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Resumo
Como objetivo principal desta dissertação destacou-se a identificação inversa do
módulo de elasticidade do tecido ósseo cortical de ovelha com osteoporose. Este método foi o
selecionado de modo a tentar dar um contributo mais exato na determinação desta propriedade
do tecido ósseo, para além dos métodos diretos existentes. Todo o trabalho incidiu sobre tíbias
de ovelhas da raça Serra da Estrela Portuguesa, nas quais foram efetuados ensaios de flexão em
três pontos, em provetes que tinham sido sujeitos à indução de osteoporose, e em provetes que
serviam para controlo, onde os mesmos continham a epífises numa primeira fase, e
posteriormente estas foram retiradas para uma melhor obtenção de resultados.
Em cada um dos ensaios de flexão obteve-se uma curva força versus deslocamento

( P   ) e efetuou-se registo fotográfico do posicionamento das diáfises na máquina de ensaios.
A informação contida nas curvas serviu para determinar a rigidez experimental de cada um dos
provetes, para posteriormente ser utilizado o software de simulação numérica para a obtenção
do 𝐸𝐿 . O registo fotográfico serviu para se efetuar o posicionamento do provete, para
posteriormente também ser utilizado na simulação numérica. A geometria do provete foi
conseguida à custa de imagens obtidas por tomografia computadorizada.
A implementação do método inverso, combina a simulação por elementos finitos com
um algoritmo de otimização, no qual é a diferença entra a rigidez experimental com a rigidez
numérica é minimizada, obtendo-se assim o módulo de elasticidade longitudinal.
Com este método, obteve-se uma série de resultados para o grupo de controlo e para o
grupo de osteoporose induzida. Os resultados sugerem que a osteoporose promove um aumento
do módulo de elasticidade longitudinal do tecido ósseo cortical.

Palavras-chave: Módulo de Elasticidade Longitudinal, ensaio de flexão em três pontos,
método inverso, osteoporose induzida.
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Abstract
The main objective of this dissertation was the inverse identification of the modulus of
elasticity from the cortical bone tissue of sheep with osteoporosis. This method was selected to
try to make a more accurate contribution in determining this property, in addition to existing
direct methods. All the work focused on tibias of Serra da Estrela Portuguesa sheep, where
three-point bending tests were performed, in specimens that had been subjected to osteoporosis
induction, e in specimens that were used for control, where they contained epiphyses in a first
phase, e later they were removed for better results.
In each of the bending tests, a force versus displacement curve ( P   ) was obtained as
photographic records of the diaphysis position. The information contained in the curves served
to determine the experimental stiffness of each of the specimens, to later be used in the
numerical simulation software to obtain the 𝐸𝐿 . The photographic record was used to position
the specimen, e later also to be used in numerical simulation. The specimen geometry was built
from pictures extracted using computed tomography.
The implementation of the inverse method combines the finite element simulation with
an optimization algorithm, in which the experimental stiffness is compared with the numerical
stiffness, consequently obtaining the longitudinal modulus of elasticity.
Through this method, a series of results were obtained for the control group e for the
induced osteoporosis group. The results suggest that osteoporosis promote an increase in the
longitudinal elastic modulus value.
Keywords: Longitudinal elastic modulus, three-point bending test, inverse method, induced
osteoporosis.
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Capítulo 1.
Introdução

1.1. Generalidades
A identificação das propriedades mecânicas do tecido ósseo é importante para a
compreensão das patologias do sistema esquelético e para o tratamento farmacológico ou
cirúrgico dessas patologias. Porém, é um tema complexo, devido à heterogeneidade, anisotropia
e variabilidade do tecido ósseo. Por essa razão, a identificação do comportamento mecânico do
tecido ósseo é uma área de investigação que permanece ativa.
Os ovinos são muito utilizados como modelos experimentais do tecido ósseo humano.
Atendendo às pequenas dimensões dos ossos longos, a identificação das propriedades elásticas
do tecido cortical é feita ensaiando diretamente essas estruturas ósseas. Um dos ensaios mais
usado é o de flexão em três pontos. No entanto, face à forma irregular dos ossos longos, não há
uma relação explícita entre os resultados experimentais e as propriedades elásticas (van Lenthe
et al., 2008).
O tecido ósseo cortical apresenta-se com uma estrutura hierarquicamente organizada e
anisotrópica (Rho et al., 1998). É usual considerar cinco níveis estruturais na organização do
tecido ósseo (Rho et al., 1998): o nível macroscópico, mesoscópico, microscópico, submicroscópico e nanométrico. Cada um destes níveis pode ser associado à escala do tecido ósseo
e trabecular (nível macroscópico), dos sistemas de Havers e intersticial (nível mesoscópico),
dos canais de Havers (nível microscópico), das lamelas (nível sub-microscópico) e das fibras
de colagénio e minerais (nível nanométrico).
Ao nível macroscópico, o tecido cortical pode ser considerado com um material
ortotrópico, que apresenta três direções de simetria material e de comportamento mecânico
(Cowin and Doty, 2007) a direção longitudinal (L) dos osteons, a direção radial (R) da diáfise
e a direção tangencial (T). Este trabalho incide sobre o módulo de elasticidade na direção
longitudinal (L).
Em geral, as propriedades elásticas do tecido ósseo variam com o tipo de osso, assim
como de região para região dentro do mesmo osso. A anisotropia e a variabilidade do tecido
ósseo, aliadas às alterações do tecido com a idade, e em função do ambiente mecânico e
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fisiológico, fazem com que a identificação das suas propriedades elásticas à escala
macroscópica seja ainda um problema que está por resolver satisfatoriamente.
De modo a obter o módulo de elasticidade longitudinal, usou-se o ensaio de flexão em
três pontos. A principal vantagem do ensaio de flexão em três pontos reside na facilidade de
execução. Os ensaios de flexão são particularmente utilizados para caracterizar o
comportamento mecânico de ossos de animais de pequeno porte, usados como modelos no
estudo das patologias do tecido ósseo. Todavia, devido à geometria irregular que os ossos
longos apresentam, colocam-se vários problemas na obtenção e na interpretação dos dados
obtidos experimentalmente, ou seja, da curva força-deslocamento.
Na realização dos ensaios experimentais, o principal problema está relacionado com a
orientação e o contacto dos ossos com os apoios e o atuador, ou seja, deve ser garantido que as
condições de fronteira impostas aos ossos da mesma amostra são iguais (Sharir et al., 2008).
Em relação à identificação do módulo de elasticidade longitudinal através da curva forçadeslocamento, a principal dificuldade encontra-se na ausência de uma relação analítica entre as
grandezas referidas (força e deslocamento do atuador) e as propriedades mecânicas do tecido
ósseo cortical. Para contornar as dificuldades apontadas, podemos recorrer aos métodos
inversos de identificação de parâmetros constitutivos, baseados em resultados experimentais e
em resultados de simulação por elementos finitos (Doyle, 2004)

