
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

 

UM ESTUDO EM OTIMIZAÇÃO DE 
TOPOLOGIA: 

Aplicação ao Sistema de Contraventamento de 
Edifícios 

 
 
 

LEYSER PACHECO PIRES FILHO 
 

 

 

 

 

GOIÂNIA 
2015 



 

 
 
 

LEYSER PACHECO PIRES FILHO 

 

 

 
 

UM ESTUDO EM OTIMIZAÇÃO DE 
TOPOLOGIA: 

Aplicação ao Sistema de Contraventamento de 
Edifícios 

 
 
 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de 
graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás 
como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro 
Civil. 

Orientadora: Dra. Sylvia Regina Mesquita de Almeida  

 
 
 
 
 
 
 

GOIÂNIA 
2015





 

RESUMO 

Neste trabalho são aplicadas técnicas de otimização de topologia em edifícios altos, 
objetivando a obtenção do sistema de contraventamento. Na cadeia de projeto, a otimização 
de topologia é a primeira a ser aplicada, oferecendo uma concepção inicial para o projetista 
estrutural. Dois métodos distintos para obtenção de uma solução topológica são revisados: 
os métodos de densidade e o método de ground structure, ou método da estrutura base. 
Para o primeiro, foram implementadas técnicas de manufatura que buscam a obtenção de 
um layout melhor definido do ponto de vista arquitetônico. Com relação ao segundo, 
buscou-se a exploração dos parâmetros de entrada, de forma a sensibilizar-se com as 
diferentes soluções que podem ser obtidas. A comparação dos métodos é feita de forma 
qualitativa, uma vez que a abordagem de resolução difere para cada um. São levantados 
aspectos que limitam o uso dos métodos de densidade quando aplicados de forma a obter 
a concepção estrutural de edifícios. As soluções em ground structure mostraram-se mais 
palatáveis na perspectiva arquitetônica. A escolha adequada de seus parâmetros, incluindo 
o grid responsável por gerar as barras, tem extrema importância na busca da melhor 
solução. O tempo de processamento do método de ground structure mostrou-se muito 
inferior quando comparado ao dos métodos de densidade, o que pode ser explicado pela 
pequena quantidade de graus de liberdade necessária para obter boas soluções. 

Palavras-chave: Otimização de topologia. Métodos de densidade. Ground structure. 

Sistema de contraventamento. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Um dos maiores desafios da engenharia civil é possibilitar a execução de formas 

ousadas que podem surgir de concepções arquitetônicas. Muitas dessas concepções são 

inviabilizadas do ponto de vista estrutural, uma vez que o processo convencional de projeto 

estrutural não consegue propiciar uma estrutura otimizada para o problema proposto pelo 

arquiteto. Ressalta-se ainda que a concepção estrutural é muito ligada ao partido arquitetônico 

e que, uma vez adotado um partido, uma grande gama de soluções possíveis é automaticamente 

excluída. Surge o conceito de otimização de topologia, técnica aplicada à fase de concepção 

estrutural e que procura obter as melhores soluções para contornar algumas dificuldades deste 

contexto. 

Otimização é o campo da ciência que procura obter a melhor configuração para um 

conjunto de variáveis de projeto que descrevem um determinado problema. O processo de 

otimização busca, através de formulações matemáticas, maximizar ou minimizar uma função 

objetivo, que representa o critério adotado para avaliar a qualidade da melhor solução. Nos 

problemas de engenharia, a função objetivo pode ser expressa em termos de custo ou grandezas 

físicas, como por exemplo, a minimização dos deslocamentos ou a maximização da rigidez de 

uma estrutura. As condições que limitam a escolha da solução são chamadas de restrições, e 

também são expressas em função das variáveis de projeto, estabelecendo critérios de projeto 

que devem ser obedecidos. 

Bendsøe e Sigmund (2003) dividem a otimização em três tipos principais: 

otimização paramétrica; otimização de forma; e otimização de topologia. A otimização 

paramétrica, categoria na qual se inclui a otimização de dimensões, busca a melhor solução para 

parâmetros da estrutura, tais como propriedades geométricas de seções transversais ou 

posicionamento dos cabos de protensão. Nesse tipo de otimização, a topologia é pré-definida e 

fixa durante o processo, sendo possível permitir a eliminação de elementos estruturais, mas não 

a criação de novos elementos. A otimização de forma busca otimizar os contornos externos ou 

internos de uma estrutura com topologia global também já definida. As variáveis de projeto 

para esse tipo de otimização são as coordenadas dos pontos no contorno. Por último, a 

otimização de topologia (OT) busca a distribuição ótima de material dentro de uma região do 
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espaço, onde a topologia da estrutura é ainda desconhecida. Na maioria das aplicações, a análise 

da estrutura utiliza uma malha de elementos finitos na região, denominada domínio estendido, 

onde é possível distribuir material. Nesse tipo de otimização, regiões vazias no interior do 

domínio aparecem naturalmente no processo. O resultado final apresenta regiões com material 

sólido e regiões vazias, mantendo uma conectividade contínua entre os elementos. Na cadeia 

de projeto, a otimização de topologia seria a primeira a ser aplicada, uma vez que é capaz de 

definir a melhor topologia da estrutura, apresentando o comportamento estrutural ótimo exigido 

por todas as condições do problema. 

Por outro lado, com o incremento da capacidade de processamento, a abordagem 

em ground structure, típica dos processos de otimização de dimensões, também tem sido usada 

para obtenção de uma solução topológica. Nesse contexto, parte-se de uma estrutura base de 

barras intensamente interconectadas. As variáveis de projeto são as áreas da seção transversal 

de cada barra. O processo permite atribuir um valor muito baixo à área de algumas barras, de 

forma que a mesma não acrescente rigidez à estrutura, equivalendo à sua eliminação na solução 

final. 

A otimização de layout tem se apresentado nos últimos anos como uma ferramenta 

poderosa para a concepção estrutural. O estudo de sua aplicação a diversas situações 

específicas, principalmente em projeto de edifícios, se faz necessário para contornar as 

dificuldades de concepção em partidos arquitetônicos mais ousados, ou seja, partidos que 

exigem a busca racionalizada pela melhor solução estrutural. Essa solução muito às vezes está 

associada com a determinação adequada dos elementos de contraventamento do edifício, que 

formam um sistema de proteção eficiente contra os efeitos da ação do vento. A literatura 

apresenta trabalhos recentes utilizando os métodos de densidade em otimização de topologia 

para obtenção do layout estrutural de sistemas de contraventamento (STROMBERG et al, 2011, 

2012; TORRES; ALMEIDA, 2013; BEGHINI et al, 2014, TORRES, 2014) e mais 

recentemente ainda, técnicas de ground structure têm sido desenvolvidas para o mesmo fim 

(ZEGARD; PAULINO, 2014). Assim, este trabalho Apresenta um estudo prospectivo para 

comparação das duas técnicas, abrindo campo para explorar novos horizontes, unindo a 

concepção arquitetônica com sistemas estruturais eficientes. 

L. P. Pires Filho Capítulo 1 
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1.1 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral estudar e aplicar as técnicas clássicas de 

otimização de topologia (OT), baseadas em densidade e o método de ground structure, para a 

definição estrutural em projeto de edifícios. Tal definição consiste em determinar a melhor 

solução estrutural para cada problema proposto, atendendo as restrições exigidas e obtendo o 

melhor comportamento estrutural definido por uma função objetivo. 

Dentro deste contexto, são apresentados os seguintes objetivos específicos: 

• Nos métodos de densidade, utilizar técnicas como: repetição de padrões e imposição de 

simetria para obtenção da topologia final da estrutura, permitindo obter soluções mais 

adequadas para cada tipo de problema. 

• Comparar soluções obtidas com os métodos de densidade e de ground structure. 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O texto deste trabalho é dividido em 5 capítulos, listados e descritos a seguir. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica sobre otimização de topologia para 

os métodos de densidade e o método de ground structure. Apresenta-se primeiro a formulação 

do método de densidade e o modelo de material idealizado (SIMP). Também são abordadas as 

principais instabilidades numéricas inerentes aos processos de otimização de topologia 

baseados em densidade, assim como as técnicas de regularização que podem ser utilizadas para 

contornar essas configurações. A análise de sensibilidade, utilizada na abordagem com base no 

elemento, também faz parte do conteúdo deste capítulo. Em seguida, são vistas algumas 

limitações oferecidas pelo método de densidade, quando este é aplicado de forma a obter a 

concepção estrutural de edifícios altos. Por último, é apresentada uma introdução ao método de 

ground structure, sua formulação matemática básica e os principais conceitos necessários para 

sua utilização.  

O Capítulo 3 apresenta a formulação matemática e a implementação computacional 

com base nas técnicas de otimização apresentadas no capítulo de revisão bibliográfica. Em 

primeiro plano, o capítulo apresenta possíveis configurações de carregamento de vento que 

podem ser aplicados com a utilização dos métodos de densidade e de ground structure. Em 

seguida são apresentadas técnicas que auxiliam no controle do layout, como imposição de 
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simetria e repetição de padrões. Por último, é feito um estudo sobre as combinações múltiplas 

de carregamento em que os edifícios estão submetidos, aproximando os métodos de otimização 

de topologia ao máximo de situações reais de projeto. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos com as técnicas do capítulo 2, 

utilizando a formulação matemática do capítulo 3. Com os resultados alcançados, é possível 

traçar um horizonte para pesquisas futuras, às quais são apresentadas no Capítulo 5 juntamente 

com as conclusões. 

