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G. C. P. CUNHA  

RESUMO 

O método da estrutura base nasceu no bojo das propostas das abordagens de otimização 

de estruturas que surgiram a partir da primeira metade do século XX e se propõe a obter 

soluções topológicas a partir de uma abordagem de otimização de dimensões. Apesar de 

mais antiga que outros métodos de otimização de topologia, o método da estrutura base 

tem sido usado com menos frequência devido às dificuldades em relação a geração da 

estrutura base, à solução dependente da estrutura base inicial e ao fato de a extração de 

topologia poder gerar estruturas que não atendam às condições de equilíbrio. O problema 

da geração da estrutura base é resolvido neste estudo empregando métodos de geração 

automática apresentado no código educacional GRAND (ZEGARD; PAULINO, 2014), 

que utiliza uma malha auxiliar de elementos finitos 2D para geração dos nós da estrutura 

base e para a definição de vizinhança dos nós, conceito necessário para se estabelecer o 

grau de conectividade da estrutura base. O código pode ser utilizado para malhas 

regulares com uso de rotina própria ou com a importação da malha gerada por meio de 

outro gerador de malhas de elementos finitos. Neste trabalho utiliza-se o gerado de malhas 

de elementos poligonais PolyMesher (TALISCHI et al, 2012), permitindo o estudo da 

influência da estrutura base na solução topológica. Este trabalho utiliza a formulação 

plástica do método da estrutura base, no qual são necessárias apenas as relações de 

equilíbrio nodal, gerando um problema de programação linear. Ao código GRAND foi 

adicionado uma função para teste das condições de equilíbrio da topologia extraída para 

um fator de corde determinado pelo projetista e outra função para determinação do 

máximo filtro que pode ser empregado nessa extração (SANDERS, RAMOS JR., 

PAULINO; 2017) com os melhoramentos propostos por (SOUZA; ALMEIDA; 2017). 

Exemplos de aplicação para estruturas civis são apresentados tanto para validar a 

formulação utilizada como para o estudo da influência da malha nas topologias geradas.  

 

Palavras-chave: Otimização de estruturas; método da estrutura base; formulação 

plástica; filtro; filtro máximo. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

O projeto de estruturas é naturalmente um processo iterativo que compreende várias 

etapas de definição do leiaute estrutural e de análise e dimensionamento dos elementos. 

Previsão de intensidade de cargas, posicionamento dos elementos, dimensões das seções 

transversais, por exemplo, são parâmetros que mudam diversas vezes até que a solução 

final seja alcançada. Durante esse processo, o engenheiro é chamado a tomar diversas 

decisões que influenciam o comportamento final da estrutura. O uso de ferramentas 

computacionais acelera a obtenção de soluções admissíveis e a rapidez conferida ao 

processo de cálculo permitiu ao projetista avaliar a qualidade de diversos arranjos 

estruturais em cada projeto. A partir daí o anseio por métodos que chegassem à melhor 

solução surgiu naturalmente. A otimização estrutural, portanto, é o ramo da ciência que 

trata da obtenção de melhores soluções estruturais, indo desde a determinação da melhor 

distribuição de materiais a fim de sustentar o carregamento da melhor forma possível até 

ao dimensionamento ótimo de elementos estruturais. Bendsøe e Sigmund (2003) e 

Christensem e Klarbring (2009) classificam a otimização estrutural em três categorias, 

aqui elencadas na ordem de desenvolvimento: 

 Otimização de parâmetros, que visa a obtenção das dimensões dos elementos 

estruturais e outros parâmetros de projetos; 

 Otimização de forma, que visa a obtenção da forma da estrutura e de possíveis 

vazios em uma região do espaço; 

 Otimização de topologia, que otimiza a distribuição de material em uma região 

do espaço para obtenção do leiaute estrutural. 

A otimização de dimensões é o campo de estudo mais antigo, tendo os primeiros trabalhos 

sido publicados na metade do século XX. A otimização de topologia é o campo de estudo 

mais recente desenvolvido a partir do final da década de 80 do século XX, embora sua 

ideia inicial derive de trabalhos publicados nas primeiras décadas desse século, como os 

estudos de Michell (1904)1 apud Ohsaki (2011). No campo da otimização de topologia, 

                                                 
1 MICHELL, A. G. M. The limits of economy in frame structures. Philosophical Magazine Sect. 6, 8(47), 
589-587, 1904. 
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os chamados métodos de densidade são os mais difundidos (DEATON; 

GRANDHI, 2014). Esse método demanda um número elevado de variáveis de projeto e 

apresenta uma série de instabilidades numéricas que vêm sendo contornadas por diversos 

autores. 

O método da estrutura base (ground structure) é derivado da otimização de dimensões, 

um subcampo da otimização parâmetros. Contudo, soluções topológicas podem ser 

extraídas se a estrutura base contiver um elevado número de elementos com um alto grau 

de conectividade entre eles. Ou seja, o método pode ser formulado para a obtenção do 

melhor leiaute para a estrutura a partir de uma disposição dos pontos formando os nós da 

estrutura e de uma malha de elementos de treliças a eles conectada. O método foi proposto 

por Dorn em 1964 e como uma forma de obter a estrutura ótima considerando os aspectos 

da estrutura proposta por Michell em 1904 (HEMP, 1973). Recentemente, Zegard e 

Paulino (2014) elaboraram um programa educacional para aplicação da formulação 

plástica do método da estrutura base, usada neste trabalho para obtenção de topologias. 

1.1. JUSTIFICATIVA 

Embora os métodos de otimização de topologia baseados em densidade sejam largamente 

difundidos em pesquisa, suas soluções são muitas vezes de difícil interpretação e 

implementação no contexto da engenharia civil, em especial para projeto de pontes e 

edifícios. Já o método da estrutura base apresenta naturalmente uma melhor definição dos 

elementos estruturais, além de demandar menor esforço computacional. No entanto, a 

qualidade da solução topológica obtida é extremamente dependente da estrutura base 

utilizada. Nas aplicações 2D, a geração da estrutura base é feita a partir de uma malha 

auxiliar de elementos finitos planos, usada para definir a vizinhança dos nós que geram a 

estrutura base e assim o seu grau de conexão. Assim, este trabalho apresenta um estudo 

sobre a formulação plástica do método da ground structure e foca principalmente na 

influência da estrutura base adotada na solução topológica obtida. 
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1.2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é estudar a influência da estrutura base nas soluções 

topológicas obtidas a partir da formulação plástica método da estrutura base para 

obtenção de soluções topológicas para estruturas civis .  

Assim, os objetivos específicos são: 

 Implementar o filtro descrito no trabalho de Sanders, Ramos Jr e Paulino (2017) 

no código educacional GRAND (ZEGARD; PAULINO, 2014); 

 Melhorar a saída de dados do código educacional GRAND (ZEGARD; 

PAULINO, 2014) com a inclusão de novos gráficos; 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 contém a 

revisão bibliográfica, apresentando a formulação plástica e o conceito das treliças de 

Michell. O Capítulo 3 contém a metodologia, apresentando a geração da estrutura base, 

as estruturas auxiliares com elementos poligonais (TALISCHI et al, 2012), o processo de 

extração de topologia e o fluxo de implementação da metodologia. O Capítulo 4 apresenta 

os resultados obtidos e o Capítulo 5 as conclusões do trabalho. 
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CAPÍTULO 2  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta os conceitos envolvidos na formulação utilizada para obter as 

soluções pelo método da estrutura base. Apresentam-se inicialmente alguns conceitos 

sobre as treliças de Michell (1904)2 apud Hemp (1973). Em seguida apresenta-se a 

formulação plástica do método adotada neste trabalho que permite que o problema de 

otimização seja resolvido via programação linear.  