1.2. Objetivos
A proposta de trabalho apresentada tem por objetivo central o desenvolvimento de
métodos adequados para identificação das propriedades elásticas através do ensaio de flexão
em ossos longos, provenientes de ovelhas com osteoporose induzida. De um modo mais
concreto, pretende-se determinar o módulo de elasticidade na direção longitudinal do tecido
ósseo cortical recorrendo a um método inverso. Este método deverá combinar ensaios
mecânicos de flexão em três pontos com a simulação desses ensaios pelo método dos elementos,
através de um método baseado na convergência entre as curvas força-deslocamento
experimentais e numéricas.
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1.3. Estrutura da dissertação
A dissertação apresentada está organizada em seis capítulos, sendo o primeiro uma
introdução do trabalho, onde é exposto o propósito da dissertação e as metodologias a utilizar.
Segue-se o capítulo 2, com uma revisão bibliográfica do estado da arte relacionado com o tema
da dissertação.
Depois da introdução e da revisão bibliográfica, passamos à apresentação do trabalho
próprio que foi realizado no âmbito da presente dissertação, começando pelo capítulo 3, de
apresentação do trabalho experimental. Segue-se o capítulo 4, onde se expõe a simulação
numérica efetuada, bem como o procedimento de identificação inversa do módulo de
elasticidade longitudinal. O capítulo 5 é dedicado à apresentação e discussão de todos os
resultados experimentais. Finalmente, no capítulo 6 reunimos as principais conclusões que
retiramos do trabalho que foi efetuado.
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Capítulo 2.
Revisão Bibliográfica

2.1. Introdução
Neste capítulo passaremos em revista a composição e estrutura do tecido ósseo cortical,
tendo sobretudo em vista as origens do comportamento mecânico ortotrópico. Apresentaremos
também uma breve síntese do comportamento elástico ortotrópico, e dos ensaios mecânicos
para a identificação das propriedades elásticas do tecido ósseo cortical. Por fim, apresentaremos
uma revisão bibliográfica sobre os fatores que influenciam essas propriedades, dando enfase à
osteoporose.

2.2. Composição e estrutura do tecido ósseo cortical
A estrutura esquelética, responsável pela locomoção e pela sustentação, é constituída por
diversos tipos de ossos, que podem ser classificados em ossos longos, ossos curtos, ossos
achatados em ossos irregulares (Seers, 2006). Os ossos longos são os ossos constituintes dos
membros superiores e inferiores, correspondendo nos ovinos aos membros anteriores e
posteriores: fémures, úmeros, metacarpos, metatarsos, tíbias e rádios (Seers, 2006).
Na estrutura macroscópica de um osso longo (figura 2.1)podemos distinguir as epífises e
a diáfise (Sanders, 2006). As epífises (proximal e distal) constituem as extremidades do osso,
sendo constituídas por osso esponjoso revestido por uma camada fina de osso compacto
(Saladin et al., 2017). A diáfise é a parte do osso que está entre as duas epífises, sendo
essencialmente formada por osso compacto e contendo no interior um canal oco, onde se
encontra a medula óssea (Sanders, 2006).
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Epífise

Osso
trabecular

Canal medular

Diáfise

Osso cortical

Epífise

Cartilagem
articular

Figura 2.1 Estrutura anatómica de ossos longos. (Adaptado de (Saladin et al., 2017))

O tecido ósseo possui um nível de organização que pode ser hierarquizado em diferentes
escalas (figura 2.2): a escala macroestrutural (do osso cortical ou do osso trabecular), a escala
mesoestrutural (dos sistemas de Havers e intersticial), a escala microestrutural (das lamelas e
lacunas), a escala sub-microestrutural (das lamelas) e a escala nanoestrutural (das fibras de
colagénio e minerais) (Hamed et al., 2010).
A nível macroscópico distinguimos o tecido cortical do tecido esponjoso. O primeiro
desempenha funções mecânicas e de proteção, enquanto que o segundo apresenta, além de
funções de suporte mecânico, funções relacionadas com a hematopoese (White and Folkens,
2005).
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Figura 2.2 – Organização hierárquica da estrutura óssea (Hamed et al., 2010)

Analisando o osso cortical, verifica-se que a sua estrutura é composta por lamelas
concêntricas, organizadas em torno de um canal central, o canal de Havers. A unidade básica
da mesoestrutura do osso cortical é o osteon, formada pelas lamelas (Saladin et al., 2017). Osso
esponjoso é macroscopicamente uma rede de trabéculas, mas não tendo as trabéculas um
arranjo concêntrico de lamelas como o osso compacto (Saladin et al., 2017). Apesar de
apresentar uma estrutura porosa, o osso esponjoso fornece a resistência estrutural adequada ao
osso, não adicionando peso desnecessário (Saladin et al., 2017).
O tecido ósseo cortical compreende a matriz extracelular e as células. A matriz
extracelular é constituída sobretudo pela proteína estrutural denominada de colagénio,
reforçada por camadas de hidroxiapatite (Currey, 2002). As células do tecido ósseo são os
osteoblastos, os osteócitos e osteoclastos, que intervêm na reabsorção e síntese da matriz
extracelular (Saladin et al., 2017).
Os osteoblastos são células capazes de sintetizar o tecido ósseo (Saladin et al., 2017).
Os osteócitos derivam de osteoblastos que ficaram aprisionados nas lacunas, e estão conectados
uns aos outros por uma rede de canalículos. As principais funções dos osteócitos são regular as
concentrações de cálcio e fosfatos no sangue e atuar como sensores de deformação, para que o
osso se possa adaptar às variações de carga (Saladin et al., 2017). Osteoclastos são macrófagos
que dissolvem o tecido ósseo: por meio de um ácido desmineralizam o tecido e atacam o
colagénio com enzimas (Saladin et al., 2017).
Em termos histológicos, o tecido ósseo cortical é constituído pelos sistemas de Havers,
orientados grosso modo na direção longitudinal da diáfise (figura 2.3), rodeados pelo sistema
intersticial.
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Sistema de Havers
(Osteon)

Canal de Havers
Anéis concêntricos
de osteócitos

Medula

L
T
R

Arteríola

Vénula

Canalículo
Osteócito

Camada fibrosa

Periósteo
Osteoblastos

Figura 2.3 Organização do tecido ósseo cortical. (Adaptado de (Saladin et al., 2017).