L. P. Pires Filho Capítulo 1 



 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os primeiros trabalhos que serviram de inspiração para as técnicas de otimização 

de topologia foram desenvolvidos por Michell em 1904. Seu trabalho consistia em determinar, 

de forma analítica, o campo de tensões principais dentro de um domínio infinito, limitado por 

restrições de apoio e condições de carregamento (SILVA, 2000). A estrutura ótima seria aquela 

formada por elementos que seguem as linhas de isotensão principais, estando sujeitos somente 

a esforços normais de compressão ou tração (Figura 2.1). Os métodos analíticos, entretanto, 

conseguem modelar e resolver apenas uma classe bastante limitada de problemas. Surge, dessa 

forma, a necessidade de desenvolver os métodos de otimização com soluções numéricas, onde 

a maioria dos problemas pode ser analisada. 

Figura 2.1 – Exemplos de estruturas de treliça obtidas por Michell em 1904. (SILVA, 2000) 

  

Silva (2000) destaca que as soluções de Michell apresentam o mesmo resultado que 

o critério de máxima rigidez utilizado nas soluções numéricas atualmente, e já se provou que 

uma estrutura de treliça é a configuração ótima para esse critério. Os resultados de Michell 

foram esquecidos por vários anos por serem considerados trabalhos de caráter puramente 

acadêmicos, sem aplicação na prática de projeto. Somente na década de 90, com a utilização de 

métodos computacionais baseados em otimização de topologia, seus resultados foram 

reproduzidos e tornaram-se exemplos base para verificação das diversas técnicas nessa área. 

Deaton e Grandhi (2014) apresentam uma extensa revisão bibliográfica sobre o que 

mais significativo se publicou no campo da otimização de topologia desde 2002. Os autores 

dividem as diversas abordagens em quatro grandes grupos: métodos de densidade, método de 

hard-kill, métodos de variação de contorno e métodos baseados em divisão celular. 

L. P. Pires Filho 
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Os métodos de densidade operam em um domínio estendido discretizado em uma 

malha de elementos finitos com o objetivo de minimizar uma função objetivo, identificando a 

quantidade de material que cada elemento deve conter. No problema mais estudado em 

otimização de topologia estrutural, o objetivo é a minimização da flexibilidade média do 

domínio estendido, o que significa em outras palavras, a maximização da rigidez da estrutura. 

Os métodos de densidade são os mais populares e são um dos focos deste trabalho. 

Os métodos de hard-kill utilizam um critério heurístico para remover ou adicionar 

material no domínio das variáveis. Diferente do método de densidade, o método hard-kill não 

trabalha com a relaxação da distribuição do campo de densidades e admite apenas valores 

discretos do tipo [0,1] para as variáveis de projeto. Os métodos de variações de contorno 

baseiam-se em técnicas de otimização de forma. Tais métodos utilizam funções implícitas que 

definem os contornos da estrutura, e não utilizam uma sistemática de distribuição de material 

para promover mudanças na topologia. Por último, o método baseado na divisão celular utiliza 

um algoritmo genético para estabelecer um conjunto de regras que regulam o processo de 

divisão dos elementos (DEATON; GRANDHI, 2014). 

O método de ground structure parte de uma estrutura de barras com grande grau de 

interconexão entre elas e utiliza uma formulação típica de otimização de dimensões, permitindo 

contudo a eliminação de barras ao admitir valores próximos de zero para as seções transversais 

das barras. Um dos grandes problemas dos métodos de ground structure consiste na geração da 

estrutura base, tópico abordado neste capítulo. 

2.1 MÉTODOS DE DENSIDADE 

O objetivo básico da otimização de topologia, utilizando-se o método de densidade, 

é estabelecer a melhor distribuição de material dentro de um domínio estendido com volume 

V0, determinando tanto as regiões que terão material sólido, quanto as regiões vazias do espaço 

considerado. É necessário utilizar um modelo artificial de distribuição de material, onde é 

possível relacionar a densidade de cada elemento com as propriedades mecânicas da estrutura. 

Tal modelo deve ser acoplado a um método de análise estrutural.  

O método de análise estrutural mais comumente utilizado é o Método dos 

Elementos Finitos (MEF), um método numérico onde é possível discretizar o domínio 

estendido, Ω, por meio de uma malha de elementos com dimensões conhecidas. Na 
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configuração inicial da forma clássica do método de densidade, cada elemento da malha recebe 

uma quantidade intermediária de material, expressa através de um valor de densidade relativa 

definido pelo projetista. As densidades associadas aos elementos, ρe, são as variáveis de projeto, 

e podem assumir valores entre 0 (zero), representando ausência de material, e 1 (um), 

representando presença de material sólido. 

As variáveis de projeto são alteradas durante as iterações do processo por meio de 

um método de otimização, obtendo-se a cada interação uma nova distribuição de material. O 

processo é finalizado quando um determinado critério de convergência é atendido, resultando 

na solução ótima. A Figura 2.2 apresenta o conceito de domínio estendido e as configurações 

inicial e final para um processo de otimização de topologia. Observa-se que os elementos do 

domínio estendido, na configuração inicial, apresentam um valor intermediário de densidade, 

enquanto na distribuição final de material os elementos são caracterizados por valores extremos 

de densidade (solução sólido-vazio). 

Figura 2.2 – Otimização de topologia: (a) Configuração inicial; (b) Distribuição final de material. 

  
(a) (b) 

2.1.1 Formulação dos métodos de densidade 

O método de densidade utilizado neste trabalho tem como objetivo minimizar a 

flexibilidade média da estrutura, o que corresponde à maximização da rigidez. Para uma maior 

generalidade das aplicações do método, pode-se utilizar a formulação discreta do problema de 

otimização de topologia, na qual geralmente se utiliza o método dos elementos finitos para a 

análise estrutural em sua formulação linear elástica. Dessa forma, é possível formular as 

equações de equilíbrio e descrever a condição de volume constante do problema como mostra 

as expressões (2.1). 
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Obter ρ  

que minimiza FU=ρ Tc )(  

Tal que F=UK   (2.1) 

  f
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V
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  Niρe ...,,1,1ou0 ==  

Onde: 

U  - é o vetor de deslocamentos nodais da malha de elementos finitos; 

K  - representa a matriz de rigidez global da estrutura; 

F  - é o vetor de forças nodais aplicadas; 

ρ  - é o vetor das variáveis de projeto (densidades associadas aos elementos); 

c  - representa a função objetivo; 

V  - representa o volume total de material; 

0V  - representa o volume do domínio estendido; 

f  - é a fração de volume prescrita pelo projetista; 

eρ  - é a densidade de cada elemento da malha de que discretiza o domínio estendido; 

N  - é o número de elementos da malha. 

Observa-se que é uma tendência natural tratar o problema de otimização de 

topologia como um problema de variáveis discretas, onde os valores de densidade podem 

assumir valores [0,1]. Entretanto, problemas do tipo sólido / vazio não apresentam soluções no 

contínuo, uma vez que o problema proposto é do tipo não convexo (SIGMUND; PETERSSON, 

1998). Isso ocorre pelo fato de que as soluções obtidas com as variáveis discretas propiciam a 

formação de microestruturas que não podem ser representadas por um material isotrópico 

(BENDSØE; SIGMUND, 2003). Uma forma de contornar esse problema é a relaxação do 

campo de densidades, na qual as variáveis de projeto podem assumir qualquer valor entre zero 

e um. No entanto, a possibilidade de se obter uma região do domínio estendido com densidade 

nula, causa mau condicionamento na solução do sistema de equações de equilíbrio no método 

dos elementos finitos. Assim, para contornar esse problema, utiliza-se um valor não nulo muito 

pequeno ρmin para o limite lateral mínimo do campo das densidades, conforme a expressão (2.2). 

0 < ρmin ≤ eρ ≤ 1   (2.2) 
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Utilizando a forma relaxada para o campo de densidades, surge na malha elementos 

com densidades intermediárias. Essas regiões com densidades diferentes de zero ou da unidade 

provocam um fenômeno conhecido como escala de cinza, formando soluções que não atendem 

à proposta inicial sólido / vazio. A escala de cinza oferece obstáculos para interpretação dos 

resultados, uma vez que a qualidade da solução ótima é prejudicada pelo aparecimento dessas 

regiões. 

Uma forma de minimizar os efeitos da escala de cinza é utilizar técnicas de 

penalização para as densidades intermediárias. Tais técnicas conseguem viabilizar o 

aparecimento de soluções do tipo sólido / vazio, tornando as densidades intermediárias pouco 

satisfatórias para o algoritmo de otimização. A técnica mais popular de penalização é o modelo 

SIMP, que será descrito a seguir. 

2.1.2 Modelo SIMP 

O modelo SIMP (do inglês Solid Isotropic Material with Penalization), proposto 

por Bendsøe (1989) e separadamente por Zhou e Rozvany (1991), relaciona a densidade do 

elemento com as propriedades mecânicas do material através de uma função de interpolação 

penalizadora, conforme apresentado pela equação (2.3). 

