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RESUMO
Este trabalho avaliou, utilizando o Método dos Elementos Finitos, o
comportamento mecânico em seis ensaios, quatro de flexo compressão com variação
apenas no comprimento da haste de fixação, um de flexão ântero-posterior e um de
flexão lateral, em um modelo tridimensional de fixador externo construído com
auxílio do computador. Para a validação desses ensaios os mesmos testes também
foram realizados na máquina universal de ensaio e depois comparados com o método
dos elementos finitos.
A rigidez no ensaio de flexão lateral obtida no método dos elementos finitos
apresentou um valor I06% maior do que o obtido na rm1quina universal de ensaio,
possivelmente por ocorrência de afrouxamento entre as partes adjacentes elo fixador
externo no ensaio mecânico, e no ensaio de flexo compressão (número I) a rigidez
obtida pelo método dos elementos finitos foi 7,39% menor elo que a obtida na
máquina universal de ensaio.
No

ensaio

número

4

(flexo-compressão)

os

deslocamentos

obtidos,

correspondentls a aplicação de uma carga de 15,4 N, utilizando tanto o método dos
elementos finitos como a máquina universal ele ensaio, divergiram em 8,5%. Já no
ensaio número 5 (flexão ântero-posterior) a divergência foi de 0,9%, para os
deslocamentos correspondentes a apl icação de uma carga de 14,4 N.
ti

O Métodos dos Elementos Finitos é um eficiente método para prever
comportamento mecânico de estruturas complexas.

Palavras-Chave: Biomecânica, elementos finitos, fixador externo

vi i

ABSTRACT
This work evaluates the mechanical behavior of an externai device on a CAD
(Computer Aided Des ign) 3D model

in six testes, four of them of flexion-

compression with a single variation of the externai device stick length , one of
longitudinal flexion and one of lateral fl exion. They al i were carried out applyi ng the
Method of the Finite Elements (MFE). For the compari son with the MFE the same
mechani cal testes were macle.
The stiffness achievecl in the MFE showed a value I 06% greater than that of the
mechanical test. The test number one o f flexion -compression showecl a value 7,39%
smaller in the MFE than that of the mechanical test.
In the test number four (flex ion-compression) the correspondi ng displacement
after the application of a 15,4 N working stress showed a difference of 8,5%. The
variation of the number five test was of

0,9% for the displacement after the

application of a 14,4N working stress.
The MEF showed efficient to evaluate the behavior of complex mechanical
structures.
Keywords: biomechanics, finite elements, externai device

,,

..

!}

1

INTRODUÇAO

1.1

MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (MEF)
As limitações da mente humana são tais que ela não consegue compreender o

comportamento elos sistemas ao seu redor e os fenômenos em uma só operação. É
próprio da mente humana querer subdividir os sistemas em seus elementos mais
básicos. Assim, surge a idé ia de que, a partir elo entendimento elo comportamento de
cada elemento, é possível en tender o funcionamento do conjunto, por mais complexo
que possa parecer ou seja, recon struir o todo, entendida as partes. Para um
pesquisador, este é um caminho natural para a abordagem dos problemas. Este
raciocínio tem implicações, também, nos métodos matemáticos utilizados para a
descrição elo comportamento elos sistemas (RODAMAKER, 1983).
Em muitas situações, a identificação elos componentes ele um sistema, ou mais
particularmente ele uma estrutura, parece uma tarefa quase óbvia. Por exemplo, para
uma estrutura espacial metálica constituída apenas por vigas, é natural identificar os
componentes individuais de vigas ou elementos, que conectados entre si somente nas
juntas ou nós estruturais, consti tuirão o conjunto estrutural.

h

1.1 .1

Rigidez

Outra idéia bastante comum, e que se torna fundamental na Análise Estrutural é
a idéia de rigidez.
Todos temos a idéia de rigidez desde as primeiras aplicações com os elementos
elásticos (ou molas) da Física básica. O conceito de mola equivalente (ou rigidez
equi valente) a um conjunto de molas, também faz parte do contexto. Assim ocorre
também ao abordar-se a Análise Estrutural. A rigidez da estrutura depende da ri gidez
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de cada um de seus elementos. Pode-se compor a rigidez da estrutura a partir da
rigidez ele cada elemento (BJSMARCK-NASR, 1993).
'J

Esta é a primeira idéia do Método dos Elementos Finitos: as estruturas, o
componente mecânico ou, de forma geral, o corpo contínuo é subdividido em um
número finito de partes ( os elementos ) que são conectados entre si por intermédio
de pontos discretos, que são chamados nós. A estrutma pode ser representada como
uma montagem ele elementos que constitui um modelo matemático, também
chamado ele modelo estrutural ou idealização estrutural (ZAGOTTIS, 1975).
Do ponto de vista prático, os programas de analise por Elementos Finitos
oferecem uma biblioteca com diversos tipos ele elementos, cada um tentando
representar um diferente comportamento físico conhecido ela mecânica estrutural
(placas, cascas, membranas, sólidos, vigas etc.). Este comportamento é descrito por
intermédio de funções matemáticas que, em última análise, contabilizam a rigidez
daquele elemento incliviclual. Mesmo para um simples elemento ele viga, essa rigidez
apresenta diversos componentes diferentes, como rigidez axial, rigidez à flexão, ao
cisalhamanto e à torção (RODAMAKER, 1983).
A forma mais compacta e elegante de representar essas características dos
elementos no computador é por intermédio ela álgebra matricial. Daí decorre o
conceito ele matriz de rigidez de um elemento. Assim como a rigidez de uma mola é
contabilizada por intermédio da relação força-deslocamento para a mola, em um
elemento finito a idéia é a mesma, porém em caráter mais amplo. Dessa forma, os
diversos componentes de rigidez de um elemento estão relacionados aos diversos
componentes de força e deslocamentos presentes (ARGYRIS , 1957).
Dispondo da biblioteca de elementos, podemos montar a matriz de rigidez da