2.1. TRELIÇAS DE MICHELL 

Em 1904, Michell apresentou seu trabalho sobre otimização de volume mínimo para 

domínios contínuos e infinitos submetidos a carregamentos permanentes. Em seu 

trabalho, Michell formulou o problema de modo que fosse possível encontrar o 

deslocamento virtual no espaço dos pontos de uma estrutura sob a restrição de que todas 

as tensões nos segmentos estivessem entre σ(ε)/σC e σ(ε)/σT, de forma que o trabalho 

virtual das forças externas sejam máximos (HEMP, 1973). Embora não tenha encontrado 

grande aplicação prática, os princípios básicos das estruturas de Michell são abrigados na 

formulação plástica do método da estrutura base e essas estruturas comumente usadas 

para aferir as implementações computacionais do método. 

Se o problema formulado no parágrafo anterior tiver solução, deve se esperar que o 

volume mínimo da estrutura submetida ao sistema de forças concebida seja resultado do 

trabalho virtual máximo dividido por σ(ε) e o leiaute da estrutura seja dado por todas os 

segmentos que apresentam as tensões iguais aos limites estabelecidos e estão orientados 

de acordo com as tensões principais. Dessa forma, nas estruturas de Michell (Figura 2.1), 

a estrutura e o sistema de forças são coplanares e as tensões nos membros tem um limite 

superior e inferior. O domínio assim concebido apresenta tensões em seus elementos 

dentro do limite dado enquanto que o volume de material é sempre o menor possível. Esse 

projeto baseia-se basicamente em dois passos: em primeiro lugar a determinação da 

                                                 
2 Idem 1. 
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distribuição das barras e, em segundo lugar, o tamanho das seções transversais de cada 

barra (HEGEMIER, G, PRAGER. W, 19693 apud HEMP, 1973).  

Figura 2.1. – Solução obtida por Michell para o problema do balanço. α e β são as linhas de tensão 

principais formadas pelas coordenadas polares r e θ, nelas são dispostas os elementos e os nós.  

 
Adaptado de Hemp (1973). 

Uma estrutura de volume mínimo deve obedecer três condições: 

 As condições de equilíbrio devem ser satisfeitas para cada carregamento 

permanente. 

 Dadas as tensões de compressão e tração, cada elemento deve estar submetido 

ou à máxima tensão de tração ou à máxima de compressão. 

 Existe uma deformação compatível para cada tensão para os elementos em 

tração e compressão. 

Segue disso algumas conclusões gerais em relação ao leiaute das estruturas de Michell e 

os campos de tensão relacionados a elas. Se um único elemento, submetido ou à tração 

ou à compressão passa por um ponto, então a direção desse elemento tem uma tensão 

principal, σ(ε)/σT  ou – σ(ε)/σC  e as outras tensões perpendiculares tem suas magnitudes 

limitadas (Figura 2.2(a)). Se um par de elementos submetidas ou à tração ou à compressão 

se conectam a um mesmo ponto então todas as tensões nesse ponto devem ser ou de tração 

ou de compressão (Figura 2.2(b)). Se um par de elementos tracionados encontra-se com 

                                                 
3 HEGEMIER, G. PRAGER, W. On Michell Trusses. International Journal of Mechanical Sciences. 
11:209-215. 
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um par de elementos comprimidos, estes devem ser ortogonais àqueles e nenhum outro 

elemento pode ser coplanar a eles (Figura 2.2(c)). Se três elementos não coplanares 

encontram-se em um ponto, a tensão nesse ponto deve ser ou de tração ou de compressão. 

Se dois elementos tracionados ou comprimidos encontram-se em um ponto com um 

elemento de tensão oposta, este último elemento deve ser perpendicular aos outros dois 

(HEMP, 1973). A estrutura resultante é chamada de estrutura de Michell (Figura 2.2). 

Desde então, muitos trabalhos foram realizados estudando esse tipo de estrutura. Ohsaki 

(2011) destaca os trabalhos de Hegemier e Prager (1969)4 e Schimidt (1962)5. 

Figura 2.2. – Situações de conexão de elementos em estruturas de Michell: (a) Elemento tracionado 

conectado a um ponto. (b) Par de elementos tracionados conectados ao mesmo ponto. (c) Par de 

elementos com tensões opostas conectados a um ponto. 

 

(a) 

(b) (c) 

 

Para o caso de uma estrutura com um único carregamento, sem restrições e com seções 

transversais que podem variar livremente, a solução de menor volume é estaticamente 

determinada. Rozvany , Sokol e Pamezanski (2014) denominaram esse caso a estrutura 

clássica de Michell (Figura 2.3). O problema é chamado de estaticamente determinado 

porque os esforços normais dos membros podem ser determinados usando apenas as 

equações de equilíbrio. Para as estruturas clássicas, a solução para as análises elástica e 

                                                 
4 Idem 3. 
5 SCHMIDT, L. C. Minimum wheight layouts of elastic, statically determinate, triangulated frames under 
alternative load systems. J. Mech. Phys. Solida 10, 139-149, 1962. 
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plástica são iguais, isso ocorre apenas para as chamadas treliças de Michell. Porém, para 

problemas de múltiplos carregamentos, que são estaticamente indeterminados, deve se 

definir claramente se será usada uma formulação plástica ou elástica do problema.  

Figura 2.3. – Exemplos de aplicações de único carregamento fornecendo como solução as treliças 

clássicas de Michell. 

 

Apesar da sua grande importância, os exemplos de estruturas clássicas não são muito 

práticos devido à sua simplicidade e de geralmente gerarem infinitos elementos. Porém, 

elas são largamente usadas para verificar a validade de inúmeros métodos numéricos 

(ROZVANY, SOKOL, PAMEZANSKI, 2014). 

2.2. FORMULAÇÃO PLÁSTICA DO MÉTODO DA ESTRUTURA 
BASE 

O problema estudado neste trabalho foi definido por Hemp (1973) em seu livro Optimum 

Structures, com as seguintes premissas: 

1 No sistema de coordenadas cartesianas, existem forças aplicadas em pontos 

dados no espaço; 

2 Existem pontos de suporte submetidos a restrições definidas capazes de produzir 

reações para qualquer sistema de força aplicado; 

3 Uma estrutura formada por articulações em que seus pontos incluem os pontos 

onde as forças são aplicadas e os pontos de suporte, e que seus elementos se 

conectam as articulações formando um leiaute qualquer. 
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Neste trabalho, todas as componentes de forças externas são aplicadas no sistema global 

de coordenadas e são denotadas por Fj (j=1,2,3,...,n). As forças axiais nos elementos são 

descritas em seus respectivos sistemas locais de coordenadas e seu conjunto é denotado 

por nj  

(j=1,2,3, ..., n). As forças no elemento são convertidas para o sistema global de 

coordenadas a partir de uma rotação e o equilíbrio de forças nos nós pode então ser 

expresso em forma matricial como em (2.1). 

FnB T   (2.1) 

Onde B é uma matriz formada por senos e cossenos respectivos de cada elemento.  

O exemplo a seguir exemplifica a montagem da matriz B. A estrutura representada na 

Figura 2.4 está submetida a dois carregamentos externos e todos os seus pontos são 

conectados por nós flexíveis. 

Figura 2.4 – Exemplo de estrutura e carregamentos externos. 

 

A Figura 2.5 mostra um elemento genérico, cujo eixo longitudinal faz um ângulo  com 

o eixo X do sistema global de coordenadas (horizontal). A Figura 2.5(a) apresenta as 

forças no elemento representadas no sistema local de coordenadas, cujo eixo x coincide 

com o eixo longitudinal do elemento. A Figura 2.5(b) apresenta as forças no elemento 
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representadas no sistema global de coordenadas, onde c representa o cosseno do ângulo 

entre os eixos x no sistema local e X no sistema global de coordenadas e s o seu seno. 

 

Figura 2.5 – Forças no elemento: (a) sistema de coordenadas local e (b) sistema global de coordenadas. 

