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Abelhas. 94 f. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso em Engenharia Civil) – 
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RESUMO 

Este trabalho consiste no estudo do algoritmo Colônia Artificial de Abelhas (ABC)  e seu 
desempenho na otimização de estruturas metálicas treliçadas. Foi elaborado um programa em 
Visual Basic for Applications que pudesse atrelar o algoritmo ABC ao software de cálculo 
estrutural SAP2000. Para verificar a fidelidade do programa gerado, estruturas conhecidas na 
literatura foram otimizadas e os resultados encontrados pelo programa foram comparados com 
os resultados obtidos por outros autores utilizando diferentes algoritmos de otimização. 
Exemplos de otimização utilizando variáveis contínuas e discretas foram levados em 
consideração, além da otimização de estruturas agrupadas em subconjuntos de perfis 
estabelecidos previamente pelo usuário. A análise da otimização respeitando restrições 
impostas pela NBR 8800 (ABNT, 2008)  também foi tópico de estudo. Por fim, o trabalho 
compara o custo operacional do algoritmo ABC atrelado ao SAP2000, avaliando suas 
vantagens e desvantagens. 

PALAVRAS-CHAVE: Colônia Artificial de Abelhas, otimização de estruturas treliçadas, 
métodos metaheurísticos. 
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ABSTRACT 

This paper consists of the study of the Artificial Bee Colony (ABC) algorithm and its 
performance in the optimization of metal truss structures. A program in Visual Basic for 
Applications was developed to link the ABC algorithm to the structural analysis software 
called SAP2000. To verify the accuracy of the program, some known structures in the 
literature were optimized as a way to compare the results found by the program with the 
results obtained by other authors using different optimization algorithms. Examples of 
optimization using continuous and discrete variables were taken into account, as well as the 
optimization of structures grouped into subsets of profiles previously established by the user. 
The analysis of the optimization respecting constraints imposed by NBR 8800 (ABNT, 2008) 
was also a topic of the study. Finally, the study compares the operational cost of the ABC 
algorithm linked to SAP2000, evaluating its advantages and disadvantages. 

KEYWORDS: Artificial Bee Colony, optimization of truss structures, methaheuristic 
methods.  
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1. INTRODUÇÃO 

É recorrente nas atividades de engenharia a busca por soluções otimizadas aplicadas aos mais 

diversos problemas. A otimização ocorre com o desejo, muitas vezes de caráter econômico, 

de reduzir o uso de matérias-primas, aliado juntamente com a redução de custos e aumento 

dos lucros. Cada problema a ser solucionado pode ser expressado através de uma relação 

matemática envolvendo um determinado número de variáveis. Tal função recebe o nome de 

“função objetivo” e é o foco principal do processo de busca pela melhor solução 

(maximização ou minimização). 

Com o advento e desenvolvimento da engenharia estrutural, os problemas de otimização têm 

se tornado cada vez mais complexos, envolvendo um número relevante de variáveis, o que 

torna indispensável o uso de ferramentas computacionais. Definir a função objetivo, suas 

variáveis, condições e limitações são passos importantes para a seleção do melhor método de 

solução.  

Nos últimos anos, um grande número de técnicas de otimização foram desenvolvidas e 

utilizadas na otimização estrutural. Tais algoritmos podem ser divididos em dois grupos: 

determinísticos e estocásticos. Os algoritmos determinísticos são aqueles em que, dada uma 

certa entrada, a saída, ou solução, será sempre a mesma. Embora essa metodologia apresente 

resultados exatos, geralmente são de difícil aplicação, pois exigem diferenciação de funções, 

pelo menos de primeira ordem, tornando o processo de programação extremamente 

complicado. Os algoritmos não-determinísticos, ou estocásticos, podem gerar resultados 

distintos a cada execução, considerando a mesma variável de entrada. São caracterizados por 

adotar decisões probabilísticas na busca pela melhor solução.  

Para Sonmez (2010, p. 2406), uma vez que existem dificuldades na aplicação de algoritmos 

determinísticos na otimização de problemas estruturais, técnicas probabilísticas tem ganhado 

popularidade. Tais métodos analisam o campo amostral, gerando um número sucessivo de 

soluções, guiando a operação para uma solução ótima.   

A observação do comportamento de espécies de seres vivos que apresentam uma organização 

na busca por recursos alimentares deu início à criação dos algoritmos estocásticos bio-

inspirados. Em 2005, Dervis Karaboga, baseado nos estudos preliminares de Kennedy e 

Eberhart (Particle Swarm Optimization – PSO) e Kenneth Price (Differential Evolution), 
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desenvolveu um método de solução de problemas, tão simples quanto os citados 

anteriormente, baseado no comportamento organizado de colônias de abelhas (Artificial Bee 

Colony – ABC).  

Segundo Karaboga (2005, p. 1), a inteligência de enxames tem se tornado um campo de 

interesse de muitos pesquisadores nos últimos anos. O clássico exemplo de um enxame seria 

o de abelhas voando em torna da colmeia; contudo, a metáfora pode ser simplesmente 

extendida para outros sistemas com uma arquitetura similar: uma colônia de formigas pode 

ser pensada como um enxame cujos agentes individuais são formigas. Similarmente, um 

bando de pássaros seria tratado como um enxame de pássaros. 

O objetivo deste trabalho será estudar o algoritmo criado por Karaboga e aplicá-lo a 

problemas de otimização de estruturas metálicas treliçadas planas e espaciais, buscando a 

redução do peso de aço, respeitando as restrições associadas às tensões limites de tração, 

compressão, flambagem e deslocamentos limites. 
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2. DIRETRIZES DA PESQUISA 

As diretrizes para o desenvolvimento do trabalho estão pressupostas nos próximos itens. 

2.1. QUESTÕES DA PESQUISA 

O presente trabalho baseia-se nas seguintes questões: é possível utilizar o algoritmo Colônia 

Artificial de Abelhas na otimização de estruturas metálicas treliçadas e até que ponto este 

método torna-se viável? 

2.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

Os objetivos desse estudo podem ser classificados em principal e secundário e são descritos 

nos próximos dois itens. 

2.2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

O objetivo principal do trabalho é a elaboração de uma ferramenta computacional que 

possibilite otimizar as características geométricas de seções transversais de uma treliça plana 

ou espacial. Para esse propósito, é necessário a elaboração de uma interface que permita o 

lançamento das coordenadas dos nós de uma estrutura treliçada pré-definida e, 

posteriormente, o dimensionamento e otimização da área de aço com auxílio do algoritmo 

Colônia Artificial de Abelhas integrado ao programa SAP2000. Para que essa integração via 

SAP possa ocorrer, os próprios desenvolvedores disponibilizam uma ferramenta denominada 

Open Application Programming Interface (OAPI) que permite a criação de aplicativos third-

party programados em Visual Basic for Applications (VBA), C#, C++, Mathlab, entre outros. 

Para o referente estudo, utilizou-se a linguagem VBA. 

2.2.2. OBJETIVO SECUNDÁRIO 

O objetivo secundário concentra-se em identificar até que ponto é computacionalmente 

eficiente a utilização do algoritmo Colônia Artifical de Abelhas. Em outras palavras, quantas 

iterações são necessárias para obter uma área satisfatória para a seção de cada barra de uma 

determinada estrutura treliçada? Quanto maior o número de iterações, mais próxima a solução 
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estará da resposta ideal, no entanto, maior será a exigência de processamento computacional, 

demandando maior tempo e energia.  

2.3. PRESSUPOSTO 

O trabalho proposto está sujeito à premissa de que o cálculo computacional realizado pelo 

software SAP2000 representa satisfatoriamente o comportamento de uma estrutura treliçada. 

Além do mais, as recomendações da NBR 8800 (ABNT, 2008) relativas ao dimensionamento 

de barras de aço sujeitas à tração ou compressão são consideradas válidas. 

2.4. LIMITAÇÕES 

São fatores limitantes do estudo: 

 O processo de otimização é restringido apenas à otimização das áreas 

características geométricas das barras da treliça. Otimizações de geometria são 

desconsiderados no estudo; 

 A tensão nos elementos estruturais será limitada seguindo restrições utilizadas 

na normativa nacional e internacional, segundo corresponda, com base no 

Método das Tensões Admissíveis e/ou Método dos Estados Limites Últimos; 

 Embora seja possível realizar a otimização de estruturas treliçadas de qualquer 

material, neste estudo são utilizadas as expressões correspondentes a 

elementos de aço estrutural. 

 Os perfis adotados para os elementos estruturais se comportarão, para este 

estudo, como perfis robustos. Tal premissa anula a ocorrência de flambagem 

local nas barras analisadas; 

 A flambagem, para treliças bidimensionais, será considerada somente no 

plano geométrico que comporta a estrutura. 

 

2.5. DELINEAMENTO 

O trabalho será desenvolvido com base nas etapas a seguir, sendo cada item descrito nos 

parágrafos subsequentes: 
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 Pesquisa bibliográfica; 

 Análise do problema; 

 Estudo e adequação do algoritmo de otimização ABC com restrições; 

 Estudo da interface de programação disponível no SAP2000; 

 Criação de uma rotina computacional de ligação entre o algoritmo de 

otimização e o software de análise estrutural; 

 Verificação do software; 

 Análise dos resultados. 

A pesquisa bibliográfica tem sua importância na busca por embasamento teórico que possa 

servir de auxílio para o desenvolvimento do referente estudo. Na literatura, é possível 

encontrar artigos e dissertações embasados no algoritmo ABC. Tais textos colaboraram para a 

assimilação do processo de raciocínio lógico adotado por Karaboga. A linguagem de 

programação em Visual Basic for Applications atrelado ao SAP2000 foi idealizado graças à 

assistência educacional dos próprios desenvolvedores da plataforma (Csi Computers & 

Structures, Inc.). A pesquisa inicia juntamente ao presente trabalho e se estenderá até o 

término do mesmo. Novas publicações a respeito do tema podem ser feitas e caberá a este 

autor a responsabilidade de revisão acerca do objeto de estudo. 

Na análise do problema, definiram-se a linguagem de programação a ser utilizada, a função 

objetivo a se minimizar, os dados de entrada e saída do algoritmo e as limitações de tensão e 

deslocamento das barras metálicas. 

O algoritmo ABC é um processo iterativo meta-heurístico de otimização de problemas sem 

restrições. No universo da engenharia, é raro (ou inexistente) a presença de eventos não-

restritivos. Dito isto, torna-se inevitável o estudo de um método que possa contornar tal 

adversidade. 

Como dito anteriormente, é oferecido aos usuários do SAP2000 uma ferramenta que viabiliza 

a programação de aplicativos third-party junto ao próprio programa de cálculo estrutural. 

Contudo, é necessário um estudo a parte, pois existem comandos específicos para cada função 

que se deseja acessar através de algum agente externo. 

Feito o estudo do algoritmo Colônia Artificial de Abelhas e da linguagem de programação 

atrelado ao SAP2000, parte-se para o desenvolvimento de uma rotina de ligação entre o 

algoritmo ABC e o software SAP2000. Enquanto o primeiro busca a otimização das variáveis 
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da função objetivo, o segundo é responsável pela verificação dos dados de saída após cada 

iteração. Caso alguma restrição seja desrespeitada, cabe ao algoritmo o dever de aplicar a 

penalização. 

A verificação do software é garantida elaborando-se exemplos de estruturas metálicas 

treliçadas planas e espaciais com um determinado número de barras. Para tais situações, 

procura-se reduzir ao máximo a quantidade de aço utilizada, gerando, assim, uma redução no 

custo final da estrutura. Feito isso, cabe apenas interpretar os dados de saída do programa e 

verificar se, após as iterações, os objetivos foram atingidos. 
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3. ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO 

Metodologias de otimização são campos de estudo corriqueiros nas mais diversas áreas da 

atuação humana, como: economia, negócios, ciências físicas e matemáticas, engenharia, entre 

outros. A origem de tais métodos pode ser dividida em duas linhas de raciocínio. A primeira 

recebe o nome de determinístico e ocorre quando é possível prever todos os passos de um 

certo problema, a partir de um ponto de partida. Em outras palavras, a entrada de uma 

sucessão de dados levará, sempre, à mesma solução, passando, necessariamente, pelas 

mesmas etapas. Os métodos do tipo gradiente para a resolução de sistemas lineares destacam-

se nesta categoria. Para Gouvêa (2016, p. 12): 

A maioria dos métodos de otimização baseados em gradientes utilizam um 

procedimento iterativo para encontrar o menor valor da função objetivo. A ideia 

básica é que, dado um ponto inicial x(0) ∈ Rn, uma sequência x(k) é gerada por algum 

método iterativo, de modo que, quando x(k) é uma sequência finita, o último ponto 

obtido é a solução ideal do problema de otimização. 

A otimização por métodos baseados em gradientes passa pela diferenciação das funções de 

análise, o que acaba dificultando, muitas vezes, a resolução de tais problemas. Além do mais, 

a presença de mínimos locais pode acarretar na convergência para uma solução inadequada, 

comprometendo a fidelidade da resposta obtida. De acordo com Bastos (2004, p. 28): 

Embora os métodos matemáticos apresentem teoremas que lhes garantem a 

convergência para uma solução ótima, ela não será necessariamente a solução ótima 

global, o que, eventualmente, pode vir a ocorrer. Isto se dá devido ao fato de que a 

solução encontrada por estes métodos é extremamente dependente do ponto de 

partida fornecido. 

Bastos (2004, p. 28) acrescenta ainda que, para a aplicabilidade dos métodos determinísticos 

baseados em gradientes, a função objetivo deve ser contínua e diferenciável no espaço de 

busca. Tal afirmação nem sempre é verificado em problemas práticos da engenharia. Com o 

intuito de contornar tais adversidades, criou-se uma outra classe de algoritmos de otimização, 

denominados meta-heurísticos, caracterizados por gerar distintas soluções da mesma entrada 

de dados. Alguns destes algortimos são chamados de populacionais, pois, a partir da geração 

de um conjunto de possíveis soluções iniciais, realiza-se um determinado número de 

operações e, com base em critérios probabilísticos, a melhor solução é selecionada. Dentro 

deste conjunto de algoritmos, destaca-se o algoritmo Colônia Artificial de Abelhas. 
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3.1. COMPORTAMENTO SOCIAL DAS ABELHAS 

Segundo Lévy (2003, p. 28, tradução nossa), inteligência coletiva é “[...] uma inteligência 

distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta 

em uma mobilização efetiva das competências”. A valorização das atividades individuais de 

cada organismo em prol de um bem coletivo maior serve como base para a sociedade humana 

moderna. No entanto, tal conceito é também averiguado em outros organismos, tais como 

abelhas, formigas, vespas, células, entre outros. 

Para que uma organização de seres vivos possa ser classificada como uma sociedade 

inteligente, duas qualidades precisam estar presentes: a auto-organização e a divisão do 

trabalho. Karaboga (2005, p. 2, tradução nossa) descreve auto-organização como “[...] o 

conjunto de mecanismos dinâmicos, que resultam em estruturas no nível global do sistema 

através de interações entre seus componentes de níveis inferiores”. Para Bonabeau et al. 

(1999, p. 9) e Karaboga (2005, p. 2), a auto-organização se baseia em quatro ingredientes 

básicos: 

 Feedback positivo: são as regras básicas comportamentais que promovem a 

criação de estruturas. Como exemplo de feedback positivo, pode-se citar o 

recrutamento de abelhas para intensificar a exploração de uma fonte; 

 Feedback negativo: contrabalanceia o feedback positivo e ajuda a estabilizar o 

padrão coletivo. Para evitar a saturação que pode ocorrer devido à exaustão de 

fontes alimentares, aglomeração ou competição nas fontes, entre outros 

fatores, um mecanismo de feedback negativo se faz necessário; 

 Flutuações: erros e buscas randômicas são vitais para a criatividade e 

inovação. A aleatoriedade é geralmente crucial para estruturas emergentes, já 

que propicia o descobrimento de novas soluções; 

 Múltiplas interações: indivíduos devem ser aptos a processar os resultados de 

suas próprias atividades assim como das atividades de terceiros. 