(\

estrutma a partir da matriz de rigidez de cada elemento que, em última análise,
contabiliza a rigidez da estrutura inteira.
•I

Depois de montado o modelo estrutural, podemos determinar a configuração
deformada da estrutura no computador, por intermédio dos deslocamentos dos nós,
qualquer que seja a forma da estrutura e o tipo de carregamento. Estamos, então, em
condições de determinar o estado de tensões na estrutura e fazer a avaliação de sua
resistência mecânica (BISMARCK-NASR, 1993).

3

O MEF tem sido mais assoc iado a aplicações estruturais como análise linear de
estruturas, vibrações livres e forçadas, anúlise não linear envolvendo grandes
deformações, grandes deflexões, plasticidade e instabilidade estrutural. As técnicas
de cliscretização de sistemas contínuos que têm fornecido comprovado sucesso no
âmbito da Anúlise Estrutural são mais gerais e podem ser aplicadas em outras áreas
de engenharia e análise. Elas acabam sendo poderosas ferramentas para resolver
problemas em física e matemática, tais como: transferência ele calor, escoamento de
fluidos, ondas eletromagnéticas e hidroclinâmica.
Assim, o Método dos Elementos Finitos é uma ferramenta extremamente valiosa
para ajudar as equipes de engenharia em uma das tarefas mais importantes no
desenvolvimento de um produto, que é determinar o seu comportamento estrutural e
garantir que não haverá falha tanto em condições normais de operação, como em
situações críticas, por intermédio da determinação elo panorama de tensões no
componente.
A análise de tensões é um passo intermediário e uma das informações para tomar
dec isões sobre a definição elas características estruturais do produto (espessuras,
materiais, geometria e condições de trabalho). Para executar uma eficiente análise
estrutural deve-se atender a alguns pré-requisitos:
•

Entendimento claro do problema físico a ser simulado;

•

Conhecimento do comportamento estrutural desejado (critério de projeto);

•

Propriedades dos materiais envolvidos;

•

Características dos elementos finitos envolvidos na análise;

•

Definição da região objeto de interesse, definindo a extensão do modelo de
análise;

"

•

Condições de Contorno - Cargas e Vínculos da Estrutura.
A representação adequada do fenômeno físico que se quer estudar passa

inicialmente pelo conhecimento do fenômeno, o que deveria ser até certo ponto
óbvio. Satisfeita esta condição, o modelo proposto deve representar trecho a trecho o
que ocorre na estrutura real. Essa representação só poderá ser feita se o analista
estrutural conhecer ·o comportamento dos elementos finitos disponíveis e identificar
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na estrutura objeto de análise esse comportamento, de sorte a utili zar o elemento
adequado para a cada aplicação.
Os programas de elementos finitos não são ferramentas mágicas, que
independem do julgamento do analista; constituem um auxílio ao analista, na solução
numérica da e norme quantidade de equações algébricas que são geradas, decorrentes
do processo de montagem dos eleme ntos para representar a estrutura inteira (ALVES
FILHO, 1999).

1.1 .2 O sistema Métodos dos Elementos Finitos (MEF)
A abordagem do sistema MEF deve contemplar os principais recursos que são
necessários para a reso lução dos problemas de modelagem estrutural no cotidiano do
pesquisador. Deve abordar os aspectos importantes MEF, estabelecendo os
procedimentos básicos de referência para sua utilização. Qualquer outra análise a ser
efetuada é impo rtante esco lher alguns exemplos controlados, pára confrontar as
expectati vas de resposta com os resultados obtidos no MEF.
Deve-se focalizar a metodologia operac ional do sistema M EF através da
resolução completa e passo a passo de um exemplo de estrutura em que são
utilizados os diversos elementos finitos, identificando a seqüência básica de etapas
na aplicação do método dos elementos fi nitos. Não é necessário o conhecimento de
todos os recursos vi suais do programa que são inúmeros.
Dessa forma, as aplicações práticas do programa de elementos finitos deve ser
efetuada cobrindo-se todas as etapas de uma am11ise estrutural com os recursos do
MEF:
·'

• Problema Estrutural ;
• Planejamento do Modelo em Elementos Finitos;
• E laboração da Malha de Elementos Finitos;
• Condições de conto rno (restrições e carregamentos);
• Solução e verificação dos resultados.
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Para consolidar a tecnologia MEF pode-se efetuar um trabalho semelhante a um
exemplo real de produto, com a finalidade de aplicar efetivamente o método e
visando aos resultados práticos que tenham repercussão no produto final.
Deve-se ter em mente que a aplicação elos recursos de MEF não se limita a uma
J

aplicação de cálculos baseados em um programa de Elementos Finitos.
Para fazer sentido e apresentar utilidade prática o uso do Método dos Elementos
Finitos deve ser feito a partir de um procedimento geral de análise, fundamentado no
que se pode chamar ele critério de projeto. Nesse critério todas as hipóteses
formuladas para a concepção do modelo ele cálculo - relativas a cargas, condições de
contorno, propriedades mecânicas do material , geometria ela peça - devem ser
estabelecidas, servindo como embasamento da delicada tarefa ele interpretação dos
resultados.
É dentro desses conceitos que se eleve abordar a Metodologia ele Implantação, de

forma que o grupo envolvido em um programa desse tipo consolide o treinamento
efetuado, participando ativamente da modelagem e ela análise por elementos finitos
ele produtos do âmbito da pesquisa.
Essa etapa é fundamental, pois a tecnologia MEF é parte integrante da
Metodologias de Pesqui sa e Desenvolvimento de Produto, já que a análi se de tensões
e, como conseqüência, o comportamento estrutural otimizado do componente,
depende desse procedimento.

