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RESUMO 

 

PEREIRA JUNIOR, W. M. Identificação paramétrica do concreto simples e 

reforçado com fibras utilizando computação bioinspirada. 2020. 143 f. Tese 

(Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas) – Instituto de Física, Universidade 

Federal de Goiás – Regional Catalão, Catalão, 2020. 

 

Com o avanço do conhecimento e obtenção de novos materiais e, ainda, com a expansão 

da capacidade de processamento de dados, o desenvolvimento de técnicas numéricas 

eficientes e robustas, assim como modelos constitutivos mais realistas têm sido 

viabilizados. Contudo, para a adequada utilização desses avanços, especificamente, 

utilização de modelos constitutivos, a identificação paramétrica é uma fase crucial para 

a simulação do comportamento de materiais. Apesar da importância do tema, constata-

se que a identificação paramétrica em modelos para concreto com base em conceitos de 

otimização ainda é um tema a ser explorado. Portanto, este trabalho pretende avançar 

nesse campo de conhecimento tendo como principal objetivo a aplicação de técnicas de 

computação bioinspirada na determinação de parâmetros em modelos constitutivos para 

concreto. O texto apresenta os conceitos de otimização e suas aplicações em problemas 

de natureza unidimensional e bidimensional envolvendo identificação paramétrica em 

modelos tradicionais para concreto simples e com fibras metálicas. Os resultados 

encontrados comprovam que a técnica foi eficiente para uso em problemas de natureza 

complexa, além de que esta temática é uma porta de entrada para aplicações de 

Inteligência Artificial e Ciência de Dados no estudo de modelos para materiais. 

 

Palavras-chave: Concreto, Concreto Reforçado com Fibras de Aço, Otimização, 

Metaheurística, Problema Inverso, Identificação paramétrica. 



 

 

ABSTRACT 

 

PEREIRA JUNIOR, W. M. Parametric identification of simple and fiber reinforced 

concrete using bioinspired computation. 2020. 143 f. Thesis (Exact and Technological 

Sciences) – Institute of Physics, Federal University of Goiás, Catalão, 2020. 

 

With the advancement of knowledge and the acquisition of new materials and the 

expansion of the data processing capacity, the development of efficient and robust 

numerical techniques, as well as more realistic constitutive models, have been made 

possible. However, for the proper use of these break through techniques, specifically, 

the use of constitutive models, parametric identification is a crucial phase for the 

simulation of the materials behavior. Despite the importance of the theme, it appears 

that parametric identification in models for concrete based on optimization concepts is 

still a topic to be explored. Therefore, this work intends to advance in this field of 

knowledge having as main objective the application of techniques of bioinspired 

computing in the determination of parameters in constitutive models for concrete. The 

text presents the concepts of optimization and its applications in problems of one-

dimensional and two-dimensional nature involving parametric identification in 

traditional models for simple concrete and with metallic fibers. The results found prove 

that the technique was efficient in problems of a complex nature, besides that this theme 

is a gateway for applications of Artificial Intelligence and Data Science in the study of 

materials models. 

 

Keywords: Concrete, Steel Fiber Reinforced Concrete, Optmization, Metaheuristic, 

Inverse Problem, Parametric Identification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto da caracterização de materiais, diferentes tipos de modelos podem ser empregados. 

Em linhas gerais os modelos podem ser divididos em dois grandes grupos: os modelos do tipo 

ab-initio (HU et al., 2020; KRUGER; ZERANKA; VAN ZIJL, 2019) que avaliam o 

comportamento da matéria em nível atômico; e os modelos do tipo efetivo (BADEL; 

GODARD; LEBLOND, 2007; GAMINO et al., 2010) que permitem avaliar o comportamento 

da matéria em outras escalas (mesoescala, macroescala e multiescala), sendo que esse último 

grupo é muito utilizado para simulação de materiais como o concreto, por exemplo. 

O conhecimento das propriedades de qualquer material é um passo importante para 

ciência e consequente efetivação de sua aplicação. Sobre esse ponto de vista um importante 

fator que contribui para o avanço tecnológico dos diversos materiais utilizados pelo homem 

está o advento da computação científica, que permite avaliar as diversas propriedades físico-

químicas dos materiais em um ambiente controlado e em certas ocasiões até mesmo com 

redução de custo quando comparado a um estudo experimental. Deve-se ressaltar aqui que a 

modelagem computacional não deve se sobrepor a modelagem experimental, ambas devem 

trabalhar conjuntamente. 

Quanto aos diversos materiais de porte estrutural utilizados na engenharia, em especial 

a Engenharia Civil, o concreto tem uma grande relevância na história, sendo o material mais 

utilizado após a água. Estudos estimam que até o ano de 2050 a produção de concreto no Brasil 

poderá superar as 500 Mt/ano (Mt = Mega toneladas) conforme descrito na Figura 1.1 

(MILLER; HORVATH; MONTEIRO, 2018). Além disso, o concreto possui vantagens 

competitivas em relação a materiais como aço e madeira, sendo que o mesmo possui baixo 

custo de produção, é de fácil manuseio e possui boa adaptabilidade a diversos tipos de sistemas 

estruturais. 
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a) ( 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figura 1.1 - Consumo e estimativa de consumo para o concreto no mundo. (a) Consumo até o ano de 

2012; (b) Consumo até o ano de 2030; (c) Consumo até o ano 2050; e (d) Legenda(MILLER; HORVATH; 

MONTEIRO, 2018). 

O concreto é um compósito, que a nível microscópico é tido como um material de 

diferentes fases (MEHTA; MONTEIRO, 2014a) (Agregado, zona de transição e matriz 

argamassada). Em termos de comportamento mecânico o concreto é fortemente influenciado 

por essa estrutura heterogênea. Fatores como tamanho dos agregados, relação água-cimento, 

formato das partículas e tipo de cimento utilizado podem ser determinantes na resposta 

macroscópica (carga-deslocamento ou tensão-deformação) desse material (BORGES, 

DANNILO C; PITUBA, JOSE J C, 2017; PENG et al., 2019). 

No âmbito de projetos estruturais em concreto, a confiabilidade de uma simulação está 

totalmente ligada a essas respostas a nível macroscópico, como por exemplo o comportamento 

tensão-deformação, carga-deslocamento ou arrancamento-deslocamento. Mesmo que de 

maneira aproximada, obter essas relações é fundamental para o funcionamento satisfatório de 

modelos tradicionais utilizados na Engenharia Civil, como por exemplo, modelos de dano, 

fratura, plasticidade. Logo, a etapa de caracterização é imprescindível ao processo, pois, por 

exemplo, o entendimento da curva tensão-deformação pode informar a um engenheiro aspectos 

como módulo de elasticidade, deformação na carga de pico, possível padrão de fissuração e 

tenacidade da amostra (RAUECKER et al., 2019). 

Porém, determinar tais características em modelos numéricos não é uma tarefa simples, 

pois muitas vezes os parâmetros de entrada não possuem sentido físico ou quando possuem 

podem ter um alto grau de sensibilidade dificultando o processo de análise. Nessa perspectiva, 

a utilização de técnicas que possam melhorar o processo de seleção das variáveis internas de 

um modelo numérico tem grande relevância. Nesse sentido, esse trabalho pretende dar 
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seguimento ao trabalho de mestrado do autor desta tese, intitulado Análise numérica de 

estruturas de concreto com fibras utilizando mecânica do dano (PEREIRA JUNIOR, 2014). 

Naquele trabalho a identificação dos parâmetros limitada do modelo não linear físico de 

dano foi um dos fatores para interferir na qualidade da resposta final dos modelos de vigas 

analisados. Portanto, obter um procedimento automatizado de determinação de parâmetros e 

com maior confiabilidade poderia vir a contribuir na melhoria das respostas carga-

deslocamento das peças estudadas. 

Portanto, a presente tese de doutorado tomou como referências essas possíveis hipóteses 

para continuação da pesquisa e o caminho adotado para a investigação neste texto foi a linha de 

pesquisa relacionada aos métodos de identificação paramétrica ou métodos de retroanálise, 

sendo o último um termo amplamente utilizado na área. 

Do ponto de vista das técnicas numéricas, a simulação inversa interliga a área 

experimental com a área numérica de forma a tentar melhorar a acurácia do modelo estudado. 

O processo inverso em si, tem como objetivo encontrar os parâmetros do modelo que 

minimizam as distâncias entre as respostas experimentais e numéricas de um determinado 

comportamento (KHALFALLAH; BEL HADJ SALAH; DOGUI, 2002a). Tendo em vista o 

exposto, essa tese buscou investigar os possíveis modelos para obtenção das variáveis internas 

em métodos numéricos voltados para concreto. Nessa temática, uma das possibilidades 

encontradas foi o uso de algoritmos de computação bioinspirada via Problema Inverso (PI) de 

otimização que consiste em obter variáveis de entrada (input) em função de uma resposta 

(output) pré-definida (BARABASZ et al., 2014; MURRAY-SMITH, 2000). 

 Estratégias para estruturação da pesquisa 

 

De forma a entender o eixo temático hipoteticamente idealizado, pensou-se nos procedimentos 

e métodos adotados para elaboração do conteúdo dessa tese. Aqui dois modelos de pesquisa 

foram utilizados para avaliar o tema de interesse: (a) Pesquisa exploratória; e (b) Pesquisa quali-

quantitativa. 

A primeira etapa do trabalho deu -se com uma pesquisa bibliográfica acerca do tema de 

forma a encontrar as lacunas existentes e os possíveis meios para a solução dessas lacunas. Para 

isso, foi criado um protocolo de revisão sistemática que utilizou como base os portais: Scopus, 

Compendex e Web of Science. 
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Após a etapa de revisão sistemática deu-se início a exploração da temática de otimização 

e suas possíveis aplicações para o campo dos problemas inversos voltados às engenharias 

especificamente para análise do compósito concreto. Foi feio um estudo sobre os algoritmos 

que poderiam ser utilizados na solução desse problema e aplicações em testes de benchmark 

avaliando a capacidade dos mesmos na solução de problemas físico-matemáticos. 

Na terceira etapa e dita aqui como etapa final, os algoritmos previamente testados e 

estudados foram aplicados a problemas de natureza unidimensional e bidimensional verificando 

assim quantitativamente e qualitativamente a sua eficiência nesses modelos de problema. 

1.1.1 Definição dos objetivos 

Com a definição das estratégias em um cenário inicial foi possível verificar a lacuna existente 

no campo de pesquisa, assim como contribuir com o avanço no conhecimento deste e, assim 

estabelecer o objetivo geral da tese, quer seja: aplicar ferramentas de computação bioinspirada 

no processo de identificação paramétrica em modelos para concreto. 

Com o objetivo geral estabelecido os objetivos específicos foram definidos da seguinte 

forma:  

• Identificar as aplicações dos problemas de otimização na área de simulação 

inversa; 

• Estabelecer possíveis linhas de algoritmos de computação bioinspirada para 

serem utilizados como ferramenta numérica; 

• Aplicar testes nos algoritmos utilizados de forma a validar a implementação 

computacional realizada; 

• Acoplar os métodos de otimização a modelos não lineares para concreto 

verificando a possibilidade de utilização desses modelos acoplados em problemas 

unidimensionais (1D) e bidimensionais (2D). 

 Mapeamento sistemático para realização da pesquisa bibliográfica 

 

Após estabelecimento dos objetivos e das estratégias gerais efetuou-se a etapa de pesquisa 

bibliográfica para delimitar o espaço de estudo, no campo das ciências exatas e tecnológicas, 

voltado à vertente de procedimentos de análise inversa com uso de otimização. 
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Nesse sentido, foi desenvolvido um mapeamento sistemático de referências conforme 

descrito em (BAILEY et al., 2007; DE PAULA et al., 2017; FERNANDES; FERNANDES; 

PAULA, 2018; MARTINS DE PAULA; SANGOI OLIVEIRA ILHA, 2016; PETERSEN et 

al., 2008). Esse mapeamento tentou responder perguntas como: (a) Quais são as vertentes da 

área de otimização aplicadas ao campo dos problemas inversos? (b) Quais as lacunas no campo 

pesquisado? (c) Quais os principais modelos de Função Objetivo utilizadas para um estudo 

inverso? e (d) Quais os principais métodos de otimização? 

Para efetuar a busca dos textos foram consideradas as bases de dados Scopus, 

Compendex (Engineering Village) e Web of Science. Em seguida foram definidos seis 

grupos de expressões de busca para investigar o problema inverso no campo da identificação 

paramétrica. Os grupos são: Expressão 1 (Exp. 1) - Damage AND Parametric identification; 

Expressão 2 (Exp. 2) - Damage model AND Parametric identification; Expressão 3 (Exp. 3) - 

Constitutive model AND Parametric identification; Expressão 4 (Exp. 4) - Constitutive model 

AND Inverse problem; Expressão 5 (Exp. 5) - Inverse problem AND Parametric identification; 

e Expressão 6 (Exp. 6) - Concrete AND Parametric identification. 

Após a busca inicial dos documentos, foram adotados filtros específicos para cada base 

e tipo de expressão de busca, como restrição da área de conhecimento e sempre remetendo os 

filtros às classificações que se encaixavam no escopo dessa pesquisa, como por exemplo: 

Numerical methods; Optmization, Parametric Estimation, Inverse problem, Materials and 

Mechanical Properties, Constitutive Parameters. 

Sobre o tipo de texto procurado, buscou-se apenas por periódicos indexados e revisados 

por pares, o idioma da publicação foi restrito para português e inglês e não foi estabelecido 

nenhum filtro a respeito da datação das publicações. Os artigos foram tabulados em uma 

planilha eletrônica: por autor, ano de publicação, título aderente ou não ao tema pesquisado e 

possível repetição entre as bases de busca. 

O Quadro 1.1 apresenta o resumo de busca de informações nas bases pré-estabelecidas 

apresentando assim o quantitativo de artigos com possibilidade de conter informações sobre a 

temática abordada. Para essa seleção inicial foram eliminadas as repetições de artigos geradas 

entre as bases. A possível repetição de artigos entre as expressões-chave ainda não foi 

considerada nesse momento. Logo, nessa fase, chegou-se ao total de 259 artigos. 
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Quadro 1.1 - Síntese dos resultados obtidos nas pesquisas nas bases de dados1. 

Base de dados 

Nº de artigos por expressão-chave 

Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 

I F A I F A I F A I F A I F A I F A 

Scopus 71 17 

41 

2 2 

21 

16 7 

15 

272 152 

148 

73 34 

34 

22 7 

9 Compendex 394 44 280 36 126 17 1365 103 335 18 131 24 

Web of Science 438 243 290 158 73 49 539 391 220 119 103 63 
1I: Número de artigos na busca INICIAL; 

 F: Número de artigos após aplicação dos FILTROS; 

 A: Número de artigos com título aderente já retirada a repetição. 
 

A Figura 1.2a apresenta a contribuição percentual de cada expressão de busca apenas 

com marcação de título aderente ao tema, já a Figura 1.2b apresenta o percentual de artigos 

após a eliminação dos títulos não aderentes e também de resumos não aderentes. Após esse 

processo de eliminação de títulos e resumos não aderentes, o banco de dados foi resumido a 

151 artigos selecionados para leitura completa, sem contabilizar as possíveis repetições entre 

as expressões-chave. 

a) 

 

b) 

 

Figura 1.2 - Percentual do número de artigo em função da expressão de busca. (a) Resultado para 268 

artigos cientificos apenas com a marcação do título aderente; (b) Relativo a 151 artigos cientificos e 

após da aplicação do titulo aderente. 

Na etapa subsequente do estudo sistemático, além das repetições existentes entre bases, 

foram eliminadas as repetições existentes entre as expressões-chave. Tal tarefa de eliminação 

resultou na retirada de 24 artigos, ocorrendo a redução da base de dados para leitura de 151 

para 127 artigos. 

A fim de verificar a evolução da produção anual de artigos relacionados ao tema 

elaborou-se a Figura 1.3, onde é possível notar uma certa tendência de crescimento das 

publicações entre os anos de 2001 a 2010, sendo que a partir de 2011 houve um aumento de 

66,37% de produção cientifica no cenário encontrado. A produção de 52 artigos (até 2011) 

saltou para 127 artigos no conjunto de dados analisado. 
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Figura 1.3 - Evolução anual dos artigos de acordo com as strings de busca. 

Dessa forma foi possível identificar alguns dos periódicos mais relevantes sobre a 

temática, sendo o total de 102 periódicos encontrados nas bases analisadas. Para isso elaborou-

se o Quadro 1.2, sendo que os periódicos Biomechanics and Modeling in 

Mechanobiology, Computers and Geotechnics, International Journal 

of Mechanical Sciences, Computational Materials Science, European 

Journal of Mechanics, A/Solids, International Journal for 

Numerical and Analytical Methods in Geomechanics e International 

Journal of Material Forming respondem por cerca de 18% das publicações 

(Corresponde a 23 publicações), entre os 102 periódicos relacionados. Nessa etapa, as revistas 

foram classificadas qualitativamente de acordo com o seu fator de impacto colhido diretamente 

no website da revista. 

Quadro 1.2 - Resumo do número de publicações por periódico. 

Revista 
Nº 

artigos 

Classificação JCR-

Internacional 

Biomechanics and Modeling in Mechanobiology 3 3,323 

Computers and Geotechnics 4 1,979 

International Journal of Mechanical Sciences 3 3,570 

Computational Materials Science 3 2,530 

European Journal of Mechanics, A/Solids 3 2,881 

International Journal for Numerical and 

Analytical Methods in Geomechanics 
4 2,219 

International Journal of Material Forming 3 1,936 
 

Em uma tentativa de identificar possíveis centros de pesquisa sobre o assunto elaborou-

se o Quadro 1.3 onde são apresentadas as publicações por país. Analisando o gráfico percebe-

se que Alemanha, China, França e EUA destacaram-se dentro do escopo analisado. No grupo 
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de dados escolhidos estas nações foram responsáveis por cerca de 59% dos artigos 

representando um total de 75 artigos. 

Quadro 1.3 - Resumo do número de publicações por país descrito para o primeiro autor. 

País  
Nº de 

artigos 
% País  

Nº de 

artigos 
% 

Alemanha 13 10,24% Itália 2 1,57% 

Argentina 2 1,57% Lituânia 1 0,79% 

Azerbaijão 2 1,57% Malásia 1 0,79% 

Bélgica 1 0,79% Noruega 1 0,79% 

Canadá 3 2,36% Países Baixos 1 0,79% 

China 22 17,32% Polônia 3 2,36% 

Coreia do Sul 1 0,79% Portugal 7 5,51% 

Dinamarca 1 0,79% Reino Unido 7 5,51% 

Eslovênia 2 1,57% República Tcheca 1 0,79% 

Espanha 2 1,57% Rússia 2 1,57% 

EUA 17 13,39% Singapura 1 0,79% 

França 23 18,11% Suécia 2 1,57% 

Índia 3 2,36% 
Suíça 1 0,79% 

Tailândia 1 0,79% 

Irã 1 0,79% Tunísia 3 2,36% 
 

Observa-se que o Brasil não figura na lista. Vale ressaltar que para o cenário de pesquisa 

bibliográfico escolhido, não foi possível estabelecer os principais pesquisadores sobre o assunto 

devido à grande diversidade de aplicações. 

Dentro do grupo de artigos selecionados foram separadas as vertentes de aplicação do 

Problema Inverso (PI) para tentar identificar algum tipo de lacuna ou tendência de aplicação 

desse conceito. Para isso foi elaborada a Figura 1.4 que apresenta esse resumo. 

 

Figura 1.4 - Principais vertentes identificadas nos artigos de periódicos analisados. 
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É possível perceber, Figura 1.4, que a pesquisa com análise inversa foi bastante utilizada 

na área de estimação de parâmetros para materiais, podendo destacar a área de problemas 

envolvendo metais (32 artigos, 25,20% do total). Outra área com bastante destaque é a aplicação 

dessa temática na análise inversa para determinação de parâmetros constitutivos geotécnicos 

(19 artigos: 14,96 % do total). Todos os outros problemas envolvendo determinação de 

parâmetros para materiais somam um total de 28 artigos representando 22,05 % do total, sendo 

que apenas 3,15% (3 artigos) correspondem a artigos que envolvem o estudo do concreto do 

ponto de vista da estimação de parâmetros. 

A área de aplicação do Problema Inverso (PI) em análise de sistemas, resultou em 28 

artigos, podendo destacar problemas como a análise de sistemas estruturais/detecção de dano 

(18 artigos, 14,17% do total). Tais problemas envolvem normalmente o estudo do 

monitoramento de estruturas. 

A partir da finalização desse processo, montou-se a revisão bibliográfica sobre o 

assunto. Para essa etapa da revisão além dos artigos encontrados via mapeamento sistemático 

foi utilizada a técnica de Snowball Sampling(BALDIN; MUNHOZ, [s.d.]; DE PAULA et al., 

2017), que consiste em verificar as referências bibliográficas dos artigos selecionados, 

certificando que todos os trabalhos de relevância em relação ao tema tenham sido identificados 

no mapeamento sistemático. 

 O Problema Inverso utilizando otimização 

 

Em linhas gerais, o Problema Inverso (PI) pode ser associado à determinação de uma causa, a 

partir de um dado efeito. De forma genérica um problema inverso é apresentado na Figura 1.5. 

 
Figura 1.5 - Representação esquemática do problema inverso. 

Os problemas diretos (caminho 𝜎) diferenciam-se dos problemas inversos (caminho 

𝜎−1), pois em geral requerem o conhecimento completo e preciso das causas para a 
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determinação dos efeitos. Já nos problemas inversos, em geral, as observações dos efeitos são 

conhecidas, mesmo que de forma incompleta e imprecisa, e deseja-se conhecer as causas destes 

efeitos ou resposta (CALDEIRA, 2009). 

O Problema Inverso (PI) pode ser classificado como um problema mal posto. Para um 

problema ser considerado bem-posto são considerados três requisitos essenciais (OLIVEIRA, 

2009; TITO, 2003): (i) existência da solução; (ii) unicidade de solução; e (iii) a solução tem 

uma dependência contínua das condições inicias do problema. Assim, o problema é dito mal 

posto se alguma das condições acima não é satisfeita. Em geral, nenhuma das condições de 

Hadamard é satisfeita em um problema mal posto(VELHO, 2005). Condições estas que foram 

postuladas no início do século XX, pelo matemático francês Jacques Hadamard. 

São vastos os campos de aplicação reportados na literatura, são exemplos de eixos 

temáticos abordados: (a) A previsão do comportamento de sistemas estruturais e 

monitoramento de dano em estruturas (LIU; CHIAN, 1997a; XU et al., 2004); (b) Previsão de 

fatores meteorológicos (SINGH; RANI, 2014); (c) Aplicações no campo da termodinâmica e 

transferência de calor (ATTAR et al., 2017; DILIGENSKAYA; RAPOPORT, 2016; 

FORMALEV; KOLESNIK, 2013; KOLESNIK, 2014); (d) Problemas de área de determinação 

de parâmetros de materiais (ABUSHAWASHI; XIAO; ASTAKHOV, 2013; DE LARRARD et 

al., 2010; HARTMANN; GILBERT, 2018; HUSAIN; SEHGAL; PANDEY, 2004; 

KHALFALLAH; BEL HADJ SALAH; DOGUI, 2002b; KIM; KREIDER, 2006; POLANCO-

LORIA; DAIYAN; GRYTTEN, 2012; SHANG et al., 2013); (e) Aplicações na área médica 

(AGGARWAL; SACKS, 2016; KOUTSOURELAKIS, 2012; LI; LUO, 2016; SEIFZADEH et 

al., 2012); (f) Aplicações em mecânicas dos fluídos(ANGLADE; PAPON; MOURET, 2017); 

(g) Conformação de metais (DE-CARVALHO; VALENTE; ANDRADE-CAMPOS, 2011; 

PONTHOT; KLEINERMANN, 2006; SUN et al., 2014; ZHANG et al., 2010); e (h) Aplicações 

em mecânica dos solos (EHLERS; SCHOLZ, 2007; LEVASSEUR et al., 2009, 2010; 

MEDINA-CETINA; RECHENMACHER, 2009; PAPON et al., 2012; RECHENMACHER; 

MEDINA-CETINA, 2007; SHANGGUAN et al., 2010; ZENTAR; HICHER; MOULIN, 

2001). 

De forma geral, o Problema Inverso (PI) pode ser escrito como um problema de 

minimização da função (Função Objetivo em problemas de otimização – FO) que representa o 

desvio entre os pontos numéricos e experimentais conforme representado na equação (1.1). 𝑏𝑜𝑏𝑠 

representa as respostas discretas observadas e 𝑏𝑛𝑢𝑚 as respostas discretas determinadas através 
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de um modelo numérico de referência que contém as variáveis de entrada que se deseja 

determinar. 

𝑚𝑖𝑛|𝑏𝑜𝑏𝑠 − 𝑏𝑛𝑢𝑚|  (1.1) 

Logo o intuito central do PI é determinar os parâmetros (chamado anteriormente de 

causas) que minimizam a distância entre os pontos observados e pontos numericamente 

determinados.  

A escrita da função de desvio (em outras palavras a FO) poderá variar de acordo com o 

PI estudado. Portanto, elaborou-se o Quadro 1.4, onde é apresentada uma síntese de alguns 

modelos de funções objetivo encontrados na literatura. 

Quadro 1.4 - Modelos de FO utilizadas para identificação paramétrica em um PI. 

Autor Método de otimização encontrados na 

pesquisa bibliográfica 

FO 

(KHALFALLAH; 

BEL HADJ SALAH; 

DOGUI, 2002b; 

LEVASSEUR et al., 

2009, 2010; 

PONTHOT; 

KLEINERMANN, 

2006) 

Simplex, Gauss – Newton / Levenberg 

Marquardt, AG, AG. 
√

1

𝑁
∑(

𝑅𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝑅𝑖

𝑒𝑥𝑝

𝑅𝑖
𝑒𝑥𝑝 )

2𝑁

𝑖=1

 (1.2) 

(MEDINA-

CETINA; 

RECHENMACHER, 

2009; PAPON et al., 

2012; POLANCO-

LORIA; DAIYAN; 

GRYTTEN, 2012; 

ZHOU; QI; CHEN, 

2006) 

Ferramenta iSIGHT, Ferramenta LS-

OPT, AG, Ferramenta LS-OPT 
√∑(𝑅𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝑅𝑖
𝑒𝑥𝑝

)
2

𝑁

𝑖=1

 (1.3) 

(POTTIER et al., 

2012; POTTIER; 

TOUSSAINT; 

VACHER, 2011; 

SUN et al., 2014) 

AG, Levenberg Marquardt, Levenberg 

Marquardt 
√∑(

𝑅𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝑅𝑖

𝑒𝑥𝑝

𝑅𝑖
𝑒𝑥𝑝 )

2𝑁

𝑖=1

 (1.4) 

(SEIFZADEH et al., 

2012; ZHANG et al., 

2010) 

Recozimento Simulado, Método híbrido 

determinístico (Gauss -Newton e 

Levenberg Marquardt) 

1

𝑁
∑(

𝑅𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝑅𝑖

𝑒𝑥𝑝

𝑅𝑖
𝑒𝑥𝑝 )

2𝑁

𝑖=1

 (1.5) 

(QU; JIN; XU, 2008; 

XIAO; HAITIAN; 

YIQIAN, 2014; 

YUN; SHANG, 

2011; ZHANG; 

YANG; XU, 2015) 

Simplex, Método híbrido 

determinístico/heurístico, Método 

hibrido AG + Simplex, Método hibrido 

AG + Simplex, ACO, ACO 

∑ (
𝑅𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝑅𝑖
𝑒𝑥𝑝

𝑅𝑖
𝑒𝑥𝑝 )

2𝑁

𝑖=1

 (1.6) 

(ANGLADE; 

PAPON; MOURET, 

2017; ATTAR et al., 

2017; 

BARTOLOMÉ; 

Simplex modificado de Nelder e Mead 

(1965) e AG; BFGS, Mínimos 

Quadrados, Ferramenta não informada, 

Ferramenta optiSLang, Redes Neurais, 

Método Hibrido (Levenberg Marquardt 

∑(𝑅𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝑅𝑖

𝑒𝑥𝑝
)
2

𝑁

𝑖=1

 (1.7) 
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OBLAK; KALIN, 

2016; CHEN et al., 

[s.d.]; DE-

CARVALHO; 

VALENTE; 

ANDRADE-

CAMPOS, 2011; 

EHLERS; SCHOLZ, 

2007; FORMALEV; 

KOLESNIK, 2013; 

GAVRUS; 

MASSONI; 

CHENOT, 1998; 

HARTMANN; 

GILBERT, 2018; 

HUBER; 

TSAKMAKIS, 2001; 

LIU; CHIAN, 1997b; 

NOGUEIRA, 2012; 

OLIVEIRA; 

TOADER; VIEIRA, 

2012; 

RECHENMACHER; 

MEDINA-CETINA, 

2007; SANDESH; 

KUMAR SAHU; 

SHANKAR, 2009; 

SEDIGHI; 

KHANDAEI; 

SHOKROLLAHI, 

2010; 

SHANGGUAN et 

al., 2010; SINGH; 

RANI, 2014; WANG 

et al., 2012; 

WIKMAN et al., 

2006; ZENTAR; 

HICHER; MOULIN, 

2001) 

+ AG), AG, Ferramenta SiDoLo, 

Mínimos Quadrados, SQP, Redes 

Neurais, Mínimos Quadrados, Gradiente 

Conjugado, Redes Neurais, Gradiente 

Conjugado, ACO/AG/PSO e Método 

hibrido heurístico, Ferramenta LSOPT, 

Gauss-Newton, Simplex, Gauss – 

Newton; Levenberg Marquardt 

(EHLERS; 

SCHOLZ, 2007; 

LANGRAND et al., 

1999; SANDESH; 

KUMAR SAHU; 

SHANKAR, 2009) 

PSO, SQP e Gradiente conjugado 
1

𝑁
∑(𝑅𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝑅𝑖
𝑒𝑥𝑝

)
2

𝑁

𝑖=1

 (1.8) 

(WARDEH; 

TOUTANJI, 2017a; 

AGUIR et al., 2008) 

Algoritmo Genético, ANN 
1

𝑁
√∑(

𝑅𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝑅𝑖

𝑒𝑥𝑝

𝑅𝑖
𝑒𝑥𝑝 )

2𝑁

𝑖=1

 (1.9) 

(DILIGENSKAYA; 

RAPOPORT, 2016; 

HERRERA-SOLAZ 

et al., 2014; KIM; 

KREIDER, 2006)  

Ferramenta não informada, Levenberg 

Maquardt, Powell/BFGS 
∑|𝑅𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝑅𝑖
𝑒𝑥𝑝

|

𝑁

𝑖=1

 (1.10) 

 

Em linhas gerais, a escolha da forma da FO tem influência na eficiência do método de 

otimização escolhido (CHAMEKH, 2008). Avaliando o Quadro 1.4, o modelo de FO tipo 

“Somatório do Quadrado do Resíduo (SQR) - equação (1.7)” foi o mais empregado nos artigos 
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estudados representando 33,07% do total (42 artigos). Fato o qual também é confirmado na 

avaliação de Mottershead et al. (MOTTERSHEAD; LINK; FRISWELL, 2011) que diz que esse 

modelo de função é um dos mais utilizados nas técnicas de otimização que envolvem a temática 

de PI. Portanto a escolha da Função Objetivo (FO) deverá ser feita de acordo com o tipo de 

problema.  

Conclui-se, como observado, que são várias as metodologias empregadas para estudo 

de Problemas Inversos. A fim de quantificar essa tendência de métodos de otimização, foi 

elaborado o Quadro 1.5, que aponta percentualmente os métodos utilizados nos artigos 

encontrados via mapeamento sistemático. Nesse caso, foram avaliados 98 artigos, visto que 

dentre os 127 artigos obtidos via mapeamento sistemático 29 artigos (Classificadas como N/A 

no Quadro 1.5) não contemplavam nenhuma informação precisa sobre o método ou sobre a 

ferramenta utilizada, portanto, os mesmos não foram contabilizados. 

Aproximadamente 3,00% dos artigos se classificam no âmbito de ferramenta não 

informada, ou seja, durante a leitura do artigo não foi possível precisar corretamente o método 

utilizado, sendo na maioria das vezes informadas ferramentas já disponíveis no mercado, como 

as ferramentas computacionais LS-OPT ou uma toolbox do MATLAB. 

Dentre os modelos encontrados destacam-se os métodos Levenberg Marquardt, BFGS, 

Simplex e técnicas de regressão como a Mínimos Quadrados, Redes Neurais Artificiais (ANN), 

Algoritmos Genéticos (AG) e Enxame de Partículas (PSO). 

Avaliando somente as hibridizações as mesmas foram utilizadas em 11 artigos. 

Ressaltando que esse valor contabiliza hibridizações de métodos apenas determinísticos, 

determinístico / probabilístico e apenas probabilístico. 

Pode-se verificar também pelos artigos investigados que o procedimento de hibridização 

tem sido utilizado para aumentar o potencial do procedimento de inversão, principalmente sobre 

o aspecto de exploração e busca local do algoritmo, combinando assim uma nova estratégia de 

busca de forma a abandonar o conceito de método puramente determinístico ou puramente 

probabilístico (RAIDL, 2006). Tentativas recentes tem obtido sucesso na utilização desses 

processos de otimização com vistas a hibridização (DE-CARVALHO; VALENTE; 

ANDRADE-CAMPOS, 2011; RODOVALHO et al., 2018; SILVA et al., 2013; TALBI, 2016). 
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Quadro 1.5 - Avaliação quantitativa dos métodos de otimização identificados nos artigos. 

Método % Método % 

ACO (Colônia de Formigas) 1,57% LBFGS 0,79% 

AG (Algoritmos Genéticos) 8,66% Levenberg Maquardt (LM) 10,24% 

AG/Gradiente 0,79% Mínimos quadrados 1,57% 

AG/PSO (Enxame de partículas) /ACO 0,79% Monte Carlo 0,79% 

ANN (Rede Neural Artificial) 7,09% N/A (Não apresentado) 22,83% 

ANN/LM/BFGS/Newton 0,79% Newton 0,79% 

BFGS 3,15% Outras estratégias evolutivas 3,94% 

DE (Evolução Diferencial) 0,79% Powell/BFGS 0,79% 

Estratégia Bayesiana 2,36% PSO 3,15% 

Ferramentas comerciais 3,15% PSO/ANN 0,79% 

Gauss Newton 1,57% PSO/DE 0,79% 

Gauss Newton/AG 0,79% AS (Recozimento Simulado) 1,57% 

Gradiente 3,15% Simplex 2,36% 

Gradiente conjugado 3,15% Simplex/AG 1,57% 

Híbrido: Determinístico 1,57% 

SQP (Programação Sequencial 

Quadrática) 
0,79% 

Híbrido: Determinístico / Probabilístico 6,30% SQP/AG 0,79% 

Híbrido: Probabilístico 0,79%   
 

Wang e Ovaert (WANG; OVAERT, 2009) utilizaram de forma combinada redes neurais 

e o algoritmo BFGS para a determinação de parâmetros constitutivos em materiais 

viscoelásticos. Os autores relatam o uso das redes neurais para determinação do ponto inicial 

ou “chute inicial” das variáveis de projeto, após esse processo o algoritmo BFGS refina essa 

busca para determinação dos parâmetros constitutivos ideais. 

Li et al. (LI et al., 2012) utilizou um procedimento híbrido (AG + BFGS) para 

determinação dos parâmetros constitutivos de solos. O mesmo afirma que a hibridização é 

eficiente para problemas inversos mesmo que esses apresentem uma grande quantidade de 

mínimos locais.  

Conclui-se pelo mapeamento sistemático de referências que o uso da técnica de PI na 

identificação de parâmetros de materiais é vasta em diversos campos do conhecimento, porém 

as referências bibliográficas voltadas para a identificação de parâmetros de modelos 

constitutivos para concreto têm um número reduzido quando comparado, por exemplo, aos 

materiais metálicos. Nesse estudo, o material concreto está representado por apenas 3,15% dos 

artigos estudados. 

Segundo Medeiros et al. e Khan et al. (KHAN; ISLAM; RIZVI, 2013; MEDEIROS et 

al., 2017a) é importante ressaltar que o concreto é um dos materiais mais utilizados como 
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constituinte de peças estruturais no mundo e que devido a essa grande relevância, vários 

modelos numéricos não lineares são desenvolvidos para simular seu comportamento mecânico 

(PEREIRA JUNIOR; ARAÚJO; PITUBA, 2016a), como por exemplo modelos baseados na 

Mecânica do Dano no Contínuo (PEREIRA JUNIOR; ARAÚJO; PITUBA, 2016a; PITUBA; 

FERNANDES, 2011a; PITUBA; LACERDA, 2012a; PITUBA, 2010; SOUZA; MACHADO, 

2013); Modelos ditos de Dano Concentrado (ALVA; EL DEBS; KAMINSKI JR., 2010; 

CIPOLLINA; LÓPEZ-INOJOSA; FLÓREZ-LÓPEZ, 1995; NOGUEIRA, 2012); Fissuração 

Distribuída (MENIN; TRAUTWEIN; BITTENCOURT, 2009; PACHECO; LIMA; LIMA, 

2017; PENNA; PITANGUEIRA; FUINA, 2013a); Modelos multiescala (BORGES et al., 

2017); Modelos baseados em critérios de falha ou ruptura (BUTTIGNOL; ALMEIDA, 2012; 

SOUZA; MACHADO, 2013); e Modelos de Fratura (CARPINTERI; CORRADO, 2010; 

SOUZA; MACHADO, 2013), todos estes dependentes de uma identificação de parâmetros 

“bem realizada” para que os resultados produzidos aproximem-se das comparações 

experimentais.  

Em sua grande maioria, estes modelos numéricos são dependentes de ensaios padrões 

(YUN; SHANG, 2011) para identificação dos parâmetros, como por exemplo ensaios de 

compressão e de tração para modelos baseados na mecânica do dano e ensaios de energia de 

fratura no uso de modelos baseados em mecânica da fratura. Mais recentemente, uma 

abordagem baseada no conceito de transmitir os efeitos dissipativos na microescala para o 

macro contínuo vem ganhando força, porém a questão de identificação de parâmetros desses 

modelos ditos multiescala, ainda é um campo aberto de pesquisa, sendo raros os artigos, como 

por exemplo, Schmidt et al. (SCHMIDT; MERGHEIM; STEINMANN, 2012), onde além de 

parâmetros dos modelos constitutivos utilizados na microescala ainda tem-se que identificar 

variáveis como quantidade e formas de agregados, por exemplo. 

Trabalhos que foram baseadas em técnicas como a de mínimos quadrados (PEREIRA 

JUNIOR; ARAÚJO; PITUBA, 2016a; PITUBA; FERNANDES, 2011a; PITUBA; LACERDA, 

2012a; PITUBA; PEREIRA JÚNIOR, 2015a; PITUBA, 2010) demandam tempo e necessitam 

de uma intervenção constante do usuário para produzir uma resposta satisfatória do ponto de 

vista da representação dos efeitos experimentais, conforme descrito em Pereira Junior et al. 

