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Resumo  
Estruturas axissimétricas possuem uma vasta quantidade de aplicações no campo da engenharia civil, 

incluindo, por exemplo, silos metálicos, coberturas de hangares, cúpulas, estruturas de prédios e torres de 

resfriamento. Os grandes vãos possíveis de serem cobertos, o baixo peso e alta rigidez são algumas das 

vantagens obtidas com o emprego deste tipo de estrutura. Este desempenho estrutural pode ser otimizado 

através da modificação da geometria da estrutura, incluindo tanto a forma quanto a distribuição da espessura. 

A otimização de forma requer o acoplamento de áreas distintas para estabelecer um sistema de otimização 

estrutural, incluindo a descrição e o controle da geometria, o algoritmo de otimização, a análise estrutural e a 

análise de sensibilidade. Tanto a precisão quanto a eficiência da otimização depende de todas estas áreas. No 

presente trabalho, a otimização de forma de estruturas axissimétricas é realizada utilizando-se uma 

parametrização NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) da geometria acoplada com um algoritmo de 

Programação Sequencial Quadrática (Sequential Quadratic Programming – SQP) onde a análise de 

sensibilidade é realizada utilizando-se Diferenciação Automática (Automatic Differentiation – AD). A 

análise estrutural é realizada pelo Método dos Elementos Finitos. A metodologia proposta é 

computacionalmente eficiente e precisa e também evita a necessidade de uso de técnicas de remalhamento. A 

metodologia também permite uma ampla variação de espessura da geometria de forma contínua. Como 

resultado, estruturas axissimétricas com desempenho estrutural otimizado são obtidas para diferentes casos 

estudados. 

Palavras-chave: otimização de forma; estruturas axissimétricas; diferenciação automática.  

 
Abstract  
Axisymmetric structures have a wide range of applications in civil engineering, including, for example, 

metallic silos, roofs of hangars, domes, part of the structure of buildings, towers and cooling towers. Large 

span roofs, low weight, and high stiffness are some of the advantages obtained using such structural type. 

This structural performance can be optimized through shape modification of the structure, including both 

form and thickness variation. Shape optimization requires the coupling of different areas to stablish an 

optimization system, including geometry modification, optimization algorithm, structural analysis and 

sensitivity analysis. Both, the accuracy and efficiency of the optimization depends on all these areas. In the 

present work, shape optimization of axisymmetric structures is performed using a Non-Uniform Rational B-

Splines parametrization (NURBS) of the geometry coupled to a Sequential Quadratic Programming 

algorithm (SQP) with the sensitivity analysis performed using Automatic Differentiation (AD). The 

structural analysis is evaluated by the Finite Element Method. The framework proposed is computationaly 

efficient and accurate and in addition remeshing techniques are also avoided. Large thickness variation are 

allowed with the methodology. As a result, axisymmetric structures with improved structural perfomance are 

obtained for different  studied cases. 

Keywords: shape optimization; axisymmetric solids; automatic differentiation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Estruturas axissimétricas possuem uma vasta quantidade de aplicações do ponto de vista 

estrutural, tais como componentes de fuselagens de submarinos e aviões, mísseis, silos metálicos, 

vasos de pressão, domos esféricos, torres de resfriamento, dentre outras. Como a rigidez deste tipo 

de estrutura depende de sua geometria e das propiedades do material do qual é constituído, a 

otimização estrutural deve envolver a otimização de forma para um dado material fixado. A forma, 

carga e condições de contorno axissimétricas deste tipo de estrutura conduz a uma simplificação 

bidimensional na análise do problema. Portanto, a otimização de forma tridimensional deste tipo de 

estrutura pode ser feita através da otimização da forma da seção transversal da estrutura. A 

otimização de forma lida com a modificação da estrutura utilizando um algoritmo de otimização 

junto com a análise estrutural e análise de sensibilidade. Portanto, diferentes áreas devem ser 

acopladas conjuntamente para estabelecer um sistema de otimização estrutural. Tanto a acurácia 

quanto a eficiência da otimização dependem de todas estas áreas. 

Diferentes modelos estruturais e aproximações têm sido focadas na área de otimização 

estrutural. Alguns trabalhos de Ramm et al. (1993) e Bletzinger et al. (2008) usam uma formulação 

de cascas finas e espêssas de elementos finitos, respectivamente, para problemas elásticos. 

