÇÃO
Como já foi visto nos capítulos anteriores, na tarefa de projetar uma ponte
estaiada o projetista se depara com uma grande variedade de alternativas. Dentro do
processo tradicional para o pré-projeto de uma ponte, essa tarefa é realizada adaptandose soluções a partir de uma inicial, fiando-se em conhecimentos já adquiridos do
projetista, onde a organização do projeto e as tomadas de decisões estão centradas em
toda experiência adquirida pelo mesmo. Como uma forma para organizar o processo
envolvido na tomada de decisões, que o projetista se defronta num projeto de uma ponte
estaiada, é proposto neste trabalho uma metodologia sob o enfoque da programação
com multi-objetivos: goal programming. Com isso, todos os aspectos de tomadas de
decisões são englobados de uma só vez dentro do modelo de progamação com múltiplos
objetivos. Antes de se apresentar os aspectos teóricos do goal e a formulação do
mesmo, mostra-se o problema de programação com multi-objetivos geral, e o goal
como uma das técnicas para solução do problema.
V.2 - OTIMIZAÇÃO COM MULTI-OBJETIVOS
Um problema de programação com multi-objetivos é caracterizado por um vetor
m dimensional de funções-objetivos e uma dada região viável. Contudo, em vez de
procurar por uma solução ótima simples, um conjunto de soluções não-dominadas é
procurado. Este conjunto de soluções não-dominadas é um subconjunto da região
viável. A principal característica do conjunto de soluções não-dominadas é que para
cada solução fora do conjunto (mas ainda dentro da região viável), existe uma solução
não-dominada para a qual todas as funções-objetivos ficam inalteradas e pelo menos
uma é estritamente melhorada.
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O ÓTIMO SIMULTÂNEO DE VÁRIAS FUNÇÕES
Seja o conjunto de várias funções:
f1(x1, x2,...,xn)
f2(x1, x2,...,xn)
............

fm(x1, x2,...,xn) , com m ≤ n
que desejamos maximizar (minimizar) simultaneamente. É improvável que exista um
ponto

∗

x

∗

∗

∗

= ( x1 , x 2 ,..., x n) , de tal modo que todas as funções, ou mais de uma delas,

alcance o máximo nesse ponto, quando se toma cada uma das funções individualmente.
Uma aproximação para o problema consiste em converter o problema de m
funções em um outro de uma função, através da formação de uma função composta
F=F(f1, f2,. . ., fn), função das m funções, dadas em alguma forma explícita, e tentar
maximizar (ou minimizar) F.
Para alguns problemas pode ser possível formar essa função composta F,
F=F(f1, f2,. . ., fn) = w1f1+w2f2+...+wnfn
onde wi são os pesos. Em geral, contudo, a construção da função composta F não é
simples.
O CONCEITO DE ÓTIMO DE PARETO
A aproximação mais comumente adotada envolve a noção de otimalidade de
Pareto. Suponha que sejam dados os valores de m funções num ponto viável fixado

x

= ( x 1 ,..., x n). O que se busca é se deslocar para um ponto viável diferente,

digamos

x$

= (x
$1 ,..., x$n) , de tal maneira que pelo menos uma função aumente de

valor, enquanto nenhuma das outras diminui, isto é:

f ( x$ ,..., x$ ) 〉 f ( x ,..., x ) para algum k,
k

1

n

k

1

n

ou seja, o valor de pelo menos uma função (k) melhorou em relação ao ponto anterior, e
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f ( x$ ,..., x$ )〈 f ( x ,..., x ) não ocorre para nenhum i = 1,..., m.
i

n

1

i

1

n

Em outras palavras, nenhuma das funções no novo ponto apresenta um valor
que seja pior do que aquele no ponto anterior.
Se tal ponto

x$ existe, então claramente ele é mais desejado que o x .

Um ponto x = (x1, ...,xn) é dito ser um ponto ótimo de Pareto para as m funções
f1(x1, x2,...,xn),..., fm(x1, x2,...,xn), submetido às restrições C, se:
1) x satisfaz às restrições C (define região viável)
2) não existe qualquer ponto x’ = (x1’, ..., x n’) que também satisfaça as restrições

tais que no movimento de x para x’ nenhuma função decresça, enquanto pelo
menos uma função realmente cresça. Isto é, não existe x’ satisfazendo as
restrições tais que
fi (x1’, ..., x n’) ≥ fi (x1, ..., x n)

para todo i = 1,..., m

fk(x1’, ..., x n’) > fk (x1, ..., x n)

para algum k.

e

O CONJUNTO DAS SOLUÇÕES NÃO-DOMINADAS (ÓTIMOS DE PARETO)

Seja X um conjunto de soluções viáveis.
O conjunto das soluções não-dominadas, S, é definido como:
S

= ⎨ x: x ∈ X, não existe outro x’ ∈ X, tal que
fk(x’) > fk(x) para algum k ∈ ⎨1,2, ..., m⎬

e
fi(x’) ≥ fi(x) para i ≠ k ⎬
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É evidente da definição de S, que quando se move de uma solução nãodominada para outra não-dominada e uma função-objetivo cresce, então uma ou mais de
uma das outras funções devem decrescer em valor.
Existe, em geral, um número infinito de pontos ótimos de Pareto para um

dado conjunto de funções. Por exemplo, suponha que se tenha duas funções de uma
variável real x, dadas por:
f1(x) = x e f2(x) = -x
Então, qualquer ponto x=a (ver figura V.1 ) é um ponto ótimo de Pareto [64]. É
fácil ver, pela ilustração da figura V.1 que qualquer ponto que faça f1 crescer, faz com
que f2 decresça. Pode-se perceber também que as soluções não-dominadas (pontos de
ótimos de Pareto) não têm como ser comparadas, a menos que se tenha algum critério
de escolha para seleção entre os pontos. Isto pode ser explicado da seguinte maneira:
Se escolhermos uma solução não-dominada, x=a, onde a 1a. função y1=f1(x)=x é
máxima, o valor de y2=f2(x)=-x será mínimo; ou, se escolhermos um outro ponto em
que o valor da 2a. função aumenta, a 1a. função diminuirá. Saber qual dos dois pontos é
o melhor, sem nenhum critério adicional, fica difícil. Portanto, dentro do conceito de
ótimo de Pareto, só se tem como comparar soluções dominadas com soluções nãodominadas.
y
y1 = f1 (X) = x

x=a

x

y2 = f2 (x) = -x

Figura V.1 - Exemplo de soluções não-dominadas
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O PROBLEMA DE VETOR MÁXIMO

Seja ϕ(x) = (ϕ1(x),..., ϕm(x)) o conjunto de m funções-objetivos, onde ϕ(x) é a
função-objetivo de valor vetorial, x ∈ ℜn é a variável de decisão, e seja X ⊆ ℜn, o
conjunto de todas as soluções viáveis.
O problema de vetor-máximo
v-max

ϕ(x)

sujeito a x ∈ X,
é o problema de encontrar todos os pontos x’ ∈ X que são não-dominados, isto é, não
existem outros pontos x ∈ X tais que ϕ(x) ≥ ϕ(x’) e ϕ(x) ≠ ϕ (x’). Denotando o conjunto
de todas as soluções não-dominadas por N e definindo D = X-N, como o conjunto de
todas as soluções dominadas, é visto que:
x’ ∈ N ⇔ ϕ(x) ≥ ϕ( x’) ⇒ ϕ(x) = ϕ (x’)
UMA SELEÇÃO DA SOLUÇÃO FINAL

ZELENY [64] sugere alguns algoritmos que permite o cálculo de todas as
soluções não-dominadas do conjunto X de todas as soluções viáveis. Se a função de
utilidade é desconhecida ou muita complexa para ser construída de forma confiável,

então o conjunto de todas as soluções não-dominadas assegura que tais funções
alcançariam seus valores em algum lugar deste conjunto.

O conhecimento de N (o conjunto das soluções não-dominadas) pode ser
completamente útil e suficiente para alcançar uma decisão aceitável, se o número real
de soluções não-dominadas é pequena. Às vezes, o número de soluções não-dominadas
pode ser muito elevado, de tal forma que o tomador de decisões deve escolher uma
solução não-dominada individual como a solução de um dado problema. Muitas
aproximações existentes podem ser úteis para se alcançar isto.
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A SOLUÇÃO IDEAL

Uma solução ideal seria uma tal que todas as funções-objetivos alcançariam seus
valores viáveis máximos. Como essa solução, em geral, não existe poder-se-ia
argumentar que o tomador de decisões ao invés da maximização (e possivelmente não
existente) de uma função de utilidade U, tentar encontrar uma solução que pudesse ser
tão próximo quanto possível da soluçao ideal. Tal declaração fuzzy, de propósito

(caráter) humano, é provavelmente mais realística que a maximização de U.
ORDENANDO O CONJUNTO DE SOLUÇÕES NÃO-DOMINADAS

Devido ao número elevado de soluções não-dominadas, existe a necessidade de
se ordenar essas soluções, de forma parcial ou completa, usando-se um critério
adicional. Os métodos de programação com multi-objetivos existentes de alguma forma
tentam ordenar, com um critério adicional, essas soluções não-dominadas. Entre esses
métodos, tem-se o do goal programming.
O PAPEL DO TOMADOR DE DECISÕES

O conjunto das soluções não-dominadas é um subconjunto das soluções viáveis
e é determinado sem se considerar as preferências do tomador de decisões. Esse
conjunto de soluções geralmente representa uma coleção de soluções incomparáveis,
desde que as funções-objetivos podem, em princípio, serem incomensuráveis. Tais
ordenamentos incompletos são características, mas não restritivas, dos problemas de
programação com multi-objetivos e implicam na necessidade de se introduzir os valores
de julgamento dentro do processo de solução.
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V.3 - GOAL PROGRAMMING
V.3.1 - HISTÓRICO SOBRE O GOAL PROGRAMMING
Segundo LEE [65], George B. Dantzig é reconhecido como o pai da
programação linear. O trabalho de Dantzig foi primeiramente na busca de técnicas para
resolver problemas logísticos para planejamento militar, quando era empregado da força
aérea americana em Washington, D.C., no início de 1940. O nome original dado para a
técnica era “programação de atividades independentes numa estrutura linear”, sendo
mais tarde encurtado para “programação linear”.
De 1948 em diante, muitos pesquisadores se uniram a Dantzig com o intuito de
refinar a técnica e explorar a aplicação potencial da programação linear. Contudo, o
grupo de Charnes e Cooper teve um papel importante na introdução da técnica para
solução de problemas industriais. Em suas pesquisas contínuas sobre programação
linear, Charnes e Cooper desenvolveram o conceito de goal programming. O nome goal
programming foi estabelecido em seu livro sobre programação linear publicado em
1961.
O conceito sobre goal programming surgiu primeiramente como uma questão
oriunda de problemas de programação linear insolúveis. A idéia contida no conceito
sobre o método do goal programming foi explicada por Charnes e Cooper no seguinte
texto:
“O atendimento às metas” é uma questão que esta intimamente relacionada com
a análise de contradições (conflitos) em problemas insolúveis. A administração algumas
vezes estabelece essas metas, até mesmo quando elas são inatingíveis dentro dos limites
de recursos disponíveis, por uma variedade de razões. Por exemplo, tais metas podem
ser estabelecidas para fornecer incentivos ou para julgar realizações (obras), ou elas
podem ser usadas como proteção, para assegurar que considerações para longos
períodos não são destruídas por objetivos atendidos imediatamente. Qualquer restrição
incorporada no funcional será chamada uma meta (goal). Para saber se as metas são ou
não atendidas, um objetivo pode ser estabelecido, para o qual a otimização dá um
resultado que chega “tão próximo quanto possível” das metas indicadas.
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A introdução do goal programming por Charnes e Cooper foi ilustrada através
do seguinte exemplo:
Maximize

$x1 + $1/2x2

submetido a

(V.1)

3x1 + 2x2 ≤ 12 (capacidade)
≤ 10

5x1

(capacidade)

x1 + x2 ≥ 8

(meta)

-x1 + x2 ≥ 4

(meta)

x1, x2 ≥ 0
x2

5x1=10

8

-x1+x2=4
3x1+2x2=12
6

4

x1+x2=8

0

2

4

8

x1

Figura V.2 - Ilustração gráfica do problema de decisão.
A figura V.2 ilustra o problema de decisão dado pela equação (V.1). As duas
regiões sombreadas podem ser consideradas como regiões viáveis já que satisfazem
alguns subconjuntos das restrições. Como essas áreas não se interceptam, não existe
uma região viável que satisfaça o conjunto de restrições, de modo que o problema acima
não pode ser resolvido pela programação linear, que exige que o conjunto de soluções
defina uma região convexa.
Assumindo-se que as duas primeiras restrições representam recursos
disponíveis, isto é, capacidades de máquina, e a terceira e quarta restrições representam
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objetivos da administração. Então, a função-objetivo pode ser mudada de maximização
de lucro para atendimento das metas. Como estabelecido acima, essas metas podem nem
sempre ser atendidas. O objetivo da administração pode até ser mesmo uma
aproximação geral do atendimento das metas tão próximo quanto possível. Assim, a
função-objetivo pode ser alterada para:
Minimize Z1 = ⎮x1 + x2 -8⎮+ ⎮-x1 + x2 -4⎮
Esta transformação caracteriza a idéia básica do goal programming, ou seja, em
vez de procurar minimizar ou maximizar uma função-objetivo, busca-se atender um
conjunto de metas.
Segundo IGNIZIO [66], Dantzig e seus associados desenvolveram dentro do
projeto SCOOP (Scientific Computation of Optimum Programs), na força aérea
americana em 1947, não só o modelo do problema de programação linear geral, mas
também o método geral de solução que foi chamado de método simplex.
A seguir se apresenta um histórico retirado da referência [66], que mostra o
surgimento do interesse pelo problema com múltiplos objetivos com Kuhn e Tucker e o
nascimento, quase ao mesmo tempo, da idéia do goal programming por Charnes e
Cooper, como já mostrado acima.
No início de 1950, Kuhn e Tucker trataram o problema de múltiplos objetivos
por meio da formulação do modelo de vetor-máximo, ou seja, o problema de
maximização de uma função vetorial; embora o interesse central do seu trabalho fosse
os resultados com respeito aos modelos não-lineares, ao invés de problema de vetormáximo.
Charnes e Cooper, quase ao mesmo tempo do desenvolvimento do modelo de
vetor-máximo, propuseram uma ferramenta de ajuste de superfície de resposta e curvas
não paramétricas, chamado de “regressões restringidas”. Segundo IGNIZIO [66], o
método das regressões restringidas é na realidade uma versão da técnica de otimização
com com multi-objetivos conhecida como goal progamming. É importante verificar que
hoje em dia se tem usado a técnica do goal para problemas de ajuste de curvas ou
superfícies.
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Em 1950 ocorreu o desenvolvimento filosófico que forma a base dos modelos
com multi-objetivos, enunciado por March e Simon: “A maior parte das decisões
humanas, seja organizacional ou individual, diz respeito a descoberta e seleção de
alternativas satisfatórias; somente em casos excepcionais se refere à descoberta e
seleção de alternativas ótimas”.
Em 1961, Charnes e Cooper, em uma das seções de um texto de dois volumes
publicado naquele ano, discutiram uma aproximação para a solução de um problema a
nível gerencial, envolvendo objetivos múltiplos e conflitantes. Eles chamaram essa
técnica de goal programming. Contudo, como diz IGNIZIO[66], goal programming é,
em essência, simplesmente um novo nome para a sua ferramenta desenvolvida mais
cedo, conhecida como regressões restringidas. Ao invés de ser direcionado ao ajuste de
superfície ou curva de resposta, o método do goal programming foi dirigido para um
problema de múltiplos objetivos lineares, a nível gerencial. Apesar do novo nome e da
larga área de implementação, o goal programming não tinha ainda recebido a atenção
que poderia se esperar.
O primeiro contato de Ignizio com o campo da metodologia de múltiplos
objetivos veio como resultado da exposição do trabalho de Charnes e Cooper, tanto
quanto da pressão imediata ditada por um problema de múltiplos objetivos, surgido na
vida real, quando o mesmo trabalhava como engenheiro no programa Saturno/Apolo
(missão de ida à lua dos EUA). Ele se defrontou com o problema de projetar uma antena
e sistemas de comunicação que tinham de satisfazer um dado número de objetivos
conflitantes. Contudo, em vez de se ajustar diretamente no modelo de Charnes e
Cooper, o qual era para funções lineares, o problema foi representado por um modelo
não-linear extremamente grande (em termos de número de variáveis e funções). Isto
ocorreu em 1962 e foi, pelo menos para conhecimento do autor, a primeira aplicação do
goal programming para problemas de projeto.
Os resultados dos esforços desprendidos para o projeto da antena foram de
sucesso total e conduziram o mesmo, primeiro, para outras aplicações e depois, para
desenvolver extensões futuras da aproximação do goal programming. Incluindo entre
essas, estavam as extensões para modelos envolvendo variáveis discretas e uma
aproximação alternativa para a medida de alcance de um modelo com múltiplos
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objetivos envolvendo o mínimo lexicográfico da representação de um vetor ordenado
dos “desvios das metas”.
Em 1965, Y. Ijiri propôs a inclusão do tão chamado conceito de prioridades
ordenadas (preemptive priorities). Em essência, ele sugeria que fosse dada uma
prioridade para cada objetivo, ou conjunto dos objetivos comensuráveis, no problema.
Ou seja, a satisfação de um conjunto de metas de prioridade mais alta é sempre
preferida à satisfação de todos os conjuntos de prioridades mais baixas. Segundo
Ignizio, a estrutura de “mínimo lexicográfico” e de prioridade ordenada são termos que
podem ser usados com o mesmo significado.
O goal programming , embora seja um dos primeiros e mais largamente usado,
é uma das várias aproximações para o problema. Uma aproximação alternativa que tem
gerado interesse é baseada no conceito de combinação dos objetivos por meio da teoria
da utilidade. Uma outra técnica tenta, pelo menos em teoria, gerar o chamado conjunto
eficiente de soluções [64]. Ainda uma outra aproximação mais recente utiliza o conceito
de funções de pertinência fuzzy.
V.3.2 - O MÉTODO GOAL PROGRAMMING
DEFINIÇÕES
Apresenta-se a seguir algumas definições que são importantes para o
entendimento dos termos que são utilizados quando da formulação do modelo.
Objetivos - são representados por funções matemáticas das variáveis de decisão. Tais
funções usualmente representam os desejos do tomador de decisões, tais como:
maximizar ou minizar custo, peso, etc. As funções-objetivos podem ser lineares ou nãolineares. É importante notar que o lado direito de uma função-objetivo (ou seja, o seu
valor) não é especificado. As duas formas mais típicas de funções-objetivos são:
Maximize f(x) ou Minimize f(x)
Metas (Goals) - é uma função matemática das variáveis de decisão, representando
uma combinação de um objetivo com um valor almejado(ou seja, um valor especifado
para o lado direito da função. Por exemplo, se se deseja maximizar o lucro, isto é um
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objetivo. Porém, se se deseja alcançar um nível de lucro de pelo menos R$ 1000,00,
tem-se estabelecido uma meta(ou goal ). A forma matemática de uma meta (goal) é:
f(x) ≤ b,

ou

f(x) ≥ b

ou

f(x) = b

Restrições - uma restrição tem a mesma aparência matemática que uma meta (goal).
A diferença entre eles é que uma meta (goal) implica em alguma flexibilidade, enquanto
uma restrição, pelo menos no sentido matemático, é absoluto ou inflexível.
Conseqüentemente, se uma meta (goal) deve ser satisfeita, ela é chamada de restrição
rígida ou como uma meta (goal) absoluta.
DIFERENÇAS ENTRE OBJETIVOS, METAS (GOALS) E RESTRIÇÕES
É importante que se estabeleça uma distinção entre o que é um objetivo, uma
meta e uma restrição. Existe uma diferença sutil entre esses dois conceitos. Um objetivo
difere de uma meta, porque para uma meta se coloca um mínimo aceitável ou um valor
alvo para o seu nível de desempenho, enquanto para um objetivo simplesmente se
estabelece que se deseja otimizar a sua medida de desempenho (minimize,
maximize,etc.). Ou seja, uma meta representa um dado nível de desempenho que o
tomador de decisões deseja alcançar, enquanto um objetivo é a medida ótima daquele
desempenho.
A diferença entre uma meta e uma restrição é mais fácil de se enxergar. Uma
meta, em termos de formulação matemática, é exatamente como uma restrição.
Contudo, o conceito de uma função de meta implica em mais flexibildade e menos
rigidez que uma função de restrição. Para uma meta, o valor do lado direito é
simplesmente um valor-alvo que se deseja alcançar. Por outro lado, sob a noção
matemática do que seja uma restrição, se deve sempre alcançar o valor do lado direito;
caso contrário, a restrição é violada, gerando uma inviabilidade matemática.
Após a estabelecida a diferença entre objetivos, metas (ou goals) e restrições,
notar-se-á daqui por diante que o termo “objetivo” (ou goal) será usado dentro de um
contexto mais amplo, referindo-se ora a um objetivo, ora a uma restrição como na
programação clássica ou como uma meta (ou goal), da formulação com múltiplos
objetivos. Sendo assim, dentro da formulação do problema com multi-objetivos, o
termo “objetivo" será usado com essa conotação.
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PASSOS NA FORMULAÇÃO DO MODELO BÁSICO
1) Determinar as variáveis de decisão
As variáveis de decisão são aquelas sobre as quais o tomador de decisão(no caso
de projeto de engenharia, seria o projetista) tem controle, ou seja, são aquelas que, uma
vez alteradas, interferem diretamente na resposta final.
2) Formular os objetivos e/ou metas (goals)
Uma vez formulado todos os objetivos, tenta-se descobrir se existem objetivos
redundantes, e se alguns deles podem ser eliminados a princípio pela pouca
importância. O objetivo principal nesse passo é tentar reduzir ao mínimo o número de
objetivos necessários para representar o problema.
3) Isolar as restrições rígidas da lista dos goals formulados no passo 2
As restrições rígidas são aquelas que devem ser atendidas de modo que a
solução resultante seja passível de ser implementada. São chamadas também de
objetivos ou metas absolutas. Segundo IGNIZIO [66], como uma regra geral da prática,
se existe alguma dúvida do analista sobre a rigidez da meta, ela não deve ser designada
como uma restrição rígida.
Segundo Ignizio, a maneira apropriada para construir um modelo é começar
com um modelo simplificado, ou seja, tentar minimizar o número de variáveis
consideradas.
Os passos acima descritos para a construção do modelo básico seriam aqueles
envolvidos em um modelo genérico. A seguir, apresenta-se os passos para formulação
do modelo do goal programming.
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FORMULAÇÃO DO MODELO DO GOAL PROGRAMMING
TERMINOLOGIA E CONCEITOS
OBJETIVOS - um objetivo é uma declaração geral que reflete os desejos do tomador
de decisões. Geralmente envolve as palavras maximizar ou minimizar.
NÍVEL DE ASPIRAÇÃO - Um nível de aspiração é um valor específico associado
com um nível desejado ou aceitável de alcance de um objetivo. Assim, um nível de
aspiração é usado para “medir” o alcance de um objetivo e geralmente serve para
ancorar o objetivo a realidade.
META (GOAL ) - Um objetivo conjugado com um nível de aspiração é chamado de
goal . Por exemplo, o projetista pode desejar que altura da torre de uma ponte estaiada
seja de pelo menos 40m.
DESVIO DE UMA META (GOAL) - a diferença entre o que se realiza e o que se
aspira é o desvio de uma meta, ou seja, o desvio relaciona o desempenho real do projeto
para o nível desejado de desempenho. Notar que o desvio pode acontecer para cima ou
para baixo do nível desejado.
FORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS (GOALS)
O processo de formulação dos objetivos consiste em transformar um objetivo ou
uma restrição na forma de programação dos objetivos do modo que são processados no
goal programming.
Seja fi(x) a representação matemática do objetivo i, função das variáveis de
decisão x=(x1,x2,...,xn); e bi o valor do nível de aspiração associado com o objetivo i.
Existem três formas possíveis para os objetivos:
fi(x) ≤ bi
fi(x) ≤ bi
fi(x) = bi
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A formulação dos três tipos de objetivos acima descritos são representados
dentro da formulação do goal , acrescentando-se a cada um deles uma variável de
desvio negativa, di-, e uma de desvio positiva, di+, resultando na seguinte representação:
Tabela V.1 - Formulação dos objetivos
Tipo

do Forma

no

goal Variável de desvio a ser

objetivo

programming

minimizada

fi(x) ≤ bi

fi(x) + di- - di+ = bi

di+

fi(x) ≥ bi

fi(x) + di- - di+ = bi

di-

fi(x) = bi

fi(x) + di- - di+ = bi

di- + di+

Assim, de acordo com a tabela V.1, tem-se que:
para satisfazer o objetivo fi(x) ≤ bi, deve-se minimizar o desvio positivo di+.
para satisfazer o objetivo fi(x) ≥ bi, deve-se minimizar o desvio negativo di-.
para satisfazer o objetivo fi(x) = bi, deve-se minimizar ambos os desvios, di- e
di+.
Uma vez que cada objetivo e restrição foi transformado para a formulação do
goal , de acordo com o que esta na tabela V.1, necessita-se de um critério que indique e
meça o nível de alcance de qualquer solução proposta. Isto será realizado por meio de
uma função que será chamado aqui de função alcance, ou seja, a função que permitirá
tomar decisões entre soluções que são geradas ao longo do processo de otimização.
AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO: A FUNÇÃO ALCANCE (DECISÃO)
A pergunta que se faz, dado que se tem uma solução qualquer, é: Como
determinar quão boa é a solução? Como diz IGNIZIO [66], a resposta a essa questão
depende completamente de que filosofia se usa para medir o alcance dos múltiplos
objetivos. Alguma das medidas que são utilizadas para medir a qualidade de uma
solução incluem:
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1. Quão bem ele minimiza a soma dos desvios dos objetivos ponderados?
2. Quão bem ele minimiza alguma forma polinomial (ou uma outra forma não-linear)
dos desvios dos objetivos?
3. Quão bem ele minimiza o máximo (isto é, o pior) desvio do objetivo?
4. Quão bem ele minimiza lexicograficamente (isto é, classificados ou priorizados) um
conjunto de desvios dos objetivos ordenados?
5. Várias combinações daquelas acima.
A função alcance utilizada como medida para avaliação da solução é uma que
combina os aspectos contidos em 1 e 4. Isto é, a medida do alcance (ou seja, a medida
da qualidade da solução) é feita em termos da minimização lexicográfica de um
conjunto de desvios dos objetivos ordenados, sendo possível, dentro de cada conjunto
de objetivos (goals) numa dada prioridade, se usar pesos.
A função alcance (de decisão) é da seguinte forma:
a=(a1, a2, ..., ak, ..., aK)
onde,
a é o vetor alcance para o qual se procura o mínimo lexicográfico.
k é a ordem da prioridade.
ak = gk(di-, di+) k=1,2,...,K níveis de prioridade, é o k-ésimo valor dos desvios
das funções-objetivos dentro daquela prioridade, com
gk(di-, di+) = função linear das variáveis de desvio, usadas para os objetivos
e/ou restrições, que devem ser minimizadas na prioridade k.
É importante chamar atenção aqui que essa notação para a função alcance é
aquela usada por IGNIZIO [66,67]. Como será visto mais adiante, outros autores
utilizam-se de notações diferentes para representar o mesmo problema. Será verificado
que em outras seções desse trabalho essas notações surgirão, de uma ou outra forma, na
formulação do problema. Isso foi feito de maneira proposital, visando alargar o campo
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de enfoque do problema e a compreensão da formulação via goal programming. Assim,
por exemplo, pode-se ver a função alcance escrita como a seguir:
z = (f1(d-, d+), f2(d-, d+), ..., fk(d-, d+), ..., fK(d-, d+))
ou outras formas, como é apresentado ao longo desse capítulo.
MÍNIMO LEXICOGRÁFICO
Dado um vetor a ordenado de elementos não negativos ak’s, a solução dada pelo
vetor a1 é preferida em relação ao vetor a2 se:
ak 1 < ak 2
e todos os elementos de ordem mais alta (a1, ...,ak-1) são iguais. Se nenhuma solução é
preferida em relação ao vetor a, então a é o mínimo lexicográfico. Uma outra maneira
de se verificar a preferência de um vetor sobre o outro é construindo o vetor diferença
(a1-a2). O vetor a1 é preferido em relação ao vetor a2 se a primeira compontente
diferente de zero do vetor diferença for negativa. O exemplo a seguir esclarece.
Seja

a1 = (0,15,400,50)

e

a2 = (0,16,5,7)

O vetor a1 é preferido em relação ao a2.
É comum encontrar a noção de mínimo lexicográfico como enunciado acima,
usado sobre um outro enfoque por meio do conceito de prioridades ordenadas (préestabelecidas). A solução que fornece o mínimo lexicográfico também satisfaz o
conceito de prioridades ordenadas. Qualquer objetivo (goal ) numa prioridade k
(designado por Pk) será sempre preferido em relação a um outro numa prioridade mais
baixa, independentemente de qualquer escalar multiplicador associado com essas
prioridades mais baixas. Em outras palavras, é estabelecida uma hierarquia de
importância entre os objetivos (goals), de tal maneira que P1 representa a prioridade
mais alta, P2 a segunda mais alta e assim por diante.
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PASSOS PARA CONSTRUÇÃO DO MODELO DO GOAL
Após a construção do modelo básico, a próxima tarefa é a conversão do mesmo
no modelo de programação com multi-objetivos - goal programming. As hipóteses
necessárias para a essa conversão são:
•

Associar um nível de aspiração a cada objetivo de modo a transformá-lo em uma
meta (goal).