(PEREIRA JUNIOR; ARAÚJO; PITUBA, 2016a). Portanto, o uso de uma técnica de 

otimização robusta (HERRERA-SOLAZ et al., 2014) pode contribuir com a redução de tempo 

dessa atividade de identificação paramétrica como também interferir de forma direta no 

resultado final da análise.  
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Sedighi et al. (SEDIGHI; KHANDAEI; SHOKROLLAHI, 2010) relata ganhos no uso 

do processo de otimização quando comparado a processos mais tradicionais como o de mínimos 

quadrados citados anteriormente e Shang et al. (SHANG et al., 2013) afirma que processos 

robustos de otimização permitem a determinação simultânea dos parâmetros constitutivos do 

modelo de alta complexidade como os modelos constitutivos de dano e fratura. 

Outro autores (BROCKS; SCHEIDER, 2010; NGUYEN-TUAN et al., 2016) afirmam 

que essas técnicas de evolutivas de otimização podem ser promissoras no sentido da 

determinação de parâmetros em problemas com leis constitutivas complexas e com grande 

quantidade de variáveis de projeto. 

O Quadro 1.6 apresenta alguns modelos numéricos utilizados para concreto como 

também as variáveis constitutivas a serem identificadas para esses modelos, que no caso de 

processos inversos de otimização seriam tratadas como as variáveis de projeto. 

Quadro 1.6 - Modelos para concreto e suas variáveis. 

Modelo para concreto Parâmetros do Modelo 
Tipo do ensaio 

experimental utilizado 

Formulações e 

Aplicações 

Modelo de dano de 

Mazars e Pijaudier-

Cabot 

At, Bt, 휀𝑑0, Ac, Bc Ensaio de tração e 

compressão uniaxial 

(MAZARS; 

PIJAUDIER‐

CABOT, 

1989a),(PITUBA, 

2016) 

Modelo de dano de La 

Borderie 
At, Bt, 𝑌0𝑡, 𝛽𝑡, Ac, Bc, 𝑌0𝑐 e 𝛽𝑐 Ensaio de tração e 

compressão uniaxial 

com verificação da 

deformação 

volumétrica 

(PITUBA, 

2016),(LA 

BORDERIE, 

1991) 

Modelo de dano de 

Pituba e Fernandes 

At, Bt, 𝑌0𝑡, 𝛽𝑡, Ac, Bc, 𝑌0𝑐 e 𝛽𝑐 Ensaio de tração e 

compressão uniaxial 

com verificação da 

deformação 

volumétrica 

(PEREIRA 

JUNIOR; 

ARAÚJO; 

PITUBA, 2016a; 

PITUBA; 

LACERDA, 

2012a),(PITUBA; 

FERNANDES, 

2011a) 

Modelo de dano 

Anisotrópico 

α0, β, γ, Δ, a0 e a1 Ensaio de tração e 

compressão uniaxial 

(WARDEH; 

TOUTANJI, 

2017a) 

Modelo de fratura 

Coesiva 

𝜎𝑐 ,𝛿𝑐, 𝜆𝑝 e 𝛽 Ensaio de Energia de 

Fratura 

(PITUBA; 

FERNANDES; 

DE SOUZA 

NETO, 2016) 
 

Desta forma é possível afirmar que as técnicas de otimização descritas nessa tese podem 

ser utilizadas de forma isolada ou combinada como descrito nos procedimentos híbridos, sendo 

que o destaque fica a cargo das técnicas de computação bioinspirada com exemplos bem-
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sucedidos aplicados a problemas de identificação de parâmetros em áreas correlatas da 

engenharia estrutural como a da geotecnia/mecânica dos solos (LEVASSEUR et al., 2009) onde 

foram testados os métodos de gradiente e AG para problemas de determinação de parâmetros 

do modelo numérico de Mhor-Coulomb para solos. Levasseur et al. (LEVASSEUR et al., 2009) 

detectou um desempenho mais adequado para o método evolutivo AG, porém com alto custo 

computacional. de Larrard et al. (DE LARRARD et al., 2010) simulou os efeitos das reações 

de lixiviação no concreto, sendo que para a identificação dos parâmetros envolvidos no 

processo foi utilizado o algoritmo de redes neurais. Wardeh e Toutanji (WARDEH; 

TOUTANJI, 2017a) utilizaram o a técnica de algoritmo genéticos para determinação dos 

parâmetros de tração e compressão para um modelo de dano obtendo resultados satisfatórios. 

Xiao et al. (XIAO; HAITIAN; YIQIAN, 2014) utiliza o método de ACO para identificação de 

parâmetros em materiais viscoelásticos obtendo resultados que apontam um erro menor que 

10% quando comparado a medidas experimentais. 

Outros bons resultados de correlação podem ser encontrados na literatura (GANDOMI 

et al., 2010; GRIBNIAK et al., 2017; NOGUEIRA, 2012; POLANCO-LORIA; DAIYAN; 

GRYTTEN, 2012; SEIFZADEH et al., 2012; WARDEH; TOUTANJI, 2017a), esses autores 

relatam aplicações bem sucedidas do Problema Inverso para modelos mecânicos/constitutivos 

relacionados ao concreto. 

Portanto o PI para avaliação de parâmetros funciona conforme Figura 1.6. A mesma 

descreve de maneira genérica o funcionamento acoplado de um algoritmo de otimização com 

um modelo numérico para descrição do comportamento de um material. 
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Figura 1.6 - Esquema de montagem de uma aplicação voltada ao estudo do problema inverso. 

Dessa maneira e após a finalização da pesquisa bibliográfica pode-se determinar as 

respostas de algumas das perguntas realizadas no início do procedimento de mapeamento 

sistemático. A seguir as perguntas são elencadas e respondidas.  

Quais são as vertentes da área de otimização aplicadas ao campo dos problemas 

inversos? 

A aplicação do mapeamento sistemático permitiu identificar que o problema de 

identificação paramétrica é um campo com vasta possibilidade de expansão, visto que os 

problemas de determinação de parâmetros de modelos constitutivos em materiais ou sistemas 

tem uma natureza altamente não linear  

Quais são as lacunas existentes no campo pesquisado? 

A maioria dos artigos encontrados teve seu emprego ligado à determinação de 

parâmetros de modelos constitutivos para materiais metálicos, correspondendo a cerca de 25% 

dos artigos especificados, dentre um total de 127 artigos analisados. Portanto, a utilização de 

otimização acoplada a modelos mecânicos para concreto é um campo de pesquisa em aberto, 

pois na maioria dos artigos tradicionais da área a identificação dos parâmetros é feita por 

métodos de força bruta acoplados a técnicas numéricas como a de Elementos Finitos, fato que 

torna a tarefa de identificação paramétrica bastante trabalhosa. Logo, pode-se dizer que a 
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aplicação de técnicas de otimização juntamente a determinação dos parâmetros do concreto é 

nova e tem potencial para expansão e aprimoramento. 

Foi identificada uma lacuna no campo da identificação paramétrica aplicada a 

determinação de parâmetros de modelos constitutivos para concreto simples e suas variantes. 

O concreto é um dos materiais mais utilizados no mundo e todos seus modelos numéricos são 

fortemente dependentes de uma identificação paramétrica confiável, fato que corroboraria a 

melhoria da resposta final do modelo numérico como por exemplo, os modelos de Dano no 

Continuo. 

Quais os principais modelos de função objetivo encontrados nas bibliografias? 

Para as funções objetivo foi constatado que na maioria dos artigos faz-se uso do modelo 

de Somatório do Quadrado do Resíduo (Ver equação (1.7)), modelo que representa mais de 

30% dos artigos estudados. 

Quais os principais métodos de otimização encontrados nas bibliografias? 

É possível perceber uma divisão ainda entre os métodos de otimização empregados 

(determinísticos e probabilísticos), sendo possível identificar métodos bastante tradicionais 

como o de Levenberg Maquardt e BFGS. Já para os métodos probabilísticos o uso de AG e 

Redes Neurais é bastante disseminado nesse tipo de problemas, visto a capacidade de adaptação 

do mesmo na busca dos valores mínimos da FO. Ainda sobre a ótica do problema de otimização 

em si observou-se uma crescente no uso de algoritmos de natureza probabilísticas devido à alta 

capacidade de solução de problemas fortemente não lineares quando comparado aos métodos 

de natureza determinísticas que normalmente dependem das informações das derivadas da FO. 

As hibridizações também têm ganhado seu espaço de forma a aumentar o potencial do 

procedimento de inversão, principalmente sobre o aspecto de exploração e busca local do 

algoritmo, combinando assim uma nova estratégia de busca de forma a abandonar o conceito 

de método puramente determinístico ou puramente probabilístico (RAIDL, 2006). 

Em suma, o trabalho evidencia a necessidade de aprofundar a utilização de técnicas 

robustas para a identificação paramétrica de modelos constitutivos para o concreto, sendo esse 

um dos pontos chave para a predição de respostas confiáveis do comportamento mecânico de 

um material tão complexo. 
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 A estruturação da tese 

 

O trabalho está dividido em oito seções. O capítulo 1 trata da introdução na temática pesquisada 

e os fatores que justificam o estudo. Capítulo 2 apresenta os conceitos relativos aos modelos de 

otimização e o detalhamento dos algoritmos utilizados nesse trabalho. O capítulo 3 descreve as 

generalidades sobre a modelagem numérica na mecânica dos sólidos, especialmente os modelos 

voltados para concreto. Os capítulos 4 e 5 abordam os resultados e as respectivas conclusões a 

respeito do trabalho. Na seção 6 são disponibilizados os apêndices desse trabalho e na seção 7 

são expostas as referências do texto. 
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2 CONCEITOS DE OTIMIZAÇÃO 

 

Nessa seção são tratados os conceitos relativos aos algoritmos de otimização que são foco 

central do estudo dessa tese. Os conceitos avançam até a definição dos métodos de Inteligência 

Coletiva ou Inteligência de Enxame que são aplicados nessa tese. 

 Generalidades sobre otimização 

 

A otimização trata basicamente de um problema de maximização ou minimização de uma 

Função Objetivo (FO), sendo que essa função pode ter sua solução restrita em um domínio 

(Espaço de busca ou região factível) ou não, classificando o problema em duas classes básicas 

de funções, sendo a otimização irrestrita e a otimização restrita (PEREIRA JUNIOR; SILVA, 

2016a; VANDERPLAATS, 2005; VENKATARAMAN, 2009). Sendo que essas funções 

limitam o espaço de busca de acordo com o problema escolhido (PEREIRA JUNIOR; SILVA, 

2016b). 

De forma geral o processo de busca de solução de um problema de otimização se 

caracteriza como um método numérico descrito conforme equação (2.1). 

{𝑋𝑘+1} = {𝑋𝑘} + 𝛼𝑘 . {𝑤𝑘} (2.1) 

Onde {𝑋𝑘+1} é o vetor de variáveis atualizadas após uma iteração k; {𝑋𝑘} é o vetor de 

variáveis iniciais ou do processo iterativo anterior, {𝑤𝑘} é a função para promover o vetor  

direção de busca no espaço de projeto e 𝛼𝑘 é uma variável quantitativa para tamanho do passo 

em cada iteração. 

A diferença entre os métodos numéricos de otimização está no parâmetro {𝑤𝑘}, onde 

cada método terá seu processo de busca. Em linhas gerais os processos otimização tem duas 

fundamentações: (a) Processo determinístico; e (b) Processo probabilístico (HUANG; EL 

HAMI; RADI, 2017; LIN; TSAI; YU, 2012; SEDIGHI; KHANDAEI; SHOKROLLAHI, 2010; 

WANG; OVAERT, 2009). 

A seguir são apresentadas algumas diferenciações entre os métodos de otimização bem 

como sua conceituação. 
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2.1.1 Os tipos de algoritmos de otimização 

De acordo com (HAFTKA; GÜRDAL, 1992) os problemas de otimização podem ser divididos 

de acordo com a linearidade das funções e restrições, em problemas de Programação Linear e 

os problemas de Programação Não Linear. 

Segundo (CRISTINA DA CUNHA HOLTZ, 2005) o problema de Programação Linear 

é dado quando a FO e as restrições são funções lineares das variáveis de projeto, podendo ser 

destacado o Método Simplex. Já o problema de Programação Não Linear dá-se quando a FO, 

ou pelo menos uma das restrições, é uma função não linear das variáveis de projeto, destacando-

se o Método de Programação Linear Sequencial, Método de Programação Quadrática 

Sequencial, Método das Direções Viáveis e Método do Gradiente Reduzido, Métodos Quase 

Newton e Métodos de Descida. 

Os métodos clássicos ou determinísticos de otimização podem ser divididos em três 

grupos básicos (VANDERPLAATS, 2005): (a) Métodos de ordem zero, que não dependem de 

informações das derivadas da função; (b) Métodos de primeira ordem, que dependem da 

informação da primeira derivada da função; e (c) Métodos de segunda ordem, que dependem 

das informações da segunda derivada da função. 

Portanto, a fundamentação determinística é baseada em critérios analíticos da função 

(LIN; TSAI; YU, 2012), sendo essas informações de caráter não estatístico. Se um ponto de 

partida 𝑋𝑘 for definido e mantido, mesmo que o processo iterativo seja repetido por n vezes, o 

caminho 𝑤𝑘 e o novo vetor de variáveis de projeto 𝑋𝑘+1 será sempre o mesmo. 

Logo no Quadro 2.1 são apresentados alguns métodos, suas classificações segundo o 

critério de avaliação da derivada (também chamado de ordem) e algumas de suas aplicações 

encontradas. 

Do ponto de vista da estratégia de busca do ponto ótimo de uma função, os algoritmos 

determinísticos podem se diferenciar de duas formas: método de busca por direção e Método 

de busca por região viável. No primeiro, a direção de busca 𝑤𝑘 é definida ao longo de cada 

iteração 𝑋𝑘, de forma a buscar a direção mais adequada que minimize (ou maximize) a FO do 

problema. Nesse casso, a distância percorrida na direção é dada pelo passo (equação (2.1)).  
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Quadro 2.1 - Qualificação do método em função da avaliação da derivada. 

Método 
Ordem da 

derivada 
Formulação e algumas aplicações 

Método da Seção 

Áurea 

0 (HERNÁNDEZ; FLORES; VÁZQUEZ, [s.d.]; 

MOHAMMADI et al., 2015; TSAI; KOLIBAL; LI, 2010; 

VANDERPLAATS, 2005) 

Método da Sequência 

de Fibonacci 

0 (SUBASI; YILDIRIM; YILDIZ, 2004; VANDERPLAATS, 

2005) 

Método de Powell 0 (AROUXÉT; ECHEBEST; PILOTTA, 2011; 

VANDERPLAATS, 2005) 

Método do Gradiente 1 (LIU; WU, 2014; NOCEDAL; WRIGHT, 2006; OI; 

SAYAMA; TAKAMATSU, 1973; SOFI et al., 2014; 

VANDERPLAATS, 2005; VENKATARAMAN, 2009) 

Método do Gradiente 

Conjugado 

1 (DE SOUZA; SANTOS, 2018; LIU; WU, 2014; NOCEDAL; 

WRIGHT, 2006; OI; SAYAMA; TAKAMATSU, 1973; SOFI 

et al., 2014; VAN DER VORST; DEKKER, 1988) 

Método de Newton 2 (NOCEDAL; WRIGHT, 2006; POLYAK, 1970, 2007; 

VANDERPLAATS, 2005; VENKATARAMAN, 2009) 

Método de Levenberg-

Marquardt 

2 (MERAGHNI et al., 2014; PRATES; OLIVEIRA; 

FERNANDES, 2016; SEDIGHI; KHANDAEI; 

SHOKROLLAHI, 2010) 

Método de Davidon-

Fletcher-Powell (DFP) 

1 (BLANCO et al., 1996; LIU; SANG; ZHANG, 2016; 

NOCEDAL; WRIGHT, 2006; OI; SAYAMA; 

TAKAMATSU, 1972, 1973) 

Método de Broyden-

Fletcher-Goldfarb-

Shanno (BFGS) 

2 (IBRAHIM; MAMAT; LEONG, 2014; NOCEDAL; 

WRIGHT, 2006; VANDERPLAATS, 2005; 

VENKATARAMAN, 2009) 

 

Dentre os algoritmos citados no Quadro 2.1, os métodos de ordem zero normalmente 

são acoplados aos métodos de ordem de derivada superior (ordem 1 ou superior) para 

determinação do tamanho do passo 𝛼𝑘 utilizado a cada iteração. Portanto, a diferença entre os 

métodos de busca direcionais está, prioritariamente, na escolha do vetor 𝑤𝑘. Dentro a amplitude 

de métodos de otimização possíveis, o mais antigo é o método do gradiente (também chamado 

de máxima descida), que se baseia no valor do gradiente da FO, sendo dado por: 𝑤𝑘 = −𝛻𝑓𝑘. 

Métodos com diferentes arranjos em relação a função recursiva (equação (2.1)) 

ganharam seu espaço à medida que os métodos convencionais, baseados apenas no gradiente 

da função, não obtinham resultados satisfatórios, além da baixa taxa de convergência 

(NOCEDAL; WRIGHT, 2006; POLYAK, 2007). Métodos como o de Newton e os métodos 

“Quasi-Newton” tiveram seu devido espaço devido a velocidade no processo de convergência 

que é tipicamente quadrático (NOCEDAL; WRIGHT, 2006), sendo que os métodos “Quasi-

Newton” apresentam-se como uma boa alternativa em relação ao método de Newton visto que 

os mesmos utilizam aproximações numéricas da Hessiana da FO do problema no cálculo da 

direção de busca. 
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Lin et al. e Segovia-Hernández et al. (LIN; TSAI; YU, 2012; SEGOVIA-

HERNÁNDEZ; HERNÁNDEZ; BONILLA PETRICIOLET, 2015) afirmam que os métodos 

determinísticos são capazes de determinar ou aproximar dos valores mínimos globais da FO, 

porém com um custo matemático elevado (HUANG; EL HAMI; RADI, 2017) além de que para 

isso uma boa estimativa inicial é necessária visto que esses são dependentes das condições 

iniciais para sua convergência (NIU; WAN; XU, 2014). Logo os métodos determinísticos são 

aplicados com frequência para determinação de mínimos locais de funções. 

Do ponto de vista do uso de derivadas, a abordagem probabilística é classificada como 

um método de ordem zero (CRISTINA DA CUNHA HOLTZ, 2005). Bastos e de Carvalho et 

al.(BASTOS, 2004; DE-CARVALHO; VALENTE; ANDRADE-CAMPOS, 2011) elencam 

uma série de vantagens dos métodos probabilísticos em relação as abordagens determinísticas. 

No caso, podem ser colocadas: não requerem que a FO seja contínua ou diferençável, ou seja a 

mesma pode ter natureza fortemente não linear (PELTERET; WALTER; STEINMANN, 

2018); trabalham adequadamente, tanto com parâmetros contínuos, como discretos, ou ainda 

com uma combinação deles; não necessitam de formulações complexas ou reformulações para 

o problema; não há restrição alguma quanto ao ponto de partida dentro do espaço de busca da 

solução; realizam buscas simultâneas no espaço de possíveis soluções através de uma população 

de indivíduos; otimizam um grande número de variáveis; proporcionam flexibilidade com 

relação à montagem da função objetivo, que pode ser alterada de maneira extremamente simples 

sem a necessidade de recodificações extensas; e são flexíveis para se trabalhar com restrições 

arbitrárias e otimizam múltiplas funções com objetivos conflitantes (HUANG; EL HAMI; 

RADI, 2017).  

Behera et al. (BEHERA; SAHOO; PATI, 2015) apresenta a divisão dos algoritmos 

probabilísticos em três categorias: os algoritmos baseados em comportamento biológico; os 

algoritmos baseados de comportamentos físicos que simulam interações das propriedades 

físicas ou o comportamento físico da matéria; e os algoritmos baseados na posição geográfica 

das soluções no espaço de busca. O Quadro 2.2 apresenta alguns desses algoritmos heurísticos 

como também suas várias aplicações no campo das ciências aplicadas. 
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Quadro 2.2 - Métodos probabilísticos de otimização e suas aplicações. 

Método Formulação e algumas aplicações 

Método de Algoritmos 

Genéticos (GA) 

(ANGLADE; PAPON; MOURET, 2017; HOLLAND, 1992b; WARDEH; 

TOUTANJI, 2017a) 

Método de Recozimento 

Simulado (SA) 

(METROPOLIS et al., 1953; PELTERET; WALTER; STEINMANN, 2018; 

SEIFZADEH et al., 2012) 

Método de Busca 

Harmônica (HS) 

(LEE; GEEM, 2005; MAHDAVI; FESANGHARY; DAMANGIR, 2007; 

NASCIMENTO et al., [s.d.]) 

Método do Enxame de 

Partículas (PSO)  

(KENNEDY’; EBERHART, [s.d.]; KNABE; SCHWEIGER; SCHANZ, 

2012; NGUYEN-TUAN et al., 2016; PELTERET; WALTER; 

STEINMANN, 2018) 

Método de Colônia de 

Formigas (ACO) 

(XIAO; HAITIAN; YIQIAN, 2014; ZHANG; YANG; XU, 2015) 

Método de Colônia de 

Vagalumes (ACV) 

(RODOVALHO et al., 2018; YANG, 2008a) 

 

Essa fundamentação probabilística parte do pressuposto de conceitos de solução inicial 

e o critério de atualização sempre levará em conta parâmetros aleatórios ou estatísticos. 

Já Mukherjee et al. e Ferreira et al. (FERREIRA; STEINER; GUERSOLA, [s.d.]; 

MUKHERJEE; RAY, 2006) afirmam que as técnicas de natureza probabilística são muito úteis 

em casos quando o espaço de busca é muito amplo e a solução do problema permite 

aproximações do valor ótimo. Apesar de não necessitarem da avaliação da derivada de uma 

função Wang e Ovaert (WANG; OVAERT, 2009) relatam um alto custo computacional devido 

a quantidade de avaliações da FO principalmente em métodos probabilísticos que envolvem o 

conceito de enxame. 

Lin et al. (LIN; TSAI; YU, 2012) afirma que abordagens determinísticas aproveitam as 

propriedades analíticas do problema para gerar uma sequência de pontos que convergem para 

uma tentativa de solução global, já as abordagens probabilísticas são consideradas mais 

flexíveis e eficientes do que as abordagens determinísticas. O mesmo autor afirma sobre a 

possibilidade de hibridização para solução de problemas de grande complexidade. 

 Os algoritmos de Inteligência de Enxame ou Swarm Intelligence 

 

Os algoritmos probabilísticos de otimização podem ser subdivididos em diversos grupos, porém 

dois deles têm bastante destaque nesse cenário; as heurísticas e sua vertente mais moderna, as 

metaheurística. 

Heurísticas são algoritmos desenvolvidos para resolver um problema específico sem a 

possibilidade de generalização ou aplicação a outros problemas semelhantes (GOGNA; 

TAYAL, 2013; PAREJO et al., 2012). Por outro lado, as metaheurísticas representam uma 
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heurística de nível superior pois os mesmos podem se adaptar a diferentes tipos de problema 

sem necessidade de uma intervenção complexa em sua estrutura (STOJANOVIĆ et al., 2017; 

PAREJO et al., 2012; GOGNA; TAYAL, 2013) para atingir o ótimo global de um problema, 

produzindo assim soluções de alta qualidade . 

Nesse trabalho, são tratados os algoritmos metaheurísticos baseados em populações, tais 

algoritmos trabalham ao longo do processo evolutivo uma família de soluções(GOGNA; 

TAYAL, 2013) caracterizando-se como algoritmos de Inteligência de Enxame (Swarm 

Intelligence ou SI). 

A Inteligência de Enxame é dita com um comportamento coletivo de sistemas auto 

organizados, descentralizados, naturais ou artificiais. Os sistemas SI são tipicamente 

constituídos por uma população que interage localmente entre si e com o ambiente, chamado 

por Valdez (VALDEZ, 2016) como comportamento social dos organismos. 

A inspiração geralmente vem da natureza, especialmente dos sistemas biológicos. A 

interação dos indivíduos é baseada em regras muito simples e as interações entre esses agentes 

levam ao surgimento de um comportamento global "inteligente", desconhecido para os agentes 

individuais (CUI; GAO, 2012; KEERTHI; K; M.V, 2015; ZHANG et al., 2013). Makas e 

Yumusak (MAKAS; YUMUSAK, [s.d.]) afirma que o escape de mínimos locais para uma 

situação de convergência global é garantido pelo equilíbrio desses dois fatores no setup desse 

tipo de algoritmo. 

Milonas (MILLONAS, 1993) afirma que são características de uma inteligência de 

enxame: (a) Proximidade: os agentes devem ser capazes de interagir; (b) Qualidade: os agentes 

devem ser capazes de avaliar seus comportamentos; (c) Diversidade: permite ao sistema reagir 

a situações inesperadas; (d) Estabilidade: nem todas as variações ambientais devem afetar o 

comportamento de um agente; e (e) Adaptabilidade: capacidade de adequação a variações 

ambientais.  

O histórico da criação de algoritmos de Inteligência de Enxame data-se logo após o 

surgimento dos frameworks de otimização, baseados em estratégias evolucionárias como por 

exemplo os Algoritmos Genéticos(HOLLAND, 1992a; DE JONG, 1975). Trabalhos pioneiros 

como Farmer et al., Beni, Beni e Wang(FARMER; PACKARD; PERELSON, 1986; BENI, 

1989; BENI; WANG, 1993) sobre agentes autônomos inteligentes levaram ao desenvolvimento 

e consolidação desse framework de otimização até o desenvolvimento de métodos pioneiros 
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como o Algoritmo de Colônia de Formigas (DORIGO, 1992) e o Algoritmo de Enxame de 

Partículas (KENNEDY’; EBERHART, [s.d.]). 

A seguir (seções 2.2.1 a 2.2.3) são apresentados alguns dos algoritmos de Inteligência 

de Enxame utilizados nesse trabalho. 

2.2.1 Algoritmo de Enxame de Partículas (PSO) 

O Algoritmo Enxame de Partículas (PSO), foi proposto inicialmente por Kennedy e Eberhart 

(KENNEDY’; EBERHART, [s.d.]), é também é um algoritmo de característica bioinspirada 

cuja dinâmica de movimento é baseada no processo de busca por alimentos das aves e peixes 

(CHIH, 2015; KENNEDY’; EBERHART, [s.d.]; ZHAO et al., 2006). 

Nesse modelo de algoritmo a três princípios básicos conforme descrito em(BAI, 2010) 

que dizem que a partícula deverá manter sua (1) Inércia de movimento (2) de forma a permitir 

alteração da posição da partícula de acordo com sua posição mais promissora (3) sendo que 

esse movimento também deverá ser influenciado pela posição da partícula mais promissora do 

enxame. Portanto, as partículas do enxame seram representados por dois vetores:  vetor posição 

e o vetor velocidade. O vetor posição contém as soluções do problema de otimização, enquanto 

o vetor de velocidade indica a magnitude e a direção do passo para cada partícula(MIRJALILI 

et al., 2020a). 

Mesmo com esse protocolo de estrutura auto organizável o algoritmo PSO tem uma 

tendência de movimento randômico caracterizando-se como um método probabilístico (YANG; 

KARAMANOGLU, 2013). A função de movimento do algoritmo PSO é dada pelas equações 

(2.2) e (2.3). Nesse caso, a equação (2.2) apresenta o esquema de atualização da velocidade da 

partícula e a equação (2.3) apresenta a atualização da solução de projeto. 

𝑉𝑖,𝑘
𝑡+1 = 𝜔. 𝑉𝑖,𝑘

𝑡 + 𝛼. 휀1. (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑘 − 𝑋𝑖,𝑘
𝑡 ) + 𝛽. 휀2. (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑘 − 𝑋𝑖,𝑘

𝑡 ) (2.2) 

𝑋𝑖,𝑘
𝑡+1 = 𝑋𝑖,𝑘

𝑡   +  Δ𝑡. 𝑉𝑖,𝑘
𝑡+1 (2.3) 

Onde 𝑋𝑖,𝑘 representa a i-ésima posição da partícula ou vetor solução e 𝑉𝑖,𝑘 representa a 

i-ésima velocidade da partícula. A variável 𝑡 representa o número da respectiva iteração do 

processo de otimização e a variável 𝑘 representa a dimensão em análise no processo iterativo. 

Lembrando que 𝑘 irá variar de 1 até o número total de dimensões (𝐷) do problema em estudo. 

Já Δ𝑡 representa uma variação de tempo que na grande maioria dos trabalhos é adotada como 

Δ𝑡 = 1. 
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휀1 e 휀2 representam vetores randômicos (com distribuição uniforme) com a mesmo 

número de dimensões do problema e que podem variar de 0 a 1. As variáveis 𝛼 e 𝛽 representam 

escalares de inércia que são tipicamente utilizados como 𝛼 ≈ 𝛽 ≈ 2 (KENNEDY’; 

EBERHART, [s.d.]; YANG; KARAMANOGLU, 2013). O segundo e terceiro termo da 

equação (2.2) representam uma espécie de influência que o sistema será submetido aos termos 

𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 ou 𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡. Sendo 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 (em inglês Personal Best) o melhor valor do histórico de cada 

variável e 𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 (em inglês Global Best) o melhor valor do histórico do enxame. 

Já a variável 𝜔 é tida como o fator de inércia do algoritmo. O valor de 𝜔 é tido como 

um ajuste do algoritmo para o processo de exploração e intensificação. Em versões mais atuais 

do PSO é comum que o fator inercial 𝜔 seja calculado e varie de forma decrescente. Bansal et 

al. (BANSAL et al., 2011) apresenta 15 estratégias de variação do parâmetro de inércia sendo 

que na maioria deles representa um processo de decaimento. No algoritmo tradicional, o fator 

de inércia é um valor constante e igual a 1,00. 

Além disso é recomendável a utilização de fatores de controle da velocidade para evitar 

que a mesma se altere abruptamente ao longo do processo, fazendo com que o algoritmo perca 

o padrão de convergência (CLERC; KENNEDY, 2002; ÇOMAK, 2019). Em geral, a 

configuração do valor de 0,50 do intervalo das variáveis de projeto é um padrão constantemente 

recomendado na literatura (EBERHART; YUHUI SHI, 2001; LANZARINI et al., 2011). 

A Figura 2.1 apresenta o fluxograma de funcionamento do PSO e suas demais 

particularidades. Sendo que 𝑁𝑝𝑜𝑝 representa o número de população do enxame e 𝑁𝑔𝑒𝑛 a 

quantidade de gerações ou iterações do processo de otimização. 
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Figura 2.1 - Esquema genérico de funcionamento do algoritmo PSO. 

O algoritmo PSO foi concebido sobre o esquema de sistemas de topologia para articular 

a sua movimentação. A topologia de movimentação poderá ter vários formatos, como por 

exemplo: (a) Topologia Global (Ver Figura 2.2a); e (b) Topologia Local (Ver Figura 2.2b). O 

algoritmo originalmente proposto por Kennedy e Eberhart (KENNEDY’; EBERHART, [s.d.]) 

trabalha com o sistema de comunicação global das partículas, logo o seu termo 𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 será 

determinado comparando todas as partículas do enxame. Esse formato também é utilizado em 

outros algoritmos como por exemplo o FA. 

  

a) b) 

Figura 2.2 - Topologias de comunicação do algoritmo PSO. (a) Global; (b) Local. 

Os modelos exemplificados na Figura 2.2 são os mais comuns para utilização no PSO 

porém, outros modelos podem ser adotados no processo de elaboração de um algoritmo PSO, 
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como por exemplo, os modelos de Topologia de Von Neumann, Topologia da Partícula focal, 

Topologia de ilhas ou clusters (FIGUEIREDO; LUDERMIR, 2014). 

2.2.2 Algoritmo de Colônia de Vagalumes (FA) 

O algoritmo de Colônia de Vagalumes (FA) foi desenvolvido por Yang(YANG, 2008b) e é 

inspirado na bioluminescência produzida por esses tipos de insetos e as interações ocorridas 

entre os indivíduos devido a esse fator. Segundo Yang(YANG, 2008b) para construção do ACV 

são necessárias as seguintes bases: (a) Presume-se que todos os vagalumes têm um único sexo, 

e independentemente de possuir um único sexo são atraídos entre si; (b) A capacidade de 

atração de cada vagalume é proporcional ao seu brilho, e este diminui de acordo com o aumento 

da distância entre os indivíduos da população; (c) No caso de não existência de nenhum 

vagalume mais brilhante que outros, os vagalumes irão se mover aleatoriamente; e (d) A 

intensidade de cada vagalume é determinada pela avaliação da função objetivo. 

A Figura 2.3 apresenta o fluxograma do FA e suas demais particularidades. A equação 

(2.4) apresenta o modelo adotado para o movimento da população D-dimensional de 

vagalumes. 

 

Figura 2.3 - Esquema genérico de funcionamento do algoritmo FA. 
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𝑥𝑖,𝑘
𝑡+1 = 𝑥𝑖,𝑘

𝑡 + 𝛽. (𝑥𝑗,𝑘
𝑡 − 𝑥𝑖,𝑘

𝑡) + 𝛼. (𝑟𝑎𝑛𝑑𝑘  − 0,5) (2.4) 

Onde o valor de 𝛽 é dado pela equação (2.5) e é tido como a atratividade percebida pelo 

vagalume; 𝛽0 é tido como a atratividade para uma distância 𝑟𝑖𝑗 = 0 (entre os vagalumes i e j); 

γ é o parâmetro de absorção da luz 𝛾 ∈ [0, ∞). 𝑟𝑖𝑗 (ver equação (2.7)) é dado como a distância 

Euclidiana entre os vagalumes 𝑖 e 𝑗; e 𝑘 é a k-ésima componente do vetor de variáveis de projeto 

𝑥. 

𝛽 = 𝛽0. 𝑒
−𝛾.𝑟𝑖𝑗

2
≅

𝛽0

1 + 𝛾. 𝑟𝑖𝑗2
 (2.5) 

Γ = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 (2.6) 

𝑟𝑖𝑗 = ‖𝒙𝒊 − 𝒙𝒋‖ = √∑(𝑥𝑖,𝑘 − 𝑥𝑗,𝑘)2

𝑘

𝑖=1

 (2.7) 

O parâmetro 𝛽 é uma característica essencial a este algoritmo, visto que esse é um dos 

fatores responsáveis pela característica de diversidade dos indivíduos. Caso 𝛽 ≅ 0 o algoritmo 

se transforma em um modelo de caminhada randômica. Gandomi (GANDOMI; YANG; 

ALAVI, 2011) afirma que para a maioria das aplicações o parâmetro 𝛾 pode variar entre 0,01 e 

100. Porém, na proposição inicial de Yang(YANG, 2008b) o valor de γ é comumente adaptado 

ao intervalo das variáveis de projeto sendo dado um valor 𝛾(𝛤) onde 𝛤 indica a escala das 

variáveis de projeto do problema de otimização. Essa variável 𝛾(𝛤) possui sentido físico no 

problema e é ela que definirá o campo de atratividade de cada indivíduo conforme Figura 2.4. 

Portanto, quanto mais afastada as partículas e menor esse campo de atração, maior será a 

dificuldade de convergência do algoritmo. 
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a) b) 

Figura 2.4 - Campo de atração gerado por um vagalume em função da variável 𝜷. (a) Situação em que 

uma partícula tenderá a uma caminhada randômica. (b) Situação em que partículas estão na região do 

campo de atração gerando um movimento inteligente. 

O terceiro termo da equação (2.4) corresponde a parte probabilística do processo de 

otimização onde o parâmetro 𝛼 ∈ [0, ∞) e é tido como o passo do algoritmo sendo que esse na 

maioria dos casos é adotada entre 0 e 1(YANG, 2010). O termo 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑘o é um vetor de números 

aleatórios que varia de 0 a 1 (com distribuição uniforme). Yang(YANG, 2008b) afirma que em 

situações onde deseja-se melhorar a diversidade dos indivíduos da população pode-se alterar o 

valor de 𝛼 estático para uma função 𝛼 de atualização dinâmica conforme equação (2.8). 

𝛼 = 𝛼𝒎𝒊𝒏 + (𝛼𝑚𝑎𝑥 − 𝛼𝑚𝑖𝑛). 0,95𝑡 (2.8) 

Além disso Yang(YANG, 2008b) recomenda que o terceiro termo da equação (2.4) seja 

adequado ao tamanho do intervalo (escala das variáveis 𝛤) das variáveis de projeto. Tal situação 

evitaria a perda de aleatoriedade do algoritmo visto que em situações onde o as variáveis de 

projeto possuem escalas diferentes, esse terceiro poderia se tornar uma parcela irrisória na 

movimentação. Portanto, para fins de generalização do algoritmo é comum a adoção do 

multiplicador 𝛤 no terceiro termo da equação (2.4). 

2.2.3 Algoritmo de Colônia de Abelhas Artificiais (ABC) 

O algoritmo de Colônias de Abelhas Artificias (ABC) também se enquadra no modelo de 

Inteligência de Enxame denominado anteriormente. A proposta inicial do ABC foi feita por 

Karaboga (KARABOGA, [s.d.]) e é inspirado no comportamento de forrageamento das 

abelhas. Tal processo consiste em procurar e aumentar as possíveis fontes de alimento da 

colmeia. 
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A Figura 2.5 apresenta o fluxograma do algoritmo ABC e suas demais particularidades. 

Basicamente, o mesmo se divide em quatro etapas básicas, sendo que o critério de parada do 

algoritmo pode ser estabelecido de diversas formas, desde a chegada ao número máximo de 

iterações ou até mesmo um modelo de tolerância baseada em erro por exemplo. 

 
Figura 2.5 – Esquema genérico do algoritmo ABC 

Esse algoritmo propõe basicamente uma divisão da colônia em três tipos de abelhas: (1) 

abelhas empregadas; (2) abelhas assistentes ou abelhas espectadores; e (3) abelhas escoteiras 

onde cada uma dessas abelhas desempenhará diferentes funções na busca por fontes de alimento 

(SANTANA et al., 2019; YANG et al., 2019). 

As quatro etapas básicas do procedimento são: (1) Inicialização da colônia com a 

descrição do percentual abelhas empregadas e abelhas assistentes que compõem o enxame; (2) 

Fase de estudo inicial das fontes de alimento pelas abelhas empregadas; (3) Fase de exploração 

das fontes de alimento encontrada por parte das abelhas assistentes; (4) Fase de busca por novas 

fontes de alimento quando as fontes já “trabalhadas” ou exploradas já não podem produzir 

alimento para a colônia, e por fim, o processo se repete até que o critério de parada seja atingido. 



52 

 

 

Na fase 1, a população inicializada é comumente dividida em 50% de abelhas 

empregadas (Número de Abelhas Empregadas – NEB) e 50% de abelhas assistentes (Número 

de Abelhas Assistentes – NOB) conforme descrito em Karaboga(KARABOGA, [s.d.]), porém 

esse valor poderá ser controlado pelo usuário de forma a fazer um balanço entre busca local e 

busca global.  

Na fase 2, as abelhas empregadas atualizam as fontes de alimento que matematicamente 

é um vetor que contém as soluções do problema de otimização. A função de movimento para 

atualização da fonte de alimento/solução é feita por estrutura de vizinhança conforme equação 

(2.9). 