Otimização de forma de cascas para evitar flambagem é analisada por Khosravi et al. (2008) e 

Aubert and Rousselet (1998), e o mesmo problema, mas levando em consideração imperfeições da 

estrutura, foi estudado por Reitinger and Ramm (1995). Otimização de estruturas de cascas finas 

axissimétricas foi investigada por Mota Soares et al. (1994) e otimização de cascas por Rousselet et 

al. (1995). Otimização de forma de estruturas axissimétricas foi analisada por Özakça et al. (1993) 

utilizando um procedimento de elementos finitos adaptativo e por Csonka and Kozák (1995) 

utilizando uma teoria de alta ordem para o corte. AD com NURBS foi investigado por Espath et al. 

(2011) para otimizar a forma de estruturas de cascas finas, obtendo boa performance. No presente 

trabalho, AD, SQP e NURBS são também utilizados para otimização de forma. Entretanto, a maior 

limitação decorrente da otimização de forma de cascas é a dificuldade de lidar com regiões finas e 

espêssas na mesma estrutura. Uma vez que sólidos axissimétricos naturalmente lidam com estas 

fortes diferenças na espessura, ao longo do procedimento de otimização uma ampla variação de 

espessura é permitida. Portanto, na forma otimizada são esperados sólidos com três diferentes 

comportamentos relacionados à estruturas de cascas finas, espêssas e, naturalmente, sólidos. 

Para problemas de otimização, o cálculo das derivadas é de grande importância uma vez que 

estas são uma das mais importantes informações utilizadas pelos algoritmos de otimização baseados 

em gradientes para encontrar o ponto de ótimo. A necessidade de se obter derivadas em problemas 

de otimização é diretamente relacionada a sua formulação. Portanto, para se escolher o método de 

diferenciação deve-se combinar tanto precisão quanto eficiência para ser adequado ao problema de 

otimização em questão. O método da Diferenciação Automática (AD) é uma abordagem numérico-

computacional para se calcular derivadas com a vantagem de se obter precisão analítica, limitada 

apenas ao erro de truncamento da máquina. O cálculo de gradientes de funcionais via AD é 

geralmente muito menos custoso computacionalmente comparado com outros métodos numéricos 

(tais como o das diferenças finitas), sendo, portanto, adequado para aplicações de otimização, nas 

quais estes cálculos são usualmente massivamente custosos. 

O algoritmo de otimização utilizado neste trabalho é o de Programação Seqüencial 

Quadrática (SQP). Ele é um algoritmo robusto para problemas de otimização determinística não-

lineares com variáveis contínuas, sendo adequado para o propósito de otimização de forma de 

estruturas, no qual tem-se usualmente restrições geométricas adotadas as quais são altamente não-

lineares. Além disto, como o algoritmo SQP utiliza uma abordagem Quase-Newton, apenas a 

informação do gradiente é requerida ao invés da matriz Hessiana completa requerida por 

abordagens de Newton. Esta característica é adequada para o uso acoplado com AD. 
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As variáveis características de problemas de otimização de forma são parâmetros 

geométricos os quais definem a geometria da estrutura. O número de variáveis pode ser 

drasticamente reduzido se conceitos de Computer Aided Geometry Design (CADG) forem usados. 

De acordo com estes conceitos, geometrias livre de forma podem ser descritas através de um 

conjunto de poucos pontos chamados de pontos de controle. Estes pontos de controle são então 

utilizados como variáveis de otimização no presente trabalho. Além disto, uma descrição suave e 

precisa da geometria é buscada no contexto de otimização de forma. Uma parametrização através de 

Non Uniform Rational B-Splines (NURBS) promove uma fácil manipulação da geometria através 

dos pontos de controle. Adicionalmente, ela pode representar precisamente geometrias complexas 

através de uma implementação matemática eficiente. Este tipo de descrição é utilizada como padrão 

para descrever e manipular curvas e superfícies em CAGD. Uma descrição bi-dimensional via 

NURBS é empregrada para descrever e manipular a geometria no presente trabalho. Mais detalhes 

sobre NURBS podem ser encontrados em Piegl and Tiller (1997). 