0EρE P=  (2.3) 

Onde: 

0E  - módulo de elasticidade do material sólido; 

P  - parâmetro penalizador da função de interpolação. 

O parâmetro P tem a função de penalizar as densidades intermediárias, de forma a 

torná-las pouco favoráveis para o algoritmo de otimização. Para valores de P > 1, a resistência 

obtida com densidades intermediárias é pequena comparado ao elevado custo (volume) de 

material (BENDSØE; SIGMUND, 2003). Portanto, o algoritmo de otimização é induzido a 

favorecer densidades do tipo sólido vazio [0,1] a fim de obter uma maior contribuição para a 

função objetivo. 

A Figura 2.3 apresenta um gráfico das funções de interpolação para 4 diferentes 

valores de P. Observa-se que, quanto maior a ordem da função de interpolação, mais distante a 

L. P. Pires Filho Capítulo 2 



Um estudo de otimização de topologia: aplicação ao sistema de contraventamento de edifícios 19 

curva fica da função linear (P = 1), e portanto, maior a quantidade de material necessária para 

o elemento atingir um mesmo valor de resistência. 

Figura 2.3 – Funções de interpolação para o método SIMP. 

 

Bendsøe e Sigmund (2003) ressaltam que, para problemas de volume constante, o 

processo de otimização fornece resultados próximos à configuração sólido vazio (0,1), desde 

que o valor do penalizador seja suficientemente grande (P ≥ 3). Uma revisão sobre outras 

técnicas de penalização pode ser encontrada em Deaton e Grandhi (2014). 

2.1.3 Abordagem com base no elemento 

A abordagem com base no elemento é a técnica clássica de otimização de topologia 

mais utilizada. As variáveis de projeto são as densidades associadas aos elementos da malha, 

onde cada elemento é uma sub-região do domínio estendido e, apresenta um único valor de 

densidade. Neste trabalho utiliza-se o elemento Q4-U, que apresenta 4 nós para a análise de 

MEF e um campo de densidades uniforme no interior do elemento. O campo de deslocamentos 

no interior do elemento, diferente do campo de densidades, varia de acordo com as funções de 

interpolação dos deslocamentos nodais. 

A matriz de rigidez do elemento Q4-U é dada pela equação (2.4). A matriz E 

representa a matriz constitutiva elástica para estado plano de tensão, avaliada para material com 

densidade ρ e módulo de elasticidade longitudinal E e pode ser escrita em termos da matriz 

constitutiva elástica do material sólido E0, avaliada para material sólido e módulo de 

elasticidade longitudinal E0. Considerando-se o modelo SIMP, expresso em (2.3), pode-se 
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reescrever a equação (2.4) como em (2.5). Considerando-se que o campo de densidades no 

interior do elemento é constante, pode-se reescrever (2.5) na forma (2.6). 

dv
T

BEBk ∫ Ve =   (2.4) 

dvρ
TP

e BEBk 0Ve ∫=   (2.5) 

0e k=k P
eρ   (2.6) 

Onde: 

ek  - representa a matriz de rigidez do elemento; 

B  - é a matriz cinemática; 

0k  - representa a matriz de rigidez de um elemento para material sólido; 

eρ  - representa a densidade do elemento. 

A matriz de rigidez da estrutura é obtida através do mapeamento das matrizes de 

rigidez dos elementos, utilizando-se os graus de liberdade nodais de cada elemento. A matriz 

de rigidez da estrutura é utilizada para aplicar a análise do método de elementos finitos, com o 

objetivo de determinar o vetor de deslocamentos nodais da estrutura. 

Com base no mapeamento das matrizes de rigidez dos elementos, é possível 

reescrever a função objetivo conforme (2.7). Os deslocamentos nodais do elemento são obtidos 

a partir do vetor de deslocamentos nodais da estrutura, através novamente dos graus de 

liberdade. Portanto, a função objetivo do problema, dentro do algoritmo de otimização, é dada 

pela soma das contribuições de cada elemento em termos de densidade, rigidez e deslocamento. 

∑
1

)(
N

e

TP
eρc

=
e0e UkU=ρ   (2.7) 

Sendo: 

eU  - é o vetor de deslocamentos nodais do elemento; 

N - é o número de elementos utilizados para a discretização do domínio estendido. 

Há várias outras técnicas para associação entre o campo de densidades e às variáveis 

de projeto. Citam-se aqui as diversas técnicas em variáveis nodais, nas quais as variáveis de 

projeto são representadas pelas densidades nos nós do elemento (MATSUI; TERADA, 2004, 
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RAHMATALLA; SWAN, 2004, GUEST et al, 2004 entre outros) e as técnicas multirresolução 

(NGUYEN et al, 2010). 

2.1.4 Instabilidades numéricas 

Os métodos de otimização de topologia construídos através de algoritmos que 

utilizam uma abordagem numérica de resolução exigem um controle adequado das técnicas 

utilizadas, a fim de evitar ou contornar complicações que podem comprometer o resultado 

numérico da distribuição de material. Essas complicações são conhecidas genericamente como 

instabilidades numéricas e podem representar um obstáculo para as técnicas de otimização. A 

seguir, serão apresentadas as principais instabilidades numéricas descritas na literatura: 

soluções em tabuleiro de xadrez, soluções em escala de cinza e dependência de malha. 

2.1.4.1 Soluções em tabuleiro de xadrez 

A instabilidade numérica mais conhecida é chamada de checkerboard (tabuleiro de 

damas, em inglês), popularizada em português como tabuleiro de xadrez. Essas soluções são 

caracterizadas pela alternância de sólido-vazio na malha de elementos finitos. Essa 

configuração não é desejável, e apresenta uma rigidez artificial, não representando uma 

distribuição real de material. A Figura 2.4 ilustra o problema de checkerboard em uma viga 

engastada com uma carga concentrada na extremidade. A malha utilizada contém 160x40 

elementos. 

Figura 2.4 – Instabilidade numérica do tabuleiro de xadrez: (a) Domínio com condições de carga e apoio; 

(b) Solução obtida com 160x40 elementos. 

 
 

(a) (b) 
 

Segundo Díaz e Sigmund (1995), as soluções em tabuleiro de xadrez apresentam 

uma rigidez artificial elevada, resultado de uma modelagem numérica que superestima a rigidez 

da configuração, tornando a solução atraente para o algoritmo de otimização. A instabilidade 

ocorre quando se utiliza elementos de baixa ordem para a análise de elementos finitos, como o 
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elemento Q4, que apresenta interpolação linear para o campo de deslocamentos. Os autores 

ressaltam que a utilização de elementos com um maior número de graus de liberdade, como o 

elemento Q9, elimina a instabilidade numérica do checkerboard. Entretanto, o custo de 

processamento computacional aumenta razoavelmente, uma vez que a interpolação agora é 

dada por funções não-lineares, além de aumentar o número de graus de liberdade, o que 

aumenta a ordem do sistema de equações a ser resolvido. 

Talischi et al. (2010) propõem a utilização de elementos poligonais para evitar o 

aparecimento do checkerboard. Elementos na forma de polígonos fornecem uma grande 

flexibilidade para discretizar contornos em domínios complexos, porém, podem inviabilizar o 

método de densidade também através do custo computacional exigido. 

Bendsøe e Sigmund (2003) ressaltam que é possível contornar a configuração do 

tabuleiro de xadrez através da restrição dos gradientes locais, na qual é possível restringir o 

comportamento variacional do campo de densidades. A vantagem é que essas técnicas 

promovem o aparecimento uniforme de regiões com material sólido, utilizando um fator 

geométrico para impor as condições de limitação. No entanto, restrições na geometria podem 

comprometer problemas que envolvem a forma relaxada para o campo de densidades (2.2). 

Além disso, o método gera uma grande quantidade de restrições, inviabilizando a rapidez do 

algoritmo de otimização (SIGMUND; PETERSSON, 1998).  

O filtro de sensibilidade proposto por Sigmund (19941 apud SIGMUND, 2001) é a 

técnica de regularização mais difundida para combater a instabilidade do checkerboard, sem 

aumentar demasiadamente o custo de processamento computacional. O filtro é descrito na seção 

(2.1.5) deste trabalho e será utilizado na implementação computacional para o método de 

densidade. Outras técnicas de regularização, com eficiente combate ao problema de 

instabilidade, são as técnica de projeção como as apresentadas por Guest et al (2004) e Almeida 

et al (2009). 

2.1.4.2 Soluções em escala de cinza 

Com a relaxação do campo de densidades (2.2), o algoritmo de otimização pode 

encontrar soluções intermediárias ao que se refere à configuração sólido-vazio. A Figura 2.5 

1 SIGMUND, O. Design of material structures using topology optimization. Thesis (PhD) - Department of Solid 
Mechanics, Technical University of Denmark, Lyngby, 1994. 
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ilustra a instabilidade numérica em uma viga engastada com uma carga concentrada na 

extremidade. A representação em preto indica presença de material sólido, a representação em 

branco representa os espaços não preenchidos com material (vazio) e as densidades 

intermediárias são refletidas na escala de cinza. 