𝑥𝑖,𝑗
𝑡+1 = 𝑥𝑖,𝑗

𝑡 + 𝜙. (𝑥𝑖,𝑗
𝑡 − 𝑥𝑖,𝑘

𝑡) (2.9) 

Onde o valor de ϕ é dado por um escalar randômico ∈ [-1, +1]. O valor 𝑖 corresponde a 

um vetor que varia de 1 até o número total de abelhas empregadas; 𝑘 e 𝑗 são escalares escolhidos 

randomicamente para melhoria da solução sendo que 𝑘 ∈ [1, 2, ..., NEB] e deve ser diferente 𝑖 

e 𝑗 ∈ [1, 2, ..., D]. 

NEB corresponde ao número de abelhas e empregadas e D corresponde ao número de 

dimensões do problema de otimização. 

A solução 𝑥𝑖,𝑗
𝑡 só deverá ser atualizada se a aptidão produzida por esse movimento foi 

melhor que a aptidão produzida anteriormente para aquela abelha 𝑖. Portanto, faz-se necessário 

o cálculo de uma função de aptidão para cada valor de 𝑥𝑖 da colônia conforme equação (2.10). 

Faz-se necessária a contabilização de uma unidade a cada processo de avaliação em que 

a solução produzida não conseguiu melhorar a solução anterior. Tal contador será utilizado na 

fase de avaliação da abelha escoteira. 

𝐹𝑖𝑡𝑖 = {

1 + |𝐹𝑂𝑖|, 𝐹𝑂𝑖 < 0
1

1 + 𝐹𝑂𝑖
, 𝐹𝑂𝑖 ≥ 0

 (2.10) 

Onde 𝐹𝑂𝑖 corresponde ao valor da função objetivo de uma abelha 𝑖 do enxame e 𝐹𝑖𝑡𝑖 

corresponde ao valor de Aptidão de uma abelha 𝑖 do enxame. 

Após percorrida a fase das abelhas empregadas inicia-se a fase das abelhas assistentes 

que consiste no mesmo processo de atualização da solução dado pela equação (2.9). Todavia, 

nesse caso, as abelhas assistentes basearam a sua busca através da escolha de uma fonte 

aleatória. Essa fonte será determinada através de um processo de seleção por torneio. Portanto, 
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cada abelha empregada deverá ter uma probabilidade de ser escolhida conforme equação (2.11). 

Onde 𝑝𝑖 é a probabilidade de seleção da fonte. 

𝑝𝑖 =
𝐹𝑖𝑡𝑖

∑ 𝐹𝑖𝑡𝑖
𝑁𝐸𝐵
𝑛=1

⁄  (2.11) 

No caso da fase das abelhas assistentes, o valor 𝑖 para atualização da solução é 

determinado randomicamente baseado em um processo de seleção por torneio, onde as 

melhores fontes de alimento ou melhores soluções tem maior probabilidade de serem 

escolhidas. 

Após as fases 1 a 3 a melhor solução é armazenada e então enviou-se uma abelha 

escoteira em busca de uma nova solução obtida de forma randômica conforme equação (2.13). 

Porém, essa abelha escoteira é ativada somente se o parâmetro limite for atingido. Segundo 

Anuar et al. (ANUAR; SELAMAT; SALLEHUDDIN, 2016) esse parâmetro do algoritmo é 

controlado pelo usuário. Como dito anteriormente, a abelha escoteira será ativada após o limite 

ser ultrapassado para cada solução 𝑖, analisada na fase de abelhas empregadas e escoteiras. 

Aslan (ASLAN, 2019) recomenda que o valor limite seja estabelecido segundo a equação 

(2.12). Fazendo analogia a uma colônia real, tal situação corresponde ao abandono da fonte de 

alimento, visto que aquela já teve seu néctar esgotado. 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝑎.𝑁𝑃𝑜𝑝. 𝐷, 𝑎 ∊ 𝑄+  (2.12) 

𝑥𝑖,𝑗 = 𝑋𝑚𝑖𝑛  + (𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 ). 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑘 (2.13) 

𝑁𝑃𝑜𝑝 é a população total dado pela soma das abelhas empregadas (NEB) com o total 

das abelhas assistentes (NOB). Onde 𝑋𝑚𝑖𝑛 e 𝑋𝑚𝑎𝑥 correspondem ao intervalo das possíveis 

soluções e 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑘 é um vetor de números aleatórios que varia de 0 a 1 (com distribuição 

uniforme). 

 Outros algoritmos relacionados à computação bioinspirada 

 

Além das técnicas citadas anteriormente que têm características de enxame, existem diversas 

técnicas de outras vertentes da computação bioinspirada que são bastante utilizadas para 

simulação de problemas matemáticos envolvendo otimização. Na pesquisa bibliográfica foram 

identificados trabalhos que envolviam o uso de Algoritmos Genéticos, Recozimento Simulado 

e até mesmo as Redes Neurais. Nesse trabalho, a critério de simulação, foi utilizado para testes 
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o Algoritmo Genético disponível em plataformas como o MATLAB. Portanto, segue uma breve 

explicação do AG e panorama geral de funcionamento. 

A técnica de Algoritmos Genéticos (GA) foi desenvolvida em meados da década de 70 

pelo pesquisador J. Holland e colaboradores(HOLLAND, 1992a). O GA consiste em um 

método de busca baseado na mecânica de seleção natural de indivíduos(ARTHUR et al., 2019; 

RAO, 2009).  

A estrutura típica do GA tem início com a criação de uma população randômica 

(normalmente utiliza-se distribuição uniforme) que representa os possíveis candidatos a solução 

do problema de otimização. Tais candidatos são representados por cromossomos que 

armazenam essas informações das variáveis de projeto de cada indivíduo(RAO, 2009). A 

representação desses cromossomos normalmente é feita de duas formas: (a) Uma codificação 

real; e (b) Uma codificação binária. Para esse trabalho em questão a codificação real foi 

utilizada devido à natureza do problema ser contínua. 

Para atualização das variáveis de projeto são utilizados mecanismos estocásticos 

denominados operadores genéticos. Tais operados são classificados de três formas: seleção, 

cruzamento e mutação. Tais mecanismos são responsáveis pela evolução das variáveis de 

projeto em um problema de otimização, ou seja, produzem novos indivíduos a partir de outros 

já existentes.  

Os operadores de seleção são responsáveis por selecionar os indivíduos para serem os 

denominados “pais” da próxima geração. Essa seleção incorpora a mesma ideia da seleção 

natural descrita por Charles Darwin onde os melhores indivíduos são selecionados de acordo 

com sua aptidão ao sistema (MIRJALILI et al., 2020b). No caso de problemas de minimização 

em otimização, as partículas mais aptas são aquelas com menor valor de função objetivo. São 

diversos os modelos de otimização, (MIRJALILI et al., 2020b) exemplifica alguns deles como 

a: Roleta(RAZALI; GERAGHTY, 2011), Torneio(MATOUŠEK, 2009) e o Ranqueamento 

Boltzman(GOLDBERG, [s.d.]). 

Já o operador de cruzamento determina a forma como as informações são 

compartilhadas entre os pais gerando assim os filhos que são os indivíduos da próxima geração. 

Esse critério de recombinação das informações pode também ser executado de várias maneiras, 

são exemplos(KAYA; UYAR; TEKĐN, [s.d.]; MIRJALILI et al., 2020b; XU, 2005): 

Cruzamento uniforme e Cruzamento aritmético. 
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O operador de mutação causa mudanças aleatórias nas informações genéticas que no 

caso da otimização são armazenadas nas variáveis de projeto, seja na forma binária ou na forma 

contínua. Tal processo ocorrerá baseado em uma probabilidade de acontecimentos que é 

determinada pelo usuário do algoritmo. Esse mecanismo tem como objetivo manter a 

diversidade da população, evitando uma convergência prematura das variáveis para um mínimo 

ou máximo local. 

A seguir na Figura 2.6 é apresentado um algoritmo padrão do Algoritmo Genético (GA) 

tradicional. Onde 𝐷 indica o número de dimensões do problema, 𝑃𝑐 e 𝑃𝑚 as probabilidades de 

cruzamento e mutação, respectivamente, 𝑁𝑝𝑜𝑝 o representa o número de partículas utilizadas 

no método, 𝑁𝑔𝑒𝑛 o número de gerações ou iterações utilizadas no método de otimização e 𝑋𝑘 é 

o representa as variáveis de projeto do problema. 

 

Figura 2.6 – Esquema genérico do algoritmo GA. 
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3 ASPECTOS SOBRE ANÁLISE NUMÉRICA DE ESTRUTURAS 

 

Na análise de uma estrutura duas modelagens podem ser adotadas para verificar o 

comportamento dos sistemas. Basicamente, as análises podem ser lineares ou não lineares. 

Matematicamente pode-se afirmar que uma análise é linear quando a estrutura possui uma 

relação linear (entre tensões e deformações) no comportamento global. Essas hipóteses e 

formulações são regidas pela Teoria da Elasticidade Linear, que é uma particularidade do 

domínio da Mecânica do Contínuo. 

Por outro lado, análises não lineares não respeitam uma relação linear de 

comportamento e podem-se dividir em alguns tipos específicos. São eles: 

a. Análise Não Linear Geométrica (NLG); 

b. Análise Não Linear de Contato (NLC); 

c. Análise Não Linear Física (NLF). 

Na análise linear, as equações de equilíbrio são elaboradas com base na geometria inicial 

da estrutura (Antes da estrutura sofrer deslocamentos ou rotações). Naturalmente, se o sistema 

estrutural sofrer mudanças bruscas na sua geometria, as equações de equilíbrio deixam de ser 

válidas, sendo necessária a reformulação dessas equações para a nova geometria. Logo, essa 

seria uma definição da Não Linearidade Geométrica (NLG)(LACERDA, 2014). 

A Figura 3.1 apresenta um exemplo uma situação onde a geometria provoca um 

comportamento não linear na estrutura. O exemplo caracteriza um problema de instabilidade 

de barras comprimidas. 

  

(a) - Estrutura indeformada sobre ação da carga (b) Estrutura deformada sobre ação da carga 

Figura 3.1 – Comportamento de uma barra de 1 gdl submetida a uma carga de compressão F 

(LACERDA, 2014). 

O problema Não Linear de Contato (NLC) ocorre com bastante frequência quando as 

condições de contorno são dependentes do campo de deslocamentos da estrutura. Segundo 

Lacerda (LACERDA, 2014) essa situação ocorre com grande frequência em análises de contato 

ou impacto entre dois corpos. Kim (KIM, 2015) traz como exemplo o contato de duas placas 
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rígidas com um cilindro de borracha. Na Figura 3.2 é visível que as condições de contorno 

variam em função do acréscimo de deslocamento que ocorre no sistema. 

  

(a) – Placa rígida aplicada sobre um cilindro de 

borracha 

(b) Relação carga versus deslocamento para o 

problema da Figura 2.2a 

Figura 3.2 – Comportamento não linear das condições de contorno (KIM, 2015). 

A fonte de Não Linearidade Física (NLF) advém do fato de que as matrizes e/ou 

equações constitutivas (tensões-deformações) apresentam relações não lineares, ou seja, a Lei 

de Hooke não é atendida. A análise de natureza Não Linear Física (NLF) está associada à rigidez 

do material, sendo que, nesse caso, pode ocorrer perda ou ganho da mesma. 

Para esse trabalho, o enfoque dado é em relação ao comportamento NLF do concreto 

que é atribuído ao processo de macro e micro fissuração do material. Tal fenômeno é intrínseco 

a esse tipo de compósito cimentício. No caso das armaduras do concreto armado, o 

comportamento não linear é atribuído ao fenômeno da plasticidade. A Figura 3.3 apresenta um 

comportamento típico de natureza não linear física para o concreto e o aço. 

 
(a) – Comportamento não linear físico do concreto 

 
(b) – Diagrama tensão versus deformação de aços 

tratados a frio 

Figura 3.3 – Comportamento não linear físico do concreto (FAGLIONI, 2006). 

 Aspectos sobre a modelagem numérica do concreto 

 

Como dito anteriormente, o concreto possui um comportamento não linear complexo (MENIN; 

TRAUTWEIN; BITTENCOURT, 2009; PEREIRA JUNIOR; ARAÚJO; PITUBA, 2016b; 

SMOLCIC; OZBOLT, 2017) e fortemente influenciado pela sua microestrutura que é porosa e 



58 

 

 

microfissurada devido ao seu processo de obtenção. Em diversas situações, há a necessidade de 

que o concreto resista à esforços de tração e flexão, fazendo-se necessário o uso de armaduras 

longitudinais e transversais. Contudo, novas formas de utilização desse material vêm sendo 

desenvolvidas, como por exemplo o emprego de fibras metálicas no concreto simples e armado. 

Salvador et al. (SALVADOR; FERNANDES; FIGUEIREDO, 2015) afirma que as fibras 

metálicas são utilizadas há bastante tempo, podendo ser consideradas um tipo de reforço 

tradicional para o concreto. Apesar disso, há uma série de aspectos tecnológicos deste tipo de 

reforço que ainda necessita de um melhor estudo. 

Devido a sua grande importância e diversidade, vários modelos numéricos são 

desenvolvidos para simular o comportamento mecânico desse material. Em geral, os modelos 

físico-matemáticos para esses materiais são divididos em três vertentes: (a) modelos de 

elasticidade linear e não-linear; (b) modelos baseados em teoria da plasticidade e do dano; e (c) 

modelos de fratura (OLLER; CENTRO INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS 

EN INGENIERÍA, 2001). 

Também no âmbito da modelagem de estruturas surgem os modelos empíricos. Tais 

modelos são baseados em regressões lineares de ensaios experimentais de materiais como o 

concreto. Neste sentido, citam-se os trabalhos de Oliveira Júnior et al. (OLIVEIRA JÚNIOR et 

al., 2010) e Mansur et al. (MANSUR; CHIN; WEE, 1999). 

Portanto, todos os modelos numéricos apresentados anteriormente sejam eles efetivos 

computacionais ou efetivos empíricos têm a necessidade de um conhecimento prévio do 

comportamento real do material que se deseja simular. Assim sendo, é possível afirmar que 

para um bom desempenho de uma estruturas e modelos, as propriedades mecânicas do material 

constituinte devem ser bem estudadas e definidas de forma a garantir os requisitos de qualidade, 

durabilidade e desempenho exigidos nas normativas de projetos como, por exemplo, os 

exigidos pela ABNT NBR 6118 (RAUECKER et al., 2019). 

Nesse trabalho, o foco foi dado em dois modelos numéricos, os quais foram utilizados 

nas análises constantes no Capítulo 5 dessa Tese. São eles: o modelo baseado na Mecânica 

Dano no Contínuo proposto por Mazars e Pijaudier-Cabot e o modelo de Fissuração Distribuída. 

A seguir esses modelos são brevemente descritos. 

3.1.1 Modelo de dano de Mazars e Pijaudier-Cabot 

Vista a necessidade de representação de comportamentos como o do encruamento negativo, 

também chamado de amolecimento, a teoria de dano foi criada no final da década de 50 com 
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trabalhos pioneiros como o de Kachanov e Rabotnov, com o intuito de simular processos de 

microfissurações em metais (COELHO; LEONEL; FLÓREZ-LÓPEZ, 2016). Os modelos de 

dano vêm sendo utilizados de forma satisfatória para simulação de diversos tipos de materiais, 

como materiais biológicos, metais (HOLZAPFEL; FEREIDOONNEZHAD, 2017; 

ALASTRUÉ et al., 2007; MALCHER; MAMIYA, 2014; LI, 2016; BAI et al., 2017) e 

compósitos (WILLIAMS; VAZIRI, 2001). Para aplicações em concreto, diversos trabalhos já 

foram realizados (CICEKLI; VOYIADJIS; ABU AL-RUB, 2007; CIPOLLINA; FLÓREZ-

LÓPEZ, 1995; COMI, 2001; COMI; PEREGO, 2001; GRASSL; JIRÁSEK, 2006; JUÁREZ-

LUNA; MÉNDEZ-MARTÍNEZ; RUIZ-SANDOVAL, 2014; MAZARS; HAMON; GRANGE, 

2015; OMIDI; LOTFI, 2010; OŽBOLT; SHARMA, 2011; PEREIRA JUNIOR; ARAÚJO; 

PITUBA, 2016c; PITUBA, 2015; PITUBA; FERNANDES, 2011b; PITUBA; LACERDA, 

2012b; PITUBA; NETO, 2015; PITUBA; PEREIRA JÚNIOR, 2015b; WANG et al., 2014; 

ZHOU; CHENG, 2015). 

Os modelos baseados em mecânica do dano admitem que o processo de danificação 

pode ser efetivamente representado por um número finito de variáveis de estado, sendo que 

essas podem ser representadas por escalares ou tensores. A representação do comportamento 

global é feita em função de um tempo 𝑡 e é admitido como uma sucessão de estados de equilíbrio 

termodinamicamente irreversíveis, conforme prescrições da primeira e segunda lei da 

termodinâmica (SAWANGIKAR; BURANDE; BURANDE, 2016). 

Na mecânica do dano, o material é tratado de maneira que os microdefeitos existem em 

escala microscópica e esses defeitos são distribuídos continuamente no material. Na mecânica 

da fratura, as trincas são tratadas como descontinuidades, onde a singularidade é representada 

por uma trinca (WOHUA; VALLIAPPAN, 1998). 

No caso desse trabalho, o problema explorado utiliza o modelo isotrópico de Mazars e 

Pijaudier-Cabot (MAZARS; PIJAUDIER‐CABOT, 1989a) que penaliza a rigidez do material, 

no caso o concreto. Essa penalização somente irá ocorrer após o material atingir sua deformação 

limite, determinada via observação experimental, da zona elástica e então o modelo não linear 

físico começa a atuar contribuindo nessa redução progressiva da rigidez. 

O modelo de Mazars e Pijaudier-Cabot (MAZARS; PIJAUDIER‐CABOT, 1989a) 

estabelece quer para obter o estado de um sólido danificado (Sólido 1 da Figura 3.4), deve-se 

estabelecer um sólido de contínuo sem danificação (Sólido 2 da Figura 3.4) porém com 

deformação equivalente conforme apontado na Figura 3.4.  
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Figura 3.4 – Hipótese básica do modelo de dano 

Para isso, toma-se um Elemento de Volume Representativo (EVR) considerando que a 

área que efetivamente resiste aos esforços (𝑆𝑒) será um percentual ρ da área total (𝑆) do sólido. 

Para validade desse processo é necessário que o EVR analisado seja pequeno para representar 

um ponto contínuo do material, mas não tanto para conter uma distribuição homogênea dos 

defeitos. Assim, será possível garantir que as funções que representam os fenômenos neste 

elemento sejam contínuas.  

Admitindo que a área efetiva seja definida conforme equação (3.2) onde 𝐷 representa 

de forma escalar todos os danos do sólido sob ação de um carregamento estático. Portanto, a 

tensão efetiva (𝜎𝑒) é definida conforme equação (3.3). 

𝑆𝑓𝑖𝑠 = 𝑆 − 𝑆𝑒 (3.1) 

𝑆𝑒 = 𝑆 − 𝑆𝑓𝑖𝑠 = 𝑆. (1 − 𝐷) (3.2) 

𝜎𝑒 =
𝐹

𝑆. (1 − 𝐷)
=

𝜎

(1 − 𝐷)
   (3.3) 

Considerando a forma uniaxial do problema, a tensão total de um sistema mecânico com 

a não linearidade física causada por um dano escalar (𝐷) de módulo de elasticidade tangente 

inicial 𝐸0 e .ε̃ deformação equivalente uniaxial será dado pela equação (3.4). 

𝜎 = (1 − 𝐷). 𝐸0.ε̃ (3.4) 

Em estados mais complexos de carregamento, a tensão 𝛔 gerada por uma deformação 

pode ser determinada pela relação constitutiva apresentada na equação (3.5). 

𝝈 = (𝜤 − 𝑫).𝑬𝟎. �̃� (3.5) 

1 2

EVR
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Nessa equação, 𝜤 é o tensor identidade, 𝑫 representa o tensor de dano para um 

determinado estado de carregamento e 𝑬𝟎 é o tensor elástico do material íntegro. Segundo o 

modelo de Mazars e Pijaudier-Cabot, o estado de deformação do material é avaliado por uma 

deformação equivalente (�̃�), escrita conforme equação (3.6). 

�̃� = √⟨휀1⟩+
2 + ⟨휀2⟩+

2 + ⟨휀3⟩+
2  (3.6) 

Em que 휀𝑖 é uma componente de deformação principal e ⟨휀𝑖⟩+ é a sua parte positiva 

dada pela equação (3.7). 

⟨휀𝑖⟩+ =
1

2
[휀𝑖 + |휀𝑖|] (3.7) 

As leis de evolução desse dano escalar são definidas pelo modelo de Mazars e Pijaudier-

Cabot (MAZARS; PIJAUDIER‐CABOT, 1989a) conforme equações (3.8) e (3.9) de modo a 

capturar as principais características das curvas experimentais de concretos nas situação de 

tração uniaxial e compressão uniaxial, respectivamente: 

𝐷𝑇 = 1 −
휀𝑑0. (1 − 𝐴𝑇)

휀̃
−

𝐴𝑇

𝑒𝑥𝑝.[𝐵𝑇(휀̃ − 휀𝑑0)]
 (3.8) 

𝐷𝐶 = 1 −
휀𝑑0. (1 − 𝐴𝐶)

휀̃
−

𝐴𝐶

𝑒𝑥𝑝. [𝐵𝐶(휀̃ − 휀𝑑0)]
 (3.9) 

Para que esses estados de deformação não linear de natureza plástica sejam ativados, a 

deformação 휀̃ deverá ser maior que uma deformação de referência, dada nesse modelo por uma 

variável chamada 휀𝑑0, sendo que esta representa o valor da deformação elástica limite para 

situações de tração uniaxial. Logo, para situações onde a deformação 휀̃  <  휀𝑑0 o valor de 𝐷𝑇 = 

𝐷𝐶  = 0. Além disso, ressalta-se aqui que a variável 휀𝑑0 é obtida pela observação do ensaio 

experimental de tração uniaxial sendo relacionada com a tensão de pico. 

É válido salientar que para situações uniaxiais a deformação 휀̃ é dada conforme a Figura 

3.5 e para casos de carregamentos mais complexos o escalar de dano é dado pela equação (3.10).  
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(a) (ε̃ =  ε1) (b) (ε̃ =  −ε1. 𝜈. √2) 

Figura 3.5 – Deformação �̃� para situação de tração uniaxial (a) e situação de compressão uniaxial (b). 

 

𝐷 =  𝐷𝑇 . 𝛼𝑇 + 𝐷𝐶 . 𝛼𝐶  (3.10) 

Os valores de 𝛼𝑇 e 𝛼𝐶 representam as parcelas contribuintes no dano escalar para os 

efeitos de tração e compressão, respectivamente. Em situações mais complexas de 

carregamento, como por exemplo a flexão, os valores combinados de 𝛼𝑇 e 𝛼𝐶 sempre somam 

1. Por outro lado, em tração uniaxial 𝛼𝐶 = 0 e compressão uniaxial 𝛼𝑇 = 0. 

3.1.2 Modelo de fissuração distribuída 

Outro modelo utilizado nesse trabalho trata do conceito de fissuração distribuída que é um tipo 

de modelos de fratura. No caso específico desse modelo, seu embasamento teórico é feito na 

mecânica dos meios contínuos, porém com inclusões da teoria de fratura, fato que permite tratar 

as descontinuidades de maneira aproximada através de um problema contínuo.  

Um dos trabalhos pioneiros na utilização de conceitos de fratura para tratamento de 

fissuras no concreto foi o desenvolvido por Hillerborg et al. (HILLERBORG; MODÉER; 

PETERSSON, 1976). Neste trabalho, o concreto é descrito com um comportamento crescente 

de tensão até um limite máximo. A partir deste limite, o material entra em regime de 

amolecimento, diminuição de tensão acompanhada de aumento de deformação, que é regido 

por uma lei não linear baseada na energia de fratura (PENNA; PITANGUEIRA; FUINA, 

2013b). Desde então, diversas aplicações desse modelo podem ser vistas no meio científico 

(DUARTE et al., 2014; ORS; OKAIL; ZAHER, 2016; ROJAS; ANDERSON; MASSONE, 

2016). 

Como dito anteriormente, o modelo de fissuração distribuída parte da idealização de um 

meio contínuo e para determinação do comportamento mecânico da peça, são estabelecidas 

relações não lineares entre tensões e deformações baseadas em parâmetros de mecânica da 

fratura. Os modelos de fissuração distribuída disponíveis em softwares comerciais, como o 
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DIANA(MENIN; TRAUTWEIN; BITTENCOURT, 2009), podem ser definidos de três formas: 

(a) fixos, (b) multidirecionais; (c) rotacionais. 

A abordagem de fissuras distribuídas é muito similar a modelos de dano no contínuo, 

pois esta aproximação do fenômeno não linear se dá pela deterioração da rigidez do material. 

Em termos gerais, modelos de fissuração distribuída decompõe o vetor de deformação total do 

sólido em duas parcelas conforme equação (3.11). Onde {휀𝑒} representa o vetor da parcela 

elástica de deformação e {휀𝑐𝑟} representa o vetor de deformação da parcela de abertura de 

fissura, que em uma perspectiva mais generalista, seria o vetor de deformações referente à 

parcela plástica de deformação. O vetor {휀𝑐𝑟} é influenciado diretamente pelo comportamento 

de uma fissura (BORST et al., 2004; EDALAT BEHBAHANI; BARROS; VENTURA-

GOUVEIA, 2015). 

{휀} =  {휀𝑒} + {휀𝑐𝑟} (3.11) 

Nesse trabalho, é utilizado um modelo de fissuração distribuída multidirecional (vide 

Capítulo 5). Segundo Menin et al. (MENIN; TRAUTWEIN; BITTENCOURT, 2009) os 

modelos de natureza multidirecional são modelos intermediários entre os modelos fixos e 

rotacionais, pois modificações no ângulo limite (treshold angle) podem levar ao modelo fixo 

ou ao modelo rotacional. 

Como dito anteriormente o critério de início de danificação é baseado em um modelo 

de fratura e para então o termo {휀𝑐𝑟} ser ativado dois critérios devem ser atendidos 

simultaneamente: 

• A tensão principal de tração viola a condição de tensão máxima permitida. Nesse 

caso o valor de 𝑓𝑐𝑡 (Resistência máxima à tração do material). 

• O ângulo entre a fissura existente e a tensão principal de tração excede o valor 

de um ângulo limite. 

Com o processo não linear ativado e considerando o caso do Estado Plano de Tensões 

(EPT), que é utilizada nas modelagens tipo 2D deste trabalho no Capítulo 5, a relação 

constitutiva utilizada para esse modelo é dado conforme equação (3.12). Sendo 𝐸0 o módulo de 

elasticidade do material íntegro, 𝜈 o coeficiente Poisson e 𝜇 (para tensões normais – Modo I de 

abertura da trinca) e 𝛽 (para tensões de cisalhamento – Modo II de abertura da trinca) são os 

coeficientes de danificação da matriz constitutiva. Maiores informações podem ser consultadas 
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no manual do software DIANA (disponível em: 

https://dianafea.com/manuals/d943/MatLib/node258.html). 

{

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜏𝑥𝑦

} =  

[
 
 
 
 
 
 

𝜇. 𝐸0

1 − 𝜇. 𝜈2

𝜇. 𝜈. 𝐸0

1 − 𝜇. 𝜈2

𝜇. 𝜈. 𝐸0

1 − 𝜇. 𝜈2

𝜇. 𝐸0

1 − 𝜇. 𝜈2

𝛽. 𝐸0

2(1 + 𝜈)]
 
 
 
 
 
 

. {

휀𝑥𝑥

휀𝑦𝑦

𝛾𝑥𝑦

} (3.12) 

Onde 𝜎 e 𝜏 são referentes as tensões normais e de cisalhamento, respectivamente. 휀 e 𝛾 

são as parcelas de deformação axiais e deformações por distorção do material, respectivamente 

No caso desse trabalho será adotado o critério de inserção da curva de decaimento 

multilinear para delimitação da resistência à tração, conforme descrito na Figura 3.6. 

a. 

 

b. 

 

Figura 3.6 – (a) Modelo bilinear de diagrama de amolecimento para concreto em tração;e (b) Modelo 

trilinear de diagrama de amolecimento para concreto em tração. 

Portanto, para o uso de modelos de fissuração distribuída é imprescindível a 

determinação desta curva característica que representa o amolecimento do concreto. Para isso, 

um dos procedimentos possíveis para determinação desses parâmetros é a partir da análise 

inversa de prismas submetidos ao ensaio de flexão à três pontos, sendo este ensaio um dos mais 

comuns para determinação de propriedades do sistema em uma situação de verificação de 

resistência a fissuração na tração (KIM; REDA TAHA, 2014), como se verá nas aplicações do 

Capítulo 5. 

 Um exemplo de aplicação de modelos não lineares para estudo do concreto 

 

De forma a apresentar aplicações de um modelo em peças de concreto, nessa seção apresenta-

se mais um dos produtos dessa tese que é o trecho de um dos artigos que tratam das aplicações 

de um modelo de dano para análise do concreto com fibras de aço (Ver Quadro 6.1 artigo: 

Análise numérica da deformabilidade de vigas de concreto armado reforçado com fibras). 

Portanto, nesta seção aplicou-se o modelo descrito em Pereira Junior et al. (PEREIRA JUNIOR; 

ARAÚJO; PITUBA, 2016c) de forma a verificar parâmetros que poderiam influenciar no 

fct

def

fct

def
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deslocamento de peças de concreto reforçado com fibras metálicas. Essa simulações visam 

contribuir numa futura verificação de norma relativa ao Estado Limite de Serviço (ELS) desse 

tipo de material. Logo, no caso dessa tese, que está sendo apresentado nessa seção, variações 

paramétricas foram impostas a geometria da peça de forma a verificar essa influência no 

comportamento global (carga-deslocamento) da estrutura. 

A Figura 3.7 apresenta o modelo estrutural da viga de referência, quando L = 200,00 

cm, Lc = 70,00 cm, bw = 12,50 cm, h = 25,00 cm e As = 4,022 cm2, porém esses parâmetros 

serão variados durante as análises, como será visto adiante. Já a Figura 3.8 ilustra o modelo de 

elementos finitos adotado, onde um total de 50 elementos finitos de barra foi utilizado e seção 

transversal discretizada em 25 camadas. No trabalho Pereira Junior et al. (PEREIRA JUNIOR; 

ARAÚJO; PITUBA, 2016c) foi realizado um estudo de malha, mas por se tratar de elementos 

finitos de barra estratificada verificou-se que os resultados apresentam objetividade sem grande 

refinamento de malha. Ademais, o custo computacional é muito baixo para a realização das 

análises numéricas. A marcação em “cor magenta” representa a camada de posicionamento da 

armadura de aço para flexão. Nessas seções existem concreto submetido a flexão como também 

armadura.  

 

Figura 3.7 - Modelo estrutural da viga proposto para as simulações numéricas. 

 

 

Figura 3.8 - Proposta de malha de Elementos Finitos para simulações numéricas (unidades em cm). 

L 1515

Lc

P P

h

Bw
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Já as Tabela 3.1 e Tabela 3.2 apresentam os valores utilizados para o modelo constitutivo 

de dano e modelo de homogeneização utilizados para a consideração das fibras metálicas, 

respectivamente. O aço utilizado para armadura longitudinal foi o CA-50 e suas propriedades 

mecânicas podem ser observadas na Tabela 3.3. Os resultados obtidos nas Tabela 3.1 e Tabela 

3.2 foram obtidos por meio de análise inversa dos ensaios experimentais realizados em Lopes 

(LOPES, 2005) em prismas de 100 mm x 100 mm x 400 mm e com vão livre de 300 mm, 

ensaiados à flexão sob quatro pontos de força. Maiores detalhes podem ser encontrados em 

Pereira Junior et al.(PEREIRA JUNIOR; ARAÚJO; PITUBA, 2016c). 

Tabela 3.1 - Variáveis do modelo de dano para concreto proposto em Pereira Junior et al.(PEREIRA 

JUNIOR; ARAÚJO; PITUBA, 2016c) e utilizadas para as simulações numérica. 

E (MPa) At Ac Bt (MPa-1) Bc (MPa-1) Y0t (MPa) Y0c (MPa) βt βc 

31900 15 0,70 1290 2,50 0,000086 0,00455 0,00000045 0,000030 
 

 

Tabela 3.2 - Variáveis do modelo de homogeneização proposto no modelo de La Borderie para a 

consideração das fibras metálicas. 

Percentual de 

Volume de Fibras 

Vf (%) 

Tensão de pico 

(MPa) 

Tensão de escoamento 

(MPa) 

Deformação de ruptura 

(m/m) 

2,00 525,00 420,00 0,025 

2,50 550,00 440,00 0,025 
 

 

Tabela 3.3 – Valores dos parâmetros do modelo elastoplástico para aço CA-50 para armadura. 

Propriedade do modelo Valor Unidade 

Módulo de elasticidade do aço 210.000,00 MPa 

Tensão de escoamento 500,00 MPa 

Tensão última 550,00 MPa 

Massa específica 7850,00 kg/m³ 

Deformação de ruptura 1,00 % 
 

Vale ressaltar que as análises numéricas realizadas em Pituba e Fernandes(PITUBA; 

FERNANDES, 2011b) e Pereira Junior et al.(PEREIRA JUNIOR; ARAÚJO; PITUBA, 2016c) 

validaram o emprego da modelagem proposta a dano e homogeneização das fibras. Por outro 

lado, as variações dos modelos em elementos finitos em termos de características geométricas 

estão dispostas das Tabela 3.4 a Tabela 3.6. Sendo obedecida a sequência descrita a seguir onde 

a situação “zero” é atribuída como o modelo de referência ilustrado na Figura 3.7: (i) Variação 

da altura (h) (Tabela 3.4); (ii) Variação da área de aço (As) (Tabela 3.5); e (iii) Variação do vão 

livre (L) (Tabela 3.6), respectivamente. 
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Tabela 3.4 – Proposição de variação da altura (h). 

Teste h (cm) b (cm) L (cm) As (cm²) h/b 

h0 25,00 12,50 230 4,022 2,00 

h1 26,25 12,50 230 4,022 2,10 

h2 28,13 12,50 230 4,022 2,25 

h3 31,25 12,50 230 4,022 2,50 

h4 34,38 12,50 230 4,022 2,75 

h5 37,50 12,50 230 4,022 3,00 
 

As reduções de armadura (As) simulam perdas na área bruta da seção longitudinal de 

aço entre 10,00 % e 50,00 % do valor inicial dado do modelo de referência. 

Tabela 3.5 – Valores dos parâmetros do modelo elastoplástico para aço CA-50 para armadura. 

Teste h (cm) b (cm) L (cm) As (cm²) 

Redução de 

armadura 

(%) 

as0 25,00 12,50 230,00 4,02 - 

as1 25,00 12,50 230,00 3,62 10% 

as2 25,00 12,50 230,00 3,22 20% 

as3 25,00 12,50 230,00 2,82 30% 

as4 25,00 12,50 230,00 2,41 40% 

as5 25,00 12,50 230,00 2,01 50% 
 

O teste 3 é realizado fazendo uma mudança no vão livre (L) da viga. Como citado em 

Pereira Junior e Pituba(PEREIRA JUNIOR; PITUBA, 2017) é importante ressaltar que nessa 

simulação a distância entre as cargas da flexão a 4 pontos foi sempre mantida em uma faixa 

próxima de L/3, garantindo assim que o teste tenha sempre o mesmo padrão dos anteriores, 

permitindo que a comparação da carga versus deslocamento seja feita de maneira adequada. 

Toda a área de aço é mantida constante em As = 4,022 cm². 

Tabela 3.6 – Proposição de variação do Vão (L). 

Teste h (cm) b (cm) L (cm) As (cm²) 

Redução 

de 

armadura 

(%) 

Posição da 

1º carga 

(cm) 

Distância 

entre 

cargas 

(cm) 

L0 25,00 12,50 230,00 200,00 4,022 80,00 70,00 

L1 26,25 12,50 280,00 250,00 4,022 97,50 85,00 

L2 25,13 12,50 330,00 300,00 4,022 115,00 100,00 

L3 31,25 12,50 380,00 350,00 4,022 130,00 120,00 

L4 34,38 12,50 430,00 400,00 4,022 147,50 135,00 

L5 37,50 12,50 480,00 450,00 4,022 165,00 150,00 
 

As análises são baseadas na verificação de curvas carga versus deslocamento dos 

modelos numéricos geradas pelo código de elementos finitos elaborado em linguagem 
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FORTRAN, sendo comparados os resultados obtidos para duas adições volumétricas de fibras, 

sendo essas de 2,00% e 2,50% do volume de concreto. Para o procedimento numérico é válido 

ressaltar que o mesmo possui uma característica de controle direto de deslocamentos, sendo que 

o nó prescrito para tal controle é o meio do vão da peça. Portanto, os gráficos carga versus 

deslocamento apresentados nesse trabalho caracterizam a carga total P+P (representada na 

Figura 3.7) e o deslocamento no meio do vão da viga. 

3.2.1 Resultados para as simulações propostas na seção 3.2 

Nessa seção são apresentados os resultados relativos às proposições de simulações da seção 3.2. 

Esses resultados comparam as simulações para 2,00% e 2,50% de volume de fibras. Os 

resultados serão apresentados na seguinte sequência: (i) variação de altura (h); (ii) variação de 

área de aço (As); e (iii) variação de vão (L), sendo que no eixo esquerdo estão as curvas 

referentes aos ensaios com concreto a 2,50% de fibra e no eixo direito estão as curvas referentes 

ao concreto com 2,00% de concentração de fibras de aço. 

A primeira simulação compara os resultados obtidos para a viga com volumes de fibras 

de aço de 2,00% e 2,50% considerando uma variação de altura (h) da peça. A Figura 3.9 

apresenta os resultados para tal simulação. No caso os resultados de 2,00% e 2,50% foram 

agrupados todos em único gráfico afim de comparar os resultados para cada proporção de 

mistura de fibras metálicas. 

 

Figura 3.9 - Carga versus deslocamento no meio do vão para mudança de altura (Tabela 3.4). 

Pode-se afirmar que os ganhos de resistência e de rigidez foram acentuados para 

incrementos de altura nas duas situações (para 2,00% e 2,50% de volume de fibras). É possível 

observar a Figura 3.9 e detectar que o aumento de altura gera um ganho de resistência mecânica 
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na peça como um todo, desde a região do Estado Limite de Serviço (ELS) até o seu Estado 

Limite Último (ELU). Para concentração de 2,00% de fibras o aumento da carga última da 

estrutura para o caso h5 foi elevado em até 81,56% quando comparado ao modelo zero, já para 

a concentração 2,50% o incremento de resistência para carga última chega a 93,31%. A Tabela 

3.7 apresenta de forma mais detalhada o ganho total em cada teste realizado verificando que a 

partir do teste h4 os ganhos passam de 7,00% e chegando até aproximadamente 12,00% quando 

comparado o resultado h5-2,00% e h5-2,50%. 

Tabela 3.7 – Cargas máximas e cargas no ELS para os testes com variação da altura (h). 

