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As pontes de tirantes são estruturas altamente redundantes nas quais o tabuleiro se comporta 
como uma viga contínua com apoios elásticos nos tirantes. O comportamento deste tipo de 
estruturas é condicionado pela rigidez dos elementos de suporte de carga (torres, tabuleiro e 
cabos) e a distribuição da força nos tirantes. Em pontes de betão, as tensões e deformações 
são influenciadas pela sequência de fases na construção e pelos efeitos dependentes do 
tempo. Além disso, o comportamento não-linear geométrico dos tirantes deve ser 
considerado na análise deste tipo de estrutura. O método dos elementos finitos é utilizado na 
análise da estrutura. O problema de optimização de pontes de tirantes está associado a um 
número significativo de variáveis de decisão e condicionantes de projecto. O problema de 
minimização consiste na minimização do custo, tensões e deslocamentos da ponte. Para 
resolver o problema de projeto com variáveis de decisão contínuas, utiliza-se uma 
abordagem multi-critérios equivalente, transformando o problema original numa sequência  
de minimizações de funções escalares convexas sem restrições, a partir das quais se obtém 
um óptimo de Pareto. O módulo de análise de sensibilidade analítica direta permite obter as 
respostas do comportamento estrutural a mudanças nas variáveis de projeto. Segue-se o 
arredondamento para o valor discreto imediatamente superior ou inferior das secções 
contínuas de modo encontrar uma solução discreta. Com estes valores discretos das variáveis 
de projecto, são optimizadas as forças de instalação nos tirantes (variáveis contínuas) de 
modo a satisfazer os as tensões e deslocamentos máximos esspecificados. Se não for 
encontrada uma solução pertence ao dominio por este meio, utiliza-se a programação 
segmental. O método segmental evita a natureza combinatória da otimização discreta, 
introduzindo os conceitos artificiais de membros segmentais e o óptimo segmental e fornece 
um limite inferior para o problema de design óptimo discreto. O óptimo discreto considera 
que cada membro tem um comprimento conhecido e tem propriedades de secção transversal 
desconhecidas, mas uniformes. Em vez disso, assume-se que cada membro da estrutura é 
composto por vários segmentos, cada um com uma seção transversal igual a um dos 
dimensões discretas, de tal forma que todas as dimensões são representadas por segmentos. 
O dimensionamento de todos os segmentos é conhecido, mas os comprimentos de segmento 
são desconhecidos. A solução segmentar é obtida através de programação linear. Um 
exemplo de ponte de tirantes é apresentado para ilustrar as características do procedimento 
proposto. 

 