A divisão do trabalho originou-se pela percepção do homem (e de outros seres) de que há 

maior eficiência quando diversas tarefas são desenvolvidas simultaneamente por grupos 

especializados em cada atividade. Karaboga (2005, p. 3) cita que a divisão do trabalho 

permite que o enxame responda a mudanças externas dentro do campo amostral. 
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Em um enxame de abelhas, as ações são ajustadas de acordo com as necessidades, onde o 

funcionamento da colônia não será afetado caso um indivíduo apresente um desempenho 

abaixo do esperado. Com isso, observa-se um comportamento coletivo inteligente. 

Essencialmente, a vida em uma colmeia se baseia em descobrir novas fontes de alimento, 

acentuar a exploração de fontes já conhecidas, recrutar abelhas para as fontes de bom 

potencial e interromper a exploração nas fontes esgotadas. Para que isso ocorra, três unidades 

estão presentes no sistema: 

 Fontes de alimento; 

 Abelhas operárias; 

 Abelhas não-operárias (escudeiras e observadoras). 

Para que uma fonte de alimento seja considerada atraente, tais fatores são preponderantes: 

concentração de néctar, facilidade de exploração, distância do ninho, entre outros. Por 

simplicidade, a rentabilidade de uma fonte pode ser representada por um valor numérico. As 

abelhas operárias são responsáveis pela exploração, sendo cada espécie encarregada de uma 

fonte em particular. Durante o processo de extração de néctar, obtêm-se informações como 

localização e rentabilidade que podem, ou não, ser compartilhadas com as outras abelhas na 

colmeia. Para essa troca de informações, dá-se o nome de forrageamento, ou dança das 

abelhas. 

As abelhas não-operárias sudividem-se em duas categorias: escudeiras e observadoras. 

Enquanto para a primeira delega-se o compromisso de descobrir futuras fontes, a segunda 

permanece no ninho e, após receber as informações provenientes das abelhas operárias, 

decide para qual fonte irá se dirigir. Vale ressaltar que, quanto maior o índice de atratividade 

de determinada fonte, maior será o número de abelhas observadoras interessadas. Após 

retornarem ao ninho, cada abelha poderá agir de três maneiras: 

 Não recrutar abelhas e abandonar a fonte; 

 Recrutar abelhas para intensificar a exploração; 

 Continuar explorando a fonte sem recrutar outras abelhas. 

Quando uma fonte é esgotada, a abelha operária deve abandoná-la e, aleatoriamente, definir 

uma substituta. Ela sairá da colméia na busca por uma nova fonte e, após encontrá-la, inicia 

imediatamente sua exploração. Karaboga (2005, p. 5, tradução nossa) especifica, para o caso 

de colmeias de abelhas, as propriedades básicas no qual a auto-organização repousa: 
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 Feedback positivo: a medida que o montante de fontes de alimento cresce, o 

número de abelhas observadoras visitando-as aumenta também. 

 Feedback negativo: o processo de exploração de fontes esgotadas é 

interrompido pelas abelhas. 

 Flutuações: as abelhas exploradoras executam um processo de busca randômico 

para descobrir novas fontes de alimento. 

 Interações múltiplas: abelhas compartilham suas informações sobre as fontes de 

alimento com suas companheiras na área de dança. 

Figura 1 - Comportamento das abelhas na busca por néctar 

 

(fonte: BACANIN; BRAJEVIC; TUBA, 2011, p. 157, tradução nossa) 

3.2. OUTROS ALGORITMOS BASEADOS EM SERES VIVOS 

Além do algoritmo ABC, outros algoritmos de otimização baseados no comportamento de 

seres vivos destacam-se na literatura. Karaboga (2009, p. 108) denomina tais algoritmos de 

algoritmos de otimização populacionais e os subdivide em duas categorias: algoritmos 

evolucionários e algoritmos baseados na inteligência de enxames. Dentro da primeira 
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categoria, destacam-se: Genetic Algorithm (GA), Genetic Programming (GP), Evolution 

Strategy (ES) e Evolutionary Programming (EP). Dentre as quatro opções de algoritmos 

evolucionários citados anteriormente, o Genetic Algorithm (GA) é o mais difundido 

globalmente e baseia-se na ciência genética e na seleção natural, simulando o fenômeno da 

evolução das espécies. 

Por outro lado, nos últimos anos, a inteligência de enxames tem atraído o interesse de 

diversos pesquisadores nos seus respectivos campos de estudo. Para Bonabeau et al. (1999, p. 

XI, tradução nossa): 

Pesquisadores possuem boas razões para achar a inteligência de enxames atrativa: 

em um tempo, onde o mundo está ficando tão complexo que nenhum ser humano 

pode compreendê-lo, onde informação (e não a falta dela) está ameaçando nossas 

vidas, onde softwares de sistemas tornam-se tão inflexíveis que não podem ser 

controlados, a inteligência de enxames oferece uma alternativa em projetar sistemas 

inteligentes onde autonomia, emergência e função de distribuição substituem 

controle, programação e centralização. 

Um algoritmo baseado na inteligência de enxames bastante popular é o Particle Swarm 

Optimization (PSO), desenvolvido por Eberhart e Kennedy em 1995. O PSO modela o 

comportamento de bandos de pássaros e cardumes de peixes e tem sido aplicado, com 

bastante sucesso, nos mais variados campos da ciência. Similar ao PSO, o algoritmo Ant 

Colony Optimization (ACO), idealizado por Marco Dorigo em 1992, é uma técnica 

probabilística de otimização baseada no comportamento social de formigas.  

Em âmbito nacional, destacam-se os trabalhos realizados na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul por Almeida (2006) e Borges (2013), sendo o primeiro focado na área de 

otimização de estruturas de materiais compósitos laminados utilizando algoritmos genéticos, e 

o segundo baseado na otimização de estruturas treliçadas através dos algoritmos Harmony 

Search e Firefly. Em suma, a observação do comportamento social de seres vivos tem 

demonstrado ser uma área de estudo muito promissora, pois facilita a análise dos mais 

variados problemas de uma forma simplificada se comparado aos algoritmos clássicos 

determinísticos. 

 

 



25 
 

4. IMPLEMENTAÇÃO NUMÉRICA DO ALGORITMO ABC 

O seguinte capítulo destina-se a esclarecer o processo de cálculo do algoritmo ABC, além de 

explanar a metodologia utilizada para lidar com problemas restritivos. A NBR 8800 (ABNT, 

2008) será utilizada para implementação das limitações de barras em tração e compressão 

para uma determinada estrutura definida pelo autor. Para as demais estruturas analisadas neste 

estudo, serão consideradas as restrições impostas pelo AISC (American Institute of Steel 

Construction – 2010). Tais limitações (AISC e NBR 8800) também serão esclarecidas no 

presente capítulo. Por fim, a interface Algoritmo ABC – SAP2000 será apresentada como 

ferramenta de análise. 

4.1. METODOLOGIA 

O processo de cálculo proposto por Karaboga (2005) inicia-se com a associação das posições 

de cada fonte de alimento com as prováveis soluções para o problema analisado. Em outras 

palavras, cada fonte de alimento será responsável por gerar um resultado para a função 

objetivo. Todo o processo iterativo busca a minimização ou maximização de tal relação. No 

caso do dimensionamento de estruturas metálicas treliçadas, busca-se reduzir o peso de aço 

utilizado. A função objetivo deste estudo está descrita abaixo: 

 W = ρ A L

  

 (equação 1) 

onde: 

 n: número de barras da estrutura;  

 ρ: peso específico do material utilizado;  

 A : área da i-ésima barra; 

 L : comprimento da i-ésima barra.  

A qualidade de cada fonte se dá pelo resultado da função objetivo. Neste caso, quanto menor 

o resultado da equação 1, mais atrativa será a fonte para as abelhas observadoras.  

No modelo, a colônia artificial de abelhas consiste em três grupos: abelhas operárias, 

observadoras e escudeiras. Estas duas últimas denominadas abelhas não-operárias. 

Inicialmente, arbitra-se que metade da população é composta por operárias e o restante por 
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observadoras, sendo que, para cada fonte de alimento, existe apenas uma abelha operária. Se, 

após um determinado número de iterações, uma determinada fonte não apresentar melhoria, a 

abelha operária torna-se escudeira (abelha não-operária) até que a antiga fonte seja 

substituída: a abelha escudeira gerará aleatoriamente uma nova solução possível para o 

problema. 

Karaboga (2005, p. 6, tradução nossa) descreve os passos principais do algoritmo como 

sendo: 

Inicie a população 

REPITA 

Envie as abelhas operárias para suas fontes de alimento e determine o 

montante de néctar 

Calcule a probabilidade de escolha de cada fonte pelas abelhas 

observadoras 

Envie as abelhas observadoras para as fontes de alimento e determine o 

montante de néctar 

Pare o processo de exploração das fontes esgotadas 

Envie as abelhas escudeiras para descobrir novas fontes de alimento, 

randomicamente 

Memorize a melhor fonte de alimento encontrada até então 

ATÉ (número máximo de ciclos) 

Para iniciar a população, deverá ser gerado soluções candidatas (fontes) dentro do espaço 

amostral do problema, ou seja, os valores estarão localizados entre um parâmetro máximo e 

mínimo. Com isto, cada solução candidata pode ser determinada pela seguinte relação: 

 x = x í  +  rand(0,1)(x á − x í ) (equação 2) 

onde: 

 x: para o caso de treliças, corresponde à área da seção transversal; 

 i: número que representa cada fonte de alimento (i = 1, 2, 3, ... , NP/2); 

 j: número que representa cada variável da função objetivo (j = 1, 2, 3, ... , D); 

 rand (0, 1): número randômico entre 0 e 1; 

 NP: população total de abelhas; 
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 D: número total de variáveis do problema. 

Para efeito de demonstração, uma população de 6 abelhas e 2 variáveis é considerada. A 

matriz inicial do algoritmo pode ser descrita como sendo: 

x x
x x
x x

 

sendo, por exemplo: 

𝑥 : número representante da variável 1 da fonte de alimento de número 3; 

𝑥 : número representante da variável 2 da fonte de alimento de número 3. 

O processo é similar para os demais casos. No caso de análise discreta, a equação 2, de acordo 

com Fiouz et al. (2012, p. 506), é substituída por: 

 x = Fix[x í  +  rand(0,1) x á − x í ] (equação 3) 

onde Fix é um operador que fixa o resultado obtido pelo termo entre colchetes da equação 3 

para o valor mais próximo de um intervalo de valores discretos. 

De acordo com o que foi mencionado no capítulo 3, durante a fase de exploração de 

determinada fonte, a abelha pode colher informações de fontes diferentes que circundam ao 

seu redor. Karaboga (2007, p. 463) expressa esta ação, matematicamente, por meio da 

seguinte relação: 

 v = x + ϕ (x − x ) (equação 4) 

onde: 

 v : novo candidato a substituir 𝑥 ; 

 ϕ : número randômico entre [-1, 1]; 

 k: número inteiro escolhido aleatoriamente (k = 1, 2, 3, ... , NP/2), mas 

diferente de i; 

 j: número inteiro escolhido aleatoriamente (j = 1, 2, 3, ... , D). 
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Caso seja obtido um valor que ultrapasse os limites máximo e mínimo estabelecidos para o 

problema, deverá ser adotado um número que se enquadre dentro destes parâmetros. Uma 

segunda verificação é necessária para a equação 4 no caso de análise discreta: deve-se fixar o 

resultado obtido para o valor mais próximo de um intervalo de valores discretos. Calculado a 

nova solução e, concluindo-se que tal valor é mais atrativo que o anterior, substituísse a nova 

variável na função objetivo. Esta etapa é verificada pelo cálculo do valor de ajuste (fit ), 

responsável por medir a atratividade de uma determinada fonte, sob a forma: 

 
fit =  

1

1 + fi
,             se fi ≥ 0

1 + |fi|,           se fi < 0
 (equação 5) 

onde fi é o resultado da função objetivo produzido pela fonte i. 

De acordo com Karaboga (2005, p. 6, tradução nossa): 

O montante de néctar de uma fonte corresponde à qualidade da solução gerada. 

Abelhas observadoras são posicionadas nas fontes de alimento utilizando um 

processo de seleção probabilístico. A medida que o montante de néctar de uma 

determinada fonte aumenta, a probabilidade de escolha desta fonte pelas abelhas 

observadoras também aumenta. 

Em termos numéricos, a expressão a seguir demonstra tal comportamento: 

 
pi =

fit

∑ fit
/

 (equação 6) 

onde pi é a probabilidade de escolha da fonte i (i = 1, 2, 3, ... , NP/2). 

Após escolher uma fonte, a abelha observadora torna-se operária e se comporta como tal, ou 

seja, ela também irá colher dados da vizinhança com a equação 4 a cada iteração. As fontes 

que não apresentam melhorias significativas (aumento da atratividade) após um determinado 

número de iterações (limite) são descartadas e substituídas por uma nova fonte de alimento. 

Karaboga (2007, p. 463) determina que o processo de abandono de uma determinada fonte 

ocorre através da geração de uma fonte substituta utilizando-se a equação 2 (variáveis 

contínuas) ou a equação 3 (variáveis discretas). 

Após a explanação de todo o ciclo, é interessante destacar que os únicos parâmetros de 

entrada a serem definididos previamente antes da execução do algoritmo são: 
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 Número de abelhas (NP); 

 Valor limite de abandono de uma fonte (número limite para utilizar uma 

abelha escudeira); 

 Valores máximo e mínimo para as incógnitas da função objetivo. Para este 

estudo, igual aos valores máximo e mínimo para áreas da seção transversal das 

barras; 

 Número de iterações a serem realizadas (critério de parada). 

A figura a seguir ilustra a linha de raciocínio do algoritmo Colônia Artificial de Abelhas. 
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Figura 2 - Fluxograma do algoritmo ABC 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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4.2. TRATAMENTO DE RESTRIÇÕES 

Como dito anteriormente, o algoritmo ABC trata da otimização de problemas numéricos, 

buscando-se minimizar/maximizar a função objetivo. No entanto, qualquer valor gerado 

durante o processo, valor este que sempre estará entre os parâmetros máximo e mínimo pré-

estabelecidos, será aceito matematicamente. Ocorre que, em problemas de engenharia, é 

praticamente nulo a existência de situações não restritivas, visto que os materiais apresentam 

limites de tensão e tais valores precisam ser respeitados. Para o presente estudo, 

considerando-se estruturas metálicas treliçadas, os seguintes parâmetros precisam ser 

verificados: 

 A tensão nas barras tracionadas e comprimidas será limitada seguindo 

orientação de exemplos numéricos retirados da literatura; 

 Será verificado à flambagem global dos elementos em compressão axial, 

porém, a flambagem local será desprezada, pois os perfis serão considerados 

suficientemente compactos; 

 Os deslocamentos dos nós da estrutura também serão limitados. 

Com isso, torna-se necessário uma metodologia viável com problemas com restrições: os 

métodos de penalização podem ser aplicados a problemas de otimização que contenham 

restrições. Tal penalização é traduzida por um acréscimo no valor da função objetivo. 

Supondo-se que, durante determinada iteração do algoritmo ABC, uma certa fonte de 

alimento encontra um valor incondizente com as limitações prescritas previamente, a função 

objetivo para aquela fonte sofrerá uma penalização. Em outras palavras, quando a próxima 

iteração for realizada, a função objetivo a ser minimizada, será matematicamente maior se 

comparada com as fontes vizinhas. Uma fonte que passa por suscetíveis penalizações torna-se 

menos atrante e, provavelmente, será descartada. 