Teste 
Carga máxima 

(kN) 

Carga do ELS 

(kN) 

Aumento de carga 

no ELS (kN) 

Aumento de carga 

no ELS (%) 

h0-2,0% 186,17 74,46 ---- ---- 

h1-2,0% 200,42 80,16 14,25 7,66% 

h2-2,0% 223,02 89,20 36,85 19,79% 

h3-2,0% 262,35 104,94 76,18 40,92% 

h4-2,0% 294,47 117,79 108,30 58,18% 

h5-2,0% 338,00 135,20 151,83 81,56% 

h0-2,5% 195,38 78,15 ---- ---- 

h1-2,5% 211,38 84,55 15,99 8,19% 

h2-2,5% 236,59 94,63 41,21 21,10% 

h3-2,5% 280,67 112,26 85,29 43,65% 

h4-2,5% 327,76 131,10 132,38 67,76% 

h5-2,5% 377,69 151,07 182,31 93,31% 
 

De modo a isolar a contribuição das fibras de aço na carga última das vigas analisadas, 

na Tabela 3.7 compara-se as situações h0-2,0% e h0-2,5% sendo possível verificar que somente 

a alteração de volume da fibra representa um aumento de 9,21 kN na carga última. Já para o 

caso h5-2,0% e h5-2,5% verifica-se um aumento de 39,69 kN. Se compararmos os dois ganhos 

de resistência citados teremos um ganho de 30,48 kN para um aumento de altura de seção de 

25 cm (caso h0) para 37,50 cm (caso h5). Pode-se concluir que o aumento do volume de fibras 

leva a um ganho maior de resistência à medida que a relação h/b era elevada. 

Avaliando o comportamento carga versus deslocamentos de forma mais detalhada, a 

Tabela 3.8 apresenta a comparação da carga em função de pontos de medidas específicas de 

deslocamentos, sendo adotados estados de deformabilidade em pontos próximos a 4 mm, 8 mm 

e 12 mm. 
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Tabela 3.8 – Comparativo carga versus deslocamento para 4, 8 e 12 mm para todas as simulações com 

variação da altura (h). 

Teste 
Carga máxima 

(kN) 

Carga do ELS 

(kN) 

Aumento de carga 

no ELS (kN) 

Aumento de carga 

no ELS (%) 

h0-2,0% 186,17 74,46 ---- ---- 

h1-2,0% 200,42 80,16 14,25 7,66% 

h2-2,0% 223,02 89,20 36,85 19,79% 

h3-2,0% 262,35 104,94 76,18 40,92% 

h4-2,0% 294,47 117,79 108,30 58,18% 

h5-2,0% 338,00 135,20 151,83 81,56% 

h0-2,5% 195,38 78,15 ---- ---- 

h1-2,5% 211,38 84,55 15,99 8,19% 

h2-2,5% 236,59 94,63 41,21 21,10% 

h3-2,5% 280,67 112,26 85,29 43,65% 

h4-2,5% 327,76 131,10 132,38 67,76% 

h5-2,5% 377,69 151,07 182,31 93,31% 
 

Observando a Tabela 3.8 é possível afirmar que para os casos de h0-2,0% e h0-2,5%, 

em um deslocamento de 12 mm, o maior volume de fibras implicou em um aumento da carga 

correspondente de 8,49 kN (185,24 kN para 193,73 kN) equivalendo a um aumento de 4,58%. 

Esse ganho fica mais evidente na comparação dos casos h5-2,0% e h5-2,5% no deslocamento 

de 12 mm, sendo de 38,94 kN (aumento de 11,98%) a diferença entre os testes com menor e 

maior volume de fibras. Portanto, pode-se afirmar que em situações com maior índice de 

danificação, maior será a contribuição do conjunto armadura e fibra de aço na rigidez do 

elemento estrutural. 

A segunda simulação compara os resultados obtidos para as vigas com volumes de fibras 

de 2,00% e 2,50% considerando uma variação da área de aço nos modelos. Como citado 

anteriormente, essa simulação apresenta reduções na armadura original. A Figura 3.10 

apresenta os resultados para tal simulação. 
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Figura 3.10 - Carga versus deslocamento no meio do vão para mudança da área de aço (Tabela 3.5). 

Conforme esperado, à medida que se reduz a área bruta total da armadura longitudinal, 

diminui-se a carga de pico do elemento estrutural, porém, vale ressaltar que entre o teste zero e 

o teste as-5 houve diminuição de 50,00% da armadura e observa-se que em nenhum momento 

houve redução da carga maior que 28,00% dentro das análises para um único volume, 

mostrando assim o efetivo papel das fibras de aço no elemento. Comparando as simulações com 

volume de fibras de 2,00% para 2,50%, pôde-se observar uma redução na carga de 4,66 kN 

(Carga no ELS) em relação ao teste as4-2,50% para o teste as4-2,00%. A Tabela 3.9 apresenta 

de forma mais detalhada os desempenhos de cada teste realizado junto com o comparativo das 

variações de concentração de fibras de aço. 

Tabela 3.9 – Cargas máximas e cargas no ELS para os testes com variação de área de aço (As). 

Teste Carga máxima (kN) Carga do ELS (kN) 
Diminuição da carga 

no ELS (kN) 

Diminuição da 

carga no ELS 

(%) 

as0-2,0% 186,17 74,46 ---- ---- 

as1-2,0% 176,34 70,53 3,93 5,28% 

as2-2,0% 165,71 66,28 8,18 10,99% 

as3-2,0% 155,75 62,30 12,16 16,34% 

as4-2,0% 144,96 57,98 16,48 22,14% 

as5-2,0% 134,21 53,68 20,78 27,91% 

as0-2,5% 195,38 78,15 ---- ---- 

as1-2,5% 185,89 74,35 3,79 4,86% 

as2-2,5% 176,47 70,58 7,56 9,68% 

as3-2,5% 167,13 66,85 11,30 14,46% 

as4-2,5% 156,62 62,64 15,50 19,84% 

as5-2,5% 147,19 58,87 19,27 24,66% 
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Avaliando detalhadamente os estados de deformação da peça, a Tabela 3.10 apresenta 

a comparação dos carregamentos em função de pontos de medidas de deslocamentos que nesta 

Tabela também foram em pontos próximos a 4 mm, 8 mm e 12 mm. 

Tabela 3.10 – Comparativo carga versus deslocamento para 4, 8 e 12 mm para todas as simulações com 

variação da área de aço (As). 

Teste Carga a 4 mm (kN) Carga a 8 mm (kN) Carga a 12 mm (kN) 

as0-2,0% 99,50 178,43 185,24 

as1-2,0% 95,60 168,76 175,06 

as2-2,0% 91,65 158,40 165,16 

as3-2,0% 87,61 148,68 155,35 

as4-2,0% 83,31 139,58 144,67 

as5-2,0% 78,91 129,15 132,97 

as0-2,5% 97,68 177,79 193,73 

as1-2,5% 94,28 170,35 184,85 

as2-2,5% 90,80 163,88 175,36 

as3-2,5% 87,28 156,24 166,13 

as4-2,5% 83,44 146,81 155,95 

as5-2,5% 79,60 137,37 145,77 
 

Como dito anteriormente, foi possível observar que as fibras de aço tiveram influência 

no aspecto do comportamento não linear do elemento não permitindo que uma redução da 

armadura viesse a impactar de forma intensa no valor da carga máxima da peça. Pode-se 

observar que na situação de 8 mm de deslocamento, nos casos de carregamento com as5-2,50% 

para as5-2,00% houve uma redução total no valor da carga máxima de 8,22 kN (137,37 kN para 

129,15 kN), representando assim, uma redução de 5,98% apenas. Obviamente que o foco aqui 

é a utilização de modelos mais simples com aplicabilidade prática, mas para estudar com 

profundidade o aspecto não-linear das análises realizadas, deve-se pensar em realizar análises 

em uma das situações analisadas neste trabalho, com emprego de simulações mais realísticas bi 

ou tridimensionais com modelos mais sofisticados de dano e aderência de modo a entender 

melhor os fenômenos dissipativos presentes. 

A terceira simulação compara os resultados obtidos para a viga com volumes de aço de 

2,00% e 2,50% considerando uma variação do comprimento da viga, onde cada simulação tem 

um aumento de 50 centímetros no vão efetivo conforme Tabela 3.6. A Figura 3.11 apresenta os 

resultados para tal simulação. 



73 

 

 

 

Figura 3.11 - Carga versus deslocamento no meio do vão para mudança do vão livre (Tabela 3.6). 

Quando analisado o teste padrão L5, houve um incremento de aproximadamente 24,00% 

da carga de pico comparando L5-2,00% e L5-2,50%. A discriminação de todos os testes pode 

ser observada na Tabela 3.11. 

Tabela 3.11 – Cargas máximas e cargas no ELS para os testes com variação do vão livre (L). 

Teste Carga máxima 

(kN) 

Carga do ELS (kN) Diminuição da carga 

no ELS (kN) 

Diminuição da carga 

no ELS (%) 

L0-2,0% 186,17 74,47 ---- ---- 

L1-2,0% 146,66 58,66 15,81 21,23% 

L2-2,0% 121,03 48,41 26,06 34,99% 

L3-2,0% 105,20 42,08 32,39 43,49% 

L4-2,0% 88,84 35,54 38,93 52,28% 

L5-2,0% 69,01 27,61 46,86 62,93% 

L0-2,5% 195,38 78,15 ---- ---- 

L1-2,5% 160,51 64,20 13,95 17,85% 

L2-2,5% 136,17 54,47 23,68 30,30% 

L3-2,5% 118,27 47,31 30,85 39,47% 

L4-2,5% 102,66 41,06 37,09 47,46% 

L5-2,5% 85,71 34,28 43,87 56,13% 
 

É possível verificar que as simulações L1-2,00% e L1-2,50% tem uma diferença de 

13,85 kN representando uma redução de 8,63% do valor do carregamento (160,51 kN para 

146,66 kN), já para as simulações L5-2,00% e L5-2,50% essa diferença chegou ao valor de 

19,48%. Quando comparado os resultados de redução do vão (L) com os resultados de redução 

da armadura (As), é possível perceber que a redução do vão (L) é sempre preponderante em 

relação a área de aço (As), visto que, na simulação tipo 5 as reduções chegam a valores maiores 
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que 56,00% enquanto a redução da armadura proporciona um decréscimo de carga no ELS que 

não ultrapassa 28,00%. 

A Tabela 3.12 apresenta a comparação da diminuição da carga em função de pontos de 

medidas de deslocamentos, que nessa Tabela foram em pontos próximos a 4 mm, 8 mm e 12 

mm. 

Tabela 3.12 – Comparativo carga versus deslocamento para 4, 8 e 12 mm para todas as simulações com 

variação do vão efetivo (L). 

Teste Carga a 4 mm (kN) Carga a 8 mm (kN) Carga a 12 mm (kN) 

L0-2,0% 95,50 178,43 185,24 

L1-2,0% 56,06 97,02 136,98 

L2-2,0% 37,27 59,32 83,2 

L3-2,0% 27,52 40,8 55,36 

L4-2,0% 20,57 30,03 39,18 

L5-2,0% 15,35 23,32 29,5 

L0-2,5% 97,68 177,79 193,73 

L1-2,5% 59,35 103,65 147,09 

L2-2,5% 40,74 66,47 94,02 

L3-2,5% 30,18 46,29 63,98 

L4-2,5% 23,28 34,50 46,16 

L5-2,5% 17,95 27,09 34,99 
 

Avaliando a Tabela 3.12 e as consequentes reduções da carga máxima, é possível 

perceber que o teste padrão 1 (2,0% de volume de fibras) quando comparado ao teste padrão 0 

(2,0% de volume de fibras) as reduções de carga são de aproximadamente 39,44 kN para um 

deslocamento de 4 mm. Para os mesmos testes com 2,5% de fibras esse valor é da ordem de 

38,33 kN. Já a Tabela 3.13 apresenta com detalhes as reduções de carga comparadas ao modelo 

padrão zero. 

Tabela 3.13 – Comparativo de redução de carga com os deslocamentos de 4, 8 e 12 mm. 

Teste 
Carga a 4 

mm (kN) 

Redução da 

carga (kN) 

Carga a 8 mm 

(kN) 

Redução da 

carga (kN) 

Carga a 

12 mm 

(kN) 

Redução da 

carga (kN) 

L0-2,0% 95,50 --- 178,43 --- 185,24 --- 

L1-2,0% 56,06 39,44 97,02 81,41 136,98 48,26 

L2-2,0% 37,27 58,23 59,32 119,10 83,20 102,00 

L3-2,0% 27,52 67,98 40,80 137,63 55,36 129,88 

L4-2,0% 20,57 74,93 30,03 148,40 39,18 146,06 

L5-2,0% 15,35 80,15 23,32 155,11 29,50 155,74 

L0-2,5% 97,68 -- 177,70 --- 193,70 --- 

L1-2,5% 59,35 38,33 103,65 74,14 147,09 46,64 

L2-2,5% 40,74 56,94 66,47 111,30 94,02 99,71 

L3-2,5% 30,18 67,50 46,29 131,50 63,98 129,70 
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L4-2,5% 23,28 74,40 34,50 143,29 46,16 147,57 

L5-2,5% 17,95 79,73 27,09 150,70 34,99 158,74 
 

É possível verificar que o carregamento a 4 mm, 8 mm e 12 mm diminuiu 

consideravelmente visualizando que a peça perdeu resistência com o aumento do vão livre. Ao 

analisar os pontos de deslocamentos e suas respectivas forças, percebe-se que para 4,00 mm de 

deslocamento, o carregamento reduz da ordem de 35 kN a 80 kN aproximadamente em ambos 

os volumes de fibras. Para os deslocamentos de 8 mm e 12 mm esse valor varia da ordem de 46 

kN a 158 kN aproximadamente. 

Outra situação importante a ser avaliada é o caráter não linear do comportamento carga 

versus deslocamento, que no caso da redução do vão implicou em uma queda brusca da rigidez 

a flexão do conjunto estrutural, quando comparada por exemplo com a Figura 3.10 da variação 

de área de aço. 

Os resultados obtidos confirmam que parâmetros altura e vão talvez sejam as 

propriedades mais influentes no requisito de análise da deformabilidade de peças fissuradas. 

Quantitativamente, essa influência é evidenciada no presente trabalho pelos estudos que 

apontaram que para aumento da altura da seção transversal, observam-se aumentos da carga 

final em kN, maiores que 90,00% para as simulações indicadas. Já para o vão, a mudança é 

sensível no sentido de redução da carga máxima da peça. Para peças com 2,00% de 

concentração de fibras a redução ficou entre 21,00% a 63,00% aproximadamente. Já para 

simulações que envolviam uma peça com concentração de 2,50%, a redução de carga máxima 

também ocorreu e ficou no intervalo de 17,00% a 56,00%.  

Com relação aos ensaios de redução da armadura longitudinal, foram promovidas 

reduções entre 10,00% e 50,00% da armadura de flexão das peças estudadas (tanto para 2,00% 

e 2,50% de concentração de fibras), porém em nenhum dos casos houve redução maior do que 

25,00% da carga máxima da peça, possivelmente podendo atribuir parte dessa resistência ao 

grampeamento feito pelas fibras de aço. Observa-se também que a presença de fibras na matriz 

cimentícia reduz o nível de deslocamento na peça, mesmo que haja uma redução sensível na 

armadura. Observa-se, portanto, que o presente trabalho contribui para visualizar uma 

estimativa de percentuais de redução e/ou ampliação dos esforços e deslocamentos causados 

pela variação dos parâmetros geométricos das vigas de CRFA analisadas até então. 

Outro fator importe que se deve observar no trabalho é que o acréscimo de um volume 

de fibras de aço no sistema estrutural permitiu uma redução da armadura sem perda expressiva 

de rigidez à flexão (Figura 3.10) na situação de carregamento de serviço. No âmbito de projetos 
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estruturais tal situação é interessante visto que a abertura de fissuras e deslocamentos da peça 

estão ligadas a essa rigidez à flexão, logo é possível afirmar que a utilização de fibras permitirá 

uma redução da densidade de armadura sem detrimento das propriedades de resistência à flexão 

da peça, principalmente em peças com relação h/b elevadas. Outra questão é a melhoria da 

efetividade de utilização de fibras em peças com maiores vãos, onde o processo de fissuração 

é mais intenso e quantidade de fissuras é maior, sendo a atuação das fibras de maior efetividade. 

Obviamente que mais ensaios experimentais e numéricos devem ser realizados de modo 

a se obter respostas com possibilidade de tratamento estatístico e contribuir para a obtenção de 

uma metodologia de estimativa de deslocamentos para de concreto reforçado com fibras de aço 

(CRFA). Porém, esse estudo evidência a relevância dos parâmetros de entrada de um modelo 

numérico relacionado a materiais. Mesmo que geometria, caso abordado nesse exemplo, seja 

um fator fixo imutável em um ambiente de simulação em métodos numéricos, fatores como 

efeito escala e correlação das variáveis de estado devem ser feitas sempre para que o 

comportamento numérico seja o mais próximo da realidade manifestada na natureza. 
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4 RESULTADOS, ANÁLISES E CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

Nesta seção são apresentados todos os resultados dessa pesquisa. Primeiramente descrevem-se 

os procedimentos metodológicos utilizados para elaboração deste trabalho e posteriormente os 

resultados das aplicações em concreto. 

Para desenvolvimento do trabalho foram utilizadas duas IDE’s (Integrated Development 

Environment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado): (a) SPYDER; e (b) MATLAB. Sendo 

que a IDE SPYDER permitiu o desenvolvimento de programação na linguagem PYTHON. Para 

interpretação e armazenamento de uma parcela dos resultados foi utilizado o software EXCEL 

do pacote OFFICE. 

Em função da quantidade de resultados a serem apresentados cada um dos setups para 

testes foram introduzidos nas seções subsequentes. Além disso é válido salientar também que 

os resultados não seguem uma sequência temporal de elaboração e sua apresentação nesta seção 

é organizada de forma a proporcionar uma leitura mais adequada desse texto. 

Os algoritmos desenvolvidos para utilização nos problemas foram: (a) Algoritmo de 

Enxame de Partículas (Particle Swarm Optimization Algorithm); (b) Algoritmo de Colônia de 

Vagalumes (Firefly Algorithm); (c) Algoritmo de Colônia de Abelhas Artificiais (Artificial Bee 

Colony Algorithm). Em uma parcela dos resultados foi utilizado o Algoritmo Genético (função 

ga disponível em: https://www.mathworks.com/help/gads/ga.html) 

disponível no sistema de toolbox do software MATLAB. Apenas nas aplicações que utilizavam 

a função ga que a estrutura idealizada foi alterada em relação à proposta original visto que o 

toolbox do MATLAB já possui uma estrutura própria de execução. 

As codificações de otimização foram desenvolvidas por meio de programação 

estruturada e com uso de métodos. Esses métodos permitiram particionar o código de forma a 

permitir uma melhoria na manutenção dos mesmos e ajustes. Na programação utilizada não foi 

abordado nenhum conceito de programação paralela. Portanto, a otimização ocorrida na etapa 

de processamento era gerenciada por mecanismos internos da IDE de origem. 

Essa estrutura genérica (ver Figura 4.1) permitia a concatenação de diversos problemas 

de otimização somente com alterações na Função Objetivo (FO) do problema. Portanto, todas 

as chamadas do modelo numérico e alterações somente eram feitas dentro da chamada da FO 

do problema. 

https://www.mathworks.com/help/gads/ga.html
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Figura 4.1 – Estrutura genérica de funcionamento da plataforma de testes. 

Para simulação do concreto foram utilizados os modelos numéricos: (a) modelo 

constitutivo a dano de Mazars e Pijaudier-Cabot (MAZARS; PIJAUDIER‐CABOT, 1989a); e 

(b) Modelo de fissuração distribuída Multi-Directional Fixed Crack Model disponível no 

software DIANA. As versões unidimensionais do modelo de dano de Mazars e Pijaudier-Cabot 

(MAZARS; PIJAUDIER‐CABOT, 1989a) foram implementadas nas linguagens PYHTON e 

MATLAB para as aplicações chamadas aqui de 1D. 

Alguns conteúdos referentes aos concretos utilizados nas versões de testes 

unidimensionais ou 1D assim como o equacionamento para análise de correlação das curvas de 

referência e modelo numérico estão descritas nos apêndices desse trabalho. A seção 6.1 

contempla as equações empíricas para proposição de curvas de concreto simples sem fibras 

metálicas. A seção 6.2 apresenta as equações que permitem obter as correlações entre os dados 

observados e dados numéricos. Já a seção 6.3 contempla um teste de cenários para os algoritmos 

de otimização mais utilizados nessa pesquisa. 

 Testes preliminares e proposições de melhorias em funções de benchmark 

 

Independentemente da fundamentação do algoritmo, sempre quando criados ou adaptados, tais 

algoritmos necessitam de ter seu desempenho verificado como também um estudo sobre a 

influência dos parâmetros internos no processo de otimização é necessário. Tais testes permitem 

verificar tanto a eficiência do algoritmo, quanto os tipos de problemas a que ele mais se adequa 

(JAMIL; YANG, 2013). 

Para realização desses testes de funcionamento, normalmente a comunidade científica 

faz uso das chamadas funções de benchmark, sendo essa uma ferramenta essencial na área de 

otimização (HUSSAIN et al., 2017). Tais funções se caracterizam como problemas 

matemáticos de alta complexidade com uma diversidade de características especiais (funções 
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unimodais, multimodais, regulares, irregulares, separáveis, não separáveis, multidimensionais 

etc.), porém com a solução global conhecida. 

Dado o contexto apresentado anteriormente, os testes apresentados na seção 4.1 têm 

como objetivo verificar o funcionamento dos algoritmos metaheurísticos com característica de 

enxame e também deseja-se verificar a aplicabilidade de técnicas numérico-computacionais que 

permitam a melhoria do comportamento desses métodos de otimização. 

Além das versões originais dos algoritmos foram usadas as técnicas numéricos-

computacionais de elitismo e alterações na população ao longo do processo iterativo. A 

descrição dessas técnicas é feita à medida que os resultados são apresentados. A padronização 

geral dos testes é de uso de uma população de 20 indivíduos, 500 iterações e 30 repetições do 

processo de otimização. Os algoritmos de otimização usados em todos os testes são: Algoritmo 

de Colônia de Vagalumes (FA) e Algoritmo de Enxame de Partículas (PSO). 

A padronização usada no algoritmo de Colônia de Vagalumes (FA) está descrita na 

Tabela 4.1. Na Tabela 4.1, 𝛼𝑚𝑎𝑥 e 𝛼𝑚𝑖𝑛 são os fatores de aleatoriedade do algoritmo FA, 𝛽 e 𝛾 

fatores relativos a atratividade e 𝛤 é tido como a escala do sistema de variáveis de projeto. 𝑋𝑚𝑎𝑥 

e 𝑋𝑚𝑖𝑛 representam os limites máximos e mínimos das variáveis de projeto. 

Tabela 4.1 – Parâmetros da versão original do algoritmo FA. 

Parâmetro Valor 

População 20 

𝛼𝑚𝑎𝑥 e 𝛼𝑚𝑖𝑛 0,95 e 0,20 

𝛽  1,00 

𝛾 1 𝛤2⁄  

𝛤 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 
 

A padronização usada no algoritmo de Enxame de Partículas (PSO) está descrita na 

Tabela 4.2. Na Tabela 4.2, 𝛼 e 𝛽 representam os fatores dos termos sociais e pessoais, 𝑤 o fator 

inercial, e, 𝑉𝑒𝑙𝑚𝑎𝑥 e  𝑉𝑒𝑙𝑚𝑖𝑛 representam os limites máximos e mínimos de velocidade da 

partícula. 

Tabela 4.2 – Parâmetros da versão original do algoritmo PSO. 

Parâmetro Valor 

População 20 

𝛼 = 𝛽 2,00 

𝜔  1,00 

𝑉𝑒𝑙𝑚𝑎𝑥 (𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛). 0,50 

𝑉𝑒𝑙𝑚𝑖𝑛 −𝑉𝑒𝑙𝑚𝑎𝑥  
 



80 

 

 

A Tabela 4.3 detalha cada uma das funções usadas para geração dos resultados 

denominadas aqui de testes de benchmark. 

Tabela 4.3 – Funções de benchmark utilizadas nos resultados. 

Nome Função Intervalo min Eq. 

f1 𝑓(𝑥) = ∑𝑥𝑖
2

𝑑

𝑖=1

 [-5.12; 5.12] 
f(x*) = 0, 

x*(0,...,0) 
(4.1) 

f2 𝑓(𝑥) =  ∑[100(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
2)2 + (𝑥𝑖 − 1)2

𝑑−1

𝑖=1

 [-5; 10] 
f(x*) = 0, 

x*(1,...,1) 
(4.2) 

f3 
𝑓(𝑥) = −𝑎 𝑒𝑥𝑝

(

 −𝑏√
1

𝑑
∑𝑥𝑖

2

𝑑

𝑖=1
)

 − 𝑒𝑥𝑝 (
1

𝑑
∑𝑐𝑜𝑠(𝑐𝑥𝑖)

𝑑

𝑖=1

) + 𝑎

+ 𝑒𝑥𝑝(1) 

[-32.768; 

32.768] 

f(x*) = 0, 

x*(0,...,0) 
(4.3) 

f4 𝑓(𝑥) = 10𝑑 + ∑[𝑥𝑖
2 − 10𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑥𝑖)]

𝑑

𝑖=1

 [-5.12; 5.12] 
f(x*) = 0, 

x*(0,...,0) 
(4.4) 

f5 𝑓(𝑥) = ∑
𝑥𝑖

2

400

𝑑

𝑖=1

− ∏𝑐𝑜𝑠 (
𝑥𝑖

√𝑖
) + 1

𝑑

𝑖=1

 [-600; 600] 
f(x*) = 0, 

x*(0,...,0) 
(4.5) 

f6 𝑓(𝑥) = ∑𝑥𝑖
2 + (∑0.5𝑖𝑥𝑖

𝑑

𝑖=1

)

2

+ (∑0.5𝑖𝑥𝑖

𝑑

𝑖=1

)

4
𝑑

𝑖=1

 [-5; 10] 
f(x*) = 0, 

x*(0,...,0) 
(4.6) 

 

Legenda: f1: Sphere; f2: Rosenbrock; f3: Ackley; f4: Rastrigin; f5: Grienwank; f6: Zakharov. 

4.1.1 Os critérios de elitismo aplicados na população 

Os critérios elitistas são modelos de seleção da população que permitem que o algoritmo não 

perca a melhor solução encontrada baseada em uma determinada probabilidade. O elitismo é 

bastante usado em Algoritmos Genéticos e sua técnica é de fácil implementação em qualquer 

metaheurística. Basicamente, segue-se a regra de Escalada da Montanha (Hill Climbing) 

conforme descrito a seguir: 

• Gera um valor da variável de projeto a partir do critério de movimento do algoritmo. 

No caso dessa parte dos resultados será adotado o movimento do algoritmo de Colônia 

de Vagalumes conforme equação (2.4). 

• Se este novo ponto apresenta um melhor valor (Minimização da FO) para a função de 

avaliação (Função Objetivo), então o novo ponto torna-se o ponto atual. 

Na Tabela 4.4 apresenta-se o resultado dos testes para a avaliação das funções de 

benchmark considerando o procedimento de elitismo. Neste caso o algoritmo FA foi o único 

que recebeu a melhoria. Tal alternativa também foi implementada no algoritmo PSO, mas para 

esse algoritmo, em específico, a técnica não foi efetiva visto que ao não permitir o movimento 

da partícula devido ao critério elitista (também chamado de critério guloso) nas iterações, o 

segundo termo e terceiro termo da equação (2.2) permanecem zerados e então o algoritmo entra 



81 

 

 

em um processo de caminhada randômica tornando-se ineficiente do ponto de vista de 

convergência. Uma alternativa seria criar um critério de ativação para o mecanismo de seleção 

elitista, análogo ao procedimento de mutação usado em algoritmos genéticos onde o elitismo 

está sujeito a uma taxa de aceitação inferior a 100%. 

4.1.2 Os critérios de alteração na população ao longo do processo iterativo 

Alterações induzidas na população também são técnicas largamente usadas no desenvolvimento 

de processos de otimização com uso de metaheurísticas. Entre elas podem ser citadas como 

exemplos: (a) sistema de clusters na população; (b) sistema de busca local; e (c) alterações na 

população inicial. 

Nesse texto é apresentada uma técnica mista de avaliação da população ao longo do 

processo iterativo denominada Quasi Oppositinal Learning, técnica a qual foi desenvolvida por 

Rahnamayan et al. (RAHNAMAYAN; TIZHOOSH; SALAMA, 2007). O método Quasi 

Oppositinal Learning é uma variação da técnica Opposition-Based Learning que foi introduzida 

por Tizhoosh (TIZHOOSH, 2005). A técnica consiste na criação de uma população oposta a 

população existente, partindo da premissa básica que, na pior das hipóteses, o mínimo global 

estará na posição oposta a posição atual de uma partícula (RAHNAMAYAN; TIZHOOSH; 

SALAMA, 2007; ROY; MANDAL, 2011; TIZHOOSH, 2005). Em teoria, a técnica prevê uma 

aceleração da convergência do algoritmo quando implementada.  

O método foi introduzido para criação de uma população inicial de forma a estabelecer 

um ponto de partida satisfatório e acelerar a convergência do processo. Conforme dito 

anteriormente, o critério usado aqui é o conceito de Quasi Oppositinal Learning que pode ser 

definido pelas equações (4.7) a (4.9). Onde a equação (4.7) define o ponto oposto {𝑋𝑜𝑝} 

(Opposite point) em um espaço 𝑛-dimensional. Na equação (4.7), 𝑎𝑖 e 𝑏𝑖 representam os 

intervalos inferiores e superiores das variáveis de projeto do problema, e {𝑋𝑖} a partícula atual. 

{𝑋𝑜𝑝} = {𝑎𝑖} + {𝑏𝑖} − {𝑋𝑖} (4.7) 

{𝑋𝑞𝑜} = 𝑟𝑎𝑛𝑑({𝑐𝑖}, {𝑋𝑜𝑝}) (4.8) 

{𝑐𝑖} =
{𝑎𝑖} + {𝑏𝑖}

2
 (4.9) 

Na equação (4.8), o vetor de pontos quase-opostos é dado por {𝑋𝑜𝑝} (Quasi-

Oppositional point) e 𝑟𝑎𝑛𝑑 é um vetor uniformemente distribuído entre {𝑐𝑖} e {𝑋𝑜𝑝}.  
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No caso desse trabalho, foi repetido o procedimento descrito por Rahnamayan et al 

(RAHNAMAYAN; TIZHOOSH; SALAMA, 2007) que consiste em aplicar essa alteração de 

população durante a criação da população inicial e ao fim do processo iterativo após o 

movimento da partícula. Para esse trabalho o fator de salto ou jumping factor (𝐽𝑟) foi adotado 

como 0,50. Tal procedimento também pode ser consultado em (RAO; RAI, 2017; ROY; BHUI, 

2013; ROY; MANDAL, 2011). Na Tabela 4.4 apresenta-se um resumo dos resultados para o 

valor médio da FO para os algoritmos PSO e FA. 

Tabela 4.4 – Resultado médio do valor da FO para os testes nos Algoritmo FA e PSO para critério elitista 

(G) e Quasi-Oppositional (QOP). 

Função  FA D=5 FA-G D=5 FA-QOP D=5 PSO D=5 PSO-QOP D=5 

f1 0,092 0,020 0,025 0,249 0,128 

f2 16,687 4,256 6,167 151,641 44,655 

f3 4,717 3,011 3,266 6,123 4,925 

f4 6,546 2,910 5,394 7,180 6,366 

f5 1,211 0,726 0,821 1,716 1,439 

f6 0,384 0,069 0,172 7,390 1,663 

Função  FA D=10 FA-G D=10 FA-QOP D=10 PSO D=10 PSO-QOP D=10 

f1 0,840 0,327 0,301 6,232 1,761 

f2 218,137 63,355 68,366 7540,180 1172,839 

f3 7,736 5,742 5,782 13,392 9,355 

f4 37,039 21,019 30,171 52,370 38,434 

f5 4,029 2,102 2,154 22,762 6,490 

f6 3,769 1,195 2,999 60,719 26,142 

Função  FA D=20 FA-G D=20 FA-QOP D=20 PSO D=20 PSO-QOP D=20 

f1 4,011 1,983 1,567 45,888 10,094 

f2 1630,821 493,460 499,811 144926,005 17959,172 

f3 10,362 8,325 7,431 18,617 13,491 

f4 124,374 84,844 91,423 196,220 123,157 

f5 14,259 7,861 6,594 151,825 34,668 

f6 25,223 6,734 21,428 358,615 159,760 

Função  FA D=30 FA-G D=30 FA-QOP D=30 PSO D=30 PSO-QOP D=30 

f1 8,385 4,624 2,838 105,876 22,347 

f2 4303,845 1418,183 1466,813 443411,583 60505,547 

f3 11,517 9,607 8,135 19,993 15,056 

f4 214,316 163,633 128,449 352,100 220,650 

f5 30,653 16,588 10,903 369,230 78,298 

f6 69,182 14,925 56,531 760,512 385,520 
 

Como forma de balizar os resultados encontrados nas versões originais é possível 

afirmar que os dados evidenciam que os algoritmos conseguiram encontrar valores similares 
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aos encontrados nas bibliografias do assunto(KOYUNCU; CEYLAN, 2019; LIU et al., 2007; 

WANG et al., 2017a, 2017b). 

4.1.3 Análise dos resultados das implementações 

As alterações introduzidas nos algoritmos revelaram uma melhora no comportamento FO-

Iterações. Em 100% dos testes os algoritmos que tinham como base o FA foram mais efetivos 

na determinação do valor mínimo das funções de referência.  

Apesar da melhoria no comportamento do algoritmo, o número de avaliações da FO 

(𝑁𝐹𝐶) aumenta em relação aos algoritmos originais evidenciando o teorema de Wopert e 

Macready: Não Existe Almoço Grátis (No Free Lunch Theorems for Optimization)(HO; 

PEPYNE, 2002). Observando a Erro! Fonte de referência não encontrada. é possível p

erceber que quando comparado o comportamento médio do valor da FO em relação ao número 

de avaliações da função objetivo (chamado aqui de NFC-Number Function Calls) apenas as 

versões com o Quasi Oppositinal Learning melhoram pela ótica do 𝑁𝐹𝐶. Tal situação é 

visualizada para ambos os algoritmos testados. 

É válido salientar que o número 𝑁𝐹𝐶 é dependente da quantidade de população adotada, 

portanto, esses valores podem ser alterados à medida que se regule o número de população 

(𝑁𝑝𝑜𝑝) do problema. 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada., apresenta-se a curva média de c

omportamento dos valores de FO para as alterações implementadas nas funções de 30 

dimensões. A curva média estabelecida também apresenta o comportamento da FO em função 

do número de avaliações da função objetivo (𝑁𝐹𝐶). Tal fato evidencia a fala do teorema que, 

pelo ponto de vista de iterações, os algoritmos produzem melhora no comportamento das 

funções e já pela ótica de analisar o custo disso os gráficos evidenciam um aumento da NFC. 

Porém até o valor de 10.000 avaliações a proposição Quasi-Oppositional se mostrou 

satisfatória. 
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(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(d) 

Coluna FO-Iteração Coluna FO-NFC (até 10.000 NFC) 

 

Figura 4.2 – Estudo das variações dos algoritmos com a curva média da FO vs. Iteração e FO vs. NFC 

(até 10.000 avaliações) para funções de 30 dimensões. (a) Sphere; (b) Rosenbrock; (c) Ackley; (d) 

Rastrigin. 

4.1.4 Conclusões parciais da seção 4.1 

Com os resultados apresentados na seção 4.1.3, foi possível verificar que as técnicas 

implementadas nos algoritmos de otimização surtiram efeito no comportamento FO-Iterações. 

Porém, essas alterações têm um preço conforme previsto pelo Teorema da Não Existência de 

Almoço Grátis. Tais alterações aumentam o número de avaliações da FO nos casos estudados. 

Os algoritmos tradicionais apresentam um NFC total de 10.000 avaliações para suas versões 
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originais enquanto os critérios de seleção elitista e Quasi-Oppositional aumentam esse valor 

para cerca de 15.000 e 94.000 avaliações respectivamente.  

Avaliando em termos de NFC é possível verificar que o melhor desempenho encontrado 

foi no algoritmo com a variação Quasi-Oppositional. Apesar de um valor superior de NFC na 

última geração ou iteração, esse algoritmo conseguiu alcançar resultados superiores às versões 

originais na média de 10.000 avaliações de FO.  

 Os primeiros testes do acoplamento da otimização com um modelo efetivo para 

concreto 

 

Os resultados dessa seção são extraídos do artigo “Uma abordagem experimental e numérica 

para determinação de curvas de compressão para concreto simples e reforçados com fibras de 

aço” de Rauecker et al.(RAUECKER et al., 2019) que é um dos produtos dessa tese. Aqui será 

apresentado os testes realizados com o modelo efetivo empírico de Carreira e Chu 

(CARREIRA; CHU, 1985). O modelo de Carreira e Chu(CARREIRA; CHU, 1985) foi obtido 

a época através de regressões de ensaios experimentais de concreto simples à compressão. 

Um dos parâmetros mais importantes no controle tecnológico do concreto deveria ser a 

curva tensão-deformação à compressão(MEDEIROS et al., 2017b), que fornece várias 

informações importantes para elaboração de projetos estruturais, tais como a resistência à 

compressão, o módulo de elasticidade tangente inicial e secante, a deformação na carga de pico 

e a tenacidade do concreto. Além disso, para uma adequada análise não linear física de uma 

estrutura por métodos computacionais é necessário conhecer toda a curva tensão-deformação à 

compressão do concreto podendo essa ser elaborada via modelagem experimental, numérica ou 

através de uma integração das duas últimas. 

O trabalho de Carreira e Chu(CARREIRA; CHU, 1985) é um clássico na área e a 

equação (4.10) apresenta o modelo da curva tensão-deformação adotada pelo autor. Sendo que, 

para o procedimento inverso empregado nessa ocasião, as variáveis de projeto do problema de 

otimização foram 휀𝑐,𝑙𝑖𝑚 e 𝛽, sendo o primeiro referente a deformação para tensão máxima e 𝛽 

um fator que influência o formato da curva tensão-deformação do material. Nessa expressão, 

𝜎𝑐 é a tensão de compressão do concreto; 휀𝑐 é a deformação específica para cálculo da tensão 

no modelo numérico. Já 𝑓𝑐 é o valor da tensão máxima de compressão característica do 

concreto. 
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𝜎𝑐

𝑓𝑐
=

𝛽.
휀𝑐

휀𝑐,𝑙𝑖𝑚

𝛽 − 1 + (
휀𝑐

휀𝑐,𝑙𝑖𝑚
)
𝛽

 (4.10) 

O intervalo adotado para as variáveis foi de 0,0010 a 0,0030 para a deformação de pico 

휀𝑐,𝑙𝑖𝑚 e de 1,00 a 4,00 para a variável 𝛽. Nesta parcela dos resultados, a rotina de otimização 

foi executada 10 vezes (10 pontos iniciais ou “sementes” diferentes) a fim de garantir que a 

população do algoritmo percorresse o maior espaço amostral possível, melhorando assim o fator 

de exploração do mesmo. A curva tensão-deformação numérica foi definida como sendo a que 

minimizava a Função Objetivo (FO) escolhida para o problema em questão, ou seja, que 

minimizava a distância entre as curvas numérica e experimental. A FO utilizada neste trabalho 

é mostrada nas equações (4.11) e (4.12). Essa FO é equivalente a equação (1.6) do Quadro 1.4. 

