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Resumo. Neste trabalho, será feito um estudo sobre otimização do peso e dimensões de 

estruturas metálicas,  que sofrem a ação de forças externas provocadas por carregamento, 

como por exemplo, tráfego de pessoas e ou veículos. Estas forças podem provocar 

deformações que comprometam a estabilidade e segurança da estrutura. Por isso, é 

necessário um correto dimensionamento da estrutura, que evite deformações e, ao mesmo 

tempo, evite o desperdício de material. Para este estudo, primeiramente, serão obtidos 

modelos matemáticos de otimização, utilizando técnicas de programação linear e teoria de 

estruturas metálicas. Como aplicação, será estudada uma estrutura de aço no formato de 

pórtico, sujeitas a forças externas. Posteriormente, estes modelos matemáticos serão 

resolvidos por  programação geométrica e o método simplex.  Os melhores valores para as 

variáveis do projeto foram encontradas, buscando a diminuição de custos e aumento da 

durabilidade e segurança da estrutura. 

 

Palavras Chave: Vibrações, Otimização, Programação Linear, Estruturas, Método Simplex. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A Otimização Estrutural é um método, uma ferramenta para auxiliar  no projeto de peças 

e componentes, levando em conta sua resposta a solicitações mecânicas. O objetivo é 

encontrar os melhores valores, de acordo com os resultados esperados, para as variáveis do 

projeto, satisfazendo todas as restrições impostas ao modelo. Dentro da Otimização de 

Estruturas, pode-se usar a programação Matemática, que  visa determinar os extremos de uma 

função f , chamada função objetivo, definida no espaço  Rn e limitada pelo conjunto, desse 

mesmo espaço, que pode ser definido por restrições de igualdade e desigualdade, que podem 

ser lineares ou não,  neste trabalho, nos restringimos  a problemas lineares, utilizamos então a 

Programação Linear (PL) (Hadley, 1982). Esta técnica,  descreve uma classe particular de 

problemas, nos quais a função objetiva e as restrições são funções lineares das variáveis de 

projeto.  

Os extremos de problemas de PL podem não estar no interior, mas sim no limite do 

espaço das soluções descritas pelas restrições. Com isso, é possível projetar algoritmos que 
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são satisfatórios para alcançar melhores soluções. Neste trabalho, será feito um estudo sobre 

otimização do peso e dimensões de estruturas metálicas tipo portal, que sofrem a ação de 

forças externas provocadas por carregamento, obtendo assim, um correto dimensionamento da 

estrutura, que evite deformações e, por outro lado, que evite o desperdício de material. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Problema de Otimização 

 

Em muitos projetos estruturais, estamos 

interessados na carga máxima que uma estrutura pode 

suportar, chamada carga limite ou carga de colapso. É 

possível obter uma estimativa confiável desta carga 

supondo que o material se comporte como um material 

plástico perfeitamente elástico. Quer dizer, é assumindo que 

o material segue um diagrama de tensões e deformações, 

que resulta numa tensão constante para deformações maiores que um determinado valor 

(Pfeil, 1982).                            

Temos como exemplo o problema de minimizar o peso de uma armação tipo portal, o 

qual é  sujeito a  uma carga horizontal e vertical de magnitude p conforme a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Projeto de Armação de um Portal. 

  
A seção transversal da viga e a colunas tem um momento plástico mpB e mpC, 

respectivamente. Estes dois momentos plásticos são dependentes das propriedades da seção 

transversal dos seus respectivos membros e, para isso, são as varáveis de projetos para o 

problema. 

Para seções de viga em curva há uma relação linear aproximada entre o peso  w1, e o 

módulo da seção plástica, mp/0. Esta  suposição possibilita a formulação do problema como 

problema linear de um modelo plástico. 