 

                      (a) (b) 

 

A Figura 2.6 apresenta o equilíbrio de forças nos elementos e no nó de conexão dos três 

elementos. O equilíbrio do ponto de aplicação de forças é dado pelas equações (2.2) 
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Figura 2.6 – Análise de equilíbrio nos elementos e pontos. 
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As equações (2.2) podem ser dispostas matricialmente como em (2.3), constituindo o 

sistema descrito em (2.1) para o caso particular da estrutura da Figura 2.1. 





































v

h

P
P

N
N
N

CC
SS

3

2

1

1
0

 (2.3) 

A formulação plástica do método da estrutura base trata o material como rígido – plástico, 

conforme a Figura 2.7. Considera-se que a fase elástica não influencia o colapso da 

estrutura, podendo ser desprezada quando o objetivo é a obtenção da carga de colapso da 

estrutura. A otimização considerando um material rígido plástico é um problema clássico 

denominado análise limite, estudado extensivamente desde a década de 60, voltado à 

otimização de treliças e pórticos. Embora aqui não se trate de um problema de analise 

limite, a formulação plástica se apropria do mesmo conceito e, assim, considera-se apenas 

o equilíbrio das forças nodais da estrutura não necessárias relações de compatibilidade ou 

constitutivas. Dessa forma, os elementos de uma treliça de material rígido plástico 

(Figura 2.7) estarão submetidos a uma tensão constante quando atingirem a fase plástica. 
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Considera-se neste trabalho que a tensão de plastificação seja a mesma para todos os 

membros.  

Figura 2.7 –Gráfico σ x ε para.material rígido-plástico 

 

As forças normais atuantes em cada elemento serão proporcionais ao tamanho da seção 

transversal do elemento. O problema de volume mínimo pode ser analisado como um 

problema linear, verificando o limite de tensão superior e inferior (OHSAKI, 2011). O 

problema de otimização é descrito como segue: 

biTiiC

T

T

Niana

doSatisfazen

Minimizar

,.....,2,1

V









FnB

aL

  (2.4) 

Onde: 

V:  volume da estrutura; 

L:  vetor contendo os comprimentos das barras 

a:  vetor contendo as áreas das seções transversais das barras; 

BT: matriz de rotação; 

n:  vetor contendo os esforços normais nas barras ; 

F:  vetor contendo as forças aplicadas nos graus de liberdade da treliça; 

C :  máxima tensão de compressão nas barras; 

T :  máxima tensão de tração nas barras; 

Nb:  número de barras na treliça. 
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De acordo com as condições da treliça de Michell, a força normal em cada barra não pode 

ser menor nem maior que a força produzida pela menor ou maior tensão no sistema. Se 

uma barra da estrutura apresentar força normal menor que a máxima de tração ou maior 

que a mínima de compressão, a área de tal barra pode ser reduzida e assim as restrições 

de esforços são mantidas de forma que os esforços distribuídos nas barras sejam iguais, 

variando apenas os esforços internos e as seções transversais das barras, ou seja, as barras 

de maior seção estarão sujeitas a maiores forças normais e vice-versa. Portanto, a área das 

barras eliminadas seria distribuída entre as barras remanescentes e um novo equilíbrio 

seria estabelecido. Assim o problema pode ser simplificado ao expressar as tensões nas 

barras em termos da força normal atuante.  

No problema de otimização apresentado em (2.4) a função objetivo e as restrições são 

funções lineares das variáveis de projeto a e n. No entanto, o problema nessa forma não 

pode ser resolvido por um algoritmo de programação linear pois as variáveis n podem ser 

negativas. Esse obstáculo pode ser contornado com a troca de variáveis apresentada em 

(2.5) e (2.6). 

C

i
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i
i

ssA




     (2.5) 

  iii ssn  (2.6) 

Assim as restrições de tensão de (2.4) transformam-se em: 

iTi
C

i As 



 02n ` (2.7) 

iCi
T

i As 



 02n  (2.8) 

Com: 

20
tc  

  (2.9) 

Assim o problema de optimização torna-se um problema de programação linear, onde a 

função objetivo e as restrições são todas lineares, com a seguinte forma: 
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Para qualquer barra ativa da estrutura apenas um si é diferente de zero. Dessa forma, a 

barra só está submetida a uma força normal e possui apenas um estado de tensão.  

Definindo a razão das tensões como k, conforme a equação (2.11), o problema toma a 

forma (2.12), utilizada neste trabalho. 
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A formulação apresentada em (2.12) é utilizada em GRAND (ZEGARD; PAULINO, 

2014) e pode ser resolvida utilizando o algoritmo SIMPLEX ou um algoritmo de pontos 

interiores.  

Deve-se ressaltar que, para o caso de apenas um carregamento, a solução da formulação 

plástica deve satisfazer as condições da formulação elástica, portanto a solução é a mesma 

para as duas situações. 
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta a metodologia empregada neste trabalho. Primeiramente, 

apresentam-se os conceitos relativos à geração da estrutura auxiliar, formada por 

elementos poligonais planos, seguidos pelos conceitos relativos à geração da estrutura 

base a partir dos nós e da definição de vizinhança da estrutura auxiliar. Em seguida 

apresentam-se as adaptações necessárias à utilização do módulo de otimização do 

MATLAB, o filtro para extração da topologia e os detalhes da implementação 

computacional. 

3.1. GERAÇÃO DA ESTRUTURA AUXILIAR COM 
ELEMENTOS PLANOS 

A geração da estrutura base é feita a partir dos nós de uma malha auxiliar de elementos 

finitos planos e tanto a geração dessa malha auxiliar quanto a geração da estrutura base 

são módulos que não dependem do processo de otimização em si. O código educacional 

GRAND (ZEGARD; PAULINO, 2014) fornece uma rotina para geração de malhas 

regulares com elementos retangulares em domínios retangulares. Nos casos mais 

complexos a melhor alternativa é contar com outro programa gerador de malhas. Neste 

trabalho a geração da malha auxiliar foi feita por uso do código PolyMesher (TALISCHI 

et al, 2012a). Trata-se de um gerador de malhas com elementos planos poligonais para 

posterior análise pelo Método dos Elementos Finitos (MEF) ou para otimização de 

topologia pelo método de densidade com código Polytop (TALISCHI et al , 2012b). 

Ambos são códigos educacionais desenvolvidos na University of Illinois at Urbana – 

Champaign com o intuito de colaborar com os múltiplos esforços na área de topologia, 

especialmente para os métodos de densidade, e fornecer mais uma forma de atender 

diferentes problemas dessa área de estudo. No caso deste trabalho, o principal interesse é 

estudar a influência do posicionamento dos nós da estrutura base na topologia final 

resultante da aplicação da formulação plástica do método da estrutura base. 

O PolyMesher baseia-se na descrição implícita do domínio e na utilização de diagramas 

de Voronoi para sua discretização (TALISCHI et al, 2012a). Os diagramas de Voronoi 
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são construídos a partir de um conjunto de sementes que podem ser geradas 

aleatoriamente pelo próprio código ou de forma controlada pelo usuário e que 

corresponderão ao baricentro dos elementos gerados. O processo, denominado tecelagem 

de centroides de Voronoi (Centroidal Voronoi Tessellation – CVT), é realizado ligando 

as sementes vizinhas de modo a formar uma malha triangular chamada triangularização 

de Delaunay. Em seguida, são traçadas retas perpendiculares às linhas que ligam essas 

sementes e delas equidistantes, formando o diagrama de Voronoi (Figura 3.1). 

Figura 3.1. – Geração de elementos pela rotina do Polymesher. Triangularização de Delaunay 

representada por linhas pontilhadas; Diagrama de Voronoi representado por linhas contínuas. Fonte: 

Talischi et al, 2012. 

 

Os diagramas de Voronoi assim gerados formam uma proposta inicial para a malha de 

elementos finitos. No entanto, quando o processo é resultado de uma geração aleatória de 

sementes, o resultado pode não obedecer às regras para formação de uma boa malha. 

Assim, a disposição dos elementos é refinada em um processo iterativo ilustrado na 

Figura 3.2. 
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Figura 3.2. – Processo de ajuste da malha, mostrando a 1ª, 10ª e 100ª iteração. 