∑(
𝜎𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝜎𝑖
𝑒𝑥𝑝

𝜎𝑖
𝑒𝑥𝑝 )

2𝑛

𝑖=1

 (4.11) 

𝑋𝑖 ≤ 𝑋 ≤ 𝑋𝑓 (4.12) 

Na equação (4.11), 𝜎𝑖
𝑒𝑥𝑝

 é a tensão de compressão no corpo de prova obtida do ensaio 

(curva média dos corpos de prova), 𝜎𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 é a tensão de compressão numérica (obtida do modelo 

empírico sugerido Carreira e Chu(CARREIRA; CHU, 1985)) e 𝑛 é o número de pontos 

experimentais do ensaio. 𝑋 representa o vetor de variáveis de projeto e 𝑋𝑖 e 𝑋𝑓 os limites inferior 

e superior dessas variáveis. 

O algoritmo empregado nessa simulação foi o algoritmo de Colônia de Vagalumes (FA) 

proposto por Fister et al.(FISTER; FISTER; ZUMER, 2012) e os parâmetros empregados nessa 

modelagem numérica foram: 𝛽0= 1,00, 𝛾 = 1,00, 𝛽𝑚𝑖𝑛 = 0,10, α = 0,20, 𝑁𝑝𝑜𝑝 = 100 e 𝑁𝑔𝑒𝑛 = 

400. 

A curva de referência para o problema é dada pela Figura 4.3 que representa a resposta 

experimental dos ensaios de compressão uniaxial também realizados nessa tese. Vale ressaltar 

que para a determinação da curva média relativa, na Figura 4.3 foram eliminados do conjunto 

de dados os resultados referentes ao “CP 15” devido a sua grande discordância em relação aos 

outros resultados obtidos. 
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Figura 4.3 – Curvas obtidas nos ensaios experimentais com máquina de baixo custo para concreto simples 

sem adição de fibras. 

Empregando a equação empírica sugerida por Carreira e Chu(CARREIRA; CHU, 

1985), a melhor curva tensão-deformação numérica obtida é apresentada na Figura 4.4a. Foram 

feitas 40.100 avaliações da FO por “semente” do modelo de otimização, sendo que para as dez 

sementes aplicadas obteve-se um total de 401.000 avaliações da FO em um tempo total de 

processamento de 124,85 segundos. Os resultados obtidos para as variáveis do problema foram: 

휀𝑐,𝑙𝑖𝑚 = 0,0024262 e β = 3,870391. Neste caso, o valor obtido para a FO foi igual a 1,57741. 

Comparando a área sob a curva numérica com a área sob a curva experimental, a diferença foi 

de apenas 0,0158 MPa. A tensão de pico obtida para o modelo descrito pela equação de Carreira 

e Chu(CARREIRA; CHU, 1985) foi de 60,21MPa enquanto no ensaio experimental foi de 

54,57 MPa, isto é, uma diferença percentual de 10,34%. Esses valores mostram que o algoritmo 

de otimização foi capaz de determinar as variáveis da equação empírica de Carreira e 

Chu(CARREIRA; CHU, 1985) que representam o comportamento do corpo de prova ensaiado. 

 



88 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.4 – (a) Comparação das curvas tensão-deformação à compressão do concreto experimental 

Traço 1 com a modelagem numérica; (b) Comparação entre as curvas normalizadas. 

4.2.1 Conclusões parciais da seção 4.2 

A análise inversa empregando algoritmos de otimização metaheurísticos bioinspirados, neste 

caso a colônia de vagalumes (FA), mostrou-se satisfatória para a determinação dos parâmetros 

de curvas tensão-deformação do concreto, visto que outros métodos numéricos, tais como o de 

mínimos quadrados, requerem uma quantidade maior de testes, fazendo com que o usuário 

avalie cada variável separadamente até o completo ajuste da curva. O processo de mínimos 

quadrados fora utilizado em: PITUBA; FERNANDES, 2011b e PEREIRA JUNIOR; ARAÚJO; 

PITUBA, 2016c 

 Aplicações iniciais com o modelo de dano de Mazars e Pijaudier-Cabot versão 

unidimensional 

 

Nessa seção são apresentados os resultados para as primeiras aplicações da otimização inversa 

acoplada a uma versão unidimensional do modelo de dano de Mazars e Pijaudier-Cabot. 

Inicialmente, foi realizada uma análise de sensibilidade paramétrica do modelo de dano em 

questão. 

A análise de sensibilidade consiste em quantificar as variações na saída do modelo por 

meio de perturbações nas variáveis de entrada (LINK et al., 2018; MORIO, 2011), sendo essa 

uma ferramenta de suma importância no desenvolvimento de modelos físico-matemáticos 

(RAZAVI; GUPTA, 2015) em diversos campos das ciências (RAZAVI; GUPTA, 2015; 

FELMLEE et al., 2011; DONG et al., 2019). 

A abordagem utilizada para análise de sensibilidade foi do tipo One Factor At a Time 

(OFAT) ou One At a Time (OAT), que consiste em variar, independentemente os parâmetros 

de entrada, um fator de cada vez, mantendo todos os outros constantes de acordo com um 
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cenário padrão pré-estabelecido(CZITROM, 1999). Para isso, utiliza-se do conceito de 

diferenciação(SALTELLI, 1999) da função teste conforme proposto na equação (4.13), em que 

𝑆𝑖 equivale a função de sensibilidade que por si já é normalizada; 𝑥𝑖 é a variável n-dimensional 

de interesse do problema; e 𝑦 é a função teste representativa do modelo físico-matemático. 

𝑆𝑖 = (
𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑖
) .

𝑥𝑖

𝑦(𝑥𝑖)
 (4.13) 

No caso desse trabalho, a função 𝑦(𝑥𝑖) a ser analisada é a função de tensão para 

descrever o comportamento do concreto sobre estados uniaxiais de carregamento, dado 

conforme equação (3.4). No caso desse modelo as variáveis de projeto são as variáveis 𝐴𝑇 e 𝐵𝑇 

para situações de tração uniaxial (equação (3.8)) e 𝐴𝐶  e 𝐵𝐶.para situações de compressão 

uniaxial (equação (3.9)). 

Para as análises de sensibilidade, foi estabelecido um concreto de 30 MPa de resistência 

média à compressão (𝑓𝑐𝑚) baseado nos modelos empíricos não lineares descritos na seção de 

apêndice 6.1. Para verificar a influência dos parâmetros na modelagem de dano aplicou-se uma 

perturbação de 50% nas variáveis do modelo numérico que será utilizado para simular o 

comportamento a compressão e tração. A faixa referencial das variáveis constitutivas foram 

estabelecidas por Mazars(MAZARS, 1984a), sendo portanto: 0,70 ≤ 𝐴𝑇 ≤ 1,00; 1,00 ≤ 𝐴𝑐 ≤

1,50; 104 ≤ 𝐵𝑇 ≤ 105 e 103 ≤ 𝐵𝐶 ≤ 2.103. 

A Tabela 4.5 apresenta o padrão de simulação adotado para o estudo da sensibilidade 

paramétrica de cada umas das variáveis em função do tipo de esforço aplicado e respeitando a 

faixa de variação definida por Mazars(MAZARS, 1984a). Para geração da curva completa 

tensão-deformação, na análise de sensibilidade, variou-se a deformação uniaxial em 0,060% 

nas situações de tração e 0,60% em situações de compressão. 

Tabela 4.5 – Valores das variáveis para análise de sensibilidade das variáveis 𝑨 e 𝑩 em um concreto de 

30 MPa. 

Análise A B 
Estado de 

carregamento 

Deformação 𝛆𝐝𝟎 

(%) 

Deformação 

máxima (%) 
𝑬𝟎 (MPa) 

σ − ε00 0,70 10000,00 
Tração 

uniaxial 

0,0127 

0,060 

27691,47 

σ − ε01 0,85 10000,00 0,060 

σ − ε02 0,70 55000,00 0,060 

σ − ε03 1,00 1000,00 
Compressão 

uniaxial 

0,60 

σ − ε04 1,25 1000,00 0,60 

σ − ε05 1,00 1500,00 0,60 
 

Após um teste de sensibilidade paramétrica são realizados testes de identificação 

paramétrica em um concreto de cerca de 30 MPa de resistência a compressão encontrado na 
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bibliografia Pituba e Fernandes (PITUBA; FERNANDES, 2011b). As curvas de referência em 

compressão e tração uniaxial são apresentadas na Figura 4.5. As características mecânicas, do 

concreto analisado, são apresentadas na Tabela 4.6. 

  

Figura 4.5 – Curva completa tensão-deformação (a) para situação de tração e (b) situação de 

compressão(PITUBA; FERNANDES, 2011b). 

As variáveis 𝑓𝑐𝑚 e 𝑓𝑡𝑚 correspondem à tensão de pico em situação de compressão e 

tração uniaxial, respectivamente. 휀𝑑0 corresponde à deformação referente ao início de 

danificação na situação de tração uniaxial conforme descrito na seção 3.1.1. 

Tabela 4.6 - Propriedades mecânicas das curvas tensão-deformação para utilização no algoritmo de 

otimização. 

Concreto 𝑓𝑐𝑚 (MPa) 𝑓𝑡𝑚 (MPa) 𝐸0 (MPa) υ 휀𝑑0 (%) 

C30 30,00 2,29 29200,00 0,20 0,0070 
 

É válido salientar que a identificação paramétrica é feita para esse concreto de forma a 

verificar as variáveis de dano em tração e compressão uniaxial. A estratégia de otimização 

utilizada no problema inverso foi o algoritmo de Colônia de Abelhas Artificiais (ABC) na sua 

versão original conforme descrito na seção 2.2.3.  

Portanto, para obtenção das variáveis de estado do modelo efetivo de dano 𝐴𝑖 e 𝐵𝑖 testes 

iniciais foram realizados de forma a verificar o desempenho dos algoritmos utilizados nesse 

tipo de problema. Para esses testes iniciais, as rotinas de otimização foram executadas 1000 

vezes com população fixada em 6, 10, 24, 50 e 96 indivíduos, verificando, assim, a influência 

da população na dispersão dos resultados. O número de iterações foi estabelecido em 250 

iterações para cada repetição.  

Por meio dessa análise inicial foi possível verificar que a partir de 40 indivíduos, em 

ambos os algoritmos utilizados, não ocorreram mudanças significativas do ponto de vista de 

melhoria do valor de FO, assim como também não foi percebida uma redução significativa na 

dispersão dos resultados dessa mesma FO. Logo, para todos os estudos aplicados em problemas 

que envolvessem mecânica do dano a população estabelecida será maior que 40 indivíduos. 
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Uma parcela desses testes de verificação de desempenho está apresentada na seção 6 de 

apêndices mais precisamente na seção 6.3. 

Nas seções subsequentes são apresentados os resultados referentes à análise de 

sensibilidade, identificação paramétrica e simulações numéricas desse trabalho relativos ao 

problema designado na seção 4.3. 

4.3.1 Análise de sensibilidade do modelo de Mazars & Pijaudier-Cabot  

Para as análises de sensibilidade o concreto tomado como referência é aquele descrito na Tabela 

4.5. A Figura 4.6 apresenta o resultado da análise da função de sensibilidade 𝑆𝑖, para as variáveis 

de dano sob efeito de tração uniaxial. Além da análise de sensibilidade foi representada nessa 

figura o comportamento normalizado (
𝜎

𝜎𝑚á𝑥
) tensão-deformação. 

Avaliando os valores obtidos na Figura 4.6 é possível afirmar que ambas as variáveis 

𝐴𝑇 e 𝐵𝑇 provocam alterações no comportamento mecânico da curva tensão-deformação 

alterando o formato do seu trecho não linear visto que em deformações inferiores a 휀𝑑0 as 

variáveis de dano não influenciam em nada o comportamento da estrutura, visto que esse é 

elástico linear. Também é possível verificar que nos trechos iniciais de amolecimento 

(softening), a variável 𝐵𝑇 tem uma influência maior que a variável 𝐴𝑇 e que a partir do valor 

de deformação de 3.10-4 a variável 𝐴𝑇 passa a ser mais influente que a variável 𝐵𝑇. 

 

Figura 4.6 - Análise de sensibilidade da variável 𝐴𝑇 e 𝐵𝑇 . 

Verificando as simulações 𝜎 − 휀01 e 𝜎 − 휀02, conforme apresentado na Figura 4.7, a 

variação 𝐵𝑇 em 𝜎 − 휀02 acentuou o fenômeno de perda de rigidez nos trechos iniciais de 

deformação não linear estando de acordo com a análise de sensibilidade apresentada na Figura 

4.6. Outro fato identificado foi que para situações de tração uniaxial os valores de 𝐴𝑇 e 𝐵𝑇 
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utilizados não apresentaram nenhum fenômeno de endurecimento (hardening) na amostra. Na 

análise de sensibilidade é possível identificar tal fato visto que nenhuma valores de 

sensibilidade (𝑆𝑖) foram positivos, vide Figura 4.6. Como o processo é baseado em derivadas, 

a inclinação do início do trecho não linear da curva terá concavidade voltada para cima, 

representando assim o fenômeno de amolecimento na amostra. 

 

Figura 4.7 – Curva tensão-deformação para variações nos parâmetros de dano em tração uniaxial. 

O mesmo processo foi repetido para a situação de compressão uniaxial de forma a 

verificar a influência das variáveis 𝐴𝐶  e 𝐵𝐶 na resposta tensão-deformação do material. Para 

isso apresenta-se a Figura 4.8.  

 

Figura 4.8 - Análise de sensibilidade da variável 𝐴𝐶 e 𝐵𝐶 . 

A primeira conclusão ao se observar a Figura 4.8 é que o dano e suas variáveis somente 

têm influência após a deformação de 0,045%. Em termos qualitativos de sensibilidade é 

possível afirmar que ambas as variáveis 𝐴𝐶  e 𝐵𝐶 podem afetar o trecho não linear das amostras 

de concreto. No caso a variável 𝐵𝐶 tem influência verificada em toda a curva tensão-deformação 
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enquanto a variável 𝐴𝐶  tem sua influência estabilizada em regiões próximas a tensão de pico da 

amostra estudada. Logo é possível inferir que perturbações em 𝐵𝐶 podem ser mais significativas 

para alteração da tensão de pico do material. 

Verificando a influência quantitativa dos parâmetros 𝐴𝐶  e 𝐵𝐶, a Figura 4.9 apresenta os 

resultados para as simulações 𝜎 − 휀03s a 𝜎 − 휀05. Logo, é possível afirmar que um aumento 

do parâmetro 𝐴𝐶  influencia o comportamento tensão-deformação no sentido de aumentar a 

tensão de pico do material. Nesse caso, para a simulação 𝜎 − 휀03 a tensão de pico é de -40,89 

MPa enquanto que na simulação 𝜎 − 휀04 a tensão de pico é de -48,01 MPa proporcionando um 

aumento de 17,41%. Para a simulação 𝜎 − 휀05 a tensão de pico é alterada no sentido de 

fragilização da amostra para a situação de compressão. Na situação avaliada a tensão foi 

reduzida para -29,05 MPa, ou seja, uma redução de 28,96%, confirmando a análise qualitativa 

da Figura 4.8, ou seja, a variação do parâmetro 𝐵𝐶 tem importante influência na resposta do 

material em compressão. 

 

Figura 4.9 – Curva tensão-deformação para variações nos parâmetros de dano em compressão uniaxial. 

Também foram realizadas simulações paramétricas em placas de concreto com intuito 

de verificar a influência dessas configurações em uma estrutura submetida à flexão, caso esse 

que é bastante comum em aplicações reais de estruturas de concreto. A técnica numérica 

adotada para essa análise foi o Método dos Elementos de Contorno (MEC), sendo que essa pode 

ser vista em diversas produções cientificas da área(FERNANDES et al., 2019a, 2019b; YUUKI; 

CAO, 1990). 

Para o presente estudo, a estrutura utilizada para a simulação foi a mesma analisada por 

Fernandes et al.(FERNANDES; PITUBA; DE SOUZA NETO, 2015). A placa de concreto 
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simples é considerada totalmente apoiada nos 4 bordos com carregamento distribuído de 0,40 

kN/cm2. Sua geometria é de 100x100x4 cm e a discretização utilizada foi de 24 elementos de 

contorno e uma malha interna de 72 células para representação do domínio. A Figura 4.10 

apresenta o modelo estrutural da peça. 

A Tabela 4.7 apresenta os valores de parâmetros de dano e a Figura 4.11a apresenta o 

comportamento global carga-deslocamento da placa. Já a Figura 4.11b apresenta o detalhe das 

diferentes respostas quando o processo de danificação já é intenso na placa. 

 
Figura 4.10 - Esquema estrutural da placa biapoiada. 

 

Tabela 4.7 - Valores dos parâmetros de Mazars & Pijaudier-Cabot para as comparações. 

Simulação 𝐴𝑇 𝐵𝑇  𝐴𝐶 𝐵𝐶  
𝛆𝐝𝟎 

(%) 

𝑬𝟎 

(MPa) 

MEC1 0,70 10000,00 1,00 1000,00 

0,0127 27691,47 

MEC2 0,85 10000,00 1,00 1000,00 

MEC3 0,70 55000,00 1,00 1000,00 

MEC4 0,70 10000,00 1,25 1000,00 

MEC5 0,70 10000,00 1,00 1500,00 
 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.11 – Comportamento mecânico carga-deslocamento no ponto médio da placa biapoiada 

utilizando Método dos Elementos de Contorno. (a) Visão completa da trajetória de equilíbrio; e (b) Visão 

ampliada a partir de 5,50 mm de deslocamento. 
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Comparando a situação MEC4 com a situação MEC1 e MEC 5 é possível afirmar que 

o parâmetro da compressão não gerou mudanças significativas na rigidez da estrutura. Já 

comparando a situação controle (MEC1) com as alterações propostas em MEC 2 e MEC 3 é 

visível que alterações nos parâmetros 𝐴𝑇 e 𝐵𝑇 implicam em alterações na rigidez da peça. 

Comparando o efeito das situações MEC2 e MEC3 foi possível confirmar a resposta da análise 

de sensibilidade das Figura 4.6 e 5.6. Um aumento nas variáveis 𝐴𝑇  e 𝐵𝑇 implicaram em uma 

redução da rigidez, sendo que a variável 𝐵𝑇 provocou a mudança mais acentuada como na 

simulação MEC3. 

Os fatos acima podem ser explicados pelo fato de que a placa não possui armadura e, 

sendo o concreto em situação de tração um material que apresenta uma resistência inferior 

(cerca de 10% da resistência a compressão(MEHTA; MONTEIRO, 2014b)) ao concreto 

comprimido, logo em simulações sem a presença de armadura, os fatores que regulam o modelo 

em tração são preponderantes. 

4.3.2 Aplicação da metodologia Proposta para a análise de estruturas de concreto armado 

Para as simulações de estruturas de concreto armado que seguem nesta seção, um código de 

cálculo baseado no Método dos Elementos Finitos (MEF) foi empregado. Mais detalhes podem 

ser encontrados em Pituba e Fernandes (PITUBA; FERNANDES, 2011b). Esse código 

denominado EFFICOS contém a versão unidimensional do modelo de dano previamente 

mencionando e adota elementos de barra com seção transversal discretizada em camadas 

(Figura 4.12), assumindo como hipótese a desconsideração da deformação distorcional. Nas 

análises foram utilizados resultados experimentais obtidos em Álvares (ÁLVARES, 1993). 

Para utilização dessa aplicação em linguagem FORTRAN é necessário informar os parâmetros 

de dano do modelo do concreto e os critérios de plastificação da armadura. Tal valores são 

definidos na sequência da apresentação dos resultados 
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Figura 4.12 – O elemento de viga com seção estratificada adaptado de (PITUBA; FERNANDES, 

2011b). 

Como o modelo experimental utilizado se trata de concreto armado, o comportamento 

mecânico das camadas de concreto foi governado pelo modelo de dano de Mazars e Pijaudier-

Cabot (MAZARS, 1984a), enquanto que as camadas que continham aço foram governadas por 

um modelo elastoplástico perfeito. Tal modelo mecânico para as armaduras é amplamente 

difundido para uso em simulações de concreto armado, conforme exemplificado em Pereira 

Junior et al. e Rodrigues et al. (PEREIRA JUNIOR; ARAÚJO; PITUBA, 2016c; RODRIGUES 

et al., 2015). 

A Figura 4.13 apresenta o modelo estrutural da viga de referência com vão entre apoios 

de 240,00 cm, com forças aplicadas nos terços do vão (nesse caso 80 cm dos apoios). A Figura 

4.13 também ilustra as seções transversais utilizadas nos ensaios experimentais, que nesse caso 

contempla um grupo de 3 composições diferentes para as armaduras. Maiores detalhes podem 

ser encontrados em Pituba e Fernandes (PITUBA; FERNANDES, 2011b). 

O modelo numérico utilizado foi discretizado em 20 elementos finitos de barra e as 

seções foram divididas em 15 camadas. Os dados relativos aos modelos numéricos são 

determinados em etapas diferentes. Para as armaduras com modelo elastoplástico perfeito 

foram adotados os dados da Tabela 4.8 conforme Pereira Junior et al., Pituba e 

Fernandes(PEREIRA JUNIOR; ARAÚJO; PITUBA, 2016c; PITUBA; FERNANDES, 2011b). 

Já os dados relativos ao concreto foram extraídos do processo de identificação paramétrica com 

a utilização de modelos de otimização via problema inverso. 
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Figura 4.13 - Representação esquemática da viga ensaiada (ÁLVARES, 1993). 

 

 

Tabela 4.8 - Valores dos parâmetros do modelo elastoplástico para aço CA-50 para armadura 

(PEREIRA JUNIOR; ARAÚJO; PITUBA, 2016c; PITUBA; FERNANDES, 2011b). 

Propriedade do modelo Valor Unidade 

Módulo de elasticidade do aço 196.000,00 MPa 

Tensão de escoamento viga de 3𝜙 500,00 MPa 

Tensão de escoamento viga de 5𝜙 e 7𝜙 420,00 MPa 

Massa específica 7.850,00 kg/m³ 

Deformação de ruptura 1,086 % 
 

4.3.2.1 Identificação paramétrica do modelo de dano utilizando inteligência computacional 

Para o concreto especificado em Pituba e Fernandes (PITUBA; FERNANDES, 2011b) e 

descrito na Figura 4.5 e Tabela 4.6, foram adotados os critérios de otimização via procedimento 

inverso. o modelo de FO adotada é o mesmo da equação (1.4) e o algoritmo empregado foi o 

ABC (Colônia de Abelhas) na sua versão original. 

A Figura 4.14 apresenta os resultados para situação de tração uniaxial. Os valores de 𝐴𝑇 

e 𝐵𝑇 foram de 0,9831 e 7985,25, com valor de FO de 0,6367. Para Figura 4.14 o índice de 

desempenho 𝑑 foi igual a 0,9979, o coeficiente  𝑟2 foi igual a 0,9930 e o coeficiente 𝑃𝑖 foi igual 

a 0,9944. 
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Figura 4.14 - Representação da identificação paramétrica da curva tensão-deformação para situação de 

tração uniaxial. 

Conforme verificado na Figura 4.15 para a situação dessa identificação paramétrica, a 

convergência global ocorreu após 50 iterações do algoritmo otimizador.  

 

Figura 4.15 – Estudo de convergência do algoritmo para tração uniaxial. 

Para a situação de compressão uniaxial (Figura 4.16), o resultado da FO foi de 1,6020 e 

o valor encontrado para as variáveis de projeto foram: 𝐴𝐶  = 0,7003 e 𝐵𝐶 = 935,51. 

 

Figura 4.16 - Representação da identificação paramétrica da curva tensão-deformação para situação de 

compressão uniaxial. 

Em relação aos coeficientes de correlação e desempenho de modelo para compressão 

uniaxial, os valores foram: (a) 𝑑 = 0,9886; (b) 𝑟2 = 0,9589; e (c) 𝑃𝑖 = 0,9681. Sobre a 
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convergência do sistema (Figura 4.17) de partículas do algoritmo é possível perceber que o 

padrão de convergência global se deu antes das 50 iterações. 

 

Figura 4.17 – Estudo de convergência do algoritmo otimizador para compressão uniaxial. 

 

4.3.2.2 Simulação de vigas de concreto armado 

Após a identificação paramétrica do concreto, são apresentados, em seguida os resultados 

relativos a aplicações do modelo de dano em estruturas de vigas de concreto armado. Os 

parâmetros identificados para representar o comportamento do material utilizado nessa 

simulação foram os mesmos obtidos através do processo de problema inverso conforme 

apresentado na seção 4.3.2.1. A Tabela 4.9 apresenta os valores desses parâmetros assim como 

de valores encontrados por Pituba e Fernandes(PITUBA; FERNANDES, 2011b) utilizando a 

técnica de mínimos quadrados. 

Em relação aos valores encontrados no presente trabalho verificou-se uma maior 

dispersão para os resultados em compressão. Foi notada uma diferença de cerca de 17,60% em 

relação ao parâmetro 𝐴𝐶  e de 10,90% em relação ao parâmetro 𝐵𝐶. 

Tabela 4.9 - Variáveis do modelo de dano para concreto classe C30. 

Concreto 
𝑬𝟎 

(MPa) 

𝜺𝒅𝟎 

(%) 
𝑨𝑻 𝑨𝑪 𝑩𝑻 (MPa-1) 𝑩𝑪 (MPa-1) 

𝝂 

Presente trabalho 29200,00 0,0700 0,9831 0,7003 7985,25 935,51 

0,20 
Pituba e Fernandes 

(PITUBA; 

FERNANDES, 

2011b) 

29200,00 0,0700 0,9950 0,8500 8000,00 1050,00 

 

As Figura 4.18, Figura 4.19 e Figura 4.20 apresentam os resultados carga-deslocamento 

para as vigas descritas na Figura 4.13. Primeiramente, é possível perceber que o modelo de 

dano conseguiu representar a mudança brusca de rigidez que ocorre nos modelos experimentais 

das vigas em questão (Figura 4.18 a Figura 4.20), podendo então afirmar que essa é uma 
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modelagem numérica capaz de representar o fenômeno de não linearidade causado em grande 

parte pela fissuração do concreto armado. 

Deve-se salientar que Àlvares (ÁLVARES, 1993) ensaiou vigas em cada um dos grupos 

apresentados. De posse dos resultados experimentais de cada grupo de vigas ensaiadas, os quais 

formavam uma nuvem de pontos, Álvares descreve os resultados experimentais com curvas de 

limite superior e inferior representadas nas Figuras 4.18, 4.19 e 4.20, onde a nuvem de pontos 

encontram-se delimitadas pelas curvas citadas. 

 

Figura 4.18 – Comportamento carga-deslocamento da viga com 3ϕ10 mm. 

Avaliando as Figura 4.18 a Figura 4.20 fica evidente que até aproximadamente 1 mm 

de deslocamento o sistema permanece elástico e praticamente sem danificação (𝐷 ≈ 0), visto 

que independente das quantidades utilizadas em 𝐴𝑖 e 𝐵𝑖 o sistema não modificou bruscamente 

sua resposta carga-deslocamento. Porém, em regiões próximas ao fim da carga de serviço (cerca 

de 40% da carga limite), o sistema já apresenta elevada danificação e os parâmetros do modelo 

constitutivo influenciam mais acentuadamente na perda de rigidez do material. Em todos os 

modelos, a capacidade máxima da viga é alcançada quando a armadura longitudinal atinge a 

tensão de escoamento do aço. 
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Figura 4.19 – Comportamento carga-deslocamento da viga com 5ϕ10 mm. 

 

 

Figura 4.20 – Comportamento carga-deslocamento da viga com 7ϕ10 mm. 

Em relação à dispersão dos resultados numéricos em torno da média experimental, 

apresenta-se na Tabela 4.10 os valores de Erro Quadrático Médio (𝑀𝑆𝐸) e a Raiz do Erro 

Quadrático Médio (𝑅𝑀𝑆𝐸), sendo que esse último faz uma estimativa no erro na própria 

unidade de medidas da variável (PERIN et al., 2019a). Analisando os coeficientes de correlação 

é possível afirmar que todos as simulações numéricas apresentaram correlação satisfatória em 

relação a à média experimental. Observa-se que a metodologia proposta no presente trabalho 

apresenta resultados carga-deslocamento similares àqueles encontrados em Pituba e Fernandes 

(PITUBA; FERNANDES, 2011b) como descrito nas Figura 4.18, Figura 4.19 e Figura 4.20. 

Também, analisando a Tabela 4.10, os resultados demonstram a proximidade das duas soluções 

validando, portanto, a metodologia proposta no presente trabalho. Contudo, vale ressaltar que 
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a metodologia proposta é robusta e eficiente mostrando-se como alternativa à identificação 

paramétrica de modelos realizadas de forma intervencionista pelo usuário, como ocorre em 

Pituba e Fernandes (PITUBA; FERNANDES, 2011b). A formulação apresentada aqui tem a 

vantagem de não necessitar de interferências durante seu processamento. 

Tabela 4.10 – Análise métrica para correlação do modelo com ensaio experimental das vigas. 

Experimental Numérico 𝑀𝑆𝐸 𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑑 𝑃𝑖  

Viga 3 

Pituba e 

Fernandes(PITUBA; 

FERNANDES, 

2011b) 

6,9533 2,6369 0,9831 0,9769 

presente trabalho 8,5357 2,9216 0,9789 0,9719 

Viga 5 

Pituba e 

Fernandes(PITUBA; 

FERNANDES, 

2011b) 

30,6360 5,5350 0,9635 0,9578 

presente trabalho 36,5297 6,0440 0,9554 0,9496 

Viga 7 

Pituba e 

Fernandes(PITUBA; 

FERNANDES, 

2011b) 

28,9784 5,3832 0,9709 0,9657 

presente trabalho 37,1036 6,0913 0,9621 0,9584 
 

4.3.3 Conclusões parciais da seção 4.3 

Nesta seção de resultados foi apresentada uma metodologia baseada em técnicas de otimização 

para a identificação paramétrica de modelos constitutivos para materiais com comportamento 

mecânico complexo devido a sua constituição heterogênea, como é o caso do concreto. Para 

tanto, um modelo de dano bem difundido na literatura foi utilizado como exemplo. 

Os modelos de dano têm bastante utilização em diversas áreas da ciência e no campo da 

Engenharia Civil voltado ao estudo do concreto. Contudo, a identificação paramétrica de 

modelos ainda é um assunto que requer atenção e desenvolvimento de alternativas, pois 

ferramentas robustas e eficientes de identificação são necessárias para que o modelo 

constitutivo seja representativo da resposta experimental esperada. É válido ressaltar aqui a 

importância da análise de sensibilidade paramétrica e identificação paramétrica bem 

elaboradas, pois tais estratégias quando bem executadas permitem obter boas correlações com 

respostas experimentais quando o modelo é utilizado. Ainda sobre a identificação paramétrica, 

nessa tese foi apresentado um modelo de identificação com ferramentas estocásticas, no caso 

um modelo de otimização bioinspirada. O uso de tais ferramentas ainda é novo para este tipo 

de aplicação e pode se tornar uma ferramenta interessante para simulações mais complexas que 



103 

 

 

envolvam um número maior de varáveis ou até mesmo modelos diferentes para simulação do 

concreto. 

As respostas obtidas com a análise de sensibilidade mostraram como e em que grau os 

parâmetros influenciam a reposta do material através do modelo constitutivo. Com isso é 

possível prever qual parâmetro deve ser manuseado para a verificação da resposta global de 

uma estrutura, por exemplo. Por outro lado, o presente trabalho mostrou o emprego da 

metodologia proposta e sua validação no uso da simulação do comportamento mecânico de 

estruturas em concreto armado, evidenciando sua robustez e eficiência sem a necessidade de 

interferência do usuário. 

 Aplicação a concretos com outros níveis de resistência à compressão 

 

Nessa seção pretende-se ampliar os testes de identificação paramétrica realizados na seção 4.3 

de forma a verificar se o algoritmo tem potencial de identificação para concretos com outras 

características. Com uso da mesma formulação proposta em Attartd, Setunge (ATTARD; 

SETUNGE, 1996) e Zhen-Hai e Xiu-Qin (ZHEN-HAI; XIU-QIN, 1987) (Também descrita na 

seção 6) foram propostas novas curvas de resistência à compressão (𝑓𝑐𝑚) de  25 MPa e 35 MPa. 

As propriedades desses novos concretos utilizados no estudo via problema inverso são 

apresentadas na Tabela 4.11, sendo 𝑓𝑐𝑚 a resistência de pico à compressão do concreto; ftm a 

tensão de pico à tração do concreto, υ o coeficiente de Poisson. Já 𝛆𝐝𝟎 é a deformação 

correspondente que marca o início do processo de danificação. 

Tabela 4.11 - Propriedades mecânicas para determinação da curva tensão-deformação do concreto à 

compressão e tração uniaxial 

Concreto 𝐟𝐜𝐦 (MPa) 𝐟𝐭𝐦 (MPa) 𝐄𝟎 (MPa) υ 𝛆𝐝𝟎 (%) 

C25 25,00 2,56 25278,73 0,20 0,0113 

C35 35,00 3,21 29910,20 0,20 0,0141 
 

4.4.1 Resultados das aplicações para concretos de 25 e 35 MPa 

Vista a eficiência na qualidade da identificação das variáveis constitutivas utilizando a técnica 

de problema inverso, esta seção apresenta os resultados obtidos para os concretos C25 (Figura 

4.21) e C35 (Figura 4.22). Nesse caso, optou-se pelo uso apenas do algoritmo ABC que se 

mostrou mais satisfatório do ponto de vista da dispersão do valor de FO. Os dados de setup do 

algoritmo foram os mesmos empregados na seção de apêndice 6.3. 

Para o concreto C25 observou-se a mesma eficiência no processo de identificação 

paramétrica vista anteriormente no concreto C30. Os valores obtidos para as variáveis de tração 
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foram 𝐴𝑇 = 0,7444 e 𝐵𝑇 = 18642,43 e para as variáveis de compressão foram 𝐴𝐶 = 1,3737 e 

𝐵𝐶 = 1971,36. Deve-se salientar aqui que esses resultados foram os que representaram menor 

valor de FO.  

Em ambos os tipos de solicitação foi possível perceber um ajuste adequado do modelo 

numérico em relação aos dados de referência. A Tabela 4.12 apresenta o valor da FO e estudo 

estatístico para o concreto C25 em tração e compressão uniaxial. 

Tabela 4.12 – Propriedades mecânicas do concreto C25 obtidas para os resultados de 

referência para otimização 

Solicitação Valor de FO 𝒓𝟐 𝒅 𝑷𝒊 Classificação 𝑷𝒊 

Tração 0,2132 0,9955 0,9959 0,9937 Ótimo 

Compressão 0,0395 0,9995 0,9998 0,9984 Ótimo 
 

Na Tabela 4.12 é possível afirmar que o processo de otimização foi capaz de gerar um 

ajuste classificado como ótimo segundo a escala apresentada na Tabela 6.1. Ainda sobre o 

ajuste, é possível verificar que o mesmo foi eficiente tanto em trechos pré-pico quanto pós-pico 

do concreto de referência (Modelos de Attard e Setunge(ATTARD; SETUNGE, 1996); Zhen-

Hai e Xiu-Qin(ZHEN-HAI; XIU-QIN, 1987)). 

A Figura 4.21b e Figura 4.21d apresentam o perfil de danificação da amostra em 

situação de tração uniaxial e compressão uniaxial. Para situação de tração o processo de 

danificação se inicia após a deformação de referência 휀𝑑0 = 0,0113% com uma tensão 

correspondente a 2,85 MPa enquanto no modelo experimental o limite elástico é verificado para 

uma tensão de 1,15 MPa. Para a solicitação de tração a variável de dano obteve um valor de 

0,82. 

Para compressão, o início da danificação se deu com uma deformação por encurtamento 

da ordem de 0,050%, valor que também foi observado na curva de referência em compressão 

devido a boa correlação obtida no modelo de dano. Para compressão foi detectado um valor de 

variável de dano próximo de 0,80. 
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Figura 4.21 – Resultados da identificação paramétrica do concreto C25: (a) Identificação paramétrica 

em tração para concreto C25; (b) Evolução do dano e decaimento do módulo 𝑬𝟎 para concreto C25 em 

tração;(c) Identificação paramétrica em compressão para concreto C25; (d) Evolução do dano e 

decaimento do módulo 𝑬𝟎 para concreto C25 em compressão. 

A Figura 4.22 apresenta os resultados para o concreto C35. Nessa análise também foi 

possível observar eficiência no processo de identificação paramétrica. Os valores obtidos para 

as variáveis de tração foram 𝐴𝑇 = 0,7788 e 𝐵𝑇 = 22881,11 e para as variáveis de compressão 

foram 𝐴𝐶 = 1,5000 e 𝐵𝐶 = 1914,55. Em ambos tipos de solicitação foi obtido um ajuste 

adequado do modelo numérico em relação à curva de referência. A Tabela 4.13 apresenta o 

estudo estatístico para o concreto C35 em tração e compressão. 

Tabela 4.13 – Propriedades mecânicas do concreto C35 obtidas para os resultados de referência para 

otimização 

Solicitação Valor de FO 𝒓𝟐 𝒅 𝑷𝒊 Classificação 𝑷𝒊 

Tração 0,5504 0,9696 0,9770 0,9621 Ótimo 

Compressão 0,2701 0,9831 0,9928 0,9944 Ótimo 
 

Por meio da Tabela 4.13 é possível afirmar que o processo de otimização também foi 

eficiente para o concreto de 35 MPa mesmo que tenha existido uma pequena redução nos 

índices de correlação (Willmott e 𝑟2). Tal fato pode ser explicado pela perda de 

representatividade do modelo de Mazars e Pijaudier-Cabot (MAZARS, 1984b; MAZARS; 

PIJAUDIER‐CABOT, 1989b) para concretos com resistência mais elevada. 

A Figura 4.22b e Figura 4.22d apresentam o perfil de danificação da amostra em 

situação tração e compressão. Para situação de tração, o processo de danificação se inicia após 

a deformação de referência 휀𝑑0 = 0,0141% com uma tensão correspondente a 4,22 MPa 

(diferença de 31,38% em relação a tensão de pico de 3,21 MPa da curva de referência). Na 

curva de referência o limite elástico é verificado para uma tensão de 1,45 MPa. Nesse caso para 

tração a variável de dano obteve valores próximos a 0,90. 

Para compressão, o início da danificação se deu com uma deformação por encurtamento 

maior que 0,052%, valor próximo do que foi observado na curva de referência à compressão 

(deformação específica de 0,053%), com boa correlação no trecho de pré-pico e pós-pico. A 
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tensão de pico encontrada no modelo numérico foi de 32,46 MPa enquanto o valor da curva de 

referência é de 35,00 MPa, resultando assim em uma diferença de 7,25%, maior que o valor 

encontrado no concreto de 30 MPa. Para essa amostra a variável de dano obteve um valor de 

0,77. 