Então, presumiremos que o problema de minimizar o peso de uma armação para uma 

carga limite se reduz a minimizar uma função: 

 

W = 2mpClC + mpBlB = 2mpC(2l) + 2mpB(2l)                                    (1) 

 

No intuito de adimensionalizar o problema nós dividimos ambos os lados da Eq. (1), por 

2pl2 para obter o peso da função objetivo: 

 

(x1,x2) = 
w

pl2 2









  = 2

m

pl

pC
 + 

m

pl

pB
 = 2x1 + x2                                 (2) 



XX EREMAT -  Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 

 
 

105 

 

Figura 2: Mecanismo de Colapso para Armação do Portal 

 

A Figura 2 mostra todas as possíveis situações de colapso para a armação (Haftka, 1990). 

A  carga que leva a  estrutura para qualquer uma das situações de colapso é obtida pela 

equivalência de trabalho virtual entre o trabalho externo das cargas aplicadas e o trabalho 

interno dos momentos plásticos experimentados enquanto sujeitas a rotações virtuais dos 

pontos de plastificação (Souza, 1982). Assim um projeto admissível é um, para o qual a 

capacidade de trabalho virtual interno é maior  ou igual ao trabalho externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adimensionalisando as restrições associados às situações de colapso  obtemos: 

 

4x2  1       (3) 

2x1 + 2x2  1          (4) 

x1 + x2  1                                                             (5) 

2x1  1                                                                (6) 

2x1 + 4x2  3                                                            (7) 

4x1 + 2x2  3                                                            (8) 

 

Como x1 e x2 representam as seções transversais  é necessário que: 

 

                         x1  0,  e  x2  0                                                        (9) 

 

2.2 Solução Geométrica do problema 

 

Para problemas simples com apenas duas ou até três variáveis de projeto, podemos usar 

uma técnica para encontrar a solução gráfica do problema chamada Programação Linear 

Geométrica (Anton, 2001; Boldrini, 1978). Vamos considerar o problema de carga limite de 

um portal do exemplo anterior. O problema foi reduzido a minimizar a função objetiva: 

 

                            (x1,x2) = 2x1 + x2.                                                          (10) 
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Descrevemos todas as Eq. (3) à (8) com igualdades, isto é, as linhas identificam os limites 

de restrições. As regiões possíveis e impossíveis são separadas por uma linha restritiva. Para 

todas as restrições de desigualdade, encontraremos uma possível região que é um polígono 

convexo, que está ilustrada na Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                     

Figura 3: Solução Gráfica do Portal na Forma  de Programação Geométrica 

                                        

 

A direção de  decrescente é mostrada na Figura 3. O ponto ótimo é menor valor  da 

função objetiva, onde a reta toca a  região viável. Neste caso, solução ótima é min = 1.5, 

indicada por:  

 

                                        x1 = x2 = 1/2                                                          (11) 

 

Então pela Eq. (2), (x1,x2) = 
w

pl2 2









  =1.5, logo o peso mínimo para a estrutura será    

23plw  . 

Como no caso bidimensional da Figura 3, exceto casos de degeneração, uma função 

objetiva linear em Rn alcança seu mínimo em um ponto extremo de uma região poliedral 

convexa livre.  

O procedimento acima não pode ser usado para problemas de Programação Linear que 

envolvam mais de três variáveis.Temos que buscar alternativas e meios para resolver tais 

problemas, como por exemplo, o Método Simplex, que é capaz de resolver com muita 

eficiência problemas que envolvam um grande número de variáveis e restrições.  

 

 

 

 

Eq. (2.3) 

 
Eq.(2.4) 

 

Eq. (2.6) 

 
Eq. (2.7) 

 

Eq. (2.5) 

 

Eq. (2.8) 

 

F(x1,x2)

=1.7 

 

F(x1,x2)

=2 

 

Solução Ótima 

Ótima 
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2.3 Método Simplex 

 

No problema a seguir queremos encontrar valores para um grupo de r variáveis e xj 

satisfazendo m desigualdades ou igualdades lineares, as restrições, da forma: 

 

ai1 + ai2x2 + ... + airxr {  =  } bi,      onde  i = 1, ..., m                       (12) 

 

As variáveis dever ser não negativas, xj  0, j = 1,..., r, e devem maximizar ou minimizar 

a forma linear: 

 

Z = c1x1 + c2x2 + ... + crxr                                               (13) 

 

Supõe-se que todos os aij, bj, cj são constantes conhecidas. 