 

A geração de sementes pode ser controlada pelo usuário de forma a controlar o tipo e a 

disposição dos elementos resultantes. Neste trabalho foram desenvolvidas rotinas para 

criação de malhas estruturadas com elementos retangulares e hexagonais. Apresenta-se 

aqui exemplos de geração controlada de sementes para geração de malhas estruturadas 

com os elementos citados em domínios retangulares. Trata-se de um exemplo de caráter 

ilustrativo, uma vez que malhas com elementos retangulares em domínios retangulares 

podem ser facilmente gerada com uso de uma rotina simples, sem necessidade de se 

utilizar o PolyMesher, Os dados a serem fornecidos pelo usuário são: as dimensões do 

domínio; o número de sementes em cada direção. A rotina fornece as coordenadas das 

sementes e o número de elementos gerados na malha.  

Rotina de malha uniforme retangular 
function [P,Nelem] = Uniform_Rectangle(lx,ly,nelx,nely) 
dx = lx/nelx; dy = ly/nely; 
[X,Y] = meshgrid(dx/2:dx:lx,dy/2:dy:ly); 
P = [X(:) Y(:)]; 
[l,c]=size(P); 
Nelem=l; 
end 
 

Rotina de malha uniforme hexagonal 
function [P,Nelem] = Uniform_Hexagon(lx,ly,nelx,nely) 
dx = lx/nelx; dy = ly/nely; 
[X,Y] = meshgrid(dx/2:dx:lx,dy/2:dy:ly); 
P = [X(:) Y(:)]; 
P(2:2:end,:)=[]; 
[l,c]=size(P); 
Nelem=l; 
end 
 

A rotinha retangular é bem simples. Ela simplesmente executa a função a função 

meshgrid do MATLAB, que gera um grid com as dimensões e espaçamento fornecidos 
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pelo usuário. A Figura 3.3 apresenta um exemplo de posicionamento das sementes para 

geração de malha de elementos retangulares em um domínio retangular. A geração da 

malha com elementos hexagonais foi feita em duas etapas: primeiro foi gerada um 

conjunto de sementes dispostas como se o objetivo fosse uma malha de elementos 

retangulares; a seguir alguns pontos do conjunto são retirados de forma a deixá-los 

intercalados (Figura 3.4). Devido a esta peculiaridade, os resultados com malha 

hexagonal apresentam número de elementos diferentes dos seus pares de comparação. 

Figura 3.3 – Posicionamento de sementes para geração de malha de elementos retangulares em domínio 

retangular. 
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Figura 3.4 – Posicionamento de sementes para geração de malha de elementos hexagonais em domínio 

retangular: (a) posicionamento inicial; (b) eliminação de sementes em vermelho; (c) posicionamento final. 

(a)  

(b)   

(c)  

 

A Figura 3.5 mostra exemplos de malhas obtidas com o PolyMesher para um domínio 

retangular correspondente a metade do domínio da viga MBB, exemplo clássico em 

otimização de topologia. 
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Figura 3.5. – Exemplo de malhas geradas com o PolyMesher para a viga MBB: a. viga MBB; b. malha 

gerada a partir de 100 sementes dispostas aleatoriamente; c. malha gerada com 100 sementes dispostas 

para formar elementos retangulares; d. malha gerada com 121 sementes dispostas para formar elementos 

hexagonais. 

(a)  

(b)   

(c)   

(d)  
 

3.2. GERAÇÃO DA ESTRUTURA BASE 

Para a definição da estrutura base, é necessário estabelecer os conceitos de vizinhança e 

de grau de conectividade. Considera-se nó vizinho de um nó i em 1ª nível os nós 

pertencentes aos elementos da malha auxiliar que partilham o nó i, como mostra a Figura 
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3.6 (a). Considera-se nó vizinho de i em 2ª nível aqueles que pertencem a elementos da 

malha auxiliar que partilham os nós vizinhos de i em 1ª nível, como mostra a Figura 

3.6(b).  

Figura 3.6 – Grau de conectividade: (a) Grau de conectividade 1, o ponto considerado (vermelho) 

conecta-se apenas aos vizinhos imediatos (conexões amarelas). (b) Grau de conectividade 2, o ponto 

considerado (vermelho) conecta-se aos vizinhos imediatos e aos vizinhos destes (conexões laranjas). 

  

(a) (b) 
 

Se apenas este critério de vizinhança for utilizado, o tamanho das barras geradas estará 

vinculado ao tamanho dos elementos da malha auxiliar. Quanto maior o nível de 

conectividade de opção do projetista mais nós conectam-se aos nós vizinhos mais 

distantes, aumentando o número de conexões dos nós, a rigidez do domínio e a 

possibilidade de escolha de topologias pelo algoritmo de otimização. A Figura 3.7(b) 

apresenta a estrutura base do exemplo da Figura 3.5(c) para nível de conectividade 1 e a 

Figura 3.7(c) para nível de conectividade 2, ambas considerando a grade de nós 

apresentados na Figura 3.7(a). Se o nível de conectividade for alto o suficiente os nós da 

estrutura podem estar todos conectados entre si formando uma estrutura base totalmente 

conectada, caso mostrado na Figura 3.7(c). 
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Figura 3.7 – Exemplos de estrutura-base geradas para vários níveis de conectividade para a viga MMB: 

(a) nós da estrutura-base; (b) estrutura-base para nível de conectividade 1; (c) estrutura base para nível de 

conectividade 2; (d) estrutura-base para nível de conectividade 3. 

(a) 

(b)   

(c)   

(d)  
 

A estrutura base não deve ter elementos colineares sobrepostos. Assim surge o conceito 

de tolerância de colinearidade, que permite que, no caso de barras colineares, a maior 

barra seja eliminada ou não seja gerada. Após a geração das barras de um nível, a geração 
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de barras no nível seguinte analisa a colinearidade das novas barras criadas com as já 

existentes seguindo as seguintes premissas: 

1- As novas barras adicionadas no enésimo grau de conectividade não podem 

ser colineares aos níveis anteriores ou são deletadas. 

2- Barras adicionadas no mesmo grau de conectividade nunca não podem ser 

colineares. 

Para que a segunda condição seja obedecida é necessário que todos elementos formados 

no domínio sejam polígonos convexos. 

3.3. FUNÇÃO DO MATLAB PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA 
DE OTIMIZAÇÃO 

Neste trabalho, o problema de otimização descrito em (2.12) é resolvido com uso da 

função linprog do MATLAB, que soluciona problemas de programação linear usando um 

algoritmo de pontos interiores. Essa rotina soluciona problemas do tipo: 

ubxlb
bxA

bAx

xf
x






eq

T

queTal

min

  (3.1) 

Onde: 

x:  é o vetor das variáveis de projeto; 

f:  é o vetor de coeficientes da função objetivo; 

A:  é a matriz de coeficientes das restrições de desigualdade; 

b:  é o vetor de termos independentes das restrições de desigualdade; 

Aeq:  é a matriz de coeficientes das restrições de igualdade; 

beq:  é o vetor de termos independentes das restrições de igualdade; 

lb:  é o vetor dos limites inferiores das variáveis de projeto; 

ub:  é o vetor dos limites superiores das variáveis de projeto. 

A chamada da função linprog é feita da seguinte forma:  

[x,fval,exitflag]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub). 
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As matrizes e os vetores do problema (2.12) precisam ser ajustados de modo a atender às 

variáveis requeridas pela função linprog. Observa-se que a restrição de desigualdade não 

existe na formulação (2.12), portanto A e b devem ser inseridos na função como matrizes 

vazias. A função avaliada (fval) corresponde ao volume da estrutura, que desejamos 

minimizar. S+ e S- correspondem a parcelas do vetor das variáveis de projeto neste 

trabalho correspondente a S, conforme (3.2). Já o vetor dos coeficientes da função 

objetivo é descrito em (3.3). 
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A função objetivo equivalente à do problema (2.12) é apresentada em (3.5) e a restrição 

de igualdade conforme a (3.6). 
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O problema (2.12) assume então a forma (3.7): 

bi
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VMinimizar
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FSBB

SLL
  (3.7) 

Dessa forma, a função pode agora ser executada conforme o problema analisado: 

[S,V,exitflag]=linprog(LLT,[], [],BBT,zeros(2*Nb,1), []).’ 
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Após o processo de otimização as variáveis físicas Ai e ni são recuperadas com as 

equações (2.5) e (2.6) aqui reescritas em (3.8) e (3.9), respectivamente, formando os 

vetores a e N. 

