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RESUMO 

Os instrumentos endodônticos, comumente chamados de limas, são amplamente 

utilizados por endodontistas em tratamentos de canal. Quando em uso, tais instrumentos podem 

sofrer fraturas devido a diversos fatores, tais como sua geometria, esforços solicitantes, material 

constitutivo, dentre outros. Atualmente, o método dos elementos finitos é uma abordagem 

amplamente utilizada no estudo dos mesmos. Tendo em vista a complexa geometria dos 

instrumentos, o presente trabalho estabelece algumas metodologias que visam a sua 

modelagem, tanto de sua geometria quanto a geração da malha de elementos finitos. Para tal, é 

utilizada a tecnologia da microtomografia computadorizada. 

 

Palavras-Chave: Instrumentos endodônticos; Microtomografia computadorizada; Elementos 

finitos.  



 

 

ABSTRACT 

The endodontic instruments, commonly known as endodontic files, are widely used by 

endodontists in root canal treatments. During operation, such instruments may fracture due to 

many factors, such as their geometry, loads, constituent materials and others. The finite element 

method has been widely used nowadays as an approach to study these instruments. Due to the 

complexity of their geometry, the present study establishes methodologies to model their 

geometry as well as the finite element mesh. For this, computerized microtomography is used. 

 

Key-Words: Endodontic instruments; Computerized microtomography; Finite element. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo visa introduzir o tema do presente estudo. Seguindo uma ordem lógica, 

primeiramente o contexto por trás do objeto de estudo é abordado, servindo como base para a 

motivação da escolha deste tema. Em seguida a metodologia utilizada é detalhada, a qual se 

trata de ferramentas escolhidas para abordar o problema. Finalmente, são apresentados os 

objetivos e a estruturação do presente texto. 

 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A polpa dentária, composta de nervos, vasos sanguíneos e tecido conjuntivo, junto com 

a dentina, formam a estrutura interna do dente, a qual é de extrema importância na integridade 

deste (SOARES e GOLDBERG, 2011). No passado, não era incomum a extração do dente 

como tratamento de graves problemas na polpa. Entretanto, com o avanço das tecnologias e dos 

estudos endodônticos, tornou-se possível a realização do procedimento chamado tratamento de 

canal, que consiste em remover a polpa com auxílio de um instrumento endodôntico (lima), 

limpar o canal, aplicar o material obturador e fechar a coroa com uma resina, descartando a 

necessidade da extração do dente (SOARES e GOLDBERG, 2011). 

Durante seu funcionamento, a lima opera num regime mecânica e quimicamente 

agressivo. Está sujeita ao esforço de torção, quando sua ponta se prende no dente enquanto a 

haste continua girando. Está sujeita também à flexão, pois a geometria do dente exige que a 

lima se curve para acompanhar a curvatura da raiz, com o agravante deste esforço ser dinâmico 

pois, devido à rotação, as fibras encontram-se alternadamente sob tração e compressão 

(SANTOS, 2013). Além disso, há a constante presença de abrasão entre os gumes de corte da 

lima e o dente. Devido a estas condições, é possível que a lima quebre durante seu 

funcionamento. Além disso, as recomendações fornecidas pelos fabricantes de limas quanto à 

sua vida útil geralmente são vagas, onde estipula-se que a lima é de uso único, não sendo 

especificados ciclos ou horas de funcionamento. Portanto esta recomendação é ambígua, pois 

não é claro se “uso único” remete a um canal ou um dente (um dente pode conter até quatro 

canais). Diante desta situação, os endodontistas comumente utilizam uma mesma lima mais 

vezes do que é recomendável, sem conhecimento de como estes esforços influenciam as limas. 
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Torna-se então desejável um estudo que avalie as respostas destes instrumentos sob esforços 

solicitantes. Além dos fatores já citado, os fornecedores também não fornecem informações 

precisas acerca do material constitutivo das limas e suas características geométricas, os quais 

dificultam a realização de um possível estudo matemático de sua resistência. 

 MOTIVAÇÃO 

O tratamento de canal é algo que faz parte do cotidiano de muitas pessoas. No ponto de 

vista da engenharia, há uma ampla variedade de assuntos a serem estudados acerca destes 

instrumentos, como seus fatores geométricos, material constitutivo e os esforços solicitantes. 

Portanto, este tema apresenta uma boa oportunidade de utilizar conhecimentos de engenharia 

de modo a fazer uma ponte entre diferentes áreas do conhecimento.  

Para abordar este problema, diferentes tipos de abordagens são possíveis. Podem ser 

feitos ensaios experimentais, onde a amostra é fixada numa máquina específica para o ensaio 

em questão, e então mecanicamente solicitada. O comportamento da amostra é observado, 

podendo o ensaio ser destrutivo ou não. Um outro tipo de abordagem é de natureza numérica, 

onde um modelo computacional substitui a amostra física e os equipamentos de ensaios. Assim, 

o experimento pode ser conduzido num computador com auxílio de algum programa de CAE 

(Computer Aided Engineering). Por necessitarem de máquinas de ensaios, amostras físicas e 

possivelmente serem de natureza destrutível, ensaios mecânicos costumam ser onerosos. Por 

outro lado, ensaios numéricos apresentam a vantagem de serem menos custosos e, caso seja 

desejável a alteração de algum parâmetro do ensaio, ou até da própria amostra, o modelo pode 

ser facilmente alterado sem grandes custos adicionais. 

Quando se cria um modelo para representar algum fenômeno físico, a acurácia deste 

modelo depende diretamente dos fatores que nele são incorporados, de modo que, num modo 

geral, quanto maior a semelhança entre o modelo e o fenômeno físico, mais próximo do real 

são os resultados. Especificamente no caso de instrumentos endodônticos, a amostra a ser 

analisada possui uma geometria bem complexa, sendo inviável a sua completa modelagem via 

programa de CAD. Uma boa alternativa é utilizar a microtomografia computadorizada para 

obter imagens 3D precisas da amostra que podem ser usadas no modelo para simulações 

numéricas, tornando possível a análise do comportamento das amostras quando solicitadas. Esta 

metodologia é vantajosa para o endodontista, pois ela pode fornecer dados ao endodontista que 
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os próprios fabricantes das limas não fornecem.  

A principal motivação para o desenvolvimento de novas metodologias para a aquisição 

do modelo geométrico se deve ao fato dos fabricantes destes instrumentos não fornecerem 

nenhuma informação relevante sobre a geometria. Boa parte dos estudos desenvolvidos nessa 

área foram realizados com geometrias grosseiras, que não representam de fato o objeto de 

estudo. A avaliação das metodologias propostas nesse trabalho vem por acrescentar novos 

caminhos de geração do modelo geométrico, tornando possível e viável o estudo numérico 

desses instrumentos. 

 METODOLOGIA 

A engenharia fornece algumas ferramentas para modelar e analisar fenômenos físicos, 

mostrando-se útil para estudar o comportamento dessas limas. Métodos experimentais, regidos 

pela norma ISO, podem ser empregados para fisicamente aplicar esforços a um corpo de prova 

e avaliar sua resposta. Este tipo de metodologia apresenta a desvantagem de ser destrutivo, 

tornando o material inutilizável após o término do ensaio. Métodos numéricos, como o método 

dos elementos finitos, são usados para modelar fenômenos físicos em computadores, assim 

eliminando a necessidade da presença de corpos de prova. 

A acurácia de um estudo de elementos finitos é diretamente afetada, dentre outros 

fatores, pelo grau de semelhança entre a geometria modelada da peça (o domínio do problema) 

e a geometria real. Há diversos programas de CAD (Computer Aided Design) disponíveis no 

mercado destinados à modelagem 3D, porém a habilidade do engenheiro em modelar as peças 

é um fator limitante no grau de semelhança previamente citado. Uma ótima alternativa é usar 

aparelhos de tomografia computadorizada (microtomografia no caso de dimensões pequenas). 

Esses aparelhos possuem emissores de raios X que atingem a peça e, dependendo da absorção 

do material desta, atravessam-na em maior ou menor intensidade. Esta variação na intensidade 

dos raios X mapeiam a estrutura interna da peça e, através da superposição de diversas imagens 

2D em diversos ângulos diferentes, uma imagem 3D é obtida. Devido às pequenas dimensões 

da lima, este método é bem adequado para obter sua geometria 3D. 
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 OBJETIVO 

Devido à dificuldade de obtenção da geometria pelos métodos tradicionais usados na 

engenharia, este trabalho se propõe a estabelecer metodologias para a geração do modelo 

geométrico a fim de se analisar as tensões que surgem em seu funcionamento. Estudos recentes 

sobre esse tema se baseiam na análise de tensões pelo método dos elementos finitos. Contudo, 

para uma precisa simulação numérica utilizando este método, é de fundamental importância a 

correta modelagem geométrica. Este trabalho visa discutir e comparar diferentes metodologias 

de modelagem a fim de contribuir para futuros estudos desta natureza. 

Uma vez sendo capaz de obter os modelos geométricos, estes são submetidos a análises 

de tensões de flexão, torção e tração para a avaliação da metodologia utilizada. Por fim, este 

estudo desenvolve uma metodologia de obtenção da geometria e aquisição das coordenadas dos 

pontos para gerar uma malha de elementos finitos onde cada elemento representa um voxel da 

microtomografia. 

 ESTRUTURAÇÃO DO TEXTO 

O capítulo 1 trata de introduzir o objeto de estudo, contextualizando-o e relacionando à 

esfera da engenharia. Além disso, a metodologia utilizada e objetivos propostos são 

apresentados, assim como a estruturação do texto. 

No capítulo 2 é feita uma breve revisão bibliográfica dos assuntos mais pertinentes ao 

presente estudo, incluindo os instrumentos endodônticos em si, o método dos elementos finitos 

e o estado da arte. 

O capítulo 3 aborda os materiais e métodos utilizados durante a elaboração dos estudos. 

Os programas empregados são apresentados e os diversos parâmetros definidos. 

O capítulo 4 discute os resultados das simulações numéricas e a comparação das 

metodologias desenvolvidas.  

O capítulo 5 apresenta as conclusões acerca dos resultados encontrados, tendo em vista 

os objetivos propostos, e recomendações para estudos futuros. 

  



16 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Devido à grande carga teórica inerente ao objeto de estudo e à metodologia utilizada, 

mostra-se necessária a explanação de alguns conceitos. O presente capítulo trata de introduzir 

e brevemente detalhar os assuntos primordiais para o melhor entendimento dos materiais e 

métodos, assim como os resultados e conclusões. Primeiramente, conceitos relativos à 

microtomografia computadorizada são abordados. Em seguida, foco é dado aos instrumentos 

endodônticos, os quais são o objeto de estudo do trabalho. Finalmente, o método dos elementos 

finitos é brevemente apresentado. 

 INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS 

Os instrumentos endodônticos disponíveis no mercado variam entre si em diversos 

aspectos não só relativos ao material do qual são fabricados, mas também seus fatores 

geométricos. Estes fatores geométricos estão diretamente relacionados às tensões e 

deformações que as limas sofrem durante o funcionamento, assim como o sequenciamento mais 

apropriado do seu uso durante a preparação do canal dentário. Por exemplo, limas curtas de 

maiores diâmetros são, de modo geral, utilizadas para limpar a região cervical do canal, 

enquanto a região apical é trabalhada com instrumentos mais finos (SANTOS, 2013). Sendo 

assim, o estudo dessas variáveis se mostra de importância ao classificar e comparar diferentes 

modelos de limas entre si. 