Lembremo-nos que qualquer grupo xj que satisfaça o grupo de restrições, Eq. (12), é 

chamado uma solução. Qualquer solução que satisfaça a restrição de não negatividade é 

denominada solução viável. Qualquer solução viável que maximize ou minimize o valor da 

variável z em Eq. (13) é chamada de solução viável ótima. Estamos tentando desenvolver um 

processo que permita encontrar uma solução viável ótima (Wagner 1986). 

 

2.4 Variáveis de Folga e de Excesso 

 

Em geral, é muito conveniente trabalhar com equações do que com desigualdades. Por 

esta razão, é mais agradável converter quaisquer desigualdades nas restrições Eq. (12) em 

equações, para que um sistema de equações lineares simultâneas seja obtido. Esta convenção 

pode ser completada muito simplesmente pela introdução de algumas variáveis adicionais, 

que são chamadas de variáveis de folga e variáveis de excesso. 

Vamos agora converter o grupo de restrições Eq. (12) em um grupo de equações lineares 

simultâneas. Para simplificar problemas de notação, vamos chegar a um acordo com relação 

ao número de restrições na seguinte ordem: (1º) restrições com sinais ; (2º) restrições com 

sinais ; (3º) restrições que foram originariamente formuladas como equações. 

Primeiramente, consideremos as restrições que possuem sinais . Uma restrição típica 

desta categoria, digamos restrição h, pode ser escrita: 

 

a x bhj j
j

r

h


 
1

                                                     (14) 

 

Vamos introduzir uma nova variável xr + h  0, onde: 

 

xr + h = bh - a xhj j
j

r



 
1

0                                             (15) 

 

Chamaremos xr + h uma variável folgada, porque bh pode ser considerada como sendo o 

valor máximo utilizável do recurso h, e, para qualquer grupo de xj, a xhj j  é o valor 

realmente usado. A diferença entre o valor utilizável e o valor realmente usado é a folga, tal 

como o tempo de folga da máquina. A Eq. (15) pode ser escrita: 

 



XX EREMAT -  Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 

 
 

108 

 

a xhj j
j

r




1

 + xr + h  = bh                                               (16) 

 

Introduzindo uma variável adicional, a variável folga, convertemos a desigualdade Eq. 

(14) em uma igualdade, Eq. (16). Além disso, notamos que, para qualquer grupo de xj, não 

necessariamente não negativo, satisfazendo a desigualdade Eq. (14), xr + h deve ser não 

negativo. 

Em seguida, consideremos as desigualdades tendo um sinal . Uma desigualdade típica 

deste grupo, digamos restrição k, pode ser escrita 

 

a x bkj
j

r

j k


 
1

                                                     (17) 

 

Então, definimos a nova variável xr + k  0 por: 

 

xr + k = a x bkj
j

r

j k


 
1

                                                (18) 

 

A variável xr + k é chamada uma variável excedente, porque bk pode ser considerada como 

sendo o valor mínimo  do produto a ser manufaturado, ou do recurso a ser usado, e para 

qualquer conjunto de xj, a xkj j  é o valor real manufaturado, ou recurso usado. A diferença 

entre o valor realmente produzido e o mínimo a ser produzido é o excesso além do mínimo. A 

Eq. (18) pode ser reorganizada para termos: 

 

a xkj
j

r

j


 
1

 xr + k = bk                                                 (19) 

 

A desigualdade Eq. (17) foi convertida em uma igualdade pela introdução de uma 

variável excedente. Para qualquer grupo de xj satisfazendo a desigualdade Eq. (17),  xr + k é 

não negativo. 