C

i

T

i
i

ssA




     (3.8) 

  iii ssn  (3.9) 

3.4. EXTRAÇÃO DA TOPOLOGIA 

O processo de extração de topologia consiste em determinar quais serão os elementos que 

formarão a estrutura final. Baseia em uma simples comparação de valores de área de seção 

transversal, exemplificada pela equação (3.7) e pelo gráfico da Figura 3.8. 

 

 (3.10) 

 

 

 

 

Onde: 

Figura 3.8 – Corte para extração de topologia. 

 

A Figura 3.9 apresenta o processo de otimização e extração da topologia para o caso da 

MBB representada na Figura 3.7(a). As barras em vermelho encontram-se comprimidas 
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enquanto que as barras azuis encontram-se tracionadas. Na Figura 3.9(b) observa-se que, 

embora muitas barras tenham sido eliminadas no processo de otimização ainda 

permanecem muitas barras finas. Essas barras podem estar sujeitas a flambagem, pois 

essa condição não foi considerada no processo de otimização. A aplicação do corte torna 

nulas as áreas das barras inferiores à área do nível de corte, dada por  Amax. 

Figura 3.9 – Processo de otimização com extração de topologia: (a) estrutura base com nível de 

conectividade 2; solução do problema de otimização; (c) eliminação das barras abaixo do nível de corte; 

(d) topologia extraída aplicando-se um corte de 0,01. 

 

3.5. VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EQUILÍBRIO 

Assim, após a extração de topologia, é necessário que o equilíbrio de forças nodais seja 

verificado. A equação de equilíbrio nodal, antes representada pela equação (2.1), após a 

extração da topologia toma a forma da equação (3.11), onde FDes corresponde à parcela 

de forças nodais faltante com a retirada das barras. 

TopTop
T
TopDes FnBF   (3.11) 

Se o módulo do vetor FDes for suficientemente pequeno, o sistema ainda pode ser 

considerado em equilíbrio. Assim, o teste de tal condição é dado pela equação (3.9). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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TolNR
Top

TopTop
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Des 



F
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F
F

 (3.12) 

A condição expressa em (3.9) pode ser testada para um valor de parâmetro de corte  

determinado pelo projetista. Recentemente, Sanders, Ramos Jr e Paulino (2017) 

propuseram um algoritmo de bisseção para a busca do maior valor de  que pode ser 

aplicado de forma a produzir uma topologia em equilíbrio, denominado por eles filtro 

máximo. Esse método foi implementado ao final do código GRAND modificado e pode 

ser exemplificado na Figura 3.10. 

Figura 3.10 – Filtro máximo para a formulação plástica (adaptado de Sanders; Ramos Jr; Paulino, 

(2017)). 

 

3.6. IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL 

A implementação computacional consistiu em modificações nas funções de plotagem da 

topologia do código GRAND, com a identificação das barras tracionadas e das barras 

comprimidas com as cores azul e vermelha, respectivamente. Também foi implementada 

a saída automática de vários gráficos identificando as áreas das barras, o nível de tensão 

e a força resultante em cada uma. 

A Figura 3.11 representa o fluxo de procedimentos para a aplicação apenas do corte e da 

verificação do equilíbrio de forças nodais ao final do procedimento e a Figura 3.12 
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representa o fluxo de procedimentos para a aplicação do filtro máximo para a extração de 

uma topologia em equilíbrio. 

Figura 3.11 – Processo de implementação da metodologia para extração da topologia a partir de um valor 

de corte estabelecido pelo projetista. 

 

   

Figura 3.12 – Processo de implementação da metodologia para extração da topologia a partir da 

determinação do filtro máximo. 
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados exemplos de aplicação da formulação plástica e 

discutidas suas potencialidades e limitações. Todos os exemplos analisados neste capítulo 

tiveram as malhas auxiliares planas geradas pelo PolyMesher (TALISCHI et al, 2014). 

Para produção dos exemplos analisados neste trabalho foram realizadas algumas 

modificações no código do GRAND de modo a melhorar a visualização dos resultados, 

conforme mencionado na seção 3.6 deste trabalho. Na representação dos resultados tanto 

da estrutura base em preto quanto da topologia extraída, a cor azul indica que a barra 

encontra-se tracionada e a cor vermelha que a barra encontra-se comprimida. Pontos 

marcados com losango preto indicam apoio do segundo gênero estático, com triângulo 

preto indicam apoio do primeiro gênero estático e com losango verde indicam cargas 

aplicadas. 

4.1. EXEMPLO 1 

Este exemplo foi estudado por Zegard e Paulino (2014) e tem o objetivo de validar as 

soluções obtidas pela formulação plástica em relação à capacidade de reproduzir as 

estruturas de Michell. Além disso, ele será utilizado para exemplificar a verificação do 

equilíbrio da topologia extraída para um parâmetro de corte definido pelo usuário e a 

aplicação do filtro máximo para extração da topologia. 

A Figura 4.1(a) representa o domínio de projeto, a Figura 4.1(b) representa a grade de nós 

para geração da estrutura base que pertencem a uma malha estruturada de elementos de 

4 lados. A Figura 4.1(c) mostra a estrutura base gerada inicialmente com grau de 

conectividade igual a 4, a partir de uma estrutura auxiliar com 990 elementos e 1069 nós, 

totalizando 28.256 barras na estrutura base. As dimensões do domínio estendido 

representado na Figura 4.1(a) são: L = 5,0 m; H = 4,0 m; e r = 1 m. Os demais parâmetros 

de projeto adotados neste exemplo são: T = C = 450.000 kN/m2; P = 100 kN; Tol = 10-

3. 
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Figura 4.1. Exemplo 1: (a) domínio estendido retirado de Zegard e Paulino (2014); (b) nós da estrutura 

base regularmente posicionadas no domínio e condições de contorno; (c) estrutura base com grau de 

conectividade 4. 

(a) 

 

   

(b)  

(c)  
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O processo de otimização conduziu a uma estrutura com volume de 0,00360 m3. Ao final 

do processo de otimização foi aplicado um corte  = 0,002, o mesmo adotado por Zegard 

e Paulino (2014). A Figura 4.2 ilustra a extração da topologia e mostra a topologia 

extraída após a aplicação do corte.  

Figura 4.2 – Aplicação do corte  = 0,002: (a) efeito do corte; (b) topologia extraída. 

(a)  

(b)  
 

Neste exemplo, das 28.256 barras da estrutura base, 27.704 (98%) foram eliminadas pelo 

corte, restando 552 barras na topologia extraída. A imagem reproduz a solução obtida por 

Zegard e Paulino (2014), que por sua vez obedece ao laiaute da treliça de Michell 

apresentada na Figura 2.1, validando a implementação. Observa-se ainda que, conforme 
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esperado, o resultado apresenta simetria no posicionamento das barras e antissimetria em 

relação ao esforço normal. 

A Figura 4.3 apresenta o gráfico das seções transversais das barras normalizadas pelo 

maior valor de área encontrado. A linha vermelha indica o limite do corte aplicado para 

extração da topologia. A Figura 4.4 apresenta os esforços nas barras da estrutura base 

normalizados pelo maior esforço em módulo. Observam-se os baixos valores nos esforços 

nas barras com área abaixo do limite de corte e a antissimetria nos valores. 

