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1. INTRODUÇÃO 

Com a necessidade de aumento de produtividade em todos os setores da agricultura, o 

emprego de tecnologias e técnicas focadas nas melhorias durante todas as etapas da agricultura, 

sempre aliada ao consumo sustentável, que estão em constante evolução. Seguindo esta linha, 

busca-se neste projeto aplicar a tecnologia de Otimização Estrutural (OE) para aumentar a eficiência 

e competitividade do agronegócio, utilizando um subsolador como estudo de caso. A OE é 

amplamente utilizada na indústria automotiva e aeronáutica, como tecnologia capaz de direcionar os 

usuários a um design de uma nova estrutura, ou melhorar componentes que já estão presentes no 

mercado e até mesmo para novas ideia de equipamentos ou componentes futuros.  

Conforme o desenvolvimento continuo de computadores e de tecnologias nos últimos anos, o 

método de otimização estrutural está cada vez mais em uso pelas indústrias. A utilização da 

otimização topológica é contida em uma prática computacional que torna possível projetar a topologia 

adequada de uma determinada estrutura [1]. 

Na agricultura a OE busca-se melhorar estruturas para continuar competitiva, melhorar a 

eficiência dos equipamentos, diminuindo custos e mantendo a qualidade. Em um estudo de caso 

preparado pela empresa CLAAS em desenvolvimento com a empresa Altair Engineering Inc, buscou-

se maneiras de diminuir o tempo de substituição do cubo do carretel da colheitadeira de soja. Sem 

que houvesse troca de material utilizado no cubo do carretel, foi possível obter uma nova estrutura 

que é mais simples para montagem e manutenção, diminuindo de oito peças separadas para apenas 

duas [2]. 

Em outro estudo de caso apresentado pela Altair Engineering Inc em parceria com a empresa 

Amazone, a aplicação do método de otimização topológica (OT) em um componente do suporte de 

suspensão para um implemento agrícola utilizado no preparo do solo, resultou em uma nova 

topologia que estava livre do processo de solda em que o antecessor utilizava cerca de 16,5 m de 

solda por unidade produzida, diminuindo o tempo de fabricação. Além desse ganho no tempo de 

fabricação, o novo design apresentou uma transição mais suave de tensões que o produto original 

além de uma redução da massa 8% [3]. 

2. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é aplicar a metodologia de otimização topológica em um 

componente do suporte de suspensão para um implemento agrícola utilizado no preparo do solo, no 

software comercial Altair®. Os objetivos específicos consistem em: determinar as dimensões e 

desenhar o componente que será otimizado, modelar o componente selecionado via elementos 

finitos, realizar a otimização estrutural do componente selecionado, realizar adequação e análises de 

tensão. 

3. REVISÃO DE LITERATURA 
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O solo compactado através de equipamentos agrícolas pesados é um dos principais agentes 

de degradação do solo ao redor do mundo em diversas fazendas. Uma tentativa de minimizar o solo 

compactado, é o uso de subsoladores para quebrar e despedaçar camadas de solo e subsolo [4]. O 

desenvolvimento das raízes é reduzido devido à compactação do solo, pode afetar a eficiência do uso 

de água e nutrientes, forçando assim os agricultores a usar mais água na irrigação e fertilizantes. 

Isso podendo aumentar os impactos ambientais negativos da agricultura. 

Conforme a operação dos implementos agrícolas estejam ocorrendo, a haste do subsolador é 

submetida a três sistemas de forças diferentes em equilíbrio. Sendo elas: peso do implemento 

atuando no centro de gravidade da ferramenta, forças que atuam entre a ferramenta e a máquina, 

e por último as forças de reação do solo que atuam no implemento. O peso do implemento é um 

sistema de forças independente que atua na operação. Os outros dois sistemas de forças são 

interdependentes entre si e cada um deles é dependente do peso do implemento [5]. 