Figura 2.5 – Instabilidade numérica da escala de cinza: (a) Domínio com condições de carga e apoio;  

(b) Solução obtida com 160x40 elementos. 

 
 

(a) (b) 

A forma mais eficiente de contornar as soluções em escala de cinza é utilizar 

técnicas que penalizam as densidades intermediárias, como o modelo SIMP descrito na seção 

(2.1.2), que relaciona a densidade do elemento com a propriedade de rigidez do material através 

de uma função de interpolação penalizadora. 

2.1.4.3 Dependência de malha 

Dependência de malha é a mudança qualitativa da solução quando se refina a malha. 

Em tese, quando se aplica uma malha mais densa em um determinado domínio, espera-se obter 

a mesma solução ótima com uma maior nitidez, além é claro de uma melhor definição dos 

contornos. Entretanto, nas soluções típicas de otimização de topologia, quando não aplicadas 

técnicas que contornam essa instabilidade, aparecem soluções mais detalhadas e 

qualitativamente diferentes ao se refinar a malha de elementos finitos. A Figura 2.6 apresenta 

as soluções ótimas para o mesmo problema com duas malhas distintas, ilustrando a dependência 

de malha. 
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Figura 2.6 – Distribuição de material com dependência de malha: (a) Domínio com condições de carga e apoio; 

(a) Solução com 7200 elementos; (b) Solução com 28800 elementos. 

   
(a) (b) (c) 

Sigmund e Petersson (1998) dividem a dependência de malha em duas categorias: 

obtenção de soluções ótimas distintas com o mesmo valor da função objetivo, e obtenção de 

topologias mais complexas à medida que a malha é refinada, como ilustrado na Figura 2.6. Os 

autores apresentam uma série de técnicas de regularização que podem ser utilizadas para 

contornar a instabilidade, como restrição de perímetro, restrição dos gradientes locais e 

aplicação de filtros, como o filtro de sensibilidade proposto por Sigmund (1994). 

2.1.5 Filtro de sensibilidade 

Sigmund (1994) propõe uma técnica heurística para contornar problemas 

associados às instabilidades numéricas. O filtro modifica a sensibilidade da função objetivo da 

variável de projeto associada ao elemento e, estabelecendo uma média ponderada das 

sensibilidades das variáveis de projeto dos elementos f contidos em uma região de alcance R do 

domínio (Figura 2.7(a)). O peso da média ponderada, Hf, está associado à distância entre os 

elementos e e f, onde elementos mais próximos ao elemento central contribuem mais para a 

sensibilidade modificada (Figura 2.7(b)). 
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Figura 2.7 – Filtro de sensibilidade de Sigmund: (a) Elementos delimitados pela região de alcance R;  

(b) Função peso da média ponderada. 

  
(a) (b) 

O filtro de sensibilidade é apresentado pela equação (2.8). O peso da ponderação 

associado aos elementos da região R é dado por (2.9). 
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 - é a nova sensibilidade da função objetivo em relação à variável de projeto ρe; 

fρ
c

∂
∂

 - é a sensibilidade da função objetivo em relação à variável de projeto ρf; 

fH  - peso de ponderação associado à distância entre os elementos e e f. 

A técnica do filtro de sensibilidade possibilita uma homogeneização das 

sensibilidades da função objetivo em relação às variáveis de projeto, evitando variações bruscas 

para o campo de densidades, e consequentemente, evitando a formação do tabuleiro de xadrez. 
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A técnica também evita a formação de barras finas à medida em que se refina a malha de 

elementos finitos, contornando a instabilidade de dependência de malha. 

2.1.6 Análise de sensibilidade 

Os algoritmos de otimização requerem o cálculo dos gradientes da função objetivo 

e das restrições em relação às variáveis de projeto para resolver o conjunto de equações em 

(2.1) através do critério de otimização. A condição de equilíbrio KU = F é uma restrição 

implícita utilizada para calcular o vetor de deslocamentos nodais, portanto, não representa uma 

restrição explícita para o algoritmo. Já para as outras restrições, a sensibilidade leva ao conjunto 

trivial de solução, onde a derivada de cada equação em relação à cada variável de projeto é 

igual à unidade (TORRES, 2014).  

A sensibilidade da função objetivo, em relação à variável de projeto ρe, é expressa em 

(2.10), onde os deslocamentos nodais do elemento são obtidos a partir da resolução do sistema de 

equações de equilíbrio. Mais informações podem ser encontradas em Bendsøe e Sigmund (2003). 
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  (2.10) 

2.2 LIMITAÇÕES DOS MÉTODOS DE DENSIDADE 

Embora os métodos de densidade sejam os mais difundidos em otimização de 

topologia, quando aplicado para obtenção da concepção inicial de edifícios altos, pode gerar 

algumas dificuldades na percepção dos resultados. Em uma primeira análise, com respeito a 

edifícios, com domínio estendido com a dimensão vertical muito maior que as demais, o 

resultado apresenta grande quantidade de material na base, onde os graus de liberdade são todos 

impedidos (Figura 2.8). Isso ocorre, intuitivamente, porque a região próxima aos apoios do 

edifício está submetida a tensões mais elevadas, sendo, portanto, necessário concentrar uma 

maior quantidade de material para evitar maiores amplitudes de deslocamento. Uma 

consequência imediata é a formação de elementos finos ou até com densidades intermediárias 

na região superior do edifício causada pela falta de material sólido, uma vez que o método já 

utilizou a maior parte da fração de volume constante na base. É importante ressaltar que esse 

tipo de solução não é viável na engenharia, pois na prática de projeto estrutural, os elementos, 

robustos ou delgados, não variam de seção ao longo do próprio elemento. 

L. P. Pires Filho Capítulo 2 



Um estudo de otimização de topologia: aplicação ao sistema de contraventamento de edifícios 27 

Figura 2.8 – Exemplo de concentração de materiais na base no resultado obtido com aplicação de métodos de 

densidade na análise de edifício: (a) domínio estendido e carga; (b) solução obtida impondo simetria; 

(c) ampliação do nó central; (d) ampliação do nó de apoio. 

  

 
(c) 

 
          (a)      (b) (d) 

No interior do domínio estendido, a distribuição de material feita pelo método de 

densidade também concentra grande parte do material nas ligações. Os elementos estruturais, 

em sistemas de aço ou madeira por exemplo, geralmente são peças delgadas, e os pontos de 

conexão entre os elementos são perceptíveis na estrutura. Entretanto, no layout promovido pelo 

método, as ligações são espessas e o ponto ótimo de conexão não é totalmente definido. Embora 

seja possível utilizar elementos robustos, ainda assim deve-se encontrar o ponto ótimo das 

ligações, uma vez que a posição desse ponto é consequência direta da minimização da função 

objetivo. A Figura 2.9 ilustra um caso de ligação de dois elementos estruturais com uma densa 

região de material próxima ao apoio. No entanto, percebe-se a convergência do eixo dos 

elementos para o nó de apoio e os elementos convergentes têm seções transversais semelhantes. 

Na imagem das Figuras 2.8(c) e 2.8(d), que representa uma típica solução do método de 

densidade, percebe-se a dificuldade na localização do nó devido à não convergência das barras 

para um único ponto e a discrepância entre as seções transversais das barras, tornando difícil a 

identificação do posicionamento do nó da solução de projeto. 
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Figura 2.9 – Ligação de dois elementos estruturais com densa região de material. 

 

Zegard at al. (2014) apresentam um estudo analítico dos aspectos geométricos do 

sistema de contraventamento. Os autores utilizam uma mesma estrutura (Figura 2.10), com 

condições definidas de apoio e carregamento, com diferentes formulações para a função 

objetivo. Em suas análises para duas dimensões, a minimização do volume, da flexibilidade 

média ou dos deslocamentos da estrutura, conduzem ao mesmo ponto ótimo para a conexão 

central das barras (y = 0,75 H). No entanto, os sistemas estruturais na prática atual de projeto 

geralmente situam o ponto de ligação à meia altura, não permitindo a máxima eficiência da 

estrutura com relação às funções objetivo citadas. 

Figura 2.10 – Estrutura utilizada por Zegard at al. (2014) para encontrar o ponto ótimo da ligação central. 

 

Com o objetivo de contornar as limitações promovidas pelo método de densidade, 

será estudado o método de ground structure, ou método da estrutura base, que consegue 
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modelar o layout ótimo do domínio estendido através de linhas, e não mais da distribuição de 

material. 

2.3 MÉTODO DE GROUND STRUCTURE 

O método de ground structure (DORN et al., 19642 apud ZEGARD, 2014) é um 

método em otimização de topologia que procura obter uma concepção estrutural por meio da 

disposição de barras em um domínio estendido. As variáveis de projeto são as áreas das seções 

transversais das barras. O método fornece uma aproximação para as soluções obtidas por 

Michell com a utilização de um número finito de elementos de treliça (ZEGARD; PAULINO, 

2014). Embora tenha suas raízes em otimização de dimensões, devido ao fato de uma dimensão 

estar sendo otimizada, o método não parte de um layout pré-definido, mas sim, permite a 

obtenção de um novo a partir das condições de contorno e da geometria do domínio. Além 

disso, a função objetivo consiste comumente na minimização do volume da estrutura, uma vez 

que as variáveis de projeto permitem tal formulação. 