A análise estrutural é realizada utilizando-se um elemento finito do tipo triangular linear 

(Constant Stress Triangle – CST) para problemas estruturais lineares elásticos, estáticos e 

axissimétricos. Um esquema de atualização da malha é empregado para evitar grandes deformações 

e distorções da malha ao longo da modificação da geometria. 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Diferentes áreas devem ser consolidadas conjuntamente para criar um sistema de otimização: 

descrição da geometria, análise de sensibilidade, algoritmo de otimização e análise estrutural. A 

otimização da geometria é realizada através do movimento de pontos de controle de uma 

parametrização NURBS da estrutura. A análise de sensibilidade é realizada utilizando-se o método 

da Diferenciação Automática (AD). O algoritmo de otimização utilizado no presente trabalho é de 

Programação Quadrática Seqüencial (SQP) e a análise estrutural é feita utilizando-se elementos 

finitos do tipo CST para problemas axissimétricos. 

 

2.1. Diferenciação Automática (AD) 
 

A análise de sensibilidade de primeira ordem é realizada utilizando-se Diferenciação 

Automática (AD) neste trabalho. Este método baseia-se na teoria de grafo aplicada a um algoritmo 

computacional. Computacionalmente, todos os cálculos podem ser descritos através de um traço 

(seqüência) de cálculos intermediários. Este traço contém toda a seqüência de cálculos elementares 

realizados pelo computador para obter o resultado final (por exemplo: o cálculo de um funcional 

 F x  função das variáveis independentes x ).  

Uma vez que um grafo (o qual define um algoritmo computacional inteiro que calcula um 

dado funcional) seja definido, pode-se derivá-lo de duas formas distintas. A primeira metodologia 

consiste em aplicar diretamente a regra da cadeia com relação a uma dada variável t , obtendo-se 

 F t x . Este método é chamado modo tangente de diferenciação automática (Forward Mode) 

(Griewank and Walther, 2008). O modo tangente implica que para cada variável do grafo, também 

sua correspondente derivada com respeito a t  deva ser calculada. A segunda metodologia de 

calcular as derivadas é chamada de modo reverso de diferenciação automática (Reverse Mode). 

Neste modo, não apenas uma derivada direcional mas sim todo o gradiente  t F x  de um 

funcional é calculado.  

A complexidade computacional dos métodos pode ser medida em termos de número de flops 

computacionais envolvidos e é diretamente relacionada com o custo computacional (tempo físico 
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requerido pelo computador para executar o cálculo). A complexidade envolvida no modo tangente é 

(Griewank, 1993): 

 
 

   1 3
F

flops flops F n
t

 
  

 

x
x  (1) 

onde   flops F t x  indica o número de flops requeridos para calcular a propagação da derivada 

no modo tangente ,   flops F x  indica o número de flops requeridos para calcular o funcional 

original  F x tangente e n  indica o número de variáveis independentes de x . 

Para o modo reverso de diferenciação automática, a complexidade vale (para um funcional 

escalar): 

       5tflops F flops F x x  (2) 

em que   tflops F x  indica o número de flops requeridos se para calcular a o gradiente completo 

do funcional no modo reverso. 

Fica explícito das relações acima que no caso do modo reverso tem-se o custo relativo 

independente do comprimento de x . Esta independência com relação ao número de variáveis 

independentes é altamente eficiente para problemas de otimização, nos quais usualmente o número 

de variáveis pode ser bem elevado e os custos computacionais envolvidos também. É evidente que 

quando o número requerido de derivadas de primeira ordem do funcional é grande comparado com 

o número de variáveis independentes o modo reverso de diferenciação automática é preferível ao 

invés do modo tangente devido ao menor custo computacional envolvido. 

No presente trabalho, a ferramenta de diferenciação automática TAPENADE AD INRIA 

(2002), desenvolvida pela INRIA na França, é utilizada para calcular as derivadas no modo reverso 

de diferenciação. 

 

2.2. Non-Uniform Rational B-Spline (NURBS)  
 

Para representar uma superfície complexa, uma representação paramétrica é utilizada. Uma 

parametrização NURBS é adequada para problemas de otimização de forma envolvendo curvas, 

superfícies e sólidos. Para o caso de uma representação bidimensional de estruturas, busca-se a 

representação de uma superfície plana  ,u vS  da forma: 

             , , , ,                 , 0,1 0,1u v x u v y u v u v  S  (3) 

A superfície NURBS em coordenadas homogêneas  ,w u vS  é definida por: 

      , , ,

0 0
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i j
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S P  (4) 

onde  ,p q ,  ,n m ,     , ,,i p j qN u N v  são os graus, número de funções de base e as funções de 

base segundo as direções  ,u v , respectivamente.  , , , , , ,, ,w

i j i j i j i j i j i jw x w y wP  são os pontos de 

controle em coordenadas homogêneas. 

