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SUMÁRIO

Na concepção de uma estrutura, a utilização de uma ferramenta de optimização estrutural
pode revelar novas alternativas que inicialmente não eram evidentes. Para além deste facto, a
repetida utilização da mesma solução óptima em diversos componentes da estrutura constitui
uma motivação adicional para investir tempo e recursos na fase de concepção da solução.
Estas afirmações são ilustradas com a apresentação de um estudo recente de uma ponte
pedonal com cerca de 300 metros de comprimento total, distribuídos por 8 vãos.

O algoritmo de optimização forneceu uma solução irregular que constitui uma alternativa ao
esquema clássico de vigas treliçadas com montantes verticais igualmente espaçados e diagonais
sempre com a mesma inclinação. De modo a evitar soluções exageradamente heterogéneas,
foram definidos grupos de barras de igual secção. Assim, o principal objectivo da optimização
passou a ser o de encontrar uma nova disposição das barras da treliça, de modo a minimizar o
peso total de aço. Foram ensaiadas várias topologias, sendo efectuada para cada uma delas
uma optimização da forma da treliça. A metodologia adoptada foi sugerida logo nas primeiras
fases de concepção da ponte, em resposta à pretensão do Arquitecto João Luís Carrilho da
Graça, responsável pelo projecto global, de que se deveria utilizar um critério estrutural na
procura de uma concepção original.

Após esta fase de estudo preliminar, foi efectuado um projecto detalhado na AFAssociados
– Projectos de Engenharia, SA, recorrendo aos métodos tradicionais para este tipo de pontes.
Presentemente, a ponte encontra-se já aberta ao tráfego de peões e bicicletas, no campus
universitário da Universidade de Aveiro – Portugal (ver a Figura).

O algoritmo de optimização que foi utilizado neste estudo foi desenvolvido pelo primeiro
autor e baseia-se na pesquisa de um ponto estacionário do Lagrangeano. O sistema de
equações não lineares correspondente às condições necessárias de optimalidade é resolvido
pelo método de Newton. São simbolicamente calculadas as primeiras e as segundas derivadas
de todas as funções, resultando deste conjunto de técnicas um método de optimização que se
tem revelado robusto, preciso e eficiente.