Figura 4.3 – Seções transversais nas barras da estrutura base normalizadas pelo maior valor de seção. 
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Figura 4.4 – Esforços normais nas barras da estrutura base normalizados pelo maior valor de esforço. 

 

Em seguida, analisou-se o mesmo exemplo, utilizando o filtro máximo para extração da 

topologia. O filtro máximo que pode ser aplicado à solução do problema de otimização 

mantendo o equilíbrio da topologia extraída é  0,00025177, resultando na estrutura com 

639 barras apresentada na Figura 4.5. 

A solução apresentada na Figura 4.6 é muito próxima à treliça de Michell apresentada na 

Figura 2.1. A seguir, nas Figuras 4.6, 4.7 e 4.8 são apresentados os gráficos para as áreas 

das seções, os esforços normais e as tensões, respectivamente, para a topologia extraída 

com aplicação do filtro máximo. Observa-se na Figura 4.8 que todas as barras têm o 

mesmo valor de tensão. Assim, a formulação reproduz a premissa de que a estrutura ótima 

deve estar totalmente tensionada, o que valida o resultado obtido. 
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Figura 4.5 – Topologia extraída com aplicação do filtro máximo. 

 

Figura 4.6 – Seções transversais da topologia extraída utilizando o filtro máximo. 
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Figura 4.7 – Esforços nas barras da topologia extraída utilizando o filtro máximo. 

 

Figura 4.8 – Tensões nas barras da topologia extraída utilizando o filtro máximo. 
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4.2. EXEMPLO 2 

O objeto de estudo deste exemplo é uma ponte com dois apoios também estudada por 

Ramos Jr e Paulino (2016), mas com uso da formulação elástica. O domínio estendido é 

um retângulo de dimensões 10 m x 5 m submetida a carregamento distribuído uniforme 

representado por cargas verticais de 10 kN aplicado nos nós da parte inferior do retângulo, 

como mostra a Figura 4.9. A figura 4.10 mostra a estrutura base obtida para a malha 

retangular neste exemplo. Os demais parâmetros de projeto adotados neste exemplo são: 

T = C = 450.000 kN/m2; Tol = 10-3. Em todas as análises foi considerado nível de 

conexão 11 para geração da estrutura base. 

Figura 4.9 –Domínio estendido da ponte do exemplo 2. 

 

Figura 4.10 –Estrutura base do exemplo 2 gerada com estrutura auxiliar com elementos retangulares. 

 

Nesta aplicação serão analisadas três propostas para geração da estrutura base: usando 

uma malha auxiliar estruturada composta por elementos planos retangulares; usando uma 

malha auxiliar estruturada composta por elementos planos hexagonais; usando uma malha 

auxiliar não estruturada. Os dados relativos à malha auxiliar e à estrutura base utilizadas 

nesta aplicação estão dispostos na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 Valores utilizados para geração das malhas do exemplo 2 

Tipo de malha 
auxiliar 

Número de elementos 
na malha auxiliar Número de nós Número de barras na 

estrutura base 

Estruturada com 
elementos retangulares 110 132 5539 

Estruturada com 
elementos hexagonais 143 291 33504 

Não estruturada / 
geração aleatória 121 243 27110 

 

A grade de nós e a topologia extraída são apresentadas na Figura 4.11. Em todas as 

soluções forma-se uma estrutura comprimida em arco com elementos tracionados ligando 

o arco aos pontos de aplicação das cargas. A malha auxiliar estruturada com elementos 

retangulares tem nós em posições que não correspondem ao formato em arco. Assim, 

observa-se a formação de dois arcos na Figura 4.12(b). Tal formação também pode ser 

observada na Figura 4.12, que apresenta a topologia obtida por Ramos Jr e Paulino (2016) 

utilizando a formulação elástica do método da estrutura base. Já a malha auxiliar 

estruturada com elementos hexagonais favoreceu a formação do arco, como mostra a 

Figura 4.12(d). 

Observa-se que, como não se impôs nenhuma condição de simetria na geração da malha 

auxiliar, a estrutura base não resulta simétrica e, consequentemente, a topologia extraída 

tampouco resulta simétrica. Tal fato, torna a malha não estruturada pouco atraente para 

este tipo de aplicação. 
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Figura 4.11 – Solução para exemplo 2: (a) nós gerados com base em uma malha auxiliar estruturada com 

elementos retangulares; (b) topologia gerada com base em uma malha auxiliar estruturada com elementos 

retangulares; (c) nós gerados com base em uma malha auxiliar estruturada com elementos hexagonais; 

(d) topologia gerada com base em uma malha auxiliar estruturada com elementos hexagonais; (e) nós 

gerados com base em uma malha auxiliar não estruturada; (f) topologia gerada com base em uma malha 

auxiliar não estruturada. 

  

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 
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Figura 4.12 – Resultado obtido por Ramos Jr e Paulino (2016). 

 

 

Tabela 4.2 – Resultados obtidos para o exemplo 2. 

Tipo de malha 
auxiliar 

Volume mínimo 
(m3) 

Número de barras na 
topologia Filtro máximo 

Estruturada com 
elementos retangulares 0,0021 95 0,010040 

Estruturada com 
elementos hexagonais 0,0039 139 0,000305 

Não estruturada / 
geração aleatória 0,0037 132 0,000016 

 

4.3. EXEMPLO 3 

Nesta aplicação acrescenta-se a uma variação para a ponte do exemplo 2. O domínio 

estendido é um retângulo de dimensões 25 m x 10 m, com vão livre de 20 m. Em uma 

primeira análise foram gerados apoios em todos os nós até 2,5 m das suas extremidades, 

simulando uma região engastada, conforme a Figura 4.13 (a). Uma segunda análise 

simula a condição de ponte biapoiada com dois balanços, conforme a Figura 4.13 (b). Nos 

dois casos aplicam-se cargas verticais de 10 kN nos nós da face inferior do domínio 

estendido. A figura 4.14 mostra a estrutura base obtida para a malha retangular. Os demais 
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parâmetros de projeto adotados neste exemplo são: T = C = 450.000 kN/m2; Tol = 10-

3.  

Figura 4.13 – Domínios estendidos para o exemplo 3. 

(a)  

(b)  

 Figura 4.14 – Estrutura base do exemplo 2, gerada com estrutura auxiliar com elementos retangulares, 

grau de conectividade 20 

               

Nas análises deste exemplo, foram usadas malhas com 200 elementos e um grau de 

conectividade de 20 para as estruturas bases geradas a partir de malhas auxiliares 

estruturadas com elementos retangulares. Para a estrutura base gerada a partir de malha 

auxiliar com elementos hexagonais foram utilizados 188 elementos e grau de 

conectividade igual a 25. Os dados relativos à malha auxiliar e à estrutura base utilizadas 

nesta aplicação estão dispostos na Tabela 4.3 e Tabela 4.4. 
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Tabela 4.3 – Valores utilizados para geração das malhas do exemplo 3a 

Tipo de malha 
auxiliar 

Número de elementos 
na malha auxiliar Número de nós Número de barras na 

estrutura base 

Estruturada com 
elementos retangulares 200 231 16290 

Estruturada com 
elementos hexagonais 188 379 54719 

 

Tabela 4.4 – Valores utilizados para geração das malhas do exemplo 3b 

Tipo de malha 
auxiliar 

Número de elementos 
na malha auxiliar Número de nós Número de barras na 

estrutura base 

Estruturada com 
elementos retangulares 200 231 16290 

Estruturada com 
elementos hexagonais 188 231 16290 

 

A Figura 4.15 mostra as topologias obtidas para o domínio estendido da Figura 4.13(a) e 

a Figura 4.16 as topologias obtidas para o domínio estendido da Figura 4.13(b). 
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Figura 4.15 – Solução para exemplo 3 com engastamento: (a) nós gerados com base e uma malha auxiliar 

estruturada com elementos retangulares; (b) topologia gerada com base em uma malha auxiliar 

estruturada com elementos retangulares; (c) nós gerados com base em uma malha auxiliar estruturada 

com elementos hexagonais; (d) topologia gerada com base em uma malha auxiliar estruturada com 

elementos hexagonais. 

