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RESUMO 

As tecnologias assistivas possibilitam que pessoas com disfunções de variados níveis 

recuperem suas habilidades e possam se reinserir de forma ativa no meio social. O uso de 

muletas canadense como estratégia de locomoção permanente ou transitória se mostra um 

desafio para o usuário, pois os membros superiores não são preparados para receber cargas 

oriundas da deambulação assistida, provocando dor e lesões de vários níveis em toda a sua 

estrutura com maior incidência sobre as articulações. O surgimento de lesões pode inviabilizar 

o uso do recurso, impossibilitando a locomoção. Diferentes metodologias de desenvolvimento 

e análise vem sendo empregadas na tentativa de conceber dispositivos que alterem os 

comportamentos dinâmicos das cargas durante a marcha, no entanto se mostram rudimentares 

pela baixa efetividade de resposta. A proposta deste estudo se fundamenta no desenvolvimento 

e analise experimental de um sistema de amortecimento a partir de um amortecedor hidráulico 

de mola a gás, que permita ser incorporado a uma muleta comercial com observância aos 

preceitos dispostos na norma (ISO11334-1, 2007) que regulamenta a fabricação de muletas. 

Testes foram realizados para obter as informações características do sistema massa-mola-

amortecedor. Os resultados apontam que ocorrerá um deslocamento de 5mm no amortecedor, 

com um usuário de 75kg andando a 1,55m/s, dentre outras condições, e indica as premissas 

para a escolha de um amortecedor a partir de um catálogo de um fabricante a ser adaptado a 

uma muleta. 

 

Palavras-Chave: tecnologia assistiva; amortecedor hidráulico a gás; muleta canadense. 
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ABSTRACT 

Assistive technologies enable people with dysfunctions of varying levels to regain their abilities 

and to actively reinsert themselves in the social environment. The use of lofstrands as a 

permanent or transitory locomotion strategy is a challenge for the user, since the upper limbs 

are not prepared to receive loads from assisted walking, causing pain and lesions of various 

levels throughout their structure with higher incidence on the joints. The appearance of injuries 

can make the use of the resource unfeasible, making it impossible to move. Different 

methodologies of development and analysis have been used in the attempt to design devices 

that alter the dynamic behavior of loads during gait, but they are rudimentary because of the 

low effectiveness of response. The proposal of this initial study is based on the development 

and experimental analysis of a damping system from a spring-to-gas hydraulic damper, 

allowing it to be incorporated into a commercial lofstrand according to the precepts set forth in 

the standard (ISO11334-1, 2007) which regulates the manufacture of crutches. Tests are 

performed to obtain the information characteristic of the mass-spring-damper system. The 

results indicate that it is a displacement of 5mm without shock absorber, with a user of 75kg 

walking at 1.55m / s, having other conditions, being indicated as premises for the choice of a 

shock absorber from a catalog of a manufacturer to be adapted one a lofstrand.  

 

Key-Words: assistive technology; gas hydraulic damper; lofstrand. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Mesmo com o grande e rápido avanço das tecnologias, e a busca constante por 

inovação, algumas áreas de estudo têm tido insuficiente avanço, como acontece no campo de 

tecnologias assistivas, que possui escassez de literaturas e pesquisas que investiguem aspectos 

ergonômicos e funcionais, gerando pouco entendimento sobre os impactos decorrentes da 

utilização destes produtos, tanto por usuários permanentes, quanto transitórios, avaliando, 

assim, os possíveis efeitos colaterais do uso dos mesmos. 

As tecnologias assistivas possibilitam a pessoa com deficiência restritiva, retomar 

parcialmente ou integralmente suas capacidades. Apesar da relevância desses aparatos, a falta 

de estudos sobre a percepção do usuário e da avaliação sobre a ótica dos mesmos, implica na 

rejeição do instrumento, na insatisfação e no abandono do recurso, sendo situações 

frequentemente experimentadas por usuários de produtos assistivos, segundo Guimarães et al. 

(2015). 

Tais recursos não são observados somente em função da sua utilidade ergonômica, 

mas também em aspectos simbólicos e emocionais de interação entre o usuário e objeto. 

Entretanto é evidenciado pelos usuários, problemas diversos como o alto custo, em seguida seus 

aspectos ergonômicos de desconforto, aparência, pouca variedade de opções comerciais e 

segurança. É valido ressaltar que também é observado o desconhecimento de algumas 

tecnologias devido à dificuldade de comercialização, segundo Soares et al. (2014).
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A atuação multidisciplinar permite a aplicação de princípios e métodos da engenharia 

para compreensão, definição e resolução de problemas em biologia e medicina. Essa abordagem 

subsidia, tecnicamente, o desenvolvimento de aparatos assistivos, porém utilizando dos 

critérios clínicos que abrangem a necessidade do recurso específico, como os auxílios de 

mobilidade que são dispositivos mecânicos ou eletromecânicos que amparam ou substituem a 

marcha permitindo ao usuário o deslocamento semi ou totalmente autônomo. 

Os dispositivos de apoio já eram utilizados pelos seres humanos desde a Antiguidade, 

em situações em que as pessoas estavam doentes ou feridas. Evidências de tais dispositivos 

foram descobertas na Ilha Elefante, no Egito, e datam de 2830 a.C., mas o seu design e 

tecnologia tem avançado lentamente em comparação com outras formas e aparelhos auxiliares 

de locomoção, segundo Oliveira (2017) .  

Segundo estudos de Bateni e Maki (2004), os recursos de auxílio a mobilidade 

permitem que pessoas com diferentes condições clínicas possam manter seu equilíbrio e 

locomovam-se de forma independente, promovendo a redução da carga incidente sobre os 

membros inferiores, evitando diversos tipos de complicações. Tais dispositivos, como muletas 

axilares e canadenses, permitem o aumento da capacidade de mobilidade autônoma do usuário, 

entretanto, demandam a transferência de carga dos membros inferiores para os superiores, o 

que pode ter algum efeito negativo nestes membros, de acordo com Polese et al. (2011). 

Entretanto, esta redução da carga incidente sobre os membros inferiores provoca 

sobrecarga das estruturas musculoesqueléticas dos membros superiores, e, no uso de apenas 

uma muleta, provoca carregamento excessivo na estrutura do quadril do lado oposto ao uso. Na 

deambulação, ou seja, no caminhar com muletas axilares, 44,4% do peso corporal durante o 

pico de força é suportado pela palma da mão, de acordo com Bateni e Maki (2004) e Rogers, 

Leineweber e Andrysek, (2016). 

Um fator crítico no estudo da marcha assistida por muleta canadense é o gasto 

energético, que atinge o dobro da energia de marcha normal, levando a carregamentos maiores 

nas extremidades superiores. A articulação glenoumeral (no ombro) pode ser carregada por 

mais de 100% do peso corporal durante a marcha com muleta, segundo estudos de Fischer et 

al. (2014) e Capecci et al. (2015). 
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A muleta canadense, também conhecida muleta Lofstrand, foi projetada para 

melhorar o controle durante marcha, de acordo com Rogers, Leineweber e Andrysek, (2016), e 

difere da muleta axilar por transferir o ponto de apoio da axila para a mão e antebraço, com 

algumas particularidades por modelo. 

Durante o ciclo de marcha, as cargas aplicadas se distribuem entre o apoio de mão e o 

manguito, aplicando força nestes dois pontos com intensidades diferentes a cada fase da 

marcha, gerando pontos de maior carga nas regiões de contato com a mão e com o antebraço, e 

o somatório destas forças afetam toda a estrutura do membro superior. 

Ao longo da deambulação observa-se reações mecânicas originadas da interação entre 

o usuário e a muleta, à ação de transferência de carga é influenciada por variáveis como rigidez 

estrutural da muleta, ergonomia, amortecimento, massa corpórea, velocidade da marcha, 

variações do terreno, ângulo de balanço, ajuste correto da altura da muleta e aplicação de uma 

ou duas muletas. 

A variação do padrão de carregamento ao longo da deambulação com muletas 

canadenses oferece risco de lesões em vários níveis a médio e longo prazo, segundo Dooley, 

Ma, e Zhang, (2015). Considerando somente os usuários permanentes do recurso, lesões 

provenientes do uso podem impossibilitar este método de locomoção por inviabilidade de uso 

do instrumento. O uso contínuo de muletas canadenses pode comprometer toda a estrutura do 

membro superior, desde áreas distais de interação com o instrumento, passando pela junção do 

ombro, dor crônica nas articulações, tenossinovite (inflamação da bainha do tendão onde o 

músculo se conecta ao osso) no tendão do bíceps, neuropatia (fraqueza) ulnar no pulso e 

antebraço, desconforto chegando a paralisia da muleta são queixas relacionadas aos perfis das 

lesões, segundo Dooley, Ma, e Zhang, (2015), Rogers, Leineweber e Andrysek, (2016) e 

Capecci et al. (2015) 

A lesão do túnel do carpo é comumente atribuída ao uso de muletas. Esta síndrome 

provoca dor ou dormência na mão e punho devido à compressão das terminações, e é 

ocasionada pelo aumento de força aplicada na região ao lado do túnel carpo, próxima a base do 

polegar. Esta e outras complicações tem sido atribuídas, principalmente, ao aumento das forças 

transmitidas para as extremidades superiores durante a marcha assistida, de acordo com Rogers, 

Leineweber e Andrysek, (2016). 
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Nos estudos de Capecci et al. (2015), Macgillivray et al. (2015), Bateni e Maki (2004) 

e Dooley, Ma, e Zhang, (2015) é analisado o comportamento da muleta canadense durante a 

deambulação. As observações apontam similaridade nas características de carregamento, 

demonstrando, assim, a presença de um padrão para a transporte vertical da carga. Os resultados 

apontam a presença de dois picos de carga vertical: o primeiro pico é relativo a colisão da 

muleta com o solo, sendo esta a de maior amplitude de força; o segundo pico remete ao 

carregamento da muleta durante a etapa de suspensão, e atua com magnitude igual a massa 

corpórea. 