Assim, procedendo por passos, convertemos as restrições originais Eq. (12) em um grupo 

de equações lineares simultâneas da forma: 

 

a xhj j
j

r




1

 + xr + h  = bh,       h = 1,...,u,                                  (20) 

a xkj j
j

r




1

 + xr + h  = bk,       k = u + 1,...v,                                (21) 

a xpj j
j

r




1

 = bp                   p = v + 1,...,m.                              (22 ) 

 

Restrições com um sinal  serão convertidas para a forma Eq. (20), aqueles com um sinal 

, para forma Eq. (21), e aquelas que possuem um sinal de igualdade permanecerão 

inalteradas. Então, temos m equações simultâneas a n incógnitas.  
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Notemos que se o grupo original de restrições, Eq. (12), contivesse desigualdade com 

sinais  e , a multiplicação por (-1) converteria todas as desigualdades com sinais  em 

desigualdades com sinais , com o resultado de que apenas variáveis folgadas seriam 

introduzidas. Similarmente, toda desigualdade poderia ser convertida em uma tendo um sinal 

, e então apenas variáveis excedentes seriam introduzidas. Entretanto, não é possível 

completar qualquer uma das transformações acima, e ainda manter todo bi  0. Num caso 

geral, quando todo bi  0, é necessária a introdução de ambas as variáveis, folgadas e 

excedentes. 

 

 

O grupo de equações de restrições dadas por Eq. (20) à Eq. (22) pode ser escrito na forma 

matricial como: 

 

Ax = x1a1 + ... + xnan  = b,                                        (23 6.11) 

 

Onde os aj são as colunas de A. A variável folgada ou excedente xr + i aparece apenas na 

equação i, onde foi introduzida para remover uma desigualdade. Assim, a coluna A 

correspondente ao xr + i é ei se xr + i for  uma  variável folgada, e -ei se xr + i for uma variável 

excedente. O vetor ei é, logicamente, o i-ésimo vetor unitário com m componentes. 

Então, considerando o programa linear, definido por Eq. (3) à Eq. (9). Podemos 

transformar as desigualdades em igualdades como: 

 

4x2 – x3 = 1                                                              (24) 

2x1 + 2x2 – x4 = 1                                                          (25) 

x1 + x2 – x5 = 1                                                             (26) 

2x1 – x6 = 1                                                               (27) 

2x1 + 4x2 – x7 = 3                                                          (28) 

4x1 + 2x2 – x8 = 3                                                           (29) 

 

Pela adição das variáveis excedentes x3 e x8, contanto que estas variáveis sejam 

consideradas não negativas, temos: 

 

xi   0,     onde  i = 1,...,8.                                                 (30) 

 

Se as desigualdades dadas por Eq. (3) à Eq. (8) fossem do tipo oposto nós somaríamos 

folgas x3 a x8 para alcançar a igualdade de restrição.  

 

2.5 Função Objetivo 

 

Até aqui, procedemos para converter as desigualdades nas restrições em igualdade, 

através da introdução de variáveis folga ou excedentes, sem mencionarmos os efeitos desta 

convenção na função a ser maximizada ou minimizada. Vamos agora considerar a função a 

ser otimizada. Originariamente tínhamos: 

 

z = 


r

j

jj xc
1

                                                             (31) 
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onde o número cj é frequentemente denominado valor associativo à variável xj. Vamos 

fornecer um valor zero a toda variável folga ou excedente. Logo, a conversão das restrições 

para um sistema de equações lineares simultâneas não muda a função a ser otimizada: 

 

z = c1x1 + ... + crxr + 0xr + 1 + ... + 0xr + v = 


r

j

jj xc
1

                          (34) 

 

Pode-se provar que otimizando Eq. (34) sujeito às restrições expressas pelo conjunto de 

equações lineares simultâneas, Eq. (23), com xj  0, j = 1, ..., n, é exatamente equivalente a 

otimizar Eq. (13) sujeito à Eq. (12) com xj  0, j = 1, ..., r. Portanto, se variáveis folga e 

excedentes, tendo um valor zero, forem introduzidas para converter o conjunto original de 

restrições num sistema de equações lineares simultâneas, o problema resultante terá o mesmo 

conjunto de soluções ótimas que o original. 