As funções de base na forma recursiva são definidas por: 
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sobre o seguinte vetor de nós U  e V  segundo as direções  ,u v : 

 

1 1

1 1

1 1

1 1

0,...,0, ,..., ,1,...,1    com   1

0,...,0, ,..., ,1,...,1     com   1

p r p

p p

q s q

q q

u u r n p

v v s m q

  

 

  

 

  
    
  

  
    
  

U

V

 (6) 

Para a modificação de forma, quando um ponto de controle é movido, um peso é alterado ou 

a posição de um nó do vetor de nós é modificada, a malha paramétrica permanece a mesma; porém, 

a malha no espaço Euclidiano assume uma nova posição de acordo com o nova geometria. O 

mapeamento pode não ser a melhor escolha devido à falta de controle da distorção da malha, 

entretanto este problema é minimizado com o uso de uma malha inicial conveniente. Um esquema 

adicional de controle de distorção da malha é também empregado neste trabalho, e é discutido na 

seção 3. 

A descrição da geometria utilizada neste trabalho usa um peso 1w   o qual conduz o caso 

geral de descrição NURBS para um caso particular de descrição Bézier. Para o processo de 

otimização, os pontos de controle externos (pertencentes ao contorno da estrutura) são utilizados 

como variáveis de otimização e os internos são definidos como dependentes dos externos (a forma 

desta dependência faz parte do esquema de controle de distorções da malha). 

Um revisão completa sobre a teoria de NURBS e Bézier pode ser encontrada em Piegl and 

Tiller (1997). 

 

2.3. Otimização Numérica  
 

No contexto da otimização de forma de forma numérica, o método SQP é utilizado. O 

problema geral de otimização é definido por: 
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onde  F x ,  ic x  são definidas em 
n
; e E  e I  são dois conjuntos de índices finitos. O vetor x  

contém as variáveis independentes, F  é a função objetivo, 
ic ,  i E  são as restrições de igualdade 

e 
ic ,  i I  são as restrições de desigualdade. 

O conjunto ativo de restrições de desigualdade  é expresso por:  

      |  0ii cx xE I  (8) 

O funcional do Lagrangeano L  é definido por:  

 , i i

i

F c
x

x x xL  (9) 

onde 
i
 são os multiplicadores de Lagrange. Se a qualificação das restrições linearmente 

independentes é satisfeita, então o ponto ótimo  * *,x  deve satisfazer as condições de Karush-

Kuhn-Tucker (KKT), ou seja: 
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A prova e a teoria completa relacionada é demonstrada por Nocedal and Wright (1999). 

Numericamente, as condições de KKT devem ser satisfeitas para uma dada tolerância. 

A abordagem numérica para o problema de otimização utilizando o algoritmo SQP inicia a 

partir de um ponto inicial 
0x  e então o algoritmo SQP gera uma seqüência de iterações  

0k k




x  que 

termina quando mais nenhum progresso pode ser feito ou quando este ponto é a solução aproximada 

com suficiente acurácia, ou seja, as condições de KKT são satisfeitas dentro de um dada tolerância. 

O algoritmo SQP aproxima a função objetivo  kF x  por uma forma quadrática e as restrições 
ic  

(tanto de igualdade como de desigualdade) por uma forma linear. Então, aplicando-se o método de 

Newton para a função Lagrangeana com estas aproximações para a função objetivo e restrições, o 

método SQP se transforma em um problema de programação quadrática. Um algoritmo para 

solução de problemas quadráticos é então aplicado para se obter uma direção de busca 

1k k k  x x , sendo 
k  a solução do problema quadrático. Um método de busca linear é então 

aplicado para se obter uma nova posição ao longo desta direção de busca com o menor valor, o qual 

é um problema de minimização unidimensional. Enquanto as condições de ótimo não são 

satisfeitas, novos pontos e novas direções de busca com novos comprimentos são calculados para 

cada passo e o processo é repetido. Cada novo ponto 
1kx  é atualizado por:  

 
1k k kx x  (11) 

Enquanto o ótimo não é encontrado, a matriz Hessiana requerida pela programação 

quadrática é atualizada utilizando-se o método de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS). O 

método BFGS é um algoritmo que gera aproximações para a matriz Hessiana a partir dos gradientes 

da iteração atual e anteriores. Isto significa que a abordagem BFGS é um método Quase-Newton, 

ou seja, a matriz Hessiana não é calculada de forma exata, mas sim aproximadamente a partir dos 

gradientes. Os cálculos dos grandientes são realizados utilizando-se AD neste trabalho. 