1.2

..

FIXADOR EXTERNO

A utilização da fixação externa no tratamento de fraturas é um método
amplamente difundido na prática médica e veio para complementar o tratamento
conservador (MORO, 1992).
O conhecimento das propriedades mecânicas do fixador externo é muito
importante porque elas influenciam na forma da consolidação óssea (McKIBBIN,
1978; RAHN, 1982). Já GILBERT et ai. (1989) concluíram que a relevância da
ri gidez do sistema de fixação externa utili zado no tratamento de fratura é
indeterminada.
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ILIZAROV ( 1988) e CAMBRAS ( 1987) idealizaram fi xadores ex ternos
multiplanares onde se concl uiu que ex istia, independentemente da direção da carga
aplicada, maior estabilidade na montagem.
Muito tem sido relatado sobre a rigidez dos fixadores externos. Portanto, estudos
em geral, se concentram focalizados nas características geométricas dos componen tes
e nas configurações do fixador externo, já que estes elementos são os que mais
influenciam na rigidez do aparelho. Outro aspecto, alvo de investigação, é a
verificação das tensões na interface do osso com o pino de fixação (FINALY et ai.,
1987).
Dentre os componentes elo fixador ex terno, o pino de fixação é o menos rígido
(CHAO et ai., 1979). E os maiores deslocamentos ocorrem em função de sua flexão
(KEMPSON e CAMPBELL, 198 1).
EGAN &

SHEARER ( 1987) concluíram que fixadores externos com

configurações angulares ele pinos e com

separação maior entre eles pela barra

possibilita maior estabilidade ela fratura quando houver esforço de flexão
independen temente de sua direção, como também, maior estabilidade quando houver
esforços de compressão.
O afrouxamento dos pinos e também a rigidez dos fixadores ex ternos têm sido
investigados (RYBICKI e SIMONEN, 1977; CHAO et al.,l982; KASMAN e
CHAO, 1982; OONISHI et ai., 1984; KOTZAR et ai., 1990). Os deslizamentos das
partes adjacentes é uma das principais causa do afrouxamento nas interfaces dos
componentes que compõem a montagem do aparelho.
A maior parte dos fixadores externos avaliada incorpora uma geometria na qual
os pinos de fixação encontram-se em um mesmo plano. Isso faz com que a rigidez
{I

seja muito maior para flexões ocorridas no plano dos pinos do que a rigidez ocorrida
perpendicularmente ao plano dos pinos ( CHAO et ai., I 982; KEMPSON e
CAMPBELL, 1981; McCOY et ai., 1983; SELIGSON et ai., 1981 ).
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1.3 APLICAÇÃO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS NA ÁREA
MÉDICA

O método dos elementos finitos utilizado no estudo do comportamento mecânico
de próteses vem se destacando graças aos avanços computacionais.
O despertar da comunidade científica para o assunto deu origem à pnmetra
publicação, em 1972, após mais de uma década em que o método dos elementos
finitos iniciou uma verdadeira revolução na análise elas estruturas dentro da
Engenharia Mecânica, quando BREKELMANS et ai. ( 1972) publicaram o primeiro
trabalho abordando a biomecânica.
As ferramentas matemélticas utilizadas para avaliar as análises de tensões dentro
da mecânica clélssica não eram muito adequadas para a biomecânica devido ao alto
grau de irregularidades das propriedades estruturais

dos ossos. O método dos

elementos finitos começou a ganhar grande importância devido à sua capacidade ele
poder avaliar as tensões, condições de carregamento e comportamento do material
em estruturas altamente complexas (HUISKES e CBAO, 1983).
MEF começou a ser utilizado dentro da biomecânica com a finalidade de
investigar as tensões relacionadas com a arquitetura dos ossos e o processo de
remodelamento dos ossos, de testar e otimizar as configurações das articulações
artificiais e instrumentos de fixação (HUISKES e CHAO, 1983).
Autoridades do governo europeu estão se movimentando no sentido de
responsabilizar tanto o cirurgião como o fabricante pelo desempenho das próteses por
eles prescritas. Isto tem levado alguns fabricantes a buscar soluções para avaliar o

,.

comportamento mecânico destas próteses por meio de modelos virtuais que são
exaustivamente ensaiados. Esses ensaios permitem, com grande facilidade, a variação

,,

de parâmetros geométricos, de propriedades mecânicas do material e de geometria no
modelo virtual contribuindo com a economia de tempo para obter previsões de
resultados (VICECONTI et ai., 1997).
A variedade de próteses hoje existente é muito grande e, mesmo assim, não
atendem variadas de formas anatômicas dos pacientes, especialmente as próteses de
quadril, onde se utiliza cimento cirúrgico, não apenas para fixação, como também
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para preenchimento dos espaços existente entre a prótese e a medula (VICECONTI et
ai., 1997).
Os fixadores extemos são caros e na grande parte do mundo ortopédico utilizamse soluções s imples sem grandes custos e que produzem os mesn1os resultados do
•)

que aqueles com custos altos desde que usados de maneira adequada. (CAMON et
ai., 1985; NOOR, 1988).
O ideal seria o desenvolvimento de próteses perso nalizadas para cada paciente.
Mas como desenvolvê-las a um custo fmanceiro e de tempo relativamente baixo
garantindo que as tenham propriedades físicas e químicas compatíveis com o
paciente? (BALEANI el ai., 1997).