  

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
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Figura 4.16 – Solução para exemplo 3 com balanço: (a) nós gerados com base em uma malha auxiliar 

estruturada com elementos retangulares; (b) topologia gerada com base em uma malha auxiliar 

estruturada com elementos retangulares; (c) nós gerados com base em uma malha auxiliar estruturada 

com elementos hexagonais; (d) topologia gerada com base em uma malha auxiliar estruturada com 

elementos hexagonais. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
 

As Tabelas 4.5 e 4.6 fornecem os resultados para os dois tipos de malha analisados nesta 

aplicação para as topologias apresentadas nas Figuras 4.15 e 4.16. 
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Tabela 4.5 – Resultados obtidos para o exemplo 3(a). 

Tipo de malha 
auxiliar 

Volume mínimo 
(m3) 

Número de barras na 
topologia Filtro máximo 

Estruturada com 
elementos retangulares 0,0071 148 0,006966 

Estruturada com 
elementos hexagonais 0,0081 186 0,000427 

 

Tabela 4.6 – Resultados obtidos para o exemplo 3(b). 

Tipo de malha 
auxiliar 

Volume mínimo 
(m3) 

Número de barras na 
topologia Filtro máximo 

Estruturada com 
elementos retangulares 0,0062 155 0,001236 

Estruturada com 
elementos hexagonais 0,0063 188 0,001373 

 

Nota-se que para as malhas retangulares, devido a disposição uniforme e simétrica de 

seus elementos e nós, obtém-se soluções quase completamente simétricas, tanto em 

disposição quanto em espessura das barras. Porém, foi observado que algumas barras do 

lado esquerdo não aparecem no lado direito.  

Existe uma desvantagem ao uso das malhas de elementos hexagonais. Percebe-se que 

próximo aos limites do domínio, onde os elementos são forçadamente terminados, alguns 

pontos ficam muito próximos. Assim, vemos que a solução com esta malha apresenta 

mais barras finas que a solução obtida com elementos retangulares. 

Também, para este exemplo, vale citar a formação das estruturas que são criadas para 

suportar os esforços nos balanços da situação de carregamento b. 
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4.4. EXEMPLO 4 

O exemplo 4 difere dos exemplos 2 e 3, tanto em dimensão do domínio como na situação 

de carregamento. Neste, trata-se de uma ponte de 25x15 m, com os mesmos apoios do 

exemplo 3, mas o carregamento está atuando a 5 m do bordo inferior. Aplicou-se cargas 

verticais de 10 kN. A figura 4.17 mostra o domínio estendido utilizado nesse exemplo e 

a figura 4.18 mostra a estrutura base obtida para um nível de conexão 25. Foi utilizada 

apenas a malha retangular, procurando manter elementos 1 m de comprimento, logo para 

a malha retangular foram gerados 25 elementos na horizontal e 15 na vertical, resultando 

num total de 375 elementos. Os demais parâmetros de projeto adotados neste exemplo 

são: T = C = 450.000 kN/m2; Tol = 10-3. 

 

Figura 4.17 Domínio estendido da ponte do exemplo 4. 

 

Figura 4.18 Estrutura base do exemplo 4, gerada com estrutura auxiliar com elementos retangulares. 

 

Neste exemplo foi utilizado apenas um tipo de malha pois os resultados anteriores foram 

suficientes para mostrar as principais diferenças entre os resultados das malhas 

hexagonais e livres, por isso julgou-se desnecessário avaliar as estruturas geradas pelas 
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outras malhas. Os dados relativos à malha auxiliar e à estrutura base utilizadas nesta 

aplicação estão dispostos na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 – Valores utilizados para geração das malhas do exemplo 4 

Tipo de malha 
auxiliar 

Número de elementos 
na malha auxiliar Número de nós Número de barras na 

estrutura base 

Estruturada com 
elementos retangulares 375 423 55707 

 

A Figura 4.19 mostra as topologias obtidas para o domínio estendido da Figura 4.17. 

Figura 4.19 – Solução para exemplo 4: (a) nós gerados com base em uma malha auxiliar estruturada com 

elementos retangulares; (b) topologia gerada com base em uma malha auxiliar estruturada com elementos 

retangulares. 

  

  

(a) (b) 

 

As Tabela 4.8 fornece os resultados para a malha analisada nesta aplicação para o domínio 

estendido apresentado na Figura 4.17. 
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Tabela 4.8 – Resultados obtidos para o exemplo 4 

Tipo de malha 
auxiliar 

Volume mínimo 
(m3) 

Número de barras na 
topologia Filtro máximo 

Estruturada com 
elementos retangulares 0,0096 153 0,00099182 

 

Nota-se nesse exemplo a formação bem definida de um arco comprimido como a estrutura 

principal dessa solução. Além disso, o contorno formado pelas barras mais finas também 

sugere uma estrutura em forma de arco. 

4.5. EXEMPLO 5 

No presente exemplo utiliza-se o método da estrutura base para gerar a estrutura de 

contraventamento de um edifício de 30 andares com dimensões 30 m x 90 m. Foram 

analisadas três possibilidades para aplicação da carga de vento, conforme a Figura 

4.20Foram realizados seis exemplos, utilizando malhas retangulares e livres de 24 

elementos, dispostos 2x12. Os demais parâmetros de projeto adotados neste exemplo são: 

T = C = 450.000 kN/m2; Tol = 10-3. A figura 4.21, mostra a estrutura base utilizada para 

cada exemplo geradas com nível de conexão 12 para a malha retangular e 8 e 9 para as 

malhas não estruturadas. 
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Figura 4.20 Situação de carregamento a: Uma força no topo esquerdo. Situação de carregamento b: Duas 

forças de mesma direção no topo. Situação de carregamento c: Simulação de regiões de sobrepressão e 

sucção nas laterais do edifício. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 4.21 Estrutura base utilizada no exemplo 5: a: estrutura base estruturada com elementos 

retangulares b: estrutura base não estruturada geradas com disposição aleatória dos elementos. 

  

(a) (b) 
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Os dados relativos à malha auxiliar e à estrutura base utilizadas nesta aplicação estão 

dispostos nas Tabelas 4.9, 4.10 e 4.11. 

Tabela 4.9 – Valores utilizados para geração das malhas do exemplo 5a 

Tipo de malha 
auxiliar 

Número de elementos 
na malha auxiliar Número de nós Número de barras na 

estrutura base 

Estruturada com 
elementos retangulares 24 39 458 

Não estruturada / 
geração aleatória 24 51 1198 

 

Tabela 4.10 – Valores utilizados para geração das malhas do exemplo 5b 

Tipo de malha 
auxiliar 

Número de elementos 
na malha auxiliar Número de nós Número de barras na 

estrutura base 

Estruturada com 
elementos retangulares 24 39 458 

Não estruturada / 
geração aleatória 24 50 1142 

Tabela 4.11 – Valores utilizados para geração das malhas do exemplo 5c 

Tipo de malha 
auxiliar 

Número de elementos 
na malha auxiliar Número de nós Número de barras na 

estrutura base 

Estruturada com 
elementos retangulares 24 39 458 

Não estruturada / 
geração aleatória 24 51 1182 

 

As figuras a seguir mostram as grades de nós geradas para cada estrutura base e as 

respectivas topologias geradas como soluções para cada tipo de carregamento. 
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Figura 4.22 – Solução para exemplo 5, carregamento a: (a) nós gerados com base em uma malha auxiliar 

estruturada com elementos retangulares; (b) topologia gerada com base em uma malha auxiliar 

estruturada com elementos retangulares; (c) nós gerados com base em uma malha auxiliar não estruturada 

com elementos aleatórios; (d) topologia gerada com base na grade apresentada em (c). 