 

2.4. Análise Estrutural  
 

A análise estrutural é realizada utilizando-se o método dos elementos finitos para um caso 

axissimétrico. O elemento triangular linear (Constant Stress Triangle – CST) é empregado para no 

contexto da análise de problemas lineares elásticos. 

 

3. MODIFICAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE FORMA  

 

O acoplamento do processo de otimização com a otimização de forma é apresentado nesta 

seção. A modificação de forma é realizada através do movimento dos pontos de controle ,i jP  

pertencentes à descrição NURBS da geometria. Apenas os pontos de controle no contorno   

precisam ser escolhidos como variáveis de otimização e os restantes no interior do domínio   são 

atualizados de forma a prevenir interpenetração dos pontos de controle bem como para evitar 

grandes distorções de malha. Portanto:  
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 ,i jx P  (12) 

Os pontos de controle do contorno os quais são variáveis de otimização são permitidos a 

mover-se segundo apenas uma dada direção. Um limite superior e inferior são impostos sobre este 

movimento dos pontos de controle como uma restrição de otimização. Também uma distância 

mínima entre os pontos de controle é imposta como uma restrição de otimização para evitar 

interpenetração dos pontos de controle. Quando a nova posição destas variáveis de otimização é 

obtida pelo algoritmo de otimização, os pontos de controle intermediários são então atualizados 

através de uma interpolação linear sobre a distância entre os pontos de controle dos contornos ao 

longo da direção de movimento. Este procedimento melhora a atualização da malha e é 

representado nas Fig. 1 e Fig. 2. Nestas figuras, os pontos de controle na cor vermelha representam 

pontos de controle escolhidos como variáveis de otimização e os azuis os outros pontos de controle. 

A Fig. 1 representa a condição inicial da malha e da geometria. Então, os dois nós mais ao centro 

que são variáveis de otimização (em vermelho) no contorno superior e inferior são movidos em uma 

direção. Como resultado, os pontos intermediários (em azul) entre os pontos que foram movidos 

(em vermelho) são atualizados, mantendo equidistância ao longo da direção movida. Na Fig. 2 pode 

ser visto que este procedimento move a malha acompanhando a modificação da geometria. A 

função objetivo escolhida para ser minimizada F  é a energia interna de deformação em problemas 

lineares elásticos, a qual é dada por: 

 :  TF d U KU  (13) 

onde  é o tensor de tensões,  é o tensor de deformações, U  é o vetor de deslocamentos e K  é a 

matriz de rigidez. O problema de otimização é realizado utilizando-se valores relativos para a 

função objetivo, isto é, referidas a um valor inicial. 

 
Figura 1. Geometria e malha original. 

 
Figura 2. Geometria e malha modificada. 

 

Esta minimização de F  é então restrita por funções geométricas ou mecânicas, tais como 

restrições de volume constante, limites de valores máximos e mínimos que os pontos de controle 

possam assumir e distância mínima entre pontos de controle ao longo de uma direção na qual se 

otimize a geometria. Estas restrições podem ser escritas por:  
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min max

1 0

0

ini

a b

i i

i

V
c

V

c x x tol

x x x

 (14) 

onde V  é o volume atual, 
iniV  é o volume inicial, 

minx  é o limite inferior de um ponto de controle, 

maxx  é o limite superior de um ponto de controle, a b

i ix x  indica a distância entre os pontos de 

controle (ao longo de uma direção)  para cada contorno e tol  é a distância mínima adotada. Estas 

funções são calculadas através do método dos elementos finitos e seus respectivos gradientes 

através de AD. O algoritmo completo de otimização de forma pode ser descrito como a seguir: 