  

 
 

Figura 4.22 – Resultados da identificação paramétrica do concreto C35: (a) Identificação paramétrica 

em tração para concreto C35; (b) Evolução do dano e decaimento do módulo 𝑬𝟎 para concreto C35 em 

tração;(c) Identificação paramétrica em compressão para concreto C35; (d) Evolução do dano e 

decaimento do módulo 𝑬𝟎 para concreto C35 em compressão. 

4.4.2 Conclusões parciais da seção 4.4 

Essa seção buscou apurar a viabilidade da utilização de técnicas de otimização bioinspirada 

baseadas em inteligência de enxame para determinação de variáveis constitutivas via problema 

inverso. Possibilidade que foi confirmada nos resultados obtidos. Portanto, pode-se afirmar que 

a ferramenta de otimização bioinspirada é uma ferramenta promissora para aplicações voltadas 

ao estudo de modelos constitutivos para concreto.  

O computador disponível para o processamento tem as seguintes configurações: 

processador da intel i7-4510 2,00 GHz, memória RAM instalada de 8,00 GB e Placa de Video 

Dedicado Nvidia Geforce 820M 2Gb. Para essa máquina o tempo de processamento para ambos 

os algoritmos foi similar, sendo um total de cerca de 3,48 segundos para simulações com a 

Colônia de Abelhas (ABC). Lembrando que esse tempo de processamento é referente a 250 

iterações e 12048 avaliações da FO. Assim, avalia-se que o tempo foi razoavelmente baixo em 

relação aos dados obtidos. 
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A ferramenta numérica, que nesse caso foi o modelo de dano de Mazars e Pijaudier-

Cabot(MAZARS, 1984b; MAZARS; PIJAUDIER‐CABOT, 1989b), obteve êxito nas 

aplicações realizadas nessa seção, sendo essa uma ferramenta bem-sucedida na captura do 

formato geral do diagrama tensão-deformação do concreto em ambas as solicitações testadas. 

Nos concretos C25 a C35, a ferramenta numérica de otimização obteve desempenho similar no 

padrão de identificação para o concreto de 30 MPa descrito na seção 6.2, obtendo coeficiente 

de Wilmott e 𝑟2 superior a 0,97.  

Vale ressaltar que para situações de tração o modelo de dano utilizado ainda possui 

deficiências principalmente na detecção da tensão de pico, sendo que para os concretos testados 

a faixa de erro foi de 11,36% no concreto C25 e de 31,38% no concreto C35. Esse fato é 

explicado pela admissão de um trecho elástico até a tensão de pico enquanto a curva de 

referência desse concreto admite uma certa danificação mesmo no trecho ascendente de 

carregamento conforme correlações obtidas por Zhen-Hai & Xiu-Qin(ZHEN-HAI; XIU-QIN, 

1987) como em também em outros testes encontrados na literatura (SHAN et al., 2019).  

Na situação de compressão, a diferença entre a tensão de pico numérica e a da curva de 

referência foi de no máximo 7,12% para o concreto C35, mostrando a eficiência desse modelo 

nesse tipo de solicitação. Tal informação se reflete em uma característica muito importante do 

modelo de dano, pois em situações mais complexas de carregamento e de sistema estrutural 

como uma viga em concreto armado, onde tração e compressão podem atuar conjuntamente, a 

situação de compressão na maioria das vezes irá prevalecer, visto que no Estado Limite Último 

de solicitações normais tem-se a plastificação do concreto em compressão e a plastificação da 

armadura tracionada.  

Por fim, é possível afirmar que para concretos de média resistência o modelo de dano 

isotrópico possui uma ótima eficiência, fato vantajoso quando verificado do ponto de vista 

paramétrico, dado que o mesmo possui apenas quatro variáveis constitutivas (duas para tração 

e outras duas para compressão). Modelos como o de La Borderie(LA BORDERIE, 1991) ou 

até mesmo o modelo de dano utilizado por Wardeh e Toutanji(WARDEH; TOUTANJI, 2017b) 

possuem um número de variáveis constitutivas superior ao de Mazars e Pijaudier-

Cabot(MAZARS, 1984b; MAZARS; PIJAUDIER‐CABOT, 1989b), situação que dificulta o 

processo de identificação paramétrica. Ressalta-se ainda que a aplicação de técnicas de 

otimização para a identificação de modelos constitutivos para o concreto ainda é um campo de 

pesquisa em aberto e, pelos resultados aqui apresentados, trata-se de um ramo promissor, 

inclusive por se tratar de um material largamente empregado no mundo, o que justifica o 
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desenvolvimento de técnicas como a aqui apresentada e validada. Objetiva-se, portanto, dar 

sequência ao trabalho simulando o comportamento de estruturas de concreto armado com 

modelos de dano cujos parâmetros são identificados de forma automatizada pela técnica aqui 

apresentada. 

 O problema bidimensional e a aplicação em concreto com fibras metálicas 

 

Este item apresenta os resultados relativos ao problema inverso voltado ao concreto com fibras. 

O método aqui é aplicado em uma modelagem acoplada ao Método dos Elementos Finitos. A 

análise inversa aqui apresentada tomou como referência os resultados de um ensaio de flexão à 

4 pontos de corpos de prova de Concreto Reforçado com Fibras de Aço (CRFA) que foram 

realizados segundo as orientações descritas na normativa ASTM C1609/C1609M-12(C09 

COMMITTEE, [s.d.]). Maiores detalhes do modelo estático são apresentados na Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 –Representação esquemática do ensaio de tenacidade à flexão de acordo com ASTM 

C1690(C09 COMMITTEE, [s.d.]). 

A análise inversa do ensaio de flexão pode ser realizada de diversas formas, utilizando 

modelos analíticos ou métodos numéricos. Esse procedimento numérico é recomendado, por 

exemplo, pelo código americano ACI 544.8R-16(ACI COMMITTEE 544; AMERICAN 

CONCRETE INSTITUTE; ACI COMMITTEE 544, 2016) para obtenção de parâmetros nos 

modelos de concreto reforçado com fibras de aço (CRFA). Assim, a análise inversa utilizando 

a modelagem computacional consiste em obter a curva tensão-deformação à tração do CRFA 

que resulte na curva numérica força-deslocamento mais próxima do resultado experimental do 

mesmo ensaio. 

Portanto, escreveu-se a equação (4.14) onde 𝑃𝑛𝑢𝑚,𝑖 representa valor da força medida no 

meio do vão na curva carga-deslocamento numérica no ponto 𝑖 e 𝑃𝑒𝑥𝑝,𝑖 representa o valor da 
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força medida no meio do vão na curva carga-deslocamento experimental no ponto 𝑖. Já a variável 

𝑛 representa o total de pontos analisados na curva. 

𝐹𝑂 =
1

𝑛
√∑(

𝑃𝑛𝑢𝑚,𝑖 − 𝑃𝑒𝑥𝑝,𝑖

𝑃𝑒𝑥𝑝,𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

)

2𝑛

𝑖=1

 (4.14) 

Foram utilizados como referência observada ou experimental os resultados obtidos por 

Lobo(LOBO, 2017). Os ensaios utilizados para efeito de análise inversa foi o traço que 

representa o concreto com adição de 1,5% de fibras de aço. A Figura 4.24 apresenta as curvas 

experimentais utilizadas para essa análise. 

 

Figura 4.24 –Representação das curvas experimentais (LOBO, 2017). 

Para obtenção das medidas numéricas foi utilizado um software comercial de Elementos 

Finitos DIANA® versão 10.1. Para a representação do comportamento do concreto em situação 

foi utilizado o modelo Multi-Directional Fixed Crack. Nesse modelo as deformações são 

divididas em parcelas elásticas e plásticas. 

Portanto, o comportamento global do material será representado por um modelo de 

fissuração distribuída para situação de tração e um modelo linear elástico para situação de 

compressão. A não linearidade do modelo será ativada quando as tensões atuantes no sistema 

mecânico ultrapassarem as tensões limitantes do CRFA para as situações de tração. Logo, a 

partir dessa quantidade de deformação, as leis de comportamento do material são baseadas nos 

critérios explicitados na seção 3.1.2. No caso dessa parcela dos resultados o foco da análise 
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inversa se deu na obtenção do diagrama multilinear de amolecimento (tension softening) que 

minimize a distância entre os pontos experimentais e numéricos na equação (4.14).  

Os modelos de amolecimento utilizados nos testes numéricos foi o diagrama bilinear e 

conforme Figura 3.6a. Onde 𝑓𝑐𝑡𝑖 e 휀𝑖 indicam a resistência à tração do concreto no modelo e 

deformação específica no ponto de mudança de inclinação do diagrama. 

O problema de otimização, portanto, resume-se em obter os pares 𝑓𝑐𝑡 e 휀 que aumentem 

a correlação entre curva numérica do modelo e curva experimental obtida por Lobo (LOBO, 

2017). Dessa forma, para obtenção do melhor comportamento possível, as medidas foram 

repetidas por 10 vezes. então tomou-se como resultado da simulação os pares de variáveis que 

apresentaram maior minimização da FO. 

Os algoritmos de otimização utilizados foram o GA do software MATLAB (função ga) 

e o algoritmo ABC, o qual foi implmentado pelos autores deste trabalho de forma a verificar 

também o uso dessa metaheurística baseada em enxames. 

Conforme ressaltado por Dao et al. (DAO; ABHARY; MARIAN, 2016), a performance 

do algoritmo genético é altamente dependente de seus parâmetros de entrada e a escolha deste 

é baseada, principalmente, em métodos de tentativa e erro, quando não se conhece o 

comportamento da FO. A seguir são apresentados os parâmetros para o GA utilizados nesse 

trabalho: 

• População inicial: distribuição uniforme, respeitando os limites das variáveis; 

• Função de seleção: seleção de roleta; 

• Função de cruzamento: cruzamento médio, o qual, segundo Castilho 

(CASTILHO, 2003), é mais recomendado quando se trabalha com variáveis em 

uma representação real, tal como é feito neste trabalho; 

• Taxa de cruzamento: foi adotado um valor de 0,80, uma vez que Castilho 

(CASTILHO, 2003) apresenta que este valor deve ser na ordem de 0,6 a 1,0; 

• Função de mutação: Adaptive Feasible, função do MATLAB® recomendada 

quando se tem limites e restrições. 

Já para o algoritmo ABC, a única configuração necessária foi da parcela da população 

e estabelecer o limite para ativação das abelhas escoteiras. Nesse caso a parcela de abelhas 
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empregadas e escoteiras foram definidas em 50% e a função foi igual a Limite = 𝑎.𝑁𝑝𝑜𝑝. 𝐷 

(𝑎 = 0,50). 

O tamanho da população adotado em ambos os algoritmos foi 10 indivíduos, pois testes 

iniciais levaram a entender que o aumento da população aumentava excessivamente o tempo 

de processamento da otimização sem ganhos significativos nos valores finais de FO. 

Pela caraterística do problema físico, foi utilizada uma modelagem em Estado Plano de 

Tensões. A malha de elementos finitos adotada em todas as análises com auxílio do software 

foi de 25 x 25 mm (já avaliando para esse a sensibilidade de malha), constituída de elementos 

quadrangulares tipo CQ16M, elementos os quais estão presentes na biblioteca de elementos do 

software DIANA®. Tal elemento possui oito nós em estado plano de tensão, de interpolação 

quadrática e formulação isoparamétrica sendo, portanto, elementos vantajosos para 

representação dos efeitos da flexão. 

A determinação do módulo de elasticidade para uso nas entidades numéricas é feita a 

partir da delimitação do ponto correspondente ao limite do comportamento elástico linear da 

curva carga-deslocamento experimental. Para isso, é calculada a rigidez à flexão (𝑅𝑓), definida 

pela razão entre o valor da força aplicada e o deslocamento relativo à mesma, em pontos com 

um passo de deslocamento de 0,01 mm da curva carga-deslocamento experimental. Esse 

processo é repetido até haver uma variação menor que 0,01% no valor da rigidez à flexão, 

momento em que é definido o final do regime elástico. 

Dessa forma, para aplicação do Multi-Directional Fixed Crack, deve-se informar as a 

configuração geral de processamento do modelo, tais informações são apresentadas na Tabela 

4.14. Já o esquema estático inserido no software de Elementos Finitos para obtenção dos dados 

numéricos é apresentado na Figura 4.25. 

 

 

a) b) 

Figura 4.25 –Modelo em estado plano elementos finitos obtido através do software DIANA®. (a) esquema 

estático corpo de prova 150 x 150 x 500 mm; (b) Modelo numérico com elementos 25x25 mm. 

 

Tabela 4.14 - Propriedades do concreto com utilização do modelo Multi-Directional Fixed Crack. 
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Volume de fibras da amostra 1,50% 

Módulo de elasticidade à compressão 40,32 GPa 

Módulo de elasticidade à flexão 23,28 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,20 

Tension cut-off Linear 

Resistência à tração direta (𝑓𝑐𝑡𝑚): 3,93 MPa 

Resistência à compressão uniaxial 

(𝑓𝑐𝑚): 
68,74 MPa 

Lei constitutiva ao cisalhamento 
parâmetro  constante e igual 

a 0,01 
 

Para esta análise, os limites adotados para as variáveis de projeto são apresentados na- 

Tabela 4.15. Tais intervalos foram determinados com embasamento em um estudo gráfico do 

problema realizado com método One Factor At a Time, que consiste em determinar o 

comportamento da resposta numérica variando cada um dos parâmetros de entrada.  

Tabela 4.15 - Limites adotados para as variáveis de projeto para o modelo bilinear. 

Variável 
Alto Volume de Fibras 

𝐱𝐢𝐧𝐟 𝐱𝐬𝐮𝐩 

𝑓𝑐𝑡1 (MPa) 0,70.fct,exp 2,00.fct,exp 

휀2 0,0005 0,005 

𝑓𝑐𝑡2 (MPa) 0,25 2,00 

휀3 600,00 1000,00 
 

O valor do módulo de elasticidade à flexão do CRFA adotado foi de 23,28 GPa. Esse 

valor é 57,7% menor que o valor obtido por Lobo(LOBO, 2017) para o módulo de elasticidade 

do CRFA a partir de ensaios de compressão em corpos de prova cilíndricos, indicando a 

necessidade da retroanálise inicial do módulo de elasticidade do CRFA quando submetido à 

uma situação de flexão.  

A modelagem foi realizada por meio de deslocamento imposto nos pontos de aplicação 

do carregamento conforme representado na Figura 4.25. As condições de contorno do modelo 

mostradas na Figura 4.25b foram definidas de modo a se garantir a simetria do modelo. Quanto 

à solução do sistema de equações não lineares, foi adotado um Método Quase-Newton do tipo 

BFGS (Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno), com norma de convergência baseada nos 

critérios de energia e tolerância igual a 10-3. 

4.5.1 Resultados para simulação do concreto com 1,5% de volume de fibras 

Este item apresenta os resultados obtidos com a aplicação do método proposto. São 

apresentados os resultados da análise inversa para implementações do algoritmo ABC e GA, 
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para um curva tensão-deformação com aproximação bilinear (exemplo dessa aproximação na 

Figura 3.6a). 

A Figura 4.26 apresenta a dispersão dos resultados, em modelo de boxplot, obtidos para 

os dois algoritmos em questão. No caso é possível perceber que o algoritmo ABC obteve uma 

menor dispersão dos resultados da FO quando comparado ao algoritmo GA. A média dos 

resultados para o ABC é de 7,508x10-3 enquanto o GA possui valor médio em 8,209x10-3. 

 

a) 

  

b) c) 

Figura 4.26 – Respostas estatísticas da análise dos algoritmos. (a) Boxplot; (b) Histograma resposta ABC; 

e (c) Histograma resposta GA 

Como se trata de uma amostragem com apenas 10 repetições utilizamos o conceito de 

intervalo de confiança para exposição dos dados finais. Portanto a Tabela 4.16 apresenta 

intervalo de confiança, t-Student, de confiança de 95% para os dados estudados. 

Tabela 4.16 - Intervalo de confiança para FO analisada. 

Resultados ABC (x10-3) GA (x10-3) 

Média 7,508 8,209 

Desvio Padrão 1,203 1,034 

Erro 0,732 0,739 

Limite Superior 8,240 8,948 

Limite Inferior 6,776 7,469 
 

Na Figura 4.27 é ilustrada a curva completa carga-deslocamento (para ambos os 

algoritmos) dos melhores processamentos em função das medidas experimentais. 



114 

 

 

 

Figura 4.27 – Curva numérica obtidas com utilização das variáveis de projeto obtidas através dos 

melhores testes com o algoritmo GA e ABC. 

Em relação aos resultados encontrados nas melhores simulações é possível afirmar que 

a correlação obtida com o algoritmo ABC foi mais satisfatória que a correlação obtida com o 

algoritmo GA. Em termos do comportamento físico do modelo é possível perceber que o 

modelo mecânico de fissuração distribuída apresentou um comportamento de endurecimento 

até atingir um patamar no nível de carga máxima e, principalmente a resposta obtida com o 

modelo ABC, apresentou um regime de amolecimento brando característico desse tipo de 

análise experimental com CRFA, o que demonstra a ductilidade do material. Contudo, destaca-

se que pela natureza do modelo constitutivo utilizado, não é possível reproduzir a perda de 

rigidez abrupta ocorrida experimentalmente ao redor da carga de 68000 N, quando há um 

surgimento de fissuras localizadas na versão experimental. A Tabela 4.17  apresenta os 

resultados estáticos da análise comprovando o fato do melhor desempenho a nível de correlação 

para o algoritmo ABC (Pi=0,9814). 

Tabela 4.17 – Análise de correlação para os modelos de simulação. 

Resultados ABC  GA 

Willmott (d) 0,9926 0,9875 

𝐫𝟐 0,9775 0,9534 

𝐏𝐢 0,9814 - Ótimo 0,9643 - Ótimo 
 

Ainda sobre os resultados das melhores simulações, pode-se dizer que o algoritmo GA 

pode ter sido afetado pelo formato do gráfico resultante. A correlação  𝑃𝑖 = 0,9643 não reflete 

completamente o grau de correlação da curva. Antes do deslocamento de 1,00 mm (Carga 
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aproximada de 72 kN) é possível perceber que o GA não alcançou o nível de carga máxima da 

média experimental. Após esse valor de deslocamento experimental a peça começa a perder 

resistência entrando na fase de amolecimento da amostra.  

Analisando a área formada abaixo do gráfico carga-deslocamento, a média experimental 

resulta em um total de 60036,41 N.mm até o deslocamento referencial para início do 

amolecimento (𝛿 = 0,9478 mm). Já o algoritmo GA apresenta um total de 55078,67 N.mm 

enquanto o algoritmo ABC apresenta uma área de 58403,93 N.mm. Tais algoritmos apresentam 

uma diferença de 8,26% para o GA e para o algoritmo ABC essa diferença é de 2,72%. No 

algoritmo GA o fenômeno de amolecimento ocorre apenas sob um deslocamento de 1,314 mm 

enquanto no ABC o amolecimento veio por ocorrer em um nível de deslocamento de 1,069 

mm. 

Analisando apenas o trecho pós-pico para a variável área abaixo do gráfico na média 

experimental o total foi de 126640,90 N.mm, já para o GA e ABC os valores foram de 

130418,30 N.mm e 124410,10 N.mm, respectivamente, podendo assim perceber que no trecho 

pós-pico experimental o algoritmo GA apresentou valores superiores de área abaixo da curva 

média experimental. Os valores totais de área abaixo da curva são de: 186677,30 N.mm para 

média experimental; 185497,00 N.mm para o algoritmo GA; e 182814,10 N.mm para o 

algoritmo ABC. 

A respeito dos valores obtidos no processo de otimização os valores finais são 

apresentados na Tabela 4.18. 

Tabela 4.18 – Variáveis de projeto para o problema 2D com GA e ABC. 

Resultados ABC  GA 

𝑓𝑐𝑡1 3,981 3,652 

휀2 0,032 0,077 

𝑓𝑐𝑡2 2,00 0,512 

휀3 804,26 658,84 
 

A resistência à tração direta do CRFA (𝑓𝑐𝑡𝑚) variou de 3,652 MPa (GA) a 3,981 MPa 

(ABC). Estes valores representam uma diferença de apenas 7,07% e 1,30% para a resistência 

média obtida por Lobo(LOBO, 2017) em ensaio de tração direta realizado no CRFA. A Figura 

4.28 apresenta os panoramas de deslocamentos e tensões normais na direção x. 



116 

 

 

  

a.  

  

b.  

Figura 4.28 – Resultados de deslocamento e tensões normais do prisma com 1,5% de fibras. (a) 

Panorama de deslocamentos. (b) Panorama de tensões normais na direção X. 

4.5.2 Conclusões parciais da seção 4.5 

Na seção 4.5 verificou-se a possibilidade de aplicação de técnicas de otimização probabilísticas 

de natureza bio-inspirada para determinação de variáveis constitutivas via problema inverso. 

Possibilidade que foi confirmada nos resultados obtidos. Portanto, pode-se afirmar que a 

ferramenta de otimização bioinspirada é uma ferramenta promissora para aplicações voltadas 

ao estudo de modelos constitutivos para concreto.  

Em relação aos modelos de otimização utilizados foi possível verificar um desempenho 

superior para o algoritmo ABC. Apesar do GA apresentar bons resultados em relação a área 

abaixo da curva carga-deslocamento percebe-se que o GA possui desempenho inferior. Tal fato 

pode estar relacionado com o processo de calibração do algoritmo e também o intervalo das 

variáveis de projeto utilizadas, pois a escolha inadequada desses podem comprometer o uso de 

heurísticas.  

Em relação ao modelo mecânico escolhido de fissuração distribuída, é possível afirmar 

que seus resultados são bastante dependentes principalmente da variável de tensão de pico do 

diagrama de amolecimento. Tal fato é confirmado pela observação dos resultados do algoritmo 

ABC, pois quando o valor obtido de 𝑓𝑐𝑡1 se aproximou da medida experimental os valores da 

curva numérica tendem a se aproximar da curva completa carga-deslocamento. Porém, é fato 

que o modelo deve ser melhor investigado com o uso, por exemplo, de outros modelos de 

decaimento, como o decaimento trilinear ou exponencial. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES FUTURAS 

 

A tese teve como objetivo analisar a viabilidade para aplicação de modelos para identificação 

paramétrica em problemas que envolvem concreto como o material a ser caracterizado. 

Portanto, quanto a essa linha o objetivo foi alcançado, pois foi verificado que os modelos de 

computação bioinspirada podem ser utilizadas como ferramentas de simulação inversa. Como 

demonstrado na seção 1.2, esse tema é de extrema importância e ainda carece de maiores 

investigações e desenvolvimento, sobretudo em identificação paramétrica de modelos 

constitutivos para o concreto e suas vertentes. 

Como dito ao longo do texto, a identificação de parâmetros para modelos numéricos é 

uma tarefa essencial e que determinará a qualidade dos resultados produzidos na análise. Muitas 

das vezes, tais situações de caracterização envolvem a utilização de parâmetros da literatura ou 

um esquema não automatizado. Portanto, em situações onde os parâmetros de entrada são muito 

sensíveis como os de modelos voltados ao concreto, encontrar uma correlação satisfatória entre 

análise experimental e numérica pode ser muito complexa. Nesse sentido os algoritmos de 

otimização são especialmente interessantes pois automatizam esse processo. 

Logo, é possível afirmar que os modelos de otimização baseados em computação 

bioinspirada se mostraram satisfatórios para emprego nesses casos, sendo essa uma ferramenta 

de características robustas. Nesse ponto, é evidenciada uma das grandes vantagens desses 

modelos, que é a versatilidade de aplicação em diversos modelos físicos-matemáticos sem a 

necessidade de alterações do algoritmo original. Neste trabalho empregou-se apenas 4 modelos 

de algoritmos, sendo um deles baseado em algoritmos evolutivos (GA) e outros três baseados 

em algoritmos de enxame (ABC, FA e PSO). Tal perspectiva pode ser ampliada, pois outros 

algoritmos com características similares poderiam ser acoplados e testados de forma a verificar 

esse potencial de aplicação no problema inverso. 

Uma dificuldade encontrada foi em relação ao tempo de processamento dos problemas 

bidimensionais. Apesar de não ter sido realizada nenhuma análise técnica relacionada ao tempo 

de processamento, é natural que essas programações envolvendo grande quantidade de dados 

se utilizem de estratégias computacionais que permitam melhorar a velocidade de determinação 

das respostas finais. Uma delas é o processamento paralelo. A paralelização de algoritmos tem 
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sido bastante utilizada para processamento de Big Data sendo essa uma ferramenta essencial 

na situação de grande volume de dados. 

É notória a evolução e emprego desses frameworks de computação bioinspirada. Tais 

modelos têm um amplo emprego não só nas simulações inversas como também nas áreas 

correlatas que envolvem por exemplo, o uso de inteligência artificial, área a qual tem ganhado 

um olhar especial nos últimos anos. 

Porém, essa tese investigou a aplicação apenas em modelos para concreto. Em uma 

perspectiva futura tal modelo poderia ser estendido a outros materiais como também a outros 

tipos de modelagens recentemente desenvolvidas, como por exemplo, os de análise em várias 

escalas. Uma aplicação de interesse é encontrar como resultado da análise de otimização uma 

configuração de microestrutura que mais se adeque ao material a ser analisado e empregado na 

composição de um sistema estrutural.  

Outra possibilidade para investigação é a utilização dessas ferramentas para formação 

de um banco de dados para treinamento de redes neurais voltadas a materiais estruturais como 

o concreto, aço e madeira. Tal situação pode ser especialmente interessante na investigação do 

comportamento de estruturas existentes. 



119 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABOELKHAIR, H.; MORSY, M.; EL AFANDI, G. Assessment of agroclimatology NASA 

POWER reanalysis datasets for temperature types and relative humidity at 2 m against ground 

observations over Egypt. Advances in Space Research, v. 64, n. 1, p. 129–142, jul. 2019.  

ABUSHAWASHI, Y.; XIAO, X.; ASTAKHOV, V. A novel approach for determining material 

constitutive parameters for a wide range of triaxiality under plane strain loading conditions. 

International Journal of Mechanical Sciences, v. 74, p. 133–142, set. 2013.  

ACI COMMITTEE 544; AMERICAN CONCRETE INSTITUTE; ACI COMMITTEE 544. 

Report on indirect method to obtain stress-strain response of fiber-reinforced concrete 

(FRC). [s.l: s.n.].  

AGGARWAL, A.; SACKS, M. S. An inverse modeling approach for semilunar heart valve 

leaflet mechanics: exploitation of tissue structure. Biomechanics and Modeling in 

Mechanobiology, v. 15, n. 4, p. 909–932, ago. 2016.  

AGUIR, H. et al. Identification of Constitutive Parameters using Hybrid ANN multi-objective 

optimization procedure. International Journal of Material Forming, v. 1, n. S1, p. 1–4, abr. 

2008.  

ALASTRUÉ, V. et al. Structural damage models for fibrous biological soft tissues. 

International Journal of Solids and Structures, v. 44, n. 18–19, p. 5894–5911, set. 2007.  

AL-CHALABI, M. When least-squares squares least. Geophysical Prospecting, v. 40, n. 3, p. 

359–378, abr. 1992.  

ALVA, G. M. S.; EL DEBS, A. L. H. C.; KAMINSKI JR., J. Nonlinear analysis of reinforced 

concrete structures in design procedures: application of lumped dissipation models. Revista 

IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 3, n. 2, p. 149–178, jun. 2010.  

ÁLVARES, M. DA S. Estudo de um modelo de dano para o concreto: Formulação, 

identificação paramétrica e aplicação com o emprego do método dos elementos finitos. 

São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo, 1993. 

ANGLADE, C.; PAPON, A.; MOURET, M. Constitutive parameter identification: An 

application of inverse analysis to the flow of cement-based suspensions in the fresh state from 

synthetic data. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, v. 241, p. 14–25, mar. 2017.  

ANUAR, S.; SELAMAT, A.; SALLEHUDDIN, R. A modified scout bee for artificial bee 

colony algorithm and its performance on optimization problems. Journal of King Saud 

University - Computer and Information Sciences, v. 28, n. 4, p. 395–406, out. 2016.  

AROUXÉT, M. B.; ECHEBEST, N.; PILOTTA, E. A. Active-set strategy in Powell’s method 

for optimization without derivatives. v. 30, n. 1, p. 26, 2011.  



120 

 

 

ARTHUR, J. et al. Genetic algorithm for nuclear data evaluation applied to subcritical neutron 

multiplication inference benchmark experiments. Annals of Nuclear Energy, v. 133, p. 853–

862, nov. 2019.  

ASLAN, S. A Transition Control Mechanism for Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm. 

Computational Intelligence and Neuroscience, v. 2019, p. 1–24, 1 abr. 2019.  

ATTAR, L. et al. Software demonstration of quasi on line parametric identification related to 

thermal state in tokamak plasmas. IFAC-PapersOnLine, v. 50, n. 1, p. 16015–16020, jul. 

2017.  

ATTARD, M. M.; SETUNGE, S. Stress-Strain Relationship of Confined and Unconfined 

Concrete. ACI Materials Journal, v. 93, n. 5, 1996.  

BADEL, P.; GODARD, V.; LEBLOND, J.-B. Application of some anisotropic damage model 

to the prediction of the failure of some complex industrial concrete structure. International 

Journal of Solids and Structures, v. 44, n. 18–19, p. 5848–5874, set. 2007.  

BAI, Q. Analysis of Particle Swarm Optimization Algorithm. v. 3, p. 1–5, 2010.  

BAI, Q. et al. Application of a continuum damage mechanics (CDM)-based model for 

predicting formability of warm formed aluminium alloy. The International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, v. 88, n. 9–12, p. 3437–3446, fev. 2017.  

BAILEY, J. et al. Evidence relating to Object-Oriented software design: A survey. First 

International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM 2007). 

Anais... In: FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EMPIRICAL SOFTWARE 

ENGINEERING AND MEASUREMENT (ESEM 2007). Madrid, Spain: IEEE, set. 

2007Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/4343786/>. Acesso em: 16 jul. 2020 

BALDIN, N.; MUNHOZ, E. M. B. Educação Ambiental comunitária: uma experiência com a 

técnica de pesquisa Snowball (Bola de Neve). v. 27, p. 15, [s.d.].  

BANSAL, J. C. et al. Inertia Weight strategies in Particle Swarm Optimization. 2011 Third 

World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing. Anais... In: 2011 THIRD 

WORLD CONGRESS ON NATURE AND BIOLOGICALLY INSPIRED COMPUTING 

(NABIC). Salamanca, Spain: IEEE, out. 2011Disponível em: 

<http://ieeexplore.ieee.org/document/6089659/>. Acesso em: 15 jun. 2020 

BARABASZ, B. et al. A hybrid algorithm for solving inverse problems in elasticity. 

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, v. 24, n. 4, p. 865–

886, 1 dez. 2014.  

BARTOLOMÉ, L.; OBLAK, E.; KALIN, M. Mechanical behaviour and constitutive models 

of ZDDP tribofilms on DLC coatings using nano-indentation data and finite element modelling. 

Tribology International, v. 95, p. 19–26, mar. 2016.  

BASTOS, E. A. Otimização de seções retangulares de concreto armado submetidas à flexo-

compressão oblíqua utilizando Algoritmos Genéticos. Mestrado em ciências em Engenharia 

Civil—Rio de Janeiro (RJ): Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2004. 



121 

 

 

BEHERA, S.; SAHOO, S.; PATI, B. B. A review on optimization algorithms and application 

to wind energy integration to grid. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 48, p. 

214–227, ago. 2015.  

BENI, G. The concept of cellular robotic system. Proceedings IEEE International Symposium 

on Intelligent Control 1988. Anais... In: PROCEEDINGS IEEE INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM ON INTELLIGENT CONTROL 1988. Arlington, VA, USA: IEEE Comput. 

Soc. Press, 1989Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/65405/>. Acesso em: 31 

out. 2019 

BENI, G.; WANG, J. Swarm Intelligence in Cellular Robotic Systems. In: DARIO, P.; 

SANDINI, G.; AEBISCHER, P. (Eds.). . Robots and Biological Systems: Towards a New 

Bionics? Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. p. 703–712.  

BLANCO, M. et al. Application of the Davidon-Fletcher-Powell algorithm to the resolution of 

multicomponent mixtures using UV-vis spectrophotometry. Analytica Chimica Acta, v. 327, 

n. 2, p. 145–152, jun. 1996.  

BORGES, D. C. et al. Evaluation of a proposed model for concrete at mesoscopic scale. Revista 

IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 10, n. 5, p. 1087–1112, set. 2017.  

BORGES, DANNILO C; PITUBA, JOSE J C. Analysis of quasi-brittle materials at mesoscopic 

level using homogenization model. Advances in concrete construction, v. 5, n. 3, p. 221–240, 

25 jun. 2017.  

BORST, R. DE et al. Discretevs smeared crack models for concrete fracture: bridging the gap. 

International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, v. 28, n. 

78, p. 583–607, jun. 2004.  

BROCKS, W.; SCHEIDER, I. Identification of Material Parameters for Structural Analyses. p. 

25, 2010.  

BUTTIGNOL, T. E. T.; ALMEIDA, L. C. Three-dimensional analysis of two-pile caps. 

Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 5, n. 2, p. 252–283, abr. 2012.  

C09 COMMITTEE. Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concrete 

(Using Beam With Third-Point Loading). [s.l.] ASTM International, [s.d.]. Disponível em: 

<http://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?C1609C1609M-19A>. Acesso em: 20 maio. 2020. 

CALDEIRA, M. M. Procedimentos numéricos para solução do problema inverso de 

localização de danos em estruturas aporticadas. Mestrado em Estruturas e Construção 

Civil—Brasília: Universidade de Brasília (UnB), 2009. 

CARPINTERI, A.; CORRADO, M. Nonlinear fracture mechanics investigation on the ductility 

of reinforced concrete beams. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 3, n. 2, p. 

137–148, jun. 2010.  

CARREIRA, D. J.; CHU, K.-H. Stress-Strain Relationship for Plain Concrete in Compression. 

ACI Journal Proceedings, v. 82, n. 6, 1985.  



122 

 

 

CASTILHO, V. C. DE. Otimização de componentes de concreto pré-moldado protendidos 

mediante algoritmos genéticos. Doutorado em Estruturas—São Carlos: Universidade de São 

Paulo, 13 fev. 2003. 

CHAMEKH, A. Optimisation des procédés de mise en forme par les réseaux de neurones 

artificiels. Doutorado em Engenharia Mecânica—França: Universidade d’Angres, 2008. 

CHATTOPADHYAY, G.; MIDYA, S. K.; CHATTOPADHYAY, S. MLP based predictive 

model for surface ozone concentration over an urban area in the Gangetic West Bengal during 

pre-monsoon season. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, v. 184, p. 57–

62, mar. 2019.  

CHEN, R. et al. A Computational Inverse Technique to Determine the Dynamic Constitutive 

Model Parameters of Concrete. p. 24, [s.d.].  

CHIH, M. Self-adaptive check and repair operator-based particle swarm optimization for the 

multidimensional knapsack problem. Applied Soft Computing, v. 26, p. 378–389, jan. 2015.  

CICEKLI, U.; VOYIADJIS, G. Z.; ABU AL-RUB, R. K. A plasticity and anisotropic damage 

model for plain concrete. International Journal of Plasticity, v. 23, n. 10–11, p. 1874–1900, 

out. 2007.  

CIPOLLINA, A.; FLÓREZ-LÓPEZ, J. Modelos simplificados de daño en pórticos de concreto 

armado. v. 11, n. 1, p. 3–22, 1995.  

CIPOLLINA, A.; LÓPEZ-INOJOSA, A.; FLÓREZ-LÓPEZ, J. A simplified damage mechanics 

approach to nonlinear analysis of frames. Computers & Structures, v. 54, n. 6, p. 1113–1126, 

mar. 1995.  

CLERC, M.; KENNEDY, J. The particle swarm - explosion, stability, and convergence in a 

multidimensional complex space. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, v. 6, 

n. 1, p. 58–73, fev. 2002.  

COELHO, K. O.; LEONEL, E. D.; FLÓREZ-LÓPEZ, J. MODELO DE DANO 

CONCENTRADO APLICADO À MODELAGEM MECÂNICA DE ESTRUTURAS EM 

CONCRETO ARMADO. p. 16, 2016.  

ÇOMAK, E. A particle swarm optimizer with modified velocity update and adaptive diversity 

regulation. Expert Systems, v. 36, n. 1, p. e12330, fev. 2019.  

COMI, C. A non-local model with tension and compression damage mechanisms. European 

Journal of Mechanics - A/Solids, v. 20, n. 1, p. 1–22, jan. 2001.  

COMI, C.; PEREGO, U. Fracture energy based bi-dissipative damage model for concrete. 

International Journal of Solids and Structures, v. 38, n. 36–37, p. 6427–6454, set. 2001.  

CRISTINA DA CUNHA HOLTZ, G. Traçado Automático de Envoltórias de Esforços em 

Estruturas Planas utilizando um Algoritmo Evolucionário. Mestre em Engenharia Civil—

Rio de Janeiro (RJ): Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), 14 abr. 2005. 

CUI, Z.; GAO, X. Theory and applications of swarm intelligence. Neural Computing and 

Applications, v. 21, n. 2, p. 205–206, mar. 2012.  



123 

 

 

CZITROM, V. One-Factor-at-a-Time versus Designed Experiments. The American 

Statistician, v. 53, n. 2, p. 126–131, maio 1999.  

DAO, S. D.; ABHARY, K.; MARIAN, R. Maximising Performance of Genetic Algorithm 

Solver in Matlab. p. 9, 2016.  

DE-CARVALHO, R.; VALENTE, R. A. F.; ANDRADE-CAMPOS, A. Optimization 

strategies for non-linear material parameters identification in metal forming problems. 

Computers & Structures, v. 89, n. 1–2, p. 246–255, jan. 2011.  

DE JONG, K. A. Analysis of the behavior of a class of genetic adaptive systems. Hampton: 

University of Michigan, 1975. 

DE LARRARD, T. et al. Concrete calcium leaching at variable temperature: Experimental data 

and numerical model inverse identification. Computational Materials Science, v. 49, n. 1, p. 

35–45, jun. 2010.  

DE PAULA, H. M. et al. Mapeamento sistemático de referências do uso do BIM na 

compatibilização de projetos na construção civil. REEC - Revista Eletrônica de Engenharia 

Civil, v. 13, n. 1, 24 mar. 2017.  

DE SOUZA, M. P.; SANTOS, S. A. Um estudo do Método de Gradientes Conjugados na˜o 

Lineares. Proceeding Series of the Brazilian Society of Applied and Computational 

Mathematics. Anais...São José dos Campos (SP): 2018 

DILIGENSKAYA, A. N.; RAPOPORT, É. YA. Method of Minimax Optimization in the 

Coefficient Inverse Heat-Conduction Problem. Journal of Engineering Physics and 

Thermophysics, v. 89, n. 4, p. 1008–1013, jul. 2016.  

DONG, Z. et al. Local Sensitivity Analysis of Kinetic Models for Cellulose Pyrolysis. Waste 

and Biomass Valorization, v. 10, n. 4, p. 975–984, abr. 2019.  