As vastas lesões provenientes do uso de muletas canadenses justifica intervenções que 

busquem amenizar seus efeitos. Entretanto a norma ISO11334-1(2007), Assistive products for 

walking manipulated by one arm – Requirements and test methods, regulamentadora da 

fabricação e teste de muletas canadense, impede alterações estruturais que afetem as geometrias 

pré-definidas e requisitos de manejo pelo usuário, porém não restringe a implementação de 

recursos auxiliares como, por exemplo, sistemas de amortecimento. 

Além da literatura já afirmar os efeitos colaterais sobre o uso de muletas, para maior 

fundamentação da motivação deste estudo, realizou-se um questionário online para ex e atuais 

usuários de muletas, transitórios e permanentes, incluindo, também, cuidadores, familiares e 

profissionais da saúde. Foram recebidas 54 respostas, de diferentes voluntários, durante os 

meses de julho a setembro de 2018, e os mesmos foram divididos nas categorias abaixo: 

 

Figura 1: Representação do perfil dos participantes do questionário 

Fonte: O Autor (2018) 
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Na Figura 1 vê-se que 57% das pessoas que responderam ao questionário são ex 

usuários de muletas, o que faz com que esse perfil seja a ampla maioria, seguido dos   

profissionais da saúde que atuam com usuários de muletas 

A Figura 2 indica se os usuários tiveram alguma lesão ou desconforto devido a 

utilização muletas canadenses ou não, em caso afirmativo, mostra os locais onde isso foi 

sentido. Observa-se que 48% dos usuários apresentaram lesões ou incômodos devido a 

utilização de muletas canadenses, onde mais metade destes obtiveram efeitos colaterais sentidos 

no ombro. 

 

 

Figura 2: Representação dos locais onde os usuários tiveram lesão após a utilização de 

muletas canadenses 

Fonte: O Autor (2018) 

 

A aplicação de um sistema efetivo de amortecimento permite atenuar os picos de 

carregamento, e auxiliar também em toda a deambulação, resultando em uma redução de carga 

sobre o membro superior, e reduzindo o risco de lesões acarretadas pelo uso deste instrumento. 

Essa estratégia é apresentada em propostas patenteadas e estudos que buscam analisar e validar 

tais sistemas, onde alguns modelos já estão disponíveis para comercialização, como ponteiras 

com mola. 
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A análise dos estudos anteriores presentes na literatura mostra que os dados 

antropométricos, ou seja, estudos das medidas e dimensões das diversas partes do corpo 

humano, são condicionantes que determinam o carregamento dinâmico e devem ser 

considerados para o desenvolvimento de um sistema eficiente. 

Com essa motivação, é proposto nesse estudo a modelagem, desenvolvimento, e a 

fabricação de um sistema de amortecimento para muleta canadense, a partir de subterfúgios 

facilmente encontrados comercialmente e utilizados para outros fins. A hipótese se baseia no 

conceito de que um sistema adaptativo pode atuar com maior efetividade no amortecimento 

para diferentes condições de carregamento, permitindo atenuar os picos de carga e promovendo 

a redução do risco de lesões originadas pelo uso deste instrumento. 

O sistema utiliza um amortecedor hidráulico de mola a gás, muito utilizado para 

diversas finalidades, acoplado internamente a muleta, propiciando explorar as melhores 

condições de eficiência na redução da taxa de carregamento. 

 

1.1. ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

O trabalho é composto por sete capítulos, que discorrem sobre a contextualização, 

fundamentação e metodologias a serem empregadas na adaptação do sistema de amortecimento 

para muleta canadense, juntamente como a análise dos resultados e conclusões obtidas pelo 

estudo. 

O Capítulo 01, faz referência a problemática que envolve o desenvolvimento de 

tecnologias de mobilidade assistida e problemas originados do uso de muletas do tipo 

canadense, justificando a motivação desta pesquisa e trazendo os objetivos que se busca atingir. 

O Capítulo 02, engloba o embasamento teórico sobre o amortecedor, a muleta 

canadense e a deambulação, necessárias para o desenvolvimento do sistema de amortecimento 

para muleta canadense. 

O Capítulo 03, se concentra em apresentar as etapas metodológicas a serem 

empregadas para desenvolvimento, os testes do amortecedor hidráulico de mola a gás e a 

proposta de adaptação do amortecedor na muleta. 
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O Capítulo 04, se concentra em analisar e apresentar os resultados dos testes 

experimentais realizados, discutindo seus resultados. 

O Capítulo 05, se refere as observações e conclusões dos resultados obtidos através de 

toda analise concretizada. 

O Capítulo 06, aponta as estratégias futuras de andamento da pesquisa e novas 

abordagens a serem realizadas. 

O Capítulo 07, apresenta toda a literatura utilizada neste estudo, fazendo referência 

aos mesmos. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1. CARACTERIZACÃO DA MARCHA ASSISTIDA 

Lesões transitórias ou permanentes de diferentes níveis nesses sistemas estão associadas 

aos principais problemas de locomoção e resultam na limitação funcional dos indivíduos 

acometidos pelas mesmas. A reeducação da marcha visa proporcionar a recuperação funcional 

e a adaptação frente às incapacidades originadas por uma lesão. 

Os métodos predominantes na análise clínica da marcha são a medição da cinemática, 

da cinética e da atividade muscular durante o ciclo de marcha: a cinemática consiste na 

caracterização do movimento sem referências às forças envolvidas; a cinética descreve as forças 

internas e externas que atuam num corpo em movimento; a eletromiografia define a atividade 

muscular que controla os movimentos durante a marcha, segundo Sousa et al. (2007). 

As metodologias de análise não são usualmente aplicadas no trabalho cotidiano por 

apresentarem características específicas do estudo científico da marcha, não há um critério 

específico para prescrição e seleção dos instrumentos de apoio e suspensão, prevalece a análise 

empírica do profissional sobre as características clínicas apresentadas pelo paciente.  

Os tipos de marcha assistida por muletas axilar ou canadense segundo Rogers, (2014) 

são: marcha de dois pontos; marcha de três pontos; marcha de quatro pontos; marcha por 

balanço simples e marcha por balanço duplo, apresentados na Figura 3. 

As condições de marcha se dividem em suporte ou suspensão. As marchas de dois 

pontos, de três pontos e de quatro pontos são utilizadas por pacientes que apresentam patologia 

motora que não comprometa o uso mínimo dos membros inferiores para o apoio na marcha,
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nessa condição de marcha as muletas atuam no equilíbrio e sustentação com uso do apoio 

simples ou duplo. 

 

Figura 3: Tipos de marchas com muletas. As figuras (a), (b) e (c) representam os tipos de 

marcha de suporte, as figuras (d) e (e) representam os tipos de marcha de suspensão. 

Fonte: Adaptado de (ROGERS, 2014). 

 

 

As marchas por balanço simples ou duplo apresentam a característica de suspensão e 

exigem o uso de apoio duplo sobre a muleta, o movimento pendular realizado durante a fase de 

apoio da muleta desloca o corpo suspenso sobre as muletas para frente e é finalizado com o 

contato do membro inferior com o solo, conforme Figura 4, na fase de apoio da muleta toda a 

massa corpórea fica suspensa, o que provoca o carregamento total sobre os membros superiores. 

A diferenciação entre as duas técnicas é feita pelo estilo de retomada que faz uso de um ou dois 

pés. 

Um estudo sobre esforços evidenciou que a marcha por balanço simples originava um 

aumento da energia despendida de 2 a 3 vezes, e um aumento do trabalho mecânico em 1,2 a 

1,5 vezes, quando comparado com a caminhada regular. Estudos de Capecci et al. (2015) 

também afirmam que o uso da marcha por balanço simples gera o efeito de sobrecarga do 

calcanhar pela retomada brusca do contato do membro com o solo, o pico de força de impacto 

pode comprometer o membro saudável. 
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Em seu estudo, Polese et al. (2011) propõe cinco questões de análise para o uso de 

dispositivos assistivos: impacto do dispositivo assistivo na habilidade para descarregar peso no 

membro; impacto na habilidade para movimentar o membro acometido; impacto na confiança; 

impacto na segurança; e impacto no jeito de caminhar.  

A deambulação humana é relativamente simétrica em relação aos movimentos angulares 

das articulações, aos padrões de ativação muscular e à sustentação da carga pelos membros 

inferiores, permitindo análise de acordo com as variáveis envolvidas Nordin Margareta e 

Frankel (2014). Da mesma forma, a marcha com a muleta canadense pode ser compreendida 

como um ciclo e dividida em duas fases distintas, a fase de apoio da muleta e a fase de balanço 

da muleta, como demonstrado por Capecci et al. (2015) em seu estudo na Figura 4. 

 

Figura 4: Ciclo de Marcha Assistida. Etapas do ciclo de deambulação assistida. 

Fonte: Adaptado de (CAPECCI et al., 2015). 

 

A fase de apoio se inicia com o contato a muleta com o solo, onde ocorre o primeiro 

pico de força de reação do solo ao instrumento. Posteriormente, em 10% do ciclo, se inicia a 

fase de carregamento com a transferência de carga do membro inferior para o membro superior, 

este carregamento ocorre de forma rápida e atinge seu máximo por volta de 30% do ciclo, então 

a carga se estabiliza e decresce ao entrar numa etapa de alívio que ocorre quando é recobrado 

o apoio pelo membro inferior. A fase de apoio é finalizada pelo fim do contato do instrumento 

com o solo e início da fase de balanço da muleta, onde ocorre o reposicionamento da muleta 

para o início de um novo ciclo de marcha assistida. 

Os estudos de Capecci et al. (2015), Bateni e Maki (2004), Macgillivray et al. (2015) e 

Dooley, Ma, e Zhang, (2015) apontam como pontos críticos do ciclo da marcha assistida: o 

primeiro contato e a suspensão, pois incidem diretamente sobre o membro superior. O primeiro 
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contato é caracterizado pelo impacto do instrumento com o solo que origina uma força de 

colisão mostrada por Capecci et al. (2015) em seu estudo com um pico de grande amplitude 

que supera em até três vezes o pico de carregamento. A fase de suspensão é o segundo ponto 

crítico do ciclo, ocorre de forma rápida e gera um grande volume de carga incidente sobre o 

membro superior. 