2.3. Elasticidade linear
Consideremos um corpo que no instante t  0 ocupa a região O  0  e que no instante
atual t ocupa a região O  t  (figura 2.4). O movimento do corpo, na descrição material ou de
Lagrange, é definido pelo campo dos deslocamentos

 

u  u X , t  ui ei
onde X  X i ei representa a posição inicial de cada partícula de corpo.
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(2.1)

O (t )

z

O (0)
U ( X , t)

x

X

y
x
Figura 2.4 Descrição da partícula material de Lagrange

A teoria da elasticidade linear baseia-se na chamada hipótese dos pequenos
deslocamentos, segundo a qual a posição atual de cada partícula, x  xi ei , praticamente de
confunde com a posição inicial X :

   

u X ,t  x X ,t  X  0

(2.2)

Nestas circunstâncias são válidas as seguintes relações entre as deformações e os deslocamentos
(linearidade geométrica):

 11  
  
 22  
 33  
 
 12   u1
 23  u2
  
 31   u1

u1 X 1
u2 X 2





u3 X 3

X 2  u2 X 1 
X 3  u3 X 2 

X 3  u3 X 1 

(2.3)

A teoria da elasticidade linear admite também a hipótese da linearidade material, expressa na
lei de Hooke generalizada, a qual estipula a seguinte relação linear entre as tensões e as
deformações em cada partícula X :
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 11   S11
   S
 22   21
 33   S31
 
 12   S14
 23   S15
  
 13   S16

S12
S 22

S13
S23

S14
S24

S15
S25

S32
S24
S25

S33
S34
S35

S34
S44
S45

S35
S45
S55

S26

S36

S46

S56

S16   11 
S26   22 
S36   33 
 
S46   12 
S56    23 
 
S66   13 

(2.4)

Para os materiais ortotrópicos, com três direções de simetria mutuamente ortogonais da sua
estrutura interna (figura 2.5), a lei de Hooke generalizada no referencial de simetria assume a
seguinte forma (Morais et al., 2006):

 11   1 E1
    E
 22   12 1
 33    13 E1
 
 12   0
 23   0
  
 13   0

 21 E2
1 E2

 31 E3
 32 E3

 23 E2
0
0

1 E3
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
1 G12
0
0
1 G23
0

0

0   11 
0   22 
0   33 
 
0    12 
0    23 
 
1 G31    13 

(2.5)

em termos das propriedades elásticas de engenharia (módulos de Young Ei , coeficientes de
Poisson  ij e módulos de corte Gij ).

L

T

R
Figura 2.5 Principais direções de orientação do tecido ósseo cortical
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O tecido ósseo cortical é geralmente considerado como um material ortotrópico
(referências), sendo a direção 1 a direção longitudinal (L) dos osteons, a direção 2 a direção
radial (R) da diáfise e a direção 3 a direção transversal (T), conforme está ilustrado na figura
2.3.

2.4. Identificação das propriedades elásticas do tecido ósseo
cortical
Para a completa caraterização das propriedades mecânicas do tecido ósseo, existem um
conjunto de ensaios mecânicos que podem ser realizados (Currey, 2009). Com o avanço da
tecnologia, a exatidão e a precisão dos resultados obtidos ao longo dos anos aumentou (Currey,
2009). Um dos ensaios mais usado é o ensaio de flexão em três pontos (Simkin e Robin, 1973),
que está esquematicamente representado na figura 2.6. Este tipo de ensaio tem realizado em
diáfises de osso longos para obter o módulo de elasticidade longitudinal do tecido cortical,
usando a teoria de vigas de Bernoulli-Euler (M.J.Silva, 2016). Mais recentemente o ensaio de
flexão foi combinado com a técnica de correlação digital de imagem (DIC) para a medição do
campo dos deslocamentos na superfície do osso (M.J.Silva, 2016). Além do módulo de
elasticidade, o ensaio de flexão em três pontos permite a identificação de outros parâmetros
mecânicos, nomeadamente a tensão de cedência e a tensão de rotura (M.J.Silva, 2016).

Carga aplicada (N)

Deslocamento, d (mm)

Distância entre apoios, L (mm)

Figura 2.6 Esquema de execução de ensaio de flexão em três pontos (Adaptado de Silva, 2016)
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Outros ensaios mecânicos utilizados correntemente na identificação das propriedades
mecânicas do tecido ósseo cortical é o ensaio de tração (figura 2.7) e o ensaio de compressão
(figura 2.8). Nestes ensaios o provete é colocado entre a amarra fixa e amarra móvel, sendo
submetido a um esforço axial, medido com uma célula de carga. Os referido ensaios são
instrumentados com transdutores de deslocamento, extensómetros de resistência elétrico ou
correlação digital de imagem, para a medição das deformações, obtendo-se então uma curva
tensão – deformação (Guede et al., 2017).
Recentemente a técnica de nanoindentação (figura 2.9) tem vindo a assumir uma importância
crescente como método de identificação das propriedades mecânicas do tecido ósseo (Currey,
2009). Com a nanoindentação é possível medir as propriedades elásticas das várias fases
constituinte do osso cortical (Currey, 2009). O ensaio é realizado através da aplicação de uma
carga no indentador, de modo a que este aplique a mesma no tecido ósseo, o qual está apoiado
numa superfície rígida (Hoffler, 2005). A preparação do provete de tecido ósseo também
apresenta ser uma etapa crucial no processo (Hoffler, 2005). Apesar de ser uma técnica
particularmente adequada para caraterizar a variabilidade do tecido ósseo e as suas propriedades
elásticas nas diferentes escalas de organização estrutural, ainda subsistem algumas questões a
resolver sobre o método de tratamento dos resultados experimentais com vista à determinação
do verdadeiro valor das propriedades mecânicas (Hoffler, 2005),.