Zegard e Paulino (2014) ressaltam que o método promove, no interior do domínio 

estendido, um sistema de alta conectividade de barras entre os nós, que são mantidos sempre 

em posições fixas. Ao longo do processo de otimização, o método remove barras que são 

desnecessárias. Os autores ressaltam que um sistema de treliça com máxima rigidez é também 

um sistema onde todos os elementos estão submetidos a máximos esforços normais. De forma 

intuitiva, se existe algum elemento com um valor de tensão entre os limites de compressão e 

tração, então pode-se reduzir a área do elemento de tal forma a não violar restrições de tensão 

ou deformação. A Figura 2.11 ilustra uma aplicação do método de ground structure em uma 

viga engastada submetida a uma carga concentrada na extremidade.  

2 DORN, W, GOMORY, R, GREENBERG, H. Automatic design of optimal structures. J mecanique, v. 3, n. 1, p. 
25–52, 1964. 
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Figura 2.11 – Aplicação do método de ground structure em uma viga engastada (ZEGARD; PAULINO, 2014): 

(a) Domínio estendido com condições de carregamento e apoio; (b) Resultado da aplicação do método. 

 
 

(a) (b) 

2.3.1 Formulação do método de ground structure 

Michell (19043 apud ZEGARD; PAULINO, 2014) obtém as condições necessárias 

para que uma treliça sujeita a restrições de tensão tenha um volume mínimo. Dados os valores 

de tensão σT > 0 e σC > 0, um sistema estrutural de treliça é ótimo se: a treliça estiver em 

equilíbrio, a tensão em cada elemento for igual a σT ou σC, e, por fim, existir um campo de 

deformações compatível com o campo de tensões atuante. Uma consequência direta dessas 

condições é que as barras da estrutura são direcionadas em função do campo de deformações 

principais. 

Zegard e Paulino (2014) destacam ainda que a formulação do método de ground 

structure pode ser feita a partir de uma análise elástica ou plástica. As análises propostas por 

este trabalho serão baseadas em uma análise plástica, ou seja, sem matriz de rigidez, equações 

de compatibilidade ou relação entre tensão/deformação. As expressões (2.11) apresentam a 

formulação do método. 

Obter a  

que minimiza al= TV  

Tal que F=nQT   (2.11) 

 biTiiC Niaσnaσ ...,,1,≤≤ =-  

Onde: 

a  - representa as variáveis de projeto (seções transversais das barras); 

l  - é o vetor com o comprimento das barras; 

3 MICHELL, A. G. M. The limits of economy of material in frame structures. Phil Mag, [s.6.], v. 8, n. 47, p. 589–
597, 1904. 
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V  - volume da estrutura; 
TQ  - é a matriz de equilíbrio nodal (construída a partir dos cossenos diretores das barras); 

n  - representa os esforços axiais internos em cada barra; 

bN  - Número de elementos da estrutura; 

Cσ  - Tensão limite de compressão; 

Tσ  - Tensão limite de tração. 

2.3.2 GRAND 

Zegard e Paulino (2014) propõem uma implementação do método de ground 

structure em MATLAB para resolver numericamente diversos problemas. Inspirado na 

literatura de vídeo game, e utilizando métodos de álgebra linear, o algoritmo, nomeado GRAND, 

foi desenvolvido com um propósito educacional. A grande contribuição dos autores foi estender 

o método de ground structure para domínios não ortogonais, utilizando para isso técnicas 

simples e eficientes. A Figura 2.12 ilustra uma solução obtida pelo GRAND para as condições 

apresentadas.  

Figura 2.12 – Método de ground structure: (a) Domínio estendido, condições de carga e apoio;  

(b) Solução obtida por GRAND. (ZEGARD; PAULINO, 2014) 

 
 

(a) (b) 

Para sistematizar a geração dos nós e sua conexão por barras de treliça, o algoritmo 

GRAND trabalha com o conceito de níveis de conectividade. Primeiro, define-se uma malha de 

elementos planos poligonais auxiliares e o nível desejado de conectividade (Lvl). O primeiro 

nível, já no processo de simulação do algoritmo, conecta os nós de um mesmo elemento auxiliar 

(Figura 2.13(b)). O segundo nível, conecta os nós de cada elemento com os nós de elementos 

vizinhos, onde esses são definidos como aqueles que compartilham pelo menos um nó com o 
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primeiro elemento. O procedimento é repetido até o sistema alcançar o nível desejado pelo 

usuário. A Figura 2.13 ilustra a geração de barras pelo algoritmo, em uma malha de elementos 

conforme apresentada, para o primeiro e quinto níveis de conectividade. 

Figura 2.13 – Geração de barras pelo GRAND: (a) Malha de elementos; (b) Nível 1 de conectividade;  

(c) Nível 5 de conectividade. (ZEGARD; PAULINO, 2014) 

   
(a) (b) (c) 

Para cada nível de conectividade, com exceção do primeiro, o algoritmo confere se 

as barras criadas para um determinado nó são colineares com as barras já existentes para o 

mesmo nó. A equação (2.12) apresenta o cálculo geral para o cosseno diretor das barras que 

partem do nó p, onde p,qd  representa o vetor direcional da barra. Da mesma forma, para as 

barras que foram criadas nos níveis anteriores, é construído o vetor p,rd̂ . Os vetores são 

dispostos em matrizes para que seja feito o produto escalar (2.13).  

p,q

p,q
p,q

d

d
=d̂

 (2.12) 

p,rp,qqpr d•d= ˆˆ)∈cos(  (2.13) 

Caso o resultado de algum produto seja igual a 1, a barra recém criada é eliminada, 

uma vez que o valor unitário para o produto escalar representa colinearidade. O algoritmo, na 

verdade, utiliza de uma variável nomeada ColTol para estabelecer um limite mínimo para o 

resultado do produto escalar, de tal forma que, se o produto for maior que o valor de ColTol a 

barra é eliminada. Essa é uma técnica utilizada para contornar erros de aproximação; 

obviamente o valor de ColTol se aproxima muito da unidade. 
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Zegard e Paulino (2014) também implementaram em GRAND as chamadas zonas 

de restrições. Esse artifício é utilizado para contornar a geração de barras em regiões côncavas 

do domínio estendido. A técnica é baseada em algoritmos que fazem detecção de colisões, 

usados na confecção de jogos e também aplicados em geometria computacional. As zonas de 

restrições são vistas como figuras geométricas que delimitam o espaço onde as barras não 

podem existir. A Figura 2.14 ilustra um domínio, com condições definidas de carga e apoio, 

onde são necessárias quatro zonas de restrições (3 círculos e 1 reta). Apresenta-se também o 

resultado final do método de ground structure para o domínio proposto. 

Figura 2.14 – Aplicação do método de ground structure com zonas de restrições: (a) Domínio com condições de 

carga e apoio; (b) Zonas de restrições; (c) Resultado da aplicação do método. (ZEGARD; PAULINO, 2014) 

  
 

(a) (b) (c) 

As equações (2.11) são manipuladas de forma a determinar um problema de 

programação linear, que pode ser facilmente resolvido pelo algoritmo dos pontos interiores 

(KARMARKAR, 1984). A plotagem das barras é feita de forma proporcional às áreas 

encontradas pelo algoritmo, onde barras mais solicitadas são mais espessas e coloridas. 

Soluções com um grande número de elementos podem dificultar a interpretação pelo usuário. 

Os autores utilizam o parâmetro Cutoff para contornar essa dificuldade, onde somente as barras 

com áreas )()( maxaCutoffai >  são plotadas. 
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CAPÍTULO 3 

FORMULAÇÃO MATEMÁTICA E  

IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL 

Para que as ferramentas de otimização de topologia possam ser aplicadas ao projeto 

de estruturas de contraventamento em edifícios são necessárias algumas adaptações em relação 

aos estudos tradicionais encontrados na literatura. Primeiro, é feita uma investigação das 

possíveis configurações de carregamento de vento, de forma a tornar os modelos encontrados 

na literatura o mais próximo possível da situação real de projeto. Em seguida, deve-se fazer um 

estudo de técnicas que promovem o controle do layout visando aumentar a aplicabilidade do 

método, uma vez que a padronização do layout para o sistema estrutural é interessante do ponto 

de vista arquitetônico. Por último, é necessário fazer a consideração de múltiplos carregamentos 

para a função objetivo, aproximando os modelos de OT com as situações de carregamento nas 

edificações em geral, e, ao mesmo tempo, contornando a dependência de soluções em 

problemas de multicarregamento que envolvem uma única equação de equilíbrio. 