•

Qualquer restrição rígida (meta ou goal absoluto) deve ser

classificada como

prioridade 1 (a mais alta).
•

Com exceção da prioridade 1 (o conjunto das restrições rígidas), todos as metas
(goals) dentro de uma mesma prioridade devem ser medidas na mesma unidade ou,
por meio de pesos, serem adimensionalizadas.
Antes de passar aos passos a serem seguidos na formulação, vale a pena

identificar o que vem a ser realmente um objetivo absoluto (ou restrição rígida). Os
objetivos absolutos podem ser relacionados, quando comparado à programação clássica,
àquelas restrições que definem a região viável. Ou seja, esses objetivos absolutos devem
sempre ser satisfeitos a fim de que a solução seja implementada. Por isso, é dada a
prioridade mais alta.
Os passos a serem seguidos são então:
Passo 1 - desenvolver o modelo básico
Passo 2 - especificar os níveis de aspiração para cada objetivo.
Passo 3 - incluir as variáveis de desvio, positiva e negativa para cada meta
(goal). Na realidade, os objetivos são analisados de modo que se possa
determinar as variáveis corretas de desvios a serem levadas à função
alcance; se di- , di+ ou ambas.
Passo 4 - ordenar os objetivos (goals) em termos de importância, ou seja,
estabelecer a estrutura de prioridade. A prioridade 1 é sempre reservada para
as restrições rígidas (objetivos absolutos).
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Passo 5 - estabelecer a função alcance.
MODELO GERAL DO GOAL PROGRAMMING
O modelo é estabelecido na forma padrão
Encontre

x = (x1, x2, ...,xn)

que minimize lexicograficamente

a = (g1 (di-, di+), ..., gK (di-, di+))

submetido a:
fi(x) + di- - di+ = bi

para i = 1,2, ..., m metas (goals)

x, d-, d+ ≥ 0
No modelo acima, se as funções fi(x) e a função dos desvios, gk(di-, di+), são
funções lineares tem-se o modelo linear do goal programmning. Notar que nesse caso
as variáveis de decisão, x, devem ser não negativas. No caso em que as funções fi(x) são
não-lineares e a função dos desvios é linear ou não-linear, tem-se o modelo não-linear
do goal programming. Nesse caso, as variáveis de decisão não têm restrição de sinal.
Um modelo de goal programming não-linear onde a função alcance é dada por
⎧m
z = ⎨∑
⎩ j=1

(d + d )
+

−

j

j

p

⎫ 1/ p
⎬
⎭

com

p≥1

pode ser encontrada em RAO et al [68]. Notar que quando p=1 e os goals são ordenados
tem-se a função alcance mostrada anteriormente.
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V.3.3 - MÉTODOS DE SOLUÇÃO PARA O GOAL
V.3.3.1 - GOAL PROGRAMMING LINEAR
Os métodos de solução para o goal programming linear são obtidos como uma
extensão do método empregado para a programação linear. São baseados, portanto, no
conhecido método simplex. Existem dois métodos bem definidos para solução do goal
programming linear. São eles:
O método simplex multifase
Algumas vezes chamado também de método simplex modificado. Este método
corresponde a uma extensão do método simplex. Detalhes desse método podem ser
vistos nas referências [65,66,67,69]. É aconselhável consultar também a referência [61]
sobre programação linear, principalmente quando o livro texto de referência for o do
IGNIZIO [66].
O método do goal programming linear seqüencial
A descrição desse método pode ser encontrada na referência [66]. O método
consiste na solução de uma seqüência de modelos de programação linear tradicional
(com um único objetivo). Esse nome foi cunhado por IGNIZIO [66]. Corresponde ao
uso do método simplex de forma seqüencial.
Por caracterizar bem a idéia contida no método do goal programming será
apresentada a seguir uma descrição do procedimento adotado quando da utilização do
mesmo.
Primeiramente , se estabelece a formulação matemática somente para o nível de
prioridade 1. Isso resulta no modelo de programação linear clássica, dado por:
minimize

a1 = g1(d-, d+)

∑
n

submetido a

ci,jxj + di- - di+ = bi

j=1

x, d-, d+ ≥ 0

para i ∈ P1(prioridade 1)
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Assim, se minimiza o primeiro termo da função alcance submetido somente
aqueles objetivos (goals) no nível de prioridade 1. Uma vez que isto é feito, tem-se a
melhor solução para a1, designada como a1∗. Esta solução é encontrada por meio do
método simplex.
Passa-se para o próximo nível de prioridade. Deve-se minimizar agora o
segundo termo da função alcance, a2. Contudo, ele deve ser submetido a:
•

Todos os objetivos (goals) da prioridade 1.

•

Todos os objetivos da prioridade 2.
Mais um objetivo extra que assegura que qualquer solução para a prioridade 2

não pode degradar o nível de alcance obtido anteriormente na prioridade 1. Isto é,
acrescentar o objetivo g1(d-, d+) = a1∗. O processo é continuado até que todas as
prioridades tenham sido consideradas. A solução para o modelo de programação linear
final é também a solução para o problema de goal linear equivalente.
No goal programming linear, para toda prioridade, exceto a última, a solução
que melhor satisfaz a função alcance é uma região convexa, ao contrário da
programação linear clássica, onde a solução ao longo do processo corresponde a um
dos vértices da região viável definida pelas restrições.
V.3.3.2 - GOAL PROGRAMMING NÃO-LINEAR
Existem várias aproximações para a solução do problema do goal não-linear.
Como na programação não-linear clássica, onde se encontram técnicas que buscam
resolver o problema não-linear solucionando uma seqüência de problemas lineares,
existem aqueles métodos que também linearizam o problema. Dentre esses que são
usados para resolver uma aproximação do espaço solução, tem-se o método da
programação linear seqüencial (ver capítulo IV), adaptado para a solução do goal
programming não-linear [67]. Numa outra classe de métodos, aqueles que são usados
para resolver diretamente a formulação não-linear do goal programming, encontra-se o
pattern search (ver capítulo IV), o método de Powell (ver capítulo IV). Neste trabalho é
usado o pattern search modificado, como estabelecido em IGNIZIO [67]. Uma
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aplicação do método de Powell para o goal programming não-linear pode ser vista na
referência [70].
O método de solução desenvolvido na referência [71] é muito parecido com
aquele mostrado em [67], onde é usado a programação linear seqüencial. No primeiro,
as funções são linearizadas em torno de um ponto, usando a expansão de primeira
ordem da série de Taylor, e o goal programming linear é usado de forma recursiva. A
diferença para o segundo é que aqui, as funções são linearizadas e o método simplex é
usado de forma direta, seqüencialmente.
A título de informação, Ignizio por meio de alguns refinamentos no código para
programação do goal não-linear baseado no pattern search, que é apresentado na
referência [67] e adotado nesse trabalho, tem feito aplicações para problemas da prática
envolvendo 10.000 variáveis de decisão e centenas de linhas referentes referentes aos
objetivos (goals) [72].
Foi desenvolvido neste trabalho, embora não seja apresentado, uma
implementação fazendo uso do método do simulated annealing [73] com o goal. Com
a implementação foi resolvido o exemplo da treliça de 10 barras, que é mostrada mais
adiante.
É importante que fique claro que o método do goal programming não minimiza
(ou maximiza) os objetivos de forma direta como na programação tradicional. Ao invés
disso, busca-se uma solução que seja tão próxima quanto possível das metas
estabelecidas para os objetivos (goals), ou seja, minimiza-se os desvios entre as metas
aspiradas e o desempenho real do projeto. Ou seja, no goal programming procura-se
uma região que forneça um compromisso para o conjunto de metas (goals) conflitantes.
Pode-se simular, por meio da formulação do goal programming, o problema de
programação com um único objetivo associando-se todas as restrições, do problema de
programação clássica, com o nível de prioridade 1 e colocando-se um alto valor, para
maximização (ou baixo valor para minimização), para o nível de aspiração do objetivo
simples (da programação clássica) e dando prioridade 2 para esse objetivo. Isto pode ser
visto no exemplo da treliça de 10 barras, ainda nesse capítulo.
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Por fim, deve-se frisar que a formulação do goal programming permite uma
grande flexibilidade ao projetista quando do estabelecimento das metas que se aspira no
projeto. Pode-se começar com um conjunto de valores “razoáveis” para as metas. Se
todos esses valores são atendidos, o projetista pode estabelecer valores menores para o
próximo problema. Finalmente, o projetista irá adquirir sentimento para a realidade da
situação e será capaz de se decidir por um conjunto de bons valores para as metas.
Percebe-se, assim, que o goal permite uma interação entre o projetista e o projeto, de
modo que o mesmo possa aprender sobre a inter-relação existente entre as várias partes
constituintes do projeto à medida que o processo de refinamento do modelo evolui.
V.3.4 - REFERÊNCIAS SOBRE O GOAL PROGRAMMING
O objetivo aqui é citar as referências que serviram de suporte, algumas delas
básicas, principalmente no que diz respeito ao entendimento teórico e dos conceitos
envolvidos no método do goal programming; além daquelas que de alguma forma
fazem uso desse método para as mais diversas aplicações.
Existem poucos livros-texto que tratam especificamente do método em si. Entre
esses que abordam exclusivamente o método, estudou-se: o de LEE [65], que
desenvolve a formulação do modelo para o goal programming linear e traz uma série de
aplicações interessantes para problemas da prática. O primeiro livro de IGNIZIO [67]
apresenta uma série de desenvolvimentos não contidos no do LEE [65] e se constitui
numa fonte importante de consulta para quem deseja se aprofundar no assunto. No seu
segundo livro, ele se preocupa somente com o problema de programação linear dentro
do contexto de simples e múltiplos objetivos. Apresenta uma descrição bem detalhada e
muito importante dos cuidados a serem tomados quando da construção do modelo
básico representativo do problema real que se quer estudar.
Existem pouquíssimos trabalhos, ao contrário da programação matemática
clássica, que se ocupam dos problemas com multi-objetivos direcionados a problemas
de engenharia e mais ainda, direcionados para os problemas envolvidos num projeto de
engenharia.
Cita-se a seguir, dentro de uma certa ordem, as referências que apresentam o
método aplicado a problemas de engenharia; algumas para outros tipos diferentes de
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aplicações e algumas delas que estão associadas por algum mecanismo, seja por meio
de críticas ou extensões ao método, com o mesmo.
Aa referências [68,70,71,74,75,76,77,78,79] tratam especificamente com
problemas de engenharia. As quatro primeiras referências aplicam o método para uma
treliça de 3 barras, exceto uma delas que faz uma aplicação para uma treliça de 10
barras. As referências [77,79] são aplicadas a pórticos com 3 barras, dentro do contexto
de projetos hierárquicos e com incertezas. A referência [74] aborda o problema do
projeto de vasos de pressão com materiais compósitos; enquanto as duas últimas se
encarregam da aplicação da programação com multi-objetivos à otimização de
estruturas usando controle ativo e/ou passivo. Todas essas referências trabalham com
técnicas de goal programming de uma forma direta, ou de uma maneira bastante
correlacionada. Pode-se acrescer a essas, tratando do problema com múltiplos objetivos,
dentro do contexto desenvolvido no presente trabalho, as seguintes: COHN E LOUNIS
[80,81,82] e SIMÕES e NEGRÃO [83]. Dessas, só a referência [83] se encarrega do
projeto de pontes estaiadas. Aliás, esse foi o único trabalho, dentro da programação com
multi-objetivos aplicada ao projeto de pontes estaiadas, que foi encontrado na literatura
técnica pesquisada. Assim mesmo, utilizando uma outra formulação diferente da
apresentada neste trabalho.
As referências seguintes, embora não abordem problemas de engenharia, são
importantes porque dão uma dimensão da aplicabilidade do método e muitas delas
contêm material que podem ser de extrema utilidade para quem queira se aprofundar
nessa técnica, além de conter visões e enfoques diferentes.
IGNIZIO em [72] apresenta uma revisão do método do goal programming e os
métodos de solução, além dos códigos que já foram implementados e a capacidade de
resolução para problemas de grande porte. A referência [84] apresenta uma
classificação dos métodos de goal , aplicações e uma extensa lista de referência
bibliográfica. Romero [85] faz um interessante levantamento sobre

o goal

programming generalizado (ver IGNIZIO [67]) desde 1970 até 1982, no qual as
referências podem ser identificadas quanto aos diferentes tipos de uso do goal , como
por exemplo: goal com variáveis inteiras, estocástico, linear, não-linear, etc. e para
diferentes áreas de aplicação. OLSON [86] faz uma comparação de quatro tipos de
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algoritmos do goal programming linear; enquanto a referência [87] apresenta um
método alternativo para problemas de programação de goal. KORNBLUTH [88] e
DESPOTIS [89] apresentam uma extensão do método do goal, utilizando-se de goals
com frações e fazendo uma ligação do método do goal

com o problema de

programação com multi-objetivos linear (ver [64] e [69]). BRYSON [90] utiliza-se do
método do goal programming para geração de vetores de prioridade. CHARNES e
COOPER [91] faz um levantamento sobre o goal programming e a otimização com
multi-objetivos, além de uma extensão do método, aplicado para intervalos, que ele
chama de goal-interval programming. O trabalho recente de GIOKAS [92] traz uma
aplicação do goal programming, dentro da área da pesquisa operacional, para a
estimativa do custo marginal. A referência [93] traça um paralelo entre o problema de
programação com multi-objetivos linear com prioridades pré-estabelecidas e o goal
programming.
Os trabalhos recentes de LEE e KIM [94,95] tratam do uso do goal
programming na área de educação, numa forma iterativa, de forma a facilitar o
aprendizado dos estudantes na manipulação do método, fazendo uso do que

eles

chamaram de método do fluxo do sinal do goal programming. RIFAI em [96] discute a
formulação do modelo do goal programming, quanto à sua estruturação, no que diz
respeito a construção dos objetivos, estabelecimento das prioridades, etc.
Algumas outras aplicações do goal podem ser vistas na referência [97], na área
das finanças; na [98], na área de transportes e na [99], para alocação de fundos de
pesquisa e desenvolvimento, além da [100], para problemas de rede.
V.3.5 - DISCUSSÃO DOS ELEMENTOS DO GOAL
A maioria dos conceitos que aparecem nesta seção já apareceram nas seções
anteriores mas, como será notado, são acrescidos alguns outros que ainda não foram
abordados anteriormente, e alguns termos que são usados em alguns artigos na literatura
técnica.
Na formulação de goal programming, as metas ou objetivos do modelo são
definidas e uma prioridade é assinalada para cada uma. O algoritmo então tenta
satisfazer o maior número possível de objetivos, começando com o objetivo de
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prioridade mais alta. Com isto remove-se a dificuldade de ter de definir uma funçãoobjetivo e as restrições, fazendo com que a formulação de goal se torne uma ferramenta
ideal de projeto.
A seguir, apresenta-se a terminologia e as definições dos vários termos que
comumente são usados na formulação de um problema pela programação de goal,
juntamente com sua formulação matemática.
1 - Variáveis de decisão (variáveis do sistema) - identificação
Compreende um conjunto de incógnitas que o programa procura determinar.
Elas são, por natureza, independentes das outras e podem ser mudadas quando
requeridas pelo projetista para alterar o estado do sistema, ou seja, são aquelas através
das quais o analista pode controlar o modelo.
x = (x1, x2, ..., xj,..., xn)

(V.2)

onde xj é a j-ésima variável de decisão.
A identificação das variáveis de decisão constitui um importante passo no
desenvolvimento da formulação do modelo de decisão.
2 - Restrições do sistema (objetivos absolutos)
São restrições impostas sobre o projeto. O conjunto de restrições do sistema
deve ser satisfeito para a viabilidade do projeto. Matematicamente, as restrições do
sistema são funções (variáveis de decisão). Elas são rígidas e não podem ser violadas.
Para que sejam satisfeitas é atribuído a elas a prioridade máxima.
3 - Variáveis de desvio
São variáveis que expressam a possibilidade de desvio negativo ou positivo de
uma meta ou objetivo a ser atingido.
Assim, temos:
d-i - desvio negativo do i-ésimo objetivo
d+i - desvio positivo do i-ésimo objetivo
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3 - Restrições dos objetivos - Formulação dos objetivos
Na abordagem de múltiplos objetivos, todas as restrições são tratadas como
objetivos ou goals. O conjunto de restrições dos objetivos modelam as aspirações de um
projetista para o projeto. Um objetivo é sempre expresso por uma igualdade.
Cada objetivo é expresso da seguinte forma:
Gi ⇒ fi (xj) + d-i
com

- d + i = bi

(V.3)

i = 1, 2,..., m objetivos
j = 1, 2,..., n

variáveis

A restrição de objetivo relaciona o objetivo (nível de aspiração) Gi (=bi) do
projetista para o alcance real fi(x) do objetivo. É possível que os níveis reais de
aspiração do projetista sejam altos ou que as restrições do sistema sejam muito
restritivas para atender aos níveis desejados de alcance. As variáveis de desvio d-i e d+i
são usadas para permitir ao projetista um certo grau de liberdade na tomada de decisões.
Um objetivo particular pode atingir um valor superior (overachieved) a bi (d+i > 0 e d-i
= 0) ou um valor inferior (underachieved) a bi (d-i > 0 e d+i = 0). As variáveis de
desvio relacionam o desempenho real do projeto para o nível desejado de desempenho.
Elas servem para ancorar os níveis de aspiração para os níveis reais de alcance. A
diferença entre uma variável de sistema (variável de decisão) e uma de desvio, é que a
primeira representa a distância na i-ésima dimensão da origem do espaço de projeto,
enquanto que a última tem sua origem na superfície das restrições dos objetivos.
Cada tipo de objetivo (restrição) pode ter uma ou duas variáveis de desvio
colocadas na função-objetivo, dependendo do tipo de restrição.
Assim, se:
Gi ≥ bi, então d-i = 0 e d+i > 0
Gi = bi, então d-i = 0 e d+i = 0
Gi ≤ bi, então d-i > 0 e d+i = 0

⇒
⇒

fi (xj) - d+i = bi

(V.4a)

fi (xj) + d-i - d+i = bi

(V.4b)

⇒

fi (xj) + d-i = bi

(V.4c)
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Deve ser observado que as equações (V.4), neste caso, expressam o que
acontece quando objetivo Gi é atendido. .
A equação de um objetivo (restrição), em efeito, representa uma equação para
uma família ou de funções lineares ou não-lineares. Portanto, se existe mais de um
objetivo, é imperativo que os mesmos sejam adimensionais (ou tenham a mesma
unidade), de modo que as variáveis de desvio, para um conjunto de objetivos
(restrições), variem na mesma faixa (normalizados).
4 - Função-objetivo
Existem três tipos de funções-objetivos, a saber:
m

Minimize: F =

∑ d −i + d +i

Minimize: F =

∑ Pk ( d −i + d +i )

(V.5)

i
m
i

k = 1, 2, ..., K

(V.6)

k = 1, 2, ..., K
l = 1, 2, ..., L

(V.7)

m

−
+
Minimize: F= ∑Wkl Pk ( d i + d i )
i

Na equação (V.5), F representa a soma de todos os desvios negativos, di-, e todos
os positivos, di+, nos m objetivos. Aplica-se esse tipo de função-objetivo quando as
variáveis de desvio não são distinguidas por prioridades. Essencialmente, esse tipo de
problema procura minimizar o desvio total em relação aos valores de bi.
A equação (V.6) expressa uma função-objetivo, onde os objetivos são ordenados
por níveis de prioridade. Esse tipo de função-objetivo é adequada quando a ordenação
dos objetivos é requerida, mas as variáveis de desvio dentro de cada nível de prioridade
são de igual importância.
A equação (V.7) expressa uma função-objetivo onde os objetivos são ordenados
e as variáveis de desvio dentro de cada nível de prioridade são diferenciadas pelos
diferentes Wkl.
O valor da função F é uma indicação da extensão para a qual os objetivos
específicos são alcançados.
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Deve-se acrescentar que na formulação com multi-objetivos é possível a
consideração de incertezas que podem ser introduzidas quando da formulação dos
objetivos (goals).
V.4 - PROGRAMAÇÃO LINEAR CLÁSSICA
O problema de otimização geral pode ser estabelecido como:
Encontre o conjunto de variáveis de projeto, x, tais que:
minimize F(x)

(V.8)

sujeito a:
gj(x) ≤ 0

j = 1, M

(V.9)

hk(x) = 0

k = 1, L

(V.10)

xLi ≤ xi

≤

xUi

i = 1, N

(V.11)

A equação (V.8) define a função-objetivo ou função alvo. As equações (V.9) e
(V.10) são restrições de desigualdade e igualdade, respectivamente, e a equação (V.11)
define a região de pesquisa do mínimo (restrições laterais).
Para esclarecer o que cada uma dessas funções representam, vamos estabelecer
um paralelo com a formulação de um problema de projeto estrutural.
Quando a topologia geral de uma determinada estrutura é selecionada, a mesma
pode ser completamente descrita por meio de um certo número de variáveis de projeto
x = (x1, x2, ..., xn)

(V.12)

Essas quantidades podem representar as dimensões da estrutura (tais como
diâmetro, comprimento, espessura, etc) ou qualquer outra propriedade física, para a qual
uma escolha independente pode ser feita. O comportamento da estrutura sobre uma
certa condição de carregamento pode ser caracterizada por meio de "t" variáveis de
comportamento
σ = (σ1, σ2, ..., σt)

(V.13)
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tais como tensões, deflexões, alongamentos, etc. As variáveis de comportamento são
funções das variáveis de projeto como também do carregamento.
As seguintes relações entre x e σ representam a análise convencional do
problema
hk(x1, x2, ..., xn, σ1, σ2, ..., σt) = 0

k = 1, L

(V.14)

Mas, algumas do conjunto de variáveis (x1, x2, ..., xn, σ1, σ2, ..., σt) não
podem ser aceitas porque representam projetos que não são permitidos ou desejados.
Tais projetos são excluídos por meio de diferentes tipos de requerimentos que podem
ser escritos na seguinte forma:
gj(x1, x2, ..., xn) ≤ 0

j = 1, M

(V.15)

Estas restrições excluem soluções não desejadas tais como dimensões, tensões,
deflexões, etc, que são muito pequenas ou muito grandes, proporções geométricas
erradas, instabilidade de elementos, e assim por diante.
Todas as soluções que satisfazem simultaneamente as relações (V.14) e (V.15)
correspondem a projetos viáveis. O julgamento através de um certo critério é que fará
uma solução ser melhor que a outra. Esta é então a solução ótima.
Antes de começar a pesquisa do ótimo é necessário formular a função critério,
alvo ou objetivo, através da qual algumas das soluções viáveis são preteridas em relação
às outras. Este critério pode ser expresso em termos de peso da estrutura, custo de
produção ou outra quantidade conveniente.
A função-objetivo é escrita em função das variáveis de projeto x1, x2, ..., xn.
Em problemas de programação linear as funções F(x), gj(x) e hk(x) devem ser
lineares em relação a x.
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V.5 - DIFERENÇAS ENTRE A PROGRAMAÇÃO LINEAR CLÁSSICA E A
PROGRAMAÇÃO DE GOAL LINEAR.
Do que foi exposto sobre os dois métodos nas seções anteriores, pode-se
enunciar as principais diferenças entre eles:
i) Ambos apresentam uma função objetiva única, porém na programação de goal
essa função está somente em termos das variáveis de desvio.
ii) O método de programação linear clássico envolve a noção de prioridades de
forma implícita, sendo a primeira, satisfazer todas as restrições impostas ao
modelo e a segunda, a otimização do modelo.
Na programação de goal são atribuídas prioridades para cada objetivo ou
grupo de objetivos, possibilitando, assim, muito mais flexibilidade ao
método. O método avança no sentido de satisfazer os objetivos em sua
ordem de prioridade.
iii) Todas as variáveis de decisão são não-negativas. O método da programação
de goal assume valores não-negativos para todas as variáveis de decisão.
Variáveis que podem assumir valores negativos são tratadas com uma
mudança de variáveis do tipo
x = (u-v), com u, v > 0.
iv) Os métodos de otimização com um único objetivo requerem a explicitação de
uma função-objetivo a ser otimizada a despeito das demais que são tratadas
como restrições do modelo. A solução será considerada viável se todas as
restrições forem satisfeitas.
Na abordagem de múltiplos objetivos com a utilização da programação de goal
todos os objetivos são possíveis de serem otimizados, porém com uma definição prévia
de níveis de prioridades para todos eles. A programação de goal permite a consideração
de algumas restrições absolutas que devem ser satisfeitas em relação aos objetivos
restantes. Por fim, a programação de goal é usada para estabelecer a solução do modelo
mais próxima possível do nível de “aceitação” desejado para satisfazer todos os goals,
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sendo minimizados os desvios em relação aos valores previamente estabelecidos pelo
projetista.
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V.6 - EXEMPLO PADRÃO: TRELIÇA PLANA
A apresentação desse exemplo se justifica por ser um dos mais resolvidos em
problemas de otimização [70], constituindo-se assim num problema bastante estudado e
conhecido. Além da simplicidade do mesmo, se conhece o ponto ótimo que corresponde
à solução ótima global do problema. Sendo assim, serve de referência para testes de
algoritmos.
A figura V.2 ilustra o modelo representativo da treliça. O modelo consta de 10
elementos e 6 pontos nodais. As características geométricas e propriedades dos
materiais, além dos limites a serem observados sobre a tensão e áreas dos elementos
quando da solução do problema de otimização, são dadas a seguir:

5

3

6

1

1
2

7
8
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9

4

10

5

6

4

p
Figura V.2- Treliça com 10 barras.
•

módulo de elasticidade: E = 104 Ksi

•

peso específico de material: ρ = 0,10 lb/in3

•

tensão limite sobre as barras: ± 25 Ksi

•

limite inferior sobre as áreas da seção transversal: 0,10 in2

•

carga p = 100 Kips

2

p
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Os resultados são apresentados na tabela V.2.
Tabela V.2 - Resultados da otimização da treliça de 10 barras
Element

Área (in2)

Tensão (Ksi)

1

0,1000

15,54

2

0,1000

21,97

3

0,1000

15,54

4

5,569

25,00

5

3,938

25,00

6

7,938

25,00

7

5,569

25,00

8

0,1000

0,00

9

5,745

25,00

10

8,062

25,00

Peso mínimo obtido = 1593,179 lb
As condições de contorno são fornecidas por dois apoios de 2o gênero,
impedindo os deslocamentos tanto na direção horizontal quanto na vertical, nos nós 5 e
6 (ver figura V.2). As cargas são aplicadas nos nós 2 e 4, correspondendo a 100 kips no
sentido contrário ao eixo dos “y”.
O problema de otimização consiste na determinação do peso mínimo da
estrutura submetido às restrições de tensão limite sobre as barras e ao limite inferior
sobre as áreas da seção transversal. Para fins de esclarecimento do processo empregado
na formulação do problema para ser resolvido via o goal programming, será
apresentado, antes, a formulação empregada quando da solução do problema via
programação clássica.
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FORMULAÇÃO CLÁSSICA
O problema seria do seguinte tipo:

min. peso =

num. elem.

∑
i =1

10

ρ A i li = ρ ∑ A i li
ii = 1

⎧ Ai ≥ 0,10
⎪
⎪
submetido a ⎨ σ itraç ão ≤ 25
⎪
⎪⎩ σ comp
≥ − 25
i

onde: Ai e σi são as áreas e tensões dos elementos, respectivamente.
Percebe-se, claramente, que as variáveis de projeto são as áreas, Ai, das barras
da treliça. O problema, portanto, corresponde a determinar as áreas mínimas das barras,
submetidas às restrições de tensão limite e área mínima. Nota-se, através da formulação
do problema, que existe a necessidade da construção da função-objetivo de forma
explícita para se proceder ao processo de otimização do problema, ou seja, o problema
só tem solução uma vez que se estabeleça um critério para seleção entre os vários
pontos viáveis, dados pela região definida pelo conjunto de restrições Ai e σi.
FORMULAÇÃO VIA GOAL PROGRAMMING
Na formulação via goal programming busca-se a minimização de um conjunto
de desvios das metas que se almeja “alcançar”. A palavra “alcançar”, dentro da
formulação de múltiplos objetivos-goal programming, tem um sentido bem definido. Na
realidade, o que se quer determinar (alcançar) é uma solução que seja a mais próxima
possível daquelas metas fornecidas pelo projetista, no caso de um projeto estrutural; ou
pelo tomador de decisões, no caso de um problema com multi-objetivos geral. Assim, é
sempre necessário se estabelecer valores para o lado direito das equações (inequações)
representando os objetivos que se desejam alcançar. É importante ressaltar aqui, que é
comum encontrar vários autores (vide [70,71]) se referirem à função que se utiliza para
decisão, no problema de programação com multi-objetivos-goal programming, como
achieviment function. O que faz sentido, já que essa função é somente função das

186
variáveis dos desvios das metas fornecidas pelo tomador de decisões; metas essas, as
quais se deseja atingir.
Variáveis de decisão
Área de cada seção transversal das barras da treliça.
Ai, i = 1, 10
Objetivos
Área maior que o limite inferior;
Tensão menor que uma tensão limite (tensão admissível);
Peso menor que um dado valor, podendo ser um limite inferior ou superior.
Formulação dos objetivos
Área maior que o limite inferior
Ai ≥ 0,10, i = 1, 10
Na formulação do goal, essa desigualdade é transformada em
A i + d −i − d +i = 0,10 , min d −i
Tensão menor que uma tensão limite
σ iTRAÇ ÃO ≤ 25
e
σCOMP
≥ − 25
i

são transformadas para
σ iTRAÇ ÃO + d i− − d i+ = 25, min d i+
e
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σCOMP
+ d −i − d +i = − 25, min d −i
i

Peso menor que um dado valor

min peso ρ =

10

∑A
ii = 1

i

li

transformados para
dado
peso
+ d i− − d i+ = peso

Aqui, o valor para o lado direito da equação, pesodado , pode ser tomado como
um limite inferior ou um valor estabelecido a ser atingido. O valor de alcance será
estabelecido igual a zero. Vale a pena fazer uma ressalva, quando do estabelecimento
desses valores limites, sejam limites inferiores

ou superiores, para o valor a ser

adotado. Às vezes, um valor fora da realidade do problema pode resultar numa solução
sem nenhum significado, ou num valor que não será atingido. No caso de um problema
estrutural significa que a estrutura, submetida a tais condições de carregamento e com
as características geométricas e propriedades do material dadas, não consegue o
atendimento àquela meta estabelecida.
Após isso, tem-se a equação dada por:
peso + d i− − d i+ = 0, min d i+
A equação acima representa a busca do peso que seja menor ou igual a zero.
Uma vez estabelecida a formulação dos objetivos, falta agora o estabelecimento
das prioridades, colocadas em ordem decrescente de importância, e da função de
“decisão” ou função “alcance”, para a tomada de decisão.
O estabelecimento da ordenação dos objetivos ou metas (goals) é uma etapa
importante dentro da formulação de programação com multi-objetivos-goal
programming. A solução final depende da ordem de prioridades adotada; o que, em

última análise, quer dizer que se deve ter um bom conhecimento do problema a ser
resolvido, de modo a se ter uma formulação que corresponda à realidade daquilo que se
busca. É importante que fique claro que o conhecimento do problema, antes de ser um
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ponto negativo do método, é sim um passo anterior significativo para qualquer
problema de otimização que se deseje resolver. Ainda mais, como será visto, o
estabelecimento dessas prioridades permite uma maior flexibilidade ao método,
possibilitando ao analista alternativas de prioridades, na fase de aprendizado do
problema, a fim de sentir o comportamento do mesmo.
V.7 - FORMULAÇÃO DO MODELO DO GOAL PARA O PRÉ-PROJETO DE
PONTES ESTAIADAS

A formulação do modelo da ponte estaiada, objeto de estudo deste trabalho, que
é apresentado aqui é baseado naquele, mais geral, exposto no capítulo VII. Como pode
ser visto, consultando-se aquele capítulo, o modelo mostrado lá é bastante geral,
correspondendo a todos os objetivos compreendidos como importantes de serem
considerados de modo a retratarem com boa aproximação o sistema estrutural- ponte
estaiada - para a fase de projeto preliminar. Aqueles objetivos, ali apresentados, podem
ser acrescidos outros sem nenhum problema. Percebe-se ainda, que lá o modelo está
bem detalhado, já que se apresenta em termos dos procedimentos adotados para
implementação computacional. Aqui, o objetivo é aplicar a formulação do modelo do
goal programming para o projeto de uma ponte estaiada, associando-se as variáveis de

projeto e os objetivos com o modelo de discretização da ponte, em termos de pontos
nodais e elementos, que será resolvido pelo programa de análise juntamente com o
otimizador.
Seja o modelo de ponte estaiada mostrado na figura V.3, o qual servirá de
referência para a descrição das variáveis e objetivos na formulação do problema de
otimização.
A metodologia que foi apresentada no capítulo II é muito importante quando da
iniciação do processo de descrição de um dado problema, sobre o qual não se tem
profundo conhecimento. A seqüência, ali estabelecida, nos aponta uma estratégia a ser
tomada para servir de guia e facilitar a tarefa de busca das propriedades e características
do problema, ressaltando as mais valiosas, que de fato são representativas para o
modelo que se deseja elaborar. Certamente, as propriedades de descrição de projeto, de
desempenho de projeto, propriedades de especificações e propriedades derivadas,
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mostradas no capítulo III, poderiam ser deduzidas a partir das questões inerentes à cada
etapa que compõe a metodologia.
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Figura V.3 - Modelo de referência para definição das variáveis
Etapa 1: Identificação dos requisitos de projeto
Os requisitos de projeto para uma ponte estaiada já foram apresentados no
capítulo II, baseados na referência [3], e podem ser, de alguma maneira, enquadrados
como requisitos de:
funcionalidade - a função para a qual o projeto se destina; quão bem a estrutura
projetada vai desempenhar as funções pretendidas;
de segurança - em geral, os requisitos de segurança são transformados em
restrições para o problema de otimização. Esses requisitos asseguram se a
estrutura é estável, se os estados limites de resistência são atendidos;
de custo - garante que o projeto fnal é economicamente viável.

