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INTRODUÇÃO:
Tendo em vista que otimizar pode ser definido como sendo o ato de tornar uma condição a melhor possível, a busca por um
projeto otimizado deve ser um objetivo constante na Engenharia Civil. A utilização da menor quantidade de material
possível, ou do aumento do desempenho estrutural (traduzido no melhor aproveitamento dos recursos existentes) pode
proporcionar uma grande diminuição nos custos das estruturas. Pensando nisso, foram criadas as Competições de Pontes
de Espaguete na Universidade de Passo Fundo, visando, desde cedo, que os alunos do Curso de Engenharia Civil tenham
em mente que a quantidade de material e o desempenho estrutural estão diretamente ligados, fazendo com que os
conceitos vistos em aula sejam aplicados na prática. Este trabalho tem como objetivo ilustrar a aplicação da otimização na
obtenção de pontes treliçadas de espaguete, bem como comparar os resultados obtidos com as pontes vencedoras na
competição.

METODOLOGIA:
Para a realização deste trabalho fez-se uso de um software de otimização de treliças planas desenvolvido pelo professor
orientador do trabalho, o qual dimensiona as seções transversais dos elementos pelo método das tensões admissíveis e
utiliza como ferramenta de obtenção da estrutura de peso mínimo o método heurístico de otimização conhecido como
Simulated Annealing. As variáveis de projeto podem ser tanto as dimensões das seções transversais dos elementos como
as coordenadas dos nós. Serão analisadas formas de pontes treliçadas que servem como exemplo para a execução das
pontes da Competição realizada pela Universidade de Passo Fundo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Neste momento da pesquisa estão sendo testadas diferentes geometrias iniciais para a ponte treliçada, as quais serão
analisadas pelo software Cometa e que, posteriormente, serão comparadas com as pontes campeãs das edições anteriores
da Competição de Pontes de Espaguete.



CONCLUSÃO:
Através do estudo de configuraçoes ótimas para modelos de pontes de espaguete treliçadas, verifica-se a aplicabilidade
dos processos de otimização geométrica e de seções. Estas técnicas podem representar grande avanço no que diz
respeito aos projetos estruturais, através da obtenção de estruturas de peso mínimo.
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