1. Realizar a análise estrutural na geometria inicial via elementos finitos; 

2. Calcular os gradientes requeridos via AD no modo reverso; 

3. Verificar as condições de KKT. Se a convergência não for obtida, encontrar uma nova 

direção de busca e realizar uma minimização unidimensional nesta direção para obter uma 

nova posição 
1nx  para as variáveis de otimização ,i jP ; 

4. Atualizar os pontos de controle internos da geometria através de interpolação linear da 

distância entre pontos de controle no contorno da geometria para uma dada direção; 

5. Realizar a análise estrutural da nova geometria via elementos finitos. 

O algoritmo repete do segundo até o quinto passo caso a convergência não seja obtida. Uma 

vez obtida, o algoritmo apenas realiza a análise estrutural final (quinto passo).  

 

4. APLICAÇÕES NUMÉRICAS  

 

Para demonstrar e validar o algoritmo de otimização de forma, alguns exemplos são 

apresentados nesta seção. As propiedades do material utilizado em todos os exemplos são: módulo 

de Young 103.10 10E , coeficiente de Poisson 0.2  e massa específica 42.5 10 . Os 

valores adotados estão nas unidades do SI. A função objetivo a ser minimizada em todos os 

exemplos é a energia interna de deformação e é imposta a restrição de igualdade de volume 

constante. Outros tipos de restrição adotadas para cada caso são descritas para cada exemplo. Além 

disto, para todos os exemplos, a carga uniformemente distribuída mantém-se constante para todas as 

geometrias ao longo do proceso de otimização. 

 

4.1. Exemplo 1 
 

A geometria inicial deste exemplo é um formato de disco. Uma altura inicial de 1h   e raio 

5R   são empregados. O disco é simplesmente apoiado no ponto central externo e uma carga 

uniformemente distribuída de valor 3750 10q    é aplicada no contorno superior (ver Fig. 3). Não 

são consideradas forças de volume neste exemplo. 

A malha de elementos finitos possui 2121 nós e 4000 elementos como mostrado na Fig. 4. A 

parametrização NURBS é feita utilizando-se 16 pontos de controle, dos quais 8 deles foram 

adotados como variáveis de otimização (marcados com a cor vermelha na Fig. 5, e de azul os outros 

pontos de controle). As funções de base são definidas sobre os vetores de nós: 

  0,0,0,0,1,1,1,1U  (15) 

  0,0,0,0,1,1,1,1V  (16) 

Os pontos de controle podem mover-se ao longo da direção vertical limitados por um limite 

superior de 25  e inferior de 25 . Além disto, limita-se a distância vertical entre os pontos de 
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controle superiores e inferiores como sendo maior ou igual a 0.15  (para evitar interpenetração 

decorrente da sobreposição dos pontos de controle). 

      
Figura 3. Geometria inicial e condições de contorno do exemplo 1. 

 
Figura 4. Malha de elementos finitos do exemplo 1. 

 
Figura 5. Parametrização da superfície e variáveis de otimização adotadas no exemplo 1. 

 

A restrição de volume constante imposta força a geometria a procurar a melhor distribuição 

de massa possível a qual minimiza a energia de deformação interna dadas as condições de contorno 

e cargas fixadas, evitando assim o simples aumento de massa para reduzir a energia de deformação 

interna. A Fig. 6  mostra algumas etapas da evolução do processo de otimização ao longo das 

iterações até uma forma ótima ser encontrada. A condição de ótimo foi encontrada na 28ª iteração. 

A função objetivo relativa final obtida optF  é 
28 / 0.114iniF F  . Uma comparação entre os 

deslocamentos e as tensões segundo o critério de von Mises para a forma original e a forma ótima 

encontrada é apresentada na Fig. 7. A redução da função objetivo relativa ao longo das iterações de 

otimização é mostrada na Fig. 8. As coordenadas iniciais e finais dos 16 pontos de controle são 

mostradas na Tab. 1. Observa-se na Fig. 8 que as iterações iniciais implicam na maior parcela de 

redução da função objetivo. As iterações finais não reduzem tão acentuadamente a função objetivo, 

entretanto desempenham um papel no sentido de ajuste da curvatura da geometria, como pode ser 

observado na Fig. 8. Da comparação entre deslocamentos e tensões, pode-se perceber uma redução 

significativa de ambos na geometria otimizada. Ao longo das iterações de otimização, a grande 

parcela de tensões devido à flexão e corte presentes na geometria inicial é progressivamente 

reduzida, enquanto que as tensões de membrana aumentam. A configuração final da geometria 

tende a se aproximar de uma forma de arco parabólico. Outro aspecto interessante é que a geometria 

final otimizada, quando utilizada com a carga na direção inversa da aplicada, produz um estado de 
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tensões primariamente em estado de compressão. Este é um resultado importante o qual é muito 

explorado em diversas aplicações de engenharia, tais como a ponte em arco. Este tipo de geometria 

é um resultado conhecido de problemas de minimização de energia de deformação de estruturas. 