Existem diversos modelos dinâmicos para o cálculo cinético, porém, o mais utilizado é 

o modelo de Diagrama de Corpo Livre. Nesse modelo os momentos articulares e as potências 

mecânicas articulares são a informação mais relevante da análise biomecânica da marcha, pois 

os momentos articulares indicam que as estruturas que atravessam a articulação em estudo, 

estão sob tensão e qual o grau da mesma, de acordo com Sousa et al. (2007). 

Analisando as características estruturais dos subsistemas que compõem o membro 

superior, fica evidente que a estrutura não é preparada para o recebimento de cargas cíclicas 

inerentes do processo de deambulação com muletas canadenses. Todo o carregamento induzido 

no membro superior segue através das áreas de interação instrumento/usuário e incidem 

diretamente sobre os pontos de contato e indiretamente por todas as estruturas que compõem o 

membro superior, de acordo com Oliveira (2017). A Figura 5 representa os principais pontos 

de convergência da carga atuante sobre o membro, sendo direcionados das regiões distais em 

direção à junção do ombro que recebe e distribui a carga residual em suas estruturas.  

O ombro é uma articulação rasa com uma grande amplitude de movimento, e sua 

superfície de contato é muito menor do que a observada nas estruturas no quadril, segundo 

Dooley, Ma, e Zhang, (2015), esta articulação complexa é formada pela junção de ossos, 

ligamentos, tendões e músculos, o que a torna inerentemente instável e suscetível a lesões e 

doenças crônicas devido ao carregamento cíclico. 

As cargas de impacto e suspensão mencionadas, afetam de diferentes formas todos os 

elementos que compõem a estrutura do membro superior, as alterações nas variáveis que 

compõem a marcha dificultam ou inviabilizam o entendimento do comportamento da carga 

sobre o membro, a literatura se concentra em analisar os efeitos da marcha assistida com base 

nas lesões e formas de ocorrência, apontando como sendo preponderante o surgimento de 

eventos em médio e longo prazo, segundo Oliveira (2017). 
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Figura 5: Incidência da carga sobre as estruturas do membro superior. Em azul as 

estruturas afetadas pelo carregamento, as setas vermelhas indicam o sentido de 

propagação da carga.  

Fonte: Adaptado de (VISUALBODY, 2015) 

 

Estudos de Fischer et al. (2014) e Sala et al. (1998) mostram que a maior incidência de 

pressão ocorre no punho, com maior magnitude sobre a região do carpo, explicando a 

preponderância de literaturas que atribuem lesões nesta região como decorrentes do uso de 

muletas canadenses, porém nenhum dos estudos é conclusivo ao apontar soluções que resultem 

na redução direta do carregamento nesse ponto. 

Estudos de Fischer et al. (2014), Sala et al. (1998) e Rogers, Leineweber e Andrysek, 

(2016), evidenciam que a análise das cargas incidentes na deambulação assistida é altamente 

influenciada pela variação de características antropométricas e biomecânicas dos indivíduos 

testados. As técnicas empregadas nos estudos, permitem extrair dados relativos à biomecânica 

do movimento e medições de cargas nas zonas interfaciais, permitindo inferir possíveis 

comportamentos das cargas sobre as estruturas do membro superior. 

Não há na literatura dados clínicos que avaliem o comportamento das cargas sobre as 

estruturas individuais que compõem o membro superior. As análises apenas se baseiam na 

relação entre os dados levantados e as características de lesões apresentadas. 
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2.2. MODELAGEM BIOMECÂNICA DA MARCHA  

Para se determinar a correta parametrização foi realizado o estudo analítico da marcha 

de balanço simples durante a fase de apoio da muleta, correlacionando dados antropométricos 

por meio de equacionamento e obtendo a aproximação numérica do comportamento da marcha. 

A Tabela 1 apresenta os dados que serão propostos como referência para realização 

deste estudo. A velocidade de marcha 1,55 m/s foi selecionada por estar diretamente associada 

aos altos valores de taxa de carregamento demonstrados no estudo de Rogers (2014); o 

comprimento de passada foi obtido a partir do padrão determinado pela norma ABNT NBR-

9050 (2004); a faixa de peso de 75 kg foi selecionada pois essa é a média aproximada do 

brasileiro entre 20 a 75 anos, segundo o estudo do IBGE (2008/2009); o tempo de cada ciclo 

foi calculado a partir das informações anteriores por Oliveira (2017). 

 

Tabela 1: Tabela de referência de dados antropométricos. 

 

Dados Antropométricos 

Velocidade de Marcha 1,55m/s 

Comprimento da passada 1,2m 

Massa do Indivíduo 75kg 

Tempo de um ciclo 0,774s 

Fonte: O Autor (2018) 

 

Segundo estudos de Sass e Popescu (2015), se for possível acompanhar o movimento 

de uma pessoa em uma esteira, onde o indivíduo irá ter seu movimento de marcha sobre a esteira 

fixa, será possível observar que o centro de massa (CM) do indivíduo descreve um movimento 

aproximadamente circular. Quando o indivíduo está fora da esteira e entra em movimento 

horizontal, soma-se os movimentos de circular do CM com o movimento de translação, em um 

movimento tipo ciclóide apresentado na Figura 6. 
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Figura 6: Movimento do centro de massa do indivíduo se deslocando. Apresenta o 

deslocamento vertical máximo e mínimo do centro de massa em comparação ao 

deslocamento de uma cicloide. 

Fonte: Adaptado de (CAPECCI et al., 2015) 

 

 
 

Figura 7: Força vertical do usuário da muleta. 

Fonte: Adaptado de (CAPECCI et al., 2015) 

 

A força aplicada verticalmente na junção do ombro do usuário é demonstrada 

graficamente na Figura 7. Onde, 𝐹0 é o vetor força com módulo aproximadamente igual a 

metade do peso do indivíduo. Essa escolha se deve ao fato de que no ponto mais alto da 

trajetória, todo o peso do indivíduo estará quase que completamente distribuída sobre a junção 

de seu ombro, por esse motivo foi utilizada como hipótese simplificadora, a força normal 𝐹𝑁  

em direção ascendente, de acordo com estudo realizado por Oliveira (2017). 
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Possibilitando observar na Equação 1 que: 

𝐹𝑁 = |𝐹0| cos 𝜃                           ( 1 ) 

A análise dessa força no movimento leva as seguintes conclusões: 

• Observa-se na Figura 7 que em 𝑥0 no instante 𝑡0 inicia-se o carregamento 𝜃(𝑡𝑜) = 𝜃𝑀, 

força nesse instante deve ser: 

𝐹𝑁 = |𝐹0| cos 𝜃(𝑡𝑜) = |𝐹0| cos 𝜃𝑀                       ( 2 ) 

• Na posição 𝑥1 no instante 𝑡1, no ponto mais alto da trajetória do centro de massa, 𝜃(𝑡1) =

0°, a força sobre a junção do ombro do usuário deve ser máxima, portanto, o próprio peso 

do indivíduo: 

𝐹𝑁 = |𝐹0| cos 𝜃(𝑡1) = 𝐹0                     ( 3 ) 

• Na posição 𝑥2 no instante 𝑡2, no final do carregamento, 𝜃(𝑡2) = 𝜃𝑀 novamente e a força 

sobre a junção ao do ombro do usuário deve ser: 

𝐹𝑁 = |𝐹0| cos 𝜃(𝑡2) = |𝐹0| cos 𝜃𝑀                       ( 4 ) 

Após esse instante a muleta irá perder contato com o solo e ser reposicionada a frente 

do indivíduo para que se reinicie o ciclo novamente. Neste estudo foram avaliada as forças de 

pico, neste momento avaliar-se-á a força máxima de suspensão, ou seja, quando o valor de 

𝜃(𝑡1) = 0°, resultando na Equação 4, e mostrado na Figura 6.  

Os dados experimentais indicam uma velocidade de translação do indivíduo, de 

aproximadamente 𝑣𝑡 = 1,55𝑚/𝑠. Como um ciclo completo resulta em uma distância 

percorrida de aproximadamente Δ𝑥 = 1,20𝑚,  então é possível medir o tempo de um ciclo: 

Δ𝑡 =
Δ𝑥

𝑣𝑡
=

1,2m

1,55𝑚/𝑠
= 0,774s                 ( 5) 

Uma volta completa do círculo descrito pelo centro de massa na cicloide no intervalo 

de tempo Δ𝑡 = 0,774s, resultando na velocidade angular dada e na frequência dadas por: 

𝜔 =
2𝜋

Δ𝑡
=

2𝜋

0,774
= 8,118𝑟𝑎𝑑/𝑠                 ( 6 ) 

𝑓 =
1

𝑇
=

1

0,774s
= 1,292𝐻𝑧                   ( 7 ) 
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Figura 8: Gráfico de carregamento na fase de apoio, apresenta a resposta parcial da 

modelagem da marcha para uma pessoa de massa de 75kg apoiada em duas muletas. 

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA, 2017) 

 

No outro pico de carga, ou seja, no momento de impacto da muleta sobre o solo, para 

obter-se um valor aproximado da amplitude desta força de colisão 𝐹𝑐, Oliveira (2017) faz um 

estudo considerando que uma pessoa de massa 𝑚 =  75 𝑘𝑔 projete em torno de 2/3 do seu 

peso, 67% de sua massa corporal, sobre as muletas no momento do impacto. Isso resulta em 

uma massa 𝑚′ ≅  50 𝑘𝑔. Nessa análise teórica considera-se uma velocidade de deslocamento 

de 𝑣𝑡 = 1,55𝑚/𝑠 e o ângulo q de abertura da muleta em aproximadamente 25°. O momento 

transferido da muleta para o chão é dado por: 

𝑝𝑓 =
𝑚𝑣

sin 𝜃
=

50×1,55

sin 25°
≅ 183𝑘𝑔 𝑚/𝑠                  (7.1) 

A força de impacto é obtida pela seguinte  equação: 

𝑓𝑚 =
𝛿𝑝

𝛿𝑡
                           (7.2) 

Onde 𝛿𝑝 = 𝑝𝑓 − 𝑝𝑖 = 𝑝𝑓, considera-se que o momento inicial seja nulo. Então com 

𝛿𝑡 ≈ 0,2𝑠, tem-se que a força de colisão da muleta com o chão é de aproximadamente: 

𝑓𝑚 =
183

0,2
= 915𝑁 
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Pode-se modelar a força impulsiva para o impacto da muleta com o chão pela seguinte 

expressão matemática: 

𝐹𝑐(𝑡) = 𝑓𝑚𝑒(−𝜆𝑡2)                      (7.2) 

Onde o termo 𝑓𝑚 é o valor máximo da força impulsiva durante a colisão da muleta com 

o chão, e 𝜆 é uma constante de tempo que pode ser mensurada para que o intervalo de tempo 

do impacto seja de aproximadamente 0,2s, portando: 

𝜆 = 100𝑠−2 

Resultando na Equação 8: 

𝐹𝑐(𝑡) = 915𝑒−100𝑡2
                   ( 8 ) 

 

 

Figura 9: Gráfico de força impulsiva apresenta a resposta parcial da modelagem do 

impacto da muleta com o solo. 