 De certo modo as limas são semelhantes a brocas, com a diferença que seus diâmetros 

variam ao longo do seu comprimento. A figura 2.6 ilustra um instrumento endodôntico rotatório 

ProTaper Universal F1, sendo possível distinguir algumas características importantes. 

Primeiramente, esta lima em particular apresenta um cabo em uma de suas pontas destinada ao 

seu manuseio. Este cabo possui uma cor específica normatizada que facilita a identificação do 

diâmetro da sua ponta. Em seguida, há uma haste cilíndrica que não possui gumes de corte. 

Finalmente tem-se a parte ativa em si que será responsável pela remoção do material do dente. 

De maneira semelhante à uma broca convencional, esta região possui gumes de corte com uma 

distância específica entre si, a esta distância é dado o nome pitch (passo). Entretanto, 

diferentemente de uma broca convencional, a parte ativa é de natureza cônica, de modo que o 

diâmetro da extremidade da lima é menor que no começo desta região. O grau de conicidade 

do instrumento endodôntico é representado pelo taper da lima, que mede a variação do diâmetro 
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por comprimento da parte ativa, de modo que uma lima 25/.06 apresenta o diâmetro da ponta 

de 0,25 mm e 0,06 mm de taper. Isso significa que a cada milímetro de comprimento o diâmetro 

aumenta 0,06 mm (SANTOS, 2013). 

 

 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

2.2.1. Histórico 

O método dos elementos finitos é uma ferramenta numérica que permite obter soluções 

aproximadas diversos problemas físicos presentes na engenharia. Geralmente lança-se mão 

deste método para soluções de problemas complexos onde não se tem solução analítica, como 

no caso da lima endodôntica. 

A origem do método dos elementos finitos pode ser atribuída ao início dos anos 1900, 

quando alguns engenheiros aproximaram e modelaram um problema de elasticidade contínuo 

usando barras equivalentes discretas. Entretanto, COURANT (1943) tem sido creditado como 

sendo o primeiro a desenvolver o método dos elementos finitos. Em um artigo publicado no 

início dos anos 1940, COURANT usou uma interpolação polinomial em subregiões triangulares 

para investigar um problema de torção (MOAVENI, 1999). 

O aumento exponencial da capacidade de simulação dos computadores ao longo das 

décadas subsequentes proporcionou um desenvolvimento ainda maior do método dos elementos 

finitos. Hoje em dia, este método é amplamente difundido na engenharia e fundamental para a 

interpretação de diversos fenômenos físicos atuais.  

Inicialmente o método dos elementos finitos foi aplicado para a análise de tensões e 

atualmente pode-se expandir o campo de aplicação para diversas outras áreas da engenharia, 

como: mecânica dos fluidos, análise térmica, elétrica, magnética, modal de vibrações, dentre 

outros (COOK, 1995).  

Figura 2.1: Instrumento endodôntico (SANTOS, 2013). 
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2.2.2. Teoria do método dos elementos finitos 

A grande ideia por trás do método dos elementos finitos é a discretização do domínio, 

que nada mais é do que a divisão do domínio de interesse em partes finitas, chamadas de 

elementos, além da utilização das equações na forma fraca. Cada elemento por sua vez é 

constituído de nós. A figura 2.13 ilustra tal configuração através da discretização (plana) na 

geometria de uma engrenagem. Cada quadrilátero representa um elemento e os círculos 

representam os nós de cada elemento. Vale ressaltar que existem diversas configurações 

possíveis para essa discretização. Os elementos podem ser quadrados ou triangulares, 2D ou 

3D. A quantidade de nós não é limitada aos vértices como pode ser observado. 

 

Em linhas gerais, a análise através do método dos elementos finitos deve conter os 

seguintes passos (MOAVENI, 1999): 

FASE DE PRÉ-PROCESSAMENTO 

§ Criar e discretizar o domínio de solução e subdivir o problema em nós e 

elementos 

§ Assumir uma função de forma para representar o comportamento físico de um 

elemento. Tal função deve ser continua e assume-se que esta representa a 

solução para um elemento 

§ Desenvolver as equações para um elemento 

§ Unir os elementos para construir o modelo inteiro. Construir a matriz de rigidez 

global 

§ Aplicar as condições de contorno, condições iniciais e carregamentos 

Figura 2.2: Malha de elementos finitos de dente de engrenagem (COOK, 1995). 
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FASE DE ANÁLISE (PROCESSAMENTO) 

§ Resolver as equações lineares ou não lineares simultaneamente para obter os 

resultados nodais como deslocamento e temperatura 

FASE DE PÓS-PROCESSAMENTO 

§ Obter as informações relevantes ao problema, como por exemplo: tensão, fluxo 

de calor etc. 

 ESTADO DA ARTE  

Desde o começo dos anos 2000, alguns trabalhos relacionados a análise de tensões em 

instrumentos endodônticos vem sendo publicados. O objetivo desta seção é discutir, em termos 

gerais, o que vem sendo estudado neste campo, apontando as simplificações de casa estudo, as 

limitações do modelo e de forma sucinta as conclusões geradas. 

Segundo Arruda Santos (2013) o primeiro trabalho publicado que utilizou o método dos 

elementos finitos nos estudos de limas de Ni-Ti foi realizado por Berutti et al. (2003). O objetivo 

deste trabalho foi a comparação entre as tensões de flexão e torção entre as limas Protaper e 

Profile, ambas fabricadas pela Dentsply Maillefer. Uma das extremidades foi engastada e na 

outra, livre, aplicou-se momentos de torção e flexão. Os resultados mostraram que, sob iguais 

condições de carregamento, os instrumentos ProTaper apresentaram valores de tensão menores 

e melhor distribuídos quando comparados aos instrumentos ProFile. Apesar dos resultados 

conclusivos, o modelo criado por Berutti et al. (2003) possuía limitações geométricas e 

constitutivas. A geometria aproximada não considerava o taper dos instrumentos e o 

comportamento não-linear da liga Ni-Ti foi aproximado através de uma curva tensão-

deformação composta por três segmentos lineares, sem a utilização de uma sub-rotina 

específica para materiais superelásticos.  

 Xu e Zheng (2006), por sua vez, estudaram a influência da seção transversal da lima, 

melhorando o modelo proposto por Berutti et al. (2003). Neste estudo, um taper constante foi 

utilizado e o comportamento superelástico foi levado em consideração, utilizando uma curva 

padrão, ignorando o descarregamento. As pontas das limas foram engastadas e um torque foi 

aplicado à extremidade livre do instrumento. Como conclusão, verificou-se que diferentes 
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seções transversais exercem uma grande influência sobre o comportamento mecânico dos 

instrumentos. As limas da ProTaper e Hero642 apresentaram os menores níveis de tensão e, 

consequentemente, mostraram-se como os mais resistentes à torção. Mesmo que este trabalho 

tenha mostrado melhorias em relação ao modelo proposto anteriormente por Berutti et al. 

(2003), ainda apresentou limitações referentes às condições de contorno e carregamento, que 

não correspondem a qualquer norma de ensaio (Arruda Santos, 2013). Ainda de acordo com 

Arruda Santos (2013) a geometria dos instrumentos também apresentou muitas simplificações. 

Zhang et al. (2010) também tinham como objetivo avaliar a influência de diferentes 

seções transversais no comportamento das limas sob torção e flexão. Com auxílio de 

ferramentas tipo CAD (computer-aided design) foram gerados diversos modelos de limas. 

A grande diferença deste modelo para os demais foi a aplicação de deslocamentos 

lineares na extremidade livre da lima. Segundo Arruda Santos (2013), essas condições são bem 

distintas daquelas encontradas na prática ou em ensaios padronizados. Como esperado, foi 

verificado que a seção transversal tem grande influência no comportamento mecânico das 

limas, especialmente sob torção. De modo geral, instrumentos com seções triangulares foram 

mais sujeitos à fratura em torção quando comparados aos instrumentos com outras geometrias 

(SANTOS, 2013). No ano seguinte, visando um modelo mais realista, Zhang et al. (2011) 

inseriram parâmetros geométricos (taper, pitch etc). Este modelo foi inserido no programa 

ANSYS para análise de tensões através do MEF, obtendo bons resultados em termos de 

distribuição de tensões nas limas sob carregamento. 

O primeiro a utilizar a microtomografia computadorizada (Micro-TC) para obter 

imagens das limas e assim gerar um modelo mais realista das geometrias foram Kim, H. C. et 

al. (2008). Além das limas, foi gerado um modelo de um canal com curvatura de 45° para 

simulação do procedimento. Durante a simulação as limas foram inseridas no canal e as 

distribuições de tensões foram avaliadas. Com uma tendência diferente os estudos anteriores, 

este tinha como objetivo avaliar a tendência ao parafusamento e a análise de tensões residuais 

ao final quando cessado o carregamento. Segundo Santos (2013), os autores não esclarecem 

pontos importantes da realização da simulação no canal radicular, como as condições de contato 

entre parede do canal e a superfície do instrumento. A ausência dessas informações, ainda 

segundo Santos (2013), não permite uma análise criteriosa dos resultados obtidos durante e 

após a simulação, como a magnitude das tensões residuais. 
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O primeiro estudo a relacionar resultados gerados com os obtidos experimentalmente 

foi realizado por Lee et al. (2011). Este estudo visava analisar o comportamento das limas em 

fadiga e para tal foram realizados ensaios em máquinas que continham cavidades em blocos de 

aço temperados com diferentes ângulos de curvatura, simulando o canal. As limas eram 

inseridas nestes canais e submetidos a movimentos de rotação, sendo contabilizado o número 

de ciclos até a fratura. A principal conclusão foi a direta relação que há entre os maiores níveis 

de tensão durante a simulação, bem como maiores tensões residuais e a vida em fadiga 

(SANTOS, 2013). 

Recentemente Gao et al. (2011) estudaram o efeito da curvatura dos canais nas limas, 

através um modelo dinâmico onde foi variado o raio de curvatura e a posição das mesmas, 

confirmando que curvaturas mais abruptas geram maiores níveis de tensão. O objetivo dos 

autores foi o de propor um modelo para avaliar o efeito dessas curvaturas em limas com 

diferentes geometrias. Montalvão e Alçada (2011) estudaram o efeito do uso do M-Wire (liga 

de Ni-Ti superelástica que passou por tratamentos termomecânicos especiais) para fabricação 

de limas através do MEF e verificaram uma redução considerável dos níveis de tensão sob 

flexão e torção. Por fim, Versluis et al. (2012) realizaram um longo levantamento da influência 

de diversos tamanhos de pitch e geometria da seção transversal sobre o comportamento 

mecânico das limas, utilizando MEF. 

Por fim, o trabalho desenvolvido por Santos (2013) teve como objetivo gerar e avaliar 

o comportamento mecânico de diferentes instrumentos endodônticos de Ni-Ti sob condições 

de flexão e torção através do método dos elementos finitos, comparando os resultados a ensaios 

experimentais regidos pela norma ISO 3630-1, além de avaliar a influência no estado 

martensítico como material constituinte sobre o comportamento de um material endodôntico 

submetido a flexão e torção. 