Sonmez (2010, p. 2407) define, para o caso de otimização de treliças metálicas através do 

algoritmo ABC, as restrições impostas à função objetivo (equação 1) como sendo: 

 s , A⃗ =
σ ,

σ ,
− 1 ≤ 0, m = 1, 2, … , n (equação 7) 

 
b , A⃗ =

λ ,

λ ,
− 1 ≤ 0, m = 1, 2, … , n (equação 8) 
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 d , A⃗ =
u ,

u ,
− 1 ≤ 0, m = 1, 2, … , n  (equação 9) 

onde: 

 s , : função de restrição de tensão axial; 

  b , : função de restrição de flambagem; 

 d , : função de restrição de deslocamento nodal; 

 σ , : tensão axial da barra m devido à condição de carregamento l; 

 λ , : índice de esbeltez da barra m devido à condição de carregamento l; 

 u , : deslocamento do nó k devido à condição de carregamento l; 

 σ , : tensão axial máxima permitida para a barra m; 

 λ , : índice de esbeltez máximo permitido para a barra m; 

 u , : deslocamento máximo permitido para o nó k; 

 n: número total de barras; 

 n : número total de nós; 

 A⃗: vetor dos elementos de área. 

De acordo com Sonmez (2010, p. 2408, tradução nossa): 

A maioria dos métodos de penalização de funções requer a predefinição de 

coeficientes estáticos de penalização no início do processo iterativo. Tais 

coeficientes são geralmente determinados por métodos de tentativa e erro. Se os 

coeficientes de penalização são muito baixos, a solução otimizada converge para 

uma resposta inviável, não satisfazendo as restrições estabelecidas. Ao contrário, se 

os coeficientes de penalização forem valores muito altos, a solução otimizada não 

terá um valor satisfatório para a função objetivo. Com o intuito de superar este 

inconveniente, vários tipos de funções de penalização têm sido propostos e 

estudados.   

Para o tema deste estudo, Sonmez (2010, p. 2409) propõe a seguinte função de penalização: 

 

W = W ∗ 1 + r(t) ∗ s , + b , + d ,  (equação 10) 
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onde: 

 W : função objetivo sem restrições; 

 W: função objetivo com restrições; 

 s , , b ,  e d , : funções de restrição normalizadas (ativadas quando seus 

valores forem maiores do que zero); 

 r(t): coeficiente de penalização (utilizado para intensificar a penalização). 

Sonmez (2010, p. 2409) salienta que, quando se utilizam funções de penalização estática, o 

valor da função r(t) é fixo para todos os ciclos. Para esta dissertação, adotou-se o uso do 

método de penalização estática, sendo r(t) = 1 para todas as iterações do algoritmo. 

4.2.1. LIMITAÇÕES PELA NBR 8800 

É pertinente para o referente estudo a otimização respeitando limites impostos pela NBR 8800 

(ABNT, 2008). Tais limitações serão utilizadas pela metodologia de penalização de funções 

descrita anteriormente. As variáveis correspondentes às restrições de tensão axial e 

flambagem serão calculadas de acordo com as diretrizes impostas por norma. 

ELEMENTOS TRACIONADOS: 

No dimensionamento de barras prismáticas submetidas à força axial de tração, deve-se 

atender, de acordo com a NBR 8800 (2008, p. 37), a seguinte condição: 

 N , ≤ N ,  (equação 11) 

onde: 

 N , : força axial de tração solicitante de cálculo; 

 N , : força axial de tração resistente de cálculo. 

Para Pfeil (2009, p. 49), a resistência de um elemento submetido à tração axial pode ser 

determinada pela ruptura da seção com furos ou pelo escoamento generalizado da barra ao 

longo de seu comprimento, provocando deformações exageradas. Para a otimização das 

estruturas analisadas neste estudo, o dimensionamento dos conectores será desprezado. Com 

isso, a resistência dos elementos tracionados será limitada, somente, pelo escoamento da 

seção bruta das barras, obtido, pela NBR 8800 (2008, p. 37), por: 
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 N , =
A f

γ
 (equação 12) 

onde: 

 A : área bruta da seção transversal da barra; 

 f : tensão de escoamento do aço; 

 γ : coeficiente de ponderação da tensão de escoamento do aço. Para 

combinações normais de carregamento, γ  = 1,1. 

Quando a NBR 8800 (ABNT, 2008) for utilizada, a tensão axial máxima permitida para 

barras tracionadas (σ , ) é calculada a partir da divisão do resultado da equação 12 pela 

área da seção transversal do elemento correspondente. Em contrapartida, obtém-se a tensão 

axial atuante em determinado elemento (σ , ) a partir da divisão da força axial de tração 

resistente de cálculo (N , ), obtida neste estudo via SAP2000 ou a partir de outra 

metodologia de análise estrutural, pela área da seção transversal. Para o cálculo da equação 7, 

elementos em compressão são desconsiderados. 

ELEMENTOS COMPRIMIDOS: 

A NBR 8800 (2008, p. 43) pressupõe, para barras prismáticas submetidas à força axial de 

compressão, a seguinte condição a ser atendida: 

 N , ≤ N ,  (equação 13) 

onde: 

 N , : força axial de compressão solicitante de cálculo; 

 N , : força axial de compressão resistente de cálculo. 

A força axial de compressão resistente de cálculo pode ser obtida pela seguinte relação 

determinada pela NBR 8800 (2008, p. 44): 

 N , =
χQA f

γ
 (equação 14) 
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onde: 

 χ: fator de redução associado à resistência à compressão; 

 Q: fator de redução total associado à flambagem local; 

O fator de redução associado à resistência à compressão, χ, pode ser estimado, de acordo com 

a NBR 8800 (2008, p. 44), por: 

 χ = 0,658                        para λ ≤ 1,5 

χ = 0,877/ λ                    para λ > 1,5 
(equação 15) 

onde λ  é o índice de esbeltez reduzido, calculado por: 

 
λ =

QA f

N
 (equação 16) 

 A variável Q representa um fator de redução associado à flambagem local do elemento 

analisado. De acordo com Pfeil (2009, p. 128), flambagem local é o fenômeno correspondente 

a flambagem das placas componentes de um perfil comprimido, vide Figura 3. 

Figura 3 - Coluna curta após a flambagem local 

 

(fonte: PFEIL, 2009, p. 129) 
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A NBR 8800 (2008, p. 126) considera, como redução da capacidade de carga para elementos 

comprimidos devido à ocorrência de flambagem local, o uso do coeficiente Q. As expressões 

utilizadas para Q são baseadas no comportamento de placas isoladas, comprimidas 

uniformemente, apoiadas em seus bordos laterais. Para este estudo, a análise dos elementos 

comprimidos à flambagem local será desprezada. Para isso, os perfis adotados para os 

elementos estruturais serão considerados suficientemente compactos. Sendo assim, o valor da 

variável Q será considerado igual a 1. 

A variável N  simboliza a força axial de flambagem elástica e, para o referido estudo, é 

calculada pela fórmula de Euler, dado por: 

 
N =

π EI

L
 (equação 17) 

onde: 

 E: módulo de elasticidade; 

 I: menor dos momentos de inércia da seção; 

 L : comprimento de flambagem, sendo, L = 𝐾𝐿; 

 K: parâmetro de flambagem; 

 L: comprimento da peça. 

Pfeil (2009, p. 124) caracteriza o comprimento de flambagem de uma haste como sendo a 

distância entre os pontos de momento nulo da haste comprimida. No caso de estruturas 

treliçadas ideais, onde as barras são consideradas bi-rotuladas, o parâmetro de flambagem K é 

igual a 1.  

Para elementos em compressão, ao invés de utilizar o índice de esbeltez para o cálculo da 

variável b , , que diz respeito às restrições de flambagem, utiliza-se as tensões limites de 

compressão, considerando-se, para este estudo, a flambagem global dos elementos estruturais. 

Com isso, a equação 8 pode ser reescrita, para uma determinada barra, por: 

 b , =
N , A⁄

N , A⁄
− 1 (equação 18) 

onde N , , N ,  e A  são definidos para cada elemento em compressão axial. 
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4.2.2. LIMITAÇÕES PELO AISC (2010) 

Importante ressaltar que, como forma de verificação da otimização das estruturas 

mencionadas no Capítulo 5, também foram utilizados os mesmos critérios de restrição 

adotados por autores estrangeiros. Tais autores basearam-se nos preceitos estabelecidos por 

normas internacionais, como o American Institute of Steel Construction (AISC).  

ELEMENTOS TRACIONADOS: 

Os limites para os elementos em tração considerados por Hadidi et al. (2010, p. 7) e Sonmez 

(2010, p. 10) para as estruturas dos capítulos 5.4 e 5.5, respectivamente, foram retirados do 

AISC (2010, p. 29) e dizem respeito a ruptura por corte da área efetiva da seção para 

elementos conectados por pinos. Para este caso, a tensão limite para as barras em tração é 

igual a a 0,6F , sendo F  a tensão de ruptura do aço e igual a 58 ksi (400 MPa). Dessa forma, 

a equação 7 é calculada considerando a tensão axial máxima permitida para barras tracionadas 

(σ , ) como sendo igual a 0,6F  dividido pela área da seção transversal da barra em 

análise, e  a tensão axial atuante (σ , ) é obtida similarmente ao caso de elementos 

tracionados de acordo com a NBR 8800, descrito no capítulo 4.2.1. 

ELEMENTOS COMPRIMIDOS: 

Para as barras em compressão, consideram-se os efeitos da tensão de flambagem, obtida, 

segundo Hadidi et al. (2010, p. 7), por: 

 

σ =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 1 −

λ
2C

F

5
3

+
3λ
8C

−
λ

8C

                              para λ < C

 
12π E

23λ
                                            para λ ≥ C

 (equação 19) 

onde: 

 E: módulo de elasticidade do material. Para o aço, igual a 30.450 ksi (210.000 

MPa); 

 λ : índice de esbeltez para a barra i, sendo λ = kL /r ; 

 k: coeficiente de flambagem, sendo que, para barras bi-articuladas, k = 1; 
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 L : comprimento da barra i; 

 r : menor raio de giração da seção transversal; 

 C : representa o limite entre a flambagem elástica e inelástica e é calculado 

por C = 2π E/F . 

Durante a otimização de exemplos retirados dos estudos de Sonmez (2010) e Hadidi et al. 

(2010), dois critérios de compressão são estipulados: 

 A tensão limite por resistência à compressão é igual, em módulo, ao valor 

limite em tração. Para este caso, adiciona-se à equação 7 as expressões 

referentes aos elementos em compressão axial, processo similar utilizado para 

elementos tracionados; 

 A tensão limite de flambagem é considerada. Com isso, para o cálculo da 

equação 8, ao invés do uso do índice de esbeltez, a tensão limite de 

flambagem é utilizada. Sendo λ ,  igual ao resultado da equação 19 

dividido pelo valor da área da seção transvesal do elemento em compressão 

axial considerado. 

Para o cálculo das tensões e dos deslocamentos dos nós, durante a análise sem a consideração 

de perfis comerciais, define-se uma área para cada elemento, sem a definição da geometria da 

seção transversal. No entanto, a partir do momento em que se faz necessário o conhecimento 

de alguma outra propriedade geométrica, como momento de inércia ou raio de giração, o 

problema se torna insolúvel. Na literatura, alguns autores definiram uma relação direta entre 

área e raio de giração da seção para determinados tipos de perfis comerciais. Saka (1990, p. 

2603) define que o raio de giração de determinada seção pode ser expresso por: 

 r = aA  (equação 20) 

onde A é a área da seção transversal e a e b são constantes que dependem do tipo de seção 

adotado. Os valores de a e b para quatro tipos de perfis comerciais são ilustrados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Valores para a e b para diferentes perfis 

Perfil Cantoneira Tubular Tipo T Cantoneira Dupla 

a 0,8338 0,4993 0,2905 0,5840 

b 0,5266 0,6777 0,8042 0,5240 

(fonte: SAKA, 1990, p.2603, tradução nossa) 
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A adoção de uma relação direta entre área e raio de giração pode parecer inadequada à 

primeira vista. Contudo, observa-se que, para perfis comerciais de área reduzida, tal 

aproximação torna-se satisfatória. A Figura 4 identifica três situações distintas: a linha em 

azul representa a relação exata entre área e raio de giração para seções tubulares. Os valores 

foram retirados do banco de dados presente no SAP2000; a linha em vermelho ilustra a 

relação obtida por Saka (1990, p. 2603); por fim, a linha em verde é a curva de ajuste para os 

pontos identificados na linha em azul. 

Figura 4 - Relação área/raio de giração para seções tubulares 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Os valores das constantes a e b para a curva de ajuste são, respectivamente, iguais a 0,6033 e 

0,593. Notar que, para seções de área reduzida, tanto a curva de ajuste quanto a relação obtida 

por Saka (1990, p. 2603) apresentam resultados satisfatórios. Na literatura, não foi encontrado 

nenhuma relação que expresasse o raio de giração em função da área para perfis do tipo I. 

Com isso, é de interesse ajustar uma equação do tipo r = aAb para tal seção. Utilizando 

valores de área e raio de giração de perfis comerciais retirados do SAP2000, representado pela 

linha em azul da Figura 5, é possível estabelecer a curva de ajuste para perfis tipo I, 

identificada pela expressão r = 1,8553A0,4142
. 
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Figura 5 - Relação área/raio de giração para seções tipo I 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

 

4.3. ACOPLAMENTO COM SAP2000 

O algoritmo ABC, durante o processo de otimização, avalia uma série de possíveis 

combinações como solução para o problema especificado. Para o presente estudo, esta série 

de combinações é visualizada alterando-se a área da seção transversal de cada elemento 

estrutural  n vezes, a cada iteração, sendo n igual ao número total de abelhas. Com isso, é 

necessário, a cada nova combinação, recalcular as tensões e deslocamentos da estrutura. 

Como parte dos requisitos deste estudo, utilizou-se uma linguagem de programação, 

denominada Open Application Programming Interface (OAPI), para interligar o algoritmo 

ABC ao SAP2000. O objetivo da programação OAPI é permitir que desenvolvedores possam 

criar aplicativos externos que comuniquem com a interface do programa de cálculo estrutural. 

No diretório de instalação do SAP2000, encontra-se um arquivo no formato “chm”, 

denominado “CSI_OAPI_Documentation”, no qual o usuário encontra uma lista de 

comandos, em VBA, que demonstra todas as possíveis funcionalidades da programação 

OAPI.  
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Parte deste estudo foi dedicado à criação de uma rotina de programação que pudesse gerar 

determinada estrutura no programa SAP2000 por meio de uma linguagem em VBA. Para isso, 

uma série de etapas foram estabelecidas: 

1. Estabelecer o número de nós e localizá-los no sistema de coordenadas 

cartesiano; 

2. Estabelecer quais nós terão restrição ao deslocamento e em qual sentido atuará 

tal restrição (gerar apoios); 

3. Inserir cargas pontuais que atuarão na estrutura; 

4. Estabelecer os nós inicial e final de cada barra; 

5. Inserir as propriedades físicas do material a ser utilizado (módulo de 

elasticidade, coeficiente de Poisson, coeficiente de dilatação térmica e peso 

específico). 