Diversos pesquisadores buscam uma abordagem analítica baseada em limites de análise de 

equilíbrio para desenvolver modelos de falha do solo, buscando entender de uma forma mais 

favorável a relação de interação solo-ferramenta [4]. 

Métodos de otimização de sólidos vem sendo propostos com o passar dos anos, desde o final 

dos anos 80. Alguns pesquisadores oferecem códigos com implementações de seus métodos de 

otimização para fins didáticos [6] 

A otimização estrutural de um sistema pode ser entendida como a tentativa de fazer com que 

o sistema suporte os carregamentos impostos da melhor maneira possível. Para que isso ocorra, 

deve haver um sistema estrutural, uma estrutura engastada sujeita a um carregamento, a otimização 

estrutural do sistema procurará a melhor configuração do sistema para o dado carregamento. Essa 

“melhor” maneira possível, pode ser através de diferentes situações, por exemplo, uma estrutura 

mais leve, minimização do peso, capaz de suportar o carregamento, ou a estrutura que minimize o 

deslocamento em uma dada direção, maximização da rigidez [3]. 

Com o passar do tempo, diversos métodos de otimização foram desenvolvidos, como por 

exemplo, o método de otimização topológica, que trata de encontrar a melhor distribuição de material 

em uma estrutura, determinando as regiões que devem ou não ter material. Entretanto, antes de 

surgir a otimização topológica, duas outras formas de otimização surgiram: a otimização paramétrica 

e a otimização de forma, Simonetti (2009) [8]. Os métodos de otimização estrutural são divididos 

em otimização paramétrica, otimização de forma e otimização topológica. A paramétrica busca o 

melhoramento com base na utilização de variáveis de projeto e sua função objetiva, agindo 

principalmente na área da seção estudada [6]. Para a otimização de forma, tem como objetivo atingir 

a forma ideal para aperfeiçoar a performance estrutural sob restrições físicas. [8]. 

Já a otimização topológica busca uma melhor solução para um determinado trabalho ou 

projeto, utilizando-se métodos e cálculos para obter um melhor resultado. O objetivo é projetar 

estruturas com o menor volume de material possível sem que percam suas propriedades da estrutura 

quando sujeitas aos carregamentos impostos [3]. 

 O método BESO é uma das técnicas de otimização topológica que se mostrou muito vantajosa 

em comparação com outras técnicas. Que são a discretização da malha, a fração final de volume, a 

razão evolucionária, e outros fatores que podem influenciar a topologia final do problema [9]. 

 Com a finalidade de desenvolver este presente trabalho, firma-se na utilização do software 

Altair®, assim como a sua capacidade de realizar a otimização topológica, análise de tensões e 

deformações, tornando possível uma geométrica ideal do implemento agrícola estudado.  

4. MATERIAL E MÉTODOS   

No desenvolvimento deste projeto de pesquisa foi inicialmente realizado uma revisão da 

literatura científica, em seguida para a otimização das estruturas discutidas neste artigo, foi utilizado 

o procedimento implementado no software ALTAIR, disponível na Faculdade de Engenharia Agrícola 

da UNICAMP, e determinado o componente que será simulado. Foram analisados casos clássicos de 

otimização topológica como o mostrado na figura 3 e 4, em seguida figura 5 e 6 para garantir o 

entendimento do método utilizado. Para os problemas a serem avaliados será considerada a rigidez 

como a função objetivo na formulação do problema de otimização.  
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O Primeiro modelo clássico abordado para a etapa de validação foi de uma viga engastada, 

figura 3 e 4, em uma extremidade e na outra exterminada uma carga aplicada era exercida no centro 

de sua face. As dimensões da viga são de 0,8 m x 0,5 m x 0,02 m e um carga aplicada de 400 

Newtons. A fim de validar o processo de otimização topológica, retirou-se uma porcentagem 

considerável da vida em estudo, cerca de 60% de material. 

 

Figura 3 e 4 – Viga engastada e otimização topológica. 