Apesar dos inúmeros estudos recentes acerca do tema, foi constatado uma dificuldade e 

uma divergência na definição de uma metodologia para o estudo da análise de tensões em 

instrumentos endodônticos utilizando a microtomografia computadorizada e o método dos 

elementos finitos. Com isso, o presente estudo tem como finalidade estabelecer tal metodologia 

específica desde a aquisição da imagem através da Micro-TC até a definição dos parâmetros 

geométricos, passando pelo processo de segmentação e tratamento da imagem, levando em 

consideração para as simulações as normas para ensaios experimentais destes instrumentos. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS  

O objetivo deste capítulo é explorar as metodologias utilizadas, detalhando as etapas do 

processo entre a obtenção da imagem e o passo a passo das metodologias desenvolvidas. 

Começa-se com o detalhamento do instrumento endodôntico estudado – Reciproc. O 

tomógrafo, assim como os parâmetros de processo da microtomografia computadorizada e a 

reconstrução das imagens geradas são analisados em detalhes e em seguida, no processo de 

tratamento da imagem, são explanados os parâmetros utilizados na segmentação. Por fim, são 

detalhadas as metodologias que objetivam a construção de um modelo geométrico 3D 

compatível com um estudo de elementos finitos e a geração da malha a partir dos voxels. 

 INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS 

Neste estudo é analisada a lima do fabricante Reciproc® feita de Nitinol, figura 3.1. A 

lima é composta de uma haste, seguida por uma parte cilíndrica de diâmetro constante e a seção 

cônica ativa, onde estão as lâminas de corte. A especificação é de 25/08, ou seja, diâmetro da 

ponta de 0.25 mm e taper 0.8 mm. Isso significa que o diâmetro aumenta 0.8 mm a cada 1 mm 

de comprimento. A lima da Reciproc possui duas lâminas de corte. O comprimento da ponta 

até o final do cabo, é 25 mm. 

 

Figura 3.1: Fixação da lima no suporte. 
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 AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DAS IMAGENS 

 A partir da escolha dos instrumentos a serem analisados, a próxima etapa consiste na 

preparação dos mesmos para o processo de obtenção da imagem através da microtomografia 

computadorizada. 

 Neste caso, a única preparação necessária é a fixação da lima em um suporte, como pode 

ser visto na figura a seguir. É importante que o instrumento esteja bem fixado e perpendicular 

à base. Como a região de interesse é a parte ativa da lima, é indispensável que esta esteja limpa 

e completamente exposta durante o processo. 

Com a lima preparada, ela é levada para a micro-TC, conforme a figura 3.2. 

 

O microtomógrafo utilizado neste trabalho é da marca Zeiss®, modelo Xradia XRM-

510. A fonte é composta por um tubo de raios X do tipo cone beam com uma tensão de operação 

variando de 30 a 160 kV e uma corrente elétrica com valores de 0 a 1 mA, apresentando potência 

máxima de 10 W. O sistema de detecção possui um tubo intensificador de imagem com tela 

fluoroscópica, que transforma os fótons de raios X em fótons de luz, acoplado a uma câmara de 

vídeo tipo CCD de 12 bits e cintilador por fibra óptica.  

Antes de iniciar o processo de aquisição da imagem, faz-se necessário uma calibração 

do equipamento, sendo feito no próprio programa acoplado ao tomógrafo, chamado TXM 

Controller.  

Figura 3.2: Câmara interior do Microtomógrafo.  
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Diferentemente dos equipamentos hospitalares, onde a mesa do paciente é fixa e o feixe 

de raios-X e o detector se movem, os tomógrafos industriais funcionam de maneira inversa. O 

suporte onde é fixado a lima gira em incrementos de ângulos definidos pelo usuário até 

completar 360°. A cada giro é captada uma imagem plana 2D e o “empilhamento” dessas 

camadas formam a imagem 3D por completo.  

Segundo LOPES et al (2012) o tamanho da amostra influencia na resolução adquirida 

pela possibilidade de aproximação da fonte de raios X em relação à amostra, além da escolha 

da resolução da câmera. O indicado é que o tamanho do pixel seja duas vezes menor que a 

resolução desejada. Cada pixel da imagem corresponde à média de absorção e, quanto maior o 

número de pixels, melhor será a resolução espacial. No processo de reconstrução da imagem, 

onde as fatias transversais da amostra são unidas para produção da imagem tridimensional, o 

pixel é transformado matematicamente em voxel (pixel volumétrico), capaz de representar a 

profundidade na imagem radiológica. 

Definiu-se, portanto, um incremento angular de 13,5´ de modo a gerar 1600 planos de 

imagem para ambas as limas, e voxels isotrópicos de 18 micrômetros. A aquisição completa 

assim como sua reconstrução durou cerca de 8 horas. 

Após o término da aquisição das projeções, é gerado um arquivo de extensão .txrm, de 

ordem de grandeza de gigabytes, que por sua vez é aberto no programa TXM Reconstructor, 

onde ocorre a reconstrução volumétrica da imagem. Nesta etapa, define-se o número de 

triângulos que formam a geometria reconstruída. Este parâmetro deve ser criteriosamente 

avaliado, pois à medida que este número cresce, melhor torna-se a qualidade obtida. Entretanto, 

eleva-se consideravelmente o custo computacional. Foi escolhido um total de 10.000 triângulos 

para cada amostra. 

Outro ponto importante para a reconstrução das imagens é a utilização de ajustes 

padrões, como o center shift e o beam hardening. Este último, também conhecido por 

endurecimento de feixe, é um ruído frequentemente encontrado em imagens tomográficas. Este 

ruído resulta do fato de raios-X menos energéticos serem mais facilmente absorvidos que os 

mais energéticos (FERNANDES, 2009). Pode ser observado nas extremidades do material 

estudado, tornando a sua imagem mais fosca que na região central. As imagens a seguir ilustram 

o efeito causado pela variação deste parâmetro. 
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Outro parâmetro a ser definido, o center shift, visa corrigir a excentricidade proveniente 

do desalinhamento do eixo que ocorre naturalmente ao na fixação da amostra no suporte. Isso 

se traduz em um defeito que se assemelha a uma penumbra ao redor da lima, como ilustrado na 

imagem 3.4. 

 

a)      b)  

Figura 3.4: Efeito da variação do parâmetro center shift. a) CS = 19.0; b) CS = 24.0.  

 

Figura 3.3: Efeito da variação do parâmetro endurecimento de feixe.  
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Com isso, o TXM Reconstructor procede para realizar a reconstrução propriamente dita, 

fazendo uso de uma complexa rotina matemática para gerar os volumes 3D a partir das 

projeções. 

 Em seguida, segue-se para o tratamento das imagens e a segmentação, ambos realizados 

no programa de processamento de imagens 3D Avizo. 

 A fase de segmentação da imagem consiste em agrupar e definir limites para a escala 

de cinza da peça de forma a definir a região de interesse, eliminando o ar em volta das amostras, 

que inevitavelmente também absorvem uma parte dos raios X. Com base em um histograma 

pode-se medir a intensidade de cinza por pixel, de modo a identificar vazios na peça como 

porosidades e trincas. Os pixels com cores mais escuras representam os vazios e as mais claras 

a lima em si, justamente pelo fato de o coeficiente de atenuação linear da liga níquel-titânio ser 

maior do que o do ar. No caso em questão, foram detectados 57.578 valores diferentes de escalas 

de cinza, de modo que se definiu os valores de 25.000-57785 como valores de interesse. A 

ferramenta que atua neste sentido se chama Threshold, ou limiar. 

No ambiente de trabalho do Avizo, é possível utilizar a ferramenta crop, ou corte, para 

diminuir a região de interesse, eliminando os volumes onde há vazio. No presente estudo, o 

modelo foi reduzido para 200x200x1017. Deste modo, o processamento posterior da imagem 

sucede de forma mais rápida e leve.  

É possível também aplicar alguns filtros para tratamento da imagem, sendo o mais 

amplamente utilizado o Median Filter, ou filtro médio. Este filtro foi aplicado nas imagens, 

porém se percebeu que os contornos das seções das limas se tornavam embaçados, portanto 

decidiu-se não aplicar filtro algum. 

A imagem a seguir mostra a geometria 3D após o término de todo o processo de 

tratamento das imagens. 

Figura 3.5: Geometria reconstruída e segmentada – Reciproc.  
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 CONSTRUÇÃO DO MODELO GEOMÉTRICO 

 Até este ponto foram obtidas diversas seções da lima através da microtomografia 

computadorizada. Estas projeções 2D são necessárias para a reconstrução 3D do instrumento, 

sendo ordenadamente empilhadas através de uma complexa rotina matemática. Finalmente, 

estas imagens 3D foram tratadas e segmentadas, resultando em modelos mais limpos e com 

somente as informações necessárias desejáveis. A lima é representada por uma geometria 3D 

composta por 10.000 triângulos. 

 Com o objetivo de modelar a lima, foram gerados sólidos através de duas metodologias 

diferentes. Para cada sólido é feita uma análise de convergência para definição da malha de 

elementos finitos a ser utilizada nas simulações que irão validá-las. A partir daí são feitas 

simulações estáticas de flexão, torção e tração para comparação dos modelos. Com base nos 

resultados obtidos a partir da primeira metodologia proposta, pode-se chegar a conclusões a 

respeito da viabilidade e validade da segunda metodologia, podendo ficar a critério do 

especialista a seleção do modelo mais apropriado. As duas metodologias são resumidas a seguir: 

Geometria do sólido obtida através da reconstrução tomográfica 3D e segmentação é 

exportada com o formato .stl e convertida em sólido no programa Solidworks, com auxílio de 

uma extensão chamada Scan to 3D. É considerado como o modelo referência ao longo do 

trabalho, por ser a metodologia mais difundida na literatura. 

Segmentação realizada nas vistas de corte perpendiculares ao eixo longitudinal das 

limas e suas respectivas curvas de nível são obtidas no Solidworks, as quais são posteriormente 

utilizadas como base para geração de um sólido através da ferramenta Loft. Metodologia a ser 

validada sendo comparada à metodologia anterior. 

As figuras 3.6 e 3.7 mostram o fluxo de trabalho das metodologias utilizadas. 
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3.3.1. Metodologia I – Baseada no modelo de polifaces 

Estes arquivos gerados pelo Avizo representam um modelo 3D composto de polifaces 

triangulares e planas, sendo necessário na maioria das vezes, milhares de polifaces para definir 

um sólido. Os arquivos gerados são de extensão .stl (stereolithography), os quais podem ser 

abertos no programa de CAD 3D Solidworks. Entretanto, ao serem abertos neste programa, são 

reconhecidos não como sólidos ou superfícies, mas simplesmente imagens, como pode ser visto 

na imagem a seguir.  

Figura 3.6: Fluxograma de aquisição do modelo através da metodologia I.  

Figura 3.7: Fluxograma de aquisição do modelo através da metodologia II.  
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 Sendo reconhecidos como gráficos, suas características não são editáveis e nem 

selecionáveis, não representando geometrias efetivamente. Portanto, é necessário construir um 

modelo que seja passível de ser reconhecido pelo Solidworks como geometria, de modo a ser 

utilizado como domínio para uma simulação de elementos finitos. 

A abordagem empregada consiste em utilizar uma extensão do próprio Solidworks 

chamada Scan to 3D. Esta função permite não só a conversão de dados 3D numa malha ou 

sólido, mas também criar superfícies e curvas a partir de pontos importados.  