Etapa 2: Escolha da configuração
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Nessa etapa são concebidas as várias configurações a serem examinadas. No
capítulo III foram descritas as várias possibilidades existentes para concepção da
configuração de uma ponte estaiada, juntamente com as características estruturais de
cada uma delas. Cabe ao projetista a escolha de uma ou mais configurações e estudá-las
na fase de projeto preliminar.
O processo de seleção de uma configuração pode ser dividido em duas fases
principais: a primeira, que trata da geração e identificação das concepções
potencialmente viáveis; a segunda, que cuida da escolha da concepção qualitativamente
superior entre as concepções geradas na fase 1.
As fases do processo de seleção da configuração é dividida, então, em:
i) Geração e identificação das concepções potencialmente viáveis.
reconhecimento das necessidades
geração das concepções
seleção preliminar das alternativas viáveis.

ii) Formulação e seleção das alternativas dos atributos
identificação e ordenação dos atributos
avaliação das alternativas
ordenação das alternativas.

A seleção da configuração de uma ponte é decisiva para a qualidade do projeto.
A opção por uma dada configuração pode compreender aspectos de natureza subjetiva,
como por exemplo, no tocante à estética, bom senso, etc. A referência [10] nos remete a
outros trabalhos que fazem uso de metodologias, baseadas em estudos mais recentes,
direcionados para sistemas especializados, como ferramenta de apoio computacional a
ser adotada nesse processo de seleção. Entre os métodos específicos usados nessas
ferramentas de apoio à decisão estão os que se utilizam dos conjuntos nebulosos (fuzzy
sets) [101]. A teoria dos conjuntos nebulosos (fuzzy sets) me parece bem interessante de

ser adotada numa ferramenta de apoio à decisão porque pode ser incorporada, com
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relativa facilidade, ao problema de otimização com multi-objetivos - goal
programming.

Alternativa para concepção da configuração inicial
Um procedimento que pode ser adotado é fazer adaptações de configuração
empregadas com sucesso em projetos anteriores, referência [10].
Etapa 3: Identificação das variáveis de projeto
Quanto mais conhecimento se tem sobre o problema que se deseja modelar, mais
fácil é a tarefa de identificar as variáveis que são importantes para uma completa
qualificação do projeto. Reportando-se ao capítulo III, vê-se claramente que aquelas
propriedades inseridas no sub-item de propriedades de descrição de projeto
englobam, em quase sua totalidade, as variáveis necessárias a serem determinadas num
projeto de pontes estaiadas. Essas variáveis permitem ao projetista, ou ao tomador de
decisões, poder de atuação sobre as mesmas, manipulando-as, de modo a gerar
“estágios” diferentes de projeto.
Quando não se tem um bom conhecimento do problema a ser estudado, uma boa
prática é a inclusão passo-a-passo das variáveis dentro do modelo matemático,
escolhendo inicialmente aquelas mais significativas. Este procedimento permite que o
projetista adquira sensibilidade sobre o comportamento do modelo, ao longo do
processo de otimização.
Etapa 4: Escolha das características de projeto
As características de projeto estão intimamente ligadas àquelas descritas no
capítulo III como propriedades de desempenho de projeto. Em outras palavras, as
características de projeto estão conectadas aos requisitos de projeto, que por sua vez são
transformados em restrições de projeto. Ou seja, as características identificam no
projeto as funções de desempenho que são requisitadas pelo projetista. De posse dos
resultados obtidos para as características de projeto (as propriedades de desempenho),
como por exemplo, o deslocamento no meio do vão, a tensão em um dado cabo, o
projetista pode alterar as variáveis de projeto para posterior modificações das
características. Elas funcionam como um parâmetro de qualificação para projeto.
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Etapa 5: Modelagem matemática das características de projeto
Esta etapa consiste na tradução numérica das características do projeto, ou seja,
são as várias relações escritas matematicamente, de forma que permita uma exploração
numérica da concepção idealizada para o projeto. Em geral, essa tradução numérica se
concretiza numa relação global (ver capítulo III) expressa por uma equação matemática
do tipo
K u = F,
para problemas envolvendo sistemas estruturais.
Após a exposição das etapas, procede-se agora à formulação do modelo de
otimização, o qual será referido ao modelo da ponte mostrado na figura V.3, e que
servirá de base para todas as formulações dos outros modelos que serão analisados no
capítulo VIII de análise dos resultados.
Variáveis de decisão
As variáveis de decisão estão relacionadas com a locação dos cabos ao longo do
tabuleiro, a altura da torre, a área da seção transversal dos cabos e as características
geométricas da seção do tabuleiro e da torre. A protensão nos cabos é calculada em
função da variável de projeto, Ac - área do cabo, e da tensão admissível do aço para os
cabos.
Relativas às coordenadas x (locação dos cabos ao longo do tabuleiro)
variáveis x1, x2, x3, x4 e x5
Cada uma dessas variáveis está associada a uma coordenada nodal locada no
eixo “x”. Neste caso que o tabuleiro é reto só se tem as variáveis relativas à coordenada
x mas, nada impede que se associe também uma variável y para cada ponto nodal, no
caso de um tabuleiro curvo. Tem-se, então:
x1 associada ao nó 2.
x2 associada ao nó 3.
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x3 associada ao nó 5.
x4 associada ao nó 6.
x5 associada ao nó 7.
Relativas às coordenadas y (altura da torre)
Aqui, a variável de decisão y se refere apenas à altura da torre mas, como já
falado acima, ela pode ser associada a qualquer coordenada “y”. Tal como se fez para a
coordenada x, associando-as à locação dos cabos ao longo do tabuleiro, pode-se fazer
com as variáveis y, associando-as à locação dos cabos ao longo da torre.
y1 associada ao nó 10.
Relativas às áreas da seções transversais dos cabos - Acabo
A cada cabo se associa uma variável de decisão. Assim,
A1CABO associada às áreas dos elementos 1, 2 e 3
A 2CABO associada às áreas dos elementos 4, 5 e 6
M
A

6
CABO

associada às áreas dos elementos 16, 17 e 18

Relativas aos parâmetros da seção transversal
Para cada tipo de seção, compondo o tabuleiro ou a torre, pode-se associar tantas
variáveis de decisão quantos forem os parâmetros necessários a serem considerados
para definir a seção transversal.
Supondo-se que uma seção do tipo caixão seja associada ao tabuleiro e uma
outra à torre, como ilustra a figura V.4, tem-se as seguintes variáveis relativas aos
parâmetros da seção transversal.
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e2

e1
h1

f1
b1

a) seção transversal do tabuleiro

f2

h2
b2

b) seção transversal da torre

Figura V.4 - Seções transversais para a ponte
Variáveis associadas aos parâmetros da seção transversal do tabuleiro
b1 associada à largura do tabuleiro
h1 associada à altura do tabuleiro
e1 associada à espessura da mesa
f1 associada à espessura da alma.
O mesmo se tem para as variáveis associadas aos parâmetros da seção
transversal da torre. Qualquer que seja a forma da seção transversal, pode-se associar os
parâmetros como definidos acima e, conseqüentemente, as variáveis de decisão
relativas. Para uma dada seção, pode-se considerar qualquer parâmetro como variável
de decisão, ou todos os parâmetros, ou somente alguns deles. A implementação
realizada permite essa flexibilidade. Uma mesma seção pode ser considerada para
trechos diferentes do tabuleiro ou torre, levando-se em conta limites diferentes de
variação das variáveis para trechos diferentes, ou seja, uma mesma seção para o vão
central e o vão lateral pode admitir variações desiguais para a altura, por exemplo.
Formulação dos objetivos
Relativos ao espaçamentos entre os cabos (diferença entre coordenadas)
Os G’is abaixo são relativos à numeração, ou linha, associada a cada objetivo, ou
meta, ou goal.
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G1; x1 ( n—2 - n—1) ≥ x INF ⇒ x1 + d 1− − d 1+ = x INF
ou

⎫
x1
+ d 1− − d 1+ = 1⎬ min d 1−
x INF
⎭

G 2 ; x1 ( n—2 - n—1) ≤ x SUP ⇒ x1 + d 2− − d +2 = x SUP
ou

⎫
x1
+ d 2− − d +2 = 1⎬ min d +2
xSUP
⎭

M
+
−
G10 ; x 5 ( n—7 - n—6) ≤ x SUP ⇒ x 5 + d 10
− d 10
= x SUP
ou

⎫
x5
−
+
+
+ d 10
− d 10
= 1⎬ min d 10
x SUP
⎭

Notar que a cada variável de decisão tem-se dois objetivos associados: um, para
o limite inferior da variável e outro, para o limite superior.
−
+
G11; x nó2 ≥ x nó1 ⇒ x nó2 + d11
− d11
= x nó1

ou

x nó2
x nó1

⎫⎪
−
+
−
+ d 11
− d 11
= 1⎬ min d 11
⎪⎭

−
+
G12 ; x nó3 ≥ x nó2 ⇒ x nó3 + d12
− d12
= x nó2

ou

x nó3
x nó2

⎪⎫
−
+
−
+ d 12
− d 12
= 1⎬ min d 12
⎪⎭

M
−
+
G 20 ; x nó25 ≥ x nó7 ⇒ x nó25 + d 20
− d 20
= x nó25

ou

x nó25
x nó7

⎪⎫
−
−
+
+ d 20
− d 20
= 1⎬ min d 20
⎪⎭
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Cada nó intermediário, correspondendo à coordenada de locação do cabo no
tabuleiro, gera uma inequação do tipo:
x NÓ esq ≤ x NÓ

x

N Ó int

≥ x

int

≤ x NÓ , que por sua vez resulta nas duas desigualdades.
dir

N Ó esq

e

x N Ódiir ≥ x

N Ó int

onde:
x NÓ

int

= coordenada “x” do nó intermediário;

x NÓ esq = coordenada “x” do nó à esquerda do nó intermediário;

xNÓ dir = coordenada “x” do nó à direita do nó intermediário.
Relativos às coordenadas “y” (altura da torre)

G 21 ; y1 ( no10 − no4) ≥ h dado ⇒ y1 + d −21 − d +21 = h dado
ou

y1
h dado

⎫
+ d −21 − d +21 = 1⎬ min d −21
⎭

Aqui, está-se associando a altura da torre ao nó 10, nó de topo, como variável de
decisão. Igualmente como se fez para a locação dos cabos ao longo do tabuleiro,
poderia ter sido realizado aqui também para a locação dos cabos ao longo da torre. No
caso aqui considerado, está-se assumindo uma configuração longitudinal do sistema de
cabos a priori. Desse modo, as outras coordenadas referentes à localização dos cabos na
torre, nós 15 e 20, são determinadas a partir da coordenada do nó 1, associada à variável
de decisão y1, admitindo-se uma distância entre elas conhecida.
Uma outra consideração que merece ser chamada à atenção é a que diz respeito à
formulação do objetivo relativo à altura (G21, no caso). Ao se escrever o objetivo G21,
fez-se a altura maior que uma altura dada, neste caso, correspondendo a uma altura
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limite inferior. Poderia ter sido também fornecido, no lugar do objetivo anterior, que a
altura fosse menor que uma altura limite superior; ou ainda, como queremos minimizar
a altura da torre, que a mesma fosse menor que um limite inferior, por exemplo, o valor
zero.
Relativos à razão entre os espaçamentos dos cabos

G 22 ;

⎫
x1 ( no2 − no1)
x
−
−
≥ 0,9 ⇒ 1 + d 22
− d +22 = 0,9⎬ min d 22
x 2 ( no3 − no2)
x2
⎭

G 23 ;

x1 ( no2 − no1)
≤ 1
x 2 ( no3 − no2)

⎫
x1
−
+ d 23
− d +23 = 1,0 ⎬ min d +23
x2
⎭

⇒

M
atŽ os dois œltimos espa amentos requeridos.

Os objetivos acima referem-se aos espaçamentos, ao longo dos tabuleiro,
limitados pelos cabos 1 e 2 e os cabos 3 e 2. Esse objetivo é necessário quando se deseja
que os espaçamentos entre dois cabos, para dois cabos quaisquer, sejam
aproximadamente do mesmo comprimento. A formulação desse objetivo não requer,
como escrito acima, que os espaçamentos sejam seqüênciais; podem ser dois
espaçamentos quaisquer escolhidos ao longo do tabuleiro da ponte.
Relativos aos parâmetros da seção transversal
−
+
G 24 ; b1 ≥ binf ⇒ b1 + d 24
− d 241
= binf

ou

⎫
b1
−
+
−
+ d 24
− d 24
= binf ⎬ min d 24
binf
⎭

−
+
− d 25
= hinf
G 25 ; h1 ≥ hinf ⇒ h1 + d 25

ou

⎫
h1
−
+
−
+ d 25
− d 25
= hinf ⎬ min d 25
hinf
⎭
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−
+
G 26 ; e1 ≥ einf ⇒ e1 + d 26
− d 26
= einf

ou

⎫
e1
−
+
−
+ d 26
− d 26
= einf ⎬ min d 26
einf
⎭

−
+
G 27 ; f1 ≥ finf ⇒ f1 + d 27
− d 27
= finf

ou

⎫
f1
−
+
−
+ d 27
− d 27
= finf ⎬ min d 27
f inf
⎭

M

E assim por diante, escrevendo um objetivo para cada parâmetro da seção
transversal que seja considerado como variável de decisão e para cada seção, quantos
forem os tipos considerados.
Relativos às áreas das seções transversais dos cabos
inf
−
+
G 28 ; A 1CABO ≥ A CABO
⇒ A1CABO + d 28
− d 28
= A inf
CABO

ou

⎫
A1CABO
−
+
+ d 28
− d 28
= 1⎬
inf
A CABO
⎭

−
d 28

M
6
6
inf
−
+
≥ A inf
G 33; A CABO
CABO ⇒ A CABO + d 33 − d 33 = A CABO

ou

⎫
A 6CABO
+ d −33 − d +33 = 1⎬ min d −33
inf
A CABO
⎭

Nota: Os objetivos relacionados às variáveis de decisão, tais como aqueles

anteriores e estes, correspondem, referindo-se à programação clássica, às chamadas
restrições laterais e podem ser naturalmente atendidas quando da implementação do
algoritmo de otimização.
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Relativos às tensões nos cabos
−
+
− d 34
= σ adm
G 34 ; σ c1 ≤ σ adm ⇒ σ c1 + d 34

ou

⎫
σ c1
+
−
+
+ d 34
− d 34
= 1⎬ min d 34
σ adm
⎭

M
−
+
− d 39
= σ adm
G 39 ; σ c 6 ≤ σ adm ⇒ σ c6 + d 39

ou

⎫
σ c6
+
−
+
+ d 39
− d 39
= 1⎬ min d 39
σ adm
⎭

As tensões, nos respectivos cabos, são calculadas fazendo-se a média aritmética
das tensões nos elementos que compõem cada cabo.
Relativos à razão entre as tensões nos cabos

G 40 ;

⎫
σ c1
σ
−
+
−
≥ 0,9 ⇒ c1 + d 40
− d 40
= 0,9⎬ min d 40
σ c6
σ c6
⎭

G 41 ;

σ c1
≤ 1,0
σ c5

⇒

⎫
σ c1
−
+
+
+ d 41
− d 41
= 1,0⎬ min d 41
σ c5
⎭

G 44 ;

σ c3
≥ 0,9
σc4

⇒

⎫
σ c3
−
+
−
+ d 44
− d 44
= 0,9⎬ min d 44
σ c4
⎭

G 45 ;

σ c3
≤ 1,0
σ c4

⇒

⎫
σ c3
−
+
+
+ d 45
− d 45
= 1,0⎬ min d 45
σc4
⎭

M

Os objetivos acima são para as razões entre as tensões de tração nos pares de
cabos opostos, ancorados ao longo da altura da torre.
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Relativos às tensões em dados elementos do tabuleiro e/ou da torre
−
+
comp
G 46 ; σ 22 ≥ σ com
adm ⇒ σ 22 + d 46 − d 46 = σ adm

ou

⎫
σ 22
−
+
−
+ d 46
− d 46
= 1⎬ min d 46
trac
σ am
⎭

−
+
trac
trac
⇒ σ 22 + d 47
− d 47
= σ adm
G 47 ; σ 22 ≤ σ adm

ou

⎫
σ 22
−
+
+
+ d 47
− d 47
= 1⎬ min d 47
trac
σ adm
⎭

−
+
− d 48
= σ comp
⇒ σ 25 + d 48
G 48 ; σ 25 ≥ σ comp
adm
adm

ou

⎫
σ 25
−
−
+
+ d 48
− d 48
= 1⎬ min d 48
trac
σ am
⎭

trac
trac
−
+
G 49 ; σ 25 ≤ σ adm
⇒ σ 25 + d 49
− d 49
= σ adm

ou

⎫
σ 25
+
−
+
+ d 49
− d 49
= 1⎬ min d 49
trac
σ adm
⎭

onde:

σi corresponde à tensão em dado elemento i do tabuleiro ou da torre (tensão de
cálculo);

σ comp
adm corresponde à tensão admissível em compressão;
trac
σ adm
corresponde à tensão admissível em tração.

Os objetivos como escritos acima, tensão de cálculo maior que a tensão
admissível de compressão e a tensão de cálculo menor que a tensão admissível de
tração, podem ser reescritos de uma forma mais compacta, desde que os valores das
tensões admissíveis em módulo tenham o mesmo valor, como mostrado a seguir:
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trac
= σ adm
σ i ≤ σ adm , onde σ adm = σ comp
adm

e

σ i é o módulo da tensão de cálculo.
Em geral, os elementos verificados são aqueles mais solicitados.

Relativos aos momentos em dados elementos do tabuleiro e/ou da torre
−
+
comp
G 50 ; Mom24 ≥ M com
adm ⇒ Mom24 + d 50 − d 50 = M adm

ou

⎫
Mom24
−
+
−
+ d 50
− d 50
= 1⎬ min d 50
comp
M am
⎭

trac
−
+
traac
G 51; Mom24 ≤ M adm
⇒ Mom24 + d 51
− d 51
= M adm

ou

⎫
Mom24
−
+
+
+ d 51
− d 51
= 1⎬ min d 51
tac
M am
⎭

−
+
comp
G 52 ; Mom25 ≥ M com
adm ⇒ Mom25 + d 52 − d 52 = M adm

ou

⎫
Mom25
−
+
−
+ d 52
− d 52
= 1⎬ min d 52
comp
M am
⎭

trac
−
+
traac
G 53 ; Mom25 ≤ M adm
⇒ Mom25 + d 53
− d 53
= M adm

ou

⎫
Mom25
−
+
+
+
d
−
d
=
1
⎬ min d 53
53
53
tac
M am
⎭

onde:
Mom24 é o momento de cálculo atuando sobre o elemento 24;
M com
adm é o momento admissível em compressão;
M trac
adm é o momento admissível em tração.
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Aqui, cabem as mesmas observações feitas para os objetivos anteriores.

Relativos à razão entre momentos para aqueles elementos do tabuleiro entre
pontos de suspensão dos cabos (garantir uma distribuição equilibrada de
momentos para os elementos ao longo do tabuleiro)

G 54 ;

Mom22
≥ 0,9 ⇒
Mom23

⎫
Mom22
−
+
−
+ d 54
− d 54
= 0,9⎬ min d 54
Mom23
⎭

G 55 ;

Mom22
≤ 1,0 ⇒
Mom23

⎫
Mom22
−
+
+
+ d 55
− d 55
= 1,0⎬ min d 55
Mom23
⎭

G 56 ;

Mom23
≥ 0,9 ⇒
Mom24

⎫
Mom23
−
+
−
+ d 56
− d 56
= 0,9 ⎬ min d 56
Mom24
⎭

G 57 ;

Mom23
≤ 1,0 ⇒
Mom24

⎫
Mom23
+
+
−
+ d 57
− d 57
= 1,0⎬ min d 57
Mom24
⎭

Esses objetivos devem ser atendidos principalmente quando se tem um sistema
com poucos cabos, de modo a se garantir uma distribuição equitativa de momentos para
aqueles elementos pertencentes ao tabuleiro, compreendidos entre pontos de suspensão
dos cabos.
Os valores usados para o lado direito dos objetivos, 0,9 e 1,0, como limites para
garantir uma distribuição equitativa de valores de momentos, podem ser modificados,
começando-se com valores que possibilitem uma folga maior para os valores de
momentos.
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Relativos aos deslocamentos nodais numa dada direção
−
+
− d 58
= μ inf
G58 ; μ 225 ≥ μ inf ⇒ μ 225 + d 58

⎫
μ 225
−
−
+ d 58
− d +58 = 1,0⎬ min d 58
ou
μ inf
⎭
2
−
+ d 59
− d +59 = μ sup
G59 ; μ 225 ≤ μ sup ⇒ μ 25

⎪⎫
μ 225
−
+ d 59
− d +59 = 1,0⎬ min d +59
ou
⎪⎭
μ sup
1
−
+
G 60 ; μ 110 ≥ μ inf ⇒ μ 10
+ d 60
− d 60
= μ inf

ou

⎫
μ110
−
+
−
+ d 60
− d 60
= 1,0⎬ min d 60
μ inf
⎭

−
+
G 61 ; μ 110 ≤ μ sup ⇒ μ 110 + d 61
− d 61
= μ sup

ou

⎫⎪
μ110
−
+
+
+ d 61
− d 61
= 1,0⎬ min d 61
μ sup
⎪⎭

onde:
μ dirj
nó i se refere ao deslocamento do nó i na direção j.
μinf, μsup são os limites inferior e superior para os deslocamentos,
respectivamente.
Os objetivos acima podem ser escritos para cada nó da discretização, caso se
deseje que uma determinada geometria especificada em projeto seja atendida. Neste
caso, os valores limites dos deslocamentos, μinf e μsup, são estabelecidos em relação à
geometria que se quer atender. Quando esses objetivos se referem às restrições de
projeto, como por exemplo, o deslocamento máximo verificado para o tabuleiro, e o
deslocamento máximo para a torre, geralmente correspondente ao deslocamento no
meio do vão e ao deslocamento no topo da torre, os valores limites dos deslocamentos
são retirados de normas. Ainda assim, pode acontecer de não se saber exatamente para
qual nó ocorre o deslocamento máximo, de modo que é necessário escrever os objetivos
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referentes aos deslocamentos para aqueles nós mais susceptíveis de sofrerem os maiores
deslocamentos.
Relativos às freqüências naturais da estrutura
−
+
G 62 ; f1 ≥ finf ⇒ f1 + d 62
− d 62
= finf

ou

⎫
f1
−
+
−
+ d 62
− d 62
= 1,0⎬ min d 62
finf
⎭

−
+
G 63 ; f1 ≤ fsup ⇒ f1 + d 63
− d 63
= fsup

ou

⎫⎪
f1
−
+
+
+ d 63
− d 63
= 1,0⎬ min d 63
fsup
⎪⎭

−
+
G 64 ; f 2 ≥ finf ⇒ f1 + d 64
− d 64
= finf

ou

⎫
f2
−
−
+
+ d 64
− d 64
= 1,0⎬ min d 64
finf
⎭

−
+
G 65 ; f 2 ≤ fsup ⇒ f 2 + d 65
− d 65
= fsup

ou

⎫⎪
f2
−
+
+
+ d 65
− d 65
= 1,0⎬ min d 65
fsup
⎪⎭

onde:
fi é a freqüência de ordem i (por exemplo:1a, 2a , etc - freqüência de flexão,
torção, etc)
Pode-se requerer, para os objetivos relativos à freqüência, que a 2a freqüência,
suponha-se correspondente à primeira freqüência de torção, seja o dobro da 1a
freqüência, suponha-se correspondente à primeira freqüência de flexão.
Assim, teria-se um objetivo do tipo:
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G i ; f 2 ≥ 2 f1 ⇒ f 2 + d i− − d i+ = 2 f1

ou

⎫
f2
+ d i− − d i+ = 1,0⎬ min d i−
2 f1
⎭

Relativos à flambagem local dos elementos (elementos sob compressão)
−
+
G 66 ; N 22 ≤ N adm ⇒ N 22 + d 66
− d 66
= N adm

ou

⎫
N 22
−
+
+
+ d 66
− d 66
= 1,0⎬ min d 66
N adm
⎭

−
+
G 67 ; N 25 ≤ N adm ⇒ N 25 + d 67
− d 67
= N adm

ou

⎫
N 25
−
+
+
+ d 67
− d 67
= 1,0⎬ min d 67
N adm
⎭

onde:
Ni é o esforço normal de compressão para o elemento i;
Nadm é o valor estipulado para a flambagem local.
Relativo ao peso da estrutura
−
+
G 68 ; Pest ≤ Plim ⇒ Pest + d 68
− d 68
= Plim

ou

⎫
Pest
−
+
+
+ d 68
− d 68
= 1,0⎬ min d 68
Plim
⎭

onde:
Pest é o peso total da estrutura;
Plim é um valor limite para o peso da estrutura.
O próximo passo, uma vez estabelecidas as variáveis de decisão e formulados os
objetivos, corresponde à avaliação de uma dada solução por meio de uma função capaz
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de medir o alcance da solução dentro do problema de programação com multi-objetivos.
Isso corresponde à formulação da função de decisão, aqui denominada de função
alcance (achievement function) para o caso de programação com multi-objetivos
resolvido via goal programming.
Essa função, como mencionado anteriormente neste capítulo, é escrita somente
em função das variáveis de desvio, d +i e d −i , podendo assumir uma das três formas lá
apresentadas.
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CAPÍTULO VI
FASES CONSTRUTIVAS: SIMULAÇÃO DAS FASES DE CONSTRUÇÃO
POR MEIO DA RETROANÁLISE

VI.1 - Introdução
Dentro da seqüência de análise, uma vez encontradas as tensões de partida
(tensões de protensão) nos cabos e uma forma geométrica inicial, por meio da técnica de
programação de goal, apresentada no capítulo anterior, procede-se ao cálculo das
diversas fases construtivas, nas quais o projetista determinará valores que permitirão o
acompanhamento no campo daquilo que fora previsto no projeto. Da confrontação
daqueles resultados, pode-se tirar conclusões acerca de algum erro que eventualmente
possa acontecer durante as fases construtivas e corrigi-lo. Percebe-se, então que é de
grande importância que o projetista conceba as diversas fases construtivas o mais
próximo possível daquilo que acontecerá no campo, fazendo o cálculo fase a fase de
deslocamentos, forças, comprimentos exatos, considerações de ângulos, etc. Diante
dessa necessidade, apresentar-se-á um algoritmo para o cálculo das diversas fases.
VI.2 - Formulação Teórica
A fase de construção compreende um processo onde uma seqüência de
“estruturas parciais” vão sendo montadas até alcançar a forma do modelo final
projetado. Em geral, as estruturas parciais são mais flexíveis que a estrutura em forma
final.
Percebe-se que ao longo das fases construtivas, o modelo matemático
representativo daquelas estruturas parciais é constantemente alterado. Assim, para cada
estágio de análise, tem-se uma distribuição diferente de forças nos cabos.
É importante ressaltar que não é necessário que a seqüência de cálculos para
uma dada estrutura seja exatamente aquela estabelecida para os esquemas de construção
[102]. O que se deve ter é que para uma determinada fase de construção selecionada, o
programa de computador tenha condições de analisar aquela fase completamente. Em
outras palavras, para uma determinada fase n de construção, pode-se ter um número n’
maior de fases de cálculo.
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Do ponto de vista de análise, o estado para o qual a estrutura é completamente
conhecida para fins de construção é aquele estado desejado pelo projetista,
correspondentte ao estado devido ao peso próprio. Sendo assim, é natural se determinar
a configuração para qualquer estrutura parcial através de uma retroanálise.
Aplicando-se o princípio dos trabalhos virtuais para um corpo em equilíbrio,
obtém-se a seguinte equação em forma matricial
K.U = F

(VI.1)

Para consideração de não-linearidade, esta equação pode ser escrita da seguinte maneira
[18]
KT.ΔU = ΔR

(VI.2)

onde:
KT - é a matriz de rigidez tangente global da estrutura
ΔU - é o vetor de deslocamentos incrementais
ΔR - é o vetor de desequilíbrio nodal, no sistema global, dando diferença entre a
carga externa aplicada e as forças nodais devidas aos esforços internos
resistentes.
O vetor ΔR é dado por:
ΔR = R - Fint.

