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1. RESUMO 

 

O dimensionamento peças como pilares, vigas e paredes são comuns em projetos 

de Engenharia Civil. Muitas vezes, estes dimensionamentos acabam levando em 

conta apenas as normas técnicas, deixando de lado a economia de materiais e seus 

custos. Neste trabalho, o estudo de um simples problema de Resistência dos 

Materiais, que consiste de uma viga de secção retangular engastada em uma 

parede, sujeita a uma força de cisalhamento e a um momento fletor, é analisado 

através de um modelo matemático de Otimização. Uma vez definido o modelo, este 

foi resolvido computacionalmente através de rotinas do software Matlab. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Otimização é um ramo da Matemática Aplicada que consiste em encontrar a melhor 

solução dentro de um conjunto viável que maximize ou minimize um determinado 

objetivo que pode ser: o lucro, os custos, o tempo e etc. Atualmente estes problemas 

podem ser aplicados a inúmeras áreas como por exemplo em análise de portfólios e 

na indústria de Bio-Tecnologia.  

A maior dificuldade na aplicação de modelos de otimização em problemas reais, 

está na parte da modelagem do problema. Este processo consiste em encontrar 

isomorfismos entre a realidade prática dos problemas reais e o idealismo 

matemático [5], ou seja, a modelagem é o processo  no qual é feita a tradução da 

realidade para a linguagem da Matemática. Em termos práticos o problema de 

modelagem segue as seguintes fases, [2]: 

 

1. Definição do problema 

2. Construção do modelo 

3. Solução do modelo 

4. Validação do modelo 

5. Implementação da solução 

 



 

 

Na Engenharia Civil, é comum dimensionar peças como vigas e pilares respeitando 

apenas as normas técnicas envolvidas, desconsiderando muitas vezes seu custo. 

Neste sentido estudaremos um problema da área de Resistência dos materiais de 

dimensionamento de uma viga retangular engastada em uma parede sujeita a um 

momento fletor e a uma força de cisalhamento, através de um problema de 

Otimização da forma: 

 

     min f(x) 

s. a g(x) ≤ 0. 

  

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho consiste em minimizar a área da secção transversal da 

viga de forma a obter uma economia de material sem deixar de respeitar as 

restrições técnicas, através da modelagem do problema como um problema de 

Otimização. Além disso uma implementação computacional do modelo em Matlab 

será feita a título de facilitar sua resolução numérica e o estudo da viga para 

diferentes parâmetros iniciais.   

  

4. METODOLOGIA 

 

O problema que será tratado, consiste em minimizar a área de secção transversal de 

uma viga retangular, engastada horizontalmente em uma parede, sujeita a um 



momento fletor M (N.m) e a uma tensão de cisalhamento V (N), conforme a figura a 

seguir.  

 

 

 

Este problema foi proposto em [1] e também foi abordado em [2], onde utilizou-se 

técnicas algébricas e geométricas para encontrar uma solução. 

Para este problema, iremos considerar as seguintes informações que também foram 

adotadas em [2], que consistem em: 

 

• momento fletor M = 40K (N.m),  

• força de cisalhamento V = 150K N,  

• tensão de flexão máxima permitida σ = 10M Pa, 

• tensão de cisalhamento máxima Ԏ = 2M Pa.  

• espessura d da viga não deve ser maior que duas vezes o tamanho de sua 

largura b, ambas em mm. 

 

Desta forma, através da fórmulas de tensão de cisalhamento e momento fletor [7] 

além das restrições anteriores, obtemos o seguinte modelo de Otimização: 

 

 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

Uma vez validado o modelo matemático, geralmente é necessário o uso de uma 

ferramenta computacional que utiliza um determinado algoritmo matemático para a 

resolução do modelo. Neste trabalho, utilizaremos a função fmincon do software        

"Matlab", desenvolvido pela empresa Mathworks [6]. A função fmincon possui uma 

série de opções para utilizá-la, que podem ser acessadas principalmente pelo help 

do prompt de comando do Matlab.  

Para este modelo precisaremos criar dois arquivos .m que são arquivos de texto na 

linguagem específica do Matlab que são pelo Matlab. 

O primeiro arquivo a ser criado, deve ser salvo como area.m e diz respeito a função 

objetivo do problema ficando da forma: 

 

function f = area(x) 

f = x(1)*x(2); 

 

Note que apesar de trabalharmos com a função área dependendo das váriaveis b e 

d, foi utilizada a notação de vetor x, sendo x(1) = b e x(2) = d. 

O segundo arquivo, deve ser nomeado como restricoes.m e definirá todas as 

restrições do modelo gerando o conjunto viável de modelo ficando da forma: 

 

function [c,ceq] = restricoes(x) 

c(1) = ((2.4*10^ 8)/(x(1)*x(2)^ 2)) - 10; 

     c(2) = ((2.25*10^ 5)/(x(1)*x(2))) - 2; 

     c(3) = x(2) - 2*x(1); 

     ceq = []; 

 

Note que a estrutura ceq = [] faz parte das opções da função fmincon e deve ser 

designada desta forma uma vez que o problema estudado não contempla restrições 

de igualdade. Para maiores detalhes consulte o help do promt de comando do 

Matlab. 

 

 

  



6. RESULTADOS 

 

Uma vez definidos os arquivos anteriores e salvos nos devidos diretórios, veja [3] 

para maiores detalhes, procedemos com a seguinte linha de comando no prompt do 

Matlab: 

 

x = fmincon(@(x) area(x),400*[1;1],[],[],[],[],[0;0],[],@(x) restricoes(x)) 

em que o parâmetro 400*[1;1] representa o ponto inicial adotado para a resolução. 

 

Desta forma, obtemos a solução: 

 

x(1) = 335.4102 

x(2) = 335.4102, 

 

ou seja, as dimensões que minimizam a área da viga de secção retangular tem 

dimensões  

 

b = 335.4102 mm 

d = 335.4102 mm, 

 

totalizando uma área de secção transversal de 112.500,0022 mm2. Observe que 

uma vez que este problema esteja modelado, estudá-lo com parâmetros diferentes 

tem um esforço mínimo de apenas trocar os dados na chamada da função fmincon. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, estudamos sob a ótica da Otimização um simples problema de 

Engenharia Civil dentro do contexto da Resistência dos Materiais. Este estudo 

mostrou a viabilidade do desenvolvimento de um modelo matemático que pode ser 

resolvido computacionalmente através da função fmincon do Matlab minimizando a 

área da secção transversal de uma viga engastada, respeitando as restrições da 

tensão de cisalhamento e de momento fletor. Além disso, a vantagem de abordar 

este tipo de problema computacionalmente é a de que uma simples mudança nos 

parâmetros iniciais do problema não impacta de maneira significativa no modelo e 



consequentemente na resolução computacional. Como trabalhos futuros, problemas 

mais complexos da engenharia estrutural devem ser abordados, bem como buscar 

outros rotinas computacionais para uma análise de sua robustez. 
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