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RESUMO 

 

A otimização representa uma ferramenta importante para tomada de decisão na 

análise e projeto de sistemas físicos, sendo aplicada em situações em que se deseja 

maximizar ou minimizar uma função numérica de várias variáveis, num contexto em 

que podem existir restrições. Pode-se utilizar otimização em várias áreas, como, por 

exemplo, no projeto de sistemas ou componentes, planejamento e análise de 

operações, problemas de otimização de estruturas, otimização de forma, controle de 

sistemas dinâmicos. A grande vantagem é determinar a melhor configuração de 

projeto sem ter que testar todas as possibilidades envolvidas. Além disso, diminui o 

tempo dedicado ao projeto, possibilitando o tratamento simultâneo de uma grande 

quantidade de variáveis e restrições de difícil visualização gráfica ou tabular, 

possibilitando a obtenção de soluções não tradicionais com menor custo. Técnicas 

clássicas de otimização são confiáveis e possuem aplicações nos mais diferentes 

campos de engenharia e de outras ciências. Porém, estas técnicas podem apresentar 

algumas dificuldades numéricas e problemas de robustez relacionados com: a falta de 

continuidade das funções a serem otimizadas ou de suas restrições, funções não 

convexas, multimodalidade, existência de ruídos nas funções, necessidade de se 

trabalhar com valores discretos para as variáveis, existência de mínimos ou máximos 

locais, etc. Assim, os estudos de métodos heurísticos, com busca randômica 

controlada por critérios probabilísticos, reaparecem como uma forte tendência nos 

últimos anos, principalmente devido ao avanço dos recursos computacionais, pois um 

fator limitante destes métodos é a necessidade de um número elevado de avaliações 

da função objetivo. O objetivo deste trabalho é apresentar a utilização de métodos de 

otimização, clássicos e heurísticos, na solução de alguns problemas práticos de 

engenharia, mostrando como estas técnicas utilizam os fundamentos teóricos para se 

tornar em uma ferramenta útil para o projetista. 
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