P

Amostra

Amarra superior

Extensómetro

Amarra inferior

Figura 2.7 Esquema de execução de ensaio de tração (Adaptado de Guede et al., 2017)

2-8

P

Amostra

Placa superior
(autoajustável)
Extensómetro

Placa inferior

Figura 2.8 Esquema de execução de ensaio de compressão (Adapatado de Guede et al., 2017)

Indentador

Provete de tecido
ósseo

Suporte de aço

Figura 2.9 Esquema de execução de ensaio de nanoindentação (Adaptado de (Bushby et al., 2004))

Para além dos ensaios mencionadas atrás, importa ainda referir o ensaio de Arcan, para
a identificação do comportamento ao corte de diversos materiais (Oliveira, 2004), incluindo o
tecido ósseo cortical (Diaquino, 2011). Este ensaio utiliza um provete retangular com dois
entalhes em V (figura 2.10 (a)) que é fixado num sistema de amarras que permite transformar
a força medida pela célula de carga no esforço de corte aplicado no provete (Xavier et al., 2018)
(figura 2.10 (b)). As deformações de corte podem ser medidas com extensómetros de resistência
elétrica ou com a técnica da correlação digital de imagem (Diaquino, 2011). No entanto este
tipo de ensaios são mais exigentes, nomeadamente na preparação dos provetes a utilizar (Xavier
et al., 2018).
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º

t

d

w
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1, x

r

l

(a)

(b)

Figura 2.10 a) Provete para ensaio Arcan (Xavier et al., 2018). b) Amarras de fixação para ensaio Arcan
(Xavier et al., 2018).

2.5. Fatores que influenciam as propriedades do tecido ósseo
cortical
As propriedades mecânicas do tecido ósseo cortical dependem da sua composição e da
sua organização estrutural, sendo influenciadas por diversos fatores inerentes aos seres vivos
(Sharir et al., 2008). Mais concretamente, as propriedades mecânicas do tecido ósseo variam
com o sexo, a idade, as doenças e o ambiente que rodeia o ser vivo (Doblaré et al., 2004). Em
seguida vamos passar em revista alguns dos fatores que afetam as propriedades mecânica do
tecido ósseo.

2.5.1.Mineralização e colagénio
A matriz extracelular do tecido ósseo compreende uma fase mineral e uma fase orgânica
(Bandyopadhyay-Ghosh, 2008). A fase mineral (essencialmente hidroxiapatite) desempenha
um papel importante na rigidez do tecido ósseo (Bandyopadhyay-Ghosh, 2008). A fase
orgânica (essencialmente colagénio do tipo I) contribui para a resistência à tração e a
flexibilidade (Bandyopadhyay-Ghosh, 2008). As propriedades mecânicas individuais de cada
uma dessas fases (tabela 2.1) contribui para um melhor ou pior comportamento mecânico do
tecido ósseo, quando estes componentes da matriz óssea são afetados por situações como a
baixa mineralização, e a desnaturação do colagénio (tabela 2.2) (Burr, 2002).
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Tabela 2.1 Módulo de Young de hidroxiapatite e colagénio seco. (Adaptado de Beyopadhyay-Gosh, 2008 &
Universidade de Cambridge)

Propriedade

Hidroxiapatite

Colagénio

Módulo de Young (MPa)

80

1,5

Tabela 2.2 Propriedades mecânicas do tecido ósseo afetadas pelas caraterísticas do mesmo. (Adaptado de Burr,
2002)

Tenacidade

Deformação na

Tensão de

Módulo de

rotura

rotura

elasticidade

Desnaturação
do colagénio
Alta
mineralização
Baixa
mineralização

A desnaturação do colagénio, que não é mais do que a desagregação da estrutura em
tripla hélice dessa proteína, acarreta a diminuição da rigidez e da capacidade de absorção de
energia do tecido ósseo (Wang et al., 2001). O trabalho levado a cabo por (Wang et al., 2001),
revelou que o aumento da percentagem de desnaturação do colagénio diminui a tensão de
cedência (𝜎𝑦 ) e a tensão de rotura (𝜎𝑠 ) (figura 2.10.B). No mesmo estudo, verifica-se que o
módulo de elasticidade (𝐸) não apresenta qualquer relação com o aumento da percentagem de
colagénio desnaturado (figura 2.10.D) (Wang et al., 2001). Mas a tensão de cedência e a tensão
de rotura decrescem cerca de 10% queo o nível de colagénio desnaturado atinge os 60% (Wang
et al., 2001).
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Módulo de Elasticidade
(Gpa)

Resistência óssea (Gpa)

Tensão de Rotura
𝜎𝑠

Tensão de Cedência
𝜎𝑦

ColagénioDesnaturado
Desnaturado
Colagénio
%
CD
% CD

Colagénio Desnaturado
% CD

Figura 2.11 Variação das tensões de rotura e cedência em função da percentagem de colagénio desnaturado
(B) e Variação do módulo de elasticidade (D). (Adaptado de Wang et al., 2001)

2.5.2.Hidratação do tecido ósseo
A água é conhecida por afetar diretamente as propriedades mecânicas do colagénio,
enquanto que as propriedades da hidroxiapatita não são afetadas (Sasaki e Enyo, 1995). A água
representa cerca de 20% do volume ósseo, existindo livremente nos poros e ligada à matriz. A
água ligada à matriz contribui para a estabilidade da tripla hélice de colagénio, através das
ligações em pontes de hidrogénio (Granke et al., 2015).
Segundo um estudo levado a cabo por (Nyman et al., 2006), a remoção de água apresenta
uma efeito significativo nas propriedades mecânicas (rigidez, dureza e tenacidade). Verifica-se
que a tensão de cedência decresce com a aumento da remoção de água (figura 2.11). A
tenacidade do tecido também diminuiu com a remoção de água, ao contrário da rigidez (figura
2.12) que aumenta com a desidratação do tecido ósseo.
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Tensão de Cedência (Mpa)