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA, 2017) 

 

  

2.3. O AMORTECIMENTO 

O estudo apresentado por Rogers, Leineweber e Andrysek, (2016) reforça as hipóteses 

propostas por Capecci et al. (2015), Macgillivray et al. (2015) e Dooley, Ma, e Zhang, (2015) 

de que a melhor forma de atuação preventiva as lesões acarretadas pelo uso de muleta canadense 

seria a implementação de dispositivos que alterem a resposta do instrumento as forças de reação 

do solo, atenuando as taxas de carregamento oriundas da deambulação assistida. 
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As analises apresentadas por Rogers (2014) corroboram ao mostrar uma redução da taxa 

de carregamento ao ensaiar um modelo de muleta canadense comercial com adição de um 

componente de mola, fica evidente no estudo de Dooley, Ma, e Zhang, (2015) que o 

desempenho de um sistemas com amortecimento constante fica comprometido quando há 

variações de cargas acima ou a baixo dos valores a qual o sistema foi dimensionado. 

As analises dispostas nos estudos anteriores inferem que as características 

antropométricas e externas, como a velocidade de marcha, estão associadas ao comportamento 

da carga na deambulação assistida por muletas, respaldando a hipótese proposta neste estudo 

de que a melhor abordagem na redução da taxa de força máxima seria a implementação de um 

sistema de amortecimento adaptável resultando na maior efetividade da redução da taxa de 

carregamento para as diversas condições apresentadas. 

As propostas até então testadas apresentam respostas que desconsideram as 

características do carregamento, atuando com inserção de mola helicoidal de compressão na 

tentativa de reduzir o desconforto causado pelo impacto com o solo, de acordo com Dooley, 

Ma, e Zhang, (2015), este elemento atua com tensão constante o que torna sua ação pouco 

efetiva quando há alteração de fatores que influenciem o carregamento, como massa corpórea 

do usuário e velocidade de marcha. 

Modelos comerciais de muletas axilares e canadenses já fazem uso de molas helicoidais 

de compressão em sistemas de amortecimento, este componente na maioria dos modelos fica 

situado a parte inferior da muleta próximo a ponteira. 

Os estudiosos Segura e Piazza (2007) realizaram ensaios com modelo axilar comercial 

com elemento de mola helicoidal com rigidez de 22,4kN/m e pré carga de 10N indicada para 

massas entre 54,5kg a 86,4kg. A discussão compara os resultados obtidos entre as muletas com 

mola e as muletas padrão, não foram encontradas diferenças significativas entre os dois modelos 

em relação ao pico de força de reação do solo, como demonstrado na Figura 10. 
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Figura 10: Gráfico comparativo entre os picos de forças de resistência ao solo para 

muleta padrão e a muleta amortecida.  

Fonte: Adaptado de (SEGURA; PIAZZA, 2007). 

 

Os resultados evidenciam que o modelo com mola apresenta diminuição do 

comprimento de passada, impactando na redução da velocidade de marcha, o autor atribui este 

efeito a instabilidade gerada pela mola, outro aspecto observado foi a redução da taxa de 

carregamento apresentada na Figura 11 evidenciando a ação efetiva do sistema de 

amortecimento. Estudos de Segura e Piazza (2007) concluíram que a redução na taxa de 

carregamento é um fator importante na redução do risco de lesões por uso repetitivo, porém o 

autor não estabelece uma correlação direta entre a taxa de carregamento e a redução de lesões. 

 

Figura 11: Gráfico comparativo da taxa de carregamento para a muleta padrão e a 

muleta amortecida. 

Fonte: Adaptado de (SEGURA; PIAZZA,2007). 
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Pesquisas de Segura e Piazza (2007) apontam que muletas com sistema de 

amortecimento por mola trabalham para diminuir a taxa de força máxima, mas à custo da 

diminuição da velocidade de caminhada e diminuição da sensação de estabilidade dos 

participantes. No entanto, Rogers (2014) considera que esta instabilidade percebida pode 

ocorrer devido à inexperiência dos participantes com uso de muletas com mola. 

Propostas alternativas aos sistemas de amortecimentos convencionais vem sendo 

desenvolvidos, como a proposta de novos designs, novos materiais e pastilhas amortecedoras. 

São diversas abordagens feitas para reduzir os efeitos da utilização de objetos auxiliares a 

deambulação.  

2.4. CONJUNTO AMORTECEDOR  

O objeto deste estudo se dá na adequação de um amortecedor hidráulico de mola de gás 

usado à uma muleta canadense. O amortecedor é posicionado internamente, devido a diversos 

fatores que serão melhor discorridos posteriormente, sendo assim em alguns casos se faz 

necessária à utilização de estruturas internas de suporte. Este amortecedor é leve e já engloba 

dimensões favoráveis a este tipo de utilização. 

 

2.4.1. Amortecedor Hidráulico de Mola a Gás 

 

A marcha assistida com muleta canadense origina forças impulsivas alternadas e de 

baixa magnitude. A concepção de um mecanismo efetivo na dissipação de energia demanda um 

comportamento não convencional por parte da estrutura, fazendo com que sejam feitas 

adequações na mesma.  

Pressupõe-se que, com o emprego de um amortecedor hidráulico de mola a gás, os 

efeitos das forças de pico sejam amenizados. Este amortecedor é facilmente comercializado e 

de baixo custo, tendo em vista a sua fácil adaptação e grande versatilidade de uso, conforme 

mostra a Figura 12. 

Segundo o catálogo da Rubigrün Mola a Gás (2018), os amortecedores hidráulicos 

molas gás são aplicados como compensação de peso e para apoio de forças em todas as 

aplicações nas quais requer-se um funcionamento de ajuste cômodo e seguro. Se distinguem da 
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mola mecânica pela curva de mola plana (aumento mínimo de força ao longo do curso), pelo 

tipo de construção compacta e montagem simples e pela linha característica de molas lineares: 

depressiva ou progressiva. A capacidade de trabalho deste tipo de mola gás provém da 

compressibilidade do gás introduzido. Esta particularidade e sua característica construtiva, 

possibilita que a mesma possa assumir aplicações tais como amortecimento do movimento de 

ajuste, bloqueio sem escalonamento e bloqueio de posição final e comportamento flexível ou 

rígido no estado estático. 

 

Figura 12: Aplicações do Amortecedor Hidráulico Mola Gás. 

Fonte: (AUTOMATION CONTROL EQUIPMENT, 2013) 
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Geralmente, seu corpo é de aço carbono com pintura anti corrosão, e sua haste é aço 

carbono com algum tratamento superficial. Podem ser instalados em qualquer posição, porém 

é recomendado manter a haste apontada para baixo, para garantir a lubrificação e o 

amortecimento hidráulico no final do curso. 

As molas a gás são produtos isentos de manutenção, preenchidos com gás nitrogênio 

em alta pressão, contendo uma pequena quantidade de óleo para amortecimento final de curso 

e lubrificação da haste durante o uso.  

        

Figura 13: Exemplo do modelo molas a gás e seus elementos. 

Fontes: (AUTOMATION CONTROL EQUIPMENT, 2013) 
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Segundo o fabricante, durante a operação de trabalho o nitrogênio percorre através dos 

orifícios localizados no êmbolo e se desloca para a câmara oposta. A força da mola a gás atua 

de encontro ao peso e impede que acelere e danifique componentes mecânicos no fechamento 

de portas, tampas, etc. O retorno do gás nitrogênio para a câmara traseira se dá através dos 

orifícios do êmbolo. Esta ação reduzirá o esforço necessário para retornar o objeto à posição 

inicial, controlando seu movimento. Caso contrário a energia causada pela massa que está em 

movimento pode causar danos consideráveis e irreversíveis ao equipamento. 

 

Figura 14: Modelo de amortecedor similar ao utilizado neste estudo. 

Fonte: https://www.catalogonakata.com.br/detalhe/mg-17122-mola-gas-1142  

(acessado em 24/11/18 às 20h40) 

 

A Figura 15 mostra um gráfico de amortecimento de acordo com o deslocamento da 

haste, o que será de extrema importância este estudo. Serão aprofundadas, ao decorrer deste 

estudo, as informações técnicas necessárias para o dimensionamento correto, dentro de 

parâmetros determinados do amortecedor, que atenderão as necessidades levantadas nessa 

pesquisa.  
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Figura 15: Gráfico de amortecimento de acordo com o deslocamento da haste. 

Fonte: (RUBIGRÜN MOLA A GÁS, 2018) 

 

2.4.2. Análise Descritiva da Muleta Canadense 

 

Os sistemas de suporte de peso têm sido cada vez mais utilizados para a reeducação da 

marcha. A técnica de suspensão pode diminuir as restrições biomecânicas, bem como facilitar 

o suporte progressivo de peso e melhorar as respostas dinâmicas de equilíbrio e apoio, segundo 

Figueiredo et al. (2014). 