A discussão anterior mostrou que o problema de programação linear geral pode ser 

reformulado como segue: encontre um vetor: 

 

x = [x1, ..., xn]  0                                                      (35) 

 

satisfazendo o sistema de m equações lineares simultâneas: 

 

Ax = x1a1 + ... + xnan = b.                                               (36) 

 

E maximizando ou minimizando a função objetivo: 

 

z = c1x1 + ... + cnxn = cx.                                                (37) 

 

O vetor b é frequentemente referido como vetor de requisição, e os aj são chamados 

vetores de atividade ou ativos. Conforme observado anteriormente, os cj na função-objetivo 

são chamados os valores associados às variáveis xj. 

 

2.6 Teoria do Método Simplex 

 

Observando a teoria das soluções gráficas nos problemas de programação linear, notamos 

que a solução ótima encontra-se sempre num dos vértices da região poliedral. A ideia básica 

do método simplex é percorrer um conjunto de soluções básicas viáveis que represente todos 

os  vértice da região poliedral até encontrar o vértice que fornece o valor mínimo da função 

objetivo.   

O Método Simplex se desenvolve em passos sistemáticos de uma solução viável básica 

inicial para outras soluções viáveis básicas e, finalmente, em um número finito de passos, para 

uma solução viável básica ótima, de modo que o valor da função analisada a cada passo, 

iteração, é melhor , ou pelo menos não pior, do que no passo anterior. Dado que z aumentou, 

ou pelo menos não piorou, a cada passo. O número de soluções viáveis básicas que deve ser 

examinado antes que uma solução ótima seja encontrada é normalmente muito menor que o 

número total de soluções básicas existentes (Goldbarg, 2000). 

Dado um conjunto de m equações lineares simultâneas a n incógnitas, com n  m. Ax = b. 

Então, se há uma solução compatível x  0, há também uma solução compatível básica. Para 

isso, suporemos que exista uma solução compatível com p  n variáveis positivas. 
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Numeremos as variáveis para as primeiras  p variáveis sejam positivas. Então, uma solução 

compatível  pode ser escrita: 




p

j

jjax
1

 = b,                                                           (38) 

xj  0  (j = 1, ..., p);  xj = 0  (j = p + 1, ...,n)                              (39) 

  

se p = m, a solução dada é automaticamente uma solução compatível básica, onde xj  0,  j = 

1, ..., p, são ditas variáveis básicas e as restantes não básicas. 

A questão agora é como ir de uma solução básica para outra. O método Simplex  muda o 

conjunto de variáveis básicas quando a função objetivo pode ser melhorada. Portanto, 

primeiramente veremos como passar de uma solução básica para outra. Para mudar a base, 

desejamos que uma das variáveis não básicas indicadas acima, passe a ser básica, maior que 

zero e que uma das variáveis básicas passe a ser não básica, igual à zero. Assim teremos uma 

nova solução básica. Para determinar a variável que entra na base, devemos escrever a função 

objetivo em função das variáveis não básicas e a variável escolhida será a que tiver o maior 

coeficiente positivo, portanto a que proporciona um aumento maior na função objetivo. A 

variável que deve sair da base, isto é deve passar a ser nula, é determinada escrevendo as 

variável básicas em função das não básicas nas restrições, assim podemos verificar qual 

variável passa a ser negativa mais rapidamente com a entrada da nova variável selecionada 

anteriormente na base, o que infringe a condição de não negatividade das variáveis do 

sistema. Esta variável então deve passar a ser não básica, igual à zero. Desta forma obtemos 

um novo sistema de m equações e m variáveis cuja solução representa a nova solução básica. 

O procedimento de troca de uma variável na base é repetido até termos uma função objetiva 

com coeficientes todos negativo, o que significa que a solução não pode ser melhorada, 

teremos então a solução ótima do sistema representado pela corrente solução básica. 