Percentagem de água perdida
por peso

Módulo de Elasticidade (Gpa)

Figura 2.12 Variação da tensão de cedência com a desidratação. (Adaptado de Nyman et al., 2006)

Percentagem de água perdida
por peso

Figura 2.13 Variação do módulo de elasticidade com a desidratação. (Adaptado de Nyman et al., 2006)

Tabela 2.3 Propriedades mecânicas (média±desvio padrão) para os diversos grupos

Propriedade

Controlo

50 ºC

70 ºC

110 ºC

𝝈𝒚 (𝑴𝑷𝒂)

166 ± 12

145 ± 22

142 ± 24

105 ± 25

𝑬 (𝑮𝑷𝒂)

10,8 ± 0,6

11,9 ± 1,7

15,5 ± 2,3

13,3 ± 1,7
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2.5.3.Osteoporose
Osteoporose pode ser definida como uma doença que afeta a estrutura óssea,
caracterizada por uma baixa massa óssea e por uma deterioração do tecido ósseo, contribuindo
para a sua (Compston et al., 2019). Como referido anteriormente, os tecido ósseo cortical é
composto por osteons, pelo que as propriedades mecânicas deste estão diretamente relacionadas
com a porosidade do mesmo (Osterhoff et al., 2016). Com esta relação, existem estudos que
demonstram que o aumento do número (figura 2.13) e do tamanho dos poros (figura 2.14),
como os canais de Havers, os canais de Volkmann e os canais de reabsorção, reduzem

Densidade mineral do osso (mg/cm)

propriedades mecânicas do tecido ósseo cortical (Osterhoff et al., 2016).

Porosidade (%)

Figura 2.14 Variação da densidade mineral do osso com o aumento da porosidade. (Adaptado de Osterhoff et

Densidade mineral do osso (mg/cm)

al., 2016)

Tamanho do poro (

)

Figura 2.15 Variação da densidade mineral óssea com o tamanho do poro. (Adaptado de Osterhoff et al.,
2016)
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Na figura 2.16 está ilustrado esquematicamente a diferença entre as curvas tensão –
deformação do tecido ósseo com e sem osteoporose (Osterhoff et al., 2016). Verifica-se,
segundo (Dickenson et al., 1981), que no tecido ósseo com osteoporose a tensão de cedência é
menor que no tecido ósseo normal, bem como a tensão de rotura. Verifica-se também que o
aumento do tamanho dos poros diminui a tensão de cedência diminui. Podemos, pois, afirmar
que as propriedades mecânicas do tecido ósseo cortical são efetivamente comprometidas com
o surgimento de doenças como osteoporose (Osterhoff et al., 2016).

Normal

Tensão (Mpa)

Osteoporose

Deformação

Figura 2.16 Variação dos valores de tensão e deformação para osso normal e osteoporoso. (Adaptado de

Tensão de Cedência (Mpa)

Dickenson et al., 1981).

Tamanho do poro (

)

Figura 2.17 Variação da tensão de cedência com o aumento do tamanho do poro. (Adaptado de Osterhoff et
al., 2016)
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A relação existente entre osteoporose e a idade está patente no aumento da
mineralização com o avançar da idade, acompanhada da diminuição do colagénio presente no
tecido ósseo (Osterhoff et al., 2016). Por essa razão, com o aumento da idade verifica-se que o
módulo elástico em compressão diminui (figura 2.17)(Keaveny e Hayes, 1993).
Observou-se que o tecido ósseo quando sujeito a doenças degenerativas como a
osteoporose apresenta um comportamento mais frágil do que o tecido normal. Quando a
densidade mineral é mais elevada o tecido ósseo apresenta um comportamento mais frágil, pois
a fase orgânica (colagénio) diminui e aumento a participação da fase mineral na resposta

Módulo Compressivo (MPa)

mecânica, sendo este efeito visível com o avanço da idade (figura 2.18) (Osterhoff et al., 2016).

Idade (Anos)

Hydroxiapatita (mg)

Figura 2.18 Variação do módulo em compressão com a idade (Adaptado de Keaveny e Hayes, 1993)

Figura 2.19 Predominância da fase mineral com a idade (Adaptado de Osterohff et al., 2016)
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2.6. Métodos de identificação das propriedades do tecido ósseo
cortical
Os métodos de identificação das propriedades mecânicas do tecido ósseo cortical, mais
concretamente do módulo de elasticidade longitudinal, E L , podem ser classificados em diretos
e inversos. No caso do ensaio de flexão em três pontos, os métodos diretos baseiam-se na curva
força-deslocamento ( P   ) e na teoria de vigas de Bernoulli-Euler (Sousa, 2017). De entre
estes métodos, o mais usado aproxima a geometria da diáfise por um tubo com secção constante
(Sousa, 2017):

4 L3
P
4
4
3( D  d ) 

(2.6)

4 L3
P
4
4
3 ( AH  ah ) 

(2.7)

ELa 

ELa 

sendo a equação 2.6 para a secção da epífise aproximada por um anel circular e a equação 2.7
para a secção aproximada por um anel elítico. Outro método direto, mas menos usado, leva em
conta a forma real da secção central da diáfise, mas suposta constante ao longo da diáfise
(Sousa, 2017). Neste segundo método (Sousa, 2017) existe a necessidade prévia de determinar
as propriedades geométricas da secção central da diáfise (área, centróide e momentos de
segunda ordem). Para este método, segundo (Sousa, 2017), os resultados obtidos para E L
diferem cerca de 121% dos resultados obtidos pelo primeiro método direto que mencionamos
atrás.
Um outro método que permite a identificação direta de E L , baseado na teoria de vigas
de Bernoulli-Euler, consiste na utilização de sensores de Bragg em fibra ótica, para medir as
deformações na superfície da diáfise, em três pontos distintos da secção central (Pereira, 2016).
Os métodos de identificação inversa do módulo de elasticidade, e conforme o trabalho
realizado por (Sousa, 2017), baseiam-se num algoritmo de otimização para aproximar a curva
força-deslocamento obtida por simulação do ensaio pelo método dos elementos finitos da curva
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força-deslocamento experimental. Com a determinação do módulo de elasticidade por este
método, e segundo os resultados obtidos por (Sousa, 2017), pode-se referir que este método
apresenta um grau de confiança superior aos métodos diretos.