A utilização da muleta canadense acarreta vantagens em relação a outros dispositivos, 

suas características construtivas proporcionam ao usuário maior controle e equilíbrio durante a 

marcha, pois permite a execução de movimentos mais elaborados e a redução do risco de lesões 

típicas do uso de muletas axilares. O instrumento difere dos demais tipos de muletas por 

concentrar os pontos de interação nas regiões distais do membro superior possibilitando ao 

usuário utilizar a mão e antebraço como pontos de apoio. 
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A estrutura é composta da seguinte forma: uma ponteira de borracha natural na base do 

instrumento responsável por fazer atrito ao solo e amortecer, minimamente, os impactos; uma 

haste de apoio regulável que permite o ajuste a antropometria do usuário; uma estrutura 

composta por um punho que acomoda a mão do usuário e a estrutura de apoio para o manguito; 

e o manguito, que é uma abraçadeira responsável pela acomodação do antebraço, dando 

estabilidade ao instrumento, pode ser articulada ou fixa, conforme é mostrado na Figura 16. 

Nos modelos comerciais é observado o uso de materiais leves, tais como, alumínio e 

fibra de carbono para confecção das hastes reguláveis. O processo de injeção de termoplásticos 

é utilizado para a confecção das estruturas do punho, apoio do manguito e do manguito que 

podem ser produzidos em separado ou como peça única. 

A seleção dos materiais deve considerar as solicitações dos ensaios dispostos na norma 

ISO11334-1 (2007) no que diz respeito às características e respostas estruturais e mecânicas. 

Por determinação desta norma, todo o instrumento deve ser passível de montagem e 

desmontagem sem auxílio de ferramentas, permitindo que o usuário realize o manejo do 

instrumento de forma fácil sempre que preciso. Portanto, para atender este quesito, os projetos 

comerciais fazem uso da fixação por interferência entre as peças a serem montadas, eliminando 

a necessidade e elementos de fixação. 

 

Figura 16: Descrição das partes da muleta canadense. 

Fonte: Adaptado de (ISO11334-1, 2007) 
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O punho atua como ponto de interface principal e fica situado na parte superior da haste 

de apoio perpendicularmente a base da muleta, item (5) Figura 16, ele permite que o usuário 

realize a pega do instrumento com a mão e garante a firmeza e controle do instrumento durante 

a deambulação. 

O segundo ponto de apoio é descrito como manguito, item (2) Figura 16, e possui o 

formato de abraçadeira que realiza a pega na região ulnar próxima ao cotovelo, esse ponto de 

apoio interage de forma ativa durante o ciclo de marcha, isso é evidenciado no estudo de Fischer 

et al. (2014) que apresenta resultado do carregamento neste ponto. 

A relação geométrica angular entre os dois pontos de interação é definida pelo ângulo 

de pega (β) e o comprimento da seção do braço (a) que define o ajuste em relação às proporções 

do antebraço, estes dois parâmetros garantem a perfeita acomodação do instrumento. A 

principal vantagem deste ajuste é garantir o controle da muleta durante a deambulação, 

permitindo a elaboração de movimentos complexos durante a execução da marcha assistida 

tornando o instrumento mais eficiente. 

 

2.4.3. Sistema Massa-Mola-Amortecedor 

 

O amortecedor hidráulico de mola a gás será modelado, de forma simplificada, como 

um sistema massa-mola-amortecedor com um grau de liberdade, o que é um exemplo clássico 

para sistemas mecânicos e são largamente utilizados para estudos de vibrações. Como o 

amortecedor vibra em um meio fluido (ar e óleo), é o caso de um amortecedor viscoso, cuja a 

resistência oferecida pelo fluido ao corpo em movimento faz que a energia seja dissipada e sua 

força de amortecimento seja proporcional à velocidade do corpo vibratório, conforme Equação 

9. (RAO, 2009).  

𝐹𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑐�̇�                    ( 9 ) 

A mola de assemelha a uma mola mecânica, mas se distingue pelo aumento mínimo de 

força ao longo do curso), facilitando a modelagem. Uma mola linear é um tipo de elo mecânico, 

cuja massa e amortecimento são, de modo geral, considerados desprezíveis. A força da mola é 

proporcional à quantidade de deformação e é dada pela Lei de Hooke, Equação 10. 

𝐹𝑚𝑜𝑙𝑎 = 𝑘𝑥                       ( 10 ) 
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A abordagem que foi tomada se deu pela resolução newtoniana através da Equação 11, 

para o sistema massa-mola-amortecedor com oscilação harmônica. 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹 cos(𝜔𝑡)              ( 11 ) 

Tendo como solução particular, para um sistema subamortecido: 

𝑥(𝑡) = Χ0𝑒−𝜉𝜔𝑛𝑡 cos(𝜔𝑑𝑡 − 𝜙0) + Χ cos(𝜔𝑡 − 𝜙)           ( 12 ) 

Onde,  

Χ =
𝛿𝑠𝑡

√[(1−𝑟2)2+(2𝜉𝑟)2]
                       ( 13 ) 

𝜙 = tan−1 (
2𝜉𝑟

1−𝑟2
)                       ( 14 ) 

𝛿𝑠𝑡 =
𝐹

𝑘
                                    ( 15 ) 

𝑟 =
𝜔

𝜔𝑛
                                   ( 16 ) 

𝜔𝑑 = √1 − 𝜉2𝜔𝑛                           ( 17 ) 

𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
          ( 18 ) 

 

Sabe-se que Χ0 e 𝜙0 podem ser calculadas a partir de condições iniciais 𝑥(𝑡 = 0) = 𝑥0 

e �̇�(𝑡 = 0) = 𝑥0̇, tem-se que: 

𝑥0 = Χ0 cos(𝜙0) + Χ cos(𝜙)                 ( 19 ) 

𝑥0̇ = −𝜉𝜔𝑛Χ0 cos(𝜙0) + Χ0𝜔𝑑 sin(𝜙0) + 𝑋𝜔 sin(𝜙)          ( 20 ) 

 

Para avaliar o tipo de amortecimento é necessário calcular o fator de amortecimento 

através da Equação 21.  

𝜉 =
𝑐

2√𝑘𝑚
                       ( 21 ) 
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Tabela 2: Classificação do fator de amortecimento. 

Fator de Amortecimento Classificação 

ξ = 0 Não amortecido 

0 < ξ < 1 Subamortecido 

ξ = 1 Criticamente amortecido 

ξ > 1 Superamortecido 

Fonte: O Autor (2018) 

 

2.4.3.1. Função de Resposta do Impulso 

 

Uma fonte muito comum de vibração é a aplicação súbita de uma curta duração, 

chamada de força de impulso. Uma excitação por impulso é uma força que é aplicada por um 

curto, ou infinitesimal, período de tempo e representa um exemplo de um carregamento de 

choque. Um impulso é uma força não periódica, e a resposta de um sistema a um impulso é 

idêntica à resposta livre do sistema a certas condições iniciais.  

Em muitas situações usuais, a força aplicada 𝐹(𝑡) é de natureza impulsiva (isto é, atua 

com grande magnitude por um período de tempo muito curto). Para modelagem dessa situação, 

com solução para resposta do sistema de grau único de liberdade, a uma carga impulsiva, para 

o sistema, inicialmente, em repouso, avalia-se da seguinte forma: 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = �̂�(𝑡)                ( 22 ) 

 

Por uma questão de simplificação, tome 𝜏 = 0 , ou seja, na definição de um impulso, o 

tempo de aplicação da fora de impulso tende a zero. Considera-se a massa estar em repouso 

imediatamente antes da aplicação de uma força de impulso. Este instante de tempo é anotado 

por 0−. Da mesma forma, o instante do tempo logo após 𝑡 = 0  é denotado por 0+. As 

condições iniciais são ambas zero, de modo que 𝑥0(0−) = 𝑥0̇(0−) = 0, uma vez que o sistema 

está inicialmente em repouso. No entanto, a velocidade logo após o impulso é 𝑥0(0+), denotada 

aqui como 𝑣0.  Assim, a mudança no momento no impacto é, 

𝑚�̈�(0+) + 𝑚�̇�(0+) = 𝑚𝑣0                  ( 23 ) 
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De modo que,  

�̂� = 𝐹∆𝑡 = 𝑚𝑣0 − 0 = 𝑚𝑣0                  ( 24 ) 

 

Esta equação é válida enquanto o deslocamento inicial permanece nulo. Por essa linha 

de pensamento físico, um impulso aplicado a um sistema massa-mola-amortecedor de um grau 

de liberdade, é o mesmo que aplicar as condições iniciais de deslocamento zero e uma 

velocidade inicial de: 

𝑣0 =
𝐹∆𝑡

𝑚
                         ( 25 ) 

 

Sendo assim, a resposta de um sistema simplificado de grau único de liberdade, com 

fator de amortecimento (0 < ξ < 1) e com deslocamento inicial zero (x0 = 0) é apenas: 

𝑥(𝑡) =
�̂�𝑒(− ξ𝜔𝑛𝑡)

𝑚𝜔𝑑
sin(𝜔𝑑𝑡)                       ( 26 ) 

 

Uma ocorrência comum que causa uma excitação de impulso é um impacto. No âmbito 

de vibrações, um dispositivo mecânico sob teste é frequentemente afetado, e a resposta é medida 

para determinar as propriedades de vibração do sistema. O impacto é muitas vezes criado ao se 

bater o corpo de prova com um martelo contendo um dispositivo para medir a força do impacto. 

Na prática, uma força é considerada um impulso se sua duração (∆𝑡) for muito curta comparada 

com o período, 𝑇 =
2𝜋

𝜔𝑛
, associada a frequência natural não amortecida da estrutura. Em testes 

típicos de vibração, ∆𝑡 é da ordem de 10−3s. 

 

2.4.3.2. Abordagem de Jacobsen 

 

Segundo um estudo de Hitesh et al. (2016), para avaliar a constante de amortecimento 

equivalente, a forma mais utilizada é a Abordagem de Jacobsen, que foi o primeiro autor a 

introduzir este conceito.  

O coeficiente de amortecimento viscoso equivalente é determinado nos pressupostos de 

que o seu modelo real não-linear e seu modelo equivalente linear dissipem a mesma quantidade 
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de energia por ciclo de resposta à excitação sinusoidal. Como pressupõe-se que o sistema seja 

submetido a excitação pode ser expressa como um sistema massa-mola-amortecedor 

harmônico.  