1.4

OBJETIVO
A proposta deste trabalho é apresentar um modelo tridimensional de um fixador

externo construido com auxílio do computador e avaliar o comportamento mecânico
deste, tais como a rigidez e o deslocamento, utilizando o Método dos E lementos
Finitos e vaUdar essa avaHação com ensaios mecânicos.

l•

.•

9

2

2.1

MATERIAL E MÉTODO

MATERIAL

O aparelho de fixação externa foi constituído de uma barra de alumínio, quatro
conectares de alumínio, quatro parafusos de fixação confeccionados de aço
inoxidável, quatro porcas de aço inoxidável , quatro pinos de fixação também feitos
de aço inoxidável (ANEXO fl). Este aparelho foi transfixado em duas porções de
madeira com espaçamento de IO mm entre elas imitando o osso fraturado.
A Figura I mostra o desenho explodido do conjunto fixador externo e madeiras.

•'

lO

1- Barra de Alumínio.
2- Porca de Aço Inox.
3- Conectar de Alumínio.
4- Pino de tixação de Aço
Inox.
5- Madeira.
6- Parafuso de Aço Inox.

FIGURA I - Desenho explodido do fixador externo e madeiras.

,,

ti

li

2.2

METODOLOGIA

2.2.1 Ensaios Mecânicos

O fixador externo foi submetido a três tipos de ensaios mecânicos (tlexocompressão; flexão ântero-posterior e flexão lateral).
2.2. 1. 1 Ensaio de Flexo-compressão

Foram util izadas quatro configurações diferentes no ensaio mecânico de nexocompressão variando-se a distância entre o centro geométrico da seção transversal da
barra e o ponto de aplicação ela carga.
No ensaio I a distância entre as interfaces pino-madeira e pino-conexão foi de
20 mm, no 2 essa distância foi ele 30 mm, no 3 essa distância foi de 40 111111 e no 4
essa distância foi de 50 111m.
A Figura 2 ilustra os quatro ensaios mecân icos.

15,4 N

r:;
L

•I

rL

r

L

FIGURA 2 - Configuração dos quatro ensaios ele nexo-compressão mostrando a
direção, sentido e intensidade do carregamento e o vínculo estrutural.
Nesses ensaios a carga foi aplicada na porção superior da madeira e a base da
porção inferior ela madeira ficou apoiada na parte fixa da máqu ina.
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2.2. 1.2 Ensaio de Flexão Ântero-Posterior

Neste tipo de ensaio, apenas um a configuração foi colocada em teste, onde a
carga foi aplicada na face anterior posterior da porção superior ela madeira e a base da
porção inferior foi engastada (figura 3).

o

!'I

N

Obs. As <.:otas estão em mm.

FIGURA 3 - Configuração do ensaio de flexão ântero-posterior mostrando a direção
sentido e intensidade do carregamento e o vínculo estrutural.

,,

2.2.1.3 Ensaio de Flexão Lateral

Nesse ensaio, também foi testado apenas uma configuração (figura 4) e a carga
ti

foi aplicada na face lateral da porção superior da madeira e a base da porção inferior
foi engastada.
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o

N

o

N

Obs. As cotas estão em mm

FIGURA 4 - Configuração do ensaio de flexão lateral mostrando a direção e sentido
do carregamento e o vínculo estrutural.

2.2.2 Máquina Universal de Ensaio (MUE)
Para todos estes ensaios foi usado apenas um único protótipo e para não
invalidá-lo os ensaios ocorreram apenas na fase elástica do aparelho.
Os teste mecânicos foram realizados em uma máquina universal de ensaio
(MEU), do laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

..

da Universidade de São Paulo .
Para a medida da carga aplicada foi utilizada uma célula de carga Kratos®
modelo KM com capacidade de 50 kgf ligada a uma ponte de extensometria
Sodmex®, modelo CAE 201, que foi utilizada para a leitura dos valores da carga
aplicada. Os deslocamentos foram medidos por um relógio comparador Mitutoyo®,

com precisão de 0,0 I mm. A velocidade de aplicação da carga foi de 0,1 mm/min,
com pré-carga de 300 gramas, e com tempo de acomodação de um minuto (Figura
5).
"

FIGURA 5 - Ensaio de Flexo-compressão realizado no fixador externo: l) célula de
carga, 2) relógio comparador, 3) conjunto a ser testado.

Os dados colhidos nos ensaios foram os valores da carga aplicada e os
deslocamentos na direção da força (Anexo l).
2.2.3 Programa de analise por elementos finitos ANSYS®.

O ANSYS® consiste em um programa que faz análise do comportamento
mecânico de estruturas utilizando o método dos elementos finitos bastante
conceituado pelo Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de
•l

Engenharia de São Carlos.
Este programa possui ferramentas para criação de malhas. para atribuição de
materiais. para aplicação de esforços e vínculos estruturais como também
ferramentas para verificação do comportamento mecânico res ultante destes esforços.
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2.2.4 Modelamento 30
No modelamento, utilizou-se o programa Microstation Modeler/J da Bentley
Systems®, que com suas ferramentas de criação de sólidos básicos paramétricas e
modelamento por características, permitiu a criação em três dimensões do conjunto
fixador externo e as duas porções de madeira.
Após feita a modelagem do fixador externo, o modelo foi exportado através de
um tradutor com extensão IGES® que possibilitou a leitura deste arquivo pelo
programa ANSYS®.
As entidades geométricas do modelo passaram a se comportar como superfícies
dentro do ANSYS®.

