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RESUMO 

Os materiais compósitos são materiais importantes e de utilização cada vez mais comum nas 

indústrias aeroespacial, marítima e automóvel. De modo a conseguir um melhor desempenho 

das estruturas, é possível adaptar a direção das fibras em cada camada do compósito. 

O tema da orientação das fibras é uma questão importante na otimização no contexto do 

comportamento dinâmico de estruturas compósitas [1].  

No presente trabalho, propõe-se utilizar a evolução diferencial (ED) para maximizar a 

frequência fundamental de materiais compósitos fibrosos. A evolução diferencial é uma 

técnica de otimização estocástica desenvolvida por Storn e Price [1]. O algoritmo de ED 

pode ser inicializado por amostragem da função objetivo em múltiplos pontos iniciais 

escolhidos aleatoriamente. Em seguida, são gerados novos pontos que são perturbações dos 

pontos existentes, usando a diferença de dois vetores da população selecionados 

aleatoriamente (mutação). Podem ser realizados cruzamentos de forma a aumentar a 

diversidade da população. Finalmente, a seleção escolhe membros da população com a 

menor função objetivo, mantendo-se o tamanho da população constante. O processo termina 

quando um valor predeterminado da função objetivo é atingido, ou quando é atingido um 

número máximo de gerações. A evolução diferencial pode ser usada para encontrar soluções 

aproximadas para problemas que têm funções de objetivo não diferenciáveis, descontínuas 

ou não lineares ou que têm muitos mínimos locais.  
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