  

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

 

 

 



Estudo sobre a influência da malha nas soluções topológicas da formulação plástica do método da... 63 

G. C. P. CUNHA Capítulo 4 

Figura 4.23 – Solução para exemplo 5, carregamento b: (a) nós gerados com base em uma malha auxiliar 

estruturada com elementos retangulares; (b) topologia gerada com base em uma malha auxiliar 

estruturada com elementos retangulares; (c) nós gerados com base em uma malha auxiliar não estruturada 

com elementos aleatórios; (d) topologia gerada com base em uma malha auxiliar não estruturada com 

elementos aleatórios. 

  

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
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Figura 4.24 – Solução para exemplo 5, carregamento c: (a) nós gerados com base em uma malha auxiliar 

estruturada com elementos retangulares; (b) topologia gerada com base em uma malha auxiliar 

estruturada com elementos retangulares; (c) nós gerados com base em uma malha auxiliar não estruturada 

com elementos aleatórios; (d) topologia gerada com base em uma malha auxiliar não estruturada com 

elementos aleatórios. 

  

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
 

As tabelas a seguir mostram os resultados obtidos para cada variação do exemplo 5. 
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Tabela 4.12 – Resultados obtidos para o exemplo 5(a). 

Tipo de malha 
auxiliar 

Volume mínimo 
(m3) 

Número de barras na 
topologia Filtro máximo 

Estruturada com 
elementos retangulares 0,114000 31 0,1636000 

Não estruturada / 
geração aleatória 0,114171 49 0,0049438 

Tabela 4.13 – Resultados obtidos para o exemplo 5(b). 

Tipo de malha 
auxiliar 

Volume mínimo 
(m3) 

Número de barras na 
topologia Filtro máximo 

Estruturada com 
elementos retangulares 0,171000 36 0,073761 

Não estruturada / 
geração aleatória 0,171398 64 0,010750 

Tabela 4.14 – Resultados obtidos para o exemplo 5(c). 

Tipo de malha 
auxiliar 

Volume mínimo 
(m3) 

Número de barras na 
topologia Filtro máximo 

Estruturada com 
elementos retangulares 0,0278 52 0,000000 

Não estruturada / 
geração aleatória 0,0214 63 0,010559 

 

 

Primeiramente, deve ser apontado que enquanto para todas as malhas retangulares desse 

exemplo o grau de conectividade máximo foi de 12, para as malhas livres foi obtido os 

valores de 9 e 8. A malha com 50 elementos estava completamente conectada no grau 8 

e as com 51 elementos, apenas no grau 9.  



Estudo sobre a influência da malha nas soluções topológicas da formulação plástica do método da... 66 

G. C. P. CUNHA Capítulo 4 

Destaca-se novamente a simetria obtida para as malhas retangulares e o alinhamento dos 

nós centrais nestas malhas. Isso não é possível nas malhas livres pois, para os 

carregamentos, não é garantido nem o alinhamento das cargas, mesma no caso das regiões 

de sobrepressão e sucção. 

Utilizando o método da densidade, Cunha e Almeida (2012) produziram exemplos 

semelhantes para avaliar a distribuição de material e simetria obtidas. Foram utilizados 

carregamentos separados e casos de múltiplos carregamentos. As configurações e 

resultados obtidos são mostrados nas figuras 4.25, 4.26, 4.26 e 4.28. 

Figura 4.25 Dimensões e cargas utilizadas. 

 
 

Figura 4.26 Múltiplos carregamentos não simultâneos, (a) multicarregamento 1e (b) multicarregamento 2. 
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Apesar do uso de situações de carregamento e malhas serem ligeiramente distintas, os 

resultados são semelhantes o suficiente para comparar os dois métodos. O fato de estas 

malhas apresentarem mais elementos se deve ao método de densidade utilizado. Este 

baseia-se na distribuição de material no domínio, como dito no capítulo 2 e portanto, 

exige uma malha com mais elementos, pois a combinação deste dará forma ao elemento 

estrutural otimizado. Primeiro, nota-se na figura 4.27 (sem simetria), que estes resultados 

se assemelham aos da malha livre, pois observamos os nós próximos ao eixo da estrutura 

levemente deslocados para os lados. Os casos que apresentam multicarregamento 

produzem uma estrutura aparentemente simétrica. 

Figura 4.27 Resultados para o caso sem simetria. 

 

Já na figura 4.28 (com simetria), tem-se mais semelhança com os resultados das malhas 

retangulares. Porém, a simetria obtida nesses exemplos não ocorre livremente como as 

dos exemplos obtidos pelo método rígido plástico. Estas restrições foram adicionadas à 

rotina de análise, de forma que os mesmos valores de densidade aplicados para os 

elementos da metade esquerda seriam usadas nos elementos simétricos da direita. 

Obviamente, a simetria é mais facilmente obtida no método rígido plástico, visto que este 
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otimiza as seções transversais de elementos já concebidos na estrutura base. Fazendo 

ainda esta análise, percebe-se que o método das densidades tem maior tendência em gerar 

elementos estruturais considerados não factíveis. As regiões cinzas nas figuras são barras 

concebidas com elementos de menor densidade do que as barras representadas pelas 

regiões pretas. Isso, no método rígido plástico é representado apenas por barras de maior 

ou menor seção, todas elas submetidas as mesmas tensões. 

Figura 4.28 Resultados para o caso com simetria.  
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSÕES 

Foi mostrado pelos os exemplos a influência direta da malha auxiliar sobre as soluções 

obtidas com a formulação plástica do método da estrutura base. Malhas de elementos 

retangulares distribuídos uniformemente geram menos nós e geralmente produzem 

soluções com menor número de barras e menor volume final. Essa comparação é feita 

com mais segurança para malhas auxiliares geredas aleatoriamente com o uso do 

Polumesher(TALISCHE et al, 2012), visto que as malhas com elementos hexagonais nem 

sempre apresentam o mesmo número de elementos que as anteriores. De qualquer forma, 

as malhas auxiliares com geração aleatória e as malhas com elementos hexagonais geram 

mais nós e, portanto, geram mais barras, fornecendo uma estrutura base mais complexa 

cuja solução topológica demanda um maior volume. 

Os exemplos que apresentaram simetria foram apenas os realizados com malhas 

regularmente criadas mas nenhuma imposição foi feita na fase de otimização. Alguns 

destes exemplos apresentam uma ou outra barra com leves diferenças de posição ou 

dimensão. As malhas auxiliares retangulares apresentaram maior sucesso nesse requisito, 

seguidas, conforme esperado, pelas hexagonais. As malhas auxiliares com geração 

aleatória não são capazes de gerar soluções simétricas. Porém os resultados não são 

significamente diferentes.  

Notou-se também, que o número de elementos tem direto impacto na clareza da solução 

e na definição das regiões de tensão. Nos exemplos 2 a 4 envolvendo pontes, devido ao 

maior número de elementos utilizados, em praticamente todos os exemplos formou-se 

uma estrutura em arco comum em pontes. Já, para os edifícios utilizou-se uma malha de 

poucos elementos, e neles foi observada a formação de elementos de travamento, como 

vistos em algumas estruturas existentes. 

As malhas com maior número de nós permitem um melhor contorno das linhas de tensão 

propostas por Michell, como mostrado no exemplo 1. 
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Por fim, os resultados obtidos mostram como é possível integrar as estruturas na proposta 

arquitetônica dos edifícios, como mostra Beghini et al (2014). As estruturas geradas 

podem ser ponto de partida para novos conceitos arquitetônicos, conectando visual e 

estrutura de forma compatível, obtendo melhores soluções arquitetônicas e construtivas. 

A figura retirada de Beghini et al (2014) mostra essa integração de estrutura e arquitetura. 

Figura 5.1 Imagem retirada de Beghini et al (2014) mostrando o conceito de integração de estrutura e 

arquitetura 

 

Por fim, realizar análise com algumas zonas de restrição pode ser o próximo passo na 

análise dessas soluções, forçando o algoritmo a gerar barras dentro de um domínio com 

seus contornos fixados pelo usuário. 
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