Para o caso unidimensional, a minimização leva à forma de catenária. Resultados análogos para 

estruturas do tipo casca são apresentados por Ramm and Wall (1961). Um trabalho experimental 

nesta área foi feito por Isler (1961), onde a forma da estrutura foi obtida por modelos suspensos e 

uma configuração de membrana sob compressão foi obtida. 

 
 

Figura 6. Seqüência de formas correspondentes a diferentes números de iterações do exemplo 1. 

 

Tabela 1. Coordenadas iniciais e finais dos pontos de controle do exemplo 1 

P  x  
iy  fy  

(0,0) 0.00 0.00 -14.98 

(1,0) 1.67 0.00 -14.45 

(2,0) 3.33 0.00 -13.02 

(3,0) 5.00 0.00 -9.29 

(0,1) 0.00 0.33 -14.93 

(1,1) 1.67 0.33 -14.40 

(2,1) 3.33 0.33 -12.97 

(3,1) 5.00 0.33 -8.50 

(0,2) 0.00 0.67 -14.88 

(1,2) 1.67 0.67 -14.35 

(2,2) 3.33 0.67 -12.92 

(3,2) 5.00 0.67 -7.74 

(0,3) 0.00 1.00 -14.83 

(1,3) 1.67 1.00 -14.30 

(2,3) 3.33 1.00 -12.87 

(3,3) 5.00 1.00 -6.98 
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Figura 7. Comparação entre deslocamentos e tensões segundo o critério de von Mises para a 

geometria inicial (acima) e final adaptada (abaixo) do exemplo 1. 

 

 
Figura 8. Função objetivo relativa ao longo das iterações de otimização e forma final do exemplo 1. 

 
4.2. Exemplo 2 
 

A geometria inicial deste exemplo é análoga à do exemplo 1, mas contendo um furo central. 

Uma altura inicial de 1.5h  , raio interno 5iR   e raio externo 10eR   são empregados utilizando-

se as mesmas condições de contorno aplicadas no exemplo 1 (simplesmente apoiada) e uma carga 

uniformemente distribuída de valor 3268 10q    é aplicada no contorno superior (ver Fig. 9). Não 

são consideradas forças de volume neste exemplo. 

A malha de elementos finitos possui 952 nós e 1742 elementos como mostrado na Fig. 10. A 

parametrização NURBS é feita utilizando-se 42 pontos de controle, dos quais 14 deles foram 

adotados como variáveis de otimização (7 no bordo superior e 7 no bordo inferior, marcados com a 

cor vermelha na Fig. 11, e de azul os outros pontos de controle). As funções de base são definidas 

sobre os vetores de nós: 

28 / 0.114iniF F 

ini

F

F
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  0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1U  (17) 

  0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1V  (18) 

Os 14 pontos de controle os quais são variáveis de otimização podem mover-se ao longo da 

direção vertical limitados por um limite superior de 7.5  e inferior de 7.5 . Além disto, limita-se a 

distância vertical entre os pontos de controle superiores e inferiores como sendo maior ou igual a 

0.15 . A Fig. 12 mostra algumas etapas da evolução do processo de otimização ao longo das 

iterações até uma forma ótima ser obtida. 

Na 39ª iteração, a forma ótima foi encontrada. A função objetivo relativa final obtida optF  é 

39 / 0.068iniF F  . Uma comparação entre os deslocamentos e as tensões segundo o critério de von 

Mises para a forma original e a forma ótima encontrada é apresentada na Fig. 13. A redução da 

função objetivo relativa ao longo das iterações de otimização é mostrada na Fig. 14. As 

coordenadas iniciais e finais dos 14 pontos de controle são mostrados na Tab. 2.  