2.2.5 Organização da topografia
Através dos recursos de criação de volumes por superficies oferecido pelo
programa ANSYS® foi possível tomar o modelo como um conjunto de sólidos
novamente compondo, assim, o modelo do fixador externo.
Após estabelecido o modelo foi necessário dividi-lo em geometrias com
topologias regulares para a criação de uma malha regular evitando, assim, a geração
excessiva de elementos (Figura 6) .

.,
•I
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FlGURA 6- Modelo do fixador externo dividido em volumes regulares pronto para
receber a malha constituída por elementos finitos.

2.2.6 Geração da Malha
A barra do fixador recebeu uma malha composta de elementos poliedro de 6
lados com 20 nós e os parâmetros dos materiais adotados foram módulo de
3

elasticidade E= 69* I 0 N/mm
n

·I

que

representam

o

2

,

alumínio

coeficiente de Poisson V=0,38 propriedades estas
(BEER

e

JOHNSTON,

1982)

(Figura

7).
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FIGURA 7 - Barra constituída de elementos finitos

Cada conexão foi dividida em dois tipos de volumes: um tipo de volume foi
subdividido em volumes regulares e também receberam malha composta de
elementos poliedro de 6 faces com 20 nós. Já, o outro tipo de volume foi malhado
com elementos tetraedro com IO nós. O material atribuído também foi o alumínio
(Figura 8).
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FrGURA 8 -Conexão constituída por dois tipos de elementos finitos

Os quatro pinos de fixação foram malhados com elemento poliedro de seis faces
com 20 nós (Figura 9), onde receberam as propriedades do aço inoxidável
2

E=I90* IO-' N/rnm • V= 0,40 (POPOY. 1978).
Poliedro de seis
faces com 20 nós

FlGURA 9 - Haste de fixação composta por elementos finitos.

•I

As duas partes de madeira foram divididas, cada uma, em dois tipos de volumes
um tipo foi malhado com elemento poliedro de seis lados com 20 nós com
propriedade do material adotado E= 15* w-~ N/mnl e V= 0,40 (BEER e JOHNSTON,
1982). O outro tipo recebeu malha com elemento tetraedro com IO nós, com as

mesmas propriedades daquele.
A t1gura IO apresenta a malha do conjunto do fixador externo e madeira.
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Poliedro de seis faces
com 20 nós

tetraedro
com I Onós

FIGURA lO- Modelo do fixador externo fixado em madeira

O modelo foi submetido a 6 (seis) ensaios, flexo-compressão (1 , 2, 3 e 4), flexão
ãntero-posterior (5) e flexão lateral (6).
O modelo foi constituído de 7.924 elementos e 21.979 nós para o ensaio l , de
9.041 elementos e 24.055 nós para o ensaio 2, de 8.062 elementos e 23.282 nós para
o ensaio 3, de 8.315 elementos e 23.988 nós para o ensaio 4, de 7.924 elementos e
21.979 nós para o ensaio 5, de 7.924 elementos e 21.979 nós para o ensaio 6.
Em todos os ensaios, a base inferior da madeira recebeu um vínculo de tixação e
•I

as forças foram aplicadas com a mes ma intensidade e posição do que naqueles testes
realizados na maquina universal de ensaio conforme apresentado nas figuras 2, 3 e 4.
A comparação dos resultados obtidos na máquina universal de ensaio e no MEF
foi feita por meio de tabela co mparati va da rigidez e dos deslocamentos, e também
pela inclinação das curvas carga versus deslocamento.

20

3

3.1

RESULTADOS

ENSAIO DE FLEXO-COMPRESSÃO (1)
A figura li apresenta a imagem do modelo deformado e não deformado junto

com um quadro de cores do lado direito onde mostra a intensidade das tensões
atuantes no modelo de acordo com essas cores. A figura 12 apresenta somente a
imagem do modelo deformado junto com o quadro de cores mostrando as tensões
atuantes conforme a cor. A figura 13 apresenta o gráfico carga (TIME) x
deslocamento (VALU).

FIGURA li - lmagem do modelo deformado e não deformado do ensaio I junto com
quadro de cores correspondente com as tensões atuantes no modelo.

2!

FIGURA 12 - Imagem do modelo deformado no ensaio l junto com quadro de cores
correspondente com as tensões atuantes no modelo.

~-

FIGURA 13 - Imagem do gráfico carga x deformação do ensaio I
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3.2

ENSAIO DE FLEXO-COMPRESSÃO (2)

,,
A tigura 14 apresenta a imagem do modelo deformado e não deformado junto
com um quadro de cores do lado direito onde mostra a intensidade das tensões
atuantes no modelo de acordo com essas cores. A tigura 15 apresenta somente a
imagem do modelo deformado junto com o quadro de cores mostrando as tensões
atuantes conforme a cor. A tigura 16 apresenta o grático carga (TIME) x
deslocamento (VA LU).

FlGURA 14 - lmagem do modelo deformado e não deformado do ensaio 2 junto com
quadro de cores correspondente com as tensões atuantes no modelo.
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FIGURA 15- Imagem do modelo deformado do ensaio 2 junto com quadro de cores
correspondente com as tensões atuantes no modelo.