 Deste modo, a geometria importada será reconhecida como uma superfície. Assim, 

pode-se utilizar a ferramenta “Assistente de geometria”, do Scan to 3D para gerar um sólido, 

que pode ser utilizado para a simulação numérica através do MEF. Na figura 3.9 encontra-se a 

geometria da lima Reciproc obtida através do formato .stl gerado pelo AVIZO e sua respectiva 

posição na árvore de trabalho. 

Figura 3.8: Arquivos .stl reconhecidos como gráficos.  
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3.3.2.  Metodologia II – Baseada em nuvem de pontos 

 Com o objetivo de proporcionar ao usuário uma maior liberdade de modelagem da lima, 

é proposto nesta seção uma metodologia baseada em nuvem de pontos, onde cada pixel da 

imagem é representado por um ponto. Como essa abordagem não é difundida na literatura, 

propõe-se a comparação dos resultados dos deslocamentos da lima, nela obtidos, com os da 

metodologia de polifaces, descrita na seção anterior.   

Aqui, apesar de a etapa de reconstrução também ser necessária, utiliza-se como ponto 

de partida não o modelo 3D completo, mas sim cortes de seção perpendiculares ao eixo 

longitudinal deste modelo. Estas seções, ou slices, foram segmentadas no Avizo e salvas no 

formato .tif. 

 A figura 3.14 ilustra algumas destas seções segmentadas. 

 

 Esta metodologia consiste em, a partir destas seções, construir uma geometria 3D 

Figura 3.9: Lima aberta como arquivo de malha.  

Figura 3.10: Fatias segmentadas. 
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simplificada das limas no próprio Solidworks. Para isto, utiliza-se as nuvens de pontos de cada 

seção como ponto de partida, sendo necessário obter as coordenadas de todos os pontos que 

representam material (lima). Como não há programa comercial que gera nuvens de pontos a 

partir de imagens, desenvolveu-se um código para esta finalidade. Esta metodologia garante 

ainda mais liberdade ao especialista pois o possibilita escolher e manipular as seções a serem 

utilizadas na geração do sólido. 

O fluxo de trabalho abaixo ilustra o processo completo e o programa desenvolvido no 

Matlab, assim como sua explicação, podem ser encontrados em Anexo. 

 

 Imagem: parte-se das imagens geradas na segmentação. Todas as imagens devem estar 

localizadas no mesmo diretório do arquivo do programa.  

 Matriz de escala de cinza: utilizando a função imread, gera-se uma matriz onde cada 

elemento representa o valor de escala de cinza de um pixel da imagem atual. 

 Coordenadas dos pontos: as coordenadas dos pontos não-nulos da matriz anterior são 

salvas em uma matriz de coordenadas. 

Figura 3.11: Fluxo de trabalho do processo.  
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 Arquivo de texto: o programa gera um arquivo .txt com as coordenadas dos pontos de 

interesse.  

 Solidworks – Pointcloud: é possível abrir um arquivo de texto no Solidworks como 

Pointcloud, ou nuvem de pontos. Para tanto, é preciso que o arquivo de texto possua as 

coordenadas x e y, no caso 2D, ou x, y e z, no caso 3D, em colunas separadas, de todos os 

pontos. A figura 3.16 ilustra a nuvem de pontos para a seção anterior, a qual possui 2.787 

pontos. 

 

 Assistente de curva – esta ferramenta é outra das funcionalidades do Scan to 3D, a 

qual permite a criação de uma curva a partir de uma nuvem de pontos. Há três opções diferentes 

a escolher. Neste caso, a utilizada é “Limite”. 

 O produto do passo anterior é um esboço de desenho 3D aberto. Para ser passível de 

ser transformado em sólido, o perfil deve ser um esboço fechado, portanto o fechamento desta 

curva é imprescindível, o qual é feito manualmente através da edição deste esboço. A figura 

3.17 mostra a sequência de trabalho e as funcionalidades da ferramenta. 

Figura 3.12: Nuvem de Pontos das coordenadas de uma seção.  

Figura 3.13: Criação da curva de contorno.  
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Repete-se então os passos anteriores para as outras vistas de corte da lima. Quanto mais 

seções forem utilizadas mais verossímil será a geometria criada, porém aumenta-se o tempo de 

trabalho devido à necessidade de editar o esboço3D de cada um manualmente. A figura 3.14 

seguir contém 10 seções da lima Reciproc e suas respectivas curvas de contorno. 

 

 

 Finalmente, o recurso Loft é empregado para unir todas os esboços, gerando uma 

transição suave e coerente entre cada seção. A figura 3.15 representa uma geometria sólida 

criada por Loft através das 10 seções anteriores. Nota-se que ela não representa tão fielmente 

as características da lima original, pois um número muito pequeno de esboços foi utilizado para 

criá-la. 

Figura 3.14: Dez seções da Reciproc. 

Figura 3.15: Reciproc criada com 10 seções.  
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 Levantando a hipótese de que o grau de semelhança com a lima real é diretamente 

proporcional ao número de fatias utilizadas, são construídos modelos com números variados de 

fatias. Com o objetivo de avaliar a hipótese levantada, foram criadas geometrias usando o 

recurso loft, como demonstrado anteriormente, para 15, 30 e 60 fatias. Esses três modelos 

podem ser visualizados na figura 3.16. 

 

Pode-se perceber pela figura 3.16 a evolução do nível de detalhamento em virtude do 

acréscimo de fatias incorporadas ao modelo. Intuitivamente é de se esperar que o modelo com 

60 fatias apresente deslocamentos mais próximos dos apresentados pelo modelo de polifaces – 

Metodologia I. O objetivo, portanto, é verificar com qual quantidade de fatias é possível se 

obter resultados satisfatórios. 

 SIMULAÇÕES 

 Como o foco do presente trabalho não é simular o comportamento dos instrumentos 

levando em consideração a grande complexidade da liga Nitinol, assim como a natureza 

dinâmica dos esforços, mas sim validar os modelos geométricos aqui empregados, foram 

realizados estudos estáticos simples com carregamentos unitários e um material constituinte 

simples, no caso o material aço padrão do Solidwork. 

Ao todo, foram analisados três casos de solicitações diferentes, flexão, tração e torção, 

para os quatro modelos supracitados. O material constituinte utilizado foi o mesmo que o 

empregado na análise de convergência e a lima foi fixada na sua base para os três estudos. 

Figura 3.16: Comparação dos modelos de 15, 30 e 60. 
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Flexão: no ensaio de flexão, a lima foi engastada em sua extremidade maior e uma carga 

unitária de 1 N foi aplicada verticalmente para baixo na outra extremidade da lima, como pode 

ser visto na figura 3.17. 

 

 Tração: no ensaio de tração, a lima foi engastada em sua extremidade maior e uma carga 

unitária de 1 N foi aplicada no sentido longitudinal da lima, de modo a tracioná-la, como pode 

ser visto na figura 3.18. 

 

Torção: no ensaio de torção, a lima foi engastada em sua extremidade maior e um torque 

de 0.1 Ncm foi aplicado ao longo do seu comprimento inteiro. Vale ressaltar que, para a 

realização deste tipo de estudo, foi necessária a criação de um eixo de referência no sentido 

longitudinal da lima. Isto é necessário pois a aplicação de um carregamento de torque exige um 

perfil cilíndrico ou um eixo de referência (Figura 3.19). 

 

Figura 3.17: Condições de contorno do ensaio de flexão. 

Figura 3.18: Condições de contorno do ensaio de tração. 

Figura 3.19: Condições de contorno do ensaio de torção. 
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Para fins de comparação, foram analisados os deslocamentos máximos em três planos 

distintos para cada tipo de estudo realizado. O primeiro plano encontra-se a uma distância de 1 

mm da base da lima, o próximo exatamente na metade da mesma e o último na sua ponta. As 

seções transversais do modelo para cada plano de interesse são ilustradas a seguir. 

 

  

Figura 3.20: Seções transversais da lima. 
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 CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS FINITOS A PARTIR DE VOXEL 

Por um lado, muitos engenheiros se especializam em análises por elementos finitos 

realizando complexos estudos em programas comerciais sobre geometrias criadas manualmente 

em CAD. Por outro lado, outros se especializam no campo de tratamento e processamento de 

imagens e preferem trabalhar com voxels obtidos via microtomografia computadorizada. Numa 

tentativa de conciliar estes dois campos do conhecimento e visto que, nas metodologias 

anteriores, a geração da malha de elementos finitos se deu de maneira semi-automática no 

próprio Solidworks, propõe-se metodologias que utilizam os próprios voxels como elementos 

finitos. 

A tarefa de gerar uma malha de elementos finitos de forma manual não é trivial. 

Enquanto a sua definição em um programa comercial geralmente demanda apenas que o usuário 

informe a quantidade e o tipo de elemento finito a ser empregado, gerá-la de forma 

independente engloba passos mais complexos. Primeiramente, o usuário deve criar uma 

estrutura de dados que contenha as coordenadas X e Y (caso 2D) ou X, Y e Z (caso 3D) de 

todos os nós da malha. Além disso, deve-se informar a conectividade dos elementos, a qual diz 

respeito aos nós que compõem cada elemento. Isto é extremamente importante, visto que numa 

malha de elementos finitos todos os nós são compartilhados por mais de um elemento. 

Para tal, utiliza-se os pontos referentes aos pixels das imagens obtidos através de um 

programa desenvolvido no Matlab. Deste modo, cada ponto obtido é convertido em exatamente 

um nó da malha e oito nós formam um elemento finito hexaédrico. As coordenadas de todos os 

nós da malha são armazenadas numa matriz de coordenadas e os nós que integram cada 

elemento finito são armazenados numa matriz de conectividade. Os nós que fazem parte de um 

elemento devem ser numerados seguindo uma lógica que se repete para todos os outros 

elementos. 

Aqui são propostas duas metodologias de geração da malha de elementos finitos a partir 

dos voxels obtidos na micro-TC. Na primeira, a malha gerada através do código é importada 

pelo programa Ansys Workbench e nele é reconhecida como malha de elementos finitos. No 

Ansys são definidos o material constitutivo e as condições de contorno. 

Na segunda abordagem, além do código de entrada de dados, foi desenvolvido um 

código de cálculo de deslocamentos pelo método de elementos finitos. Deste modo, as próprias 
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definições de propriedades do material e condições de contorno são definidas na entrada de 

dados no código, além de todos os cálculos referentes ao MEF, sendo esta metodologia 

totalmente independente de qualquer programa comercial de CAE. 

A seguir consta uma breve explicação do código de pré-processamento, comum entre 

as duas metodologias. 

Pré-processamento (geração da malha): de maneira análoga ao código desenvolvido na 

metodologia II para leitura das imagens e geração das nuvens de pontos, o passo inicial deste 

código também é a leitura das imagens de interesse. Lembrando que as seções são compostas 

basicamente por material da lima e vazios, somente os pontos que representam material farão 

parte da malha. 

Inicialmente, realiza-se uma varredura por todos os pixels que compõe determinada 

imagem e, caso este pixel represente material, esta informação é armazenada em um vetor, pois 

ele será um elemento finito da malha. A partir dos pontos armazenados neste vetor, calcula-se 

as coordenadas dos nós de cada elemento finito, lembrando que sua aresta mede 18 mícrons. 

Os nós de cada elemento são numerados como ilustra a figura 3.25, sendo a face inferior 

composta pelos nós V1, V2, V3 e V4, e a superior pelos nós V5, V6, V7 e V8. 