A energia dissipada é igual à área dentro de um diagrama inteiro de trabalho. O laço 

elíptico é obtido a partir da equação que descreve a energia dissipada pela viscosidade 

amortecedor. A Abordagem de Jacobsen é adotada por causa de sua simplicidade e da facilidade 

com qual a relação entre a forma histerética e o amortecimento equivalente é obtido. O conceito 

desta abordagem é apresentado a seguir, levando em consideração um amortecedor simples, de 

acordo com a Figura 17: 

 

Figura 17:  Representação de um sistema de amortecimento simples. 

Fonte: (HITESH et al., 2016) 

 

Para o sistema de estado estacionário, a energia perdida por ciclo de um amortecedor 

num sistema harmonicamente forçado, pode ser expresso pela Equação 27:  

𝑊𝑑 = ∮ 𝐹𝑑𝑑𝑥                         ( 27 ) 

Onde, 𝐹𝑑 representa a força de amortecimento. O caso matematicamente mais simples 

é o de amortecimento viscoso que obedece a Equação 9 e sabendo que: 

𝑥 = Χ sin(𝜔𝑡)                        ( 28 ) 

Então, 

 

𝑊𝑑 = ∮ 𝐹𝑑𝑑𝑥 = ∮ 𝑐�̇�𝑑𝑥 = ∮ 𝑐𝑥2𝑑𝑡               ( 29 ) 

 

Assumindo que 𝑑𝑥 = �̇�𝑑𝑡, aplicando as Equações (16) e (17), tem-se: 

𝑊𝑑 = 𝜔2𝑥2 ∫ cos²(
2𝜋

0
𝜔𝑡)𝑑𝑡 = 𝜋𝑐𝜔𝑋²                    ( 30 ) 
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A equação acima fornece energia dissipada pelo amortecedor em um ciclo harmônico. 

A partir da testes laboratoriais, obteve-se dados sobre o deslocamento e a força, que pode ser 

representada graficamente por um ciclo, como mostrado na Figura 18. Mecanismos podem ser 

modelados com equivalente dissipação viscosa, equacionando o trabalho feito em um ciclo feito 

por um amortecedor viscoso, conforme Equação 31. 

 

Figura 18: Energia dissipada por um amortecedor viscoso em um ciclo. 

Fonte: (HITESH et al., 2016) 

 

𝑊𝑑 = 𝜋𝐶𝑒𝑞𝜔𝑋²                       ( 31 ) 

Portanto, 

𝐶𝑒𝑞 =
𝑊𝑑

𝜋𝜔2𝑋2                       ( 32 ) 

 

A Equação 32 será utilizada para estimar a ordem de grandeza do amortecedor utilizado 

neste estudo, onde será aprofundado mais à frente.
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse capítulo discorre sobre a descrição amortecedor e os conceitos que o envolvem, 

sobre a confecção dos suportes e adequação da muleta, junto as suas metodologias adotadas; 

sobre a modelagem matemática da marcha e sua aplicação ao método de ensaio proposto. 

 

3.1. MATERIAL UTILIZADO 

A proposta de amortecimento foi idealizada para aplicação em uma muleta comercial 

conforme Figura 19. O dispositivo de amortecimento é inserido internamente por questões de 

segurança do equipamento e do usuário, e levando em consideração a estética e funcionalidade 

do aparato. Utilizou-se uma muleta canadense fixa do fabricante Sequencial®, com um preço 

de mercado, em média, de R$85,00 a unidade, e com as seguintes características:  

 

• Em Alumínio Estrutural com Anodização Brilho; SAE 332 

• Cabo injetado em PP; 

• Anti ruído interno; 

• Pino mola retrátil de engate rápido; 

• Ponteira 3/4" longa; 

• Tamanho único – 10 níveis de altura de 93 cm a 116 cm; 

• Suporta até 130 Kg; 

• Indicada para aluguel devido à alta resistência; 

• Opção para uso contínuo; 
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Figura 19: Exemplo de Muleta Canadense Fixa do fabricante Sequencial®. 

Fonte: https://www.ortocuritiba.com.br/locacao-de-muleta-canadense-fixa.html  

(acessado em 22/11/18 às 21h24) 

 

A opção por estes materiais se dá em função do peso, resistência mecânica e custo, e a 

escolha deste modelo advém de sua grande utilização e aceitação pelos usuários de muleta, 

permanentes ou transitórios. Seu valor, em média, é de R$90,00. 

Para este estudo, foi empregado um amortecedor Nakata® modelo MG16474, utilizado 

em um automóvel Fiat® Strada ano 2010 e retirado do veículo em Agosto de 2018, tendo um 

preço médio de R$90,00. Sua vida média estimada é de 10.000 a 25.000 ciclos (respeitando-se 

as condições normais de instalação).  

 

Este modelo foi escolhido, como um exemplo de amortecedor de mola a gás, pela 

facilidade de encontrá-lo no mercado e pela versatilidade de utilizações que o mesmo pode ter 

neste estudo.  

 

3.2. METODOLOGIA DE ENSAIO 

O amortecedor hidráulico de mola a gás utilizado foi modelado como um sistema massa-

mola-amortecedor, portanto, se faz necessário determinar os parâmetros que englobam seu 

estudo e dimensionamento. Os fabricantes podem fornecer estas informações, entretanto, a 

https://www.ortocuritiba.com.br/locacao-de-muleta-canadense-fixa.html
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proposta de utilizar um amortecedor comercializado e já utilizado pressupõe que, por meio de 

testes, seja determinado suas suas características após da sua vida em uso até o momento atual, 

podendo calcular assim sua vida útil.   

 

3.2.1. Ensaio Para Determinar a Constante Elástica Da Mola do Amortecedor 

 

A fim de determinar a constante elástica da mola do amortecedor hidráulico de mola a 

gás, foi realizado um ensaio de compressão de mola. Para isso foi utilizado a máquina universal 

de ensaios, eletromecânica e microprocessada, EMIC DL2000 do LABA-Mecânica: 

Laboratório de Biotecnologia Aplicada da Faculdade de Odontologia da UFF, conforme é visto 

na Figura 21, com o auxílio do magnífico técnico em mecânica Hugo Ribeiro da Igreja. Seguem 

as informações detalhadas da máquina, segundo o seu manual: 

 

• Acompanha licença de uso do software TESC, programa para automação de ensaios; 

• Tipo: Bifuso de bancada, com duas colunas guias cilíndricas paralelas; 

• Acionamento: Fusos de esferas recirculantes; 

• Medição de força: Através de células de carga intercambiáveis; 

• Classe de medição de força: Classe 1 segundo a Norma NM ISO7500-1 (Classe 0,5 sob 

consulta), fornecida com Certificado de Calibração RBC (Rede Brasileira de 

Calibração); 

• Compatibilidade eletromagnética: Máquina de linha certificada segundo Norma IEC 

61000 contra Interferência Eletromagnética por membro da RBLE (Rede Brasileira de 

Laboratórios de Ensaios); 

• Medição do deslocamento: Sensor óptico (encoder), com resolução de 0,01 mm; 

• Indicação de força e deslocamento: Através de software (Janela tipo display para 

acompanhamento dos valores em tempo real); 

• Extensometria: 2 (dois) Canais; 

• Saída de dados: Digital através de porta serial RS232; 

• Análise de dados e controle de ensaio: Através de software; 

• Console (teclado ou joystick): Com funções básicas de movimentação para ajustes de 

acessórios. 
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Tabela 3: Especificações técnicas da máquina EMIC DL2000. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Alimentação 220 V AC 50/60Hz 

Altura 1790mm 

Capacidade 2.000kgf (20kN) 

Consumo máximo 528 VA 

Curso útil 1275mm 

Distância entre colunas 400mm 

Faixa de velocidades 0,01 a 1000 mm/min 

Largura 860mm 

Peso aproximado 220kgf 

Profundidade 450mm 

 

Fonte: https://www.logismarket.ind.br/instron-emic/maquina-universal-de-ensaios-

eletromecanica-e-microprocessada-dl2000/4010257208-1763595401-p.html#details  

(acessado em 22/11/18 às 22h44) 

 

 

 

Figura 20: Ensaio de força e deformação do Amortecedor na máquina EMIC DL2000. 

Fonte: O Autor (2018) 

 

O amortecedor foi fixado na máquina de forma que garantisse perpendicularidade entre 

o mesmo e a célula de carga. O ensaio se deu na compressão do amortecedor com o 

deslocamento fixo e velocidades pré-definidos. Conforme mostra a Tabela 3, foram realizados 

8 (oito) testes, onde a força foi medida ao longo do deslocamento da haste do amortecedor, com 

deslocamento total de 100mm. 

https://www.logismarket.ind.br/instron-emic/maquina-universal-de-ensaios-eletromecanica-e-microprocessada-dl2000/4010257208-1763595401-p.html%23details
https://www.logismarket.ind.br/instron-emic/maquina-universal-de-ensaios-eletromecanica-e-microprocessada-dl2000/4010257208-1763595401-p.html%23details
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Tabela 4: Tabela com as velocidades e duração de cada ensaio. 

Ensaio 
Velocidade 

(mm/min) 

Duração 

(min) 

1 1 100,01 

2 5 20,01 

3 10 10,00 

4 20 5,00 

5 30 3,34 

6 50 2,01 

7 80 1,26 

8 100 1,01 

Fonte: O Autor (2018) 

 

3.2.2. Ensaio Para Determinar a Constante De Amortecimento Equivalente 

 

Este ensaio ocorreu de forma semelhante ao ensaio para estimar a constante elástica da 

mola. O amortecedor foi posicionado da mesma forma na mesma máquina, entretanto, foram 

utilizadas velocidades maiores, conforme a Tabela 5.  

Tabela 5: Tabela com a velocidade de cada ensaio realizado. 

Ensaio Velocidade (mm/min) 

01 1000 

02 5000 

03 10000 

04 15000 

05 20000 

Fonte: O Autor (2018) 

 

De forma dessemelhante ao teste anterior, o amortecedor foi testado na compressão e 

na extensão do amortecedor, fazendo assim um ciclo que proporciona as informações 

necessárias para a estimativa do coeficiente equivalente de amortecimento. Cada ensaio foi 

realizado com o descolamento de 100mm para compressão e 100mm para extensão, totalizando 

200mm de deslocamento total.  
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3.3. ADAPTAÇÃO À MULETA 

 

3.3.1. Usinagem 

 

A fim de que o amortecedor possa funcionar efetivamente, é preciso que a interação 

muleta-amortecedor tenha a mobilidade necessária para que o seu movimento possa fazer com 

que a força de compensação atue. Tem em vista sua montagem, observou-se a necessidade de 

alterar a geometria dos furos que encaixam no pino mola retrátil de engate rápido. Portanto, 

para a adaptação do amortecedor à muleta, é preciso que os furos reguladores de altura da 

muleta sejam usinados, conforme a  Figura 21. 