FIGURA 16 - Image m do gráfico carga x deslocamento do ensaio 2
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3.3

ENSAIO DE FLEXO-COMPRESSÃO (3)

A figura 17 apresenta a imagem do modelo deformado e não deformado junto
•)

com um quadro de cores do lado direito onde mostra a intensidade das tensões
atuantes no modelo de acordo com essas cores. A figura I 8 apresenta somente a
imagem do modelo deformado junto com o quadro de cores mostrando as tensões
atuantes conforme a cor. A figura 19 apresenta o gráfico carga (TIME) x
deslocamento (VALU).

FlGURA I7 - Imagem do modelo deformado e não deformado do ensaio 3 j unto com
quadro de cores correspondente com as tensões atuantes no modelo.
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FlGURA 18 - lmagem do modelo deformado do ensaio 3 junto com quadro de cores
correspondente com as tensões atuantes no modelo.

FlGURA 19 lmagem do gráfico carga x deslocamento do ensaio 3.
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3.4

ENSAIO DE FLEXO-COMPRESSÃO {4)

...

A figura 20 apresenta a imagem do modelo deformado e não deformado junto
com um quadro de cores do lado direito onde mostra a intensidade das tensões
atuantes no modelo de acordo com essas cores. A figura 21 apresenta somente a
imagem do modelo deformado junto com o quadro de cores mostrando as tensões
atuantes conforme a cor. A figura 22 apresenta o gráfico carga (TIME) x
deslocamento (VALU).

FIGURA 20 - Imagem do modelo deformado e não deformado do ensaio 4 junto com
quadro de c01:es correspondente com as tensões atuantes no modelo.
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FIGURA 21 - [magem do modelo deformado do ensaio 4 junto com quadro de cores
cotTespondente com as tensões atuantes no modelo.

FlGURA 22- lmagem do gráfico carga x deslocamento do ensaio 4.
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3.5

ENSAIO DE FLEXÃO ÂNTERO-POSTERIOR {5)
A figura 23 apresenta a imagem do modelo deformado e não deformado junto

com um quadro de cores do lado direito onde mostra a intensidade das tensões
atuantes no modelo de acordo com essas cores. A figura 24 apresenta somente a
imagem do modelo deformado junto com o quadro de cores mostrando as tensões
atuantes conforme a cor. A figura 25 apresenta o gráfico carga (TlME) x
deslocamento (VALU).

,,

FIGURA 23-- Imagem do modelo deformado e não deformado do ensaio 5 junto
com quadro de cores correspondente com as tensões atuantes no modelo.
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FIGURA 24- únagem do modelo deformado do ensaio 5 junto com quadro de cores
correspondente com as tensões atuantes no modelo.

•I

FlGURA 25 - Imagem do gráfico carga x deformação do ensaio 5.
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3.6

ENSAIO DE FLEXÃO LATERAL (6)

A figura 26 apresenta a imagem do modelo deformado e não deformado junto
com um quadro de cores do lado direito onde mostra a intensidade das tensões
atuantes no modelo de acordo com essas cores. A figura 27 apresenta somente a
imagem do modelo deformado junto com o quadro de cores mostrando as tensões
atuantes conforme a cor. A figura 28 apresenta o gráfico carga (TIME) x
deslocamento (VALU).

FIGURA 26- [magem do modelo deformado e não deformado do ensaio 6 junto com
quadro de cores correspondente com as tensões atuantes no modelo.
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FIGURA 27- Imagem do modelo deformado do ensaio 6 junto com quadro de cores
correspondente com as tensões atuantes no modelo.

FlGURA 28 - lmagem do gráfico carga x deformação do ensaio 6.
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3.7 COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS NA MUE E NO
MEF
A comparação dos resultados obtidos na máquina universal de ensaio e pelo
MEF do ensaio I (flexo compressão) é mostrada na figura 29.
Flexo Compressão
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FlGURA 29 - Comparação entre as c urva carga x deslocamento dos testes obtidos na
MUE e no MEF do ensaio l.

A comparação dos resultados obtidos na máquina universal de ensaio e pelo
MEF do ensaio 2 (flexo-compressão) é mostrada na figura 30.
Flexo Compressão
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FlGUR A 30 - Comparação entre as curva carga x deslocamento elos testes obtidos na
MUE e no MEF do ensaio 2.
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Comparação dos resultados na máquina universal de ensaio e pelo MEF do
ensaio 3 (flexo-compressão) é mostrada na figura 31.
Flexo Compressão
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FlGURA 31 - Comparação entre as curva carga x deslocamento dos testes obtidos na
MUE e no MEF do ensaio 3.

Comparação dos resultados obtidos na máquina universal de ensaio e pelo MEF
do ensaio 4, (flexo-compressão) é mostrada na fi gura 32.
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FlGURA 32 - Comparação entre as curva carga x deslocamento dos testes obtidos na
MUE e no MEF do ensaio 4.

Comparação dos resultados obtidos na máquina universal de ensaio e pelo MEF
do ensaio 5 (flexão ântero-posterior) é mostrada na figura

:n.

Flexão antero posterior
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FlGURA 33 - Comparação entre as curvas carga x deslocamento dos testes obtidos
na MUE e no MEF do ensaio 5.