 

 Este processo é repetido para todos os pixels de todas as seções. Como cada imagem 

apresenta resolução de 221x221 pixels e há aproximadamente 1000 fatias, este processamento 

é bastante oneroso para o computador. Para se tornar viável, este processo funciona melhor com 

um número reduzido de imagens ou com resolução de imagem mais grosseira. 

 Para o contexto do presente trabalho, para reduzir o custo computacional do processo 

Figura 3.21: Elemento finito e seus nós. 
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foram utilizadas 247 fatias, a partir da ponta da lima, de resolução reduzida (29,5 mícrons). 

 Todos os códigos desenvolvidos encontram-se detalhados nos Anexos. 

Metodologia III – Baseada em voxel 

Esta metodologia utiliza como ponto de partida somente as matrizes de coordenadas e 

conectividades geradas no passo anterior, além do tipo de elemento desejado, que são as 

informações necessárias para criar uma malha de elementos finitos. Tanto a definição do 

material e das condições de contorno, quanto a simulação em si, são realizadas no ambiente de 

um programa comercial. 

Visto que no Solidworks não é possível importar malhas de elementos finitos 

provenientes de fontes externas, optou-se por utilizar o programa Ansys Workbench. Este 

programa é bastante utilizado na indústria e permite a importação de diferentes extensões de 

arquivos de malha (.inp, .stl, .dat etc.) 

O formato .inp é originalmente do programa Abaqus e, dentre todos os formatos acima, 

é o que possui maior simplicidade na sua definição de coordenadas e conectividade. O programa 

foi desenvolvido de modo que a estrutura do arquivo .inp atenda exatamente aos requisitos do 

Ansys. 

Um arquivo deste tipo consta com três informações essenciais: as coordenadas nodais, 

o tipo de elemento a ser utilizado e a conectividade de cada elemento. O tipo de elemento neste 

estudo é o hexaédrico 3D de oito nós, o qual é definido no Abaqus como SOLID185, porém o 

tipo de elemento definido no .inp é referenciado através do código C3D8. 

Metodologia IV – Baseada em voxel 

Esta outra abordagem representa um passo adiante com relação às anteriores em nível 

de complexidade. Naquela que diz respeito ao modelo de polifaces, nenhum código foi 

desenvolvido. A geometria exportada pelo Avizo como superfície foi trabalhada integralmente 

no Solidworks. A metodologia responsável pela geração de modelos através do recurso Loft do 

Solidworks utilizou como matéria prima as nuvens de pontos geradas pelo programa 

desenvolvido no Matlab, porém a malha foi gerada no Solidworks. Na metodologia anterior, 

tanto a geometria quanto a malha foram concebidas no código desenvolvido, o qual apresenta 

complexidade superior ao anterior. Finalmente, aqui é proposto também um código que calcula 
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os deslocamentos nodais através do método dos elementos finitos feito integralmente no 

Matlab. 

Aqui há dois códigos principais, um é responsável pela entrada de dados e o outro realiza 

os cálculos em si. O programa de entrada de dados é bastante similar ao utilizado na 

metodologia anterior visto que as coordenadas e conectividade são as mesmas, porém, a seção 

responsável pela exportação do arquivo no formato .inp é desnecessária. Faz-se necessário 

também definir matrizes de cargas, restrições e propriedades do material no código de entrada 

de dados, definindo totalmente o modelo. 

A matriz de cargas contém todos os carregamentos nodais do modelo. Como cada nó do 

elemento finito hexaédrico apresenta três graus de liberdade (translações em X, Y e Z), cada 

linha da matriz de cargas deve conter três colunas, uma para cada grau de liberdade. 

A matriz de restrições define quais graus de liberdade estão fixos e quais estão livres. 

Por exemplo, um nó totalmente engastado possui todos os seus graus de liberdade fixos. Esta 

matriz também tem “n” linhas e 3 colunas, onde “n” representa o número total de nós.  

A matriz de propriedades dos elementos contém os valores de tensão de cisalhamento e 

módulo de Poisson do material. As dimensões são “m” por 2, onde “m” representa o número 

de elementos. 

Após a definição de todas estas matrizes, o programa de entrada de dados chama, através 

de uma função, o programa da análise de MEF. 

 AVALIAÇÃO DAS METODOLOGIAS BASEADAS EM VOXEL 

                                      Como já citado anteriormente,  o elevado número de voxels obtidos através da micro-TC 

torna a execução de ambas as metodologias uma tarefa onerosa. Portanto, para avaliar ambas 

abordagens, optou-se por utilizar uma geometria mais simples, a qual demandaria menos 

esforço computacional para ser processada. Para isto, começando pela metodologia III, foi 

esboçado e salvo como imagem .tif o seguinte perfil no programa Paint Brush: 
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Figura 3.22: Seção simples. 

 

 A imagem apresenta resolução de 100x100 pixels e representa uma seção circular 

vazada de diâmetro externo igual a 67 e interno igual a 49 pixels. Em seguida, a mesma 

imagem foi copiada 29 vezes, totalizando 30 imagens idênticas. 

Começando pela metodologia III, as devidas modificações no código foram feitas para 

este ler não as fatias da lima, e sim as 30 imagens supracitadas. Além disso, o fator de escala 

para fazer a conversão de milímetros para micrometro foi removido. Ao rodar o programa 

desenvolvido no Matlab e importar no Ansys como malha o arquivo .inp gerado, obtém-se o 

seguinte sólido: 

  

Devido à baixa resolução da imagem criada no Paint, a superfície deste sólido não 

apresenta um grau de suavidade ideal, fato este que certamente influenciará negativamente 

nos deslocamentos calculados posteriormente. 

Paralelamente, a seção representada na figura do Paint foi reproduzida manualmente 

no Ansys e extrudada em um valor de 30 mm, visto que 30 imagens foram geradas. Este 

Figura 3.23: Sólido gerado através da imagem 2D. 
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sólido, por sua vez, apresenta uma aparência mais suave e contínua, como pode ser visto na 

figura a seguir. 

 

Foi realizada uma análise-teste sobre cada uma destes sólidos gerados, onde suas faces 

inferiores foram engastadas e sobre as superiores foi aplicada uma força de 1 N verticalmente 

para cima, de modo a tracioná-los. Como material constitutivo foi utilizado o material padrão 

do Ansys. Os deslocamentos máximos foram então obtidos e comparados. 

A execução do código referente à metodologia IV é ainda mais onerosa, em termos de 

processamento, que o código da metodologia III. Para a avaliação daquela utilizou-se a 

mesma seção circular vazada, porém foram importados somente 5 das 30 seções, tornando a 

extrusão 6 vezes menor. De maneira análoga, restringiu-se todos os graus de liberdade 

referentes à menor coordenada Z, ou seja, a face inferior, e foi aplicada uma carga de 1 N 

direcionada verticalmente para cima nos nós referentes à maior coordenada Z, ou seja, na face 

superior. 

Para título de comparação, criou-se manualmente o sólido descrito anteriormente no 

Ansys e as mesmas condições de contorno foram aplicadas, com objetivo de comparar os 

deslocamentos máximos fornecidos pelas duas abordagens. A figura 3.29 ilustra o sólido 

criado manualmente. 

 

Figura 3.24: Sólido desenhado manualmente no Ansys. 

 

Figura 3.25: Circulo extrudado construído no Ansys. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Esta seção tem como objetivo apresentar e discutir os resultados das simulações 

desenvolvidas durante o presente trabalho.  

Com o objetivo de desenvolver metodologias para modelagem de instrumentos 

endodônticos, ao longo deste estudo foram abordadas diferentes maneiras de geração de um 

modelo sólido da lima para as simulações computacionais. Para a avaliação de cada um destes 

modelos e a comparação entre eles faz-se necessário a discussão dos resultados das análises dos 

deslocamentos obtidos.  

A subseção 4.1 a seguir visa comparar as seções transversais obtidas pelas diferentes 

metodologias em cada um dos planos de interesse. Posteriormente na seção 4.2 são discutidos 

os resultados de deslocamento e o erro relativo de cada metodologia em comparação com o 

modelo de polifaces.    

 SEÇÃO TRANSVERSAL 

A figura 4.1 detalha a comparação entre as seções transversais dos modelos de 15, 30 e 

60 fatias, gerados via Loft, com o modelo de polifaces.  
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Pode-se perceber pela tabela acima que as seções transversais da lima para os modelos 

gerados através da metodologia II – PointCloud à Loft à Modelo 3D sólido são visualmente 

similares. Além disso, as propriedades relativas às seções (área e momentos de inércia) tendem 

a ser parecidas entre cada modelo, o que leva à suposição de que é válido esperar que as 

simulações numéricas não produzam resultados tão distintos.  

Pode-se notar que, visualmente, quase não se percebe grandes diferenças nas seções 

transversais da base, tanto para o modelo gerados via Loft, tanto para o modelo de polifaces, 

além das propriedades da seção serem semelhantes. Fato esse que implica na melhor 

verossimilhança entre modelos comparados nesta região de interesse. 

Comparando as seções no plano médio da lima, percebe-se que aquela referente ao 

modelo de 30 fatias é um pouco diferente das demais. Isso se deve ao fato de que, no processo 

de geração da geometria, a função Loft cria o sólido por uma interpolação entre os esboços dos 

planos selecionados e com isso o plano médio de interesse sofre a influência de uma 

interpolação mais acurada ou não. Entretanto, essa diferença visual de geometria não reflete 

nos valores de seções transversais como momento de inércia, momento polar de inércia e área, 

que possuem valores semelhantes aos dos outros modelos. 

Figura 4.1: Seções transversais da lima. 
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Na ponta da lima é onde se percebe as maiores distorções. A causa deste fato é devido 

à uma limitação da funcionalidade Scan to 3D do SolidWorks, mais especificamente na opção 

de assistente de curva. À medida que as dimensões e o número de pontos de uma nuvem de 

pontos decresce, o esboço do contorno gerado através desta ferramenta tende a ficar mais 

irregular, tornando-se incapaz de gerar esboços realmente fiéis das seções mais próximas da 

ponta da lima.  

Em linhas gerais, percebe-se uma boa eficiência e precisão em todos os modelos de 

fatias geradas em comparação com o modelo de polifaces. A semelhança entre as seções 

transversais é um bom indicador da acurácia dos modelos gerados. 

 ANÁLISE DE CONVERGÊNCIA DA MALHA 

Antes de realizar as simulações para comparação dos modelos, deve-se analisar qual 

malha de elementos finitos será utilizada. De um lado, uma malha grosseira provavelmente não 

fornecerá resultados tão precisos, porém o tempo de execução de estudo será curto. Por outro 

lado, uma malha extremamente refinada irá fornecer resultados muito próximos dos que 

surgiriam no caso real, porém o custo computacional atrelado a este estudo pode se tornar 

inviável. Deste modo, recomenda-se realizar um estudo de convergência de malha, onde são 

testadas algumas malhas diferentes e os resultados de seus respectivos estudos são analisados 

entre si. Assim, pode-se selecionar uma malha refinada o suficiente para gerar respostas 

aceitáveis dentro de uma lógica pré-estabelecida. 

A análise de convergência de malha foi feita para os três modelos de lima gerados 

através do Loft e o modelo de polifaces, aquele gerado pela reconstrução tomográfica. Cinco 

malhas diferentes foram geradas para estes modelos e uma simulação simples de flexão foi feita 

para cada caso, todos com as mesmas condições de contorno e mesmo material, como mostra a 
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figura 4.2. O material padrão do Solidworks Simulation “Liga de Aço” foi utilizado, cujas 

propriedades estão são apresentadas na figura 4.3. 