 

Figura 21: Muleta com os furos reguladores de altura usinados. 

Fonte: O Autor (2018) 

 

Mesmo a muleta sendo fabricada, geralmente, em SAE 332, que é um alumínio com boa 

resistência mecânica, a usinagem podem facilmente ser realizada, pois a parede da estrutura da 

muleta é fina, o que não causará grandes dificuldades para realização deste processo de 

fabricação. 
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3.3.2. Montagem 

 

Segundo o fabricante Mercur®, a altura adequada da muleta canadense fixa, é aquela 

que proporcione uma flexão de cotovelos de aproximadamente 20º a 30º. Para este ajuste, pode 

ser considerado a altura do punho, que deve estar posicionado na altura do trocânter maior 

(proeminência óssea na região lateral da coxa, próximo ao quadril).  

Portanto, inicialmente, sugere-se uma posição de adequação do amortecedor à muleta, 

de forma que aumente o conforto e segurança, levando em consideração sua altura e outras 

condições antropométricas. Essa sugestão se aplica aos usuários de muleta que utilizam até o 

5º (de baixo pra cima) furo regulador de altura, sem alteração na estrutura da muleta ou do 

amortecedor.  

O amortecedor deve ser inserido com sua haste voltada para o manguito da muleta, 

conforme demonstrado na Figura 22 e sem seu o suporte interior, apoiando diretamente o 

cilindro no amortecedor no suporte interno da muleta. 

 

Figura 22: Indicação de onde o amortecedor deve ser inserido. 

Fonte: O Autor (2018) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão feitas análises e discussões dos resultados obtidos através dos testes 

realizados para determinação da constante elástica da mola e o coeficiente de amortecimento 

do amortecedor de mola a gás, a partir da metodologia apresentada. 

 

4.1. CONSTANTE ELÁSTICA DA MOLA 

O ensaio para determinar uma aproximação da constante elástica da mola resultou em 8 

(oito) gráficos semelhantes, demonstrado na Figura 23. Como é visto nestes gráficos, o 

amortecedor estudado tem um comportamento semilinear, portanto, pode ser facilmente 

aproximado a Lei de Hooke (Equação 10).  

Para tal finalidade, foi utilizado o Método dos Mínimos Quadrados a fim de realizar a 

aproximação linear para um polinômio de primeiro grau, resultando no Quadro 1: 

Ensaio a b 

1 194,75 0,4 

2 171,04 0,56 

3 170,792 0,57 

4 181,21 0,44 

5 174,24 0,57 

6 177,81 0,54 

7 178,38 0,53 

8 178,37 0,55 

MÉDIA 178,324 0,52 

 

 Quadro 1: Coeficientes do Métodos dos Mínimos Quadrados 

Fonte: O Autor (2018) 

 

Fazendo a aproximação linear para um polinômio do primeiro grau, chegamos na 

seguinte equação: 

 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Substituindo, 

𝑦 = 178,324 + 0,52𝑥 
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A partir destas premissas, e aproximando da Lei de Hooke (Equação 10), se chega ao 

resultado que a constante elástica da mola é o seguinte: 

𝑘𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 = 0,52𝑁/𝑚𝑚 = 520𝑁/𝑚 

Sendo assim, totalmente plausível mediante aos gráficos resultantes dos ensaios e, 

levando em consideração, sua ordem de grandeza, portanto, a força que a mola exerce no 

sistema massa-mola-amortecedor é regida pela seguinte equação (com o deslocamento em 

milímetros): 

𝐹′𝑚𝑜𝑙𝑎 = 0,52𝑥                        ( 33 )
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Figura 23: Gráficos de força e deslocamento resultantes de cada ensaio, numerado 

de acordo com a Tabela 3 

Fonte: O Autor (2018) 
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4.2. CONSTANTE EQUIVALENTE DE AMORTECIMENTO 

O ensaio para determinar uma aproximação da constante de amortecimento equivalente 

em 5 (cinco) gráficos semelhantes, como são vistos nas figuras a seguir:  

 

Figura 24: Ensaio de compressão e extensão 01 

Fonte: O Autor (2018) 

 

 

Figura 25: Ensaio de compressão e extensão 02 

Fonte: O Autor (2018) 
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Figura 26: Ensaio de compressão e extensão 03 

Fonte: O Autor (2018) 

 

 

Figura 27: Ensaio de compressão e extensão 04 

Fonte: O Autor (2018) 
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Figura 28: Ensaio de compressão e extensão 05 

Fonte: O Autor (2018) 

 

 

Com as informações acima, foi possível transportar os pontos para o MatLab, a fim de 

calcular a área 𝑊𝑑 de cada gráfico, conforme é visto  

Tabela 6: Tabela com a energia dissipada em cada ensaio. 

Ensaio Energia (N.m) 

01 13,156 

02 12,468 

03 12,489 

04 12,355 

05 12,402 

Fonte: O Autor (2018) 

 

Portanto, estimou-se o coeficiente equivalente de amortecimento viscoso a partir da 

Abordagem de Jacobsen, utilizando a Equação 32. A partir destes pontos, foi gerado um gráfico 

relacionando o coeficiente equivalente e a frequência, conforme  Figura 29. 
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Tabela 7: Tabela com a energia dissipada em cada ensaio. 

Ensaio Frequência (Hz) Velocidade Angular (rad/s) Amplitude (mm) Energia (N.m) Ceq (N.s/m) 

01 0,083 0,524 100,000 13,156 799,792 

02 0,417 2,618 100,000 12,468 151,592 

03 0,833 5,236 100,000 12,489 75,923 

04 1,250 7,854 100,000 12,355 50,072 

05 1,667 10,472 100,000 12,402 37,699 

Fonte: O Autor (2018) 

 

 

Figura 29: Curva característica do coeficiente de amortecimento equivalente de acordo 

com a variação da frequência. 

Fonte: O Autor (2018) 

 

A Figura 29 está de acordo com o esperado, tendo em vista que, a partir dos dados 

experimentais de Hitesh et al. (2016), foi plotada uma curva para modelar o comportamento do  

amortecedor viscoso, conforme a Figura 30. 
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Figura 30: Curva característica do coeficiente de amortecimento equivalente de acordo 

com a variação da frequência. 

Fonte: (HITESH et al., 2016) 

 

Conhecendo o comportamento desta curva, pode-se apreciar o valor do coeficiente de 

amortecimento equivalente do amortecedor de mola a gás estudado. A frequência de caminhada 

apresentada na Equação 7 está localizada entre as frequências dos ensaios 4 (quatro) e 5 (cinco). 

Sendo assim, podemos fazer uma aproximação linear: 

50,071−37,698

1,666−1,250
=

𝐶𝑒𝑞−37,698

1,666−1,292
                         ( 34 ) 

 

𝐶𝑒𝑞 = 48,824 𝑁. 𝑠/𝑚 ≅ 49 𝑁. 𝑠/𝑚 

 

4.3. RESPOSTA DO SISTEMA AMORTECIDO  

 

As constantes de amortecedor e de mola do amortecedor hidráulico de mola a gás foram 

encontradas através de teste. A massa utilizada é metade da massa da do usuário, pois o peso é 

distribuído de forma quase simétrica entre as duas muletas. Foram empregadas simplificações 

para que este sistema massa-mola-amortecedor tivesse um grau de liberdade e desprezando o 

efeito da força de atrito da muleta internamente. Entretanto, pode se determinar coeficiente de 

rigidez da muleta pela seguinte relação, onde A é a área transversal da muleta, E é seu o módulo 

de Young do e L é o comprimento da mesma: 

𝑘 =
𝐴×𝐸

𝐿
                         ( 35 ) 
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Entretanto, para melhor dimensionar o conjunto muleta-amortecedor, é preciso 

encontrar o 𝑘𝑒𝑞 do sistema que foi modelado da seguinte forma: 

 

Figura 31: Figura esquemática da relação do coeficiente de rigidez do sistema. 

Fonte: O Autor (2018) 

 

Tal que, 

𝑘𝑒𝑞 =
𝑘1 𝑚𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎(𝑘2 𝑚𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎+𝑘𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟)

𝑘1 𝑚𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎+𝑘2 𝑚𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎+𝑘𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟

                     ( 36 ) 

Onde, 

𝑘1 𝑚𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎 =
𝐴1×𝐸

𝐿1
                      ( 37 ) 

𝑘2 𝑚𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎 =
𝐴2×𝐸

𝐿2
                       ( 38 ) 

 

Tem-se que a área da barra inferior é 𝐴1 = 3,12 × 10−6𝑚2, e que área da barra superior 

é 𝐴2 = 1,76 × 10−6𝑚2, ambas as barras com o comprimento  𝐿1 = 𝐿2 = 0,59𝑚. O material é 

SAE 332, portanto o módulo de Young é, respectivamente, 𝐸 = 73𝐺𝑃𝑎. 

 

𝑘1 𝑚𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎 =
3,12 × 10−6 × 73 × 109

0,59
= 386.033,89𝑁/𝑚 

 

𝑘2 𝑚𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎 =
1,76 × 10−6 × 73 × 109

0,59
= 217.762,71𝑁/𝑚 
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Portanto, 

𝑘𝑒𝑞 =
386.033,89(217.762,71 + 520)

386.033,89 + 217.762,71 + 520
= 139.437,7114𝑁/𝑚 

Calculando o fator de amortecimento, com o 𝑘𝑒𝑞 tem-se que: 

𝜉 =
𝑐𝑒𝑞

2√𝑘𝑒𝑞 𝑚
=

49

2√139.437,7114 × 37,5
= 0,01071 

 

Como o 𝜉 < 1, o sistema é subamortecido, conforme Tabela 2, portanto, desta maneira 

a sua solução obedece a Equação (12). Sabe-se que Χ0 e 𝜙0 podem ser calculadas a partir de 

condições iniciais 𝑥(𝑡 = 0) = 𝑥0 e �̇�(𝑡 = 0) = 𝑥0̇, utilizando as Equações 19 e 20. 

