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INTRODUÇÃO 
 
As atividades realizadas no projeto foram: 
1 – Entender o conceito geral sobre otimização estrutural 
2 – Aprimorar a interface gráfica realizada para entrada de dados das coordenadas de treliças a serem 
otimizadas pelo software desenvolvido pelo professor orientador. 

As técnicas de otimização estrutural usualmente têm o objetivo de diminuir o peso ou custo de uma 
estrutura, fazendo com que essa nova estrutura suporte a mesma carga da estrutura inicial. As formas 
usuais de otimização consistem na minimização da seção transversal dos elementos, na alteração de suas 
posições na estrutura ou de seu número. 

No presente trabalho foi realizar mudanças na implementação da interface gráfica, que foi 
implementado durante as pesquisas desenvolvidas no ano de 2013 a 2014, para um software desenvolvido 
pelo orientador do trabalho, utilizado para otimização estrutural de treliças pelo método heurístico Simulated 
Annealing. A ideia do aprimoramento, é aumentar a facilidade do uso do software. 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO: 
 

Como ja mensionado na Introdução, o projeto vinha sendo desenvolvido durante as pesquisas do 
ano de 2013 e 2014, tendo continuidade no ano de 2015, envolvendo melhorias no desenho da interface, e 
adicionando algumas funcionalidades a mais. 
         O foco inicial era fazer com que a interface desenhasse a estrutura da treliça, que o usuário 
desejaria realizar os calculos de otimização, após os dados inseridos nos campos. Outro foco era adicionar 
outra funcionalidade para facilitar a inserção dos dados da treliça, permitindo o usário inserir usando apenas 
o teclado, sem usar o mouse para passa de campo em campo e clicar nos botões de “ok”. 
 
 
 



 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
  

Após a implementação da tela que deve mostrar o desenho da estrutura que se deseja otimizar, o 
usuário passa a ter certeza de que ele pode continuar a execução do programa, pois se o desenho 
apresentado for realmente a treliça em que ele quer otimizar, quer dizer que ele inseriu os dados de forma 
correta, diminuindo a chance de causar problemas quando os cálculos forem realizados. 

E também após a implementação da funcionalidade para facilitar a inserção dos dados da treliça, 
notou se uma maior rapidez para identificar esses dados, pois não precisaria mais a cada inserção utilizar o 
mouse para passar para a próxima iteração ou etapa da identificação. 

Facilitar o uso do software é importante, pois a dependência de softwares, junto com os dados que 
são cadastrados e manipulados por eles, nos dias atuais cresce cada vez mais, dando uma importancia 
maior na eficiencia do usuário. Então se o software permite a inserção de dados em uma velocidade maior, 
a eficiência do usuário também será maior.  
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