(VI.3)

R - contém o efeito das forças atuando no sistema
Fint - são as forças nodais, no sistema global, obtidos a partir dos esforços
internos resistentes.
O vetor R deve conter todas as forças atuando no sistema. Sendo assim, ver
BATHE [51], tem-se:
R = P - Finic

(VI.4)
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P - é o vetor das cargas externas
Finic - é o vetor das forças iniciais obtido das tensões iniciais existentes
As relações de recorrência para se resolver a equação (VI.2) através do método
incremental iterativo de Newton-Raphson são:
KTi-1 ΔUi = ΔRi
Ui = Ui-1 + ΔUi

(VI.5)

ΔRi-1 = R - Fint.i-1
Onde i se refere ao passo iterativo atual; com as condições iniciais:
Uo = 0

e

Foint = 0

maiores detalhes, ver referência [11].
O vetor Finic que aparece na equação (VI.4), oriundo das tensões iniciais
existentes no início do processo de solução, é obtido transformando-se as forças iniciais
(tensões internas ) nos elementos, no sistema local, para o sistema global e efetuando-se
um somatório para todos os elementos, correspondentes aos seus graus de liberdade.
Após a apresentação e definição das equações de solução de um processo nãolinear, pode-se estendê-las ao problema de fases de construção de forma a acomodar o
distúrbio inicial causado pela alteração da estrutura, seja através da adição de elementos
ou da remoção.
Assim, para o início de uma determinada fase de construção n, teremos o
seguinte:
O vetor ΔR ≈ 0, já que o mesmo é o resíduo das forças - entre a carga externa
aplicada e a carga devida aos esforços internos resistentes - e, dentro de um processo de
análise não-linear é muito próximo de zero, correspondendo ao equilíbrio final da
estrutura. Assim, ΔR é nulo ao final de cada fase construtiva, dentro do processo nãolinear.
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No início de cada fase, contudo, ΔR que será aplicado na equação (VI.2), deve
levar em conta o distúrbio causado pela perturbação no equilíbrio da estrutura devido à
remoção ou adição de elementos, com
ΔR = R - Fint.
R = P - Finic.
e o vetor Finic. correspondendo às forças iniciais devidas ao estado de tensões iniciais
existentes. Desse modo, o distúrbio no equilíbrio no início da fase n será refletido em
Finic..
Para o início de cada fase n, temos que:
Finic. ≡ Fint.
Obs:. Finic. ≡ Fint. não no sentido de ter o mesmo valor, mas de terem o mesmo
significado. Ou seja, é como para o início de uma dada fase n, se zerasse o vetor Fint. e
se dissesse que Fint. = F*int..
Assim, para o início da fase n, o vetor Fint (Finic.) será representado por F*int. e é
formado pela contribuição das tensões existentes nos elementos no início da fase. F*int
pode diferir de Fint. (Vetor de forças internas no final do equilíbrio da estrutura para a
fase n-1) devido a dois motivos:
i) os elementos que são removidos da estrutura não mais contribuirão para o
vetor de forças internas resistentes e conseqüentemente não serão incluídos
em F*int.;
ii) se elementos protendidos são adicionados à estrutura, F*int. contém o efeito
dessas cargas adicionais, enquanto que Fint. não.
Conseqüentemente, a equação (VI.2) pode ser colocada na forma
KT ΔU = ΔR*

(VI.6)

ΔR* = P - F*int.

(VI.7)
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Onde P representa todas as cargas externas atuando na estrutura correspondente
aos nós ativos e F*int representa os efeitos das tensões internas naqueles elementos que
estão ativos para uma determinada fase n.
O problema então consiste na forma de ativar e desativar elementos de forma
que a montagem da matriz, a geração do vetor de cargas externas e o vetor das forças
internas resistentes reflita a mudança geométrica apropriada do sistema. O tamanho da
matriz de rigidez e dos vetores de deslocamento e carga é conservado o mesmo durante
a análise. Os graus de liberdade, que não estão ativos para uma determinada fase, são
restringidos num processo semelhante à introdução das condições de contorno através
da técnica de 1 e 0, no caso do algoritmo 1 [103].
De uma forma resumida podemos dizer que, no processo de análise não-linear,
para se acompanhar as várias fases de construção onde a estrutura é alterada
geometricamente, seja com acréscimo ou remoção de elementos, é necessário que para
cada início de uma nova fase de construção atualize-se a matriz de rigidez tangente
(como em um processo normal sem alteração da geometria da estrutura) e os vetores de
carga externa e de forças internas resistentes, de maneira que reflita-se o efeito da
perturbação no equilíbrio da estrutura. Após isso, a análise procede normalmente.
VI.3 - ALGORITMOS
A figura VI.1 serve como referência e ajuda a compreender o processo
computacional requerido na simulação das fases construtivas para uma ponte estaiada.
Os algoritmos desenvolvidos e implementados são aplicados a modelos de pontes
estaiadas, embora a idéia contida nos mesmos seja de natureza geral. Como bem mostra
a figura VI.1, a idéia básica consiste em representar de forma automática as várias
malhas que são geradas a cada fase construtiva, de forma a prever os perfis
correspondentes, com o conseqüente cálculo da resposta não-linear geométrica e a
determinação das características dinâmicas da estrutura. Portanto, a partir do modelo da
ponte estaiada, discretizado em elementos finitos, identificando-se os elementos e nós
pertencentes a cada fase, gera-se os perfis estruturais dessas fases e a sua resposta nãolinear. A maneira pela qual os nós e elementos são desativados fase a fase é o que vai
diferenciar os algoritmos apresentados. Vale a pena ressaltar mais uma vez, como já
feito na parte da descrição da formulação teórica, que o processo de simulação é
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realizado partindo-se do fim para o início, já que a configuração final conhecida é
aquela especificada pelo projetista. Logo, essa será a configuração de referência.
Modelo da Ponte
Estaida

Perfil do Modelo Discretizado
pelo MEF
Bloco 1

Bloco 2

Bloco 3

Bloco 4

Representação Gráfica das Fases de Construção
num Processo Não-linear Geométrico

Figura VI.1 - Ilustração esquemática do procedimento de simulação das fases
construtivas, relacionado o modelo da ponte estaida, o perfil resultante da discretização
e a resposta não-linear.
Um princípio básico que deve ser respeitado é a conservação da numeração do
modelo discretizado pelo MEF, no sistema de coordenadas fornecido pelo usuário, ou
seja,

as respostas das análises fase a fase tem que ser mostradas em relação à

numeração de referência fornecida pelo usuário.
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VI.3.1 - ALGORITMO 1
O procedimento consiste em considerar o perfil global da estrutura, de forma
completa, do início ao fim do processo de simulação das fases de construção, ou seja, o
tamanho do sistema de equações gerado a cada fase é sempre o mesmo e igual ao
tamanho máximo correspondente à estrutura acabada.
A consideração dos nós e elementos referentes a cada etapa de construção é
realizada por meio da ativação e desativação (no caso da retroanálise, só a desativação)
de nós e elementos num processo semelhante à introdução das condições de contorno
por meio de zero e um, ou da técnica do número grande ou da penalidade, dependendo
com que se trabalha. Aqui, isto é realizado com a técnica do número grande. Este
procedimento é o mais natural e muito simples, como será visto, de ser implementado
quando comparado às técnicas de subestruturacão [104], principalmente quando da
entrada de dados. Embora o procedimento adotado no desenvolvimento do algoritmo 1
seja simples, pode ser desvantajoso, no caso de muitos graus de liberdade, por não
considerar a diminuição do sistema de equações a resolver na medida em que a estrutura
vai sendo desmembrada. Esta consideração é levada em conta no algoritmo 2.
Os principais passos do algoritmo 1 são mostrados a seguir, onde a simulação
das fases construtivas é conduzida dentro de um processo não-linear geométrico, com a
possibilidade da determinação das características dinâmicas, modos e freqüências
naturais de vibração, em cada fase.
ALGORITMO 1 (Perfil total)
1) Entrada de dados para a estrutura completa
identificar nós e elementos pertencentes a cada fase da construção
montar o vetor que identifica os nós que estão ativos ou não para cada fase
montar o vetor que identifica os elementos ativos para cada fase
2) montar o perfil (por altura efetiva) da estrutura
⇒ FASES DE CONSTRUÇÃO (início do processo)
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3) fazer i=1, n0. de fases construtivas
4) montar o vetor de forças nodais
5) montar o vetor de carga (leva em conta a força de protensão, distribuída, etc.)
6) fazer o equilíbrio para cada fase de construção (EQUILIB) / DESQNO = P FREAC
EQUILIB - subrotina que calcula o equilíbrio a cada início de uma etapa de
construção
DESQNO - vetor das cargas não equilibradas a cada início de fase
FREAC = vetor das forças internas resistentes nodais
FIRACEL = força interna resistente acumulada por elemento (ao longo de todo o
processo)
⇒ ANÁLISE NÃO-LINEAR
7) fazer j=1, n0. de passos de carga
8) fazer k=1, n0. de iterações
9) atualizar matriz de rigidez tangente
10) introduzir condições de contorno
11) calcular deslocamentos incrementais
12) atualizar coordenadas
13) calcular vetor de desequilíbrio nodal
14) verificar convergência
repetir os passos de 8 a 14 até que a convergência seja verificada
15) incrementar passo de carga até o último
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⇒ ANÁLISE DINÂMICA
16) montar o problema dinâmico
17) introduzir condições de contorno
18) triangularizar matriz de rigidez tangente
19) calcular os modos e freqüências (técnica de iteração por subespaço)
20) voltar ao passo 3
Comentários sobre alguns passos
As rotinas mais importantes são aquelas referentes à geração dos vetores que
identificam os nós e elementos ativos em cada fase, e a rotina que estabelece o
equilíbrio para o início de cada fase de construção (EQUILIB). É nessa rotina que é
considerado o efeito do alívio devido à desativação de elementos que estão sob tensão, e
devido também ao efeito do peso próprio. A carga devida ao peso próprio deve ser
considerada de forma automática, como carga distribuída ao longo do elemento, de
modo que a sua ação seja representada corretamente no procedimento.
Uma vez que se tem a entrada de dados para a estrutura completa, identifica-se
os nós e elementos ativos para cada fase na lista de entrada, e a partir desses dados gerase os vetores, possibilitando a identificação de nós e elementos que são ativos numa
dada fase. Uma vez inquerido sobre um dado nó ou elemento, este vetor retorna o valor
um para o nó ou o elemento ativo e zero para o não ativo. Esses vetores são usados ao
longo de todo o processo na geração do vetor das forças nodais, na montagem da matriz
de rigidez tangente global, na introdução das condições de contorno, etc.
Iniciada uma dada fase construtiva, quando se concluiu uma análise não-linear,
atinge-se uma configuração de equilíbrio distinta daquele inicial, já que a estrutura
supostamente tem um comportamento não-linear geométrico, numa certa configuração
deformada e sob um dado estado de tensões. Ao se retornar para o início de uma nova
etapa de construção, elementos sob tensão e com peso próprio são desativados,
causando um desequilíbrio, de modo que se deve proceder a um equilíbrio inicial para
levar em conta o alívio de tensões e iterar novamente dentro do processo não-linear até
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se alcançar o equilíbrio para esta nova perturbação. A simulação continua até que todas
as fases sejam consideradas.
Quando se conclui uma análise não-linear dentro de uma dada fase, tem-se
como um dos resultantes desta análise, o vetor de forças internas resistentes dos
elementos ativos (FREAC). Esse vetor é passado para a subrotina EQUILIB, início de
uma nova fase construtiva. Ele é referido a cada nó, ou seja, a contribuição dos esforços
em cada elemento é somada no nó. Um outro vetor, que acumula os esforços internos
por elemento (FIRACEL) ao longo de todo o processo das fases construtivas, é
calculado de modo que se possa considerar a influência de cada elemento desativado,
causando um desequilíbrio no processo, de forma apropriada. Esse procedimento é
realizado na sub-rotina EQUILIB.
Em outras palavras, existe uma diferença na contribuição das forças devidas ao
peso próprio e das forças internas, para aqueles elementos que não mais contribuem
numa determinada fase. Na realidade, deve-se recalcular o vetor de forças internas, em
termos de contribuição nodal, a partir do vetor que acumula os esforços internos por
elemento ao longo de todo o processo, sem a contribuição dos elementos desativados.
Feito isto, calcula-se o vetor de desequilíbrio nodal inicial daquela fase
construtiva por:
DESQNO = P - FREAC
onde:
DESQNO = vetor de desequilíbrio nodal, resultado da desativação dos
elementos.
P = é o feito das cargas externas ativas atuantes: peso próprio, carga distribuída,
força de protensão nos cabos.
FREAC = força de resistência interna nodal para os elementos ativos, calculados
a partir do vetor de forças internas resistentes acumuladas por elemento para
todo o processo de simulação. Portanto, FREAC é o vetor nodal acumulado
também para todo o processo, mas sempre corrigido pelo vetor FIRACEL a
cada início de uma fase.
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Inteira-se uma análise não-linear a fim de equilibrar essa carga, resultando numa
nova configuração de equilíbrio e novo fluxo de forças na estrutura.

VI.3.2 - ALGORITMO 2
Em termos de implementação computacional, o algortimo 2 é bem mais
complicado que o algoritmo 1 e, de certa forma, mais elegante. O procedimento para a
ativação e a desativação dos nós e elementos que estarão presentes em cada fase
corresponde a uma pseudo condensação estática [105], onde para cada fase, uma vez
identificados os nós ativos em relação à malha original, por meio do vetor de
permutação, realiza-se uma reordenação nodal de forma que os graus de liberdade,
correspondentes aos nós da malha original, antes distribuídos de maneira desordenada
pelo perfil da estrutura são agora alocados de modo a ocupar o topo do perfil. Com isso,
o sistema de equações só é resolvido para aqueles graus de liberdade ativos ordenados,
ocupando o topo do perfil. Como o custo computacional na solução de um problema
numérico está associado diretamente com o tempo despendipo na solução do sistema de
equações, percebe-se claramente que o procedimento computacional, segundo o
algoritmo 2, é mais eficiente. Ainda mais, dentro de um processo não-linear e dinâmico
onde o sistema de equações é resolvido várias vezes.
Pode acontecer que, ao se reordenar os nós ativos de uma dada fase, o perfil
resultante possua uma grande largura de banda, embora menor que o da estrutura
completa. Esse problema, se existir, é resolvido de maneira eficaz e simples, usando-se
uma das técnicas de reordenação, MENEZES [106], uma vez que se dispõe para cada
fase do vetor de permutação que pode ser passado para um programa que faça a
reordenação nodal, de modo que o perfil que foi reordenado fique com a largura de
banda otimizada. A estutura de dados para o algoritmo 2 é a mesma que a adotada para
o algoritmo 1. As principais diferenças entre um e outro algoritmo ficarão evidentes
quando da descrição dos passos do segundo algoritmo. Os principais passos do
algoritmo em relação ao anterior são descritos a seguir.
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ALGORITMO 2 (Perfil reordenado)
1) Entrada de dados para a estrutura completa
identificar nós e elementos pertencentes a cada fase da construção
montar o vetor que identifica os nós que estão ativos ou não para cada fase
montar o vetor que identifica os elementos ativos para cada fase
⇒ FASES DE CONSTRUÇÃO (início do processo)
2) fazer i=1, n0. de fases construtivas
2.1) passo básico do algoritmo 2
sub-rotina TROCADIR1
sub-rotina VPERMUT
sub-rotina TROCADIR2
sub-rotina NCOOR-INC
3) montar o perfil (por altura efetiva) da estrutura
4) montar o vetor de forças nodais
5) montar o vetor de carga (leva em conta a força de protensão, distribuída, etc.)
6) fazer o equilíbrio para cada fase de construção (EQUILIB) / DESQNO = P FREAC
EQUILIB - subrotina que procede o equilíbrio a cada início de uma etapa de
construção
DESQNO - vetor das cargas não equilibradas a cada início da uma fase
FREAC = vetor das forças internas resistentes nodais
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FIRACEL = força interna resistente acumulada por elemento (ao longo de todo o
processo)
⇒ ANÁLISE NÃO-LINEAR
7) fazer j=1, n0. de passos de carga
8) fazer k=1, n0. de iterações
9) atualizar matriz de rigidez tangente
10) introduzir condições de contorno
11) calcular deslocamentos incrementais
12) atualizar coordenadas
13) calcular vetor de desequilíbrio nodal
14) verificar convergência
repetir os passos de 7 a 14 até que a convergência seja verificada
15) incrementar passo de carga até o último
⇒ ANÁLISE DINÂMICA
16) montar o problema dinâmico
17) introduzir condições de contorno
18) triangularizar matriz de rigidez tangente
19) calcular os modos e freqüências (técnica de iteração por subespaço)
subrotina COOR-INC
20) voltar ao passo 2
Os principais aspectos referentes ao algoritmo 2 são definidos no passo básico
2.1. É através das sub-rotinas trocadir1, vpermut, torcadir2 e ncoor-inc, além da
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coor-inc que a estruturação para o procedimento computacional via algoritmo 2 é
definido. Essas subrotinas realizam as seguintes tarefas:
VPERMUT - monta o vetor de permutação que faz a correspondência entre os
nós ativos ordenados e a numeração original. Notar que a cada fase
construtiva esse vetor é recalculado. É determinado também o último nó
ativo , após a reordenação, para a fase corrente.
NCOOR-INC- gera o novo vetor de coordenadas e incidências de acordo com o
vetor de permutação, que traz os nós ativos para uma dada fase construtiva
ordenados de 1 até o último nó ativo daquela fase. O vetor de permutação
faz a correspondência entre os nós ativos ordenados e a numeração original.
TROCADIR1 - uma vez iniciada uma fase construtiva, onde os graus de
liberdade são reordenados, tem-se como resultado do processo não-linear,
os deslocamentos em relação a esses graus de liberdade que foram
ordenados. Antes que se proceda a uma nova fase, no início da qual o vetor
de permutação será formado, deve-se passar esses deslocamentos para um
vetor que se refira à numeração original, a fim de que os valores dos
deslocamentos fase a fase sejam acumulados nas direções corretas. Assim, o
que essa sub-rotina faz é transformar os deslocamentos calculados em
relação aos nós reordenados naqueles em relação aos nós originais.
TROCADIR2 - Uma vez realizada a tarefa acima, o vetor de permutação para a
fase corrente é recalculado, de forma a se poder transformar os
deslocamentos da fase anterior, no sistema de referência original, para os
novos graus de liberdade referentes aos nós reordenadaos da fase corrente,
para que os deslocamentos sejam somados corretamente. Nota-se, portanto,
que essas duas sub-rotinas são acionadas no final e início de cada fase
construtiva.
COOR-ORIG - as coordenadas atualizadas, em relação aos nós reordenados, são
transformados, por meio do vetor de permutação, nas coordenadas em
relação aos nós originais.
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Comparando-se os dois algoritmos, verifica-se que a diferença básica consiste na
definição do perfil de cada subestrutura gerada. Enquanto no algoritmo 1, o perfil é
calculado uma vez só correspondendo ao perfil da estrutura completa; aqui o perfil é
recalculado a cada início de uma nova etapa de construção, levando em conta apenas
aqueles graus de liberdade correspondentes aos nós ativos ordenados. Para dar suporte a
essa tarefa de definição do perfil somente para os nós ativos, necessita-se daquelas subrotinas descritas acima, aparecendo no passo básico 2.1 do algoritmo 2.
Os comentários sobre os aspectos computacionais e teóricos feitos para o
algoritmo 1 se aplicam também para o algoritmo 2.
VI.4 - Exemplos-teste
Apresentam-se dois exemplos-teste como forma de aferição e validação dos
algoritmos implementados computacionalmente, descritos na seção anterior. Os dois
algoritmos foram testados para os exemplos-teste, embora os resultados apresentados se
refiram somente ao algoritmo 2. O primeiro exemplo corresponde a uma torre estaiada,
onde são simuladas duas etapas de construção, com a carga externa atuante sobre a
estrutura variando ao se passar de uma fase para a outra. Esse exemplo é importante
como um exemplo de aferição, primeiro porque é constituído por elementos de cabo e
pórtico que são usados na discretização do modelo de pontes estaiadas; segundo, porque
se consegue captar o comportamento não-linear geométrico da estrutura no primeiro
estágio de cálculo; além de possibilitar aferir a resposta já que o mesmo é um problema
bem estudado (ver NEVES [11]).
O segundo exemplo corresponde a um modelo tridimensional de ponte estaiada,
fazendo-se duas simulações para as etapas de construção.
A primeira, referente ao modelo completo; e a segunda, à metade do modelo.
Esse mesmo modelo é analisado mais detalhadamente no Capítulo VIII, para o qual são
estabelecidos quatro etapas de contrução.
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VI.4.1 - Torre Estaiada
As propriedades do material e características geométricas são:
Para o cabo

Mastro

Área = 1,23 × 10-3 m2

Área = 9,67 × 10-2 m2

E = 1,518 × 108 kN/m2

Iz = 3,64 × 10-3 m4

Força inicial = 44,48 kN

E = 2,0 × 108 kN/m2

Coef. de Poisson = 0,20

Coef. de Poisson = 0,20

mass específica (massa/unid. de vol.) - μ = ρ/g = 7,85 kN.s2/m4 (ambos
materiais)
Os cabos são discretizados em 4 elementos de cabo/treliça e o mastro, em 4
elementos de pórtico espacial (ver figura VI.2), sendo três graus de liberdade inativos.
O carregamento externo é constituído pela carga transversal P aplicada no topo do
mastro e pelo peso próprio do cabo igual a 0,98 kN, ambas aplicadas como cargas
pontuais nos pontos nodais. Essa carga P é variada nas simulações realizadas, a fim de
verificar se a resposta estrutural, nesse exemplo específico, para a fase final (fase 2),
será sempre a mesma.
A figura VI.3 apresenta o modelo e a consideração das fases simuladas. Foram
realizadas 4 simulações, onde a primeira fase corresponde sempre a torre estaiada com
os dois cabos e a segunda a torre somente com um cabo.
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P

Torre Estaiada com dois Cabos

Figura VI.2 - Modelo completo de referência

P2

P1

Fase 1

Fase 2

Figura VI.3 - Fases de construção para a torre estaida
A tabela VI.1 mostra a variação dos valores para P1 nas quatro simulações
realizadas. O valor para a carga P2 é sempre o mesmo e corresponde a carga externa
total que seria aplicada caso se fosse analisar o comportamento não-linear geométrico
da estrutura sem a consideração das fases construtivas. Os valores que servirão de
referência são aqueles correspondentes a carga P2 (carga total) atuando sobre a torre
com os dois cabos, cujo comportamento estrutural é conhecido (NEVES [11]).
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Tabela VI.1 - Valores das cargas atuantes nas duas fases
Simulação
1a

2a

3a

4a

Fases

Carga (kN)

Fase 1

P1 = 1

Fase 2

P2 = 222,30

Fase 1

P1 = 10

Fase 2

P2 = 222,30

Fase 1

P1 = 20

Fase 2

P2 = 222,30

Fase 1

P1 = 30

Fase 2

P2 = 222,30

Análise dos Resultados
Na análise não-linear geométrica realizada para cada etapa de construção, a
carga externa é aplicada em 60 passos de carga. As figuras VI.4, VI.5 e VI.6 apresentam
respectivamente a resposta não-linear, carga versus deslocamento horizontal no topo da
torre, para a fase 1, fase 2 e, por último, a resposta da estrutura ao longo das duas fases,
contidas num mesmo gráfico. Os gráficos representam o comportamento estrutural
somente para a 4a simulação, ou seja, P1 = 30 kN e P2 = 222,30 kN.
A tabela VI.2 apresenta os valores das forças no cabo 1, nas fases1 e 2, para as
três primeiras simulações, juntamente com o deslocamento horizontal no topo da torre.
P (kN)
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

0

0,01

0,02
0,03
Deslocamentos (cm)

0,04

0,05

Figura VI.4 - Resposta não-linear para a fase 1
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P (kN)
250
200
150
100
50
0

0

0,1

0,2
0,3
0,4
Deslocamentos (cm)

0,5

0,6

Figura VI.5 - Resposta não-linear para a fase 2
P (kN)
250
200
150

Fase 1

100

Fase 2
50
0

0

0,1

0,2
0,3
0,4
Deslocamentos (cm)

0,5

0,6

Figura VI.6 - Comportamento estrutural ao longo das fases
Tabela VI.2 - Forças no cabo 1 e deslocamento no topo da torre para três simulações
Carga inicial
(kN)

Fases

Forças no cabo 1 (kN)

Deslocamento Horizontal no
topo da torre (cm)

Fase 1

50,01

0,00150

Fase 2

676,22

0,5239

Fase 1

65,08

0,0153

Fase 2

676,29

0,5241

Fase 1

85,01

0,0326

Fase 2

676,22

0,5241

1

10

20
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Como se pode constatar na tabela VI.2, os valores para força no cabo 1 e o
deslocamento no topo da torre, para a fase final de construção (fase 2), são sempre os
mesmos, independentemente do valor da carga P1 aplicada na primera fase. Esses
resultados comprovam, então, que o procedimento computacional implementado está
correto.
Mais a título de ilustração, apresenta-se a tabela VI.3, para a carga P1 = 30 kN,
com as freqüências naturais de vibração relativas ao 1o e 2o modo, para cada fase.
Tabela VI.3 - Freqüências naturais de vibração para as fases 1 e 2
Carga inicial (kN)

Freqüências (Hz)

Fases
f1

f2

Fase 1

0,6965

0,7846

Fase 2

0,8501

1,8890

30

VI.4.2 - Ponte Estaiada Tridimensional
A figura VI.7 apresenta uma vista em perspectiva do modelo 3D da ponte
estaiada, para a qual foram simuladas computacionalmente 2 etapas de construção, sem
se ater muito ao aspecto real do problema, mas sim, com o intuito de verificar como a
estrutura se comporta ao longo das duas fases e se o desempenho da mesma está dentro
daquilo que se espera.
Aqui não se fará menção as propriedades e características do modelo. A parte
referente à descrição do modelo será feita no Capítulo VIII.
A fase 1 de construção, em termos de simulação computacional, corresponde ao
modelo completo, a fase 2, à metade do modelo.
Os valores das forças nos cabos, esforços normais para os elementos do
tabuleiro e os deslocamentos para os pontos nodais pertencentes ao tabuleiro e à torre
são dados em referência à figura VI.8.
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Figura VI.7 - Vista em perspectiva do modelo 3D
12
11
10
9
8

1
2

7
3
4
5

6
6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Figura VI.8 - Referência para os cabos, elementos e nós
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A tabela VI.4 apresenta os valores das forças para os cabos que partem da torre
em direção ao vão central, para ambas as fases, além dos valores das tensões iniciais
nos cabos para o modelo de referência, no caso a fase 1.
Tabela VI.4 - Força nos cabos para as duas fases
Força nos cabos (Kips)

Cabos

Força inicial nos
cabos (Kips)

Fase 1

Fase 2

1

4998,05

5401,98

4.300,

2

2886,77

2885,6

2.700,

3

2579,65

2471,18

2.450,

4

2186,00

2084,45

2.100,

5

1787,43

1724,23

1.740,

6

1312,23

1263,53

1.330,

1 kip = 4,448 kN
O gráfico VI.9 ilustra melhor a variação das forças nos cabos entre as duas fases.
Força nos cabos (kips)
6.000
5.000
Fase 1

4.000
Fase 2

3.000

Força Inicial

2.000
1.000

1

2

3

4

5

6

Cabos

Figura VI.9 - Representação gráfica para a variação das forças nos cabos entre as fases
(1 kip = 4,448 kN)
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Comparando-se os valores das forças nos cabos para as fases 1 e 2, notase que o valor das forças no cabo 1 (mais externo) aumentou, enquanto os outros cabos
(mais internos) mantiveram a mesma faixa de valor, com uma pequena variação.
Os esforços normais para os elementos pertencentes ao tabuleiro são mostrados
na tabela VI.5, e o gráfico referente à variação dos esforços nas fases, dando uma idéia
de como se desenvolvem esses esforços nos elementos do tabuleiro, na figura VI.10.
Tabela VI.5 - Esforços normais nos elementos do tabuleiro
Esforços normais (Kips)

Elementos

Fase 1

Fase 2

1

- 4337,9

4993,7

2

- 1732,8

7596,2

3

513,2

9746,7

4

2994,2

11.445,0

5

3556,5

12.661,0

6

4172,5

13.254,0

(+ Compressão

- tração)

1 kip = 4,448 kN

Esforço Normal (kips)
15.000
Fase 1 Fase 2

10.000

(+) compressão
(-) tração

5.000

0

-5.000

1

2

3
4
5
Elemento do Tabuleiro

6

Figura VI.10 - Representação gráfica para a variação dos esforços normais ao longo do
tabuleiro entre as fases.