A Figura 6 enfatiza as etapas 1 a 5, descritas acima, para a definição da geometria da 

estrutura. Os nós estão localizados nas colunas C, D e E, cada uma representando, 

respectivamente, as coordenadas geográficas em X, Y e Z. As restrições ao deslocamento são 

identificados por um “x” nas colunas F, G e H. A linguagem de programação OAPI interpreta 

a restrição ao deslocamento como um vetor do tipo Boolean, cujo retorno é Verdadeiro ou 

Falso. O símbolo “x” é interpretado como Verdadeiro e restringe o deslocamento na direção 

especificada. As cargas pontuais são inseridas nas colunas L, M e N, sendo cada carga 

aplicada em seu nó correspondente. As barras da estrutura são geradas a partir da 

identificação dos nós inicial e final. Esta etapa está definida nas colunas Q e R. Como o 

intuito é gerar estruturas treliçadas, é necessário rotular as ligações entre barras, isso é feito 

por meio de um comando interno, acessado mediante a programação em OAPI. As 

propriedades físicas do material são definidas da mesma forma que as barras e nós: há células 

específicas que armazenam o valor de cada propriedade que, posteriormente, é acessado pelo 

programa. Tais células estão identificadas nas colunas W e X da Figura 6. A Figura 7 ilustra a 

estrutura já devidamente identificada e interpretada pelo SAP2000.  
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Figura 6 - Interface do programa interligado ao SAP2000 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Figura 7 - Estrutura gerada pelo SAP2000 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

No Anexo A, encontra-se o código desenvolvido para intermediar o algoritmo ABC ao 

programa de cálculo estrutural, parte desse código pode ser visto na Figura 8 que destaca a 

rotina para a rotulação das ligações entre barras e a inserção dos carregamentos. 
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Figura 8 - Código em VBA orientado ao SAP2000 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

 

4.4. PROGRAMA EM VBA 

Após a inserção da estrutura no SAP2000 através de um aplicativo externo, realizou-se a 

programação do algoritmo Colônia Artifical de Abelhas em VBA. É interessante ressaltar 

que, durante o processo iterativo, o algoritmo irá chamar a sub-rotina denominada “RODAR” 

(vide Anexo B) n vezes por iteração, sendo n o número de abelhas na colônia. Tal sub-rotina 

destina-se a executar a análise estrutural, função esta exercida pelo SAP2000, com o intuito 

de recalcular as tensões e deslocamentos nodais da estrutura. Em suma, o número de vezes 

que determinada estrutura será reanalisada durante uma execução completa do algoritmo ABC 

é definido pela expressão: 

 
N =

NP

2
+ iter ∗ NP (equação 21) 

onde: 

 N: número total de análises por execução; 

 NP: população de abelhas; 

 iter: número máximo de iterações. 



44 
 

Importante destacar que, como forma de verificar a robustez do código, o algoritmo ABC 

pode ser executado diversas vezes. Com isso, o número total de análises passa a ser o valor 

encontrado pela equação 21 vezes o número total de execuções.  

Durante o processo de análise do algoritmo ABC atrelado ao software de cálculo estrutural 

SAP2000, o tempo de processamento destacou-se como um empecilho incial à otimização das 

estruturas propostas neste estudo. Estruturas simples, como a treliça plana de 10 barras, teriam 

um tempo de análise, para completar 400 iterações em uma execução, de aproximadamente 

4,5 horas. Como, inicialmente, era necessário verificar se o código referente ao algoritmo 

ABC não apresentaria nenhum erro de programação que convergisse para uma solução ótima 

inadequada, fez-se necessário a busca de uma alternativa mais eficiente para a verificação 

preliminar das estruturas de estudo.  

Charalampakis desenvolveu uma sub-rotina em VBA para o cálculo de tensões e 

deslocamentos para treliças planas e espaciais, utilizando o Método dos Elementos Finitos, 

função similar exercida pelo SAP2000. No entanto, este último, por executar outras funções, 

como criação de tabelas e relatórios de cálculo, exibição da configuração deformada, entre 

outros,  simultaneamente ao procedimento de análise, funções estas que não podem ser 

desabilitadas, acabam tornando a análise via SAP2000 bastante dispendiosa. Ghozi et al. 

(2011, p. 826) compara, vide Tabela 2, o tempo de processamento do programa SAP2000 

atrelado à algoritmos genéticos de otimização para três diferentes modelos (treliça plana de 10 

barras, treliça espacial de 25 barras e treliça espacial de 72 barras), utlizando dois 

procedimentos computacionais distintos: computação singular e computação paralela com 6 

PCs. Todos PCs possuem um processador Dual Core de 1,80 GHz e 1 GB de memória RAM. 

Tabela 2 - Tempo de processamento para três modelos distintos via SAP2000 

Método 
Tempo de Processamento (horas) 

Primeiro Modelo Segundo Modelo Terceiro Modelo 
Computação Singular 106 h 24 min 128 h 20 min 326 horas 12 min 
Computação Paralela (com 6 
PCs) 

15 h 12 min 18 h 20 min 46 h 36 min 

Dados Salvos 
6,20 GB - 10.000 

arquivos 
17,84 GB - 20.000 

arquivos 
19,44 GB - 20.000 

arquivos 

(fonte: GHOZI; AJI; SUPROBO, 2011, p. 826, tradução nossa) 

Observa-se que, com a utilização de apenas um computador como ferramenta de análise, o 

custo de processamento para estruturas simples é extremamente elevado. Tal afirmação 
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justifica que, como forma preliminar de verificação do algoritmo ABC, faz-se necessário um 

outro software de diagnóstico de treliças planas e espaciais. A rotina desenvolvida por 

Charalampakis foi utilizada neste estudo para examinar a fidelidade dos resultados 

encontrados nas primeiras execuções do algoritmo ABC.  

4.5. TESTES NUMÉRICOS 

Como teste inicial do algoritmo ABC sem restrições, são estabelecidos três exemplos de 

funções conhecidas na literatura como base para o processo de otimização. 

4.5.1. FUNÇÃO DE ROSENBROCK 

A função de Rosenbrock possui mínimo global igual a zero no ponto (1, 1, ... , 1). O intervalo 

de inicialização adotado para a função é [- 15, 15]. A solução ótima está localizada dentro de 

um vale parabólico. Segundo Karaboga (2007, p. 465), devido a dificuldade de convergência 

para o ótimo global, esta função é utilizada repetidas vezes para avaliar a performance de 

algoritmos de otimização. 

 
f(x) = 100 ∗ x − x + (x − 1)  (equação 22) 

Figura 9 – Função de Rosenbrock 

 

(fonte: disponível em <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosenbrock%27s_function_in_3D.pdf>. 
Acesso em 26 nov. 2017) 



46 
 

4.5.2. FUNÇÃO DE RASTRIGIN 

A função de Rastrigin possui mínimo global igual a zero no ponto (0, 0, ... , 0). O intervalo de 

inicialização estipulado é [-15, 15]. A função é baseada na equação da esfera, com adição do 

cosseno para produzir inúmeros mínimos locais. De acordo com Karaboga (2007, p. 465), a 

dificuldade de se encontrar a solução ótima está no fato de que, neste caso, muitos algoritmos 

de otimização ficam facilmente estagnados em algum mínimo local durante o processo 

iterativo. 

 
f(x) = x − 10 cos 2π ∗ x + 10 (equação 23) 

Figura 10 – Função de Rastrigin 

 

(fonte: disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rastrigin_function.png>. Acesso em 26 nov. 2017) 

4.5.3. FUNÇÃO DE ACKLEY 

O mínimo global da função de Ackley é igual a zero no ponto (0, 0, ... , 0). O intervalo de 

inicialização adotado é [-32.768, 32.768]. Ackley possui um termo exponencial que encobre a 

superficie com numeráveis mínimos locais. 

f(x) = −20 ∗ exp −0,2 ∗
1

D
∗ x − exp

1

D
∗ cos 2π ∗ x + 20 + e 

(equação 24) 
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Para Karaboga (2007, p. 465, tradução nossa): 

A complexidade da função de Ackley é moderada. Um algoritmo que utiliza apenas 

o método do gradiente ficará preso em um mínimo local, mas qualquer estratégia de 

busca que analisa uma região mais ampla será capaz de cruzar o vale das ótimas 

locais e alcançar melhores resultados. Com o objetivo de obter bons resultados para 

a função, a estratégia de busca deve combinar componentes exploratórios e 

exploradores de forma eficiente. 

Figura 11 – Função de Ackley 

 

(fonte: disponível em 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Ackley%27s_function.pdf/page1-1024px-

Ackley%27s_function.pdf.jpg>. Acesso em 26 nov. 2017) 

4.5.4. RESULTADOS 

Foram utilizados, como parâmetros de controle para as três situações descritas acima, um 

número de 3.000 iterações para cada execução do algoritmo, com um limite de abandono de 

1.000 tentativas, o tamanho da colônia é de 125 abelhas e foi arbitrado um número de 30 

variáveis a serem otimizadas. Ao total, foram realizadas 30 execuções do algoritmo ABC. A 

Tabela 3 apresenta a média e o desvio padrão encontrados para cada função. Ademais, a 

Tabela 4 exibe resultados obtidos por outros métodos de otimização numérica, como os 

algoritmos Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO) e Particle Swarm 
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Inspired Evolutionary Algorithm (PS-EA), além dos resultados encontrados por Karaboga 

(2007, p. 467), utilizando o algoritmo ABC.  

Tabela 3 - Resultados de funções multimodais pelo algoritmo ABC 

Função Limites D Pop. Ciclos Limite Mín. 
ABC 

Média  Desvio 

Ackley [-32,768    32,768] 30 125 3.000 1.000 0 4,4881E-10 2,0103E-10 

Rastrigin [-15    15] 30 125 3.000 1.000 0 1,8572E-09 8,7177E-09 

Rosenbrock [-15    15] 30 125 3.000 1.000 0 9,9206E-02 5,5723E-02 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Tabela 4 - Resultados de funções multimodais por outros algoritmos 

Função Mín. 
GA PSO PS-EA ABC - Karaboga 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

Ackley 0 1,099 0,250 1,492E-06 1,861E-06 0,377 0,099 0 0 

Rastrigin 0 10,439 2,639 32,476 6,952 3,053 0,999 0 0 

Rosenbrock 0 166,283 59,510 402,540 633,650 98,407 35,579 0,020 0,022 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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5. APLICAÇÕES NUMÉRICAS 

Parte-se da otimização de cinco estruturas treliçadas conhecidas na literatura para a 

verificação do algoritmo ABC. Ao contrário da otimização de funções, os exemplos a seguir 

apresentam restrições a serem respeitadas. Como o algoritmo ABC original otimiza 

problemas não-restritivos, aplica-se uma penalização nas funções que desrespeitarem alguma 

das restrições. Assim, transforma-se, indiretamente, um problema restritivo em não-restritivo. 

A Tabelas 5 e 6 apresenta um resumo com os exemplos otimizados neste estudo, destacando o 

tipo de análise empregada (contínua ou discreta) e quais restrições foram submetidas para 

cada estrutura, além de informações referentes às normas utilizadas (NBR 8800 ou AISC 

2010).  

Tabela 5 - Características dos exemplos analisados (1) 

Exemplo 
Variável 

Dimensão NBR 8800 AISC 2010 
Discreta Contínua 

10 barras Sim Sim 2D Não Sim 

18 barras Não Sim 2D Não Sim 

45 barras Não Sim 2D Não Sim 

120 barras Não Sim 3D Sim Sim 

582 barras Sim Não 3D Não Sim 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Tabela 6 - Características dos exemplos analisados (2) 

Exemplo Flambagem 
Limites tensão ou deslocamentos Nº iterações 

Compressão Tração Deslocamentos Charalampakis SAP2000 

10 barras Não Sim Sim Sim 2.000 400 

18 barras Sim Sim Sim Não 2.000 400 

45 barras Não Sim Sim Sim 2.000 400 

120 barras Sim Sim Sim Sim 2.000 400 

582 barras Sim Sim Sim Sim - 1.000 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Para os exemplos, os seguintes parâmetros de entrada foram adotados: população de 50 

abelhas, número de ciclos MNC = 2.000 (Charalampakis) ou MNC = 400 (SAP2000) e limite 

de abandono igual a MNC/3. Dez execuções independentes são realizados e a melhor e pior 

performances são apresentadas para cada exemplo. 
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5.1. TRELIÇA PLANA DE 10 BARRAS 

A primeira estrutura a ser analisada consiste na treliça plana de 10 barras, conforme a Figura 

12. Tal configuração é proposta por Sonmez (2010, p. 2410) e é bastante difundida entre 

pesquisadores como um medidor da robustez de algoritmos de otimização. São propostos dois 

casos de carregamentos: o primeiro consiste na atuação de duas cargas pontuais de valores P  

= 100 kips (444,82 kN) e P  = 0 kips; para o segundo caso, é analisado a atuação de duas 

cargas pontuais de valores P  = 150 kips (667,23 kN) e P  = 50 kips (222,41 kN). Assume-se 

que todas as barras são feitas do mesmo material, com módulo de elasticidade E = 10.000 ksi 

(68.947,57 MPa) e massa específica ρ = 0,10 lb/in³ (2.767,99 kg/m³). A área da seção 

transversal de cada uma das barras é analisada como uma variável contínua, variando entre os 

valores mínimo e máximo, iguais, respectivamente, a A  = 0,1 in² (0,64516 cm²) e A  = 35 in² 

(225,806 cm²). Os deslocamentos dos nós não pode ultrapassar o valor de  2 in (5,08 cm) em 

ambas as direções e a tensão máxima nas barras é limitada a  25 ksi (172,37 MPa). Ao total, 

o problema possui 32 restrições não-lineares, sendo 10 restrições de tração, 10 restrições de 

compressão e 12 restrições de deslocamento. Para este exemplo, é desconsiderado a 

flambagem dos elementos em compressão. 

Para demonstrar o efeito do número de abelhas na colônia, adotam-se, para o caso I, cinco 

populações de tamanhos diferentes: 10, 30, 50, 60 e 100 abelhas. São realizadas 10 execuções 

independentes para cada população. A Figura 13 compara a taxa de convergência das cinco 

colônias para o caso de carregamento I. 

Figura 12 - Treliça plana de 10 barras 

 

(fonte: SONMEZ, 2010, p. 2410) 
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Figura 13 - Taxa de convergência média para caso I da treliça plana de 10 barras 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Observa-se que a taxa de convergência aumenta a medida que se aumenta a população de 

abelhas. No entanto, após 400 ciclos, os resultados encontrados para todas as colônias são 

muito próximos, com exceção da colônia de 10 abelhas. Por isso, é recomendável que a 

população seja estimada entre 30 e 100 abelhas.  

As Tabelas 7 e 8 indicam, respectivamente, os resultados mínimo e máximo encontrados da 

análise da treliça plana de 10 barras para os casos I e II. Outros resultados encontrados na 

literatura para os mesmos exemplos também foram incluídos nas Tabelas 7 e 8. Tais 

referências se baseiam na utilização dos seguintes algortimos de otimização: Optimality 

Criteria (OP), Simulated Annealing (SA), Heuristic Particle Swarm Optimization (HPSO), 

Particle Swarm Optimization (PSO), Harmony Search (HS) e Multiplier Method (MM).  