Comparação dos resultados obtidos na máquina universal de ensaio e pelo MEF
do ensaio 6 (flexão lateral) é mostrada na figura 34.
Flexão Lateral
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FlGURA 34 -.Comparação entre as curva carga x des locamento dos testes obtidos na
MUE e no MEF do ensaio 6.
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A TABELA I apresenta a rigidez obtida nos ensaios da tviUE e nos dos lviEF.
TABELA I - Rigidez apresentada pelos ensaios obtidos na MU E e no MEF.

MUE

MEF

Ensaio

Rigidez N/mm

Ri gidez N/mm

1

16,63

15,54

2

12,75

14,34

3

8,33

9,21

4

6,60

7, 11

5

3,77

4,78

6

1,22

2,52

A TA BELA 2 apresenta os deslocamentos nos dois modos ele ensaio para os
mesmos va lores ele carga.
TABELA 2 -Deslocamentos dos dois modos (MEU e MEF) de ensaio para valores
de carregamento iguais.

•I

Ensaio

Carga (N)

1

35,30

MUE
Desloc. (mm )
2,00

MEF
Desloc. (mm)
2, 13

Diferença
Percentual Relativa( %)
6,50

2

27,40

2,00

1,91

4,50

3

18,90

2,00

2,05

2,50

4

15,40

2,00

2,17

8,50

5

14,40

3,00

3,01

0,90

6

7,30

3,00

2,90

3,70
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DISCUSSÃO
Um dos pontos mais importantes que contribuem comprovadamente para o

sucesso e progresso no uso dos recursos de MEF está relacionado aos conceitos
fundamentais obrigatórios na utilização da tecnologia MEF. Muitos profissionais que
iniciam suas aplicações nessa área encontram dificuldades na utilização dessa
tec nologia. Essas dificuldades advêm do fato de que o aprendizado de uso do
programa de análise por elementos finitos é feito sem conhecimento satisfatório do
Método dos Elementos Finitos, confundindo-se o aprendizado de manuseio de
programas com o conhecimento do Método dos Elementos Finitos. Justifica-se,
portanto, a filosofia de abordagem: se o analista não s9uber modelar o problema sem
ter o co mputador, ele não deverá fazê-lo tendo o computador (ALVES FILHO,
1999).

Em visão oposta a anterior, muitas vezes, o aprendizado é de tal profundidade
em técn icas matemáticas que, após um longo curso puramente acadêmico, surge a
pergunta: "como utilizar esse conhecimento na prática?" Em função dessa
abordagem, surgem o temor e o desestímulo quanto à aplicação desse conhecimento.
Deve-se introduzir o embasamento conceitual fundamental visando à utilização e
ao entendimento do programa aplicativo, à luz dos conceitos.
Essa metodologia, tem-se revelado uma visão equ ilibrada entre o conhecimento
•)

teórico necessário e a aplicação prática.
A primeira dificuldade encontrada foi na leitura do arquivo, com ex tensão IGES
exportado através do Modeler/J®, feita pelo ANSYS®, que na qual todas entidades
geométricas que se comportavam como sólidos passaram a se comportar como
superfícies. Quase todas essas superfícies tiveram que ser revisadas e muitas até
reconstruídas para que o programa de elementos finitos conseguisse convertê-las em
sólidos novamente, o que tornou esta fase trabalhosa.

37

No método elos elementos finitos ternos que assumir algumas condições de
contorno que, às vezes, tornam o modelo virtual não totalmente fiel ao modelo real.
Mas, tal fato não chega a comprometer os resultados. Não fugindo à regra, nesse
modelo virtual submetido à análise do MEF, algumas condições também foram
assumidas. No caso das interfaces, barra-conectares, conectares-parafusos, parafusoshastes e hastes-madeira, todas elas foram soldadas de modo a não permitir o
movimento ele deslizamento entre as interfaces adjacentes. As condições de
carregamento impostas ao modelo foram cuidadosamente aplicadas para permanecer
dentro ela zona elástica e, também, só permitindo pequenos deslocamentos. Com
estes cuidados foi possível comparar os resultados obtidos nos ensaios na máquina
universal de ensaio com os dos MEF levando-se em conta que, com carregamento
intenso levaria, nos ensaios realizados na MUE} aos escorregamentos das partes
adjacentes do aparelho o que não ocorreria no modelo MEF pois as partes adjacentes
foram todas soldadas não permitindo tais escorregamentos. Isto conduziria a grandes
divergênc ias na comparação dos resultados.
O tempo consumido pelo computador para resolver as equações uti I izadas no

MEF foi em torno de uma hora e quarenta minutos para cada ensaio. Isto foi devido
ao elevado número de nós e também ao tipo de resultado requisitado para análise,
pois a escolha do tamanho adequado da malha não parece óbvia em uma estrutura.
Ela depende elo conhecimento das propriedades do elemento escolhido para a
representação do problema, que é a característica fundamental do método. Mas os
programas de elementos finitos oferecem uma biblioteca com diversos tipos de
elementos, cada um tentando representar um diferente comportamento físico
conhecido da mecânica estrutural como placas, cascas, membranas, sólidos, vigas etc
•I