2.7. Conclusões
Neste capítulo tínhamos por objetivo fazer uma revisão acerca do estado da arte no que
toca ao tema em questão nesta dissertação. Verifica-se que a estrutura anatómica do tecido
ósseo apresenta diferentes níveis de organização. Ao nível macroscópico podem ser
identificadas três direções principais da sua estrutura interna: a radial (𝑅), a longitudinal (𝐿) e
a transversal (𝑇) . Assim, deve ser usada a lei de Hooke para materiais ortotrópicos, para
descrever o comportamento elástico do tecido ósseo cortical. De entre os vários métodos para
a determinação do módulo de elasticidade longitudinal, através do ensaio de flexão em três
pontos em diáfises de ossos longo, os métodos inversos são os mais adequados. A presença de
osteoporose no tecido ósseo afeta as suas propriedades elásticas de forma significativa.
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Capítulo 3.
Trabalho Experimental

3.1. Introdução
Na secção apresentada, será efetuada de forma explicita e sintética uma exposição do
modelo animal que foi utilizado para a realização do trabalho experimental em questão, o
modelo de osteoporose induzida. Posteriormente será efetuada uma descrição detalhada do
trabalho experimental realizado para a obtenção do módulo de elasticidade longitudinal do
tecido ósseo cortical, aplicando-se para o efeito ensaios de flexão em tíbias.

3.2. Modelos Animais
Para a realização dos ensaios mecânicos, foram preparados dois grupos distintos de
provetes, um grupo controlo, e outro com osteoporose induzida. Dentro de cada um destes
grupos efetuou-se a divisão por lateralidade, ou seja, ossos do lado esquerdo e do lado direito,
sendo atribuída uma numeração a cada um dos ossos (tabela 3.1).

Tabela 3.1 - Divisão em grupos dos provetes em estudo

Tíbias
Controlo Direitas

Controlo Esquerdas

Osteoporose Direitas

Osteoporose Esquerdas

4567

4567

633

633

5025

5025

5022

5022

6447

6447

5500

5500

6456

6456

6606

6606

9373

9373

6641

6641

9980

9980

---

---

3-1

3.2.1.Modelo de Osteoporose Induzida
No departamento de Ciências Veterinárias da UTAD, realizou-se a atividade de
experiência animal, onde foram utilizadas como espécimen ovelhas do género feminino, de raça
Serra da Estrela Portuguesa, as quais apresentavam uma faixa etária entre os 3 a 4 anos e com
um peso médio de 55,95 ± 4,5 𝑘𝑔.
Estas foram ambientadas durante 4 semanas, antes da primeira intervenção cirúrgica,
em ambiente interior, com atuação natural dos elementos climáticos e da luz solar. O ambiente
onde estas foram mantidas, de agora em diante conhecido como celeiro, apresentava-se seco,
com espaço amplo para a circulação dos animais, encontrando-se este ventilado e com
acomodações de feno com mudas regulares para os animais poderem descansar. A alimentação
das demais era composta por feno, ao qual era adicionado um suplemento alimentar de
0,250 𝑘𝑔 por animal, por dia, existindo também água à sua inteira disposição.
A alimentação acima referida, apresenta a seguinte composição, o feno por cada
quilograma apresenta, 88,5 𝑔 de matéria seca, 5,9 𝑔 de cinza, 73,3 𝑔 de fibras neutras de
detergente e 6,1 𝑔 de proteína bruta. Por outro lado, a composição do suplemento alimentar
apresenta por quilograma, 90,4 𝑔 de matéria seca, 8,5 𝑔 de cinza, 31,6 𝑔 de fibras neutras de
detergente e 20,7 𝑔 de proteína bruta.
Os animais foram posteriormente divididos em dois grupos denominados de controlo e
experimental. O primeiro apresentava uma amostra de dimensão 𝑛 = 6 , enquanto que o
segundo aparentava uma dimensão de 𝑛 = 5.
Para o fim desejado, o grupo experimental foi sujeito a ovariectomia bilateral em julho,
começando posteriormente a introdução no sistema da osteoporose por meio de injeção de
dexametasona semanais (1

𝑔⁄𝑘𝑔). Para a realização da ovariectomia bilateral, utilizou-se

pré-medicação com acepromazina malaeto (0,1 mg⁄kg EV,Calmivet;Univete,Lisboa,Portugal).
A indução da anestesia foi por meio de butorfanol tartrate (0,06 mg⁄kg EV,Torbugesic;Fort
Dodge Veterinaria,S.A.,Vall de Vianya,Girona, Espanha) e por propofol , 2 % (3 mg⁄kg
EV,Turbogesic;Porpofol-Lipuro;B.Braun,Melsungen,Alemanha) sendo os animais mantidos
com 1,5 % de insoflurano no oxigénio.
O grupo experimental recebeu 1 mg/kg dexametasona em injeções semanais (0.6 mg/kg
IM,Dexafort; MSD Animal Health,Portugal e 0.4 mg/kg IM,Oradexon,N.V. Organon,Holea).
Durante as últimas quatro semanas foi efetuada terapia de esteroides do seguinte modo
( 3⁄4 , 1⁄2 , 1⁄4) da dose inicial (1 mg/kg).
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Todos os animais foram submetidos à eutanásia após 24 semanas, com uma injeção letal
de pentobarbital sódico (𝐸𝑢𝑡𝑎𝑠𝑖𝑙; 𝑆𝑎𝑛𝑜𝑓𝑖 𝑉𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎, 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝐴𝑙𝑔é𝑠, 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑎𝑙).
Todo as práticas efetuadas, seguiram a diretiva 2010/63/EU do Parlamento Europeu e
do Concelho de proteção de animais usados para propósito científico (Autorização DGV Nº
0420/000/000/2009).