Resultados encontrados por Sonmez (2010, p. 2411), utilizando o algoritmo ABC, também 

foram incluídos. A Figura 14 indica a rapidez de convergência para o caso II. Importante 

notar que, após 400 iterações, praticamente atinge-se o peso ótimo da estrutura. 
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Tabela 7 - Solução ótima, em in², para treliça plana de 10 barras (caso I) 

Barra OP SA HPSO PSO HS 
ABC  

Sonmez 
Este estudo 

Melhor Pior 

B1 30,590 30,680 30,704 33,500 30,150 30,548 30,757 31,401 

B2 0,100 0,100 0,100 0,100 0,102 0,100 0,100 0,100 

B3 23,270 23,500 23,167 22,766 22,710 23,180 23,060 24,030 

B4 15,190 14,970 15,183 14,417 15,270 15,218 15,300 15,454 

B5 0,100 0,100 0,100 0,100 0,102 0,100 0,100 0,100 

B6 0,460 0,550 0,551 0,100 0,544 0,551 0,561 0,480 

B7 7,500 7,450 7,460 7,534 7,541 7,463 7,469 7,539 

B8 21,070 21,020 20,978 20,467 21,560 21,058 20,898 21,808 

B9 21,480 21,430 21,508 20,392 21,450 21,501 21,562 19,604 

B10 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Peso (lb) 5.062,170 5.061,600 5.060,920 5.024,210 5.057,880 5.060,880 5.062,704 5.073,611 

Violação - - - 2,395E-02 9,070E-04 - - 5,804E-06 

(fonte: elaborado pelo autor) 

 

 

Tabela 8 - Solução ótima, em in², para treliça plana de 10 barras (caso II) 

Barra OP HPSO HS 
ABC  

Sonmez 
Este estudo 

Melhor Pior 

B1 25,810 23,353 23,250 23,469 23,614 26,152 

B2 0,100 0,100 0,102 0,101 0,100 0,100 

B3 27,230 25,502 25,730 25,239 25,411 23,471 

B4 16,650 14,250 14,510 14,354 14,947 14,786 

B5 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

B6 2,024 1,972 1,977 1,970 1,969 1,971 

B7 12,780 12,363 12,210 12,413 12,262 13,041 

B8 14,220 12,894 12,610 12,893 12,482 13,107 

B9 22,140 20,356 20,360 20,334 20,278 18,966 

B10 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Peso (lb) 5.059,700 4.677,290 4.668,810 4.677,077 4.678,336 4698,800 

Violação - 2,500E-05 3,561E-03 - - 1,065E-05 

(fonte:elaborado pelo autor) 
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Figura 14 - Taxa de convergência média para caso II da treliça plana de 10 barras 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

ANÁLISE DISCRETA: TRELIÇA PLANA DE 10 BARRAS 

É conveniente, com o intuito de demonstrar as aplicações do algoritmo ABC, a análise da 
estrutura considerando-se variáveis discretas. Sonmez (2010, p. 6) estabelece, para o caso de 
carregamento I (P  = 100 kips e P  = 0), um conjunto de 42 valores para a área da seção 
transversal dos elementos: {1.62, 1.80, 1.99, 2.13, 2.38, 2.62, 2.63, 2.88, 2.93, 3.09, 3.13, 
3.38, 3.47, 3.55, 3.63, 3.84, 3.87, 3.88, 4.18, 4.22, 4.49, 4.59,  4.80, 4.97, 5.12, 5.74, 7.22, 
7.97, 11.50, 13.50, 13.90, 14.20, 15.50, 16.00, 16.90, 18.80, 19.90, 22.00, 22.90, 26.50, 30.00, 
33.50} (in²). Similar à análise contínua, as barras são feitas do mesmo material de módulo de 
elasticidade E = 10.000 ksi (68.947,57 MPa) e massa específica ρ = 0,10 lb/in³ (2.767,99 
kg/m³). Os deslocamentos nos nós, em ambas as direções, não podem ultrapassar o valor de 

 2 in (5,08 cm) e a tensão máxima é da ordem de  25 ksi (172,37 MPa).  

A Tabela 9 especifica os valores encontrados para a área da seção transversal de cada 
elemento e compara com os resultados obtidos por Sonmez (2010, p. 5), utilizando o 
algoritmo ABC, e por outros autores, utilizando diferentes algoritmos de otimização, como: 
Genetic Algorithm (GA), Simulated Annealing (AS), Heuristic Particle Swarm Optimization 
(HPSO) e Ant Colony Optimization (ACO). A Figura 15 ilustra a taxa de convergência 
encontrada neste estudo para a análise discreta da treliça plana de 10 barras. Notar que, apesar 
do uso de variáveis discretas, a solução ótima só é alcançada após 400 iterações, mesmo valor 
encontrado para a análise utilizando variáveis contínuas. 
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Tabela 9 – Solução ótima, em in², para caso discreto da treliça plana de 10 barras 

Barra GA AS HPSO ACO ABC Sonmez 
Este estudo 

Melhor Pior 

B1 33,50 33,50 30,00 33,50 33,50 33,50 33,50 

B2 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

B3 22,00 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 26,50 

B4 15,50 14,20 13,50 14,20 14,20 15,50 15,50 

B5 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

B6 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

B7 14,20 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 

B8 19,90 22,90 26,50 22,90 22,90 22,00 22,00 

B9 19,90 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

B10 2,62 1,62 1,80 1,62 1,62 1,62 1,62 

Peso (lb) 5.613,84 5.490,74 5.531,98 5.490,74 5.490,74 5.491,72 5.621,32 

Violação - - -   - - - 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Figura 15 - Taxa de convergência média para caso discreto da treliça plana de 10 barras 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

5.2. TRELIÇA PLANA DE 18 BARRAS 

A próxima estrutura de análise consiste na treliça plana de 18 barras e 11 nós, vide Figura 16, 

proposta por Sonmez (2010, p. 2412). Tal estrutura é utilizada como objeto de estudo em 

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

1 10 100 1000

P
es

o 
pr

óp
ri

o 
(l

b)
 

Nº iterações 



55 
 

casos de otimização da forma geométrica e da área da seção transversal das barras. No 

entanto, neste presente trabalho, será considerado somente a otimização da área da seção 

transversal. Considera-se a atuação de apenas uma combinação de carregamento, que consiste 

na aplicação de cargas pontuais iguais a P = 20 kips (88,96 kN) nos nós superiores da treliça. 

Todos os elementos possuem o mesmo módulo de elasticidade E = 10.000 ksi (68.947,57 

MPa) e massa específica ρ = 0,10 lb/in³ (2.767,99 kg/m³). A tensão máxima de tração e 

compressão nas barras é limitada a 20 ksi (137,90 MPa), no entanto, para os elementos em 

compressão, considera-se os efeitos da tensão de flambagem, limitada por: 

 
σ = −

K ∗ E ∗ A

L
 (equação 25) 

onde: 

 A : área da seção transversal do elemento i; 

 L : comprimento do elemento i; 

 K: constante determinado em função da geometria e igual a 4, para este caso. 

Sonmez (2010, p. 2412) propõe, para a otimização da área da seção transversal dos elementos, 

a redução do número de variáveis independentes a quatro grupos: (i) barras 1, 4, 8, 12 e 16; 

(ii) barras 2, 6, 10, 14 e 18; (iii) barras 3, 7, 11 e 15; (iv) barras 5, 9, 13 e 17. As áreas mínima 

e máxima dos elementos foram arbitrados como sendo, respectivamente, iguais a A  = 0,1 in² 

(0,64516 cm²) e A  = 50 in² (322,58 cm²).  O problema possui, ao total, 36 restrições não-

lineares de tensão e flambagem, sem apresentar restrições ao deslocamento dos nós. 

Figura 16 - Treliça plana de 18 barras 

 

(fonte: SONMEZ, 2010, p. 2412) 
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A Figura 17 ilustra a taxa de convergência para a estrutura analisada. Nota-se que, 

diferentemente da treliça plana de 10 barras, que praticamente alcança a solução ótima após 

400 iterações, para o exemplo atual, é necessário aproximadamente 100 iterações para chegar 

ao resultado otimizado. Isso ocorre, porque, como as barras estão agrupadas em subconjuntos, 

o número de variáveis do problema é menor se comparado com o caso anterior. A Tabela 10 

compara os resultados máximo e mínimo encontrados para cada barra com os resultados 

encontrados por outros pesquisadores utilizando os mesmos algoritmos presentes nas Tabelas 

7 e 8. 

Figura 17 - Taxa de convergência média para treliça plana de 18 barras 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Tabela 10 - Solução ótima, em in², para treliça plana de 18 barras 

Grupo Barras MM HS 
ABC 

Sonmez 
Este estudo 

Melhor Pior 

1 1, 4, 8, 12, 16 9,998 9,980 10,000 10,000 10,000 

2 2, 6, 10, 14, 18 21,650 21,630 21,651 21,651 21,651 

3 3, 7, 11, 15 12,500 12,490 12,500 12,500 12,500 

4 5, 9, 13, 17 7,072 7,057 7,071 7,071 7,071 

Peso (lb) - 6.430,000 6.421,880 6.430,529 6.430,529 6.430,529 

Violação - 2,590E-04 7,508E-03 - - - 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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5.3. TRELIÇA PLANA DE 45 BARRAS 

O terceiro exemplo de análise, estudado por Hadidi et al. (2010, p. 8), consiste na treliça plana 

de 45 barras e 20 nós, ilustrado na Figura 18. Nove cargas pontuais verticais de 10 kips (44,48 

kN) são aplicadas nos nós inferiores 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. A tensão limite, para 

elementos em tração e compressão, é de  30 ksi (206,843 MPa). Os deslocamentos, nos 

eixos vertical e horizontal, não podem ser superiores a  2 in (5,08 cm). O material apresenta 

massa específica de 0,283 lb/in³ (7.833,41 kg/m³) e módulo de elasticidade igual a 30.000 ksi 

(206.842,8 MPa). Devido à simetria, as barras são agrupadas em 23 grupos, conforme a 

Tabela 11. As áreas mínima e máxima para a seção transversal de cada elemento são, 

respectivamente, A  = 0,1 in² (0,64516 cm²) e A  = 20 in² (129,032 cm²). 

Figura 18 - Treliça plana de 45 barras 

 

(fonte: HADIDI, 2010, p. 9) 

Tabela 11 - Divisão em grupos para treliça plana de 45 barras 

Grupo Elementos Grupo Elementos 
1 1, 44 13 13, 33 
2 2, 45 14 14, 29 
3 3, 43 15 15, 31 
4 4, 39 16 16, 30 
5 5, 41 17 17, 32 
6 6, 40 18 18, 28 
7 7, 42 19 19, 24 
8 8, 38 20 20, 26 
9 9, 34 21 21, 25 

10 10, 36 22 22, 27 
11 11, 35 23 23 
12 12, 37     

(fonte: HADIDI, 2010, p. 9, tradução nossa) 



58 
 

 A Figura 19 ilustra a taxa de convergência para a treliça plana de 45 barras. Observa-se que, 

diferentemente dos casos anteriores, obtém-se a solução otimizada para o problema somente 

após, aproximadamente, 1.000 iterações. Tal fato ocorre devido ao número elevado de 

variáveis. Os exemplos 5.1 e 5.2 possuem, respectivamente, 10 variáveis e 4 variáveis, sendo 

este último representado pela agrupamento das barras em 4 grupos. A treliça plana de 45 

barras está dividida em 23 grupos, número bem superior se comparado com os exemplos 

precedentes. Sendo assim, o algoritmo ABC trabalha com a iteração de 23 variáveis distintas, 

justificando a necessidade de um número maior de iterações para se alcançar a solução ótima.  

Figura 19 - Taxa de convergência média para treliça plana de 45 barras 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Os resultados obtidos pela otimização estão identificados na Tabela 12. Resultados 

encontrados por Hadidi et al. (2010, p. 9), utilizando duas versões do algoritmo ABC, ABC 

Clássico e MABC (Modified Artificial Bee Colony), são ilustrados como exemplo de 

comparação. O MABC propõe pequenas alterações nas fases das abelhas operárias, 

observadoras e escudeiras. Além disso, Hadidi et al. (2010, p. 3) utiliza um coeficiente de 

penalição r(t) dinâmico que inicia com um valor mínimo e modifica-se a cada iteração. Notar 

que o melhor resultado encontrado neste estudo se aproxima de forma considerável do 

MABC. 
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Tabela 12 - Solução ótima, em in², para treliça plana de 45 barras 

Grupo Barras ABC Clássico MABC 
Este estudo 

Melhor Pior 

1 1, 44 5,4746 4,5996 4,5857 4,6434 

2 2, 45 4,5989 3,7966 3,5057 3,5009 

3 3, 43 4,1703 3,0497 3,3102 3,1962 

4 4, 39 3,7872 3,2841 3,3582 3,1990 

5 5, 41 0,1000 0,1069 0,1000 0,1000 

6 6, 40 4,1735 3,9279 3,9389 3,9831 

7 7, 42 0,9497 0,9649 0,9970 0,6056 

8 8, 38 1,5902 1,2133 1,1087 0,8843 

9 9, 34 6,2656 7,6553 7,8876 8,1335 

10 10, 36 2,2039 2,1993 2,0190 2,6636 

11 11, 35 1,3925 1,1929 1,2723 0,6997 

12 12, 37 0,1000 0,1001 0,1000 0,1000 

13 13, 33 0,1000 0,1008 0,1000 0,1000 

14 14, 29 9,0689 9,5360 9,4623 9,2159 

15 15, 31 1,5310 1,2173 1,3818 0,7498 

16 16, 30 1,6245 1,4190 1,2371 1,7038 

17 17, 32 2,9146 2,5513 2,3418 3,4496 

18 18, 28 0,1000 0,1000 0,1000 0,1426 

19 19, 24 9,0685 11,5439 12,0976 11,5608 

20 20, 26 1,6352 1,2807 1,4629 1,3517 

21 21, 25 0,1000 0,1010 0,1000 0,1000 

22 22, 27 4,4798 3,7598 3,4529 4,1418 

23 23 0,1000 0,1017 0,1000 0,1663 

Peso (lb) - 8.267,21 7.968,95 7.996,20 8.029,71 

Violação - - - - 2,268E-03 

(fonte: elaborado pelo autor) 

5.4. TRELIÇA ESPACIAL DE 120 BARRAS 

A quarta estrutura de estudo, vide Figura 20, consiste na treliça espacial de 120 barras e 49 

nós. Para este exemplo, dois casos de análise serão considerados: 

I. Nenhuma restrição ao deslocamento será submetida; 

II. Os deslocamentos em todos os nós, nas direções x, y e z, deverão ser 

inferiores a  0,1969 in (0,5 cm). 

A estrutura estará sujeita a cargas pontuais verticais em todos os nós não-apoiados, sendo, 

para o nó 1, a aplicação de uma força de -13,49 kips (-60 kN), para os nós 2 a 14, uma carga 
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de -6,744 kips (-30 kN) e, para o restante dos nós, forças pontuais de -2,248 kips (-10 kN). A 

área da seção transversal de cada barra deverá estar entre os valores mínimo e máximo de, 

respectivamente, A  = 0,775 in² (5 cm²) e A  = 20 in² (129,032 cm²). A tensão limite para os 

elementos em tração e compressão, além da tensão limite de flambagem, seguirá as limitações 

do AISC (2010), presentes no capítulo 4.2.2.  

Os resultados pós-otimização, para os casos I e II, estão identificados, respectivamente, nas 

Tabelas 13 e 14. Resultados obtidos por Hadidi et al. (2010, p. 8), utilizando os algoritmos 

ABC Clássico e MABC, também são ilustrados. As Figuras 21 e 22 ilustram a taxa de 

convergência para a solução ótima para cada um dos casos de análise. 

Figura 20 - Treliça espacial de 120 barras 

 

(fonte: HADIDI, 2010, p. 8) 



61 
 

 

Figura 21 - Taxa de convergência média para caso I da treliça espacial de 120 barras 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

 

Tabela 13 - Solução ótima, em in², para caso I da treliça espacial de 120 barras 

Grupo ABC Clássico MABC 
Este estudo 

Melhor Pior 

1 3,2977 3,2976 3,2975 3,2975 

2 2,3964 2,3964 2,3965 2,3965 

3 3,8737 3,8736 3,8737 3,8737 

4 2,5710 2,5710 2,5710 2,5710 

5 1,1514 1,1513 1,1512 1,1512 

6 3,3324 3,3323 3,3324 3,3324 

7 2,7850 2,7848 2,7847 2,7847 

Peso (lb) 19.707,19 19.706,62 19.706,50 19.706,50 

Violação - - - - 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Figura 22 - Taxa de convergência média para caso II da treliça espacial de 120 barras 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Tabela 14 - Solução ótima, em in², para caso II da treliça espacial de 120 barras 

Grupo ABC Clássico MABC 
Este estudo 

Melhor Pior 

1 3,2984 3,2985 3,2984 3,2982 

2 2,7894 2,7928 2,7929 2,7908 

3 3,8743 3,8748 3,8748 3,8745 

4 2,5719 2,5719 2,5719 2,5716 

5 1,1549 1,1501 1,1501 1,1533 

6 3,3341 3,3328 3,3329 3,3327 

7 2,7860 2,7838 2,7837 2,7842 

Peso (lb) 19.908,03 19.901,42 19.901,30 19.902,80 

Violação - - - - 

(fonte: elaborado pelo autor) 

TRELIÇA ESPACIAL DE 120 BARRAS: NBR 8800 

Até o presente momento, todos os exemplos otimizados previamente respeitaram os limites 

estabelecidos por normas internacionais. Para fins comparativos, torna-se interessante a 

otimização de uma das estruturas analisadas, seguindo restrições impostas pela norma 
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brasileira NBR 8800 (ABNT, 2008). O caso II da treliça espacial de 120 barras é 

extremamente pertinente, pois comporta restrições à tração e flambagem dos elementos em 

compressão, além de limitar os deslocamentos nos nós. Com isso, tal exemplo será o 

escolhido para a otimização, cumprindo restrições impostas pela Norma Brasileira de Aço, 

esclarecidas no capítulo 4.2.1. 