(1 kip = 4,448 kN)
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Os deslocamentos obtidos para as duas fases em relação aos nós do tabuleiro
(vão central) e da torre são apresentados na tabela VI.6.
A configuração estática deformada para a fase 2 está representada na figura
VI.11.
Tabela VI.6 - Deslocamentos no tabuleiro (nós 1 a 6) e torre (nós 7 a 12) para as fases
Deslocamentos (ft)
Nós

Fase 1

Fase 2

1

- 0,817

- 2,622

2

- 0,644

- 1,473

3

- 0,528

- 0,917

4

- 0,411

- 0,620

5

- 0,290

- 0,392

6

- 0,166

- 0,177

7

0,068

- 0,086

8

0,083

- 0,037

9

0,098

0,015

10

0,115

0,072

11

0,132

0,131

12

0,151

0,191

1 ft = 0,3048 m
Com a finalidade de verificar como se comporta a ponte na fase 2, mostra-se a
resposta peso próprio versus deslocamento no meio do vão e no topo da torre nas
figuras VI.12 e VI.13, respectivamente.
Finalmente, na tabela VI.7, são apresentados os valores das seis primeiras
freqüências naturais de vibração para as duas fases com a respectiva caracterização dos
modos correspondentes a essas freqüências.
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Figura VI.11 - Configuração estática deformada para a fase 2
Passo de Carga
60
50
40
30
20
10
0
-1

-1,5

-2
-2,5
-3
-3,5
Deslocamento Vertical (ft)

-4

-4,5

Figura VI.12 - Resposta peso próprio x deslocamento no meio do vão - fase 2
(1 ft = 0,3048 m)
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Passo de Carga
60
50
40
30
20
10
0
0,14

0,15

0,16
0,17
0,18
Deslocamento Horizontal (ft)

0,19

0,2

Figura VI.13 - Resposta peso próprio x deslocamento no topo da torre - fase 2
(1 ft = 0,30 48 m)
Tabela VI.7 - Primeiras freqüências naturais para as duas fases e descrição dos
modos
Fase 1
Freqüência (Hz)
1o modo

0,1933

Fase 2
Descrição

1o modo de flexão

Freqüência (Hz)
0,1754

(torre + tabuleiro)

2o modo

0,2502

1o modo de torção

0,2592

2o modo de flexão

0,1952

0,2992

flexão dos cabos +

0,2331

0,3119

2o modo de torção

0,3230

0,3289

flexão dos cabos

2o modo de torção
(torre + tabuleiro)

0,3326

(torre + tabuleiro)

6o modo

1o modo de torção
(torre + tabuleiro)

pequena do tabuleiro

5o modo

flexão lateral do
tabuleiro

(torre + tabuleiro)

4o modo

1o modo de flexão
(torre + tabuleiro)

(torre + tabuleiro)

3o modo

Descrição

flexão dos cabos +
pequena do tabuleiro

0,3343

flexão dos cabos
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CAPÍTULO VII
IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

VII.1 - INTRODUÇÃO
O modelo computacional implementado, correspondendo à formulação do
problema de programação com multi-objetivos, cujos conceitos teóricos foram
apresentados no capítulo VI, será descrito na seção VII.2.2. O modelo engloba todos os
aspectos computacionais do desenvolvimento da técnica do goal programming com o
programa de análise. É descrito também a forma pela qual o programa otimizador troca
informações com o programa de análise, fazendo uma referência ao algoritmo de
otimização descrito no capítulo IV.
Os principais aspectos computacionais referentes à simulação das fases
construtivas por meio da retroanálise já foram apresentadas no capítulo VI, quando da
descrição dos algoritmos 1 e 2. Maiores detalhes sobre as técnicas computacionais
utilizadas, métodos de solução do problema não-linear estático e dinâmico linear,
podem ser vistos em NEVES [11], além da discretização utilizada para modelagem da
ponte estaiada.
Os algoritmos desenvolvidos foram implementados em linguagem Fortran 77,
para microcomputadores.

VII.2 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ANÁLISE COM O DE
OTIMIZAÇÃO

VII.2.1 - FLUXOGRAMA
A figura VII.1 ilustra o fluxograma esquemático do acoplamento do programa
de otimização com o de análise. As sub-rotinas principais e as tarefas desempenhadas
por elas serão apresentadas.
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Entrada de dados
p/a otimização

Módulo de definição
do problema

Entrada de dados
p/a análise

I
HJALG
II
IV

III
DECIDE

DECIDE

DECIDE

Módulo de
otimização

VALUE

YVALUE

ANALISE

Módulo de
interface
Módulo de análise
do problema

Figura VII.1 - Fluxograma básico do acoplamento do programa de otimização com o de
análise.
O módulo de definição do problema compreende a entrada de dados para o
problema de otimização e a entrada de dados para o problema de análise. Na parte de
entrada de dados para o problema de otimização são lidos todos os dados necessários
para a formulação do problema de programação com multi-objetivos. Primeiro são lidos
todos os valores relacionados com as variáveis de decisão; depois, os com as funçõesobjetivos e por último, os valores relativos à identificação do problema e aqueles com a
identificação com o método de otimização. O modelo geral descrito na seção VII.2.2 dá
uma idéia dos valores lidos.
No

módulo de otimização, a sub-rotina mais importante é a HJALG,

correspondendo ao Pattern Search modificado, onde é resolvido o problema de
determinar o mínimo lexicográfico de um vetor. É composta pelas sub-rotinas VALUE,
DECIDE, YVALUE.
•

A sub-rotina YVALUE realiza a interface entre o programa otimizador e o
de análise. Ela gerencia a entrada e a saída do programa de otimização, de
modo que as atualizações das variáveis de decisão e das funções-objetivos
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são feitas nesse módulo. As principais sub-rotinas acionadas por ela são
descritas a seguir.
•

ATUAPAR (atualiza os parâmetros da seção transversal)

•

SEÇÃO (cálculo das áreas e inércias das seções transversais)

•

ATUALIZA (atualiza as variáveis de decisão alteradas pelo otimizador e
passa para o programa de análise)

•

VIBRES (programa de análise)

•

ATUAOBJ (atualiza os objetivos, uma vez que foram modificados pelo
programa de análise e retorna os valores para o otimizador).
Os aspectos principais dessas sub-rotinas são descritas a seguir.
SEÇÃO - consta de uma biblioteca com diversos tipos pré-definidos de seções

transversais, de modo a se calcular as áreas e momentos de inércias.
ATUALIZA - faz a atualização dos nós independentes (nós cujas coordenadas
estão sendo alteradas pelo otimizador), das coordenadas dos nós dependentes (nós do
tabuleiro, situados entre pares de cabos; ou nós intermediários utilizados na
discretização dos cabos. Faz ainda a atualização das áreas e inércias dos elementos do
tabuleiro e da torre, ou seja, uma vez que os parâmetros da seção transversal foram
atualizados em ATUAPAR, identifica-se cada elemento resultante da discretização com
a seção respectiva.
ATUAOBJ - chamada por YVALUE, logo após o programa de análise ser
executado. Faz a atualização das variáveis que compõem os objetivos do problema. Os
valores que irão compor os objetivos são calculados pontualmente pelo programa de
análise, função das variáveis de decisão, e passados para o programa otimizador (goal
programming)
Em relação ao fluxograma básico apresentado na figura VII.1, na parte referente
ao módulo de otimização, os algarismos romanos I, II, III e IV correspondem às
chamadas realizadas pela sub-rotina HJALG na solução do problema de múltiplos
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objetivos. Fazendo uma associação com os passos do algoritmo do Pattern Search
descrito no capítulo IV, a chamada I corresponde à avaliação da função no ponto de
partida; as chamadas II e III à busca exploratória e a chamada IV, ao passo de
aceleração.
O Pattern Search modificado corresponde ao algoritmo do Pattern Search
apresentado no capítulo IV, seção IV.3.2, acrescido das sub-rotinas DECIDE, VALUE e
YVALUE. Na essência, como já falado antes nesta seção, a sub-rotina HJALG contém
os principais passos do Pattern Search modificado. Na sub-rotina DECIDE é realizada a
escolha lexicográfica entre dois pontos de projeto (ver capítulo V, seção V.3.2). Assim,
no algoritmo do Pattern Search apresentado no capítulo IV, nos passos onde é feito o
teste com a função escalar é substituído agora, no Pattern Search modificado, para a
função vetorial, comparando-se os valores entre dois pontos em termos de mínimo
lexicográfico.
A figura VII.2 ilustra a troca de informações entre o programa de otimização e o
de análise.

OTIMIZADOR
(Goal Programming)

PROGRAMA DE ANÁLISE
(Pontes Estaiadas)

INTERFACE
(Subrotina YVALUE)

Figura VII.2 - Quadro ilustrativo da troca de informações entre o programa de
otimização e o de análise.
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VII.2.2 - MODELO DO GOAL IMPLEMENTADO: DESCRIÇÃO DAS
VARIÁVEIS

Entrada de dados para o Goal/Otimizador
Leitura dos parâmetros:
- NVDRX, NVDRY, NVDRA, NVDRST, NTS, NCAB, NEPC
• NVDRX = número de variáveis de decisão relativas à coord. “X”. - Localização dos
cabos ao longo do tabuleiro.
• NVDRY = númeo de variáveis de decisão relativas à coord. “Y”. - Distância entre o
tabuleiro e os cabos ao longo da torre.
• NVDRA = número de variáveis de decisão relativas às áreas dos cabos.
• NVDRST = número de variáveis de decisão relativas às seções transversais dos
elementos do tabuleiro e da torre.
• NTS = número de tipos de seções transversais (tabuleiro e torre).
• NCAB = número de cabos (pares de cabos) presentes na estrutura.
• NEPC = número de elementos por cada cabo (supõe-se aqui que todos os cabos estão
discretizados com o mesmo número de elementos).
A protensão nos cabos é calculada em função da variável de projeto, Ac - área do
cabo, e da tensão admissível do aço para os cabos.

Leitura dos dados relacionados com as variáveis de decisão:
• Primeiro, leitura dos parâmetros da seção transversal:
• NPS (I) → com J = 1, NTS

// NPS → número de parâmetros por seção.

- Fornece, para cada tipo de seção, o número de parâmetos associados à mesma.
Esses parâmetros podem ser: altura, largura, espessura, etc.
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Exemplo:
NPS(1) = 3 / NPS(2) = 3 / NPS(3) = 4
SEC(1, 1) = b1; SEC(1, 2) = h1; SEC(1, 3) = d1
.
.
.
SEC(3, 2) = h3
No de Tipos de
Seção (NTS)

NPS

Seção

1

b1

h1

d1

s1

(seção 1)

2

b2

h2

d2

s2

(seção 2)

3

b3

h3

⎯

s3

(seção 3)

Leitura dos valores iniciais e incrementos das variáveis de decisão:
i) - Fornecer por linha, o valor inicial e o incremento para cada variável de decisão
relativa à coord. “X”, com o respectivo número do nó associado àquela
coordenada.
Ler ⇒ valor inicial da variável de decisão relativa a “Xi”, incremento da variável,
número do nó associado com aquela coord.
• NNOASX(I) - I = 1, NVDRX
- Fornece o número do nó associado à variável de decisão Xi.
ii) - Fornecer por linha, o valor inicial e o incremento para cada variável de decisão
relativa à

coord. “Y”, com o respectivo número do nó associado àquela

coordenada.
Ler ⇒ valor inicial da variável decisão relativa a “Yi”, incremento da variável, número
do nó assocoiadoo com aquela coord.

239
• NNOASY(I) - I = 1, NVDRY
- Fornece o número do nó associado à variável de decisão Yi.
iii) - Fornecer por linha, o valor inicial e o incremento para cada variável de decisão
relativa à área da seção transversal do cabo.
Ler ⇒ Valor inicial da variável decisão relativa a A ic , incremento da variável.
iv) - Fornecer por linha, o valor de cada parâmetro da seção Si e os respectivos
incrementos e o número correspondente ao tipo de seção (ITIPS(I) - seção caixão,
seção oca, etc).
Ler ⇒ Valor inicial de cada parâmetro da seção Si (b1, h1, d1, ...), incremento de cada
parâmetro para a seção Si, número correspondente ao tipo de seção.
Ex:.
b1

h1

d1

Δb1

Δ h1

Δd1

ITIPS(1)

b1

h2

d2

Δb2

Δ h2

Δ d2

ITIPS(1)

• ITIPS(I) - I = 1, NTS
- Indica o número corrrespondente ao tipo de seção.
Esse número permite o desvio correto no teste que é feito na sub-rotina de
Biblioteca de Seções.

Leitura dos dados relacionados com os objetivos:
Leitura de Parâmetros:
- NOBREC, NOBRX, NOBRY, NOBRRE, NOBRST, NOBRAC, NOBRTC,
NOBRRT, NOBRTE, NOBRME, NOBRRM, NOBRDE, NOBRFQ
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• NOBREC = número
(distância

de

objetivos relativos

ao espaçamento

entre os cabos.

entre as ancoragens dos cabos ao longo do tabuleiro).

• NOBRX = número de objetivos relativos à coordenada

“Xi”. (localização

da

ancoragem dos cabos ao longo do tabuleiro).
• NOBRY = número de objetivos relativos à coordenada “Yi”. (distância entre o
tabuleiro e os pontos de ancoragem dos cabos ao longo da torre).
• NOBRRE = número de objetivos relativos à razão entre os espaçamentos dos cabos ao
longo do tabuleiro.
• NOBRST = número de objetivos relativos aos parâmetros das seções transversais dos
elementos do tabuleiro e da torre.
• NOBRAC = número de objetivos relativos às áreas das seções transversais dos cabos.
• NOBRTC = número de objetivos relativos às tensões nos cabos.
• NOBRRT = número de objetivos relativos à razão entre as tensões nos cabos.
• NOBRTE = número de objetivos relativos à tensão em dados elementos do tabuleiro
e

da torre.

• NOBRME = número de objetivos relativos ao momento em dados elementos
do

tabuleiro e da torre (elemento com maior solicitação de esforço).

• NOBRRM = número de objetivos relativos à razão
aqueles

entre

os

momentos

para

elementos localizados nos pontos de suspensão dos

cabos, ao

longo do tabuleiro. (garantir uma istribuição equilibrada

os

valores do momento).

• NOBRDE = número de objetivos relativos aos deslocamentos nodais.
• NOBRFQ = número de objetivos relativos às freqüências naturais de vibração.
• NOBRPE = número de objetivos relativos ao peso da estrutura.
Leitura dos valores do lado direito das funções-objetivos - RHS:

para
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G i ; f ( x i ) + d -i − d +i = b i
i) - Fornecer por linha, o valor do lado direito ( b i ou RHS) dos objetivos relativos

aos

espaçamentos entre os cabos (NOBREC).

⎧
xi
−
+
+ d 1− − d 1+ = 1) min d 1−
⎪⎪ x i ≥ x inf ⇒ G1 ; x1 + d 1 − d 1 = x inf ou x
inf
Gi ; ⎨
x2
−
+
⎪ x i ≤ x sup ⇒ G 2 ; x1 + d 2 − d 2 = x sup ou
+ d −2 − d +2 = 1) min d +2
⎪⎩
x sup

onde: xi → é o espaçamento entre os pontos de ancoragem dos cabos ao longo do
tabuleiro.
xinf; xsup → são os limites inferiores e superiores, respectivamente, para os
espaçamentos.
∗ Na preparação dos dados, escrever às funções objetivas relacionadas com o

espaçamento entre os dados como a seguir:

G1 ; x1 ( NOi +1 − NO i ) ≥ x inf ⇒ x1 + d1− − d1+ = x inf
ou

xi
+ d 1− − d 1+ = 1) min d 1−
x inf

G 2 ; x 1 ( NO i+1 − NO i ) ≤ x sup ⇒ x 1 + d −2 − d +2 = x sup
ou

xi
+ d −2 − d +2 = 1) min d +2
x sup

onde: x1 ( NOi +1 − NOi ) → é a diferença entre a coordenada “X” do nó i + 1 e o nó i.

Ler ⇒ valor do lado

direito de objetivo (RHS / bi) - Xinf / Xsup; o número de nó

relativo à coord. “X” do nó i + 1; o número do nó relativo à coord. “X” do nó i.
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MEC1(I, 2) → com I = 1, NOBREC

⎧MEC1(I, 1) = fornece o número do nó i + 1
⎨
⎩MEC1(I, 2) = fornece o número do nó i

C abos

Nó

Nó

i

Xi

i+ 1

Figura VII.3

ii) - Fornece por linha, o valor RHS (bi) dos objetivos relativos à coord. “X”.
(NOBRX) - evitar cruzamento dos cabos.
G i ; x i +1 ≥ x i ⇒ G1 ; x 2 + d 1− − d 1+ = x1
ou

x2
+ d 1− − d 1+ = 1) min d 1−
x1

onde: x1 , x i +1 → são as coordenadas “X” dos nós i e i + 1.

Escrever as funções-objetivos relacionadas com as coord. “X” como a seguir:
G i ; x i+1( NÓi+1 ) ≥ x i ( NÓi ) ⇒ x i+1 + d 1− − d 1+ = x i
ou

x i +1
+ d 1− − d 1+ = 1) min d 1−
xi
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(

)

onde: x i +1 NÓi +1 → é a coordenada “X” do nó i + 1.

Ler ⇒ valor o lado direito do objetivo (RHS / bi) - Xi(NÓi); o número do nó relativo à
coord. “X” do nó i + 1; o número do nó relativo à coord. “X” do nó i.

• MEC2(I, 2) → com I = 1, NOBRX
⎧MEC2(I, 1) = fornece o número do nó i + 1
⎨
⎩MEC2(I , 2) = fornece o número do nó i

• Para garantir que os cabos não se cruzem, devemos ter:
x i +1 > x i ; x i + 2 > x i +1 , etc.
Cabos

Xi

i

i+1

i+2

Xi + 1
Xi + 2

Figura VII.4

iii) - Fornecer por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos à coord. “Y”.
(NOBRY) - altura da torre.
⎧
yi
−
+
+ d 1− − d 1+ = 1) min d 1−
⎪⎪ y i ≥ h inf ⇒ G1 ; y i + d 1 − d 1 = h inf ou h
inf
Gi ; ⎨
y2
−
+
⎪ y i ≤ h sup ⇒ G 2 ; y i + d 2 − d 2 = h sup ou
+ d −2 − d +2 = 1) min d +2
⎪⎩
h sup
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onde: yi → é a altura entre o tabuleiro e o 1o ponto de
ancoragem do cabo na torre.
hinf; hsup → são valores inferiores e superiores para a
altura da torre.
Pode ser 0,20 - 0,25 do vão central.

Y

i
Yi
k
x

Figura VII.5

Escrever as funções-objetivos relacionadas com a altura da torre como a seguir:

(

G i ; y1 NÓ i − NÓ k
ou

)

≥ h inf ⇒ y1 + d 1− − d1+ = h inf

y1
+ d 1− − d 1+ = 1) min d 1−
hin

G i+1 ; y1 ( NÓi − NÓk ) ≤ h sup ⇒ y1 + d 2− − d +2 = h sup
ou

(

)

y1
+ d −2 − d +2 = 1) min d +2
h sup

onde: yi NÓ1 − NÓ k → é a diferença entre a coordenada “Y” do nó i e o nó k.
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Ler ⇒ valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - hinf / hsup; o número do nó relativo à
coord. “Y” do nó i; o número do nó relativo à coord. “Y” do nó k.

• MEC3(I, 2) → com I = 1, NOBRY
⎧MEC 3(I, 1) = fornece o número do nó i
⎨
⎩MEC 3(I, 2) = fornece o número do nó k
iv) - Fornece por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos à razão entre os
espaçamentos dos cabos (NOBRRE).
⎧ xi
x1
≥ 0,9 ⇒ G1 ;
+ d 1− − d 1+ = 0,9} min d 1−
⎪x
x
2
G i ; ⎨ xi+1
x1
i
⎪
≤ 1,0 ⇒ G 2 ;
+ d 2− − d +2 = 1,0} min d +2
x
x
⎩ i+1
2
onde: xi, xi+1 → são os espaçamentos entre os pontos de ancoragem dos cabos ao longo
do tabuleiro.

Escrever as funções-objetivos relacionadas com a razão entre os espaçamentos dos
cabos como a seguir:
⎧ x ( NO i +1 − NOi )
x ( NO i +1 − NOi )
+ d 1− − d 1+ = 0,9} min d1−
≥ 0,9 ⇒ 1
Gi ; ⎨ 1
x 2 ( NO i + 2 − NOi )
⎩ x 2 ( NO i + 2 − NOi +1 )

⎧⎪ x ( NO − NO )
x1 ( NOi+1 − NOi )
1
i+1
i
+ d 2− − d +2 = 1,0} min d +2
≤ 1,0 ⇒
G i+1 ; ⎨
⎪⎩ x 2 ( NOi+2 − NOi+1 )
x 2 ( NOi+2 − NOi )

onde: xi (NOi+1-NOi) → é diferença entre a coordenada “X” do nó i + 1 e o nó i.
xi → é o i-ésimo espaçamento correspondente à diferença de coordenadas “X”
xi (NOi+1-NOi)
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Ler ⇒ valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - 0,9 / 1,0; o número do nó relativo à
coord. “X” do nó i + 1; o número do nó relativo à coord. “X” do nó i; o número
do nó relativo à coord. “X” do nó i + 2; o número do nó relativo à coord. “X” do
nó i + 1.
• MEC4(I, 4) → com I = 1, NOBRRE
⎧MEC 4(I ,
⎪MEC 4(I ,
⎪
⎨
⎪MEC 4(I ,
⎪⎩MEC 4(I ,

1)
2)
3)
4)

=
=
=
=

fornece o número do nó i + 1
fornece o número do nó i
fornece o número do nó i + 2
fornece o número do nó i + 1

i

i+1

i+2

Xi
Xi + 1

Figura VII.6

v) Fornecer por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos aos parâmetros da seção
transversal (NOBRST).
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⎧
⎪ bi
⎪
⎪ bi
⎪
⎪
⎪ hi
Gi ; ⎨
⎪ hi
⎪
⎪
⎪d i
⎪
⎪d i
⎩

≥ b inf ⇒ G1 ; b1 + d 1− − d 1+ = b inf ou
≤ bsup ⇒ G 2 ; b1 + d 2− − d +2 = bsup ou
≥ h inf ⇒ G 3 ; h1 + d 3− − d +3 = h inf ou
≤ bsup ⇒ G 4 ; h1 + d 4− − d +4 = h sup ou
≥ d inf ⇒ G5 ; d 1 + d 5− − d 5+ = d inf ou
≤ d sup ⇒ G6 ; b1 + d 6− − d 6+ = d sup ou

b1
b inf
b1
bsup
h3
h inf
h1
h sup
d1
d inf
d1
d sup

+ d 1− − d 1+ = 1} min d 1−
+ d 2− − d +2 = 1} min d +2
+ d 3− − d +3 = 1} min d 3−
+ d 4− − d +4 = 1} min d +4
+ d 5− − d 5+ = 1} min d 5−
+ d 6− − d 6+ = 1} min d 6+

∗ Verificar que cada parâmetro de dada seção tem dois objetivos relacionados.
Entretanto, basta que se considere somente um objetivo para cada parâmetro, ou seja,
que o valor de um determinado parâmetro seja superior a um limite inferior. Isso
também se verifica na consideração dos objetivos relacionados com a área da seção
transversal dos cabos.

onde: bi, hi, di → são os parâmetros de uma dada seção transversal i.
binf, hinf,dinf → são os limites inferiores para os valores dos parâmetros acima.

Escrever as funções-objetivos relacionadas com os parâmetros da seção tansversal
como a seguir
G i ; b1 ≥ b inf ⇒ b1 + d 1− − d 1+ = h inf
ou

b1
+ d 1− − d 1+ = 1} min d 1−
binf

G i+1 ; h 1 ≥ h inf ⇒ h 1 + d 2− − d +2 = h inf
ou

h1
+ d −2 − d +2 = 1} min d −2
hinf
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G i+2 ; d 1 ≥ h inf ⇒ d 1 + d −3 − d +3 = d inf
ou

d1
+ d −3 − d +3 = 1} min d −2
d inf

Obs:. Os objetivos acima são referentes a um tipo de seção transversal.

Ler ⇒ Valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - (binf, hinf, dinf) - ; valor
correspondente ao tipo da seção transversal; valor correspondente à ordem do
parâmetro da seção transversal (se 1o, 2 o , etc) - Por exemplo: b1 ou h1 ou d1
• IORD (I, 2) → com I = 1, NOBRST
⎧ IORD(I, 1) = fornece o tipo de seç ão transversal (se tipo 1, 2, 3, etc).
⎨ IORD(I, 2) = fornece a ordem do parâmetro da seç ão transversal
⎩

No de Tipos de
Seção (NTS)

NPS

Seção

1

b1

h1

d1

s1

(seção 1)

2

b2

h2

d2

s2

(seção 2)

3

b3

h3

⎯

s3

(seção 3)

* Assim, se a função-objetivo se refere:

⎧ A b1 ⇒ IORDI(I, 1) = 1; IORD(I, 2) = 1
⎪⎪
⎨ A d 1 ⇒ IORDI(I, 1) = 1; IORD(I, 2) = 3
⎪
⎪⎩ A h 3 ⇒ IORDI(I, 1) = 3; IORD(I, 2) = 1
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vi) - Fornecer por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos à área da seção
transversal dos cabos (NOBRAC).
Objetivos relativos às áreas dos cabos:

⎧
⎪ Aci ≥ Acinf
⎪
⎪
⎪
Gi ; ⎨
⎪ Aci ≤ Acsup
⎪
⎪
⎪
⎩

⇒ G1 ; Ac1 + d 1− − d 1+ = Acinf
ou

Aci
+ d 1− − d 1+ = 1} min d 1−
Acinf

⇒ G 2 ; Ac1 + d −2 − d +2 = Acsup
ou

Ac2
+ d −2 − d +2 = 1} min d +2
Acsup

• Os objetivos acima estão expressos de uma maneira mais geral, através de duas
funções-objetivos para cada área do cabo. No entanto, aqui, como já fora feito para os
parâmetros da seção transversal, basta que se considere somente uma função-objetivo
para cada área, ou seja, que a área do cabo seja superior a um limite inferior.
onde: Aci → área da seção transversal de cada cabo i.
Acinf, Acsup → são os limites inferiores e superiores para os valores das áreas das
seções transversais dos cabos.
Escrever as funções-objetivos relacionadas com as áreas das seções transversais
dos cabos como a seguir:

G i ; Ac1 ≥ Ac inf ⇒ Ac1 + d 1− − d 1+ = Ac inf
ou

Ac1
+ d 1− − d 1+ = 1} min d 1−
Acinf

G i+1 ; Ac 2 ≥ Ac inf ⇒ Ac 2 + d −2 − d +2 = Ac inf
ou

Ac2
+ d 2− − d 2+ = 1} min d 2−
Acinf
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Ler ⇒ valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - Acinf; valor correspondnete à ordem
do cabo (se cabo 1, 2, 3, etc).

• IOAC(I) → com I = 1, NOBRAC (fornece a ordem do cabo associada com o
objetivo I).
⎧⎪ IOAC(1) = 1 ⇒ que a á rea do cabo 1 ( Ac1 ) está associada ao objetivo 1.
⎨ IOAC(2) = 2 ⇒ que a á rea do cabo 2 ( Ac2 ) está associada ao objetivo 2.
⎪⎩
M
M

vii) - Fornecer por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos às tensões nos cabos
(NOBRTC).

σc i ≤ σ adm ⇒ G1 ; σc1 + d 1− − d 1+ = σ adm
ou

onde:

σc1
+ d 1− − d 1+ = 1} min d 1+
σ adm

σc i → tensão de tração em cada cabo i.
σ adm → tensão admissível para cada cabo i.

Escrever as funções-objetivos relacionadas com as tensões nos cabos como a
sequir:

G i ; σc1 ≤ σ adm ⇒ σc1 + d 1− − d 1+ = σ adm
ou

σc1
+ d 1− − d 1+ = 1} min d 1+
σ adm

G i+1 ; σc 2 ≤ σ adm ⇒ σc 2 + d −2 − d +2 = σ adm
ou

σc2
+ d 2− − d +2 = 1} min d +2
σ adm
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Ler ⇒ valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - σadm.
O vetor IDATM está associado aos objetivos acima.

IDATM(I) → com I = 1, NELMS - identifica os elementos permanentes aos respectivos
cabos presentes na estrutura.

∗ os valores fornecidos por IDATM variam de 1 até NCAB.
∗ IDATM(I) só será diferente de zero e por conseguinte, diferente do número de cabos
(NCAB) para aqueles elementos (do tabuleiro e da torre) nos quais queremos
determinar a tensão atuante. Assim, se o número de cabos for igual a NCAB (por ex.
8), podemos associar aqueles elementos para os quais queremos determinar a tensão
(tabuleiro ou torre), o número NCAB + 1 (por ex. 9).
Cabo 1
3
C abo 2
17

2

Cabo 3
16
1

15

25

32
40

Figura VII.7

⎧IDATM (1) = 1
⎪IDATM (2) = 1
⎪
⎪IDATM (15) = 2
⎪
⎨IDATM (17) = 2
⎪IDATM (25) = 3
⎪
⎪IDATM ( 32) = 4
⎪IDATM ( 40) = 4
⎩
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Obs:. IDATM(32) = 4 e IDATM(40) = 4 ⇒ que desejamos determinar a tensão
atuante nos elementos 32 e 40.
∗ Estamos supondo que NCAB = 3. Logo NCAB + 1 = 4.
viii) - Fornecer por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos à razão entre as
tensões nos cabos (NOBRRT).

⎧
σi
σ1
≥ 0,9 ⇒ G1 ;
+ d 1− − d 1+ = 0,9} min d 1−
⎪
σ6
⎪ σ NCAB−( i+1)
Gi ; ⎨
σi
σ1
⎪
≤
,
⇒
G
;
1
0
+ d −2 − d +2 = 1,0} min d +2
2
⎪σ
σ6
⎩ NCAB−( i+1)

onde: σi, σ NCAB − ( i +1) → são as tensões de tração nos pares de cabos opostos ancorados
ao longo da torre.
i → varia de 1 a NCAB/2
NCAB → número de cabos por torre. Estamos supondo NCAB = 6.