DORIGO, M. Optimization, learning and natural algorithms. Dipartimento di Elettronica e 

Informazione, Milão: Politecnico di Milano, 1992. 

DUARTE, P. et al. Experimental and numerical study on the effect of repairing reinforced 

concrete cracked beams strengthened with carbon fibre reinforced polymer laminates. 

Canadian Journal of Civil Engineering, v. 41, n. 3, p. 222–231, mar. 2014.  

EBERHART; YUHUI SHI. Particle swarm optimization: developments, applications and 

resources. Proceedings of the 2001 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. 

No.01TH8546). Anais... In: 2001 CONGRESS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION. 

Seoul, South Korea: IEEE, 2001Disponível em: 

<http://ieeexplore.ieee.org/document/934374/>. Acesso em: 15 jun. 2020 

EDALAT BEHBAHANI, A.; BARROS, J. A. O.; VENTURA-GOUVEIA, A. Plastic-damage 

smeared crack model to simulate the behaviour of structures made by cement based materials. 

International Journal of Solids and Structures, v. 73–74, p. 20–40, nov. 2015.  

EHLERS, W.; SCHOLZ, B. An inverse algorithm for the identification and the sensitivity 

analysis of the parameters governing micropolar elasto-plastic granular material. Archive of 

Applied Mechanics, v. 77, n. 12, p. 911–931, 12 out. 2007.  



124 

 

 

FAGLIONI, A. F. Análise não-linear física de vigas de concreto armado utilizando o 

elemento finito prismático regular linear associado ao de barra. Mestrado em Engenharia 

Civil—Ilha Solteira: Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2006. 

FARMER, J. D.; PACKARD, N. H.; PERELSON, A. S. The immune system, adaptation, and 

machine learning. Physica D: Nonlinear Phenomena, v. 22, n. 1–3, p. 187–204, out. 1986.  

FELMLEE, M. A. et al. Use of a Local Sensitivity Analysis to Inform Study Design Based on 

a Mechanistic Toxicokinetic Model for γ-Hydroxybutyric Acid. The AAPS Journal, v. 13, n. 

2, p. 240–254, jun. 2011.  

FERNANDES, F. G.; FERNANDES, G. R.; PAULA, H. M. DE. Mapeamento sistemático de 

referências da análise de placas compostas por materiais heterogêneos através de uma 

abordagem em multiescala. REEC - Revista Eletrônica de Engenharia Civil, v. 14, n. 2, 26 

abr. 2018.  

FERNANDES, G. R. et al. A 2D boundary element formulation to model the constitutive 

behavior of heterogeneous microstructures considering dissipative phenomena. Engineering 

Analysis with Boundary Elements, v. 99, p. 1–22, fev. 2019a.  

FERNANDES, G. R. et al. A 2D RVE formulation by the boundary element method 

considering phase debonding. Engineering Analysis with Boundary Elements, v. 104, p. 

259–276, jul. 2019b.  

FERNANDES, G. R.; PITUBA, J. J. C.; DE SOUZA NETO, E. A. Multi-scale modelling for 

bending analysis of heterogeneous plates by coupling BEM and FEM. Engineering Analysis 

with Boundary Elements, v. 51, p. 1–13, fev. 2015.  

FERREIRA, J. C.; STEINER, M. T. A.; GUERSOLA, M. DE S. Abordagem heurística e 

metaheurística na otimização do processo operacional de uma empresa de transportes 

rápidos. XXXV Encontro nacional de engenharia de produção (ENEGEP): Perspectivas 

Globais para a Engenharia de Produção. Anais... In: XXXV ENCONTRO NACIONAL DE 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (ENEGEP): PERSPECTIVAS GLOBAIS PARA A 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. Fortaleza, Brasil: [s.d.] 

FIGUEIREDO, A. A. A.; FERNANDES, H. C.; GUIMARAES, G. Experimental approach for 

breast cancer center estimation using infrared thermography. Infrared Physics & Technology, 

v. 95, p. 100–112, dez. 2018.  

FIGUEIREDO, E. M. N.; LUDERMIR, T. B. Investigating the use of alternative topologies on 

performance of the PSO-ELM. Neurocomputing, v. 127, p. 4–12, mar. 2014.  

FISTER, I.; FISTER, I. JR.; ZUMER, J. B. Memetic artificial bee colony algorithm for large-

scale global optimization. 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Anais... In: 

2012 IEEE CONGRESS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION (CEC). Brisbane, 

Australia: IEEE, jun. 2012Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/6252938/>. 

Acesso em: 20 jul. 2020 

FORMALEV, V. F.; KOLESNIK, S. A. A methodology for solving inverse coefficient 

problems of determining nonlinear thermophysical characteristics of anisotropic bodies. High 

Temperature, v. 51, n. 6, p. 795–803, nov. 2013.  



125 

 

 

GAMINO, A. L. et al. 2D evaluation of crack openings using smeared and embedded crack 

models. Computers and Concrete, v. 7, n. 6, p. 483–496, 25 dez. 2010.  

GANDOMI, A. H. et al. Genetic programming and orthogonal least squares: a hybrid approach 

to modeling the compressive strength of CFRP-confined concrete cylinders. Journal of 

Mechanics of Materials and Structures, v. 5, n. 5, p. 735–753, 3 dez. 2010.  

GANDOMI, A. H.; YANG, X.-S.; ALAVI, A. H. Mixed variable structural optimization using 

Firefly Algorithm. Computers & Structures, v. 89, n. 23–24, p. 2325–2336, dez. 2011.  

GAVRUS, A.; MASSONI, E.; CHENOT, J. L. The analysis of inelastic behaviour formulated 

as an inverse rheological approach. Measurement Science and Technology, v. 9, n. 6, p. 848–

863, 1 jun. 1998.  

GOGNA, A.; TAYAL, A. Metaheuristics: review and application. Journal of Experimental 

& Theoretical Artificial Intelligence, v. 25, n. 4, p. 503–526, dez. 2013.  

GOLDBERG, D. E. A Note on Boltzmann Tournament Selection for Genetic Algorithms and 

Population-Oriented Simulated Annealing. p. 16, [s.d.].  

GRASSL, P.; JIRÁSEK, M. Damage-plastic model for concrete failure. International Journal 

of Solids and Structures, v. 43, n. 22–23, p. 7166–7196, nov. 2006.  

GRIBNIAK, V. et al. Efficient technique for constitutive analysis of reinforced concrete 

flexural members. Inverse Problems in Science and Engineering, v. 25, n. 1, p. 27–40, 2 jan. 

2017.  

HAFTKA, R. T.; GÜRDAL, Z. Elements of Structural Optimization. Dordrecht: Springer 

Netherlands, 1992. v. 11 

HARTMANN, S.; GILBERT, R. R. Identifiability of material parameters in solid mechanics. 

Archive of Applied Mechanics, v. 88, n. 1–2, p. 3–26, fev. 2018.  

HERNÁNDEZ, S.; FLORES, I.; VÁZQUEZ, J. A. Improved Golden-Section Algorithm for 

the Multi-Item Replenishment Problem. p. 10, [s.d.].  

HERRERA-SOLAZ, V. et al. An inverse optimization strategy to determine single crystal 

mechanical behavior from polycrystal tests: Application to AZ31 Mg alloy. International 

Journal of Plasticity, v. 57, p. 1–15, jun. 2014.  

HILLERBORG, A.; MODÉER, M.; PETERSSON, P.-E. Analysis of crack formation and crack 

growth in concrete by means of fracture mechanics and finite elements. Cement and Concrete 

Research, v. 6, n. 6, p. 773–781, nov. 1976.  

HO, Y. C.; PEPYNE, D. L. Simple Explanation of the No-Free-Lunch Theorem and Its 

Implications. Journal of Optimization Theory and Applications, v. 115, n. 3, p. 549–570, 

dez. 2002.  

HOLLAND, J. H. Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis 

with applications to biology, control, and artificial intelligence. 1st MIT Press ed ed. 

Cambridge, Mass: MIT Press, 1992a.  



126 

 

 

HOLLAND, J. H. Adaptation in Natural & Artificial Systems – An Introductory Analysis 

with Application to Biology, Control, and Artificial Intelligence. Edição: Reprint ed. 

Cambridge, Mass: MIT Press, 1992b.  

HOLZAPFEL, G. A.; FEREIDOONNEZHAD, B. Modeling of Damage in Soft Biological 

Tissues. In: Biomechanics of Living Organs. [s.l.] Elsevier, 2017. p. 101–123.  

HU, B. S. et al. An ab-initio Gamow shell model approach with a core. Physics Letters B, v. 

802, p. 135206, mar. 2020.  

HUANG, C.; EL HAMI, A.; RADI, B. Metamodel-based inverse method for parameter 

identification: elastic–plastic damage model. Engineering Optimization, v. 49, n. 4, p. 633–

653, 3 abr. 2017.  

HUBER, N.; TSAKMAKIS, CH. A neural network tool for identifying the material parameters 

of a finite deformation viscoplasticity model with static recovery. Computer Methods in 

Applied Mechanics and Engineering, v. 191, n. 3–5, p. 353–384, nov. 2001.  

HUSAIN, A.; SEHGAL, D. K.; PANDEY, R. K. An inverse finite element procedure for the 

determination of constitutive tensile behavior of materials using miniature specimen. 

Computational Materials Science, v. 31, n. 1–2, p. 84–92, set. 2004.  

HUSSAIN, K. et al. Common Benchmark Functions for Metaheuristic Evaluation: A Review. 

JOIV : International Journal on Informatics Visualization, v. 1, n. 4–2, p. 218, 15 nov. 

2017.  

IBRAHIM, M. A. H.; MAMAT, M.; LEONG, W. J. BFGS Method: A New Search Direction. 

v. 43, n. 10, p. 1591–1597, 2014.  

INTERNATIONAL FEDERATION FOR STRUCTURAL CONCRETE (ED.). Model Code 

2010: final draft. Vol. 1: ... Lausanne: International Federation for Structural Concrete, 2012.  

JAMIL, M.; YANG, X.-S. A Literature Survey of Benchmark Functions For Global 

Optimization Problems. International Journal of Mathematical Modelling and Numerical 

Optimisation, v. 4, n. 2, p. 150, 2013.  

JUÁREZ-LUNA, G.; MÉNDEZ-MARTÍNEZ, H.; RUIZ-SANDOVAL, M. E. An isotropic 

damage model to simulate collapse in reinforced concrete elements. Latin American Journal 

of Solids and Structures, v. 11, n. 13, p. 2444–2459, 2014.  

KARABOGA, D. An idea based on Honey bee swarm for numerical optimization. p. 10, [s.d.].  

KAYA, Y.; UYAR, M.; TEKĐN, R. A Novel Crossover Operator for Genetic Algorithms: Ring 

Crossover. p. 4, [s.d.].  

KEERTHI, S.; K, A.; M.V, V. Survey Paper on Swarm Intelligence. International Journal of 

Computer Applications, v. 115, n. 5, p. 8–12, 22 abr. 2015.  

KENNEDY’, J.; EBERHART, R. Particle Swarm Optimization. p. 7, [s.d.].  

KENNEDY’, J.; EBERHART, R. Particle Swarm Optimization. p. 7, [s.d.].  



127 

 

 

KHALFALLAH, A.; BEL HADJ SALAH, H.; DOGUI, A. Anisotropic parameter 

identification using inhomogeneous tensile test. European Journal of Mechanics - A/Solids, 

v. 21, n. 6, p. 927–942, nov. 2002a.  

KHALFALLAH, A.; BEL HADJ SALAH, H.; DOGUI, A. Anisotropic parameter 

identification using inhomogeneous tensile test. European Journal of Mechanics - A/Solids, 

v. 21, n. 6, p. 927–942, nov. 2002b.  

KHAN, S.; ISLAM, S.; RIZVI, Z. Innovation in steel fibre reinforced concrete – A Review. v. 

3, n. 1, p. 14, 2013.  

KIM, J. J.; REDA TAHA, M. Experimental and Numerical Evaluation of Direct Tension Test 

for Cylindrical Concrete Specimens. Advances in Civil Engineering, v. 2014, p. 1–8, 2014.  

KIM, N.-H. Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis. New York, NY: Springer 

US, 2015.  

KIM, S.; KREIDER, K. L. Parameter identification for nonlinear elastic and viscoelastic plates. 

Applied Numerical Mathematics, v. 56, n. 12, p. 1538–1554, dez. 2006.  

KNABE, T.; SCHWEIGER, H. F.; SCHANZ, T. Calibration of constitutive parameters by 

inverse analysis for a geotechnical boundary problem. Canadian Geotechnical Journal, v. 49, 

n. 2, p. 170–183, fev. 2012.  

KOLESNIK, S. A. A method for the identification of nonlinear components of the thermal 

conductivity tensor for anisotropic materials. Mathematical Models and Computer 

Simulations, v. 6, n. 5, p. 480–489, set. 2014.  

KOUTSOURELAKIS, P.-S. A novel Bayesian strategy for the identification of spatially 

varying material properties and model validation: an application to static elastography: A 

BAYESIAN STRATEGY FOR MODEL VALIDATION. International Journal for 

Numerical Methods in Engineering, v. 91, n. 3, p. 249–268, 20 jul. 2012.  

KOYUNCU, H.; CEYLAN, R. A PSO based approach: Scout particle swarm algorithm for 

continuous global optimization problems. Journal of Computational Design and 

Engineering, v. 6, n. 2, p. 129–142, 1 abr. 2019.  

KRUGER, J.; ZERANKA, S.; VAN ZIJL, G. An ab initio approach for thixotropy 

characterisation of (nanoparticle-infused) 3D printable concrete. Construction and Building 

Materials, v. 224, p. 372–386, nov. 2019.  

LA BORDERIE, C. Phénomènes unilatéraux dans un matériau endommageable : 

Modélisation et application à l’analyse de structures en béton. thesis—[s.l.] University Paris 

6, 1 jan. 1991. 

LACERDA, E. G. M. Análise não linear de treliças pelo método dos elementos finitos 

posicional. Mestrado em Engenharia Civil—Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), 2014. 

LANGRAND, B. et al. Identification technique of constitutive model parameters for 

crashworthiness modelling. Aerospace Science and Technology, v. 3, n. 4, p. 215–227, jun. 

1999.  



128 

 

 

LANZARINI, L. et al. A New Binary PSO with Velocity Control. In: TAN, Y. et al. (Eds.). . 

Advances in Swarm Intelligence. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: 

Springer Berlin Heidelberg, 2011. v. 6728p. 111–119.  

LEE, K. S.; GEEM, Z. W. A new meta-heuristic algorithm for continuous engineering 

optimization: harmony search theory and practice. Computer Methods in Applied Mechanics 

and Engineering, v. 194, n. 36–38, p. 3902–3933, set. 2005.  

LEVASSEUR, S. et al. Statistical inverse analysis based on genetic algorithm and principal 

component analysis: Method and developments using synthetic data. International Journal 

for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, v. 33, n. 12, p. 1485–1511, 25 ago. 

2009.  

LEVASSEUR, S. et al. Statistical inverse analysis based on genetic algorithm and principal 

component analysis: Applications to excavation problems and pressuremeter tests. 

International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, v. 34, n. 

5, p. 471–491, 10 abr. 2010.  

LI, S. et al. Inverse procedure for determining model parameter of soils using real-coded genetic 

algorithm. Journal of Central South University, v. 19, n. 6, p. 1764–1770, jun. 2012.  

LI, W. Damage Models for Soft Tissues: A Survey. Journal of Medical and Biological 

Engineering, v. 36, n. 3, p. 285–307, jun. 2016.  

LI, W.; LUO, X. Y. An Invariant-Based Damage Model for Human and Animal Skins. Annals 

of Biomedical Engineering, v. 44, n. 10, p. 3109–3122, out. 2016.  

LIN, M.-H.; TSAI, J.-F.; YU, C.-S. A Review of Deterministic Optimization Methods in 

Engineering and Management. Mathematical Problems in Engineering, v. 2012, p. 1–15, 

2012.  

LINK, K. G. et al. A local and global sensitivity analysis of a mathematical model of 

coagulation and platelet deposition under flow. PLOS ONE, v. 13, n. 7, p. e0200917, 26 jul. 

2018.  

LIU, J.; WU, X. New three-term conjugate gradient method for solving unconstrained 

optimization problems. ScienceAsia, v. 40, n. 4, p. 295, 2014.  

LIU, P.-L.; CHIAN, C.-C. Parametric Identification of Truss Structures Using Static Strains. 

Journal of Structural Engineering, v. 123, n. 7, p. 927–933, jul. 1997a.  

LIU, P.-L.; CHIAN, C.-C. Parametric Identification of Truss Structures Using Static Strains. 

Journal of Structural Engineering, v. 123, n. 7, p. 927–933, jul. 1997b.  

LIU, Q.; SANG, R.; ZHANG, Q. FPGA-based acceleration of Davidon-Fletcher-Powell quasi-

Newton optimization method. Transactions of Tianjin University, v. 22, n. 5, p. 381–387, 

out. 2016.  

LIU, Y. et al. Benchmark Tests of Robust Modified Particle Swarm Optimization. Third 

International Conference on Natural Computation (ICNC 2007). Anais... In: THIRD 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL COMPUTATION (ICNC 2007). 



129 

 

 

Haikou, China: IEEE, 2007Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/4344636/>. 

Acesso em: 21 jul. 2020 

LOBO, F. A. Estudo dos mecanismos de transferência de tensões de cisalhamento em concreto 

reforçado com fibras de aço: análise do intertravamento de agregados. p. 186, 2017.  

LOPES, M. M. Substituição parcial de armadura de flexão por fibras de aço em vigas de 

concreto. Doutorado em Engenharia Civil—Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), 2005. 

MAHDAVI, M.; FESANGHARY, M.; DAMANGIR, E. An improved harmony search 

algorithm for solving optimization problems. Applied Mathematics and Computation, v. 

188, n. 2, p. 1567–1579, maio 2007.  

MAKAS, H.; YUMUSAK, N. Balancing exploration and exploitation by using sequential 

execution cooperation between artificial bee colony and migrating birds optimization 

algorithms. p. 22, [s.d.].  

MALCHER, L.; MAMIYA, E. N. An improved damage evolution law based on continuum 

damage mechanics and its dependence on both stress triaxiality and the third invariant. 

International Journal of Plasticity, v. 56, p. 232–261, maio 2014.  

MANSUR, M. A.; CHIN, M. S.; WEE, T. H. Stress-Strain Relationship of High-Strength Fiber 

Concrete in Compression. Journal of Materials in Civil Engineering, v. 11, n. 1, p. 21–29, 

fev. 1999.  

MARTINS DE PAULA, H.; SANGOI OLIVEIRA ILHA, M. Uso da moringa oleífera no 

tratamento de águas redisuárias de usinas de concreto: mapeamento sistemático. REEC - 

Revista Eletrônica de Engenharia Civil, v. 11, n. 1, 1 fev. 2016.  

MATOUŠEK, R. Genetic Algorithm and Advanced Tournament Selection Concept. In: 

KRASNOGOR, N. et al. (Eds.). . Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization 

(NICSO 2008). Studies in Computational Intelligence. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin 

Heidelberg, 2009. v. 236p. 189–196.  

MAZARS, J. APPLICATION DE LA MECANIQUE DE L’ENDOMMAGEMENT AU 

COMPORTEMENT NON LINEAIRE ET A LA RUPTURE DU BETON DE 

STRUCTURE. [s.l.] UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - LABORATOIRE DE 

MECANIQUE ET TECHNOLOGIE, 1984a. 

MAZARS, J. Application de la mecanique de l’endommangement au comportment non 

lineaire et a la rupture du beton de structure. [s.l.] University Paris 6, 1984b. 

MAZARS, J.; HAMON, F.; GRANGE, S. A new 3D damage model for concrete under 

monotonic, cyclic and dynamic loadings. Materials and Structures, v. 48, n. 11, p. 3779–

3793, nov. 2015.  

MAZARS, J.; PIJAUDIER‐CABOT, G. Continuum Damage Theory—Application to 

Concrete. Journal of Engineering Mechanics, v. 115, n. 2, p. 345–365, fev. 1989a.  

MAZARS, J.; PIJAUDIER‐CABOT, G. Continuum Damage Theory—Application to 

Concrete. Journal of Engineering Mechanics, v. 115, n. 2, p. 345–365, fev. 1989b.  



130 

 

 

MEDEIROS, R. et al. Investigation of the influence of different surface regularization methods 

for cylindrical concrete specimens in axial compression tests. Revista IBRACON de 

Estruturas e Materiais, v. 10, n. 3, p. 568–591, jun. 2017a.  

MEDEIROS, R. et al. Investigation of the influence of different surface regularization methods 

for cylindrical concrete specimens in axial compression tests. Revista IBRACON de 

Estruturas e Materiais, v. 10, n. 3, p. 568–591, jun. 2017b.  

MEDINA-CETINA, Z.; RECHENMACHER, A. Influence of boundary conditions, specimen 

geometry and material heterogeneity on model calibration from triaxial tests. International 

Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, p. n/a-n/a, 2009.  

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concrete: microstructure, properties, and materials. 

Fourth edition ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014a.  

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concrete: microstructure, properties, and materials. 

Fourth edition ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014b.  

MELO, G. L. DE; FERNANDES, A. L. T. Evaluation of empirical methods to estimate 

reference evapotranspiration in Uberaba, State of Minas Gerais, Brazil. Engenharia Agrícola, 

v. 32, n. 5, p. 875–888, out. 2012.  

MENIN, R. C. G.; TRAUTWEIN, L. M.; BITTENCOURT, T. N. Smeared Crack Models for 

Reinforced Concrete Beams by Finite Element Method. Revista IBRACON de Estruturas e 

Materiais, v. 2, n. 2, p. 166–200, jun. 2009.  

MERAGHNI, F. et al. Parameter identification of a thermodynamic model for superelastic 

shape memory alloys using analytical calculation of the sensitivity matrix. European Journal 

of Mechanics - A/Solids, v. 45, p. 226–237, maio 2014.  

METROPOLIS, N. et al. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. The 

Journal of Chemical Physics, v. 21, n. 6, p. 1087–1092, jun. 1953.  

MILLER, S. A.; HORVATH, A.; MONTEIRO, P. J. M. Impacts of booming concrete 

production on water resources worldwide. Nature Sustainability, v. 1, n. 1, p. 69–76, jan. 

2018.  

MILLONAS, M. M. Swarms, Phase Transitions, and Collective Intelligence. arXiv:adap-

org/9306002, 10 jun. 1993.  

MIRJALILI, S. et al. Particle Swarm Optimization: Theory, Literature Review, and Application 

in Airfoil Design. In: MIRJALILI, S.; SONG DONG, J.; LEWIS, A. (Eds.). . Nature-Inspired 

Optimizers. Cham: Springer International Publishing, 2020a. v. 811p. 167–184.  

MIRJALILI, S. et al. Genetic Algorithm: Theory, Literature Review, and Application in Image 

Reconstruction. In: MIRJALILI, S.; SONG DONG, J.; LEWIS, A. (Eds.). . Nature-Inspired 

Optimizers. Studies in Computational Intelligence. Cham: Springer International Publishing, 

2020b. v. 811p. 69–85.  

MOHAMMADI, S. et al. Comparison of golden section search method and imperialist 

competitive algorithm for optimization cut-off grade- case study: Mine No. 1 of Golgohar. 

Journal of Mining and Environment, v. 6, n. 1, jan. 2015.  



131 

 

 

MORIO, J. Global and local sensitivity analysis methods for a physical system. European 

Journal of Physics, v. 32, n. 6, p. 1577–1583, 1 nov. 2011.  

MOTTERSHEAD, J. E.; LINK, M.; FRISWELL, M. I. The sensitivity method in finite element 

model updating: A tutorial. Mechanical Systems and Signal Processing, v. 25, n. 7, p. 2275–

2296, out. 2011.  

MOUATADID, S. et al. Coupling the maximum overlap discrete wavelet transform and long 

short-term memory networks for irrigation flow forecasting. Agricultural Water 

Management, v. 219, p. 72–85, jun. 2019.  

MUKHERJEE, I.; RAY, P. K. A review of optimization techniques in metal cutting processes. 

Computers & Industrial Engineering, v. 50, n. 1–2, p. 15–34, maio 2006.  

MURRAY-SMITH, D. J. The inverse simulation approach: a focused review of methods and 

applications. Mathematics and Computers in Simulation, v. 53, n. 4–6, p. 239–247, out. 

2000.  

NASCIMENTO, L. B. P. et al. Aplicação do algoritmo de busca harmônica no projeto de um 

regulador linear quadrático com ação integral. p. 6, [s.d.].  

NGUYEN-TUAN, L. et al. A novel parameter identification approach for buffer elements 

involving complex coupled thermo-hydro-mechanical analyses. Computers and Geotechnics, 

v. 76, p. 23–32, jun. 2016.  

NIU, M.; WAN, C.; XU, Z. A review on applications of heuristic optimization algorithms for 

optimal power flow in modern power systems. Journal of Modern Power Systems and Clean 

Energy, v. 2, n. 4, p. 289–297, dez. 2014.  

NOCEDAL, J.; WRIGHT, S. J. Numerical optimization. 2nd ed ed. New York: Springer, 

2006.  

NOGUEIRA, C. G. Modelo Mecânico para Estruturas Lineares em Concreto Armado – uma 

Abordagem Acoplada entre a Mecânica do Dano e Algoritmos de Otimização. v. 12, n. 2, p. 

14, 2012.  

OI, K.; SAYAMA, H.; TAKAMATSU, T. An extension of the Davidon-Fletcher-Powell 

method to sensitivity analysis. Journal of Chemical Engineering of Japan, v. 5, n. 4, p. 413–

417, 1972.  

OI, K.; SAYAMA, H.; TAKAMATSU, T. Computational schemes of the Davidon-Fletcher-

Powell method in infinite-dimensional space. Journal of Optimization Theory and 

Applications, v. 12, n. 5, p. 447–458, nov. 1973.  

OLIVEIRA JÚNIOR, L. Á. DE et al. Stress-strain curves for steel fiber-reinforced concrete in 

compression. Matéria (Rio de Janeiro), v. 15, n. 2, p. 260–266, 2010.  

OLIVEIRA, P. H. G. Formulação e solução do problema inverso para a determinação da 

configuração inicial ótima de óleo à deriva. Mestrado em Engenharia de Produção—Campos 

dos Goytacazes: Universidade Estadual do Norte Fluminense, 2009. 



132 

 

 

OLIVEIRA, S.; TOADER, A.-M.; VIEIRA, P. Damage identification in a concrete dam by 

fitting measured modal parameters. Nonlinear Analysis: Real World Applications, v. 13, n. 

6, p. 2888–2899, dez. 2012.  

OLLER, S.; CENTRO INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA. 

Fractura mecánica: un enfoque global. Barcelona: CIMNE, 2001.  

OMIDI, O.; LOTFI, V. Finite Element Analysis of Concrete Structures Using PlasticDamage 

Model in 3-D Implementation. v. 8, n. 3, p. 17, 2010.  

ORS, D. M. F.; OKAIL, H. O.; ZAHER, A. H. Modeling of shear deficient beams by the mixed 

smeared/discrete cracking approach. HBRC Journal, v. 12, n. 2, p. 123–136, ago. 2016.  

OŽBOLT, J.; SHARMA, A. Numerical simulation of reinforced concrete beams with different 

shear reinforcements under dynamic impact loads. International Journal of Impact 

Engineering, v. 38, n. 12, p. 940–950, dez. 2011.  

PACHECO, T. M.; LIMA, J. M. F.; LIMA, P. R. L. Influência do modelo de fissuração na 

modelagem em elementos finitos de vigas de concreto armado. Ciência & Engenharia, v. 22, 

n. 2, p. 57–63, 2 abr. 2017.  

PAPON, A. et al. Single-and multi-objective genetic algorithm optimization for identifying 

soil parameters. [s.l: s.n.]. 

PAREJO, J. A. et al. Metaheuristic optimization frameworks: a survey and benchmarking. Soft 

Computing, v. 16, n. 3, p. 527–561, mar. 2012.  

PAVLOV, T. R. et al. A new method for the characterization of temperature dependent thermo-

physical properties. International Journal of Thermal Sciences, v. 124, p. 98–109, fev. 2018.  

PELTERET, J.-P.; WALTER, B.; STEINMANN, P. Application of metaheuristic algorithms 

to the identification of nonlinear magneto-viscoelastic constitutive parameters. Journal of 

Magnetism and Magnetic Materials, v. 464, p. 116–131, out. 2018.  

PENG, Y. et al. Mesoscopic Numerical Simulation of Fracture Process and Failure Mechanism 

of Concrete Based on Convex Aggregate Model. Advances in Materials Science and 

Engineering, v. 2019, p. 1–17, 22 jan. 2019.  

PENNA, S. S.; PITANGUEIRA, R. L. DA S.; FUINA, J. S. Estudo Comparativo de Modelos 

de Fissuração Distribuída para Estruturas de Concreto. Semina: Ciências Exatas e 

Tecnológicas, v. 34, n. 2, p. 211, 28 dez. 2013a.  

PENNA, S. S.; PITANGUEIRA, R. L. DA S.; FUINA, J. S. Estudo Comparativo de Modelos 

de Fissuração Distribuída para Estruturas de Concreto. Semina: Ciências Exatas e 

Tecnológicas, v. 34, n. 2, p. 211, 28 dez. 2013b.  

PEREIRA JUNIOR, W. M. Análise numérica de estruturas de concreto com fibras 

utilizando mecânico do dano. Mestrado em Engenharia Civil—Goiânia: Universidade Federal 

de Goiás (UFG), 2014. 



133 

 

 

PEREIRA JUNIOR, W. M.; ARAÚJO, D. L.; PITUBA, J. J. C. Numerical analysis of steel-

fiber-reinforced concrete beams using damage mechanics. Revista IBRACON de Estruturas 

e Materiais, v. 9, n. 2, p. 153–191, abr. 2016a.  

PEREIRA JUNIOR, W. M.; ARAÚJO, D. L.; PITUBA, J. J. C. Numerical analysis of steel-

fiber-reinforced concrete beams using damage mechanics. Revista IBRACON de Estruturas 

e Materiais, v. 9, n. 2, p. 153–191, abr. 2016b.  

PEREIRA JUNIOR, W. M.; ARAÚJO, D. L.; PITUBA, J. J. C. Numerical analysis of steel-

fiber-reinforced concrete beams using damage mechanics. Revista IBRACON de Estruturas 

e Materiais, v. 9, n. 2, p. 153–191, abr. 2016c.  

PEREIRA JUNIOR, W. M.; PITUBA, J. J. DE C. Análise paramétrica de vigas de concreto 

com fibras metálicas. In: PITUBA, J. J. DE C.; STOPPA, M. H. (Eds.). . Tecnologias em 

pesquisa: engenharias. 1. ed. [s.l.] Editora Blucher, 2017. p. 349–364.  

PEREIRA JUNIOR, W. M.; SILVA, A. C. Aplicação de métodos númericos para minimização 

de funções de várias variáveis. v. 10, p. 44–62, 2016a.  

PEREIRA JUNIOR, W. M.; SILVA, A. C. Aplicação de métodos numéricos para minimização 

de funções de várias variáveis. Revista Eletrônica de Educação da UniAraguaia 

(RENEFARA), v. 10, p. 44–62, 2016b.  

PERIN, V. et al. Sugarcane irrigation potential in Northwestern São Paulo, Brazil, by 

integrating Agrometeorological and GIS tools. Agricultural Water Management, v. 220, p. 

50–58, jul. 2019a.  

PERIN, V. et al. Sugarcane irrigation potential in Northwestern São Paulo, Brazil, by 

integrating Agrometeorological and GIS tools. Agricultural Water Management, v. 220, p. 

50–58, jul. 2019b.  

PETERSEN, K. et al. Systematic Mapping Studies in Software Engineering. . In: 12TH 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVALUATION AND ASSESSMENT IN 

SOFTWARE ENGINEERING (EASE). 1 jun. 2008Disponível em: 

<https://scienceopen.com/document?vid=6d552894-2cc3-4e2b-a483-41fa48a37ef8>. Acesso 

em: 16 jul. 2020 

PITUBA, J. J. C. A damage model formulation: unilateral effect and RC structures analysis. 

Computers and Concrete, v. 15, n. 5, p. 709–733, 25 maio 2015.  

PITUBA, J. J. C.; FERNANDES, G. R. Anisotropic Damage Model for Concrete. Journal of 

Engineering Mechanics, v. 137, n. 9, p. 610–624, set. 2011a.  

PITUBA, J. J. C.; FERNANDES, G. R. Anisotropic Damage Model for Concrete. Journal of 

Engineering Mechanics, v. 137, n. 9, p. 610–624, set. 2011b.  

PITUBA, J. J. C.; LACERDA, M. M. S. Simplified damage models applied in the numerical 

analysis of reinforced concrete structures. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 

5, n. 1, p. 26–37, fev. 2012a.  



134 

 

 

PITUBA, J. J. C.; LACERDA, M. M. S. Simplified damage models applied in the numerical 

analysis of reinforced concrete structures. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 

5, n. 1, p. 26–37, fev. 2012b.  

PITUBA, J. J. C.; NETO, E. A. S. Modeling of unilateral effect in brittle materials by a 

mesoscopic scale approach. Computers and Concrete, v. 15, n. 5, p. 735–758, 25 maio 2015.  

PITUBA, J. J. C.; PEREIRA JÚNIOR, W. M. A bi-dissipative damage model for concrete. 

Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 8, n. 1, p. 49–65, fev. 2015a.  

PITUBA, J. J. C.; PEREIRA JÚNIOR, W. M. A bi-dissipative damage model for concrete. 

Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 8, n. 1, p. 49–65, fev. 2015b.  

PITUBA, J. J. DE C. Validação de um modelo de dano para a análise não-linear de estruturas 

em concreto armado. Acta Scientiarum. Technology, v. 32, n. 3, p. 251–259, 9 nov. 2010.  

PITUBA, J. J. DE C. Sobre a formulação de um modelo de dano para o concreto. Doutorado 

em Estruturas—São Carlos: Universidade de São Paulo, 31 mar. 2016. 

PITUBA, J. J. DE C.; FERNANDES, G. R.; DE SOUZA NETO, E. A. Modeling of Cohesive 

Fracture and Plasticity Processes in Composite Microstructures. Journal of Engineering 

Mechanics, v. 142, n. 10, p. 04016069, out. 2016.  

POLANCO-LORIA, M.; DAIYAN, H.; GRYTTEN, F. Material parameters identification: An 

inverse modeling methodology applicable for thermoplastic materials. Polymer Engineering 

& Science, v. 52, n. 2, p. 438–448, fev. 2012.  

POLYAK, B. T. Iterative methods using lagrange multipliers for solving extremal problems 

with constraints of the equation type. USSR Computational Mathematics and Mathematical 

Physics, v. 10, n. 5, p. 42–52, jan. 1970.  

POLYAK, B. T. Newton’s method and its use in optimization. European Journal of 

Operational Research, v. 181, n. 3, p. 1086–1096, set. 2007.  

PONTHOT, J.-P.; KLEINERMANN, J.-P. A cascade optimization methodology for automatic 

parameter identification and shape/process optimization in metal forming simulation. 

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v. 195, n. 41–43, p. 5472–5508, 

ago. 2006.  

POTTIER, T. et al. Out-of-plane Testing Procedure for Inverse Identification Purpose: 

Application in Sheet Metal Plasticity. Experimental Mechanics, v. 52, n. 7, p. 951–963, set. 

2012.  

POTTIER, T.; TOUSSAINT, F.; VACHER, P. Contribution of heterogeneous strain field 

measurements and boundary conditions modelling in inverse identification of material 

parameters. European Journal of Mechanics - A/Solids, v. 30, n. 3, p. 373–382, maio 2011.  

PRATES, P. A.; OLIVEIRA, M. C.; FERNANDES, J. V. Identification of material parameters 

for thin sheets from single biaxial tensile test using a sequential inverse identification strategy. 

International Journal of Material Forming, v. 9, n. 4, p. 547–571, set. 2016.  



135 

 

 

QU, J.; JIN, Q.; XU, B. Parameter identification of superplastic constitutive model by GA-

based global optimization method. Journal of Materials Processing Technology, v. 197, n. 

1–3, p. 212–220, fev. 2008.  

RAHNAMAYAN, S.; TIZHOOSH, H. R.; SALAMA, M. M. A. Quasi-oppositional 

Differential Evolution. 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Anais... In: 2007 

IEEE CONGRESS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION. Singapore: IEEE, set. 

2007Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/4424748/>. Acesso em: 14 maio. 

2020 

RAIDL, G. R. A Unified View on Hybrid Metaheuristics. In: ALMEIDA, F. et al. (Eds.). . 

Hybrid Metaheuristics. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer 

Berlin Heidelberg, 2006. v. 4030p. 1–12.  

RAO, R. V.; RAI, D. P. Optimisation of welding processes using quasi-oppositional-based Jaya 

algorithm. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, v. 29, n. 5, p. 

1099–1117, 3 set. 2017.  

RAO, S. S. Engineering optimization: theory and practice. 4th ed ed. Hoboken, N.J: John 

Wiley & Sons, 2009.  

RAUECKER, J. C. N. et al. Uma abordagem experimental e numérica para determinação de 

curvas de compressão para concreto simples e reforçados com fibras de aço. Matéria (Rio de 

Janeiro), v. 24, n. 3, p. e12476, 2019.  

RAZALI, N. M.; GERAGHTY, J. Genetic Algorithm Performance with Different Selection 

Strategies in Solving TSP. p. 6, 2011.  

RAZAVI, S.; GUPTA, H. V. What do we mean by sensitivity analysis? The need for 

comprehensive characterization of “global” sensitivity in Earth and Environmental systems 

models: A Critical Look at Sensitivity Analysis. Water Resources Research, v. 51, n. 5, p. 

3070–3092, maio 2015.  

RECHENMACHER, A. L.; MEDINA-CETINA, Z. Calibration of Soil Constitutive Models 

with Spatially Varying Parameters. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 

Engineering, v. 133, n. 12, p. 1567–1576, dez. 2007.  

RODOVALHO, L. F. F. et al. Hybrid approach of optimization applied to an inverse problem 

in the dynamic modeling of a three-floor structure. Applied Soft Computing, v. 65, p. 412–

427, abr. 2018.  

RODRIGUES, E. A. et al. Failure behavior modeling of slender reinforced concrete columns 

subjected to eccentric load. Latin American Journal of Solids and Structures, v. 12, n. 3, p. 

520–541, mar. 2015.  

ROJAS, F.; ANDERSON, J. C.; MASSONE, L. M. A nonlinear quadrilateral layered 

membrane element with drilling degrees of freedom for the modeling of reinforced concrete 

walls. Engineering Structures, v. 124, p. 521–538, out. 2016.  

ROY, P. K.; BHUI, S. Multi-objective quasi-oppositional teaching learning based optimization 

for economic emission load dispatch problem. International Journal of Electrical Power & 

Energy Systems, v. 53, p. 937–948, dez. 2013.  



136 

 

 

ROY, P. K.; MANDAL, D. Quasi-oppositional Biogeography-based Optimization for Multi-

objective Optimal Power Flow. Electric Power Components and Systems, v. 40, n. 2, p. 236–

256, 14 dez. 2011.  