Considerando o problema Eq. (10) queremos minimizar a função objetivo (x1,x2) = 2x1 

+ x2. Devemos transformar a função objetivo para um problema de maximização, para isto 

basta multiplicar a função por (-1) resultando na seguinte função objetivo (x1,x2) = - 2x1 - x2, 

assim temos o seguinte problema: Max(Z) = - 2x1 - x2. Sujeito a: 

              

4x2 – x3 = 1                                                       (40)                                                                      

2x1 + 2x2 –x4 = 1                                                    (41) 

                      x1 + x2 – x5 = 1                                                     (42) 

2x1 – x6 = 1                                                       (43) 

 2x1 + 4x2– x7 = 3                                                    (44) 

4x1 + 2x2 – x8 = 3                                                    (45) 

 

Aplicamos o método Simplex no sistema, observamos que o sistema apresenta uma 

solução básica óbvia em x1 = 0, x2 = 0 que representam as variáveis não básicas e as restantes 

x3 = x4 = x5 = x6 = –1 e x7 = x8 = –3. Observamos que esta solução não é compatível, pois 

temos valores negativos para as variáveis. Portanto, devemos encontrar uma nova solução 

básica. 

Para uma nova solução básica devemos fazer uma troca na base, no entanto devemos 

escolher qual variável deve entrar na base, isto pode ser feito colocando a função objetivo em 

função das variáveis não básicas x1 e x2, neste caso observamos que esta condição já esta 

satisfeita. O próximo passo é verificar qual variável nos fornece melhor rendimento, como os 

coeficientes são negativos e queremos maximizar escolhemos a variável x2. 
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Está variável passara para base, isto é, será diferente de zero, logo, uma variável devera 

sair da base. Para determinarmos qual sairá da base devemos escrever as variáveis básicas em 

função das não básicas nas restrições, da seguinte forma em função das variáveis: 

 

     x3 = 1 - 4x2                                                          (46) 

x4 = 1 - 2x1 - 2x2                                                     (47) 

     x5 = 1 - x1 - x2                                                       (48) 

     x6 = 1 - 2x1                                                         (49) 

      x7 = 3 - 2x1 - 4x2                                                     (50) 

       x8 = 3 - 4x1 - 2x2                                                                               (51) 

 

Podemos observar que a variável x3 ficará negativa quando x2  1/4, e como vimos 

anteriormente variáveis negativas representam soluções inviáveis. Logo, devemos anular esta 

variável, isto é tirá-la da base. Portanto, termos a nova solução básica x1 = x3 = 0, resultando 

em um sistema com as seguintes equações: 

 

       4x2 = 1                                                          (52)                                                                        

                        2x2 – x4 = 1                                                       (53) 

                       x2 – x5 = 1                                                        (54) 

           – x6 = 1                                                           (55) 

                     4x2 – x7 = 3                                                       (56) 

                        2x2 – x8 = 3                                                       (57) 

 

Cuja solução é x2 = 1/4, x4 = –1/2, x5 = –3/4,  x6 = –1, x7 = –2 e x8 = –5/2. 

Ainda temos variáveis negativas, logo não temos uma solução básica viável, devemos 

então encontra a próxima solução básica. Portanto devemos repetir p processo de troca na 

base até obtermos uma solução básica viável que dê o valor máximo na função objetivo. A 

solução ótima encontrada foi x1  = 0.5 e x3 = 0.5, resultando num valor mínimo de 1.5 para a 

função objetivo. Então pela relação  Eq. (2) (x1,x2) = 
w

pl2 2









  = 1.5, logo o peso mínimo para 

a estrutura será 
23plw  . 

 

 

3 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, pode-se observar a aplicabilidade das teorias de Programação Linear, 

neste caso específico, a programação geométrica e o método simplex, na otimização de 

estruturas, podendo servir como ferramenta para auxiliar na melhoria de projetos estruturais, 

levando em conta sua resposta a solicitações mecânicas. Desta maneira, pode-se encontrar os 

melhores valores para as variáveis do projeto, satisfazendo todas as restrições impostas, 

buscando a diminuição de custos preservando a confiabilidade e segurança do projeto. 
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