3.1 CONDIÇÕES DE CARREGAMENTO PARA PROJETO DE 

EDIFÍCIOS 

Para a elaboração do projeto estrutural, é necessário o levantamento das cargas 

permanentes e variáveis que vão solicitar a estrutura. Em edifícios altos, a carga variável mais 

relevante é devida à incidência do vento. A NBR 6123 (ABNT, 1988), forças devidas ao vento 

em edificações, utilizada no meio técnico para considerar a ação do vento no cálculo de 

edifícios, estabelece que é necessário considerar a incidência do vento em duas direções 

principais, 0º e 90º. A Figura 3.1 ilustra os casos de incidência de vento que devem ser 

considerados em projeto. Os sentidos da incidência na direção 0º são de cima para baixo (C-B) 

e de baixo para cima (B-C) e, os sentidos na direção 90º são da esquerda para a direita (E-D) e 

da direita para a esquerda (D-E). 
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Figura 3.1 – Incidências de vento a serem consideradas em projeto: 

Vento a 0º (a) sentido C-B; (b) sentido B-C; Vento a 90º (c) sentido E-D; (d) sentido D-E. 

  

(a) (b) 

  
(c) (d) 

A força devida ao vento depende da diferença de pressão nas faces opostas da 

edificação. A NBR6123 permite calcular as forças a partir de coeficientes de pressão ou 

coeficientes de força. A norma dispõe de vários tipos de construção, para os quais os 

coeficientes de pressão foram obtidos a partir de ensaios experimentais em túnel de vento. Vale 

ressaltar que o vento tem natureza de caráter dinâmico, e os coeficientes de pressão da norma 

representam a incidência através de uma ação estática equivalente. A Figura 3.2 apresenta o 

esquema de distribuição de cargas, devido a incidência de vento nas direções principais, para 

uma edificação de planta retangular. 

Figura 3.2 – Cargas de vento em projeto segundo a NBR6123: (a) Vento a 0º; (b) Vento a 90º. 

  
(a) (b) 
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As cargas incidentes de vento que chegam na estrutura são denominadas de 

sobrepressão. Já as cargas atuantes que se afastam da estrutura são chamadas de sucção, uma 

vez que as forças nas laterais, cujas cargas não chegam na estrutura, tendem a succionar as 

paredes da edificação. Como apresentado pela Figura 3.2, as cargas de sução que atuam na 

parede oposta ao carregamento incidente apresentam coeficientes de pressão menores que as 

cargas que chegam. 

São encontrados na literatura diversos modelos que simplificam a incidência do 

vento para uma análise em duas dimensões (2D). A Figura 3.3 ilustra três modelos que 

representam a atuação do carregamento de vento em um edifício para uma análise 2D. A 

Figura 3.3a apresenta o caso da incidência de uma única carga concentrada no topo do edifício. 

Entretanto, uma forma mais adequada de representar a ação do vento é ilustrada pela 

Figura 3.3b, onde existe um carregamento distribuído ao longo de toda fachada. Por último, a 

Figura 3.3c apresenta uma configuração de cargas intermediária às anteriores, onde ainda existe 

um carregamento ao longo da lateral, mas representado agora por cargas concentradas 

espaçadas. 

Figura 3.3 – Simplificações do carregamento para análise em 2D: (a) Carga concentrada; (b) Carga distribuída; 

(c) Configuração intermediária. 

   
(a) (b) (c) 

A abordagem da NBR 6123 para a distribuição de cargas em situações de projeto, 

como visto, divide o carregamento de vento em parcelas de sobrepressão e sucção. Uma forma 

conveniente de adequar os modelos encontrados na literatura com as situações de projeto é 

apresentada pela Figura 3.4. Observa-se que a parcela de sucção, de mesma natureza que a 

parcela de sobrepressão, atua diretamente na fachada oposta do edifício no mesmo sentido que 

a carga incidente. 
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Figura 3.4 – Adequação dos modelos de carregamento para situações de projeto: (a) Carga concentrada; 

(b) Carga distribuída; (c) Configuração intermediária. 

   
(a) (b) (c) 

A proporção entre as intensidades dos carregamentos de sobrepressão e sucção, 

segundo a norma, varia de acordo com a geometria da edificação. Para este trabalho, o 

carregamento de sucção terá em módulo metade da intensidade do carregamento de 

sobrepressão. Além disso, a força resultante de sobrepressão que incide na fachada esquerda, 

para qualquer modelo de incidência, será sempre igual a um. 

3.2 TÉCNICAS DE CONTROLE DE LAYOUTS 

Os resultados típicos de otimização de topologia não resultam, em geral, em layouts 

que apresentem algum tipo de padronização. A formação de barras no domínio estendido, pelos 

métodos de OT, buscam basicamente maximizar ou minimizar a função objetivo, ficando a 

critério do método a distribuição de material. Entretanto, algumas técnicas podem ser 

implementadas com o objetivo de promover algum tipo de padronização no layout, como 

aquelas propostas por Almeida et al (2010), onde é sugerido a imposição de simetria e repetição 

de padrões.  

A padronização do sistema estrutural é interessante tanto do ponto de vista 

arquitetônico, onde o sistema integra a forma arquitetônica do exterior, quanto do ponto de vista 

econômico, onde os elementos estruturais que vão ser fabricados e executados apresentam um 

determinado padrão. Para ilustrar a aplicabilidade das técnicas propostas por Almeida et al 

(2010), a Figura 3.5 apresenta duas torres que oferecem controle de layout (BEGHINI et al, 

2014). A primeira apresenta o design final de uma torre da competição de Wuhan, na China, 
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onde foram aplicadas técnicas de simetria. Em seguida, é apresentada a concepção de uma torre 

de 288 m, com repetição de padrão, cuja construção foi proposta na Austrália. 

Figura 3.5 – Exemplos de estruturas com técnicas de controle de layout: (a) Design final na competição de 

Wuhan; (b) Concepção de uma torre de 288 m na Austrália. (BEGHINI et al, 2014) 

  
(a) (b) 

Para a aplicação das técnicas de controle, considera-se uma matriz y com as 

variáveis de projeto. É necessário dividir o domínio estendido em dois subconjuntos: ρ1, 

denominado subconjunto primário, e ρ2, subconjunto secundário, onde a soma de ρ1 e ρ2 resulta 

na matriz de densidades, ρ, dos elementos da malha. O subconjunto ρ1 tem a mesma dimensão 

que a matriz y, e será utilizado no algoritmo de otimização para determinar o subconjunto ρ2 

através do mapeamento exigido pela técnica de controle utilizada. 

3.2.1 Imposição de simetria 

A simetria do layout será imposta em relação ao eixo Y do domínio estendido. A 

Figura 3.6 ilustra o processo de obtenção de simetria a partir do conjunto de variáveis e dos 

subconjuntos primário e secundário. O subconjunto ρ2 é obtido espelhando-se as variáveis do 

subconjunto ρ1 em relação ao eixo de simetria adotado. 
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Figura 3.6 – Imposição de simetria: (a) conjunto das variáveis de projeto; (b) subconjuntos ρ1 e ρ2; 

(c) mapeamento das variáveis de projeto no domínio estendido. 

   

 
Variáveis de 

projeto 

 
Subconjunto 

ρ1 

 
Subconjunto 

ρ2 
 

(a) (b) (c)  

O mapeamento para a obtenção das variáveis do subconjunto ρ2 é apresentado pela 

expressão (3.1). Esse mapeamento é limitado para problemas retangulares em duas dimensões. 

kji

ij

ixj

então
cycy

e
cx-Lcx

se yρρ ==








=

=
 (3.1) 

Onde: 

cx e cy - são as coordenadas relativas aos eixos X e Y, respectivamente; 

Lx - representa a dimensão do domínio estendido na direção X; 

i - é o índice das variável de densidade do subconjuntos ρ1; 

j - é o índice das variável de densidade do subconjuntos ρ2. 

3.2.2 Repetição de padrões 

A repetição de padrões no layout será imposta ao longo do eixo Y do domínio 

estendido. A Figura 3.7 apresenta uma ilustração para o processo de obtenção de repetição de 

padrões. Uma vez determinado pelas variáveis de projeto, o subconjunto ρ1 é repetido na 

direção Y uma certa quantidade de vezes, a fim de se obter as variáveis do subconjunto ρ2. 
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Figura 3.7 – Repetição de padrões: (a) conjunto das variáveis de projeto; (b) subconjuntos ρ1 e ρ2; 

(c) mapeamento das variáveis de projeto no domínio estendido. 

   

 
Variáveis de 

projeto 

 
Subconjunto 

ρ1 

 
Subconjunto 

ρ2 
 

(a) (b) (c)  

O mapeamento para impor repetição de padrões no layout, a partir das variáveis do 

subconjunto ρ1, é apresentado pela expressão (3.2). 

kji

yij

ij

então
tycycy

e
cxcx

se yρρ ==








∆+=

=
 (3.2) 

Onde: 

y∆  - representa a dimensão na direção Y do subconjunto ρ1; 

ty - é o índice de repetição ao longo do eixo Y, variando de 1 até o número de repetições. 

A Figura 3.8 ilustra o caso em que o layout é simétrico e também submetido à 

repetição de padrões. O conjunto de variáveis de projeto y é menor para quando os dois 

controles atuam de forma simultânea, uma vez que o domínio estendido é mantido o mesmo, 

pois os elementos do subconjunto ρ1 serão rebatidos em torno do eixo de simetria e, ao mesmo 

tempo, repetidos na direção Y através do índice de repetição. 
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Figura 3.8 – Imposição de simetria com repetição de padrão: (a) conjunto das variáveis de projeto; 

(b) subconjuntos ρ1 e ρ2; (c) mapeamento das variáveis de projeto no domínio estendido. 