Escrever as funções-objetivos relacionadas com a razão entre as tensões nos cabos
como a seguir:

⎧σ
G i ; ⎨ 1 ≥ 0,9 ⇒
⎩ σ6
⎧σ
G i+1 ; ⎨ 1 ≤ 1,0
⎩ σ6

⇒

σ1
+ d 1− − d 1+ = 0,9} min d 1−
σ6
σ
+ d −2 − d +2 = 1,0} min d +2
σ6

Ler ⇒ valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - 0,9 / 1,0; número da ordem do cabo
correspondente no cabo i; número da ordem do cabo correspondente ao cabo
NCAB-(i-1).
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• MART(I, 2) → com I = 1, NOBRRT
⎧MART(I , 1) = fornece a ordem do cabo correspondente ao cabo i
⎨
⎩MART(I , 2 ) = fornece a ordem do cabo correspondente ao cabo NCAB − (i − 1)

o

)

6

1

(

b
ca

5

2
3

4

Figura VII.8
NCAB = 6

σ1 σ 2 σ 3
;
;
σ6 σ5 σ 4

⎧ MART(I, 1) = 1
⎪
⎨ MART(I, 2) = 6
⎪⎩
⎧ MART(I, 1) = 3
⎪
⎨ MART(I, 2) = 4
⎪⎩

para

σ1
σ6

para

σ3
σ4

ix) - Fornecer por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos às tensões em dados (ou
todos) elementos do tabuleiro e/ou da torre (NOBRTE).

⎧ σ ≥ σ comp
adm
⎪ i
⎪
⎪
⎪
⎪
Gi ; ⎨
trac
⎪ σ i ≤ σ adm
⎪
⎪
⎪
⎪⎩

⇒ G1 ; σ1 + d 1− − d 1+ = σ adm

comp

ou

σ1
comp
σ adm

+ d 1− − d 1+ = 1} min d 1−

trac
⇒ G 2 ; σ1 + d 2− − d +2 = σ adm

ou

σ1
+
−
+
}
trac + d 2 − d 2 = 1 min d 2
σ adm
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onde: σ i → tensão em um dado elemento do tabuleiro ou da torre (tensão de trabalho).
σ comp
adm → tensão admissível em compressão.
trac
σ adm
→ tensão admissível em tração.

Escrever as funções-objetivos relacionadas com as tensões em dados elementos do
tabuleiro e/ou da torre como a seguir:

G i ; σ1 ≥ σ adm

comp

⇒ σ1 + d 1− − d 1+ = σ adm

comp

ou

σ1
comp
σ adm

+ d 1− − d 1+ = 1} min d 1−

trac
trac
G i+1 ; σ1 ≤ σ adm
⇒ σ1 + d −2 − d +2 = σ adm

ou

σ1
−
+
+
}
trac + d 2 − d 2 = 1 min d 2
σ adm

trac
onde: σ i , σ comp
adm , σ adm → como definido anteriormente.

trac
σ adm
; número do elemento
Ler ⇒ valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - σ comp
adm

no qual se deseja calcular a tensão.

INTE(I) → com I = 1, NOBRTE (fornece o número do elemento para cálculo da
tensão).

{INTE ( I)

= 33 ⇒ que o elemento 33 está associado ao objetivo I, e assim por diante.
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x) - Fornecer por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos aos momentos em dados
elementos do tabuleiro e/ou da torre (NOBRME).
⎧ Mom ≥ M comp ⇒ G ;
1
i
adm
⎪
⎪
Mom 1
ou
⎪
comp +
M adm
⎪
⎪
Gi ; ⎨
trac
⎪ Mom i ≤ M adm ⇒ G 2 ;
⎪
Mom 1
⎪
ou
+
trac
⎪
M adm
⎪⎩

Mom 1 + d 1− − d 1+ = M adm

comp

d 1− − d 1+ = 1} min d 1−
trac
Mom 1 + d 2− − d +2 = M ad
m

d 2− − d +2 = 1} min d +2

onde: Momi → momento em um dado elemento do tabuleiro ou da torre (momento de
trabalho)
M comp
adm → momento admissível em compressão
trac
M adm
→ momento admissível em tração.

Escrever as funções-objetivos relacionadas com os momentos em dados elementos
do tabuleiro e/ou da torre como a seguir:

G i ; Mom 1 ≥ M adm

comp

ou

⇒ Mom 1 + d 1− − d 1+ = M adm

comp

Mom 1
comp
M adm

+ d 1− − d 1+ = 1} min d 1−

trac
trac
G i+1 ; Mom 1 ≤ M adm
⇒ Mom 1 + d −2 − d +2 = M adm

ou

Mom 1
+ d −2 − d +2 = 1} min d +2
trac
M adm

trac
M adm
; número do elemento
Ler ⇒ valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - M comp
adm

no qual se deseja calcular o momento.
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INME(I) → com I = 1, NOBRME (fornece o número do elemento para cálculo do
momento).
• {INME(I) = 3 ⇒ que o elemento 3 está associado ao objetivo I, e assim por diante.

xi) - Fornecer por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos à razão entre momentos
para aqueles elementos do tabuleiro entre pontos de suspensão dos cabos
(NOBRRM).

Mom1
⎧ Momi
G
≥
0
9
⇒
+ d1− − d1+ = 0,9} min d1−
,
;
1
⎪ Mom
Mon 2
i +1
⎪⎪
Gi ; ⎨
⎪ Mom
Mom1
i
⎪
≤ 1,0 ⇒ G 2 ;
+ d 2− − d 2+ = 1,0} min d 2+
⎪⎩ Momi +1
Mom2

onde Momi , Momi +1 → são os momentos para os elementos i e i + 1, entre pontos de
suspensão pelos cabos ao longo do tabuleiro.

Escrever as funções-objetivos relacionadas com a razão entre momentos para
elementos do tabuleiro como a seguir:

⎧ Momi
Gi ; ⎨
≥ 0,9 ⇒
Mom
2
⎩

Mom1
+ d1− − d1+ = 0,9} min d 1−
Mon 2

⎧ Mom1
Gi ; ⎨
≤ 1,0
⎩ Mom2

Mom1
+ d 2− − d 2+ = 1,0} min d 2+
Mom2

⇒

Ler ⇒ valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - 0,9/1,0; número do elemento i;
número do elemento i + 1.
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MARM(I, 2) → com I = 1, NOBRRM
⎧MARM(I, 1) = fornece o número do elemento i
⎨
⎩MARM(I, 2) = fornece o número do elemento i + 1

i

i+1

i+2

Figura VII.9
M i M i +1
;
, etc
M i +1 M i + 2

xii) - Fornecer por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos aos deslocamentos
nodais numa dada direção (NOBRDE).

⎧u DIR j ≥ u
inf
⎪ NO i
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
Gi ; ⎨
⎪ DIR j
⎪u NO i ≤ u sup
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

⇒ G1 ; u 42 + d1− − d1+ = u inf
u 42
ou
+ d1− − d1− = 1} min d1−
u inf
⇒ G 2 ; u 42 + d 2− − d 2+ = u sup
u 42
+ d 2− − d 2− = 1} min d 2+
ou
u sup

onde: u NO i j → é o deslocamento do nó i na direção j.
DIR

uinf, usup → são os limites inferiores e superiores para os deslocamentos,
respectivamente.
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Escrever as funções-objetivos relacionadas com os deslocamentos nodais numa
dada direção como a seguir:

G i ; u 42 ≥ u inf ⇒ u 42 + d1− − d1 = u inf ou

−
2

G i +1 ; u ≤ u sup ⇒ u + d − d
4
2

4
2

+
2

= u sup

u42
+ d1− − d1− = 1} min d1−
u inf

u42
ou
+ d 2− − d 2− = 1} min d 2+
u sup

u42 = deslocamento do nó 2 na direção 4.

Ler ⇒ valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - u inf u sup ; número do nó i para o
qual queremos calcular o deslocamento; a ordem correspondente à direção j.

• MANOD(I, 2) → com I = 1, NOBRDE

⎧MANOD(I, 1) = fornece o número do nó i para o qual queremos calcular
⎪
o deslocamento
⎨
⎪MANOD(I, 2) = fornece o número correspondente à direç ão j
⎩

Por exemplo:.

MANOD(I, 1) = 2 ⎫
4
⎬ ⇒ u2
MANOD(I, 2) = 4⎭

xiii) - Fornecer por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos às freqüências naturais
da estrutura (NOBRFQ).
⎧
−
+
⎪fi ≥ finf ⇒ G1 ; f1 + d1 − d1 = finf ou
⎪⎪
Gi ; ⎨
⎪
⎪fi ≤ fsup ⇒ G 2 ; f1 + d 2− − d 2+ = fsup ou
⎪⎩

f1
+ d1− − d1− = 1} min d1−
finf
f1
+ d 2− − d 2− = 1} min d 2+
fsup

onde: fi → é a freqüência de ordem i. (por exemplo: 1a, 2a, etc - freqüência de flexão,
torção, etc).

259
finf , f sup → são os limites inferiores e superiores para as freqüências.

Escrever as funções-objetivos relacionadas com as freqüências naturais da
estrutura como a seguir:
G i ; fi ≥ finf ⇒ f1 + d1− − d1+ = finf ou

f1
+ d1− − d1− = 1} min d1−
finf

G i +1 ; fi ≤ fsup ⇒ f1 + d 2− − d 2+ = fsup ou

Ler ⇒ valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - f

f1
+ d 2− − d 2− = 1} min d 2+
fsup

inf

f sup ; o número correspondente

à freqüência de ordem i.

• IOF(I) → com I = 1, NOBRFQ. Fornece a ordem da freqüência.

⎧IOF(I) = 1 ⇒ que a freqüência de ordem 1 está associada ao objetivo I.
⎪
⎪
⎨
o
⎪IOF(I) = 3 ⇒ que a freqüência de ordem 3 ( freqüência correspondente ao 3
⎪⎩
mod o de vibraç ão) está associada ao objetivo I .

xiv) - Fornecer por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos à flambagem local dos
elementos (NOBRFE). Elementos sob compressão.
⎧
−
+
⎪N ≤ N
ADM ⇒ G 1 ; N 1 + d 1 − d 1 = N ADM
⎪⎪ i
Gi ; ⎨
⎪
N1
⎪
ou
+ d 1− − d1− = 1} min d1+
⎪⎩
N ADM

onde: Ni → esforço normal de compressão para o elemento i.
NADM → valor estipulado para a flambagem local de um dado elemento i.
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Escrever as funções-objetivos relacionadas com a flambagem local dos elementos
como a seguir:

G i ; N1 ≤ N1ADM ⇒ N1 + d 1− − d 1+ = N1ADM

ou

N1
+ d 1− − d 1+ = 1} min d1+
1
N ADM

G i +1 ; N 2 ≤ N 2ADM ⇒ N 2 + d 2− − d 2+ = N 2ADM

ou

N2
+ d 2− − d 2+ = 1} min d 2+
1
N ADM

• N1 e N 2 são esforços normais de compressão em dois elementos diferentes.
2
são os valores de flambagem local para os dois elementos acima.
• N1ADM e N ADM

Ler ⇒ valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - N1ADM , etc; número do elemento
submetido a esforço normal de compressão.

• INFE(I) → I = 1, NOBRFE. Fornece o número do elemento sob esforço normal de
compressão.

⎧INFE(I) = 15 ⇒ que o elemento 15 está associado ao objetivo I , e
⎨
assim por diante.
⎩

xv) - Fornecer por linha, o valor RHS(bi) dos objetivos relativos ao peso da estrutura
(NOBRPE).
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⎧
⎪
−
+
⎪ PEST ≤ PLIM ⇒ G1 ; PEST + d 1 − d 1 = PLIM
Gi ; ⎨
P
⎪
ou EST + d 1− − d 1+ = 1} min d 1+
⎪
PLIM
⎩

onde: PEST → é o peso total da estrutura.
PLIM → é um valor limite para o peso da estrutura.

Ler ⇒ valor do lado direito do objetivo (RHS / bi) - PLIM.

Leitura dos outros parâmetros e variáveis associados com as rotinas do goal, por
intermédio do algoritmo de busca padrão (Pattern Search).
Ler ⇒ NPRIOR, NACH, NMAX, IPRINT, MAXRED.

onde:
• NPRIOR = número de níveis de prioridade.
• NACH = número de termos na função alcance (achievement function). Função
critério em termos das variáveis de desvios, d i− e d i+ .
• NMAX = número máximo de ciclos de busca permitidos no algoritmo Pattern search.
• IPRINT = Flag de impressão ⎯ se IPRINT = 0 ⇒ somente resultados finais.
se IPRINT = 1 ⇒ resultados para cada ciclo de
busca.
• MAXRED = número máximo de reduções permitidas para o tamanho dos passos das
variáveis de decisão.

Ler ⇒ ALFA, BETA
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Ler ⇒ EPSY(I), com I = 1, NPRIOR

onde:
• ALFA = fator de aceleração do algoritmo de busca padrão.
• BETA = fator de redução do tamanho do passo.
• EPSY = vetor contendo as tolerâncias adotadas para a função alcance (função
critério).

Tolerâncias usadas para parar o algoritmo.

Ler ⇒ SIGN(I), IROW(I), MPRI(I), WEIGTH(I); com I = 1, NACH

UM REGISTRO (CARTÃO) PARA CADA VARIÁVEL DE DESVIO NA FUNÇÃO
ALCANCE.

onde:
• SIGN(I) = sinal da variável de desvio. Indica desvio positivo ( d i+ ) ou negativo ( d i− )
a

ser minimizado na função alcance.

• IROW(I) = indica a ordem da linha da função-objetivo de uma dada variável de
desvio.
• MPRI(I) = nível de prioridade associado a uma dada variável de desvio.
• WEIGTH(I) = fator de peso associado a uma variável de desvio.

Para entender melhor os parâmetros e variáveis lidos anteriormente, estabelecese a seguir o modelo geral do Goal Programming.
Modelo Geral do Goal Programming

Encontre x = ( x1 , x 2 , L , x n ) - variável de decisão.
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De modo a minimizar a função alcance (Achievement Function).

•

No OBJETIVOS

∑ Wkl Pk ( d i−

f =

+ d +i

)

1

ou
•

a =

{ W1 g1( n, p ),

L , Wl g k ( n, p )

}

onde:
k = 1, 2, …, K níveis de prioridade
l = 1, 2, …, L pesos, dentro de um mesmo nível de prioridade.

tal que:
•

gi ; fi ( x ) + d i− − d i+ = bi

i = 1, m objetivos.

e
x , d i− ( n) , d i+ ( p) ≥ 0

Fornecer a lista de nós: (Arq. de dados para o Goal).
Ler ⇒ I, ICODEP(I,1), ICODEP(I,2), ICODEP(I,3), ICODEP(I,4); com I = 1, NOS.
onde:
ICODEP (identificador de coordenadas dependentes) é uma matriz de ordem [N, 4]
N = número de nós de discretização da estrutura.
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Fornecer os dados que comporão a matriz ICODEP, como será mostrado a seguir:

Nó

No do nó A
(P0)

No do nó B
(P1)

1

0

0

0

-

2

1

3

2

1

3

0

0

0

0

4

3

5

2

1

...

...

...

...

...

0

0

0

12

No de divisões
Ordem da
do segmento divisão do nó
corrente

13

1

12

4

1

14

1

12

4

2

15

1

12

4

3

...

...

...

...

...

N

...

...

...

...

∗ Notar que a matiz ICODEP só apresenta valores para aqueles nós cujas coordenadas
serão determinadas em função daquelas que são alteradas pelo otimizador (as
variáveis de decisão).

∗

Dentro de um Loop de 1 ao número de nós, a determinação se um dado nó é
dependente (coordenada calculada em função daquelas alteradas) ou não é feita
através do exame do primeiro elemento de cada linha da matriz ICODEP.

•

Se ICODEP (I, 1) = 0, com I = 1, NOS
O nó I corrente é um nó independente, ou seja, as suas coordenadas já foram
atualizadas.

∗

Os segmentos podem ser divididos em duas ou quatro divisões.
As figuras VII.10, VII.13 e VII.14 servem de referência para a formação da

matriz ICODEP ilustrada acima e para a identificação da ordem do segmento em que foi
dividido o elemento do tabuleiro ou da torre e o elemento do cabo, corespondente
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aquele nó para o qual se quer atualizar a sua coordenada. As figuras VII.11 e VII.12
mostram a quantidade de segmentos possíveis para os elementos de cabo e para os
elementos do tabuleiro ou da torre.

P1

12

15
11
14
10
13

9
8

P 1
0

2

4

3

7

6

5

Figura VII.10

B ( P1 )
3
2
A (P )
0

0

0

10

4 Divisões

Figura VII.11

P1
1

P0
0 ,5

0

λ

1

0

Figura VII.12
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P1
30
2

1

0

10

P0

0,25
0 ,5

0
0,75

λ

1

0

Figura VII.13

P
0

0

10

2

λ

0 ,7

0

5

30

1
0

0,

5

P

1

5

1

0,2

Figura VII.14

Fornecer a lista de elementos:

Ler ⇒ I, IDATM(I), ITVD(I) ; com I = 1, NELMS.

onde:
• IDATM(I) = vetor que identifica os elementos pertencentes aos respectivos cabos
presentes na estrutura.

∗ Os valores fornecidos por IDATM(I) variam de 1 a NCAB.
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∗ IDATM(I) só será diferente de zero e por conseguinte, diferente do número de
cabos (NCAB) para aqueles elementos (do tabuleiro ou torre) para os quais se quer
determinar a tensão atuante. Para esses elementos associa-se o número NCAB + 1.

∗

Para uma descrição mais detalhada do vetor IDATM(I), ver o item vii), relacionado
aos objetivos referentes às tensões nos cabos.

•

ITVD(I)) - vetor que identifica, para um dado elemento I, a variável de decisão (área
do cabo, seção transversal, do tabuleiro/torre) ao qual ele está associado.

Número de elementos

ITVD(I)

...

...

3

8

4

8

5

9

6

9

7

7

8

7

...

...

10

1

11

1

25

2

26

2

N

...

∗ Está-se supondo NCAB = 6 e três tipos de seções transversais.

•

ITVD(I) = 7 - está associando um tipo de seção transversal aos elementos do
tabuleiro contidos no vão central.

•

ITVD(I) = 8 - está associando um 2o tipo de seção transversal aos elementos do
tabuleiro, no vão lateral.
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•

ITVD(I) = 9 - está associando um 3o tipo de seção transversal aos elementos da
torre.
Cabo 1

11

Cabo 2
26

Cabo 3
6

10
25
4

5
7

3

8

Figura VII.15
∗

ITVD(I) varia de 1 a NCAB + NTS.

onde:
NCAB = número de cabos presentes na estrutura
NTS = número de tipos de seção transversal

∗

Este vetor é importante na atualização das áreas dos cabos e área e inércia dos
elementos do tabuleiro e da torre, função da variação das variáveis de decisão
relacionadas com os parâmetros da seção transversal.

∗

Supondo que NCAB = 6 e NTS = 3, associa-se aos elementos pertencentes aos
respectivos cabos os números de 1 a 6; aos elementos pertencentes ao tabuleiro e à
torre, de acordo com o tipo de seção transversal, os números de NCAB + 1 a
NCAB + NTS.
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CAPÍTULO VIII

APLICAÇÕES

VIII.1 - Introdução
A parte referente aos exemplos de aplicação é muito importante. Primeiro
porque possibilita a verificação, em termos computacionais, dos algoritmos
implementados; segundo, porque a partir da confiabilidade dessa implementação, estáse apto a permear, em sentido inverso, ao largo da parte teórica, de modo a solidificar os
conceitos estudados.
Todas as ferramentas de suporte que foram usadas correspondendo a vários
enfoques, foram desenvolvidas por completo neste trabalho.
A implementação computacional, modelo, análises envolvidas, algoritmos
referentes a ponte estaiada, já foi objeto de estudo em outro trabalho [11]. Os exemplos
analisados obedecem a uma sequência lógica quando confrontado com a organização
deste texto, além de se inserir na ordem natural do procedimento adotado em projeto
para as pontes estaiadas, em especial, ou uma outra da mesma natureza. Assim, dentro
dessa lógica, analisa-se um modelo de ponte na parte referente ao projeto otimizado de
pontes estaiadas. Aqui, o objetivo é, antes de fazer várias análises, gerando vários
gráficos, tabelas, etc, que poderia desvirtuar o foco principal do problema, busca-se
elucidar analiticamente e qualitativamente as várias nuances do problema de
programação com multi-objetivos solucionado via goal programming, além de extrair
conhecimentos do comportamento estrutural por meio da análise do desempenho do
modelo de programação com múltiplos objetivos.
Após a análise desse exemplo, o caminho natural para a solução da aplicação
seguinte, referindo-se à simulação numérica das fases construtivas de uma ponte
estaiada, seria proceder com o experimento numérico do modelo da ponte gerado na
aplicação anterior, resultante da otimização. Contudo, o que se faz aqui é a análise da
ponte estaiada tridimensional, um modelo mais complexo, sem se ater muito à
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sequência natural. Com o desempenho dos algoritmos atestados com essas aplicações,
tem-se à disposição uma ferramenta de apoio que pode ser muito útil ao projetista.
VIII.2 - Aplicação à otimização do projeto de pontes estaiadas: Goal
Programming
Com as aplicações aqui analisadas, comprova-se as várias possibilidades e
alternativas de construção do modelo do goal programming implementados juntamente
com o programa de análise. Deve ficar claro, que essas aplicações não contêm todas as
opções que foram implementadas em termos de possibilidades de concepção de projeto.
Existem outros, como é mostrado no capítulo referente à implementação computacional;
além de outras que podem ser no futuro, incorporadas.
VIII.2.1 - Descrição do Modelo
O modelo mostrado na figura VIII.1 corresponde a uma ponte estaiada no plano,
baseado num modelo real, para o qual se deseja calcular as propriedades geométricas e
topológicas usando o modelo de programação com multi-objetivos.
CABOS
2

3
5

4

4

1

Y1
7
8

9

11

2

12

13

15

16

10 m

X1
X2
X3
100 m

250 m

100 m

Figura VIII.1 - Modelo da ponte estaiada, referência para a formulação do problema de
programação com multi-objetivos e para o programa de análise.
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Seção transversal
da torre

Seção transversal
do tabuleiro

e 2=variável

0,20
0,30

h=variável
25 m

e1

e1 =variável

e2
h=variável

Figura VIII.2 - Seções transversais adotadas para o tabuleiro e a torre.
Todas as variáveis necessárias para determinação do problema serão
consideradas como variáveis de projeto. Assim, como mostrado nas figuras VIII.1 e
VIII.2, essas variáveis correspondem à locação dos cabos ao longo do tabuleiro, a altura
da torre, as áreas e inércias das seções transversais do tabuleiro e da torre, áreas dos
cabos, com um conjunto de objetivos (metas) a serem atendidas. A discretização
adotada é apresentada na figura VIII.1, onde cada cabo é discretizado por dois
elementos. Os números referentes à discretização do modelo em relação aos quais a
formulação do problema de programação será referido encontra-se também naquela
figura. As áreas dos cabos 1 e 2 são consideradas como variáveis de projeto. A área do
cabo 1 é igual a do 4 e a do cabo 2, a do cabo 3. O modelo de programação ressultou um
total de 10 variáveis de decisão e 31 objetivos. A seguir se descrevem as variáveis e os
objetivos considerados, juntamente com todo o modelo formulado. O modelo é
analisado procedendo-se a uma análise “linear”, na qual é considerada a matriz de
rigidez tangente sem se iterar. Considera-se somente a carga devida ao peso próprio
como carga atuante sobre a estrutura, calculada de forma automática, como tem de ser,
já que as seções geométricas variam passo a passo dentro do processo de interação
otimizador/programa de análise. As propriedades dos materiais para o tabuleiro, as
torres e os cabos são dados conhecidos.
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Tabuleiro

Torre

Cabos

• E = 25x106 kN/m2

• EI = 2,5x108 kN.m2

• E = 1,7x108 kN/m2

• ν = 0,2

• ν = 0,2

• γ = 78 kN/m3

• γ = 78 kN/m3

• γ = 24 kN/m3

VARIÁVEIS DE DECISÃO
• Variáveis de decisão relativas à posição dos cabos ao longo do tabuleiro (Xi) = 3
• Variáveis de decisão relativas à altura da torre (Y1) = 1
• Variáveis de decisão relativas às áreas dos cabos = 2 ( A1=A4, A2=A3)
• Variáveis de decisão relativas aos parâmetros da seção transversal = 4
OBJETIVOS
• Espaçamento entre os cabos

Prioridade 4

• Evitar cruzamento dos cabos

Prioridade 3

• Altura da torre

Prioridade 3

• Parâmetros da seção transversal

Prioridade 1

• Área dos cabos

Prioridade 2

• Tensão nos cabos

Prioridade 5

• Deslocamentos em pontos nodais do tabuleiro e da torre

Prioridade 6

• Peso da estrutura

Prioridade 7
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A seção transversal do tipo 1 está associada ao tabuleiro; a do tipo 2, às torres.
VALORES INICIAIS DAS VARIÁVEIS DE DECISÃO
Relativas à locação dos cabos
x1 = 25 m
x2 = 125 m
x3 = 180 m
Relativa à altura da torre
Y1 = 60 m
Relativas às áreas dos cabos
Ac1 = 0,4 m2
Ac2 = 0,4 m2
Relativas aos parâmetros da seção transversal
Seção tipo1 ⇒ h = 5 m
Seção tipo 2 ⇒ h = 5m

e1 = 0,5 m

FUNÇÕES-OBJETIVOS
Relativas aos espaçamentos entre os cabos
X1 ⇒ Coor Xno9 - Coor Xno7 ≥ 10 m
X1 ⇒ Coor Xno9 - Coor Xno7 ≤ 90 m
X2 ⇒ Coor Xno13 - Coor Xno2 ≥ 10 m
X2 ⇒ Coor Xno13 - Coor Xno2 ≤ 90 m
X3 ⇒ Coor Xno16 - Coor Xno13 ≥ 10 m

e2 = 0,5 m
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X3⇒ Coor Xno16 - Coor Xno13 ≤ 90 m
Relativas às variáveis X (evitar cruzamento dos cabos)
X1⇒ Coor Xno9 ≥ Coor Xno7
X2 ⇒ Coor Xno13 ≥ Coor Xno2
X3 ⇒ Coor Xno16 ≥ Coor Xno13
Relativa à altura da torre
Y1 ⇒ Coor Yno5 - Coor Yno2 ≥ 25 m
Relativas aos parâmetros da seção transversal
Seção 1 ⇒ h1 ≥ 1m
Seção 2 ⇒ h1 ≥ 1m,

e1 ≥ 0,1m

Relativas às áreas dos cabos
Ac1 ≥ 0,01m2
Ac2 ≥ 0,01m2
Relativas às tensões nos cabos
σc1 ≤ 522.325 kN/m2
σc2 ≤ 596.833 kN/m2
σc3 ≤ 547.500 kN/m2
σc4 ≤ 547.000 kN/m2
Relativas aos deslocamentos no tabuleiro e na torre
desl. nó9dir2 ≤ 0,0
desl. nó9dir2 ≥ -0,05 m

e2 ≥ 0,1m
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desl. nó13dir2 ≤ 0,05 m
desl. nó13dir2 ≥ -0,05 m
desl. nó16dir2 ≤ 0,07 m
desl. nó16dir2 ≥ -0,07 m
desl. nó18dir2 ≤ 0,0
desl. nó18dir2 ≥ -0,1 m
desl. nó5dir2 ≥ -0.05 m
desl. nó5dir2 ≤ 0,05 m
Relativa ao peso da estrutura
P ≤ 0,001
Com a formulação do modelo de programação com multi-objetivos, relativo ao
modelo de ponte estaiada mostrado na figura VIII.1, o próximo passo é análise do
problema que consiste em tentar minimizar um vetor ordenado, em função das
prioridades estabelecidas, com a conseqüente verificação dos resultados, possibilitando,
desse modo, a comprovação se as metas estabelecidas foram alcançadas. O modelo de
programação inicialmente descrito serve de base para algumas modificações que serão
realizadas com o objetivo de se verificar o comportamento do processo de otimização e
da estrutura. Para cada mudança desse modelo básico, será apresentada uma lista com
os valores das variáveis no ponto “ótimo” e os respectivos objetivos. Através do exame
desses valores tem-se uma idéia de como o processo evoluiu e se os objetivos foram
atendidos. A partir dos resultados, o projetista tem uma grande flexibilidade para
modificar os valores adotados para as suas metas, mudar a ordem das prioridades
estabelecidas, etc. Essa “folga” permitida ao projetista é interessante pois permite ao
mesmo adquirir sensibilidade sobre as variáveis de projeto em função das mudanças em
suas metas aspiradas e dos níveis de prioridades estabelecidos.
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VIII.2.2 - ANÁLISES
Para o modelo anteriormente descrito, os resultados obtidos são mostrados
abaixo.
ANÁLISE 1

NUMERO TOTAL DE VARIAVEIS DE DECISAO
NUMERO DE VAR. DECISAO RELATIVAS A "X"
NUMERO DE VAR. DECISAO RELATIVAS A "Y"
NUMERO DE VAR. DECISAO RELATIVAS A ACAB
NUMERO DE VAR. DECISAO RELATIVAS A SEC. TRANSV.
VALORES DA FUNÇÃO ALCANCE
A( 1)
A( 2)
A( 3)
A( 4)
A( 5)
A( 6)
A( 7)

=
=
=
=
=
=
=

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000284
144427.458104

# VARIAVEIS DE DECISAO - PONTO OTIMO
** ÁREA DOS CABOS
. AC( 1)
. AC( 2)

=
=

0.1006E+00
0.3889E-01

# PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS
SECAO TIPO 1 - SECAO RETANGULAR OCA
( b=s(1,1) h=s(1,2) e1=s(1,3) e2=s(1,4) )
S( 1, 1)
S( 1, 2)
S( 1, 3)
S( 1, 4)

=
=
=
=

0.2500E+02
0.3342E+01
0.2000E+00
0.3000E+00

SECAO TIPO 1 - SECAO RETANGULAR OCA
( b=s(1,1) h=s(1,2) e1=s(1,3) e2=s(1,4) )
S( 2, 1)
S( 2, 2)
S( 2, 3)
S( 2, 4)

=
=
=
=

0.2500E+02
0.2221E+01
0.1000E+00
0.1000E+00

10
3
1
2
4
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# VALORES DOS OBJETIVOS P/ O PONTO OTIMO
- RELATIVO AO ESPACAMENTO ENTRE OS CABOS
OBJ
OBJ
OBJ
OBJ
OBJ
OBJ

1
2
3
4
5
6

COOR NO( 9) - COOR NO( 7)
COOR NO( 9) - COOR NO( 7)
COOR NO(13) - COOR NO( 2)
COOR NO(13) - COOR NO( 2)
COOR NO(16) - COOR NO(13)
COOR NO(16) - COOR NO(13)

=
=
=
=
=
=

0.8175E+02
0.8175E+02
0.1000E+02
0.1000E+02
0.6476E+02
0.6476E+02

- RELATIVO AS COORD. DOS NOS DE LOCACAO
DOS CABOS AO LONGO DO TABULEIRO
OBJ 7 COOR NO( 9) > COOR NO( 7)
OBJ 8 COOR NO(13) > COOR NO( 2)
OBJ 9 COOR NO(16) > COOR NO(13)

=> NO( 9)/NO( 7)
=> NO(13)/NO( 2)
=>NO(16)/NO(13)

0.8175E+06
0.1100E+01
0.1589E+01

- RELATIVO AS COORD. "Y" DA TORRE
OBJ 10 COOR NO( 2)/ALT. TORRE

=

0.4309E+02

- RELATIVO AS TENSOES NOS CABOS - ( FORCA INICIAL NOS CABOS )
OBJ 17
OBJ 18
OBJ 19
OBJ 20

TENSAO NO CABO ( 1)
TENSAO NO CABO ( 2)
TENSAO NO CABO ( 3)
TENSAO NO CABO ( 4)

=
=
=
=

0.4367E+06 / FICAB( 1)
0.5931E+06 / FICAB( 2)
0.4249E+06 / FICAB( 3)
0.5208E+06 / FICAB( 4)

- TENSAO DE ESCOAMENTO NOS CABOS
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 1)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 2)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 3)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 4)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 5)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 6)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 7)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 8)

=
=
=
=
=
=
=
=

-.5230E+06
-.5970E+06
-.5450E+06
-.5470E+06
-.5470E+06
-.5450E+06
-.5970E+06
-.5230E+06

- RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS NODAIS
OBJ 21
OBJ 22
OBJ 23
OBJ 24
OBJ 25
OBJ 26

DESL. NO( 9)/DIR( 2)
DESL. NO( 9)/DIR( 2)
DESL. NO(13)/DIR( 2)
DESL. NO(13)/DIR( 2)
DESL. NO(16)/DIR( 2)
DESL. NO(16)/DIR( 2)

=
=
=
=
=
=

-.5027E-01
-.5027E-01
0.9922E-02
0.9922E-02
0.6829E-01
0.6829E-01

=
=
=
=

-.5264E+05
-.2322E+05
-.2120E+05
-.5505E+05
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OBJ 27
OBJ 28
OBJ 29
OBJ 30

DESL. NO(18)/DIR( 2)
DESL. NO(18)/DIR( 2)
DESL. NO( 5)/DIR( 1)
DESL. NO( 5)/DIR( 1)

=
=
=
=

-.1000E+00
-.1000E+00
-.4794E-01
-.4794E-01

Observando-se os valores das variáveis de decisão e comparando-os com
aqueles valores de partida, percebe-se, claramente, que os seus valores foram
modificados. Os objetivos listados acima, demonstram que as metas estabelecidas
também foram cumpridas. A figura VIII.3 ilustra a geometria de partida (linha
pontilhada) e a de chegada (linha cheia).