 

  

A lima foi engastada na sua extremidade da base e uma carga unitária de 1 N foi aplicada 

na outra extremidade verticalmente para baixo, como pode ser visto na imagem a seguir. 

 

 

Figura 4.2: Análise de convergência: cinco malhas para cada modelo. 

Figura 4.4: Condições de contorno da análise de convergência da malha.  

Figura 4.3: Propriedades da liga de aço utilizada.  
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O deslocamento máximo de cada estudo foi obtido e os resultados foram podem ser 

vistos nos gráficos de convergência abaixo. 

 

 

Pelos gráficos acima pode-se perceber que não há necessidade de usar uma malha 

demasiadamente refinada porque esta não traz nenhuma informação extra relevante à 

simulação. As malhas definidas em cada modelo para as simulações de tração, flexão e torção 

estão detalhadas na figura 4.6. 

 

 

Figura 4.5: Curvas de convergência dos modelos utilizados.  
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 SIMULAÇÕES NUMÉRICAS 

Para as simulações numéricas através do método dos elementos finitos são feitas 

análises de flexão, torção e tração. As duas primeiras representam de fato os esforços sofridos 

pela lima durante o procedimento endodôntico estudado. Apesar de não ser um esforço 

predominante durante o procedimento, o comportamento da lima em tração também foi 

estudado atuando como mais um critério de comparação entre os modelos.  

Para cada uma das análises foi verificado o deslocamento máximo em cada plano de 

interesse da lima. As figuras abaixo mostram a distribuição do deslocamento para os planos da 

base, médio e da ponta da lima para as simulações de flexão, cada qual devidamente 

acompanhado de sua escala de cores.  

Figura 4.6: Malhas utilizadas nas simulações numéricas. 
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Figura 4.7: Deslocamentos - Análise de Flexão.  

Figura 4.8: Deslocamentos - Análise de Torção.  

Polifaces 

Polifaces 
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Como esperado, percebe-se que, de maneira geral, quanto mais planos da lima são 

importados para a geração do modelo via Loft, mais próximos são os valores dos deslocamentos 

em comparação com o modelo de polifaces. As imagens a seguir mostram a comparação e o 

valores dos deslocamentos para cada um dos planos, assim como o erro relativo de cada uma 

delas, na simulação de flexão. 

Figura 4.9: Deslocamentos - Análise de Tração.  

Polifaces 
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Figura 4.10: Comparação dos erros relativos em cada seção.  

 

Comparando-se os deslocamentos na base, a tendência mencionada acima torna-se ainda 

mais evidente. Já no plano médio, pode-se notar que a seção transversal para o modelo de 30 

fatias não segue o padrão das demais. Isso se deve ao fato da interpolação gerada 

automaticamente através da ferramenta loft, onde não se tem o controle exato dos parâmetros. 

Especificamente para esse modelo, os planos adjacentes interferem de forma negativa na 

geração da geometria. A explicação para um erro superior ao de 15 fatias, contrariando a 

tendência apresentada, pode ser evidenciado quando se compara os valores de momento de 

inércia na seção (Figura 4.1). 

Na ponta da lima, a tendência pode ser novamente observada. Embora os valores de 

deslocamentos tenham dado próximos, percebe-se a diminuição do erro relativo em comparação 

com o modelo de polifaces. 

A tabela 4.1 e 4.2 mostram os valores de deslocamentos máximos para cada uma das 

análises e os erros relativos nas seções estudadas. 
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Tabela 4.1: Descolamentos em cada seção da lima.  

Deslocamentos em mm  15 fatias 30 fatias 60 fatias Polifaces 

FLEXÃO 

Base 1.061e-3 9.385e-4 9.030e-4 8.328e-4 

Médio 1.651e-1 1.626e-1 1.641e-1 1.712e-1 

Ponta 9.014e-1 9.541e-1 9.810e-1 1.018e+0 

TORÇÃO 

Base 1.302e-3 1.268e-3 1.0801e-3 1.147e-3 

Médio 2.092e-1 2.210e-1 2.220e-1 2.228e-1 

Ponta 1.083e-1 1.356e+0 1.215e+0 1.279e+0 

TRAÇÃO 

Base 9.122e-6 8.364e-6 8.131e-6 7.700e-6 

Médio 8.030e-4 7.730e-4 7.594e-4 7.859e-4 

Ponta 4.048e-3 4.276e-3 4.290e-3 4.563e-3 

 

Tabela 4.2: Erros relativos em cada seção para cada uma das simulações. 

Deslocamentos em mm  15 fatias 30 fatias 60 fatias Polifaces 

FLEXÃO 

Base 27% 13% 8% 8.328e-4 

Médio 4% 5% 4% 1.712e-1 

Ponta 11% 6% 4% 1.018e+0 

TORÇÃO 

Base 14% 11% 6% 1.147e-3 

Médio 6% 2% 0.5% 2.228e-1 

Ponta 15% 6% 5% 1.279e+0 

TRAÇÃO 

Base 18% 9% 6% 7.700e-6 

Médio 3% 2% 3% 7.859e-4 

Ponta 11% 6% 6% 4.563e-3 
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 AVALIAÇÃO DAS METODOLOGIAS BASEADAS EM VOXEL 

Lembrando que a importação e processamento das imagens da lima demanda um 

elevadíssimo nível de esforço computacional, o sólido analisado para a avaliação das 

metodologias III e IV consiste de um sólido cilíndrico vazado engastado em sua face inferior e 

tracionado na sua face superior. Ao comparar o valor do deslocamento máximo obtido pelas 

metodologias III e IV com o deslocamento máximo do sólido equivalente gerado manualmente 

no programa CAD, pode-se ter uma noção da viabilidade destas metodologias. 

A figura 4.11 representa a geometria deformada do sólido proveniente da malha gerada 

pelo código e sua deformação máxima, ao ser analisada com as condições de contorno 

apresentadas na seção 3.7. 

 

Com relação ao modelo gerado manualmente, obteve-se os seguintes resultados: 

 

Figura 4.11: Deslocamento máximo do sólido .inp.  

Figura 4.12: Deslocamento máximo do sólido gerado manualmente.  
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Um certo nível de discrepância nos deslocamentos máximo é esperado, visto que a baixa 

resolução da imagem feita no Paint faz com que suas superfícies do círculo esboçado não sejam 

tão suaves, o qual interfere diretamente na geometria do sólido final. Apesar disso, tomando-se 

o deslocamento máximo do sólido criado manualmente como referência, o erro relativo do 

sólido criado através da malha proveniente do código é de aproximadamente 12%. Para 

melhorar este erro, a principal alternativa é esboçar uma seção no Paint com resolução maior 

que a utilizada (100x100) caso a geometria seja circular, de modo que a circunferência seja 

mais suave. Utilizar uma geometria de seção retangular certamente forneceria resultados mais 

consistentes. 

De modo a testar esta hipótese, foi realizado o mesmo estudo com a seguinte seção, 

também esboçada no Paint, como mostra a figura 4.13.  

 

Figura 4.13: Seção simplificada para comparação. 

 

Analogamente ao estudo anterior, construiu-se manualmente no Ansys um sólido 

análogo ao .inp gerado pelo código. Ambos foram simulados sob as mesmas condições de 

contorno e seus deslocamentos máximos foram analisados. As duas figuras a seguir mostram 

os resultados do deslocamento máximo de cada sólido. 

 

 

Figura 4.14: Deslocamento máximo do sólido quadrado .inp.  
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Figura 4.15: Deslocamento máximo do sólido quadrado gerado manualmente.  

 

O erro relativo entre ambos os deslocamentos, tomando-se o valor da figura 4.15 como 

o real, é aproximadamente 2.5%. Este erro relativo é inferior àquele referente ao sólido de seção 

redonda (12%), portanto verifica-se que esta metodologia, ao ser utilizada para esboços com 

baixa resolução, funciona melhor para seções quadradas. 

Para título de observação, utilizou-se o código de geração de malha para gerar uma parte 

da lima, visto que gerá-la na sua totalidade demandaria muito custo computacional. Para 

facilitar a execução do código, utilizou-se apenas as últimas 247 fatias com resolução 

modificada para 37x35 pixels. O resultado é ilustrado na seguinte imagem. 

 

Em termos da metodologia IV, também de maneira análoga às avaliações anteriores, 

Figura 4.16: Sólido gerado com as últimas 247 fatias.  
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avaliou-se o deslocamento máximo fornecido pelo programa desenvolvido no Matlab com o 

aquele obtido através da simulação de um sólido gerado manualmente no Ansys. Em ambos os 

casos, engastou-se a face inferior do sólido e aplicou-se uma carga unitária direcionada 

verticalmente na face superior, também de modo a tracionar este sólido. 

O programa foi rodado a matriz de deslocamentos nodais obtida. Neste caso específico 

de somente 3 seções importadas, esta matriz D possui dimensões 6216x3 (6216 nós totais com 

3 graus de liberdade cada. Para receber facilmente a maior deformação no eixo Z (paralelo à 

carga), utiliza-se a função max(D), a qual retorna o maior elemento de cada uma das três colunas 

da matriz D. De acordo com a imagem a seguir, o maior deslocamento em Z é 0,1225x10-7 mm. 

 

Para gerar um valor de deslocamento máximo para ser utilizado como referência, 

tomou-se o deslocamento máximo obtido pela simulação do modelo criado manualmente no 

Ansys sob as mesmas condições de contorno. Os resultados são sintetizados na figura 4.18. 

 

Novamente, calcula-se o erro relativo fornecido pelo Matlab em relação ao do Ansys e 

encontra-se um erro de aproximadamente 10%. 

Figura 4.17: Deslocamentos máximos obtidos pelo programa desenvolvido no Matlab.  

Figura 4.18: Deslocamento máximo obtido no Ansys para metodologia IV. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS 

Com base nos resultados das simulações e na comparação dos deslocamentos máximos 

em cada seção de interesse da lima com o modelo de polifaces, pode-se concluir que os modelos 

gerados pela metodologia II se mostram bastante eficazes. A premissa inicial de que quanto 

mais planos forem importados para a geração do Loft, mais preciso seria o resultado pode ser 

comprovada.  

A precisão de cada estudo deve ser a priori definida por cada engenheiro. Estabelecendo 

10% como um erro aceitável na simulação, o modelo de 60 fatias se mostrou satisfatório para 

as análises numéricas. Adicionando mais planos da lima para a construção da geometria, tende-

se a ter um modelo mais acurado, entretanto eleva-se consideravelmente o trabalho manual de 

transformação das nuvens de pontos em um esboço 2D e posteriormente a definição do loft 

gerado, como descrito na seção 3.1. 

Com os modelos desenvolvidos pelas metodologias, fica a critério do projetista escolher 

o caminho mais adequado de geração da geometria para a análise numérica, levando sempre 

em consideração o custo-benefício de cada uma delas. Como sugestão para trabalhos futuros 

pode-se avaliar os resultados de tensões e deslocamentos para um modelo com mais de 60 fatias. 