   

 
Variáveis de 

projeto 

 
Subconjunto 

ρ1 

 
Subconjunto 

ρ2 
 

(a) (b) (c)  

O mapeamento para a obtenção das varáveis do subconjunto ρ2, para problemas 

bidimensionais retangulares em que há imposição de simetria e repetição de padrões, é 

apresentado pela expressão (3.3). 

kji

yij

ixj

então
tycycy

e
cx-Lcx

se yρρ ==








∆+=

=
 (3.3) 

3.3 OTIMIZAÇÃO DE TOPOLOGIA EM ESTRUTURAS SUJEITAS A 

MÚLTIPLOS CARREGAMENTOS 

Os edifícios em geral são submetidos a diversos carregamentos durante as fases de 

construção e utilização. Os carregamentos refletem a influência de determinada ação, que pode 

ser permanente, como o peso próprio da estrutura, instalações permanentes ou até mesmo as 

deformações inerentes da retração do concreto, ou também pode ser variável, desde as cargas 

acidentais de uso da construção até as ações provocadas pelo vento. Existem ainda as ações 

excepcionais, como por exemplo a ocorrência de terremotos, que não serão tratadas neste 

trabalho, uma vez que esse tipo de ação envolve outros mecanismos de controle. Nesse 

contexto, é necessário desenvolver para os métodos de otimização de topologia uma abordagem 

que englobe a consideração de múltiplos carregamentos. 

Em termos normativos, antes da utilização em projeto, os carregamentos que podem 

atuar em determinada estrutura são ponderados através de um coeficiente estatístico que 

expressa a variabilidade das ações, formando assim uma série de combinações possíveis que 
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podem ser utilizadas tanto na fase de dimensionamento, quanto nas verificações dos estados de 

serviço da estrutura. 

No algoritmo de otimização, cada combinação de carregamento é analisada pelo 

método dos elementos finitos de forma independente, fornecendo assim uma flexibilidade 

média parcial. Pode-se resolver apenas as equações referentes às ações isoladas, e combinar os 

efeitos em uma etapa posterior, reduzindo o tempo de processamento. A flexibilidade média da 

estrutura é dada pela soma de todas as parcelas de flexibilidade parcial, conforme apresentado 

pela equação (3.4), onde o fator ψi representa o peso da combinação em relação às demais. 

i
T
iiψc FU= ∑  (3.4) 

É importante ressaltar que a abordagem deste problema apresenta uma função 

objetivo com múltiplos carregamentos, diferente de quando é considerado um problema que 

envolve múltiplos carregamentos e somente uma equação de equilíbrio, onde um único vetor 

de forças do problema vai envolver todas as combinações. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

Este capítulo apresenta alguns resultados obtidos com a utilização das técnicas e 

formulações descritas nos capítulos anteriores. Será utilizada uma geometria ortogonal para 

edifícios em duas dimensões.  

4.1 MÉTODO DE DENSIDADE 

Os exemplos 1 e 2 são resultados da implementação feita para o método de 

densidade, onde o primeiro busca avaliar as técnicas de controle para o layout, e o segundo, 

avalia diferentes configurações para o carregamento de vento. Para esses exemplos, foram 

utilizados 40x180 elementos, fator de penalização do modelo SIMP P = 3, raio mínimo R = 1,5 

elementos para o filtro de sensibilidade, e por último, fração de volume constante f = 50%. O 

módulo de elasticidade longitudinal do material é considerado unitário (E = 1) e coeficiente de 

Poisson ν = 0,30. 

4.1.1 Exemplo 1 

A Figura 4.1(a) ilustra o domínio estendido para um primeiro problema, onde um 

edifício está submetido a uma carga concentrada aplicada no topo. A carga atuante de 

sobrepressão tem módulo unitário, e, como observado, não é aplicado nenhum tipo de 

carregamento de sucção. A Figura 4.1(b) apresenta o resultado sem a utilização de nenhuma 

técnica de controle. As Figuras 4.1(c) e 4.1(d) ilustram o resultado para o mesmo problema 

quando é imposto simetria e repetição de padrões, respectivamente. Por último, a Figura 4.1(e) 

apresenta a aplicação das duas técnicas de controle de forma simultânea. 
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Figura 4.1 – Edifício submetido à carga concentrada: (a) Domínio estendido com condições de carga e apoio; 

(b) Sem aplicação de técnicas de controle; (c) Imposição de simetria; (d) Repetição de padrões;  

(e) Imposição das técnicas de forma simultânea. 

     
          (a) (b) (c) (d) (e) 

Pode-se observar, primeiramente a partir da Figura 4.1(b), que o método de 

densidade concentra uma grande quantidade de material na base do edifício. Isso ocorre, 

fazendo-se uma analogia com uma viga engastada, devido ao fato de que os momentos fletores 

gerados na base são maiores, ao passo que uma inércia variável para a seção transversal se 

adequaria melhor às condições de carregamento. Com imposição de simetria (Figura 4.2(c)), 

percebe-se a formação de elementos mais finos na parte superior do layout, também utilizando 

grande parte do material nos elementos próximos à base. Os resultados com repetição de 

padrões promovem um layout mais adequado do ponto de vista arquitetônico, visto que a 

distribuição de material depende de um conjunto menor de variáveis.  

4.1.2 Exemplo 2 

O exemplo 2 apresenta os resultados para o estudo das configurações de vento, 

conforme apresentado pela Figura 3.4 no capítulo anterior. A Figura 4.2(a) apresenta o caso em 

que são aplicadas cargas concentradas no topo do edifício. A Figura 4.2(b) ilustra o caso de 

carregamento distribuído, onde são aplicadas cargas concentradas em todos os nós das fachadas. 

Por último, a Figura 4.2(c) apresenta um caso intermediário, onde cargas concentradas são 

aplicadas de forma espaçada. O espaçamento adotado entre as cargas corresponde a 18 

elementos. 
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Figura 4.2 – Estudo das configurações de vento para o método de densidade: (a) Carga concentrada; 

(b) Carregamento distribuído; (c) Cargas concentradas de 18 em 18 elementos. 

   
          (a)             (b)              (c) 

O resultado da Figura 4.2(a) promove para o layout um sistema de 

contraventamento ligeiramente uniforme para o edifício, com uma distribuição menos 

complexa de material. Entretanto, a condição de carregamento para essa situação não se adequa 

ao que é sugerido pela NBR6123, conforme ilustrado pela Figura 3.2, onde existe a atuação de 

um carregamento contínuo e distribuído nas fachadas da edificação. Por outro lado, a 

Figura 4.2(b) ilustra o caso ideal sugerido pela norma, mas promove a formação de barras finas 

que tendem a se conectar aos pontos de aplicação da carga, uma vez que a maior parte de 

material é utilizada para enrijecer a base do edifício. O modelo da Figura 4.2(c) também 

promove a formação de barras finas no layout, mas mantém um sistema menos complexo que 

o anterior, onde somente alguns elementos tendem a conectar com os pontos da fachada. 

Portanto, o modelo da Figura 4.2(c) representa a configuração mais conveniente para o método 

de densidade, uma vez que representa uma boa aproximação para a norma e distribui material 

de forma mais adequada que o segundo modelo. Esse artifício de cargas espaçadas, usado para 

aproximar à configuração ideal do carregamento de vento, será também utilizada para aplicação 

do método de ground structure. 

4.2 MÉTODO DE GROUND STRUCTURE 

Os exemplos 3, 4 e 5 apresentam a implementação feita para o método de ground 

structure. Para o primeiro, são aplicadas duas configurações de vento vistas no Capítulo 3. O 

segundo busca analisar a sensibilidade do parâmetro Cutoff, utilizando a configuração de vento 

da Figura 3.4(c). Para a geração das barras nos dois primeiros exemplos, foi utilizada uma malha 

de 20x90 elementos, isto é, 20 elementos na direção horizontal e 90 elementos na vertical. O 
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exemplo 5 apresenta uma comparação gráfica entre os resultados obtidos com a utilização de 

diferentes malhas. É importante destacar que a proporção do edifício manteve-se constante em 

todas as simulações (20m x 90m), até mesmo no exemplo 5, onde é feito um estudo de diferentes 

malhas. Essa proporção é um dado de entrada e reflete no tamanho dos elementos da malha 

usada para geração das barras. O parâmetro ColTol permaneceu com o valor constante em todas 

as simulações (0,999999), assim como o nível de conectividade das barras (Lvl = 6). Não foram 

implementadas técnicas para o controle de layout, visto que para o método de ground structure 

as técnicas de manufatura exigem uma metodologia ainda não explorada. 

4.2.1 Exemplo 3 

Como feito para o método de densidade, o exemplo 3 apresenta a implementação 

para as configurações de vento, de acordo com a Figura 3.4, para o método de ground structure. 

A Figura 4.3(a) aborda o caso onde ocorre a aplicação de cargas concentradas no topo do 

edifício, e a Figura 4.3(b) onde as cargas concentradas são aplicadas de forma espaçada. Para 

conservar a quantidade de cargas aplicadas na Figura 4.2(c), utilizou-se um espaçamento de 9 

elementos entre as cargas concentradas, uma vez que existem agora 90 elementos na vertical. 