Figura VIII.3 - Geometria de partida e de chegada.
A tabela VIII.1 permite comparar os valores de partida e de chegada para as
variáveis de decisão, mais claramente.
A tensão de escoamento que aparece ao longo das análises está relacionada com
a tensão admissível nos cabos.
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Tabela VIII.1 - Valores finais e de partida para as variáveis de projeto
Variáveis de decisão

Valores de partida

Valores finais

X1

25 m

81,75 m

X2

125 m

110 m

X3

180 m

174,75 m

Y1 (Alt. da torre)

60 m

43,09 m

Ac1

0,4 m2

0,1 m2

Ac2

0,4 m2

0,0388 m2

h1 (Seção 1)

5,0 m

3,34 m

h1 (Seção 2)

5,0 m

2,22 m

e1 (Seção 2)

0,5 m

0,1 m

e2 (Seção 2)

0,5 m

0,1 m

ANÁLISE 2
Com a intenção de verificar como se comportariam as variáveis de projeto, fezse algumas alterações em relação àquelas do modelo básico descrito inicialmente. Para
os resultados a seguir, modificou-se a tensão de escoamento dos cabos, diminuindo os
seus valores. Com isso, os valores finais obtidos para as variáveis e os objetivos foram:
VALORES DA FUNÇÃO ALCANCE
A( 1)
A( 2)
A( 3)
A( 4)
A( 5)
A( 6)
A( 7)

=
=
=
=
=
=
=

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000684
157310.261652
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# VARIAVEIS DE DECISAO - PONTO OTIMO
** AREA DOS CABOS
. AC( 1)
. AC( 2)

=
=

0.1510E+00
0.5413E-01

# PROPRIEDADES GEOMETRICAS DAS SECOES TRANSVERSAIS
SECAO TIPO 1 - SECAO RETANGULAR OCA
( b=s(1,1) h=s(1,2) e1=s(1,3) e2=s(1,4) )
S( 1, 1)
S( 1, 2)
S( 1, 3)
S( 1, 4)

=
=
=
=

0.2500E+02
0.4136E+01
0.2000E+00
0.3000E+00

SECAO TIPO 1 - SECAO RETANGULAR OCA
( b=s(1,1) h=s(1,2) e1=s(1,3) e2=s(1,4) )
S( 2, 1)
S( 2, 2)
S( 2, 3)
S( 2, 4)

=
=
=
=

0.2500E+02
0.4136E+01
0.1542E+00
0.1000E+00

# VALORES DOS OBJETIVOS P/ O PONTO OTIMO
- RELATIVO AO ESPACAMENTO ENTRE OS CABOS
OBJ
OBJ
OBJ
OBJ
OBJ
OBJ

1
2
3
4
5
6

COOR NO( 9) - COOR NO( 7)
COOR NO( 9) - COOR NO( 7)
COOR NO(13) - COOR NO( 2)
COOR NO(13) - COOR NO( 2)
COOR NO(16) - COOR NO(13)
COOR NO(16) - COOR NO(13)

=
=
=
=
=
=

0.6826E+02
0.6826E+02
0.1000E+02
0.1000E+02
0.6100E+02
0.6100E+02

- RELATIVO AS COORD. DOS NOS DE LOCACAO
DOS CABOS AO LONGO DO TABULEIRO
OBJ 7 COOR NO( 9) > COOR NO( 7) => NO( 9)/NO( 7) = 0.6826E+06
OBJ 8 COOR NO(13) > COOR NO( 2) => NO(13)/NO( 2) = 0.1100E+01
OBJ 9 COOR NO(16) > COOR NO(13) => NO(16)/NO(13) = 0.1555E+01
- RELATIVO AS COORD. "Y" DA TORRE
OBJ 10 COOR NO( 2)/ALT. TORRE

=

0.3899E+02

- RELATIVO AS TENSOES NOS CABOS - ( FORCA INICIAL NOS CABOS )
OBJ 17 TENSAO NO CABO ( 1)
OBJ 18 TENSAO NO CABO ( 2)

= 0.3210E+06 / FICAB( 1) = -.6040E+05
= 0.3837E+06 / FICAB( 2) = -.2165E+05
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OBJ 19 TENSAO NO CABO ( 3)
OBJ 20 TENSAO NO CABO ( 4)

= 0.3304E+06 / FICAB( 3) = -.2165E+05
= 0.4000E+06 / FICAB( 4) = -.6040E+05

- TENSAO DE ESCOAMENTO NOS CABOS
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 1)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 2)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 3)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 4)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 5)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 6)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 7)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 8)

=
=
=
=
=
=
=
=

-.4000E+06
-.4000E+06
-.4000E+06
-.4000E+06
-.4000E+06
-.4000E+06
-.4000E+06
-.4000E+06

- RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS NODAIS
OBJ 21
OBJ 22
OBJ 23
OBJ 24
OBJ 25
OBJ 26
OBJ 27
OBJ 28
OBJ 29
OBJ 30

DESL. NO( 9)/DIR( 2)
DESL. NO( 9)/DIR( 2)
DESL. NO(13)/DIR( 2)
DESL. NO(13)/DIR( 2)
DESL. NO(16)/DIR( 2)
DESL. NO(16)/DIR( 2)
DESL. NO(18)/DIR( 2)
DESL. NO(18)/DIR( 2)
DESL. NO( 5)/DIR( 1)
DESL. NO( 5)/DIR( 1)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

-.5068E-01
-.5068E-01
0.8771E-02
0.8771E-02
0.5835E-01
0.5835E-01
-.9057E-01
-.9057E-01
-.4877E-01
-.4877E-01

Fazendo-se uma análise dos objetivos, percebe-se que ocorreram alterações em
todas as variáveis de projeto e objetivos embora, na maior parte delas, essas mudanças
não sejam tão significativas. Percebe-se também que quando uma dada variável altera
seu valor para menos, uma que está correlacionada promove uma mudança no seu valor
para mais. Assim, como o valor da altura da torre diminuiu, a altura da viga do
tabuleiro, juntamente com as áreas dos cabos aumentaram seus valores. Uma outra
mudança que se observa também, diz respeito à coordenada do nó 9 que, nesse caso, se
deslocou em direção ao extremo do vão lateral, que de alguma maneira está ligado à
redução da altura da torre.
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ANÁLISE 3
Para a terceira análise, ao contrário da segunda, relaxou-se (aumentou-se) a
tensão de escoamento dos cabos, sempre em relação à primeira análise, e obteve-se os
seguintes resultados:
VALORES DA FUNÇÃO ALCANCE
A( 1)
A( 2)
A( 3)
A( 4)
A( 5)
A( 6)
A( 7)

=
=
=
=
=
=
=

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000624
150051.210634

# VARIAVEIS DE DECISAO - PONTO OTIMO
** AREA DOS CABOS
. AC( 1)
. AC( 2)

=
=

0.1024E+00
0.3235E-01

# PROPRIEDADES GEOMETRICAS DAS SECOES TRANSVERSAIS
SECAO TIPO 1 - SECAO RETANGULAR OCA
( b=s(1,1) h=s(1,2) e1=s(1,3) e2=s(1,4) )
S( 1, 1)
S( 1, 2)
S( 1, 3)
S( 1, 4)

=
=
=
=

0.2500E+02
0.4148E+01
0.2000E+00
0.3000E+00

SECAO TIPO 1 - SECAO RETANGULAR OCA
( b=s(1,1) h=s(1,2) e1=s(1,3) e2=s(1,4) )
S( 2, 1)
S( 2, 2)
S( 2, 3)
S( 2, 4)

=
=
=
=

0.2500E+02
0.4148E+01
0.1592E+00
0.1000E+00

ÁREA = 0.1225E+02

# VALORES DOS OBJETIVOS P/ O PONTO OTIMO
- RELATIVO AO ESPACAMENTO ENTRE OS CABOS
OBJ 1 COOR NO( 9) - COOR NO( 7)
OBJ 2 COOR NO( 9) - COOR NO( 7)
OBJ 3 COOR NO(13) - COOR NO( 2)

=
=
=

0.9000E+02
0.9000E+02
0.1000E+02
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OBJ 4 COOR NO(13) - COOR NO( 2)
OBJ 5 COOR NO(16) - COOR NO(13)
OBJ 6 COOR NO(16) - COOR NO(13)

=
=
=

0.1000E+02
0.6100E+02
0.6100E+02

- RELATIVO AS COORD. DOS NOS DE LOCACAO
DOS CABOS AO LONGO DO TABULEIRO
OBJ 7 COOR NO( 9) > COOR NO( 7) => NO( 9)/NO( 7) = 0.9000E+06
OBJ 8 COOR NO(13) > COOR NO( 2) => NO(13)/NO( 2) = 0.1100E+01
OBJ 9 COOR NO(16) > COOR NO(13) => NO(16)/NO(13) = 0.1555E+01
- RELATIVO AS COORD. "Y" DA TORRE
OBJ 10 COOR NO( 2)/ALT. TORRE

=

0.2500E+02

- RELATIVO AS TENSOES NOS CABOS - ( FORCA INICIAL NOS CABOS )
OBJ 17
OBJ 18
OBJ 19
OBJ 20

TENSAO NO CABO ( 1)
TENSAO NO CABO ( 2)
TENSAO NO CABO ( 3)
TENSAO NO CABO ( 4)

= 0.7726E+06 / FICAB( 1)
= 0.8970E+06 / FICAB( 2)
= 0.7352E+06 / FICAB( 3)
= 0.8332E+06 / FICAB( 4)

= -.8429E+05
= -.2901E+05
= -.2733E+05
= -.8675E+05

- TENSAO DE ESCOAMENTO NOS CABOS
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 1)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 2)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 3)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 4)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 5)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 6)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 7)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 8)

=
=
=
=
=
=
=
=

-.8230E+06
-.8970E+06
-.8450E+06
-.8470E+06
-.8470E+06
-.8450E+06
-.8970E+06
-.8230E+06

- RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS NODAIS
OBJ 21
OBJ 22
OBJ 23
OBJ 24
OBJ 25
OBJ 26
OBJ 27
OBJ 28
OBJ 29
OBJ 30

DESL. NO( 9)/DIR( 2)
DESL. NO( 9)/DIR( 2)
DESL. NO(13)/DIR( 2)
DESL. NO(13)/DIR( 2)
DESL. NO(16)/DIR( 2)
DESL. NO(16)/DIR( 2)
DESL. NO(18)/DIR( 2)
DESL. NO(18)/DIR( 2)
DESL. NO( 5)/DIR( 1)
DESL. NO( 5)/DIR( 1)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

-.2364E-01
-.2364E-01
0.1209E-01
0.1209E-01
0.5406E-01
0.5406E-01
-.1006E+00
-.1006E+00
-.2841E-01
-.2841E-01

Muito interessante o que ocorreu quando se relaxou (aumentou) as tensões
admissíveis nos cabos. Observando-se os resultados, nota-se que houve uma diminuição

284
das áreas dos cabos em relação às da segunda análise, quando se apertou (diminuiu) os
valores das tensões admissíveis nos cabos. Ainda mais, a altura da torre baixou para o
limite inferior fornecido para o modelo, de 25 m. Se altura da torre baixou para o limite
inferior e as áreas dos cabos diminuíram, isso significa que altura deixou de ser
importante, pois as forças instaladas nos cabos são elevadas, como se percebe pelos
valores acima. Como a altura não comanda mais o fluxo de forças, a locação do
segundo cabo se aproxima da torre.

ANÁLISE 4
Uma vez percebido que com o relaxamento (aumento) das tensões admissíveis
nos cabos, a altura da torre foi reduzida para o seu limite inferior; para a quarta análise,
manteve-se a relaxação das tensões nos cabos mas, por outro lado, adotou-se como
valor inferior para a altura da torre o valor de 40 m, resultando nos valores a seguir:

VALORES DA FUNÇÃO ALCANCE
A( 1)
A( 2)
A( 3)
A( 4)
A( 5)
A( 6)
A( 7)

=
=
=
=
=
=
=

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.258542
208860.254319

# VARIAVEIS DE DECISAO - PONTO OTIMO
** AREA DOS CABOS
. AC( 1)
. AC( 2)

=
=

0.8886E-01
0.1000E-01

# PROPRIEDADES GEOMETRICAS DAS SECOES TRANSVERSAIS
SECAO TIPO 1 - SECAO RETANGULAR OCA
( b=s(1,1) h=s(1,2) e1=s(1,3) e2=s(1,4) )
S( 1, 1)
= 0.2500E+02
S( 1, 2)
= 0.4996E+01
S( 1, 3)
= 0.2000E+00
S( 1, 4)
= 0.3000E+00

285

SECAO TIPO 1 - SECAO RETANGULAR OCA
( b=s(1,1) h=s(1,2) e1=s(1,3) e2=s(1,4) )
S( 2, 1)
S( 2, 2)
S( 2, 3)
S( 2, 4)

=
=
=
=

0.2500E+02
0.4994E+01
0.4974E+00
0.4505E+00

# VALORES DOS OBJETIVOS P/ O PONTO OTIMO
- RELATIVO AO ESPACAMENTO ENTRE OS CABOS
OBJ
OBJ
OBJ
OBJ
OBJ
OBJ

1
2
3
4
5
6

COOR NO( 9) - COOR NO( 7)
COOR NO( 9) - COOR NO( 7)
COOR NO(13) - COOR NO( 2)
COOR NO(13) - COOR NO( 2)
COOR NO(16) - COOR NO(13)
COOR NO(16) - COOR NO(13)

=
=
=
=
=
=

0.9000E+02
0.9000E+02
0.1000E+02
0.1000E+02
0.6100E+02
0.6100E+02

- RELATIVO AS COORD. DOS NOS DE LOCACAO
DOS CABOS AO LONGO DO TABULEIRO
OBJ 7 COOR NO( 9) > COOR NO( 7) => NO( 9)/NO( 7) = 0.9000E+06
OBJ 8 COOR NO(13) > COOR NO( 2) => NO(13)/NO( 2) = 0.1100E+01
OBJ 9 COOR NO(16) > COOR NO(13) => NO(16)/NO(13) = 0.1555E+01
- RELATIVO AS COORD. "Y" DA TORRE
OBJ 10 COOR NO( 2)/ALT. TORRE

=

0.4000E+02

- RELATIVO AS TENSOES NOS CABOS - ( FORCA INICIAL NOS CABOS )
OBJ 17
OBJ 18
OBJ 19
OBJ 20

TENSAO NO CABO ( 1)
TENSAO NO CABO ( 2)
TENSAO NO CABO ( 3)
TENSAO NO CABO ( 4)

= 0.7271E+06 / FICAB( 1)
= 0.8970E+06 / FICAB( 2)
= 0.8197E+06 / FICAB( 3)
= 0.7577E+06 / FICAB( 4)

- TENSAO DE ESCOAMENTO NOS CABOS
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 1)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 2)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 3)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 4)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 5)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 6)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 7)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 8)

=
=
=
=
=
=
=
=

-.8230E+06
-.8970E+06
-.8450E+06
-.8470E+06
-.8470E+06
-.8450E+06
-.8970E+06
-.8230E+06

- RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS NODAIS

= -.7313E+05
= -.8970E+04
= -.8450E+04
= -.7527E+05
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OBJ 21
OBJ 22
OBJ 23
OBJ 24
OBJ 25
OBJ 26
OBJ 27
OBJ 28
OBJ 29
OBJ 30

DESL. NO( 9)/DIR( 2)
DESL. NO( 9)/DIR( 2)
DESL. NO(13)/DIR( 2)
DESL. NO(13)/DIR( 2)
DESL. NO(16)/DIR( 2)
DESL. NO(16)/DIR( 2)
DESL. NO(18)/DIR( 2)
DESL. NO(18)/DIR( 2)
DESL. NO( 5)/DIR( 1)
DESL. NO( 5)/DIR( 1)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

-.2072E-01
-.2072E-01
0.1405E-01
0.1405E-01
0.1801E+00
0.1801E+00
0.1350E+00
0.1350E+00
-.6344E-01
-.6344E-01

Confirmando o que se comentou na análise anterior de que a altura da torre não
comandava o fluxo de forças; quando se limitou a altura da torre num patamar superior,
quase o dobro do anterior, mantendo-se as tensões relaxadas (valores aumntados),
mesmo partindo com o valor da altura de 60 m, esse valor foi baixado até o seu limite
inferior, mas ainda um valor elevado em relação ao anterior, tendo como consequência
uma redução nas áreas dos cabos, já que se tem uma boa contribuição da altura da torre
para controle do fluxo de forças na estrutura. Isso é o que se percebe quando se analisa
os resultados da quarta análise. As áreas dos cabos diminuíram com o aumento da altura
da torre. Ainda mais, a área do cabo 2 foi reduzida para o seu limite inferior e a
coordenada de locação relativa a esse cabo se aproximou da torre, indicando assim, que
o mesmo tem pouca influência no fluxo de forças.
ANÁLISE 5
Finalmente, esta análise, dentro da seqüência lógica estabelecida, corresponde a
uma alteração no nível de prioridade relativo aos deslocamentos, trocando a prioridade
referente aos objetivos relativos aos parâmetros da seção transversal com àquela
referente aos deslocamentos. Assim, os deslocamentos passam para prioridade 1. Além
disso, apertou-se ainda mais as metas (diminuiu-se os valores do lado direito dos
objetivos) quanto aos deslocamentos, não permitindo um valor maior que 5 cm para os
deslocamentos, nos pontos ao longo do tabuleiro e da torre. Foram mantidas as tensões
admissíveis nos cabos. Os resultados obtidos foram:

VALORES DA FUNÇÃO ALCANCE

A( 1)
A( 2)

=
=

0.000500
0.000000
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A( 3)
A( 4)
A( 5)
A( 6)
A( 7)

=
=
=
=
=

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
157641.523308

# VARIAVEIS DE DECISAO - PONTO OTIMO
** AREA DOS CABOS
. AC( 1)
. AC( 2)

=
=

0.6000E-01
0.1000E-01

# PROPRIEDADES GEOMETRICAS DAS SECOES TRANSVERSAIS
SECAO TIPO 1 - SECAO RETANGULAR OCA
( b=s(1,1) h=s(1,2) e1=s(1,3) e2=s(1,4) )
S( 1, 1)
S( 1, 2)
S( 1, 3)
S( 1, 4)

=
=
=
=

0.2500E+02
0.4958E+01
0.2000E+00
0.3000E+00

SECAO TIPO 1 - SECAO RETANGULAR OCA
( b=s(1,1) h=s(1,2) e1=s(1,3) e2=s(1,4) )
S( 2, 1)
S( 2, 2)
S( 2, 3)
S( 2, 4)

=
=
=
=

0.2500E+02
0.4817E+01
0.1002E+00
0.1000E+00

# VALORES DOS OBJETIVOS P/ O PONTO OTIMO
- RELATIVO AO ESPACAMENTO ENTRE OS CABOS
OBJ 1 COOR NO( 9) - COOR NO( 7)
= 0.9000E+02
OBJ 2 COOR NO( 9) - COOR NO( 7)
= 0.9000E+02
OBJ 3 COOR NO(13) - COOR NO( 2)
= 0.1004E+02
OBJ 4 COOR NO(13) - COOR NO( 2)
= 0.1004E+02
OBJ 5 COOR NO(16) - COOR NO(13)
= 0.6125E+02
OBJ 6 COOR NO(16) - COOR NO(13)
= 0.6125E+02
- RELATIVO AS COORD. DOS NOS DE LOCACAO
DOS CABOS AO LONGO DO TABULEIRO
OBJ 7 COOR NO( 9) > COOR NO( 7) => NO( 9)/NO( 7) = 0.9000E+06
OBJ 8 COOR NO(13) > COOR NO( 2) => NO(13)/NO( 2) = 0.1100E+01
OBJ 9 COOR NO(16) > COOR NO(13) => NO(16)/NO(13) = 0.1557E+01
- RELATIVO AS COORD. "Y" DA TORRE
OBJ 10 COOR NO( 2)/ALT. TORRE

=

0.5338E+02
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- RELATIVO AS TENSOES NOS CABOS - ( FORCA INICIAL NOS CABOS )
OBJ 17
OBJ 18
OBJ 19
OBJ 20

TENSAO NO CABO ( 1)
TENSAO NO CABO ( 2)
TENSAO NO CABO ( 3)
TENSAO NO CABO ( 4)

= 0.7357E+06 / FICAB( 1)
= 0.8584E+06 / FICAB( 2)
= 0.7539E+06 / FICAB( 3)
= 0.8224E+06 / FICAB( 4)

= -.4938E+05
= -.8970E+04
= -.8450E+04
= -.5082E+05

- TENSAO DE ESCOAMENTO NOS CABOS
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 1)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 2)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 3)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 4)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 5)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 6)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 7)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 8)

=
=
=
=
=
=
=
=

-.8230E+06
-.8970E+06
-.8450E+06
-.8470E+06
-.8470E+06
-.8450E+06
-.8970E+06
-.8230E+06

- RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS NODAIS
OBJ 21
OBJ 22
OBJ 23
OBJ 24
OBJ 25
OBJ 26
OBJ 27
OBJ 28
OBJ 29
OBJ 30

DESL. NO( 9)/DIR( 2)
DESL. NO( 9)/DIR( 2)
DESL. NO(13)/DIR( 2)
DESL. NO(13)/DIR( 2)
DESL. NO(16)/DIR( 2)
DESL. NO(16)/DIR( 2)
DESL. NO(18)/DIR( 2)
DESL. NO(18)/DIR( 2)
DESL. NO( 5)/DIR( 1)
DESL. NO( 5)/DIR( 1)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

-.2675E-01
-.2675E-01
0.6847E-02
0.6847E-02
0.4988E-01
0.4988E-01
-.5034E-01
-.5034E-01
-.5016E-01
-.5016E-01

Em relação à análise anterior, cujos deslocamentos ocupavam a prioridade 6, e
para a qual a altura da torre foi reduzida até o limite inferior fornecido, sem se importar
muito se os objetivos relativos aos deslocamentos seriam atentidos, como de fato não
foram todos atendidos, daí porque deu-se prioridade à altura da torre que estava num
nível de prioridade superior em relação aos deslocamentos, percebe-se que aqui, os
deslocamentos, mesmo tendo seus valores diminuídos em termos de metas a serem
alcançadas, foram todos atendidos; e como os objetivos relativos aos deslocamentos
teriam de ser atendidos, a altura da torre não foi reduzida até o seu limite inferior como
no caso anterior, sob pena de violar o primeiro nível de prioridade. Assim, resultou
numa altura de torre maior que a da análise anterior e conseqüentemente em valores de
áreas para os cabos menores, com menores forças a serem instaladas nos cabos.
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ANÁLISE 6
Por último, fugindo um pouco do seqüência lógica dos procedimentos das
análises realizadas acima, tem-se os resultados obtidos para o modelo de programação,
eliminando-se as variáveis relativas à locação dos cabos ao longo do tabuleiro e os
objetivos relacionados com essas variáveis. Manteve-se os deslocamentos no nível 1 de
prioridade, submetidos às mesmas metas, ou seja, menores ou iguais a 5 cm, com as
tensões relaxadas (valores aumentados como nas primeiras análises). A seguir, os
resultados:

VALORES DA FUNÇÃO ALCANCE

A( 1)
A( 2)
A( 3)
A( 4)
A( 5)
A( 6)

=
=
=
=
=
=

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
134759.804254

# VARIAVEIS DE DECISAO - PONTO OTIMO
** AREA DOS CABOS
. AC( 1)
. AC( 2)

=
=

0.3479E-01
0.2291E-01

# PROPRIEDADES GEOMETRICAS DAS SECOES TRANSVERSAIS
SECAO TIPO 1 - SECAO RETANGULAR OCA
( b=s(1,1) h=s(1,2) e1=s(1,3) e2=s(1,4) )
S( 1, 1)
S( 1, 2)
S( 1, 3)
S( 1, 4)

=
=
=
=

0.2500E+02
0.1856E+01
0.2000E+00
0.3000E+00

SECAO TIPO 1 - SECAO RETANGULAR OCA
( b=s(1,1) h=s(1,2) e1=s(1,3) e2=s(1,4) )
S( 2, 1)

=

0.2500E+02
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S( 2, 2)
S( 2, 3)
S( 2, 4)

=
=
=

0.1762E+01
0.1000E+00
0.1000E+00

# VALORES DOS OBJETIVOS P/ O PONTO OTIMO
- RELATIVO AS COORD. "Y" DA TORRE
OBJ 1 COOR NO( 2)/ALT. TORRE

=

0.5120E+02

- RELATIVO AS TENSOES NOS CABOS - ( FORCA INICIAL NOS CABOS )
OBJ 8
OBJ 9
OBJ 10
OBJ 11

TENSAO NO CABO ( 1)
TENSAO NO CABO ( 2)
TENSAO NO CABO ( 3)
TENSAO NO CABO ( 4)

= 0.7935E+06 / FICAB( 1)
= 0.8970E+06 / FICAB( 2)
= 0.8126E+06 / FICAB( 3)
= 0.8352E+06 / FICAB( 4)

= -.2863E+05
= -.2055E+05
= -.1936E+05
= -.2947E+05

- TENSAO DE ESCOAMENTO NOS CABOS
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 1)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 2)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 3)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 4)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 5)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 6)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 7)
TENSAO DE ESC. NO CABO ( 8)

=
=
=
=
=
=
=
=

-.8230E+06
-.8970E+06
-.8450E+06
-.8470E+06
-.8470E+06
-.8450E+06
-.8970E+06
-.8230E+06

- RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS NODAIS
OBJ 12
OBJ 13
OBJ 14
OBJ 15
OBJ 16
OBJ 17
OBJ 18
OBJ 19
OBJ 20
OBJ 21

DESL. NO( 9)/DIR( 2)
DESL. NO( 9)/DIR( 2)
DESL. NO(13)/DIR( 2)
DESL. NO(13)/DIR( 2)
DESL. NO(16)/DIR( 2)
DESL. NO(16)/DIR( 2)
DESL. NO(18)/DIR( 2)
DESL. NO(18)/DIR( 2)
DESL. NO( 5)/DIR( 1)
DESL. NO( 5)/DIR( 1)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

-.3674E-01
-.3674E-01
-.1296E-02
-.1296E-02
0.3284E-02
0.3284E-02
-.1997E-01
-.1997E-01
-.8765E-02
-.8765E-02

Com esta última análise se obteveram os melhores resultados, tanto para as áreas
dos cabos ,como para os valores relativos aos parâmetros da seção tranversal, as forças
iniciais nos cabos e principalmente para os deslocamentos, com valores quase zerados.
Isso pode ser constatado analisando os valores das coordenadas do vetor referente à
função alcance, o qual apresenta, para essa última análise, o menor valor para a função
peso. Com essa série de análises fica demonstrada a flexibilidade que o modelo de
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programação com multi-objetivos, via goal programming, proporciona ao projetista,
além

da sensibilidade adquirida em relação às variáveis de projeto ao longo das

interações entre o modelo do goal e o problema objeto de estudo.