O segundo modelo clássico estudado para a etapa de validação foi de uma viga bi apoiada, 

na qual a viga tem apoio nas duas exterminadas e uma carga sendo aplicada no centro da estrutura, 

conforme figura 4 e 5. A viga tem dimensões 2,4m x 0,4m x 0,4 m e um carga de pressão aplicada 

de 100Pa. A fim de validar o processo de otimização topológica, retirou-se uma porcentagem 

considerável da vida em estudo, cerca de 80% de material. 

 

Figura 4 e 5 – Viga bi apoiada e otimização topológica. 

O modelo estrutural escolhido foi um subsolador de 9 hastes como mostrado na Figura 6. Este 

tipo de implemento agrícola foi retirado do site GRABCAD (2021) [10]. O motivo de se buscar uma 

estrutura já existente, foi o fato de que o foco do trabalho é a analise estrutural do implemento 

agrícola. Deste modo, estendeu-se desenvolver o conhecimento e entendimento sobre o software 

ALTAIR, havendo apenas a necessidade de exportar o modelo escolhido para o software.  

 

Figura 6 - Subsolador utilizado diretamente do ALTAIR. 

Após a escolha do modelo a ser otimizado, foi necessário realizar um pré processamento, ou 

seja, determinar o tipo de material, modulo de elasticidade, coeficiente de Poisson e a densidade do 

material. Os dados utilizados foram: Aço como material, 210 MPa para o módulo de elasticidade, 0,3 

o coeficiente de Poisson e a densidade de 7,85 g/cm³. 

Em seguida retirou-se as partes que não seriam utilizadas a princípio, restando 1 haste, e 

criou-se uma estrutura para simular o momento de trabalho, conforme Figura 7.  
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Figura 7 – Subsolador simulando o momento de trabalho. 

Depois foi necessário criar condições de contorno e aplicar um carregamento na haste do 

subsolador. As condições de contorno foram selecionadas na parte superior da haste e nos furos dos 

elementos que seriam para suporte do implemento, com o intuito de engastar a estrutura simulando 

um momento de trabalho. Já o carregamento foi aplicado na parte inferior da faca, chamada de 

ponteira, com o objetivo de simular as forças que estariam sendo aplicadas no durante o trabalho. 

Para essa análise a força simulada foi de 550 Newtons. A etapa de processamento foi realizada logo 

em seguida, com análise de deslocamento e tensões, demonstrando máximo e mínimo que o 

implemento acabou sofrendo conforme todo o processo realizado. E por fim a realização da 

otimização topológica pela rigidez do material, retirando cerca de 80% e 70% da massa do material 

original. 

Todo esse processo foi delimitado, afim de evitar problemas de continuidade da topologia e 

na possível empregabilidade do implemento agrícola   

5. RESULTADOS FINAIS 

 Os resultados de tensão de Von-mises e deslocamento obtidos após análise feita no 

software Altair®, demonstram que?? 

 

Figura 8 – Resultados da deformação total e tensão de Von-Mises sob os esforços aplicados. 

 Observando-se a simulação da otimização topológica de 70% e 80% respectivamente, 

conforme figura 10, nota-se a remoção de massa no interior, nas laterais do subsolador e nos pontos 

dos suportes que acoplam o implemento ao trator. De fato, ocorreu uma remoção relevante de 

material nos elementos internos e os pontos de suporte da estrutura, isso como produto da 

otimização realizada. 
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Figura 10 – Resultado da otimização topológica para 1 haste com 30% e 20%. 

6. CONCLUSÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos pode-se comprovar que a otimização topológica é de grande 

auxilio para soluções de problemas e estudos de estruturas desejadas. E esse auxilio é facilitado por 

recursos fornecidos comercialmente, como o software Altair® utilizado nessa pesquisa e tornando os 

resultados satisfatórios, além de possíveis futuras novas ideias de se trabalhar com o mesmo. 
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