(ALVES FILHO, 1999).
Foram usados dois tipos de elementos para gerar a malha do modelo; o poliedro
de seis lados que serviu para preencher as regiões com formas geométricas regulares
possibilitando, assim, a geração de malhas regulares com redução do número de
elementos, e o tetraedro que serviu para completar as partes onde o geometria não
permitia o preenchimento com elementos regulares. Foi o que aconteceu com quase
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todas as regiões de contato onde o número de elementos gerados foi grande por
serem regiões com topologia complexa.
O programa ANSYS® possui um método particular em mostrar os resultados que
tiveram, antes da comparação com os obtidos da MUE, que ser interpretados de
Q

modo a torná-los apropriados.
O maior valor do carregamento lido para cada ensaio realizado na MUE foi o
utili zado para aplicação do carregamento no correspondente teste MEF e, para poder
observar os crescentes deslocamentos em função destes carregamentos nos testes
MEF, contou com o recurso interativo entre a carga e o deslocamento do programa
ANSYS® no qual promoveu uma interação incrementai de carregamentos que
consiste em extrair valores incrementais de deslocamentos até atingir o valor do
deslocamento correspondente ao carregamento máximo. Com estes pares ordenados
foi possível obter gráficos e tabelas com as variáveis carga e deslocamento.
Alguns gráficos carga x deslocamento extraídos do programa ANSYS® se
mostraram decrescentes, isso devido ao sistema de coordenadas adotado na qual o
programa faz referência porém, não comprometeu os resultados e sim apenas o
aspecto visual.
Alguns autores têm reconhecido que a soldagem das interfaces interferem nos
resultados interpretando este procedimento como incorreto ( CHAO et ai., 1979;
VASSOUGHI et ai., 1989; MEROI e NATALI, 1989). Portanto; basearam-se em
trabalhos onde os modelos foram constituídos em 2D (duas dimensões) além de
submeterem esses modelos a carregamentos acima da região elástica.
SCHOLTEN et ai. (1980), HAMPTON et ai. ( 1980), CROWNINSHIELD et ai.
(1981) e TARR et ai. (1982) apud HUISKES et ai. ( 1983) 1 utilizaram o Método dos

•I

Elementos Finitos 3-D com vários graus de refinamento para avaliar o
comportamento mecânico de estruturas complexas. Não foi observado, nesses
estudos, a convergência de resultados devido à grande variedade da densidade na

1

TARR. et ai. ( 1982). Predictions vf ceme111-bone fai/ure criteria: three dimensional jinite elementmodels

versus clinicai reality of total hip replacement. Finite Elements in Biomeclumics, New York, John Wiley.
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malha, à diferença na geometria, às cond ições de carregamento como, também, às
propriedades do material. Isso torna fundamental o procedimento com a atribuição de
elementos, propriedades do materi al, condições de carregamento, cond ições de
fixação e aspectos geométricos, para validação do modelo proposto.
O valor da ri gidez observado no ensaio de flexão lateral obtido na MUE e no
MEF mostrou-se uma grande diferença ( I 06%), provavelmente no menor valor
obtido na MUE foi devido a um desli za mento en tre os componentes que compõe o
fixador, provocando uma rotação indesejada.
O fixador externo utilizado para os ensaios mecân icos foi o do tipo Hoffman n
por apresentar algumas particularidades tais como o de ser constituído de vários
materiais e possuir juntas. Este modelo de fi xador tem sido testado pelo MEF por
alguns autores (B EAUPRE et ai. , 1983. VOSSOUGHI et ai. 1989 CHAO et ai.
1989).

40

5

CONCLUSÃO
l) O modelo do fixador ex terno tridimensional proposto pelo MEF most rou-se
eficiente na avaliação do deslocamento e rigidez.
2) A rigidez aumenta com a redução da distância entre a porção de made ira e a
barra de sustentação na montagem do fixador externo com a madeira.
3) Os resultados dos ensaios mecânicos se aproximaram dos resultados obtidos
pelo MEF tornando-os estes v<llidos.

,,
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ANEXOS

I.
Valores de carga e deslocamento lidos durante os ensaios na MUE e no MEF
(pg. 42)
H.
Desenho detalliado dos elementos que constituem o fixador externo e das
porções de madeira (pg. 43-50).
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MUE (N
8,70
11,90
15,60
19,00
25,40
28,80
32,00
35,30

MUE (N)
4,00
5,60
7,20
8,90
10,60
12,00
14,00
15,50
17,40
18,90

MUE (N)
5,80
8,00
9,1 0
11,40
13,70
14,80

Ensaio 1
MEF (N)
Desloc. (mm)
6,67
9,95
13,24
16,62
23,19
26,48
29,86
33,14

0,40
0,60
0,80
1,00
1,40
1,60
1,80
2,00

Ensaio 3
Desloc. (mm)
MEF (N)
1,90
3,70
5,60
7,40
9,30
11,00
12,90
14,70
16,70
18,40

0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

Ensaio 5
Desloc. (mm)
MEF (N)
2,89
5,78
7,18
10,07
12,96
14,36

0,60
1,20
1,50
2,10
2,70
3,00

MUEJN)
7,60
9,50
12,20
14,70
20,10
22,70
25,30
27,40

MUE (N)
4,80
5,90
7,40
8,60
11,30
12,60
13,80
15,40

MUE (N)
4,40
5,10
5,30
6,20
6,90
7,30

Ensaio 2
MEF (N)
Desloc. (mm)
5,76
8,59
11,52
14,35
20,10
22,93
25,85
28,69

0,40
0,60
0,80
1,00
1,40
1,60
1,80
2,00

Ensaio 4
MEF (N)
Desloc._(mm)
2,90
4,20
5,70
7,10
10,00
11 ,30
12,80
14,20

0,40
0,60
0,80
1,00
1,40
1,60
1,80
2,00

Ensaio 6
MEF (N)
Desloc. (mm)
1,55
3,00
3,73
5,28
6,83
7,56

0,60
1,20
1,50
2,10
2,70
3,00
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