Com relação ao material empregado nas simulações, aplicar um modelo constitutivo que 

representa o alto grau de não-linearidade apresentado pela liga níquel-titânio não é tarefa fácil, 

contendo um nível de complexidade tal que necessita ser explorado e desenvolvido em um 

trabalho a parte. Como sugestão para possíveis trabalhos futuros, propõe-se aliar alguma das 

metodologias apresentadas no presente trabalho de geração de malha a uma rotina robusta de 

simulação de materiais superelásticos, fornecendo em conjunto tensões e deformações 

próximas às reais. 

Neste estudo, uma das premissas é que o modelo gerado pela metodologia I representa 

fielmente a lima real, sendo usado para validar todas outras metodologias. Por sua vez, este 

modelo tomado como referência necessita também de ser validado e a melhor maneira de fazer 

isto é através de ensaios experimentais. 

As metodologias baseadas em voxel, por sua vez, podem ser empregadas para a 
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totalidade da lima caso o computador a rodar o código possua um alto nível de processamento, 

visto que o custo computacional de ambas metodologias é bastante elevado. Outra alternativa 

é, ao exportar as fatias pelo Avizo, empregar uma resolução mais grosseira, agilizando a 

execução dos códigos. No caso da utilização de uma imagem de baixa resolução, é provável 

que a representação de suas arestas curvas seja precária, fato que se torna fonte de erro nos 

resultados fornecidos. Neste caso, recomenda-se o uso de seções quadradas. 

Neste estudo, foi adotada a simplificação de que a lima é homogênea e composta por 

um só material. Além disso, os elementos finitos adotados nas metodologias baseadas em voxel 

são isotrópicos. Consequentemente, as matrizes de rigidez locais calculadas para cada elemento 

são todas iguais. Entretanto, o programa desenvolvido na metodologia IV necessita calcular 

essas matrizes de rigidez para todos os elementos, de modo a montar a matriz global. Um modo 

de otimizar o programa é utilizar o método de gradientes conjugados, através do qual é 

necessário o cálculo da matriz de rigidez local somente uma vez, dispensando laços no 

programa que calculem a mesma matriz mais de uma vez. 
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7. ANEXOS 

Neste capítulo estão os códigos desenvolvidos ao longo do estudo. Estes podem ser 

executados tanto no Matlab quanto no Octave, e o arquivos dos códigos devem estar no mesmo 

diretório das imagens importadas pelo mesmo. 

Código referente à metodologia II, responsável por processar as seções transversais da 

lima e gerar um arquivo .txt com as coordenadas X, Y e Z de todos os pontos onde há material. 

Ao ser aberto no Solidworks, estes arquivos .txt são processados como nuvem de pontos. 

Em “n = 1:1018”, substituir “1018” pelo número total de imagens a serem processadas. 

Em “'slice (' num2str(n) ').tif'”, substituir pelo nome do arquivo da imagem e seu 

respectivo formato. Finalmente, “coord = 0.018*coord” deve ser ajustado às unidades e 

tamanho do voxel das imagens geradas provenientes da reconstrução e segmentação. 

 

%Loop para ler todas as imagens 
for n = 1:1018                  
%Ler imagem atual              
x = imread(['slice (' num2str(n) ').tif']);  
%Inverter verticalmente 
x = flipud(x);   
%Número de linhas e colunas                             
[linhas,colunas] = size(x); 
%Número de elementos                                         
numel=linhas*colunas; 
%Matriz de coordenadas                      
coord = zeros(numel,3); 
%Coordenada Z da seção 
coord(:,3) = n;                              
   
 
%Preencher a matriz de coordenadas                                           
for i=1:linhas                               
    for j=1:colunas 
        if x(i,j)~=0 
        k = (i-1)*colunas+j; 
        coord(k,1) = j; 
        coord(k,2) = i; 
        end 
    end 
end 
 
%Eliminar linhas com coordenadas 0 0 (vazios) 
coord(any(coord==0,2),:)=[]; 
%Fator de escala (converte mm em mícrons)                 
coord = 0.018*coord;                         
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%Salvar matriz no bloco de notas 
fid = fopen(['slice' num2str(n) '.txt'], 'wt');     
for i=1:size(coord,1) 
   fprintf(fid, '%d ', coord(i,:)); 
   fprintf(fid, '\n'); 
end 
fclose(fid); 
end 

 

O código a seguir equivale ao código em comum entre as metodologias III e IV. Ele 

gera as matrizes de coordenadas e conectividade dos elementos. Os valores de “X” e “Y”, 

declarados no início do programa, devem ser ajustados de acordo com os números de pixels nas 

dimensões horizontal e vertical, respectivamente, das imagens processadas. “numSlices” 

representa o número de imagens que o programa irá processar. 

%Número de pixels na direção X 
X = 50; 
%Número de pixels na direção Y                                              
Y = 50; 
%Número de slices                                              
numSlices = 30;                                      
Z = numSlices-1; 
%Criar o vetor com dimensão = número de voxels 
voxelIsFE = zeros(X*Y*Z,1); 
%Inicializar o contador                          
counter=1; 
%Criar variável que representa o número de elementos                                           
numel=0;    
%Criar o vetor com dimensão = número de vértices                                          
vtxIsNode = zeros((Z+1)*(Y+1)*(X+1),1);              
  
%Popular o vetor voxelIsFE (qual voxel será elemento finito) 
for z = 1:Z          
    %Ler todos os slices                                 
    img = imread(['slide (' num2str(z) ').tif']);    
    for y = 1:Y 
        for x = 1:X 
                  %Se o voxel representar material (não vazio)... 
            if img(y,x)== 0   
                %Preenche "1" na posição atual do vetor (voxel será EF)                        
                voxelIsFE(counter,1)=1;  
                %Atualiza número total de elementos finitos             
                numel=numel+1;                       
            end 
              %Atualiza o contador a cada passada de loop 
            counter=counter+1;                       
        end 
    end 
     
end 
  
%Reseta o contador 
counter=1;                                           
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%Popular o vetor vtxIsNode (qual vértice será nó) 
for z = 1:Z                                          
    for y = 1:Y 
        for x = 1:X 
            %Se o voxel atual for elemento finito... 
            if voxelIsFE(counter)==1 
                %Oito vértices do elemento                 
                n1=(z-1)*(X+1)*(Y+1)+(y-1)*(X+1)+x;  
                n2=(z-1)*(X+1)*(Y+1)+(y-1)*(X+1)+x+1; 
                n3=(z-1)*(X+1)*(Y+1)+(y)*(X+1)+x+1; 
                n4=(z-1)*(X+1)*(Y+1)+(y)*(X+1)+x;            
                n5=(z)*(X+1)*(Y+1)+(y-1)*(X+1)+x; 
                n6=(z)*(X+1)*(Y+1)+(y-1)*(X+1)+x+1; 
                n7=(z)*(X+1)*(Y+1)+(y)*(X+1)+x+1; 
                n8=(z)*(X+1)*(Y+1)+(y)*(X+1)+x; 
                %Preenche "1" na posição atual do vetor (vértice será nó) 
                vtxIsNode(n1,1)=1;                   
                vtxIsNode(n2,1)=1; 
                vtxIsNode(n3,1)=1; 
                vtxIsNode(n4,1)=1; 
                vtxIsNode(n5,1)=1; 
                vtxIsNode(n6,1)=1; 
                vtxIsNode(n7,1)=1; 
                vtxIsNode(n8,1)=1; 
            end 
            %Atualiza o contador a cada passada de loop 
            counter=counter+1;                       
        end 
    end 
     
end 
 
%Reseta o contador 
counter=1;                                           
  
%Loop n vezes (n = número de vértices) 
for i=1:(Z+1)*(Y+1)*(X+1)   
    %Se o vértice for nó...                          
    if vtxIsNode(i,1)==1  
        %Numera este vértice                            
        vtxIsNode(i,1)=counter; 
        %Contador é incrementado somente se o vértice for nó                      
        counter=counter+1;                           
    end 
end 
 
%Número total de nós  
numNos=counter-1; 
 
%Cria a matriz coordenadas  
coords = zeros(numNos,3);                            
 
%Reseta o contador  
counter=1;  
%Cria outro contador                                          
counter2=1;                                          
  
%Loop roda n vezes (n = número de nós) 
for z = 1:Z+1                                        
    for y = 1:Y+1 
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        for x = 1:X+1 
            %Se a posição atual do vetor FOR um nó... 
            if vtxIsNode(counter,1)~=0  
                %Preenche a linha atual do vetor com as coordenadas do nó              
                coords(counter2,:)=[x y z];  
                %Incrementa o contador da linha do vetor         
                counter2=counter2+1;                 
            end 
            %Incrementa o contador da comparação 
            counter=counter+1;                       
        end 
    end 
end 
  
%Cria a matriz conectividade 
conect=zeros(numel,8);                               
  
%Reseta o contador 
counter=1;                                           
 
%Roda o loop "número de elementos" vezes  
for z = 1:Z                                           
    for y = 1:Y 
        for x = 1:X 
            %Se a posição atual for elemento finito... 
            if voxelIsFE(counter)==1  
                %Posições correspondentes de cada vértice                 
                n1=(z-1)*(X+1)*(Y+1)+(y-1)*(X+1)+x;   
                n2=(z-1)*(X+1)*(Y+1)+(y-1)*(X+1)+x+1; 
                n3=(z-1)*(X+1)*(Y+1)+(y)*(X+1)+x+1; 
                n4=(z-1)*(X+1)*(Y+1)+(y)*(X+1)+x;            
                n5=(z)*(X+1)*(Y+1)+(y-1)*(X+1)+x; 
                n6=(z)*(X+1)*(Y+1)+(y-1)*(X+1)+x+1; 
                n7=(z)*(X+1)*(Y+1)+(y)*(X+1)+x+1; 
                n8=(z)*(X+1)*(Y+1)+(y)*(X+1)+x; 
                n1=vtxIsNode(n1,1); 
                n2=vtxIsNode(n2,1); 
                n3=vtxIsNode(n3,1); 
                n4=vtxIsNode(n4,1); 
                n5=vtxIsNode(n5,1); 
                n6=vtxIsNode(n6,1); 
                n7=vtxIsNode(n7,1); 
                n8=vtxIsNode(n8,1); 
                %Popula a matriz conectividade 
                conect(counter,:)=[n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8];  
            end 
            %Incrementa o contador para cada passada de loop 
            counter=counter+1;                         
        end 
    end 
end 

 

 

Para que o programa anterior gere um arquivo do tipo .inp, que representa a malha 

gerada anteriormente com elementos finitos hexaédricos, basta adicionar as seguintes linhas de 
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código ao programa anterior: 

 

%GERAR ARQUIVO INP 
  
 
%Salvar matriz no bloco de notas 
%Cabeçalho padrão   
fid = fopen(['teste.inp'], 'w');             
  fprintf(fid, '*HEADING \n'); 
  fprintf(fid, 'Modelo \n'); 
  fprintf(fid, '*NODE \n'); 
  
 
%Escrever as coordenadas 
for i=1:size(coords,1) 
  fprintf(fid, '%g, %f, %f, %f',i, coords(i,1), coords(i,2), coords(i,3)); 
  fprintf(fid, '\n'); 
end 
 
%Tipo de elemento finito (sólido hexaédrico de 8 nós) 
fprintf(fid, '*ELEMENT, TYPE=C3D8 \n'); 
  
 
%Escrever a matriz conectividade  
for i=1:size(conect,1) 
  fprintf(fid, '%g, %g, %g, %g, %g, %g, %g, %g, %g, %g',i, conect(i,1), 
conect(i,2), conect(i,3), conect(i,4), conect(i,5), conect(i,6), 
conect(i,7), conect(i,8)); 
  fprintf(fid, '\n'); 
end 
fclose(fid); 
 

Finalmente, em relação à metodologia IV, adiciona-se ao código-base as seguintes 

linhas de código:  

%Obter as menores coordenadas 
menor = min(coords); 
%Salvar a menor coordenada Z                       
zmin = menor(3); 
%Obter as maiores coordenadas                           
maior = max(coords); 
%Salvar a maior coordenada Z                       
zmax = maior(3);                           
  
 
%Engastar os nós do primeiro slice 
for i = 1:numNos                           
    if coords(i,3)==zmin 
        restr(i,:)=1; 
    end 
end 
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%Aplica uma força unitária na direção Y nos nós do último slice 
for i = 1:numNos                           
    if coords(i,3)==zmax 
        carga(i,3)=1; 
    end 
end 
  
  
%Cria a matriz de propriedades do elemento 
props=zeros(numel,2);                      
for i=1:numel 
    %Define as propriedades do elemento 
    props(i,:) = [6.2e8 0.28];             
end                                       
  
 
%Chama a função Analise3D  
D = Analise3D(coords, conect, restr, carga, props); 

 

Acima, definem-se as restrições e carregamentos nodais e as propriedades dos 

elementos. A última linha chama o código que realiza os cálculos referentes ao método dos 

elementos finitos, que são realizadas a seguir. As próximas linhas de código devem ser salvas 

como “Analise3D.m” no mesmo diretório do código anterior. 