SALTELLI, A. Sensitivity analysis: Could better methods be used? Journal of Geophysical 

Research: Atmospheres, v. 104, n. D3, p. 3789–3793, 20 fev. 1999.  

SALVADOR, R. P.; FERNANDES, J. F.; FIGUEIREDO, A. D. DE. Avaliação do concreto 

reforçado com baixos teores de fibras para fins estruturais segundo a norma EN 14651-2007. 

Matéria (Rio de Janeiro), v. 20, n. 4, p. 961–974, dez. 2015.  

SANDESH, S.; KUMAR SAHU, A.; SHANKAR, K. Structural System Identification in the 

Time Domain using Evolutionary and Behaviorally Inspired Algorithms and their Hybrids. The 

Journal of Engineering Research [TJER], v. 6, n. 2, p. 64, 1 dez. 2009.  

SANTANA, C. J. et al. A novel binary artificial bee colony algorithm. Future Generation 

Computer Systems, v. 98, p. 180–196, set. 2019.  

SAWANGIKAR, M. M. S.; BURANDE, D. C. S.; BURANDE, D. B. C. Irreversible 

Thermodynamics, A Review. v. 02, n. 05, p. 7, 2016.  

SCHMIDT, U.; MERGHEIM, J.; STEINMANN, P. Multiscale Parameter Identification. 

International Journal for Multiscale Computational Engineering, v. 10, n. 4, p. 327–342, 

2012.  

SEDIGHI, M.; KHANDAEI, M.; SHOKROLLAHI, H. An approach in parametric 

identification of high strain rate constitutive model using Hopkinson pressure bar test results. 

Materials Science and Engineering: A, v. 527, n. 15, p. 3521–3528, jun. 2010.  

SEGOVIA-HERNÁNDEZ, J. G.; HERNÁNDEZ, S.; BONILLA PETRICIOLET, A. Reactive 

distillation: A review of optimal design using deterministic and stochastic techniques. 

Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, v. 97, p. 134–143, nov. 

2015.  

SEIFZADEH, A. et al. Determination of nonlinear fibre-reinforced biphasic poroviscoelastic 

constitutive parameters of articular cartilage using stress relaxation indentation testing and an 

optimizing finite element analysis. Computer Methods and Programs in Biomedicine, v. 

107, n. 2, p. 315–326, ago. 2012.  

SHAN, Z. et al. Experimental Investigation of Mechanical Behaviors of Self-Compacting 

Concrete under Cyclic Direct Tension. Materials, v. 12, n. 7, p. 1047, 29 mar. 2019.  

SHANG, S. et al. Parameter estimation of a rate-dependent damage constitutive model for 

damage-tolerant brittle composites by Self-OPTIM analyses. International Journal of 

Damage Mechanics, v. 22, n. 5, p. 699–718, jul. 2013.  

SHANGGUAN, Z. et al. Estimating Model Parameters of Conditioned Soils by using Artificial 

Network. Journal of Software, v. 5, n. 3, p. 296–303, 1 mar. 2010.  

SILVA, R. M. A. et al. A Python/C library for bound-constrained global optimization with 

continuous GRASP. Optimization Letters, v. 7, n. 5, p. 967–984, jun. 2013.  



137 

 

 

SINGH, S. K. et al. Uncertainty characterization in the retrieval of an atmospheric point release. 

Atmospheric Environment, v. 152, p. 34–50, mar. 2017.  

SINGH, S. K.; RANI, R. A least-squares inversion technique for identification of a point 

release: Application to Fusion Field Trials 2007. Atmospheric Environment, v. 92, p. 104–

117, ago. 2014.  

SKERRATT, J. H. et al. Simulated nutrient and plankton dynamics in the Great Barrier Reef 

(2011–2016). Journal of Marine Systems, v. 192, p. 51–74, abr. 2019.  

SMOLCIC, Z.; OZBOLT, J. Meso scale model for fiber-reinforced-concrete: Microplane based 

approach. Computers and Concrete, v. 19, n. 4, p. 375–385, 25 abr. 2017.  

SOFI, A. Z. M. et al. Conjugate gradient and steepest descent approach on quasi-Newton 

search direction. . In: PROCEEDINGS OF THE 21ST NATIONAL SYMPOSIUM ON 

MATHEMATICAL SCIENCES (SKSM21): GERMINATION OF MATHEMATICAL 

SCIENCES EDUCATION AND RESEARCH TOWARDS GLOBAL SUSTAINABILITY. 

Penang, Malaysia: 2014Disponível em: <http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4887759>. 

Acesso em: 28 abr. 2020 

SOUZA, L. A. F. DE; MACHADO, R. D. Numerical-computational analysis of reinforced 

concrete structures considering the damage, fracture and failure criterion. Revista IBRACON 

de Estruturas e Materiais, v. 6, n. 1, p. 101–120, fev. 2013.  

STOJANOVIĆ, I. et al. Application of Heuristic and Metaheuristic Algorithms in Solving 

Constrained Weber Problem with Feasible Region Bounded by Arcs. Mathematical Problems 

in Engineering, v. 2017, p. 1–13, 2017.  

SUBASI, M.; YILDIRIM, N.; YILDIZ, B. An improvement on Fibonacci search method in 

optimization theory. Applied Mathematics and Computation, v. 147, n. 3, p. 893–901, jan. 

2004.  

SUN, G. et al. Determination of mechanical properties of the weld line by combining micro-

indentation with inverse modeling. Computational Materials Science, v. 85, p. 347–362, abr. 

2014.  

TALBI, E.-G. Combining metaheuristics with mathematical programming, constraint 

programming and machine learning. Annals of Operations Research, v. 240, n. 1, p. 171–215, 

maio 2016.  

TITO, M. J. B. Estimativa de Parâmetros Utilizados em um Modelo de Multimeios- 

Aplicação na Baía de Guanabara. Doutorado em Metalurgia—Rio de Janeiro (RJ): Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2003. 

TIZHOOSH, H. R. Opposition-Based Learning: A New Scheme for Machine Intelligence. 

International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and 

Automation and International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies and 

Internet Commerce (CIMCA-IAWTIC’06). Anais... In: INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR MODELLING, CONTROL AND 

AUTOMATION AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT AGENTS, 

WEB TECHNOLOGIES AND INTERNET COMMERCE (CIMCA-IAWTIC’06). Vienna, 



138 

 

 

Austria: IEEE, 2005Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/1631345/>. Acesso 

em: 9 jun. 2020 

TSAI, C. H.; KOLIBAL, J.; LI, M. The golden section search algorithm for finding a good 

shape parameter for meshless collocation methods. Engineering Analysis with Boundary 

Elements, v. 34, n. 8, p. 738–746, ago. 2010.  

VALDEZ, F. Swarm Intelligence: An Introduction, History and Applications. In: ANGELOV, 

P. P. (Ed.). . Handbook on Computational Intelligence. [s.l.] World Scientific, 2016. p. 587–

606.  

VAN DER VORST, H. A.; DEKKER, K. Conjugate gradient type methods and 

preconditioning. Journal of Computational and Applied Mathematics, v. 24, n. 1–2, p. 73–

87, nov. 1988.  

VANDERPLAATS, G. N. Numerical Optimization Techniques For Engineering Design. 

4th Edition edition ed. Colorado Springs, CO: Vanderplaats Research & Development, 2005.  

VELHO, H. F. DE C. Problemas Inversos: Conceitos Básicos e Aplicações. IV Encontro de 

Modelagem Computacional. Anais... In: IV ENCONTRO DE MODELAGEM 

COMPUTACIONAL. Nova Friburgo, Brasil: 2005 

VENKATARAMAN, P. Applied Optimization with MATLAB Programming. 2 edition ed. 

Hoboken, N.J: Wiley, 2009.  

WANG, H. et al. Firefly algorithm with neighborhood attraction. Information Sciences, v. 

382–383, p. 374–387, mar. 2017a.  

WANG, H. et al. Randomly attracted firefly algorithm with neighborhood search and dynamic 

parameter adjustment mechanism. Soft Computing, v. 21, n. 18, p. 5325–5339, set. 2017b.  

WANG, J.; OVAERT, T. C. Computational mechanical property determination of 

viscoelastic/plastic materials from nanoindentation creep test data. Journal of Materials 

Research, v. 24, n. 3, p. 1245–1257, mar. 2009.  

WANG, X. et al. Inverse Parametric Analysis of Seismic Permanent Deformation for Earth-

Rockfill Dams Using Artificial Neural Networks. Mathematical Problems in Engineering, v. 

2012, p. 1–19, 2012.  

WANG, Z. et al. Damage based constitutive model for predicting the performance degradation 

of concrete. Latin American Journal of Solids and Structures, v. 11, n. 6, p. 907–924, nov. 

2014.  

WARDEH, M. A.; TOUTANJI, H. A. Parameter estimation of an anisotropic damage model 

for concrete using genetic algorithms. International Journal of Damage Mechanics, v. 26, n. 

6, p. 801–825, ago. 2017a.  

WARDEH, M. A.; TOUTANJI, H. A. Parameter estimation of an anisotropic damage model 

for concrete using genetic algorithms. International Journal of Damage Mechanics, v. 26, n. 

6, p. 801–825, ago. 2017b.  



139 

 

 

WIKMAN, B. et al. Estimation of constitutive parameters for powder pressing by inverse 

modelling. Structural and Multidisciplinary Optimization, v. 31, n. 5, p. 400–409, maio 

2006.  

WILLIAMS, K. V.; VAZIRI, R. Application of a damage mechanics model for predicting the 

impact response of composite materials q. Computers and Structures, p. 15, 2001.  

WILLMOTT, C. J. On the validation of models. Physical Geography, v. 2, n. 2, p. 184–194, 

jul. 1981.  

WOHUA, Z.; VALLIAPPAN, S. Continuum Damage Mechanics Theory and Application-Part 

I: Theory. International Journal of Damage Mechanics, v. 7, n. 3, p. 250–273, jul. 1998.  

XIAO, Z.; HAITIAN, Y.; YIQIAN, H. Identification of constitutive parameters for fractional 

viscoelasticity. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, v. 19, n. 

1, p. 311–322, jan. 2014.  

XU, B. et al. Direct identification of structural parameters from dynamic responses with neural 

networks. Engineering Applications of Artificial Intelligence, v. 17, n. 8, p. 931–943, dez. 

2004.  

XU, H. Comparison of genetic operators on a general Genetic Algorithm package. Master 

of Science—Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2005. 

YANG, J. et al. An adaptive encoding learning for artificial bee colony algorithms. Journal of 

Computational Science, v. 30, p. 11–27, jan. 2019.  

YANG, X.-S. Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms. [s.l.] Luniver Press, 2008a.  

YANG, X.-S. Nature-inspired metaheuristic algorithms. Frome: Luniver Press, 2008b.  

YANG, X.-S. Firefly Algorithm, Stochastic Test Functions and Design Optimisation. 

arXiv:1003.1409 [math], 6 mar. 2010.  

YANG, X.-S.; KARAMANOGLU, M. Swarm Intelligence and Bio-Inspired Computation. In: 

Swarm Intelligence and Bio-Inspired Computation. [s.l.] Elsevier, 2013. p. 3–23.  

YUN, G. J.; SHANG, S. A self-optimizing inverse analysis method for estimation of cyclic 

elasto-plasticity model parameters. International Journal of Plasticity, v. 27, n. 4, p. 576–

595, abr. 2011.  

YUUKI, R.; CAO, G. Shape optimization for stress concentration problems in orthotropic 

materials by using Boundary Element method. In: Boundary Element Methods. [s.l.] Elsevier, 

1990. p. 307–317.  

ZENTAR, R.; HICHER, P. Y.; MOULIN, G. Identification of soil parameters by inverse 

analysis. Computers and Geotechnics, v. 28, n. 2, p. 129–144, mar. 2001.  

ZHANG, G.; YANG, H.; XU, Y. A surrogate-model-based identification of fractional 

viscoelastic constitutive parameters. Mechanics of Time-Dependent Materials, v. 19, n. 1, p. 

1–19, fev. 2015.  



140 

 

 

ZHANG, H. et al. Identification of elastic-plastic mechanical properties for bimetallic sheets 

by hybrid-inverse approach. Acta Mechanica Solida Sinica, v. 23, n. 1, p. 29–35, fev. 2010.  

ZHANG, Y. et al. Swarm Intelligence and Its Applications. The Scientific World Journal, v. 

2013, p. 1–3, 2013.  

ZHAO, B. et al. An improved particle swarm optimization algorithm for unit commitment. 

International Journal of Electrical Power & Energy Systems, v. 28, n. 7, p. 482–490, set. 

2006.  

ZHEN-HAI, G.; XIU-QIN, Z. Investigation of Complete Stress-Deformation Curves for 

Concrete in Tension. ACI Materials Journal, v. 84, n. 4, 1987.  

ZHOU, F.; CHENG, G. A Coupled Plastic Damage Model for Concrete considering the Effect 

of Damage on Plastic Flow. Mathematical Problems in Engineering, v. 2015, p. 1–13, 2015.  

ZHOU, J.; QI, L.; CHEN, G. New inverse method for identification of constitutive parameters. 

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, v. 16, n. 1, p. 148–152, fev. 2006.  



141 

 

 

 

6 APÊNDICES 

 

Esse apêndice apresenta alguns dados para a obtenção das curvas de referência, as equações 

referentes as análises estatísticas e uma parcela dos testes realizados com os algoritmos de 

otimização.  

 Criação de curvas de referência para testes nos modelos unidimensionais 

 

As curvas experimentais idealizadas como referências para os testes são baseadas nos trabalhos 

de Attartd e Setunge (ATTARD; SETUNGE, 1996) para situação de compressão uniaxial e de 

Zhen-Hai & Xiu-Qin (ZHEN-HAI; XIU-QIN, 1987) para tração uniaxial. As equações (6.1) a 

(6.12) apresentam os modelos das curvas representativas para efeito de compressão uniaxial e 

tração uniaxial, respectivamente. 

A equação (6.1) apresenta a tensão de compressão 𝜎𝑐 a cada passo de deformação 

uniaxial 휀𝑐. As variáveis A, B, C e D representam as constantes relacionadas ao 

desenvolvimento da curva tensão-deformação. 𝐸0 representa o módulo de elasticidade tangente 

do material dado conforme equação (6.7). 𝑓𝑐𝑚 e 휀𝑐0 representam o par ordenado tensão-

deformação, respectivamente, para o ponto de pico da curva de compressão. 𝑓𝑐𝑖 e 휀𝑐𝑖 

representam o par ordenado tensão-deformação, respectivamente, para a o ponto de mudança 

de inflexão no trecho pós-pico da curva. 

𝜎𝑐

𝑓𝑐𝑚
=

𝐴. 𝑋 + 𝐵. 𝑋2

1 + 𝐶. 𝑋 + 𝐷. 𝑋2
 ,   onde 𝑋 =

휀𝑐

휀0
 (6.1) 

𝐴 =
𝐸0. 휀𝑐0

𝑓𝑐𝑚
 , 𝐵 =

(𝐴 − 1)2

0,55
− 1, 𝐶 = (𝐴 − 2), 𝐷 = (𝐵 + 1) − 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒  (6.2) 

𝐴 =
𝑓𝑖𝑐. (휀𝑐𝑖 − 휀𝑐0)

2

휀𝑐𝑖. 휀𝑐0. (𝑓𝑖𝑐 − 𝑓𝑐𝑚)
 , 𝐵 = 0, 𝐶 = (𝐴 − 2), 𝐷 = 1 − 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 (6.3) 

𝑓𝑖𝑐
𝑓𝑐𝑚

= 1,41 − 0,17. 𝑙𝑛 (𝑓𝑐𝑚) (6.4) 
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휀𝑐𝑖

휀𝑐0
= 2,50 − 0,30. 𝑙𝑛 (𝑓𝑐𝑚) (6.5) 

휀𝑐0 =
4,26. 𝑓𝑐𝑚

𝐸0. √𝑓𝑐𝑚
4

 (6.6) 

𝐸0 = 0,043. 24001,50. √𝑓𝑐𝑚 (6.7) 

Para situação de tração uniaxial as curvas dos trechos ascendentes e descentes são 

representadas pelas expressões (6.8) e (7.10) onde 𝑥 representa a relação entre a deformação de 

tração 휀𝑡 e a deformação de fim do regime linear do sistema para uma situação de tração (휀𝑑0). 

Para esse problema 𝑓𝑡𝑚 representa a resistência a tração uniaxial conforme equação (6.11). 

𝑥 ≤ 1,
𝜎𝑡

𝑓𝑡𝑚
=

𝐸0

𝐸𝑝
. 𝑥 − 0,20. 𝑥6,   𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑥 =

휀𝑡

휀𝑑0
 (6.8) 

𝐸𝑝 =
𝑓𝑡𝑚
휀𝑑0

 (6.9) 

𝑥 > 1,
𝜎𝑡

𝑓𝑡𝑚
=

𝑥

𝛼. (𝑥 − 1)1,70 + 𝑥
,   𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑥 =

휀𝑡

휀𝑑0
 (6.10) 

𝑓𝑡𝑚 = 0,30. √𝑓𝑐𝑚
23

 (6.11) 

𝛼 = 0,312. 𝑓𝑡𝑚  2 (6.12) 

 As equações para análise de correlação dos resultados 

 

Para avaliar o grau de ajuste da resposta numérica obtida ao final do processo de otimização 

com os resultados de referência, foi utilizado o procedimento descrito em Perin et al.(PERIN 

et al., 2019b) conforme equações (6.13) a (6.17). Esse procedimento visa classificar 

estatisticamente a resposta obtida da abordagem numérica e o seu grau de correspondência com 

os dados experimentais utilizados. A equação (6.15) apresenta o coeficiente de determinação, 

a equação (6.16) apresenta o índice de Willmott (WILLMOTT, 1981) e a equação (6.17) o 

coeficiente de desempenho 𝑃𝑖 proposto em Camargo e Sentelhas (MELO; FERNANDES, 



143 

 

 

2012). Nessas equações, os valores 𝜎𝑒𝑥𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅  e 𝜎𝑐𝑎𝑙𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ representam as médias aritméticas dos 

resultados experimentais e dos resultados obtidos numericamente, respectivamente. 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
.∑|𝜎𝑖

𝑒𝑥𝑝 − 𝜎𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐|

𝑛

𝑖=1

 
(6.13) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
.∑(𝜎𝑖

𝑒𝑥𝑝 − 𝜎𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐)

2
𝑛

𝑖=1

 

(6.14) 

𝑟2 =

(

 
 ∑ (𝜎𝑖

𝑒𝑥𝑝 − 𝜎𝑒𝑥𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ). (𝜎𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝜎𝑐𝑎𝑙𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝜎𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝜎𝑐𝑎𝑙𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

2
𝑛
𝑖=1

√∑ (𝜎𝑖
𝑒𝑥𝑝 − 𝜎𝑒𝑥𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
𝑛
𝑖=1

)

 
 

2

 (6.15) 

𝑑 = 1 −
∑ (𝜎𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝜎𝑖
𝑒𝑥𝑝)

2𝑛
𝑖=1

∑ (|𝜎𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝜎𝑒𝑥𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ | + |𝜎𝑖

𝑒𝑥𝑝 − 𝜎𝑒𝑥𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ |)
2

𝑛
𝑖=1

 (6.16) 

𝑃𝑖 = 𝑑.√𝑟2 (6.17) 

Esses coeficientes estatísticos são amplamente utilizados em várias áreas da ciência para 

indicar a performance entre modelos numéricos e respostas experimentais. Alguns exemplos de 

utilização desses coeficientes são encontrados em (CHATTOPADHYAY; MIDYA; 

CHATTOPADHYAY, 2019; FIGUEIREDO; FERNANDES; GUIMARAES, 2018; PAVLOV 

et al., 2018; PERIN et al., 2019b; SKERRATT et al., 2019). 

Autores (ABOELKHAIR; MORSY; EL AFANDI, 2019; WILLMOTT, 1981) afirmam 

que o índice d trata-se de uma medida descritiva que reflete a precisão dos valores preditos ou 

calculados, nesse caso os valores de tensão 𝜎𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 em relação aos valores experimentais ou 

observados, e que independe da unidade de medida das variáveis em estudo. Tal índice pode, 

então, gerar uma classificação de desempenho do modelo em estudo. Ainda segundo os autores, 

esse índice poderá assumir valores entre 0 e 1, onde 1 indica a perfeita concordância do modelo 

e 0 uma total discordância entre valores calculados e observados. 

O valor de 𝑟2 também é dado como uma medida qualitativa das respostas, sendo que o 

mesmo indica a proporção da variação experimental que é explicada pela entidade regressora, 

que neste caso é o modelo numérico (SINGH et al., 2017). O valor 𝑟2 também pode variar entre 
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0 e 1, sendo que para valores próximos de 1 indicam que o modelo se mostrou adequado para 

descrição do fenômeno (MOUATADID et al., 2019). 

Para classificação qualitativa das respostas foi utilizada a proposta de Camargo e 

Centelhas (MELO; FERNANDES, 2012) conforme descrito na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 - Classificação do índice de desempenho do modelo(MELO; FERNANDES, 2012). 

Valor de 𝑃𝑖  Desempenho 

> 0,85 Ótimo 

0,75 ⊣ 0,85 Muito Bom 

0,65 ⊣ 0,75 Bom 

0,60 ⊣ 0,65 Mediano 

0,50 ⊣ 0,60 Sofrível 

0,40 ⊣ 0,50 Mau 

≤ 0,40 Péssimo 
 

 Testes de cenários para os algoritmos de otimização 

 

Aqui são apresentados 2 cenários de teste para o problema inverso envolvendo o modelo de 

dano de Mazars e Pijaudier-Cabot(MAZARS; PIJAUDIER‐CABOT, 1989a). O cenário 𝜎01 

(seção 6.3.1) é referente a população de 10 indivíduos e o cenário 𝜎02 (seção 6.3.2) para uma 

população de 50 indivíduos. 

O processo de otimização foi aplicado nesses dois cenários que estabeleciam populações 

diferentes. Independente do cenário foram realizadas 250 iterações e 1000 repetições em todos 

os testes. Os parâmetros de cada algoritmo são apresentados na Tabela 6.2. 

Tabela 6.2 - Parâmetros dos algoritmos de otimização. 

Algoritmo Setup geral Setup específico 

ABC 

𝑁𝑝𝑜𝑝 = 10 ou 50, 𝑁𝑔𝑒𝑛 = 250 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝑎. 𝑁𝑝𝑜𝑝. 𝐷 (a = 0,50) 

FA 𝛽 = 1,00, 𝛾 = 0,50, α0 = 0,90 e 𝛼𝑓 = 0,20 

PSO 

𝑐1 = 𝑐2 = 2,00 e 𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  = [0, . . . ,0]1xD,  

𝑉𝑒𝑙𝑚𝑎𝑥 = (𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛). 0,50 e  

𝑉𝑒𝑙𝑚𝑖𝑛 = −𝑉𝑒𝑙𝑚𝑎𝑥  
 

A FO utilizada para o PI em questão está descrita na equação (6.18). Na equação (6.18), 

𝜎𝑖
𝑒𝑥𝑝

 é a tensão observada no modelo de referência, 𝜎𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 é a tensão proposta pelo modelo 

numérico e 𝑛 é o número de observações. 
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𝐹𝑂 = √∑(
𝜎𝑖

𝑒𝑥𝑝 − 𝜎𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐

𝜎𝑖
𝑒𝑥𝑝 )

2𝑛

𝑖=1

 (6.18) 

As curvas de referência para esses testes de potencial dos algoritmos são baseadas em 

uma curva de referência de um concreto de 30 MPa de resistência a compressão (𝑓𝑐𝑚) conforme 

apresentado na Figura 6.1. 

O intervalo de deformação para geração das curvas de referência foi baseado no limite 

máximo recomendado pelo Model Code(INTERNATIONAL FEDERATION FOR 

STRUCTURAL CONCRETE, 2012) para compressão de 0,35%. Já para tração, a deformação 

última foi limitada a 10% da deformação última na compressão, ou seja, 0,035%. Dessa forma 

foi possível gerar curvas completas em tração e compressão, permitindo verificar a eficiência 

do modelo numérico de dano na captura desse efeito. 

a) 

 

b) 
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Figura 6.1 – Curva de referência para estudo do problema inverso. (a) Situação de tração uniaxial; 

(b) Situação de compressão uniaxial. 

As propriedades mecânicas do concreto de referências estão descritas na Tabela 6.3. O 

intervalo das variáveis para o problema de otimização foi estabelecido conforme Tabela 6.4. 

No caso dessas simulações o intervalo das variáveis originalmente proposto por 

Mazars(MAZARS, 1984b) (ver trecho inicial seção 4.3) teve o valor mínimo das variáveis 

reduzido em dez vezes e o valor máximo expandido na mesma proporção. Esse teste visa 

identificar se os algoritmos de otimização têm capacidade de atingir valores satisfatórios nas 

variáveis de estado mesmo com os seus intervalos expandidos. 

 

Tabela 6.3 - Propriedades mecânicas das curvas tensão-deformação para utilização no algoritmo 

otimizador. 

Concreto 𝒇𝒄𝒎 (MPa) 𝒇𝒕𝒎 (MPa) 𝑬𝟎 (MPa) υ 𝜺𝒅𝟎 (%) 

C30-1 30,00 2,90 27691,47 0,20 0,0127 
 

 

Tabela 6.4 - Intervalo das variáveis de projeto. 

Intervalo 𝑨𝑻 𝑩𝑻 𝑨𝑪 𝑩𝑪 

𝑋𝑚𝑖𝑛 0,07 103 0,10 102 

𝑋𝑚𝑎𝑥  10,00 106 15,00 2.104 
 

6.3.1 Resultados para o cenário 𝜎01 (𝑁𝑝𝑜𝑝 = 10) 

Os resultados para o cenário 𝜎01 são apresentados na Figura 6.2a e b e o detalhamento desses 

resultados são dispostos nas Tabela 6.5 e Tabela 6.6. 

Tabela 6.5 - Comparação estatística e das variáveis de projeto para cenário 𝛔𝟎𝟏 na situação de 

tração. 

Algoritmo 𝐏𝐒𝐎 𝐅𝐀 𝐀𝐁𝐂 

FO 0,3509152 0,3617932 0,3509068 

𝑨𝑻 7,654336e-1 7,766373e-1 7,656773e-1 

𝑩𝑻 2,058968e4 1,951555e4 2,056232e4 

𝑴𝑨𝑬 0,08505 0,08954 0,08510 

𝑹𝑴𝑺𝑬 0,15816 0,16530 0,15829 

𝒓𝟐 0,98619 0,98854 0,98626 

𝒅 0,98957 0,98870 0,98956 

𝑷𝒊 0,98271 0,98302 0,98274 
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Tabela 6.6 - Comparação estatística e das variáveis de projeto para cenário 𝛔𝟎𝟏 na situação de 

compressão. 

Algoritmo 𝐏𝐒𝐎 𝐅𝐀 𝐀𝐁𝐂 

FO 0,09917752 0,10133330 0,09916256 

𝑨𝑪 1,572021 1,544099 1,572886 

𝑩𝑪 1,995735e3 1,9863e3 1,996541e3 

𝑴𝑨𝑬 0,32403 0,34985 0,32274 

𝑹𝑴𝑺𝑬 0,41082 0,44188 0,41140 

𝒓𝟐 0,99715 0,99702 0,99714 

𝒅 0,99919 0,99906 0,99919 

𝑷𝒊 0,99777 0,99757 0,99776 
 

Em relação aos resultados da FO e como observado na Figura 6.2 as simulações 

apresentaram resultados similares, sendo para tração da ordem de 0,30 enquanto para situação 

de compressão, as simulações resultaram em valores da ordem de 0,10. É válido salientar que 

os resultados apresentados na Figura 6.2, e para as figuras equivalentes, são referentes a melhor 

resposta, ou seja menor valor de FO, encontrada nas 1000 simulações.   

a) 

 

b) 
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Figura 6.2 – Comparação resposta numérica com resposta experimental cenário 𝝈𝟎𝟏. (a) Resultados 

para tração uniaxial; (b) Resultados para compressão uniaxial. 

Sobre a dispersão dos resultados (Figura 6.3) pode-se avaliar que para a população de 10 

indivíduos, o ABC resultou na menor variação dos resultados de FO apresentando o intervalo 

interquartil (𝐼𝑄𝑅 = 𝑄3 − 𝑄1 ) na ordem de 10−3 tanto para a situação de tração como 

compressão. Os algoritmos de PSO e FA alternaram a posição de menor dispersão quando o 

efeito de tração foi alterado para a compressão uniaxial. Na situação de tração o 𝐼𝑄𝑅 do 

algoritmo FA foi de 3,19x10−3 enquanto para o algoritmo PSO esse valor foi de 4,88. 10−2, já 

quando o efeito é alternado o PSO passa a produzir um 𝐼𝑄𝑅 de 1,86𝑥10−3 e o algoritmo FA 

um valor de 𝐼𝑄𝑅 de 0,34𝑥10−3. 

 

Figura 6.3 – Boxplot dos algoritmos utilizados no cenário 𝝈𝟎𝟏. T representa à tração e C representa à 

compressão. 

Analisando as frequências de resposta das 1000 repetições (Figura 6.4) observa-se que 

para tração uniaxial por mais de 700 vezes os algoritmos do PSO e ABC conseguiram obter 

valores de FO em torno de 0,4. Já na situação de compressão uniaxial os algoritmos FA e ABC 

tiveram menor dispersão em torno da média. 

a) 
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b) 

c) 

Respostas em tração Respostas em compressão d) 

Figura 6.4 –Avaliação da distribuição dos valores de FO para o cenário 𝛔𝟎𝟏. (a) PSO; (b) FA; e (c) 

ABC. 

Por fim, na Figura 6.5 é possível observar uma certa dificuldade que o algoritmo FA 

possui em convergir. Ao passo que o PSO e o ABC apresentam melhoras contínuas nos 

resultados da FO ao longo do processo. Tal situação se reflete também na variação dos valores 

das variáveis 𝐴𝑖 e 𝐵𝑖. 

Na solicitação de tração uniaxial o algoritmo FA é o que precisa de mais avaliações da 

FO para obter resultados similares ao PSO e ABC, sendo necessária cerca de 200 iterações 

contra aproximadamente cerca de 100 para ABC e PSO. Para compressão o algoritmo FA 

precisa de cerca de 50 iteração para encontrar valores de FO similares aos dos algoritmos ABC 

e PSO. 
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Figura 6.5 – Avaliação do comportamento da FO e das variáveis de projeto no cenário 𝛔𝟎𝟏 ao longo das 

iterações. Legenda Verde PSO, Vermelho FA e Azul ABC. 

6.3.2 Resultados para o cenário 𝜎02 (𝑁𝑝𝑜𝑝 = 50) 

Os resultados para o cenário 𝜎02 são apresentados na Figura 6.6 e o detalhamento desses 

resultados são dispostos na Tabela 6.7 e Tabela 6.8. 

Tabela 6.7 - Comparação estatística e das variáveis de projeto para cenário 𝛔𝟎𝟐 na situação de 

tração. 

Algoritmo 𝐏𝐒𝐎 𝐅𝐀 𝐀𝐁𝐂 

FO 0,3509093 0,3510732 0,3509066 

𝐀𝐓 7,659311e-1 7,655558e-1 7,657556e-1 

𝐁𝐓 2,054090e4 2,069290e4 2,055822e4 

𝐌𝐀𝐄 0,08516 0,08468 0,08513 

𝐑𝐌𝐒𝐄 0,15839 0,15774 0,15831 

𝐫𝟐 0,98632 0,98595 0,98627 

𝐝 0,98955 0,98961 0,98955 

𝐏𝐢 0,98275 0,98264 0,98274 
 

 

Tabela 6.8 - Comparação estatística e das variáveis de projeto para cenário 𝛔𝟎𝟐 na situação de 

compressão. 

Algoritmo 𝐏𝐒𝐎 𝐅𝐀 𝐀𝐁𝐂 

FO 0,09920085 0,10002930 0,09916135 

𝐀𝐂 1,575361 1,572574 1,572355 
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𝐁𝐂 1,997357e3 2,000088e3 1,996361e3 

𝐌𝐀𝐄 0,32119 0,32244 0,32312 

𝐑𝐌𝐒𝐄 0,40995 0,42359 0,41174 

𝐫𝟐 0,99714 0,99705 0,99714 

𝐝 0,99920 0,99914 0,99919 

𝐏𝐢 0,99777 0,99767 0,99776 
 

 

a. 

 

b. 

 

Figura 6.6 – Comparação resposta numérica com resposta experimental cenário 𝛔𝟎𝟐. (a) 

Resultados para tração uniaxial; (b) Resultados para compressão uniaxial. 

Na avaliação dos melhores resultados obtidos para o cenário 𝜎02 é possível perceber o 

mesmo padrão de resposta encontrado no cenário 𝜎01. Porém, na comparação das dispersões 

apresentadas na Figura 6.7 os resultados para simulações com 𝑁𝑝𝑜𝑝 = 50 se mostraram melhores 

nesse fator. 

Novamente o ABC mostrou-se superior aos demais algoritmos, apresentando a melhor 

acurácia e precisão nas 1000 repetições. Na comparação da situação de tração e compressão 
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uniaxial o 𝐼𝑄𝑅 do PSO foi de 4,91. 10−3 e 8,51. 10−3 para situação de tração e compressão, 

respectivamente. Já para o algoritmo FA na situação de tração o 𝐼𝑄𝑅 foi de 0,43 e para 

compressão o 𝐼𝑄𝑅 chegou apenas a 0,14. 

 

Figura 6.7 – Boxplot dos algoritmos utilizados no cenário 𝛔𝟎𝟐. T representa a tração e C representa à 

compressão. 

Em termos de distribuição da resposta final é possível perceber que os resultados para o 

cenário 𝜎02 são superiores ao cenário 𝜎01, vide Figura 7.8. Os algoritmos FA e PSO possuem 

redução no intervalo de respostas da FO. Para o algoritmo FA, por exemplo, na situação de 

compressão cenário 𝜎01 o espectro de resposta variou de 0,25 a 2,00 enquanto para o cenário 

𝜎02 esse espectro foi reduzido para o intervalor de 0,25 a 0,60. 

a) 

b) 
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c) 

Respostas em tração Respostas em compressão d) 

Figura 6.8 –Avaliação da distribuição dos valores de FO para o cenário 𝛔𝟎𝟐. (a) PSO; (b) FA; e (c) 

ABC. Legenda Verde PSO, Vermelho FA e Azul ABC. 

Finalmente, com o incremento do número de indivíduos, é possível observar na Figura 

6.9 a melhora no padrão de convergência dos algoritmos sendo necessário um menor número 

de avaliações da Função Objetivo para obtenção de valores satisfatórios. 

 

Figura 6.9 – Avaliação do comportamento da FO e das variáveis de projeto no cenário 𝛔𝟎𝟐 ao longo 

das iterações. 
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6.3.3 Conclusões parciais do regime de testes 

Portanto, verificou-se com êxito a viabilidade de aplicação de um problema inverso utilizando 

técnicas bioinspiradas. Uma vez que para ambos os cenários estabelecidos os algoritmos 

utilizados e os valores estatísticos obtidos permitiram classificar o modelo não linear como um 

modelo que obteve correlação ótima (conforme Tabela 6.1). Mesmo com a limitação do modelo 

numérico foi possível obter um padrão satisfatório de correlação no trecho pós-pico desses 

resultados, trecho o qual possui importância relevante em modelos como o de dano que 

consideram o amolecimento (softenning) após um certo patamar de deformação. 

Quanto aos algoritmos utilizados, ressalta-se a diferença entre o poder de obtenção do 

valor mínimo de FO de cada um. Notou-se a dispersão mais acentuada entre o PSO e o FA em 

relação ao ABC devido ao caráter elitista e “guloso” (greedy criteria) do último, uma vez que 

a melhor solução encontrada só e atualizada se outra for capaz de superá-la. A superioridade do 

ABC, acurácia e precisão, também foi observada durante o processo iterativo. Observando a 

Figura 6.5 e Figura 6.9, percebe-se uma contínua e progressiva melhoria de convergência da 

resposta, pois esse algoritmo não tem movimentos abruptos ao longo das iterações, podendo 

esse ser um sinal de menor dependência das aleatoriedades do processo. Por último, menciona-

se a quantidade de parâmetros a serem calibrados no PSO e FA em relação ao ABC. Em outros 

tipos de simulação com um número maior de variáveis e com funções mais complexas isso 

pode ser um fator limitante do funcionamento dos métodos PSO e FA 

Em relação aos cenários 𝜎01 e 𝜎02 propostos, o aumento substancial do número de 

indivíduos impactaram em uma minimização significativa da dispersão dos resultados da FO, 

isso pode ser observado na Figura 6.3 e Figura 6.7. Tal resultado já era esperado, pois um 

aumento do número de população faz com que o método avalie mais vezes a Função Objetivo 

por iteração, logo espera-se que o padrão de convergência seja obtido com um número menor 

de iterações ou gerações. Aqui deve ser observado que tal prática também pode gerar aumento 

expressivo do custo computacional e isso pode ser decisivo em algumas aplicações. 

 Os produtos da Tese 

 

Esse trabalho foi desenvolvido no período de 2016 a 2020 e ao longo do mesmo alguns produtos 

científicos foram construídos. Na Quadro 6.1 são apresentados os artigos que formam essa lista 

de produtos. Essa lista contabiliza também os status de artigo em processo de submissão. 
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Quadro 6.1 – Produtos científicos do tipo artigo e seus status. 

Título do artigo Status 

Aplicação de métodos numéricos para minimização de funções de 

várias variáveis. 

Artigo submetido e publicado no 

Periódico RENEFARA (2016), 

vol.10, no.3 

Uma revisão do problema inverso e suas potencialidades para 

aplicação na identificação paramétrica de modelos constitutivos de 

concreto. 

Artigo em fase de correções para 

submissão 

Utilização de ferramentas numérico-computacionais para a melhoria 

do desempenho de técnicas heurísticas de otimização. 

Artigo em fase de correções para 

submissão 

Uma abordagem experimental e numérica para determinação de curvas 

de compressão para concreto simples e reforçados com fibras de aço. 

Artigo submetido e publicado no 

Periódico MATÉRIA (2019), 

vol.24, no.3 

Uma proposta de utilização do problema inverso para determinação de 

parâmetros em um modelo constitutivo para concreto. 

Artigo submetido e em avaliação 

dos revisores no periódico SOFT 

COMPUTING 

Utilização de técnicas bio-inspiradas de otimização para a resolução 

de um problema inverso aplicado à mecânica do dano. 

Artigo em fase de correções para 

submissão 

Metodologia para a identificação paramétrica de modelos de dano 

aplicados a estruturas de concreto armado. 

Artigo em fase de correções para 

submissão no periódico 

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF DAMAGE MECHANICS 

Análise numérica da deformabilidade de vigas de concreto armado 

reforçado com fibras. 

Artigo submetido e aceito no 

periódico IBRACON 

STRUCTURES AND 

MATERIALS JOURNAL 

Metaheurísticas para aplicação em um problema inverso voltado a 

determinação do diagrama tensão-deformação do concreto reforçado 

com fibras de aço. 

Artigo em fase de correções para 

submissão 

 

 

 

 

 

 