Para este caso, os parâmetros de entrada adotados para o algoritmo ABC são: número de 

iterações MNC = 400, limite de abandono igual a MNC/3 e 3 execuções independentes 

realizadas. As áreas mínima e máxima continuam sendo os mesmos valores arbitrados no 

capítulo 5.4, além disso, duas situações referentes ao carregamento aplicado serão fixadas: 

 Caso I: cargas pontuais aplicadas nos nós do capítulo 5.4 serão consideradas 

cargas de projeto (sem majoração); 

 Caso II: cargas pontuais aplicadas nos nós do capítulo 5.4 serão consideradas 

combinações normais de carregamento e serão majoradas, de acordo com a 

NBR 8800 (ABNT, 2008), pelo coeficiente de ponderação γ = 1,4. 

A Figura 23 identifica a rapidez de convergência do problema para cada condição de 

carregamento estabelecido. Nota-se que, pelo número reduzido de variáveis (7 subconjuntos 

de barras), a solução ótima é alcançada após aproximadamente 150 iterações. As Tabelas 15 e 

16 detalham a área final encontrada para cada grupo pós-otimização e comparam com os 

resultados obtidos por Hadidi et al. (2010, p. 8) com base no AISC (2010). Nota-se que o peso 

final da estrutura obtido por Hadidi et al. (2010, p. 8) encontra-se entre as duas condições 

analisadas de acordo com a NBR 8800 (ABNT, 2008). 

Tabela 15 - Solução ótima, em in², para caso I - NBR 8800 

Grupo 
Sonmez - Caso II (AISC) Este estudo (NBR 8800) 

ABC Clássico MABC Melhor Pior 

1 3,2984 3,2985 2,8157 2,7941 

2 2,7894 2,7928 3,8874 3,4555 

3 3,8743 3,8748 3,3057 3,3202 

4 2,5719 2,5719 2,1939 2,1682 

5 1,1549 1,1501 0,9918 1,3816 

6 3,3341 3,3328 2,8723 2,8486 

7 2,7860 2,7838 2,3749 2,4227 

Peso (lb) 19.908,03 19.901,42 17.742,53 17.885,95 

Violação - - - - 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Tabela 16 - Solução ótima, em in², para caso II - NBR 8800 

Grupo 
Sonmez - Caso II (AISC) Este estudo (NBR 8800) 

ABC Clássico MABC Melhor Pior 

1 3,2984 3,2985 3,2179 3,2380 

2 2,7894 2,7928 6,2095 6,2532 

3 3,8743 3,8748 3,7681 4,0143 

4 2,5719 2,5719 2,5104 2,5225 

5 1,1549 1,1501 1,8925 1,4502 

6 3,3341 3,3328 3,6425 3,8917 

7 2,7860 2,7838 2,7942 2,7503 

Peso (lb) 19.908,03 19.901,42 22.159,40 22.121,79 

Violação - - - - 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Figura 23 - Taxa de convergência média para domo espacial - NBR 8800 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

 

5.5. TORRE ESPACIAL DE 582 BARRAS 

Até o presente momento, foi considerado a otimização de estruturas treliçadas planas e 
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fundamentaram-se em estruturas extremamente simples. Com isso, com o intuito de 

demonstrar a real potencialidade do SAP2000 como ferramenta de análise estrutural, a 

estrutura proposta por Sonmez (2010, p. 10), torre espacial de 582 barras, será objeto de 

estudo. A geometria e o agrupamento adotado para as 582 barras está ilustrado na Figura 24. 

A Figura 25 elucida a tela inicial do SAP2000 com a torre espacial em destaque. 

Figura 24 - Torre espacial de 582 barras 

 

(fonte: SONMEZ, 2010, p. 9) 
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Figura 25 - Tela inicial do SAP2000 com torre espacial 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Ao total, 32 grupos distintos serão considerados. O material utilizado será o aço, com módulo 

de elasticidade E = 29.000 ksi (200.000 MPa) e massa específica ρ = 0,283 lb/in³ (7.833,4 

kg/m³). A tensão nas barras tracionadas e comprimidas não deverá ultrapassar o valor de 

 21,6 ksi (148,93 MPa) e o deslocamento nodal máximo permitido, para qualquer direção, é 

de  3,15 in (8,001 cm). Será considerado a atuação de cargas pontuais horizontais de 1,12 

kips (5,0 kN), aplicadas em todos os nós, nas direções dos eixos X e Y. Além disso, cargas 

verticais de -6,74 kips (30,0 kN) e -3,37 kips (15,0 kN) atuarão em todos os nós das partes 

superior e inferior da torre, respectivamente. O índice de esbeltez, calculado pela equação 26, 

para os elementos em tração ou compressão, não deverá ser superior a, respectivamente, 300 e 

200. 

 
λ =

K L

r
 (equação 26) 

onde: 

 λ : índice de esbeltez; 

 K : fator de comprimento efetivo. Para barras bi-rotuladas, K é igual a 1; 

 L : comprimento do elemento; 

 r : raio de giração mínimo. 
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A Tabela 17 identifica 140 perfis comerciais do tipo I, retirados do AISC, que foram 

considerados durante a otimização. A área de cada perfil se encontra entre os valores mínimo 

e máximo de 6,16 in² (39,74 cm²) e 215,00 in² (1.387,09 cm²), respectivamente. A Figura 26 

ilustra a rapidez com que a solução ótima é alcançada. Notar que, devido ao número elevado 

de variáveis (32 grupos),  a estrutura necessita uma quantidade considerável de iterações para 

otimizar. A Tabela 18 indica o perfil escolhido para cada subconjunto de elementos e compara 

com os resultados obtidos por Sonmez (2010, p. 11) utilizando os algoritmos ABC e Particle 

Swarm Optimization (PSO). Devido à complexidade da estrutura e ao elevado tempo de 

análise, apenas uma execução de 1.000 iterações foi realizada, tal fato acabou gerando uma 

solução única para o problema, solução esta que sofre uma pequena penalização. Por isso, 

para uma situação real de projeto, seria prudente a realização de um número maior de 

execuções, o que provavelmente levaria a uma solução sem penalidade. 

Tabela 17 - Lista de perfis utilizados para torre espacial de 582 barras 

Perfis tipo I - AISC 

W8X21 W10X54 W14X99 W12X152 W24X229 W30X292 

W10X22 W12X58 W10X100 W18X158 W36X230 W40X297 

W8X24 W10X60 W16X100 W14X159 W44X230 W36X300 

W6X25 W14X61 W21X101 W27X161 W12X230 W14X311 

W12X26 W21X62 W24X104 W24X162 W14X233 W33X318 

W8X28 W12X65 W12X106 W12X170 W30X235 W30X326 

W12X30 W16X67 W14X109 W30X173 W27X235 W36X328 

W14X30 W10X68 W21X111 W24X176 W33X241 W44X335 

W8X31 W12X72 W10X112 W14X176 W36X245 W14X342 

W10X33 W14X74 W27X114 W27X178 W40X249 W33X354 

W14X34 W18X76 W30X116 W21X182 W24X250 W36X359 

W8X35 W10X77 W24X117 W40X183 W12X252 W14X370 

W16X36 W12X79 W33X118 W12X190 W14X257 W14X398 

W14X38 W14X82 W18X119 W30X191 W27X258 W14X426 

W10X39 W27X84 W14X120 W24X192 W36X260 W14X455 

W8X40 W18X86 W21X122 W14X193 W30X261 W14X500 

W12X40 W12X87 W24X131 W27X194 W44X262 W14X550 

W14X43 W10X88 W14X132 W40X199 W33X263 W14X605 

W12X45 W16X89 W12X136 W33X201 W40X277 W14X665 

W10X45 W14X90 W14X145 W14X211 W12X279 W14X730 

W14X48 W21X93 W24X146 W30X211 W24X279   
W10X49 W27X94 W27X146 W40X215 W36X280   
W12X50 W12X96 W21X147 W27X217 W14X283   

W12X53 W18X97 W36X150 W33X221 W33X291   

(fonte: SONMEZ, 2010, p. 10) 
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Tabela 18 - Solução ótima, em in², para torre espacial de 582 barras 

Grupo PSO ABC - Sonmez Este Estudo 

1 W8x21 6,16 W8X21 6,16 W8X21 6,16 

2 W12X79 23,20 W18X86 25,30 W21X93 27,30 

3 W8X24 7,08 W8X24 7,08 W8X24 7,08 

4 W10X60 17,60 W10X60 17,60 W10X60 17,60 

5 W8X24 7,08 W8X24 7,08 W8X24 7,08 

6 W8X21 6,16 W8X21 6,16 W8X21 6,16 

7 W8X48 14,10 W10X49 14,40 W10X45 13,30 

8 W8X24 7,08 W8X24 7,08 W12X26 7,65 

9 W8X21 6,16 W8X21 6,16 W8X21 6,16 

10 W10X45 13,30 W12X53 15,60 W10X22 6,49 

11 W8X24 7,08 W8X24 7,08 W8X24 7,08 

12 W10X68 20,00 W21X62 18,30 W16X67 20,00 

13 W14X74 21,80 W27X84 24,80 W10X77 22,60 

14 W8X48 14,10 W10X45 13,30 W16X67 20,00 

15 W18X76 22,30 W27X84 24,80 W12X58 17,00 

16 W8X31 9,12 W8X31 9,12 W8X24 7,08 

17 W8X21 6,16 W8X21 6,16 W8X21 6,16 

18 W16X67 20,00 W12X53 15,60 W10X77 22,60 

19 W8X24 7,08 W8X24 7,08 W6X25 7,34 

20 W8X21 6,16 W10X22 6,49 W8X21 6,16 

21 W8X40 11,70 W16X36 10,60 W12X58 17,00 

22 W8X24 7,08 W8X24 7,08 W8X24 7,08 

23 W8X21 6,16 W8X21 6,16 W8X21 6,16 

24 W10X22 6,49 W10X22 6,49 W12X26 7,65 

25 W8X24 7,08 W6X25 7,34 W8X24 7,08 

26 W8X21 6,16 W8X21 6,16 W8X21 6,16 

27 W8X21 6,16 W8X21 6,16 W8X21 6,16 

28 W8X24 7,08 W8X24 7,08 W8X24 7,08 

29 W8X21 6,16 W8X21 6,16 W8X21 6,16 

30 W8X21 6,16 W10X22 6,49 W8X21 6,16 

31 W8X24 7,08 W8X24 7,08 W12X26 7,65 

32 W8X24 7,08 W6X25 7,34 W8X24 7,08 

Peso (lb) 365.124,90 370.178,60 373.482,36 

Violação 1,01E-02 - 8,10E-04 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Figura 26 - Taxa de convergência para torre espacial de 582 barras 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

 

5.6. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

TEMPOS DE EXECUÇÃO: 

Para a otimização das estruturas presentes neste estudo, os parâmetros de entrada adotados em 

função da metodologia de análise estrutural escolhida, Charalampakis ou SAP2000, estão 

definidos na Tabela 19. Uma população de 50 abelhas foi arbitrada para todos os exemplos 

otimizados neste estudo, sendo o limite de abandono de uma fonte igual a MNC/3, onde MNC 

é o número de iterações por execução.  

A partir da Tabela 19, nota-se que, a medida que a complexidade da estrutura aumenta, o 

tempo de execução tende a aumentar para a rotina desenvolvida por Charalampakis, algo que 

não se verifica com os resultados obtidos a partir do SAP2000. Curiosamente, contrariando o 

que consta na Tabela 1, o tempo de análise via SAP2000 não sofreu influência da 

complexidade da estrutura, mantendo uma média de 45 horas para 10 execuções. Uma 

hipótese para explicar tal fenômeno seria a utilização de máquinas com processamentos 

diferentes. Para o presente trabalho, todos os exemplos foram otimizados em apenas um 
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computador com processador Intel Core i5 com quatro núcleos de 3,10 GHz cada e 8 GB de 

memória RAM. O estudo realizado por Ghozi et al. (2011) utilizou PCs bem inferiores com o 

utilizado neste trabalho. Com isso, pode-se estimar que, a partir de um determinado limite, o 

uso do SAP2000 mostra-se mais atrativo se comparado com outras rotinas de cálculo 

estrutural. 

Tabela 19 - Tempos de execução: Charalampakis vs SAP2000 

Treliça Exec. 
Charalampakis SAP2000 

Iterações Análises 
Tempo 

(h) 
Tempo (s) 
/ Análise 

Iterações Análises 
Tempo 

(h) 
Tempo (s) 
/ Análise 

10 barras 
(caso I) 

10 2.000 1.000.250 0,80 2,86E-03 400 200.250 45,19 8,12E-01 

10 barras 
(caso II) 

10 2.000 1.000.250 0,85 3,07E-03 400 200.250 43,94 7,90E-01 

18 barras 10 2.000 1.000.250 1,83 6,58E-03 400 200.250 44,29 7,96E-01 

45 barras 10 2.000 1.000.250 9,08 3,27E-02 400 200.250 48,72 8,76E-01 

120 
barras 

(caso I) 
10 2.000 1.000.250 94,76 3,41E-01 400 200.250 46,42 8,35E-01 

(fonte: elaborado pelo autor) 

FUNÇÃO OBJETIVO X PESO PRÓPRIO: 

Todos os gráficos peso próprio-iteração traçados até então apresentam um ponto em comum: 

a presença de picos e vales, vide Figura 27, durante a otimização. A função peso próprio 

assume, em determinadas situações, valores superiores com os encontrados em iterações 

precedentes. Tal fenômeno ocontece devido à diferença entre a função peso próprio (equação 

1) e a função objetivo (equação 10) propriamente dita. 

Para esclarecer o real motivo da existência de trechos ascendentes e descendentes durante a 

otimização, um caso hipotético será considerado. Determinada estrutura que está sendo 

otimizada pelo algoritmo ABC, na iteração de número i, apresenta o menor peso próprio 

encontrado igual a 1.000 lb. Contudo, certas restrições de deslocamento nodal ou tensão nas 

barras são desrespeitadas. Com isso, a função objetivo é penalizada e passa a valer 1.200 lb. 

Para o algoritmo ABC, o valor da função é visto como 1.200 lb, e não 1.000 lb, que é 

justamente o peso próprio da estrutura. Na iteração seguinte i + 1, o resultado mais atrativo é 
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de 1.100 lb. No entanto, diferentemente da iteração anterior, neste caso, nenhum limite foi 

violado e, consequentemente, nenhuma penalidade é aplicada. Enquanto a função objetivo 

decaiu, e sempre irá decair, o peso próprio da estrutura aumentou, justificando a existência de 

picos e vales no gráfico peso próprio-iteração.  