3.3. Preparação dos provetes
Na realização dos ensaios de flexão, foram utilizados ossos longos de ovelhas,
nomeadamente tíbias, os quais estavam divididos em dois grupos, de controlo e outro submetido
a um tratamento de indução de osteoporose, tendo todos eles sido obtidos do departamento de
Ciências Veterinárias da UTAD.
Com base nos trabalhos anteriormente efetuados para o estudo das propriedades
mecânicas do tecido ósseo, e tendo por base os trabalhos de (Sousa, 2018), numa primeira fase
foram realizados ensaios nos referidos ossos (figura 3.1). Com base no trabalho efetuado por
(Sousa, 2017), os provetes encontravam-se inicialmente congelados, após descongelamento ao
ar livre, foram submetidos a um processo de hidratação, que consistia em mergulhar os provetes
numa solução de soro fisiológico durante cerca de uma hora, podendo posteriormente serem
realizados os referidos ensaios.
Estes ensaios foram realizados duas vezes, uma primeira com as epífises, e uma segunda
depois de removidas (figura 3.1), este facto deveu-se à dificuldade encontrada no correto
posicionamento dos provetes na simulação numérica (capítulo 5).

Figura 3.1 - Provetes utilizados. a) com epífise b) provetes sem epífise
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Uma versão alternativa da preparação dos provetes também foi efetuada numa segunda
fase, onde as epífises dos provetes originais foram removidas, ficando apenas a diáfise (figura
3.1).

3.4. Ensaio de flexão
Os ensaios de flexão foram efetuados na máquina MicroTester INSTRON 5848 (Figura
3.2), com controlo do deslocamento do atuador, à velocidade de 1 mm/min. Durante os ensaios
foi registado o deslocamento do atuador e a força aplicada ao provete. Na Figura 3.4, pode ser
apreciado em pormenor o aspeto da montagem experimental, a distância entre apoios foi
mantida fixa ao longo de todos os ensaios e foi igual a 100 mm, esta deve-se ao facto de estes
serem ossos longos.
O ensaio foi realizado no domínio linear elástico, não levando nenhum provete à rotura
nem à cedência, para o efeito controlou-se o valor de carga instalado no provete, este não
ultrapassou os 500 N, este valor foi adotado como valor de referência, após a execução de dois
ensaios prévios em tecido ósseo para a validação deste mesmo valor.
Para garantir o posicionamento adequado do provete no modelo de elementos finitos foi
efetuando-se o registo fotográfico de todos os provetes com uma vista frontal, e duas laterais
(figura 3.3). Estas imagens foram tiradas com o provete ligeiramente carregado de modo a
garantir que o seu posicionamento correspondesse ao alinhamento no decorrer do ensaio.
Após realizado o ensaio, efetuou-se um novo registo fotográfico, para obter comparação
de posição, ou seja, para se verificar se existiu ou não rotação do provete.
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Figura 3.2 Máquina de execução MicroTester (INSTRON® 5848)
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(a)

(b)
Figura 3.3 Registo fotográfico dos ensaios
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(c)

3.5. Tomografia Axial Computorizada (TAC)
Para a construção dos modelos geométricos recorreu-se a imagens adquiridas por TAC.
Assim, esta técnica foi aplicada a todas as amostras ensaiadas, neste procedimento, foram
obtidas imagens relativas a três planos anatómicos (Hsieh, 2009), que no ser humano são
descritos por coronal, sagital e transversal (figura 3.4).

Figura 3.4 Planos anatómicos. Adaptado de (Saladin et al., 2017)

Mais concretamente, nos grupos em estudo obtiveram-se para cada um dos ossos um
conjunto de imagens dos três planos (figura 3.6), para posteriormente serem utilizadas na
construção do modelo geométrico que servirá de base para a análise de elementos finitos a
apresentar no capítulo seguinte.
As TAC foram realizadas no laboratório de imagiologia do Hospital Veterinário da
UTAD, utilizando-se para o efeito o equipamento da General Eletrics, GE Brivo CT 325 que
apresentava as um detetor de 20mm com aquisição de dois cortes por rotação e com uma
aquisição submilimétrica de 0,6mm.
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Com as imagens obtidas, conseguiu-se aproximar todas as dimensões reais dos ossos a
modelos que traduziam perfeitamente a realidade.

Figura 3.5 - Máquina de realização de TAC

Figura 3.6 Imagens obtidas através de TAC
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3.6. Conclusões
Verifica-se que para a realização dos ensaios experimentais tiveram de se realizar
diversos procedimentos de modo a que posteriormente sejam obtidos resultados e retiradas
conclusões de forma intuitiva.
Desde a preparação dos animais até à realização das TAC no laboratório, houve todo um
procedimento metódico, no qual o departamento de Ciências Veterinárias da Universidade de
Trás os Montes e Alto Douro foram fundamentais. Após este processo de preparação dos
provetes houve todo um trabalho de verificação e análise da melhor conjuntura de fatores para
a realização dos ensaios mecânicos de flexão em três pontos, para que os resultados fossem os
mais exatos e precisos.
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Capítulo 4.
Identificação Inversa do Módulo de Elasticidade Longitudinal
4.1. Introdução
Na presente secção pretende-se demonstrar a aplicação do método inverso na
identificação do módulo de elasticidade longitudinal (EL) do tecido ósseo cortical. Será exposto
o procedimento adotado para a aplicação do método, desde a construção dos modelos
geométricos dos ossos, passando pela geração dos modelos de elementos finitos para por fim
se poder aplicar o algoritmo que se apresenta no método inverso para a obtenção da referida
propriedade.