Pode-se observar a partir da Fig. 14 que na primeira iteração obteve-se uma grande redução 

da função objetivo e nas iterações seguintes a função objetivo continua a ser reduzida, porém muito 

mais lentamente. Isto é uma conseqüência da evolução da forma da estrutura apresentada na Fig. 12, 

onde inicialmente tem-se a formação de uma forma de dupla curvatura na qual a massa encontra-se 

concentrada nos suportes da estrutura devido à alta concentração de tensões nesta região. 

Entretanto, pode-se observar também que os limites superiores e inferiores fixados para os pontos 

de controle os quais são variáveis de otimização são atingidos. Desta forma, estas restrições 

impedem a curvatura de aumentar e a geometria ótima obtida aparenta um forma de duas parábolas 

invertidas. 

Na Fig. 12 pode-se observar grandes diferenças de espessura na estrutura. Perto da região de 

suporte da estrutura, onde a forma ótima tem sua maior espessura, não se pode ter uma correta 

descrição utilizando-se um modelo estrutural do tipo casca. Portanto, este exemplo mostra que um 

modelo estrutural do tipo sólido torna-se indispensável quando três diferentes comportamentos 

(relativos à cascas finas, espêssas e sólidos) estão simultaneamente presentes. 

          
Figura 9 Geometria inicial e condições de contorno do exemplo 2. 

 

 
Figura 10. Malha de elementos finitos do exemplo 2. 

 
Figura 11. Parametrização da superfície e variáveis de otimização adotadas no exemplo 2. 
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Tabela 2. Coordenadas iniciais e finais dos pontos de controle do exemplo 2 

P  x  
iy  fy  

(0,0) 5.00 0.00 -7.50 

(1,0) 5.83 0.00 -7.50 

(2,0) 6.67 0.00 -7.05 

(3,0) 7.50 0.00 -6.01 

(4,0) 8.33 0.00 7.35 

(5,0) 9.17 0.00 -7.50 

(6,0) 10.00 0.00 -7.50 

(0,5) 5.00 1.50 -7.35 

(1,5) 5.83 1.50 -7.24 

(2,5) 6.67 1.50 -6.90 

(3,5) 7.50 1.50 -5.86 

(4,5) 8.33 1.50 -7.50 

(5,5) 9.17 1.50 -3.83 

(6,5) 10.00 1.50 -3.13 

 

 
 

Figura 12. Seqüência de formas correspondentes a diferentes números de iterações do exemplo 2. 
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Figura 13. Comparação entre deslocamentos e tensões segundo o critério de von Mises para a 

geometria inicial (acima) e final adaptada (abaixo) do exemplo 2. 

 

 
Figura 14. Função objetivo relativa ao longo das iterações e forma final do exemplo 2. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

O modelo desenvolvido para otimizar sólidos axissimétricos se mostrou bastante útil. As 

formas otimizadas encontradas são consistentes, possuindo interpretação física direta dos resultados 

obtidos e melhor desempenho estrutural. A manipulação da forma via parametrização NURBS 

permite modificar de forma fácil a geometria e ao mesmo tempo evita a necessidade de usar grandes 

quantidades de variáveis de otimização. A metologia empregada para mover a malha, a qual evita 

grandes distorções de malha e interpenetração dos pontos de controle se mostrou uma boa opção ao 

invés de usar técnicas de remalhamento juntamente ao processo de otimização, o que tornaria o 

processo muito mais custoso computacionalmente, além da vantagem desse método impor o 

movimento de forma acoplada ao algoritmo de otimização uma vez que restrições são impostas para 

mover a malha. A análise de sensibilidade realizada utilizando-se diferenciação automática na 

forma reversa garante não só o cálculo exato do valor de derivadas, mas também eficiência 

computacional. De fato, o emprego da AD para otimização de sólidos é ainda uma área pouco 

explorada até então. O algoritmo SQP é uma metodologia numérica robusta para problemas de 

otimização. Como pode ser observado, a geometria inicial possui uma configuração muito diferente 

da otimizada encontrada para os exemplos analisados. O presente procedimento de otimização 

promove a possibilidade de uma variação contínua da espessura, a qual é muito mais dificíl de ser 

39 / 0.068iniF F 

ini

F

F
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obtida com o uso de formulações de elementos finitos para modelos de cascas. O uso da presente 

metodologia pode também ser diretamente aplicada para problemas de estado plano de tensões e 

deformações. 
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