Figura 27 - Picos e vales em destaque durante otimização 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste estudo, foi verificado a eficiência do algoritmo ABC para a otimização de problemas 

restritivos e não-lineares da engenharia. Durante a pesquisa, o algoritmo se mostrou 

extremamente simples de ser aplicado, pois necessita poucos parâmetros de entrada para 

iniciar o processo de iteração. A opção de evitar o uso de métodos determinísticos, que 

requerem a definição dos gradientes da função objetivo, torna o estudo dos algoritmos 

metaheurísticos, especialmente os algoritmos bio-inspirados, um campo de pesquisa muito 

promissor. 

A interligação do algoritmo ABC ao software de análise estrutural e dinâmica SAP2000 

expande o campo da otimização para estruturas diversas, não ficando preso apenas à 

estruturas metálicas treliçadas. Apesar do tempo de processamento ser alto para a otimização 

de estruturas simples a partir da interligação algoritmo ABC – SAP2000, nota-se que, com o 

aumento da complexidade dos problemas a serem analisados, o custo computacional diminui 

de forma relevante, tornando-se, a partir de um certo ponto, mais eficiente se comparado com 

outros métodos de análise. Em termos numéricos, o tempo elevado para a otimização de 

estruturas simples, como a treliça plana de 10 barras, mostra-se um critério irrelevante quando 

parte-se para a análise de problemas mais elaborados, como é o caso da torre espacial de 582 

barras, onde o tempo de análise via SAP2000 se torna mais atrativo se comparado com a sub-

rotina de Charalampakis em VBA.  

A utilização da NBR 8800 (ABNT, 2008) atrelado ao método dos Estados Limites Últimos, 

com a minoração das resistências e majoração das cargas, revelou ser um procedimento mais 

conservador se comparado com a análise via AISC (2010) pelo Método das Tensões 

Admissíveis. No entanto, ambas metodologias apresentaram resultados satisfatórios pós-

otimização. Além disso, foi confirmado a possibilidade da utilização do algoritmo ABC em 

âmbito nacional, respeitando restrições estabelecidas por norma brasileira. Outro fator de 

destaque é a formulação de uma relação direta entre área e raio de giração da seção 

transversal para perfis tipo I, relação esta não disponibilizada na literatura. Foi demonstrado 

que, quando a geometria da seção transversal não é pré-definida, tal aproximação é válida 

para o uso de variáveis contínuas. Contudo, quando se trata do uso de perfis comerciais, é 

preferível adotar os valores exatos para raio de giração já definidos comercialmente. 
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A expansão do algoritmo ABC para outras áreas da engenharia depende, exclusivamente, da 

definição correta da função objetivo a ser minimizada e do estudo das condições de contorno 

para o problema, representados pela definição de limites atuando no processo de penalização 

da função. Identificar precisamente tais parâmetros garante a fidelidade da solução obtida pós-

otimização. Ademais, todos os exemplos retirados da literatura até então baseiam-se num 

processo simplificado de cálculo estrutural. O dimensionamento dos conectores entre as 

barras das treliças estudadas neste trabalho, por exemplo, foram desconsideradas. Com isso, 

nota-se a necessidade de maiores avanços no estudo de algoritmos de otimização, visando 

abrangir, cada vez mais, um número maior de considerações durante o processo de verificação 

estrutural. 

O algoritmo ABC ainda necessita ser aprimorado e estudado, principalmente com o intuito de 

diminuir o número mínimo de iterações necessário para se alcançar a solução ótima. Alguns 

estudos realizados por pesquisadores como Hadidi et al. (2010) utilizam um coeficiente de 

penalização dinâmico que ajuda na velocidade de convergência da função. Tal tema ainda é 

uma área pouco explorada e que pode evoluir com o tempo. Adaptações do algoritmo ABC 

original idealizado por Dervis Karaboga, em 2005, são desenvolvidos justamente com o 

intuito de aprimorar e abrangir a otimização numérica para os mais variados campos da 

ciência. 
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ANEXO A – INTERFACE ENTRE SAP2000 E VBA 
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'Declarando variaveis: 

Public mySapObject As SAP2000v19.cOAPI 

Public myHelper As SAP2000v19.cHelper 

Public mySapModel As cSapModel 

Public ret As Long 

'Variaveis para a Public Sub RODAR: 

Public stress(D - 1) As Double 

Public displacement1(joint - 1) As Double 

Public displacement2(joint - 1) As Double 

Public displacement3(joint - 1) As Double 

___________________________________________________________________________ 

Sub ABRIR() 

'Criar instancia do objeto SAP2000: 

Set myHelper = New SAP2000v19.Helper 

Set mySapObject = myHelper.CreateObject("C:\Program Files\Computers 
and Structures\SAP2000 19\sap2000.exe") 

'Iniciar programa: 

mySapObject.ApplicationStart 

'Criar objeto SapModel: 

Set mySapModel = mySapObject.SapModel 

'Iniciar New Model: 

ret = mySapModel.InitializeNewModel(eUnits_kip_in_F) 

'Criar New Blank: 

ret = mySapModel.File.NewBlank 

End Sub 

___________________________________________________________________________ 

Sub TRELICA() 

'Declarando variaveis para a sub TRELICA: 

Dim i As Integer, j As Integer 

Dim xCoord As Double, yCoord As Double, zCoord As Double  

Dim Forces() As Double, startValue() As Double, endValue() As Double, 
ModValue() As Double 

Dim E As Double, U As Double, a As Double, m As Double 

Dim PointName() As String, Point1 As String, Point2 As String, 
FrameName() As String 

Dim restraintValue() As Boolean, releaseStart() As Boolean, 
releaseEnd() As Boolean 

'Redimensionar vetores: 

ReDim PointName(joint - 1) 

ReDim FrameName(D - 1) 

'Gerar pontos ao longo das coordenadas X, Y e Z definidas na tabela: 

For i = 0 To joint – 1 

PointName(i) = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 2).Value 

'Coordenada X: 

xCoord = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 3).Value  
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'Coordenada Y: 

yCoord = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 4).Value 

'Coordenada Z: 

zCoord = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 5).Value    

ret = mySapObject.SapModel.PointObj.AddCartesian(xCoord, 
yCoord, zCoord, PointName(i), PointName(i)) 

Next i 

'Gerar frames: 

For i = 0 To D – 1 

'Nomear barras: 

FrameName(i) = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 
16).Value   

  'Relacionar primeiro ponto de cada barra: 

Point1 = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 17).Value  

  'Relacionar segundo ponto de cada barra: 

Point2 = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 18).Value    

ret = mySapObject.SapModel.FrameObj.AddByPoint(Point1, Point2, 
FrameName(i), , FrameName(i)) 

Next i 

'Gerar apoios nos joints: 

ReDim restraintValue(5) 

For i = 0 To joint – 1 

'Deslocamento no eixo x: 

restraintValue(0) = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 
9).Value    

'Deslocamento no eixo y: 

restraintValue(1) = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 
10).Value    

  'Deslocamento no eixo z: 

restraintValue(2) = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 
11).Value    

'Por se tratar de uma estrutura trelicada, nao devemos 
restringir a rotacao nos nos, assim, impedindo o surgimento de 
momentos fletores: 

For j = 3 To 5 

'Rotacoes nos eixos x, y e z, nessa ordem: 

restraintValue(j) = False    

Next j 

ret = 
mySapObject.SapModel.PointObj.SetRestraint(PointName(i), 
restraintValue) 

Next i 

'Gerar rotula em cada joint da trelica (anular cortantes, momentos fletores 
e torcao): 

ReDim releaseStart(5) 

releaseStart(0) = False     'Carga axial 

releaseStart(1) = False     'Major forca de cisalhamento 

releaseStart(2) = False     'Minor forca de cisalhamento 
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releaseStart(3) = True      'Torcao 

releaseStart(4) = True      'Minor momento fletor 22 

releaseStart(5) = True      'Major momento fletor 33 

ReDim releaseEnd(5) 

releaseEnd(0) = False       'Carga axial 

releaseEnd(1) = False       'Major forca de cisalhamento 

releaseEnd(2) = False       'Minor forca de cisalhamento 

releaseEnd(3) = False       'Torcao 

releaseEnd(4) = True        'Minor momento fletor 22 

releaseEnd(5) = True        'Major momento fletor 33 

ReDim startValue(5), endValue(5) 

For i = 4 To 5 

startValue(i) = 0 

endValue(i) = 0 

Next i 

For i = 0 To D – 1 

FrameName(i) = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 16).Value 

ret = mySapObject.SapModel.FrameObj.SetReleases(FrameName(i), 
releaseStart, releaseEnd, startValue, endValue) 

Next i 

'Inserir sobrecargas: 

ReDim Forces(5) 

ret = mySapObject.SapModel.LoadPatterns.Add("Cargas Pontuais", 
eLoadPatternType_Other, 1) 

For i = 0 To joint – 1 

Forces(0) = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 12).Value   'Fx 

Forces(1) = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 13).Value   'Fy 

Forces(2) = Worksheets("PROGRAMA").Cells(4 + i, 14).Value   'Fz 

Forces(3) = 0                                               'Mx 

Forces(4) = 0                                               'My 

Forces(5) = 0                                               'Mz 

ret = mySapObject.SapModel.PointObj.SetLoadForce(PointName(i), 
"Cargas Pontuais", Forces) 

Next i 

'Definir material: 

ret = mySapObject.SapModel.PropMaterial.SetMaterial("MATERIAL", 
eMatType_NoDesign) 

'Definir modulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, coeficiente de 
expansao termica e peso especifico, respectivamente: 

E = Worksheets("PROGRAMA").Cells(20, 24).Value 

U = Worksheets("PROGRAMA").Cells(21, 24).Value 

a = Worksheets("PROGRAMA").Cells(22, 24).Value 

m = Worksheets("PROGRAMA").Cells(23, 24).Value 

ret = mySapObject.SapModel.PropMaterial.SetWeightAndMass("MATERIAL", 
2, m) 

ret = mySapObject.SapModel.PropMaterial.SetMPIsotropic("MATERIAL", E, 
U, a) 
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'Selecionar opcao de analise: 

Dim DOF() As Boolean 

ReDim DOF(5) 

DOF(0) = True   'ux 

DOF(1) = True   'uy 

DOF(2) = True   'uz 

DOF(3) = False  'rx 

DOF(4) = False  'ry 

DOF(5) = False  'rz 

ret = mySapObject.SapModel.Analyze.SetActiveDOF(DOF) 

'Desligar analise modal: 

ret = mySapObject.SapModel.Analyze.SetRunCaseFlag("MODAL", False) 

'Desligar analise do carregamento DEAD (peso proprio): 

ret = mySapObject.SapModel.Analyze.SetRunCaseFlag("DEAD", False) 

'Salvar modelo: 

ret = mySapObject.SapModel.File.Save("C:\Users\Rafael\Desktop\Eng. 
Civil\TCC\RESULTADOS_SAP2000\Teste") 

'Gerar vista: 

ret = mySapObject.SapModel.View.RefreshView(0, "False") 

End Sub 

___________________________________________________________________________ 

Public Sub RODAR(sol() As Double) 

'Declarando variaveis de auxilio para a analise: 

Dim numberResults As Long 

Dim obj() As String, elm() As String, loadCase() As String, 
stepType() As String 

Dim stepNum() As Double, objSta() As Double, elmSta() As Double 

Dim j As Integer, k As Integer 

'Deslocamentos em relacao as coordenadas X, Y e Z, respectivamente: 

Dim u1() As Double, u2() As Double, u3() As Double 

'Rotacoes em relacao aos eixos X, Y e Z, respectivamente: 

Dim r1() As Double, r2() As Double, r3() As Double 

'Esforcos axial, cortantes, torcao e momentos: 

Dim P() As Double, V2() As Double, V3() As Double, t() As Double, 
M2() As Double, M3() As Double     

'Vetor de identificacao das barras: 

Dim NumberNames As Long 

Dim MyName() As String 

ret = mySapObject.SapModel.FrameObj.GetNameList(NumberNames, MyName) 

'Anular efeitos de massa e peso das barras: 

Dim ModValue() As Double 

ReDim ModValue(7) 

'Os oito indices modificadores possuem valor 1: 

For k = 0 To 7 

ModValue(k) = 1 

Next k 
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'Indice modificador do peso proprio igual a zero: 

             ModValue(7) = 0 

'Definir secao e material: 

Dim Area(D - 1) As Double 

Dim SectionName(D - 1) As String 

For j = 0 To D – 1 

Area(j) = sol(j) 

SectionName(j) = sol(j) 

ret = mySapObject.SapModel.PropFrame.SetGeneral(SectionName(j), 
"MATERIAL", 1, 1, Area(j), 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1) 

ret = mySapObject.SapModel.FrameObj.SetSection(MyName(j), 
SectionName(j)) 

ret = 
mySapObject.SapModel.PropFrame.SetModifiers(SectionName(j), 
ModValue) 

Next j 

'Rodar analise: 

ret = mySapObject.SapModel.Analyze.RunAnalysis 

'Selecionar a combinacao de carregamentos "Cargas Pontuais" para gerar os 
resultados: 

ret = 
mySapObject.SapModel.Results.Setup.SetCaseSelectedForOutput("Cargas 
Pontuais") 

'Gerar deslocamentos dos joints ao longo da estrutura: 

ret = mySapObject.SapModel.Results.JointDispl("ALL", 
eItemTypeElm_GroupElm, numberResults, obj, elm, loadCase, stepType, 
stepNum, u1, u2, u3, r1, r2, r3) 

For k = 0 To numberResults – 1 

displacement1(k) = u1(k) 

displacement2(k) = u2(k) 

displacement3(k) = u3(k) 

Next k 

'Gerar tensoes nas barras: 

ret = mySapObject.SapModel.Results.FrameForce("ALL", 
eItemTypeElm_GroupElm, numberResults, obj, objSta, elm, elmSta, 
loadCase, stepType, stepNum, P, V2, V3, t, M2, M3) 

stress(0) = P(0) / Area(0) 

k = 1 

For j = 1 To numberResults – 1 

If obj(j) <> obj(j - 1) Then 

stress(k) = P(j) / Area(k) 

k = k + 1 

End If 

Next j 

'Destravar SAP2000: 

ret = mySapObject.SapModel.SetModelIsLocked(False)         

'Deletar secoes: 

Dim OldSectionName() As String 
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ret = mySapObject.SapModel.PropFrame.GetNameList(NumberNames, 
OldSectionName) 

For j = 0 To NumberNames – 1 

ret = mySapObject.SapModel.PropFrame.Delete(OldSectionName(j)) 

Next j 

End Sub 

___________________________________________________________________________ 

Sub FECHAR() 

'Fechar SAP2000: 

mySapObject.ApplicationExit False 

'Estabelecer os objetos para Nothing: 

Set mySapObject = Nothing 

End Sub 
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ANEXO B – ALGORITMO ABC EM VBA 
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'Parametros de controle do algoritmo ABC: 

'O numero total de abelhas na colonia (operarias + observadoras): 

Public Const NP As Integer = 50 

'O numero de fontes de alimento eh igual a metade da populacao de 
abelhas: 

Public Const FoodNumber As Integer = NP / 2 

'Numero maximo de ciclos do algoritmo: 

Public Const maxCycle As Long = 2000 

'Uma fonte de alimento que nao consegue se aprimorar apos um 
determinado limite de tentativas eh abandonada pela abelha operaria: 

Public Const limit As Long = 2000 / 3 

'Pode-se rodar o algoritmo diversas vezes a fim de verificar sua 
robustez: 

Public Const runtime As Integer = 10 

'Variaveis especificas do problema: 

'O numero de variaveis do problema a serem otimizadas (igual ao 
numero total de barras da trelica, para este caso): 

Public Const D As Integer = 10 

'O numero de nos da estrutura: 

Public Const joint As Integer = 6 

'Limite superior para as variaveis do problema (in^2): 

Public Const ub As Double = 35 

'Limite inferior para as variaveis do problema (in^2): 