VIII.3 - Simulação Numérica das Fases de Construção
O modelo tridimensional da ponte estaiada que será analisada representa uma
tendência atual para as pontes estaiadas modernas, para a qual são adotadas sistemas
multi-cabos. As etapas de construção são simuladas numericamente por meio de quatro
fases construtivas.
Todos os dados para descrição do modelo, que serve como referência, são
apresentados detalhadamente na seção seguinte.
Serão apresentados gráficos e tabelas com forças nos cabos, esforços normais ao
longo do tabuleiro, deslocamentos ao longo do tabuleiro e da torre, além dos valores das
freqüências naturais de vibração para as respectivas fases.
VIII.3.1 - Ponte Estaiada Tridimensional / 4 fases construtivas
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO MODELO FÍSICO
A figura VIII.4 mostra uma vista em perspectiva do modelo tridimensional da
ponte. Este modelo representa uma tendência atual para as pontes estaiadas modernas.

Figura VIII.4 - Perspectiva do modelo da ponte estaiada.
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A ponte é constituída de três vãos, medindo os vãos extremos 960ft (293m) e o
vão principal 2200ft (671m).
Todos os dados necessários para uma descrição geométrica completa do modelo
são mostrados nas figurasVIII.5 e VIII.6. A figura VIII.5 apresenta uma vista em
elevação da ponte e uma vista em planta do tabuleiro. A figura VIII.6 mostra os dados
referentes à geometria da torre e o detalhe da ligação tabuleiro/torre.
As características geométricas e propriedades do material, para os elementos
pertencentes à torre e ao tabuleiro, encontram-se nas tabelas VIII.2 e VIII.2a. A tabela
VIII.3 apresenta as características geométricas e propriedades para os elementos de
cabo, cuja numeração se refere àquela que é ilustrada na figura VIII.5, em planta.
Y

X

14

293 m

671 m

293 m

ELEVACAO

6 5 4 3

2 1

48 47 46 45 44 43

42 41 40 39 38 37

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

12 11 10 9 8 7

13 14 15 16 17 18

PLANTA

Figura VIII.5 - Dimensões do modelo da ponte estaiada
6m
30

11m
91m
170

28m

49m

36m

Figura VIII.6 - Dimensões da torre do modelo
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O material para os elementos que compõem o tabuleiro e para as ligações
torre/tabuleiro é aço; o da torre é concreto armado.
Tabela VIII.2 - Características e propriedades dos elementos do tabuleiro e da torre.
ELEMENTOS
VIGA PRINCIPAL

ÁREA (f t2)
7,5
9,0

IX (f t4)
12,0

IY (f t4)
75,0

(p/ o vão central)

VIGA TRANSVERSAL

TORRE

REFORÇO
DA
TORRE

LIGAÇÃO
TORRE /
TABULEIRO

1,5
3,0

IZ (f t4)
12.500,0
375,0
(p/ o vão central)

1,5
10,0

6,0

600,0

(p/ a torre)

(p/ a torre)

Acima do
nível do
tabuleiro
Abaixo do
nível do
tabuleiro
Vigas
superiores

140,0

4.000,0

5.000,0

10.000,0

200,0

15.000,0

25.000,0

25.000,0

70,0

150,0

150,0

900,0

Viga
abaixo do
tabuleiro
Ligação
horizontal
Ligação
vertical

80,0

200,0

200,0

1.000,0

3,0

0,001

0,001

0,001

3,0

0,001

6,0

6,0

O tabuleiro está elasticamente apoiado nos cabos ao longo de todo trecho
estaiado, não possuindo apoio vertical nas torres. As forças transversais e de torção são
transferidas às torres por meio de ligações (ver fig. VIII.6).
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Tabela VIII.2a - Características e propriedades dos elementos do tabuleiro e da torre.
ELEMENTOS

E (ksf)

G (ksf)

VIGA PRINCIPAL
VIGA TRANSVERSAL
Acima do
TORRE
nível do
tabuleiro
Abaixo do
nível do
tabuleiro
REFORÇO
Vigas
DA TORRE
superiores
Viga abaixo
do tabuleiro
Ligação
LIGAÇÃO
horizontal
TORRE /
Ligação
TABULEIRO
vertical

4.176.000,0
4.176.000,0
580.40,0

1.670.400,0
1.670.400,0
232.160,0

PESO
PRÓPRIO
(kips / ft)
7,25
1,50
21,0

580.400,0

232.160,0

30,0

580.400,0

232.160,0

10,5

580.400,0

232.160,0

12,0

4.176.000,0

1.670.400,0

1,50

4.176.000,0

1.670.400,0

1,50

1 ft = 0,3048 m

1 kip = 4,448 kN

ksf = kip / ft2
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Tabela VIII.3 - Características e propriedades dos cabos.
CABO
NÚMERO

ÁREA
(ft2)
0,430

FORÇA
INICIAL
(kips)
4.300,0

PESO
PRÓPRO
(kips / ft)
0,3010

1, 24, 25, 48,

E
(ksf)
4.176.000,0

0,270

2.700,0

0,1890

4.176.000,0

0,245

2.450,0

0,1715

4.176.000,0

0,210

2.100,0

0,1470

4.176.000,0

0,174

1.740,0

0,1218

4.176.000,0

30, 43, 6, 19

0,133

1.330,0

0,0931

4.176.000,0

12, 13, 36, 37

0,455

4.550,0

0,3185

4.176.000,0

11, 14, 35, 38
26, 47, 2, 23,
10, 15, 34, 39
27, 46, 3, 22,
9, 16, 40, 33
28, 45, 4, 21,
8, 17, 32, 41
29, 44, 5, 20,
7, 18, 31, 42

1 ft = 0,3048 m

1 kip = 4,448 kN

ksf = lbf / ft2

O sistema de cabos está disposto em dois planos, na configuração tipo leque,
como pode ser visto através da perspectiva mostrada na figura VIII.4.
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MODELAGEM EM ELEMENTOS FINITOS
O modelo em elementos finitos é composto de 325 elementos e 242 pontos
nodais. Os pontos nodais referentes à discretização do tabuleiro, torre e sistema de
cabos, encontram-se representados na figura VIII.5.
O tabuleiro foi discretizado utilizando-se duas longarinas e 27 transversinas,
todos em aço. As transversinas representam o enrijecimento provocado pela laje prémoldada e outros elementos estruturais. As vigas transversais, longitudinais e torre,
foram discretizadas em elementos de pórtico espacial não-linear (matrizes KE + KG).
Cada cabo foi discretizado com quatro elementos de cabo/treliça. Nas ligações verticais
e horizontais para a conexão torre/tabuleiro foram usados elementos de pórtico espacial.
A ligação vertical oferece resistência à torção do tabuleiro e ao deslocamento
longitudinal na torre. A ligação horizontal funciona como uma mola com apenas rigidez
axial, impedindo o deslocamento lateral do tabuleiro da torre. Os pontos de suspensão
das vigas longitudinais do tabuleiro pelos cabos acontecem a cada 160ft
CONDIÇÕES DE CONTORNO:
•

VIGAS PRINCIPAIS DO TABULEIRO - as vigas longitudinais do tabuleiro estão
restringidas, em ambas as extremidades, para os deslocamentos nas direções x, y e
z, e liberadas para as rotações segundo os três eixos coordenados. As condições de
contorno para as vigas principais do tabuleiro têm influência no desenvolvimento de
esforços seccionais induzidos pelas cargas externas. Dependendo das restrições, o
tabuleiro pode estar sujeito a solicitações de compressão ou tração.

•

TORRE - as torres são engastadas na base. O engastamento da torre reduz as
deformações totais do sistema estrutural.
As quatro fases de construção consideradas são ilustradas na figura

VIII.7.
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Fase 1
Fase 4

Fase 2
Fase 3

Computacional
Obra

Computacional
Obra

Fase 3
Fase 2

Computacional
Obra

Fase 4
Fase 1

Computacional
Obra

Figura VIII.7 - Identificação das 4 fases construtivas
Uma vez apresentado o problema, passa-se para a apresentação dos resultados
obtidos para a simulação computacional envolvendo as quatro etapas referidas acima.
A figura VIII.8 mostra os números dos elementos dos cabos, os pontos nodais do
tabuleiro e da torre e os elementos do tabuleiro, em relação aos quais as grandezas
resultante da análise serão referidas.
Fases

Cabos

Fase 1

1, 2, 3, 4, 5, 6

Fase 2

1, 2, 3, 4, 5, 6

Fase 3

3, 4, 5, 6

Fase 4

5, 6
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1
2
3
4
5

6
6

4

5

3

2

1

Fase 4
Fase 3
Fase 2
Figura VIII.8 - Referência para os cabos e elementos nas respectivas fases
12
11
10
9
8
7

6

5

4

3

1

2

Fase 4
Fase 3
Fase 2
Figura VIII.9 - Referência para os nós do tabuleiro e da torre
A estrutura é analisada somente para a carga devida ao peso próprio e as forças
iniciais de protensão nos cabos. Os valores obtidos para as tensões nos cabos,
procedendo-se a simulação numérica por meio da retroanálise, são apresentados na
tabela VIII.4 para as quatro fases descritas. Uma representação gráfica da variação das
tensões nos cabos, fase a fase, é mostrada na figura VIII.9.
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Tabela VIII.4 - Resumo das forças nos cabos para as quatro fases.
Força nos cabos (kips)
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Força
inicial

Cabos

(referência)

1

4998,05

2856,1

-------

-------

4.300

2

2886,77

2128,6

-------

-------

2.700

3

2579,65

2400,3

1695,4

-------

2.450

4

2186,00

2304,4

2244,2

-------

2.100

5

1787,43

1934,2

1765,0

1049,5

1.740

6

1312,23

1372,8

1405,6

1094,7

1.330

(1 kip = 4,448 kN)
Nota-se, por meio dos valores das forças entre as fases 1 e 2, que as forças nos
cabos 1, 2 e 3, na fase 2, diminuíram em relação aquelas da fase 1; enquanto para os
cabos 4, 5 e 6 os valores das forças nos cabos aumentaram. Isso corresponde
aproximadamente ao inverso do que foi verificado quando se procedeu as duas fases de
construção para o mesmo modelo, no capítulo VI. Este comportamento pode ser
explicado e entendido observando a tabela VIII.6, onde são apresentados os
deslocamentos para os nós do tabuleiro e da torre. A diferença nos resultados se deve ao
fato de que a fase 2 considerada no capítulo VI corresponde exatamente à metade da
estrutura da ponte, ficando com um balanco pendurado na ponta, na metade do vão
central da estrutura (veja figura VI.11); enquanto que aqui a fase 2 não apresenta esse
balanço.
O resumo dos esforços normais para os elementos do vão central do tabuleiro é
apresentado na tabela VIII.5. A figura VIII.10 ilustra graficamente esses valores para as
quatro fases. Os valores com sinais negativos correspondem aos esforços de tração,
enquanto os com sinais positivos aos esforços de compressão. Para entender o porquê
dos sinais desses valores, deve-se consultar a tabela VIII.6 com os deslocamentos para
os nós do tabuleiro e da torre.
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Força nos cabos (kips)
6.000
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Força Inicial

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

1

2

3

4

5

6

Cabos

Figura VIII.9 - Variação das forças nos cabos nas quatro fases
Tabela VIII.5 - Esforços normais ao longo do tabuleiro para as quatro fases
Esforços normais (kips)

( + Compressão - Tração )

Elementos

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

1

- 4337,9

2639,2

-------

-------

2

- 1732,8

4567,1

-------

-------

3

513,2

6661,4

1476,3

-------

4

2294,7

8543,9

2942,7

-------

5

3556,5

9914,0

4189,1

741,7

6

4172,5

10.563,0

4849,1

1256,2

Esforço Normal (kips)
15.000
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

10.000
(+) compressão
(-) tração

5.000

0

-5.000

1

2

3
4
5
Elemento do Tabuleiro

6

Figura VIII.10 - Desenvolvimento dos esforços normais durante as fases

301
Os deslocamentos nodais mostrados na tabela VIII.6 proporcionam o
entendimento do movimento do tabuleiro e da torre quando se passa de uma fase para
outra. Os gráficos mostrados nas figuras VIII.11 e VIII.12 ilustram, respectivamente,
esses valores para os deslocamentos nos nós do tabuleiro e da torre. A configuração
estática deformada para cada fase é apresentada na figura VIII.13.
Tabela VIII.6 - Deslocamentos para os nós do tabuleiro e da torre. (1ft = 0,3048m)
Deslocamentos (ft)

Nós

Tabuleiro

Torre

1 ft = 0,3048 m

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

1

-0,818

6,73

-

-

2

-0,644

4

-

-

3

-0,528

2,21

1,14

-

4

-0,411

1,28

0,25

-

5

-0,29

0,8

-0,14

0,557

6

-0,166

0,41

-0,15

0,097

7

0,068

-1,28

0,0008

0,0146

8

0,083

-1,37

0,0039

0,0173

9

0,098

-1,46

0,0076

0,02

10

0,115

-1,56

0,0118

0,0228

11

0,133

-1,65

0,0162

0,0255

12

0,151

-1,73

0,0205

0,0282
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Deslocamentos (ft)
8
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

6
4
2
0
-2

1

2

3
4
Nós do Tabuleiro

5

6

Figura VIII.11 - Variação dos deslocamentos para os nós do tabuleiro fase a fase.
Nós da Torre
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

12
11
10
9
8
7
-1,5

-1
-0,5
Deslocamentos (ft)

0

Figura VIII.12 - Variação dos deslocamentos para os nós da torre fase a fase.
ft = 0,3048 m)

y

y

y

z

z

x

z

(Fase 2)

x

x

(Fase 3)

(Fase 4)

Figura VIII.13 - Configuração estática deformada para as fases 2, 3 e 4.

(1
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Comportamento Não-Linear:
Com o objetivo de verificar o comportamento não-linear da estrutura ao longo
das fases de construção, apresenta-se a seguir gráficos para a resposta não-linear
estática para cada fase. Nas figuras VIII.14 e VIII.15 encontram-se as respostas para a
carga devida ao peso próprio versus o deslocamento do nó 1 do tabuleiro e versus o
deslocamento no nó 12 da torre (vide figura VIII.9), respectivamente. Os outros
gráficos se referem da mesma maneira à resposta da carga devida ao peso próprio
versus deslocamento, onde os nós considerados para o tabuleiro e a torre,
correspondem, respectivamente, ao nó mais extremo do tabuleiro, e ao nó mais extremo
da torre conectado ao cabo, para cada fase.
Passo de Carga
60
50
40
30
20
10
0

0

-0,2

-0,4
-0,6
Deslocamento no nó 1 (ft)

-0,8

Figura VIII.14 - Resposta não-linear de Peso Próprio x deslocamento no nó 1 do
tabuleiro (Fase 1).

(1 ft = 0,3048 m)

Passo de Carga
60
50
40
30
20
10
0

0

0,05
0,1
Deslocamento no nó 12 (ft)

0,15

Figura VIII.15 - Resposta não-linear de Peso Próprio x deslocamento do nó 12 da torre
(Fase 1).
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Passo de Carga
60
50
40
30
20
10
0

0

2
4
Deslocamento no nó 1 (ft)

6

Figura VIII.16 - Resposta não-linear de Peso Próprio x deslocamento no nó 1 do
tabuleiro (Fase 2).

( 1ft = 0,3048 m)

Passo de Carga
60
50
40
30
20
10
0

0

-0,5
-1
Deslocamento no nó 12 (ft)

-1,5

Figura VIII.17 - Resposta não-linear de Peso Próprio x deslocamento no nó 12 da torre
(Fase 2).
Passo de Carga
60
50
40
30
20
10
0

1

1,2

1,4
1,6
Deslocamento no nó 3 (ft)

1,8

2

Figura VIII.18 - Resposta não-linear de Peso Próprio x deslocamento no nó 3 do
tabuleiro (Fase 3).
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Passo de Carga
60
50
40
30
20
10
0

0

-0,5
-1
Deslocamento no nó 10 (ft)

-1,5

Figura VIII.19 - Resposta não-linear de Peso Próprio x deslocamento no nó 10 da torre
(Fase 3).

( 1ft = 0,3048 m)

Passo de Carga
60
50
40
30
20
10
0
-0,1

0

0,1
0,2
0,3
0,4
Deslocamento no nó 5 (ft)

0,5

0,6

Figura VIII.20 - Resposta não-linear de Peso Próprio x deslocamento no nó 5 do
tabuleiro (Fase 4).
Passo de Carga
60
50
40
30
20
10
0
0,006

0,008

0,01
0,012
0,014
Deslocamento no nó 8 (ft)

0,016

0,018

Figura VIII.21 - Resposta não-linear de Peso Próprio x deslocamento no nó 8 da torre
(Fase 4).
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Vibrações sob Tensões Iniciais:
As freqüências naturais e os modos de vibração são obtidos em torno da
configuração final de equilíbrio estático. As seis primeiras freqüências para cada fase de
cálculo são vistos na tabela VIII.7. As formas modais mais representativas das fases 1 e
2 da ponte são mostradas na figura VIII.22, correspondentes ao modo 1 da fase 1 e ao
modo 3 da fase 2, respectivamente.
Tabela VIII.7 - Freqüências naturais para as fases de construção.
Freqüências (Hz)

Fases
f1

f2

f3

f4

f5

f6

Fase 1

0,1993

0,2502

0,2592

0,2992

0,3119

0,3289

Fase 2

0,1628

0,2260

0,2390

0,2393

0,2513

0,2530

Fase 3

0,0853

0,1401

0,3348

0,3464

0,3588

0,3674

Fase 4

0,1455

0,3705

0,4845

0,5200

0,5265

0,5322

Formas modais para as fases 1 e 2:
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y

z

x

y

(Fase 2)
z

x

(Fase 1)
Figura VIII.22 - Modos de vibração para a Fase 1 (modo 1) e Fase 2 (modo 3).
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CAPÍTULO IX
CONCLUSÕES E SUGESTÕES

IX.1 - CONCLUSÕES
A tarefa de projeto de uma ponte estaiada abordada sob o enfoque de um
problema de programação com multi-objetivos, via goal programming, constitui-se
numa poderosa ferramenta de auxílio ao projetista na fase de pré-projeto, servindo de
suporte na tomada de decisões. A flexibilidade e a possibilidade de se estabelecer metas
a serem atingidas dentro do projeto, fugindo do conceito de restrições absolutas, da
programação clássica, é um aspecto bastante interessante da metodologia abordada
neste trabalho
Outro aspecto bastante relevante na programação com multi-objetivos como
abordada neste trabalho, diz respeito a análise da sensibilidade de uma forma direta, ou
seja, alterando-se os valores de entrada, que corresponde aos níveis de aspiração do
projetista, adquire-se sentimento acerca do problema que está sendo analisado. Além
deste aspecto contido na metodologia, há de se destacar a facilidade de implementação
da técnica do goal programming com outras técnicas mais recentes, como os chamados
conjuntos nebulosos (fuzzy sets), resultando na formulação denominada de fuzzy goal
programming.
Segundo LEE [65], existem três funções básicas de um modelo do goal
programming. Primeiro, o modelo identifica as entradas requeridas para alcançar as
metas estabelecidas sob dadas condições. Segundo, o modelo do goal programming
revela o grau de alcance em relação

as entradas fornecidas sob as condições

especificadas. Terceiro, o modelo facilita a tarefa de análise da simulação de várias
combinações de entrada, restrições e estrutura de prioridades das metas.
Com os algoritmos implementados para tratamento do problema das fases
construtivas nas pontes estaiadas, pode-se acompanhar o que acontece na obra com a
estrutura, em termos de comportamento estrutural, por meio da simulação
computacional das etapas de construção.
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A inclusão do capítulo de programação matemática se deve a dois pontos
principais: primeiro, porque o assunto está inserido no contexto do trabalho e, segundo,
porque se quis, por questão de completeza, situá-lo e estudá-lo dentro da estruturação
do presente trabalho. Assim, sendo um dos objetos principais de estudo a programação
com multi-objetivos (goal programming), era necessário que os assuntos pertinentes às
técnicas em si ficassem bem delimitadas (definidas).
Na formulação dos modelos matemáticos de programação com multi-objetivos,
muitos aspectos referentes à maneira pela qual se procede a tarefa de encontrar uma
solução para o problema se baseiam nos métodos já bem estabelecidos e estudados da
programação matemática com um único objetivo. Esse é o primeiro ponto, que de certa
forma é comum a ambos; o segundo, e aí vem em sentido contrário, diz respeito à
filosofia empregada quando se usa uma ou outra técnica. Na primeira, busca-se o ótimo
no sentido global, se possível, do modelo matemático estabelecido; no segundo, buscase uma solução viável que satisfaça de maneira mais flexível, adaptável até, como são
as tomadas de decisões humanas, a um conjunto de metas que se pretende atender.
Conclui-se então, que não se pode dissociar de forma completa as técnicas, no
que tange aos aspectos de como se busca a solução, mas, por outro lado, deve ficar bem
claro que a metodologia e filosofia inclusa na formulação do modelo de programação
com multi-objetivos é bem diferente daquela com um único objetivo.
A idéia, então, era apresentar o problema dentro do contexto de busca de uma
solução para uma função objetivo vetorial, e aí entram todos os aspectos da
programação matemática; na impossibilidade de se ter um vetor que minimize (ou
maximize) essa função, tenta-se extrair uma solução, entre as várias que possam existir,
que de alguma forma, satisfaça às metas do tomador de decisões, aqui então entrando-se
com as técnicas de programação com multi-objetivos. Entre elas, o goal programming.
Por fim, este trabalho constitui-se num arcabouço para a implementação futura
de um sistema especialista, dirigido ao projeto de pontes estaiadas, de forma a englobar
todos os aspectos discutidos e apresentados ao longo do texto.
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IX.2 - SUGESTÕES
As principais sugestões a serem realizadas em futuros trabalhos estão ligados
diretamente ao trabalho aqui desenvolvido; sendo, algumas delas, uma extensão natural
da formulação do modelo desenvolvido, e outras, correspondendo ao desenvolvimento
de ferramentas computacionais que auxiliem na tarefa de definição do problema.
IX.2.1 - INTRODUÇÃO DE DESVIOS(ERROS) DURANTE AS ETAPAS DE
CONSTRUÇÃO:
O uso do goal para correção de algum desvio que por acaso aconteça, pode ser
utilizado sob dois enfoques:
O primeiro, para correção da resposta durante uma dada fase de construção,
supondo que haja um desvio no campo (obra) da resposta que era prevista de acordo
com a simulação numérica daquela etapa construtiva. Sendo assim, fazer-se-á uso do
goal e do programa de análise para determinar os novos valores de resposta, levando-se
em conta os desvios ocorridos naquela fase.
O procedimento para consideração do desvio explicado acima será posto sob
duas formas:
1) Suponha-se uma dade fase i apresentando um desvio de resposta daquela prevista. O
processo para representação de um possível desvio de resposta no campo será mostrado
a seguir.
A figura IX.1 representa uma dada fase i de construção.

δv
Deslocamento prescrito

Figura IX.1 - Deslocamento prescrito numa dada fase construtiva.
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Obs: Para simular (representar) o desvio da resposta no campo, impõem-se
deslocamentos prescritos em dados pontos nodais. Assim, para essa fase i já analisada,
quando da simulação por meio da retroanálise (portanto, numa dada configuração
deformada), impõe-se os deslocamentos.
Com a imposição dos deslocamentos, introduz-se um desequilíbrio ao sistema
estrutural, sendo, portanto, necessário se fazer uma análise não-linear para determinar a
nova configuração de equilíbrio. A partir dessa nova configuração de equilíbrio, faz-se
uso do goal, tendo-se apenas as tensões nos cabos como variáveis de decisão a serem
determinadas. O conjunto de restrições a serem usadas na formulação do problema de
otimização fazendo uso do goal serão aquelas fornecidas pelo processo de retroanálise
para aquela dada fase i. Para ficar mais claro, imagine-se que os desvios sejam nos
deslocamentos, nos pontos de suspensão dos cabos, para o vão central, e tem-se a
configuração deformada realizada pela retroanálise para essa dada fase. Assim, a partir
da configuração deformada, obtida após o equilíbrio não-linear pela imposição dos
deslocamentos prescritos, tem-se de ajustar essa curva, associada a essa configuração, à
curva correspondente à configuração deformada resultante da retroanálise para a fase i
(que serve de restrição para uso do goal).
Deve ficar claro que o procedimento numérico acima, correspondente à
imposição dos deslocamentos prescritos, é uma forma de simular (numericamente) um
desvio de resposta ocorrido no campo. Na realidade, o que teríamos na obra era a
constatação, para uma dada etapa de construção, de um desvio de resposta daquela que
fora prevista numericamente (por meio da retroanálise). Por exemplo: um dado ponto
nodal que deveria apresentar um deslocamento de 10cm e estava com 20cm. Então, com
essa configuração deformada no campo, buscar-se-ia as tensões necessárias a serem
aplicadas aos cabos a fim de se obter aqueles deslocamentos obtidos na simulação
realizada por meio da retroanálise. Para proceder a essa tarefa, usa-se o goal com as
restrições correspondentes à resposta obtida a partir da retroanálise, juntamente com o
programa de análise.
A segunda consideração sobre o desvio será a propagação do mesmo para as
etapas de construção seguintes.
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2) Suponha-se que o desvio da resposta ocorrida no campo para a fase i de construção
se propague para a fase i+1 seguinte. Assim ocorrendo, certamente as tensões a serem
aplicadas aos cabos não serão aquelas obtidas na simulação por meio da retroanálise
sem a consideração desses desvios (no caso numérico, simulado com a imposição dos
deslocamentos). A figura IX.2 ilustra a consideração das duas fases referidas.
Referência i
Referência i+1

Figura IX.2 - Ilustração das fases i e i+1
Obs: é importante que fique claro que as fases i e i+1 se referem a seqüência
estabelecida no campo, ou seja, do início para o fim. Na simulação numérica, a ordem é
inversa, ou seja, parte-se do final para o início.
Qual o objetivo?
O objetivo é fazer com que esses desvios sejam minimizados (até zerados) de
etapa a etapa de construção a fim de se ter, ao término da construção, a configuração
topológica da estrutura correspondente àquela que fora prevista no projeto (na
simulação de retroanálise).
Para resolver esse problema, procede-se da seguinte maneira:
Resolve-se a etapa i+1 (notar que engloba a etapa i), impondo-se alguns dados
da resposta, obtido na fase i com desvio, mais relevantes como restrição para a fase i+1.
Observar que a imposição de alguns dados como restrição servem somente para pontos
da estrutura que pertencem à fase i. Isso pode significar o seguinte: uma vez que a etapa
i já foi construída e não foi detectado o desvio, encontrando-se agora na fase i+1, é
necessário então que alguns dados (mais relevantes) da fase i sejam considerados como
rígidos (inalteráveis), e busque-se na fase i+1 minimizar os desvios. Faz-se isso usando
como referência para o goal programming, o conjunto de restrições (neste caso, como a
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fase i+1 engloba a fase i, e para a fase i já foram impostas algumas restrições, essas
restrições vão ser colocadas para aqueles dados que não estão na fase i, ou seja,
[(i+1) - i]) fornecido pela retroanálise realizada para a etapa i+1 de construção.
A figura IX.3 mostra um gráfico esquemático das respostas obtidas no campo e
aquelas geradas pela simulação da retroanálise.
Tensão

Resposta no campo
(com desvio)

I+1

Retroanálise

I
Deslocamento
UCampo

URetro

Figura IX.3 - Respostas da retroanálise e a do campo
Obs: Na realidade, esses dados mais relevantes que são impostos na fase i
correspondem à configuração deformada obtida na etapa i com desvio; de modo que
para a etapa i+1 deve-se partir com os dados da etapa i (configuração da etapa i) e usar
as restrições para o goal da etapa i+1.
IX.2.2

-

ADIÇÃO

DE

RESTRIÇÕES

DEVIDO

À

INSTABILIDADE

AERODINÂMICA (FLUTTER) DURANTE AS FASES CONTRUTIVAS
Suponha-se que após a fase de pré-projeto (o projeto otimizado com o uso do
goal), se proceda a análise das etapas de construção(por meio da retroanálise) e que
tenha se verificado para uma certa fase i de construção, por intermédio da análise de
velocidade crítica de vento [8], a condição de instabilidade dinâmica - efeito flutter.
Uma vez que essa condição seja detectada, sabe-se o valor da velocidade crítica de
vento que causa esse fenômeno e para que modo e valor de freqüência esse fenômeno
aconteceu. Com isso, pode-se voltar à formulação do problema de otimização original
(goal programming), colocando-se (acrescentando-se) novas metas (goals) e restrições
fornecidos pela análise da velocidade crítica de vento.
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IX.2.3 - UMA APLICAÇÃO DO FUZZY GOAL PROGRAMMING PARA A
CONSIDERAÇÃO DE DESVIOS E INCERTEZAS
Suponha-se que se queira saber o grau de aceitação do projeto otimizado, além
da sensibilidade do projeto para um desvio de resposta, dentro de uma determinada
faixa, por exemplo, nos deslocamentos.
Com o uso do fuzzy goal programming pode-se obter um projeto otimizado já se
levando em conta essa incerteza nos deslocamentos, possibilitando averigüar se a
resposta obtida resulta, por exemplo, em momentos dentro de uma faixa aceitável, se as
tensões nos cabos não mudariam tanto, se a altura da torre, inércia, etc., ainda seriam
suficientes.
Na parte dos algoritmos implementados tratando do problema das fases
construtivas, poderia se desenvolver alguma rotina gráfica (pré-processsador) para
facilitar a tarefa de visualização das etapas de construção, com os arquivos de entrada
sendo gerados de forma automática a partir da visualização gráfica.
Finalmente, implementar outros algoritmos mais recentes, como o simulated
annealing e os algoritmos genéticos.
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