 

function D=Analise3D(coords, conect, restr, carga, props) 
     
    numEle=size(conect, 1);  
    numNos=size(coords, 1); 
    K=sparse(3*numNos, 3*numNos); 
    nGLDPorNo=3; 
    GDL = zeros(numNos,nGLDPorNo); 
    count = 1; 
     
%Preencher gdl com os graus de liberdade livres e numerá-los  
    %Varrer todos os nós                            
    for i=1:numNos  
      %Varrer os graus de liberdade nodais                  
      for j=1:nGLDPorNo 
        %Se o grau de liberdade estiver livre...              
        if restr(i,j) == 0  
          %Preencher na matriz GDL o contador atual          
          GDL(i,j) = count; 
          %Atualizar o contador          
          count = count + 1;         
        end 
       end 
    end 
     
    %Número de graus de liberdade livres 
    nGDLFree = count-1;              
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    %Preencher GDL com os graus de liberdade fixos e numerá-los           
    for i=1:numNos 
      for j=1:nGLDPorNo 
        if restr(i,j) == 1 
          GDL(i,j) = count; 
          count = count + 1; 
        end 
      end 
    end 
 
           
    for e=1:numEle 
       e; 
       propEle=props(e,:);                   
       nNosEle = 8; 
       coordEle=zeros(nNosEle,3); 
       for n=1:nNosEle 
         coordEle(n, 1) = coords(conect(e, n), 1); 
         coordEle(n, 2) = coords(conect(e, n), 2); 
         coordEle(n, 3) = coords(conect(e, n), 3); 
     
       end 
        
       x=coordEle(:,1);   
       y=coordEle(:,2); 
       z=coordEle(:,3); 
        
       %Chamar a função de cálculo de matriz de rigidez elementar                   
       k = Q8ElementStiffness(x, y, z, props);  
    
       %Número de graus de liberdade total 
       dof = zeros(nNosEle*nGLDPorNo,1);            
       gdlLocal = 1; 
     
       for i=1:nNosEle 
         for j=1:nGLDPorNo 
           dof(gdlLocal) = GDL(conect(e,i),j); 
           gdlLocal = gdlLocal + 1; 
         end 
       end 
        
       %Montar matriz de rigidez global 
       for i=1:24 
        for j=1:24 
          K(dof(i),dof(j))= k(i,j) + K(dof(i),dof(j));   
        end 
       end   
    end 
    K2=K; 
     
    %Criar vetor força 
    F = sparse(3*numNos, 1);                         
   
    for i=1:numNos 
      for j=1:nGLDPorNo 
        F(GDL(i,j),1) = carga(i,j); 
      end 
    end 
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    nGDL = numNos*3;                 
    Kff = K(1:nGDLFree,1:nGDLFree); 
    Pf = F(1:nGDLFree,1); 
    %Cálculo dos deslocamentos nodais 
    Df = Kff\Pf; 
    Rs = K(nGDLFree+1:nGDL,1:nGDLFree)*Df; 
     
     
    %Recupera os valores nodais da estrutura 
    Dt = [Df; zeros(nGDL-nGDLFree,1)]; 
    Rt = [zeros(nGDLFree,1); Rs]; 
    D = zeros(numNos,3);     
    R = zeros(numNos,3);     
     for i=1:numNos 
      for j=1:nGLDPorNo 
        D(i,j) = Dt(GDL(i,j),1); 
        R(i,j) = Rt(GDL(i,j),1); 
      end 
    end 
    return 
     
     
     
 
%Matriz de rigidez local para elemento hexaédrico 
    function k = Q8ElementStiffness(x, y, z, props) 
  
E = props(1,1); 
v = props(1,2); 
  
c = E/((1+v)*(1-2*v));    
C = c*[ 1-v        v         v         0         0         0    ; 
         v        1-v        v         0         0         0    ; 
         v         v        1-v        0         0         0    ; 
         0         0         0     (1-2*v)/2     0         0    ; 
         0         0         0         0     (1-2*v)/2     0    ; 
         0         0         0         0         0     (1-2*v)/2]; 
  
k=sparse(24,24); 
  
PG = [1/sqrt(3) -1/sqrt(3)]; 
  
for ir=1:2 
   r=PG(1,ir); 
   for is=1:2 
      s = PG(1,is); 
      for it=1:2 
         t = PG(1,it); 
         [B,J] = Q8BMatrix(r, s, t, x, y, z); 
         k = k + B'*C*B*det(J); 
      end 
   end 
end 
  
end 
  
 
%Função de matriz de rigidez global 
function [B,J] = Q8BMatrix(r, s, t, x, y, z)    
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dN1dr=(-1)*(1-s)*(1-t)/8;   dN1ds=(1-r)*(-1)*(1-t)/8;   dN1dt=(1-r)*(1-
s)*(-1)/8; 
dN2dr=(+1)*(1-s)*(1-t)/8;   dN2ds=(1+r)*(-1)*(1-t)/8;   dN2dt=(1+r)*(1-
s)*(-1)/8;  
dN3dr=(+1)*(1+s)*(1-t)/8;   dN3ds=(1+r)*(+1)*(1-t)/8;   
dN3dt=(1+r)*(1+s)*(-1)/8; 
dN4dr=(-1)*(1+s)*(1-t)/8;   dN4ds=(1-r)*(+1)*(1-t)/8;   dN4dt=(1-
r)*(1+s)*(-1)/8; 
dN5dr=(-1)*(1-s)*(1+t)/8;   dN5ds=(1-r)*(-1)*(1+t)/8;   dN5dt=(1-r)*(1-
s)*(+1)/8; 
dN6dr=(+1)*(1-s)*(1+t)/8;   dN6ds=(1+r)*(-1)*(1+t)/8;   dN6dt=(1+r)*(1-
s)*(+1)/8; 
dN7dr=(+1)*(1+s)*(1+t)/8;   dN7ds=(1+r)*(+1)*(1+t)/8;   
dN7dt=(1+r)*(1+s)*(+1)/8; 
dN8dr=(-1)*(1+s)*(1+t)/8;   dN8ds=(1-r)*(+1)*(1+t)/8;   dN8dt=(1-
r)*(1+s)*(+1)/8; 
  
dNr = [dN1dr dN2dr dN3dr dN4dr dN5dr dN6dr dN7dr dN8dr]; 
dNs = [dN1ds dN2ds dN3ds dN4ds dN5ds dN6ds dN7ds dN8ds]; 
dNt = [dN1dt dN2dt dN3dt dN4dt dN5dt dN6dt dN7dt dN8dt]; 
%Calculo do Jacobiano - AJ - 
AJ11 = dNr*x; AJ12 = dNr*y; AJ13 = dNr*z; 
AJ21 = dNs*x; AJ22 = dNs*y; AJ23 = dNs*z; 
AJ31 = dNt*x; AJ32 = dNt*y; AJ33 = dNt*z; 
J = [AJ11 AJ12 AJ13; AJ21 AJ22 AJ23; AJ31 AJ32 AJ33]; 
%Determinante do Jacobiano 
detJ = AJ11*(AJ22*AJ33 - AJ23*AJ32) - AJ12*(AJ21*AJ33 - AJ23*AJ31) + 
AJ13*(AJ21*AJ32 - AJ22*AJ31); 
%Calculo do inverso do Jacobiano - BJ - 
BJ11 = (AJ22*AJ33-AJ23*AJ32)/detJ; 
BJ12 = (AJ13*AJ32-AJ12*AJ33)/detJ; 
BJ13 = (AJ12*AJ23-AJ13*AJ22)/detJ; 
  
BJ21 = (AJ23*AJ31-AJ21*AJ33)/detJ; 
BJ22 = (AJ11*AJ33-AJ13*AJ31)/detJ; 
BJ23 = (AJ13*AJ21-AJ11*AJ23)/detJ; 
  
BJ31 = (AJ21*AJ32-AJ22*AJ31)/detJ; 
BJ32 = (AJ12*AJ31-AJ11*AJ32)/detJ; 
BJ33 = (AJ11*AJ22-AJ12*AJ21)/detJ; 
    
%Calculo das derivadas em relação ao sistema global 
nx = [BJ11 BJ12 BJ13]*[dNr; dNs; dNt]; 
ny = [BJ21 BJ22 BJ23]*[dNr; dNs; dNt]; 
nz = [BJ31 BJ32 BJ33]*[dNr; dNs; dNt]; 
  
B = [nx(1)   0     0   nx(2)   0     0   nx(3)   0     0   nx(4)   0     0   
nx(5)   0     0   nx(6)   0     0   nx(7)   0     0   nx(8)   0     0  ; 
       0   ny(1)   0     0   ny(2)   0     0   ny(3)   0     0   ny(4)   0     
0   ny(5)   0     0   ny(6)   0     0   ny(7)   0     0   ny(8)   0  ; 
       0     0   nz(1)   0     0   nz(2)   0     0   nz(3)   0     0   
nz(4)   0     0   nz(5)   0     0   nz(6)   0     0   nz(7)   0     0   
nz(8); 
     ny(1) nx(1)   0   ny(2) nx(2)   0   ny(3) nx(3)   0   ny(4) nx(4)   0   
ny(5) nx(5)   0   ny(6) nx(6)   0   ny(7) nx(7)   0   ny(8) nx(8)   0  ; 
     nz(1)   0   nx(1) nz(2)   0   nx(2) nz(3)   0   nx(3) nz(4)   0   
nx(4) nz(5)   0   nx(5) nz(6)   0   nx(6) nz(7)   0   nx(7) nz(8)   0   
nx(8); 
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       0   nz(1) ny(1)   0   nz(2) ny(2)   0   nz(3) ny(3)   0   nz(4) 
ny(4)   0   nz(5) ny(5)   0   nz(6) ny(6)   0   nz(7) ny(7)   0   nz(8) 
ny(8)]; 
 
end 
  
    end 

 