Foi utilizado o valor default para o parâmetro Cutoff (0,002). 

Figura 4.3 – Estudo das configurações de vento para o método de ground structure: (a) Carga concentrada; 

(b) Cargas concentradas de 9 em 9 elementos. 

  
                  (a)                     (b) 
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Pode-se observar que em ambos os casos ocorre a formação de uma grande 

quantidade de barras. O método cria elementos espessos na base para enrijecer a região do 

apoio; entretanto, não compromete a formação dos elementos na parte superior. É visto que na 

Figura 4.3(a), os elementos aparentam de forma homogênea, não ocorrendo a formação de 

barras mais solicitadas na região intermediária devido ao fato de não haver carregamento. Por 

outro lado, na Figura 4.3(b), é possível visualizar que as barras que convergem para os pontos 

de aplicação de carga emergem no desenho com uma espessura diferente, representando 

isotensões de módulos maiores. Contudo, esse resultado de otimização ainda oferece 

limitações, uma vez que a grande quantidade de barras geradas pelo método interfere na 

interpretação dos resultados, não atribuindo de forma clara e definida uma concepção estrutural 

para o domínio. Os exemplos seguintes tentam de alguma forma calibrar parâmetros de entrada 

para contornar essa limitação. 

4.2.2 Exemplo 4 

O exemplo 4 apresenta os resultados do método para diferentes valores do 

parâmetro de entrada Cutoff. Os objetivos são identificar e plotar somente as barras mais 

carregadas obtidas pelo método, além é claro, de sensibilizar-se com a interferência que o 

parâmetro pode acarretar para a parte visual. A configuração de carregamento segue o modelo 

proposto pela Figura 3.4(c). Além de ser o modelo sugerido pela análise do Exemplo 2, essa 

configuração permite a exclusão de barras menos solicitadas do domínio estendido, como visto 

no exemplo anterior. As Figuras 4.4, apresentadas a seguir, ilustram os resultados obtidos 

quando o parâmetro Cutoff assume os valores: 0,007; 0,01; 0,02 e 0,05. 
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Figura 4.4 – Estudo da variação do parâmetro Cutoff: (a) Domínio com condições de carga e apoio;  

Resultado para Cutoff igual a (b) 0,007; (c) 0,01; (d) 0,02; (e) 0,05. 

     
     (a) (b) (c) (d) (e) 

É visto que os resultados seguem uma sequência previsível: quanto maior o valor 

de Cutoff, mais barras são eliminadas na plotagem. Pode-se observar que para os dois primeiros 

resultados, Figuras 4.4(b) e 4.4(c), ainda existe uma grande quantidade de barras no domínio. 

Além disso, é visto um comportamento indesejado: as barras são interrompidas, oferecendo 

descontinuidade para os elementos, resultado do fato de que ocorre mudança na seção 

transversal em uma linha de isotensão. A Figura 4.4(d) também apresenta falhas de 

continuidade; entretanto, oferece um impacto visual menor. Por último, o resultado apresentado 

pela Figura 4.4(e) não é viável, uma vez que o parâmetro Cutoff eliminou a maior parte das 

barras, impossibilitando a interpretação dos caminhos de isotensão pelo usuário.  

É importante destacar que a mudança no parâmetro Cutoff somente reduz a 

quantidade de barras na plotagem, dispensando a contribuição visual de barras menos 

solicitadas em termos de esforço normal. Entretanto, alguma forma de agrupamento das barras 

possibilitaria resultados mais eficientes que a simples variação do parâmetro de entrada, uma 

vez que as barras suprimidas também fazem parte da solução de otimização, e por isso, não 

devem ser inteiramente desprezadas. 
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4.2.3 Exemplo 5 

Ainda na fase de exploração do método de ground structure, o exemplo 5 propõe 

uma comparação entre resultados para diferentes malhas de elementos. Ressalta-se que uma 

malha com menor quantidade de elementos, para um mesmo nível de conectividade, consegue 

promover a formação de menos barras dentro do domínio. As Figuras 4.5 apresentam os 

resultados para malhas com 10x50, 10x20 e 10x10 elementos, utilizando o valor default para o 

parâmetro Cutoff (0,002). 

Figura 4.5 – Método de ground structure para diferentes malhas de elementos: (a) Domínio com condições de 

carga e apoio; Malha com (b) 10x50 elementos; (c) 10x20 elementos; (d) 10x10 elementos. 

 
   

    (a) (b) (c) (d) 

Pode-se observar que com a utilização de malhas com menor quantidade de 

elementos (Figura 4.5(d)), mantendo-se constante a proporção do edifício, as linhas de 

isotensões perdem a flexibilidade de fazer contornos, uma vez que não existe mais uma 

quantidade significativa de elementos que podem ser conectados a fim de modelar o domínio 

com grande definição. Entretanto, o mesmo resultado oferece uma distribuição mais uniforme 

de barras, consequência do fato de que todos os nós das fachadas são carregados, não 

permitindo a formação de elementos finos em nós intermediários, como visto nas Figuras 4.5(b) 

e 4.5(c). 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

Tendo em vista os aspectos estudados com base na obtenção de um layout ótimo no 

sentido topológico, essa seção apresenta as conclusões deste trabalho. Posteriormente, são feitas 

algumas sugestões quanto a possíveis abordagens em que trabalhos futuros possam se basear. 

5.1 CONCLUSÕES 

Os métodos de otimização, estudados neste trabalho, buscam racionalizar a melhor 

solução para um domínio com condições de contorno inicialmente conhecidas, objetivando a 

obtenção de uma concepção estrutural. Embora o método de ground structure, na ótica do 

aplicável, seja mais recente do que os métodos baseados em densidade, ele promove soluções 

mais palatáveis do ponto de vista arquitetônico. Os métodos de densidade concentram grande 

parte da fração de volume constante em regiões específicas do domínio, limitando a formação 

íntegra de elementos na parte superior da estrutura. Além disso, eles propiciam uma densa 

região nas ligações em geral, impossibilitando a identificação do ponto ótimo de conectividade 

por parte do projetista. 

Para o método de densidade, aplicou-se condições de manufatura para as variáveis 

de projeto, onde observou-se a formação de layouts interessantes em aspectos arquitetônicos. 

As soluções que apresentam simetria ou repetição de padrão oferecem um impacto visual mais 

ameno, além de chamarem atenção para o ponto de vista aplicável na prática de projeto. 

Para o método de ground structure, observou-se que o estudo adequado do grid, 

usado para geração das barras, e de seus parâmetros podem melhorar a solução de forma 

qualitativa. A utilização de uma malha menos densa desenvolve um layout mais uniforme no 

interior do domínio; entretanto, os elementos perdem a flexibilidade de definir contornos, uma 

vez mantida constante a proporção do edifício. O Parâmetro Cutoff é importante para eliminar 

barras com áreas desprezíveis de seções transversais. Em contrapartida, seu uso de forma não 

apropriada pode acarretar uma configuração de isotensões não desejada. 
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A proposta para utilização de cargas concentradas ao longo da fachada do edifício, 

para o método de ground structure, conduz sempre a uma solução particular, caracterizada pela 

existência de barras que convergem para os pontos de aplicação de carga. Os elementos que 

participam das linhas de isotensão dos pontos de aplicação tendem a ter seções transversais 

maiores, o que justifica a incapacidade do método em eliminar essas barras. 

O método de ground structure obtém resultados satisfatórios, qualitativamente, 

com grids não muito densos como aqueles usados para os métodos de densidade. Isso implica, 

de forma direta, em um menor número de graus de liberdade e variáveis de projeto que são 

necessários para obter uma boa solução, considerando, sobretudo, um nível razoável de 

conectividade para as barras. Uma consequência é que o tempo de processamento do método 

de ground structure é muito inferior ao dos métodos de densidade. 

Por último, destaca-se que a quantidade de graus de liberdade que é usada nas 

simulações de ground structure depende diretamente do objetivo de seu uso. Para reproduzir as 

soluções de Michell, obtidas de forma analítica em um domínio infinito, é perceptível que um 

número elevado de graus de liberdade se adequa bem ao problema. Já para a proposta de 

otimizar o layout de edifícios, um número elevado de graus de liberdade passa a ser não mais 

interessante. 

5.2 SUGESTÕES PRA TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho retrata, em aspectos introdutório e preliminar, dois métodos para 

obtenção de uma solução topológica. Por um lado, os métodos de densidade, que são os mais 

populares e estudados em otimização de topologia, e por outro, o método de ground structure, 

ainda não muito desenvolvido quanto à perspectiva para edifícios altos. Dentro desse contexto, 

sugere-se a respeito do segundo método: 

♦ Ampliar o estudo do condicionamento das malhas, responsáveis pela geração das barras, de 

forma a determinar o grid mais adequado para o projeto de edifícios; 

♦ Aplicar condições para o controle de layout: simetria e repetição de padrão; 

♦ Obter soluções em três dimensões; 

♦ Ampliar o estudo das configurações de vento para três dimensões, aproximando-se de uma 

situação real de carregamento; 

♦ Utilizar a abordagem do parâmetro Cutoff para plotar somente barras que apresentam 

tensões em módulo maiores que um valor mínimo. 
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