Public Const lb As Double = 0.1 

'Tensao maxima permitida para as barras (ksi): 

Public Const stressLimit As Double = 25 

'Deslocamento maximo permitido para os nos (in): 

Public Const displacementLimit As Double = 2 

'Massa especifica do material (lb/in^3): 

Public Const material As Double = 0.1 

'Comprimento de cada barra da estrutura (in): 

Public length(D - 1) As Double 

'Outras variaveis: 

'Cada linha da matriz "Foods" eh um vetor com "D" parametros a serem 
otimizados. O numero de linhas da matriz "Foods" eh igual ao numero 
de fontes de alimento: 

Public Foods(FoodNumber - 1, D - 1) As Double 

'O vetor "f" armazena os valores das funcoes objetivo associadas a 
cada fonte de alimento: 

Public f(FoodNumber - 1) As Double 

'O vetor "fitness" armazena valores correpondentes a qualidade de 
cada fonte de alimento: 

Public fitness(FoodNumber - 1) As Double 

'O vetor "trial" armazena o numero de tentativas atraves do qual as 
solucoes nao foram otimizadas: 

Public trial(FoodNumber - 1) As Long 
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'O vetor "prob" armazena as probabilidades de escolha de cada fonte 
de alimento: 

Public prob(FoodNumber - 1) As Double 

'Uma nova solucao eh produzida pela equacao v(i,j) = x(i,j) + 
phi(i,j)*(x(k,j) - x(i,j)). "j" eh um parametro escolhido 
aleatoriamente e "k" eh uma fonte escolhida aleatoriamente, mas 
diferente de i: 

Public solution(D - 1) As Double 

'Valor da funcao objetivo para a nova solucao: 

Public ObjValSol As Double 

'Valor correspondente a qualidade para a nova solucao: 

Public FitnessSol As Double 

'param2change corresponde a j, neighbour corresponde a k na equacao 
v(i,j) = x(i,j) + phi(i,j)*(x(k,j) - x(i,j)): 

Public param2change As Integer 

Public neighbour As Integer 

'Solucao otima obtida pelo algoritmo ABC: 

Public GlobalMin As Double 

Public WeightMin As Double 

'Parametros da solucao otima: 

Public GlobalParams(D - 1) As Double 

'O vetor "GlobalMins" armazena a solucao otima para cada vez que o 
algoritmo rodar: 

Public GlobalMins(runtime - 1) As Double 

'Vetores de penalizacao: 

Public bucklingPenalty As Double 

Public displacementPenalty As Double 

Public stressPenalty As Double 

'Vetor do peso proprio das solucoes: 

Public weight(FoodNumber - 1) As Double 

Public weightSol As Double 

___________________________________________________________________________ 

Sub INICIAR(index As Integer) 

'Declarar variavel de auxilio: 

Dim j As Integer 

'Gerar matriz principal: 

For j = 0 To D - 1 

Foods(index, j) = lb + Rnd() * (ub - lb) 

solution(j) = Foods(index, j) 

Next j 

'Calcular valor da funcao objetivo e taxa de atratividade: 

f(index) = ROSENBROCK(solution) 

f(index) = RASTRIGIN(solution) 

f(index) = ACKLEY(solution) 

Call RODAR(solution) 

weight(index) = PESOTRELICA(solution) 
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f(index) = FUNCAOTRELICA(solution, stress, displacement1, 
displacement2, displacement3, weight(index)) 

fitness(index) = CALCULAR_FITNESS(f(index)) 

'Vetor inicial correspondente ao numero de tentativas: 

trial(index) = 0 

End Sub 

___________________________________________________________________________ 

Function PESOTRELICA(sol() As Double) As Double 

'Declarar variaveis de auxilio: 

Dim j As Integer 

Dim sum As Double 

'Calcular peso próprio da estrutura: 

sum = 0 

For j = 0 To D - 1 

sum = sum + material * sol(j) * length(j) 

Next j 

PESOTRELICA = sum 

End Function 

___________________________________________________________________________ 

Function FUNCAOTRELICA(sol() As Double, stre() As Double, disp1() As 
Double, disp2() As Double, disp3() As Double, weig As Double) As Double 

'Declarar variaveis de auxilio: 

Dim j As Integer 

Dim sum1 As Double, sum2 As Double, sum3 As Double 

Dim E As Double, buck As Double 

'Penalizacao para tensao axial: 

sum1 = 0 

For j = 0 To D - 1 

If Abs(stre(j)) / stressLimit - 1 > 0 Then 

sum1 = sum1 + Abs(stre(j)) / stressLimit - 1 

End If 

Next j 

stressPenalty = sum1 

sum1 = 0 

'Penalizacao para flambagem: 

E = Worksheets("PROGRAMA").Cells(20, 24).Value 

For j = 0 To D - 1 

If stre(j) < 0 Then 

buck = -4 * E * sol(j) / (length(j) ^ 2) 

If stre(j) / buck - 1 > 0 Then 

sum1 = sum1 + stre(j) / buck - 1 

End If 

End If 

Next j 

bucklingPenalty = sum1 

sum1 = 0 
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sum2 = 0 

sum3 = 0 

'Penalizacao para deslocamento dos nos: 

For j = 0 To joint - 1 

If Abs(disp1(j)) / displacementLimit - 1 > 0 Then 

sum1 = sum1 + Abs(disp1(j)) / displacementLimit – 1 

End If 

If Abs(disp2(j)) / displacementLimit - 1 > 0 Then 

sum2 = sum2 + Abs(disp2(j)) / displacementLimit - 1 

End If 

If Abs(disp3(j)) / displacementLimit - 1 > 0 Then 

sum3 = sum3 + Abs(disp3(j)) / displacementLimit - 1 

End If 

Next j 

displacementPenalty = sum1 + sum2 + sum3 

'Calcular funcao objetivo: 

FUNCAOTRELICA = weig * (1 + 1 * (stressPenalty + bucklingPenalty + 
displacementPenalty)) 

End Function 

___________________________________________________________________________ 

Function ROSENBROCK(sol() As Double) As Double 

'Declarar variaveis de auxilio: 

Dim j As Integer 

Dim ros As Double 

'Calcular funcao de rosenbrock para a fonte de alimento i: 

ros = 0 

For j = 0 To D - 2 

ros = ros + 100 * (sol(j + 1) - sol(j) ^ 2) ^ 2 + (sol(j) - 1) 
^ 2 

Next j 

ROSENBROCK = ros 

End Function 

___________________________________________________________________________ 

Function RASTRIGIN(sol() As Double) As Double 

'Declarar variaveis de auxilio: 

Dim j As Integer 

Dim ras As Double 

'Calcular resultado da funcao objetivo para cada fonte de alimento: 

ras = 0 

For j = 0 To D - 1 

ras = ras + sol(j) ^ 2 - 10 * Cos(2 * 
Application.WorksheetFunction.pi * sol(j)) + 10 

Next j 

RASTRIGIN = ras 

End Function 

 



89 
 

Function ACKLEY(sol() As Double) As Double 

'Declarar variaveis de auxilio: 

Dim j As Integer 

Dim ack1 As Double, ack2 As Double 

'Calcular resultado da funcao objetivo para cada fonte de alimento: 

ack1 = 0 

ack2 = 0 

For j = 0 To D - 1 

ack1 = ack1 + sol(j) ^ 2 

ack2 = ack2 + Cos(2 * Application.WorksheetFunction.pi * 
sol(j)) 

Next j 

ACKLEY = -20 * Exp(-0.2 * (1 / D * ack1) ^ 0.5) - Exp(1 / D * ack2) + 
20 + Exp(1) 

End Function 

___________________________________________________________________________ 

Sub MEMORIZAR_MELHOR_FONTE() 

'Declarar variaveis de auxilio: 

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer 

'Memorizar melhor fonte: 

'Supor, inicialmente, que a fonte de alimento 1 eh a solucao otima: 

GlobalMin = f(0) 

WeightMin = weight(0) 

'Gravar os parametros da fonte de alimento 1: 

For j = 0 To D - 1 

GlobalParams(j) = Foods(0, j) 

Next j 

'Comparar a fonte de alimento 1 com as demais solucoes: 

For i = 1 To FoodNumber - 1 

If f(i) < GlobalMin Then 

GlobalMin = f(i) 

WeightMin = weight(i) 

For j = 0 To D - 1 

GlobalParams(j) = Foods(i, j) 

Next j 

End If 

Next i 

End Sub 

___________________________________________________________________________ 

Function CALCULAR_FITNESS(fun As Double) As Double 

'Calculo do fator de ajuste para medir a atratividade de uma determinada 
fonte: 

If fun >= 0 Then 

CALCULAR_FITNESS = 1 / (fun + 1) 

Else 

CALCULAR_FITNESS = 1 + Abs(fun) 
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End If 

End Function 

___________________________________________________________________________ 

Sub POPULACAO_INICIAL() 

'Declarar variavel de auxilio: 

Dim i As Integer 

'Gerar matriz principal: 

For i = 0 To FoodNumber - 1 

INICIAR (i) 

Next i 

End Sub 

___________________________________________________________________________ 

Sub ABELHAS_OPERARIAS() 

'Declarar variaveis de auxilio: 

Dim i As Integer, j As Integer 

'Enviar abelhas operarias: 

For i = 0 To FoodNumber - 1 

'Escolher, randomicamente, uma fonte vizinha de i: 

neighbour = Fix(Rnd() * FoodNumber) 

While neighbour = i 

neighbour = Fix(Rnd() * FoodNumber) 

Wend 

'Escolher, randomicamente, uma barra da fonte i: 

param2change = Fix(Rnd() * D) 

'Gravar solucoes ANTIGAS da fonte de alimento i: 

For j = 0 To D - 1 

solution(j) = Foods(i, j) 

Next j 

'Procurar novo valor candidato na fonte vizinha escolhida: 

solution(param2change) = Foods(i, param2change) + 
(Foods(i, param2change) - Foods(neighbour, param2change)) 
* (Rnd() - 0.5) * 2 

'Verificar se o novo valor encontrado está dentro dos limites 
maximo e minimo estabelecidos: 

For j = 0 To D - 1 

If solution(j) > ub Then 

solution(j) = ub 

End If 

If solution(j) < lb Then 

solution(j) = lb 

End If 

Next j 

'Para a analise de trelicas, chamar SAP2000: 

Call RODAR(solution) 
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'Calculo do valor da nova funcao objetivo: 

'Funcao de Rosenbrock: 

ObjValSol = ROSENBROCK(solution) 

 'Funcao de Rastrigin: 

ObjValSol = RASTRIGIN(solution) 

   'Funcao de Ackley:                                 

ObjValSol = ACKLEY(solution) 

   'Calcular peso:                                    

weightSol = PESOTRELICA(solution) 

'Funcao trelica: 

ObjValSol = FUNCAOTRELICA(solution, stress, 
displacement1, displacement2, displacement3, 
weightSol)         

'Calculo do novo fator de ajuste: 

FitnessSol = CALCULAR_FITNESS(ObjValSol) 

'Se o novo valor encontrado eh mais atraente do que o valor 
anterior, substitua a solucao pela mutante e zere o contador: 

If FitnessSol > fitness(i) Then 

For j = 0 To D - 1 

Foods(i, j) = solution(j) 

Next j 

weight(i) = weightSol 

f(i) = ObjValSol 

fitness(i) = FitnessSol 

trial(i) = 0 

Else 

trial(i) = trial(i) + 1 

End If 

Next i 

End Sub 

___________________________________________________________________________ 

Sub CALCULAR_PROBABILIDADES() 

'Declarar variaveis de auxílio: 

Dim i As Integer 

Dim sum As Double 

'Calculo da probabilidade de escolha de uma determinada fonte: 

sum = 0 

For i = 0 To FoodNumber - 1 

sum = sum + fitness(i) 

Next i 

For i = 0 To FoodNumber - 1 

prob(i) = fitness(i) / sum 

Next i 

End Sub 
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Sub ABELHAS_OBSERVADORAS() 

'Declarar variaveis de auxilio: 

Dim i As Integer, j As Integer, t As Integer 

'Enviar abelhas observadoras: 

t = 0 

i = 0 

While t = FoodNumber 

If Rnd() < prob(i) Then 

t = t + 1 

'Escolher, randomicamente, uma fonte vizinha de i: 

neighbour = Fix(Rnd() * FoodNumber) 

While neighbour = i 

neighbour = Fix(Rnd() * FoodNumber) 

Wend 

'Escolher, randomicamente, uma barra da fonte i: 

param2change = Fix(Rnd() * D) 

'Gravar solucoes da fonte de alimento i: 

For j = 0 To D - 1 

solution(j) = Foods(i, j) 

Next j 

'Procurar novo valor candidato na fonte vizinha 
escolhida: 

solution(param2change) = Foods(i, param2change) + 
(Foods(i, param2change) - Foods(neighbour, 
param2change)) * (Rnd() - 0.5) * 2 

'Verificar se o novo valor encontrado está dentro dos 
limites maximo e minimo estabelecidos: 

For j = 0 To D - 1 

If solution(j) > ub Then 

solution(j) = ub 

End If 

If solution(j) < lb Then 

solution(j) = lb 

End If 

Next j 

'Para a analise de trelicas, chamar SAP2000: 

Call RODAR(solution) 

'Calculo do valor da nova funcao objetivo: 

'Funcao de Rosenbrock: 

ObjValSol = ROSENBROCK(solution)  

'Funcao de Rastrigin:                                   

ObjValSol = RASTRIGIN(solution)   

'Funcao de Ackley:                                 

ObjValSol = ACKLEY(solution) 

    'Calcular peso:                                        

weightSol = PESOTRELICA(solution) 
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'Funcao trelica: 

ObjValSol = FUNCAOTRELICA(solution, stress, 
displacement1, displacement2, displacement3, 
weightSol)             

'Calculo do novo fator de ajuste: 

FitnessSol = CALCULAR_FITNESS(ObjValSol) 

'Se o novo valor encontrado eh mais atraente do que o 
valor anterior, substitua a solucao pela mutante e zere o 
contador: 

If FitnessSol > fitness(i) Then 

For j = 0 To D - 1 

Foods(i, j) = solution(j) 

Next j 

weight(i) = weightSol 

f(i) = ObjValSol 

fitness(i) = FitnessSol 

trial(i) = 0 

Else 

trial(i) = trial(i) + 1 

End If 

Else 

i = i + 1 

End If 

If i = FoodNumber Then 

i = 0 

End If 

Wend 

End Sub 

___________________________________________________________________________ 

Sub ABELHAS_ESCUDEIRAS() 

'Declarar variaveis de auxilio: 

Dim i As Integer, j As Integer 

'Enviar abelhas escudeiras: 

For i = 0 To FoodNumber - 1 

If trial(i) = limit Then 

For j = 0 To D - 1 

Foods(i, j) = lb + Rnd() * (ub - lb) 

Next j 

trial(i) = 0 

End If 

Next i 

End Sub 

___________________________________________________________________________ 

Sub ABC_ALGORITMO() 

'Cronometro: 

Dim tempo As Double 
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tempo = Now() 

'Declarar variaveis de auxilio: 

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer 

'Iniciar processo iterativo: 

For i = 0 To runtime - 1 

Call POPULACAO_INICIAL 

Call CALCULAR_PROBABILIDADES 

Call MEMORIZAR_MELHOR_FONTE 

For j = 0 To maxCycle - 1 

Call ABELHAS_OPERARIAS 

Call CALCULAR_PROBABILIDADES 

Call ABELHAS_OBSERVADORAS 

Call CALCULAR_PROBABILIDADES 

Call MEMORIZAR_MELHOR_FONTE 

Call ABELHAS_ESCUDEIRAS 

Next j 

GlobalMins(i) = GlobalMin 

Next i 

'Message Box tempo: 

MsgBox Now() - tempo 

End Sub 

 

 