 

4.3.1. Resposta do Sistema a Força Harmônica 

 

Utilizar-se-á os seguintes dados, assumindo as condições que o deslocamento e a 

velocidade iniciais são nulos para analisar o deslocamento do amortecedor sob a força 

harmônica: 

𝑥𝑜 = 0 m 

𝑥�̇� = 0 𝑚/𝑠 

𝑡 = 0,774𝑠 

𝑚 =
75

2
= 37,5𝑘𝑔 

𝑘𝑒𝑞 = 386.552,65𝑁/𝑚 

𝑐 = 49𝑁𝑠/𝑚 

𝜔 = 8,118𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝐹 = 367,5𝑁 

𝜉 = 0,01071 

 

Primeiramente, calcula-se a frequência natural a partir da Equação 18: 

𝜔𝑛 = √
386.552,65

37,5
= 60,9781𝑟𝑎𝑑/𝑠 



62 

 

Em seguida calcula-se a frequência natural amortecida a partir da Equação 17: 

𝜔𝑑 = 60,9781√1 − 0,010712 = 60,9746𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Encontra-se a deflexão sobre a força estática a partir da Equação 15: 

𝛿𝑠𝑡 =
367,5

386.552,65
= 0,002635585𝑚 

A razão de frequências se dá pela equação Equação 16: 

𝑟 =
8,118

60,9781
= 0,1331 

Podendo assim, calcular as constantes ϕ e Χ a partir da Equação 13 e da Equação 14: 

 

𝜙 = tan−1 (
2 × 0,01071 × 0,1331

1 − 0,13312
) = 0,002904𝑟𝑎𝑑 

Χ =
0,002635

√[(1 − 0,13312)2 + (2 × 0,01071 × 0,1331)2]
= 0,002683 

 

A partir da Equação 17 e da Equação 18, encontra-se o valor das constantes 𝜙0 e Χ0: 

0 = Χ0 cos(𝜙
0
) + 0,002683 cos(0,002904) 

Χ0 cos(𝜙0) = −0,002683 
 
 

0 = −0,006435 × 0,01071 × (−0,002683) + Χ0 × 60,9746 × sin(𝜙
0
)

+ 0,002683 × 8,118 × sin(0,002904) 
Χ0 sin(𝜙

0
) = −0,00002978  

 
 

Χ0 sin(𝜙
0

)

Χ0 cos(𝜙
0
)

=
−0,00002978

−0,002683
= 0,01110 

tan(𝜙
0

) = 0,01110 

𝜙0 = tan−1(0,01110) = 0,01110𝑟𝑎𝑑 

Χ0 =
−0,002683

cos(0,01110)
= −0,002683 
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Por fim, utilizando a Equação 12, estima-se a amplitude do deslocamento de acordo com 

as condições iniciais antes do impacto da muleta no chão: 

 

𝑥(𝑡 = 0,774) − 0,002683 × 𝑒(−0,01071×60,9781×0,774) × cos(60,9746 × 0,774 − 0,01110)

+ 0,002683 × cos(8,118 × 0,774 − 0,002904) = 0,0042985𝑚 

𝑥(𝑡 = 0,774) = 4,2985𝑚𝑚 

O resultado acima mostra o deslocamento final do amortecedor de acordo com as 

condições iniciais pré-estabelecidas. Entretanto, neste sistema com uma força harmônica, o 

deslocamento máximo ocorre em, aproximadamente, 4,96mm, conforme mostrado no gráfico 

abaixo: 

 

Figura 32: Gráfico mostrando a resposta do sistema em relação ao estado inicial. 

Fonte: O Autor (2018) 
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4.3.2. Resposta do Sistema a Força de Impacto 

 

Agora, portanto, será analisado a resposta do sistema levando em consideração a força 

de impacto no solo utilizando os seguintes dados: 

𝑚 =
75

2
= 37,5𝑘𝑔 

𝑘𝑒𝑞 = 386.552,65𝑁/𝑚 

𝑐𝑒𝑞 = 49𝑁/𝑚 

𝜔 = 8,118𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝜔𝑛 = 0,01071𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝜔𝑑 = 60,9746𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝜉 = 0,01071 

𝐹 = 915𝑁 

∆𝑡 = 0,01𝑠 

𝑡 = 0𝑠 

 

É preciso calcular �̂� a partir da Equação 24: 

 

�̂� = 915 × 0,01 = 9,15𝑁𝑠 

 

Por fim, conforme já mostrado, encontra-se a resposta de um sistema simplificado de 

grau único de liberdade, no tempo inicial e com deslocamento inicial nulo, para uma força de 

curta duração, a partir da Equação 26. Deste modo: 

𝑥(𝑡) =
9,15 × 𝑒(− 0,01071×60,98𝑡)

37,5 × 60,9746
sin(60,9746𝑡) 

𝑥(𝑡) = 0,004𝑒(− 0,653𝑡) sin(60,9746𝑡) 

 

Portanto, a partir da equação acima, pode-se determinar a amplitude máxima de 

deslocamento devido a força de impacto, conforme observa-se na Figura 33. 
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Figura 33: Gráfico sobre a resposta do sistema em relação a força de impacto. 

Fonte: O Autor (2018) 

 

A Figura 33 mostra o deslocamento atingido de acordo com a resposta do sistema em 

relação ao tempo devido a força de impacto. Conforme é visto, o deslocamento máximo é de 

4mm.  Pode-se observar,também, que a força de impacto vai perdendo efeito ao longo do tempo. 

Como mostrado, o tempo de deambulação que está sendo utilizado neste estudo é de  

𝑡 = 0,774𝑠, portanto, o deslocamento vai a zero antes do usuário concluir o ciclo de 

deambulação, interferindo no ângulo de fase do sistema. 

 

Figura 34: Gráfico relacionando a resposta do sistema e a duração da força de impacto. 

Fonte: O Autor (2018) 
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Na Figura 34 observa-se o comportamento do sistema, permanecendo fixo  

𝑡 = 0𝑠, mas variando o valor de ∆𝑡, ou seja, variando o tempo de duração da força de impacto. 

É visto que, a amplitude do deslocamento do sistema altera significativamente com a variação 

da duração do impacto.  

 

4.4. ANÁLISE DA ADAPTAÇÃO DO AMORTECEDOR NA MULETA 

 

Para usuários permanentes, não se faz necessário que todos os furos sejam usinados, 

somente o que estiver de acordo com sua altura. Para uma proposta comercial ampla, é mais 

interessante que todas as alturas sejam contempladas.  

O quanto o furo precisa ser usinado envolve muitos fatores como a massa da pessoa, a 

velocidade de deambulação e as constantes do amortecedor hidráulico de mola a gás. A 

usinagem deve der realizada até 25mm na direção longitudinal da muleta, pois, acima disso, 

dois furos se unirão, proporcionando um deslocamento de 50mm. Dentro dos parâmetros que 

foram colocados na modelagem deste estudo e, incluindo um fator de segurança, a modificação 

do furo foi realizada para um deslocamento de até 5mm. 

A altura do usuário é um fator limitante, tendo em vista que para pessoas que utilizem 

numa altura acima do 5º furo, teria que ser projeto um suporte interno e/ou a alteração da 

dimensão da haste do amortecedor. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os testes realizados para a estimativa das características do amortecedor foram 

satisfatórios e todos puderam ser realizados dentro de laboratórios da instituição de ensino. As 

modificações realizadas na muleta não afetam, de forma significativa, nenhuma característica 

mecânica do aparato, e obedece totalmente a norma ISO11334-1 (2007). 

Este estudo mostra o deslocamento necessário para que o amortecedor, a partir de suas 

características, responda as solicitações realizadas, sendo assim, quanto o furo precisa ser 

usinado a fim de que o amortecedor seja funcional.  

É importante frisar que o coeficiente de amortecimento equivalente, para maiores 

frequências, se comporta de forma semi linear. Entretanto, para baixas frequências, o efeito de 

amortecimento de fricção é muito baixo, consequentemente, a força de atrito é predominante. 

Isso é de extrema relevância, pois tem relação direta com a velocidade em que o usuário 

caminha, porque altera a frequência do amortecedor. 

Se as informações sobre constante elástica da mola e coeficiente de amortecimento 

vierem de fábrica, a modelagem se torna muito mais fácil, abandonando a etapa experimental e 

sendo facilmente trabalhada e adaptada.  

Conclui-se que a proposta deste tipo de amortecimento é válida e pode ser de grande 

auxílio a usuários de muletas, desde que seja modelado de forma plausível. Todavia, o 

amortecedor utilizado para testes atende, satisfatoriamente, as necessidades da uma pessoa 

adulta com 75kg, desde que a mesma não esteja numa deambulação de velocidade 

consideravelmente diferente da utilizada nesta modelagem. Este é um aparato simples, não 

altera a muleta esteticamente, é seguro e é facilmente encontrado comercialmente. Seu custo 

não é elevado, comparado aos grandes benefícios que pode trazer ao usuário.  
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

1) Modela o sistema com dois graus de liberdade, incluindo duas muletas, dois 

amortecedores e o usuário; 

2) Melhorar a estimativa do coeficiente de rigidez equivalente, utilizando este coeficiente 

em relação a um ser humano; 

3) Realizar testes com sensores de pressão posicionados no manguito, a fim de mensurar 

a diminuição de carga no usuário; 

4) Realizar Eletromiografia para verificar as vantagens desse aparato para os músculos; 

5) Incluir a interferência da força de atrito no sistema massa-mola-amortecedor; 

6) Buscar inovar na forma de fixação do amortecedor na muleta; 

7) Buscar formas mais eficazes de dispor os furos reguladores de altura, pensando em 

diferentes deslocamentos para a haste; 

8) Analisar de forma reversa as características necessárias de um amortecedor, partindo 

de deslocamento e velocidade fixados; 

9) Avaliar, em diversos aspectos, a aceitação dos usuários de muleta. 
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