4.2. Construção de modelos geométricos dos ossos
Para a aplicação do método inverso é necessário ter modelos geométricos dos ossos, os
quais devem ser exatos e precisos para não influenciar a determinação do módulo de
elasticidade.
Para isso seguiu-se a linha de pensamento, onde pode ser observado que se partiu do
ponto base de preparação dos provetes, realizou-se ensaios de flexão em três pontos, obteve-se
registo fotográfico dos ensaios, realizaram-se TAC, processou-se as imagens DICOM obtidas,
contruindo-se um modelo geométrico, aplicando-se uma análise de MEF seguindo-se
posteriormente um algoritmo de otimização. Neste ponto encontra-se a geração dos modelos
geométricos. Para a sua construção, obtiveram-se junto do departamento de Ciências
Veterinárias da UTAD as imagens das TAC (Tomografia Axial Computorizada) realizadas aos
diversos tipos de osso. Estas imagens são adquiridas em formato DICOM, nas quais cada um
dos ossos apresenta imagens em cada um dos planos de simetria anatómicos (sagital, coronal e
axial) (Saladin et al., 2017). Para a construção dos modelos, utilizam-se apenas as imagens
obtidas a partir do plano axial (figura 4.1). Conforme referido anteriormente, os provetes
estavam apoiados com 100 mm de distância, pelo que para a reconstrução do modelo
geométrico se optou por gerar provetes com 120 mm, os quais teriam 10 mm de distância para
fora do apoio. Utilizando o software 3D Slicer para a leitura das imagens DICOM e para a
respetiva preparação das mesmas, de modo a limpar ruido de fundo, e a acertar a nitidez e a
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clareza, para isso utilizaram-se parâmetros definidos na Figura 4.2, para o parâmetro Window,
utilizou-se o valor de 1000 e para o Level o valor de 400. Para o valor de Threshold optou-se
por um limite mínimo de -1200 e um máximo de 3558. Estes valores foram obtidos tendo por
base trabalhos anteriores, bem como a própria interação com o software. Seleciona-se então
uma imagem inicial, fazendo espaçamentos de 20 mm entre cada imagem de modo a perfazer
o total de 120 mm, obtendo-se então 7 imagens distintas que serão a base para a construção de
cada modelo. De ressalvar que todo o processo referido anteriormente foi efetuado para cada
um dos ossos, para que se mantenha sempre o critério e a mesma sensibilidade na escolha e na
preparação das imagens.

Figura 4.1 Imagem obtida do plano axial (3D Slicer)

Figura 4.2 - Parâmetros utilizados para a segmentação das imagens DICOM
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Após a obtenção do conjunto de 7 imagens para cada um dos provetes a ensaiar, foi
desenvolvida uma rotina, em MATLAB® para processar esta informação. O código (em anexo)
de processamento de imagem desenvolvido, começa por determinar um fator de conversão de
pixel para milímetro, de seguida cria uma imagem binária e identifica o contorno exterior e
interior das mesmas (figura 4.3). Após a segmentação, gera ficheiros em formato .xlsx, nos
quais estão presentes as coordenadas de um grupo de pontos que define cada um dos contornos
exterior e interior que será utilizada para a geração do modelo sólido no software Inventor
Profissional 2019®. Neste software, importam-se os ficheiros anteriormente mencionados
criando assim os contornos do que será a geometria (figura 4.4).

Figura 4.3 Segmentação das imagens por código MATLAB

Figura 4.4 Segmentos no software Inventor Profissional 2019
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4.3. Modelos de elementos finitos
Utilizou-se o modelo gerado em Inventor® para introduzir no software de simulação por
elementos finitos. Neste gerou-se uma malha com elementos tridimensionais optando-se pelo
elemento tetraédrico com quatro nós. (figura 4.5).

4

3

1

2

.

Figura 4.5 - Elemento tetraédrico utilizado na geração da malha de elementos finitos

A malha gerada é composta por cerca de 124874 nós e cerca de 67850 elementos com
uma dimensão de aproximadamente dois milímetros.
O comportamento tecido ósseo foi considerado transversalmente isotrópico e linear
elástico, a tabela 4.1 apresenta as propriedades elásticas introduzidas no modelo. Para simular
o carregamento e os apoios forma contruídos três corpos rígidos com uma geometria cilíndrica,
entre os corpos rígidos e o provete foi considerado um par de contacto rígido com um fator de
atrito igual a 0,3. As condições de fronteira aplicadas no modelo estão representadas na Figura
4.6 foram imobilizadas as superfícies cilíndricas dos apoios e na superfície cilíndrica do atuador
foi imposto um deslocamento vertical de 4 mm/min.
Na Figura 4.7 pode-se visualizar o aspeto da deformada do provete obtido por simulação
numérica, é possível observar a reprodução do comportamento experimental das amostras.
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Figura 4.6 - Malha gerada em cada provete.

Tabela 4.1 – Propriedades elásticas do tecido ósseo cortical
EL (GPa)
**
**

T (GPa)

GLT (GPa)

LT

9.55*

4.74*

0.37*

Valor determinado através do método inverso.

*(Morais et al., 2010)

A nível o estudo de convergência de malha optou-se por não se realizar, partir
diretamente para parâmetros e para o elemento utilizados em outros trabalhos já efetuados tais
como os de (Sousa, 2017).

Figura 4.7 - Simulação numérica de elementos finitos

4-15

4.4. Método inverso
Para a determinação do módulo de elasticidade longitudinal (𝐸𝐿 ), desenvolveu-se um
algoritmo que procura minimizar a diferença entre a rigidez experimental e numérica à custa da
alteração do módulo de elasticidade longitudinal introduzido na simulação numérica.
O algoritmo desenvolvido combina a informação experimental (rigidez, 𝑘exp) com um
modelo de elementos finitos que permite determinar a rigidez numérica (𝑘mef), o processo de
identificação do módulo de elasticidade é iterativo. O valor inicial é estimado de forma
aleatória, de seguida é avaliada a diferença entre o resultado experimental e numérico, se a
rigidez de referência é superior à rigidez numérica o valor do módulo de elasticidade usado na
próxima iteração terá de ser superior, caso contrário, terá obviamente de baixar.
Uma vez obtida uma diferença positiva e outra negativa o valor de entrada no modelo de
elemento finitos será a média dos módulos de elasticidade que conduziram à solução mais
próxima de cada um dos sentidos. O resultado considera-se satisfatório quando a diferença entre
os valores de rigidez for inferior a 3 %.
A Figura 4.8 apresenta o diagrama de blocos que descreve este algoritmo, para o qual o
código se apresenta em anexo.
Rigidez Experimental
K exp

Atribuição aleatória do
módulo de elasticidade
longitudinal E
L

Simulação numérica

Verificação da diferença
K MEF  K exp

difi  tol

Sim

difi 1  tol

Não
EL(i 1)  1,05EL(i )

Sim

difi 1  tol

difi  tol

Não
EL(i 1) 

E

( i 1)
L

E
2

Sim

EL(i 1)  1,05EL(i )

Não
EL(i 1) 

EL(i 1)  EL(i )
2

Não
(i )
L

Solução
ótima

Figura 4.8 Diagrama de blocos para algoritmo de otimização de identificação do módulo de elasticidade
longitudinal
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Com a execução da simulação de elementos finitos aliada ao algoritmo de otimização
denominado por método inverso, pretende-se minimizar a diferença entre o valor da rigidez
experimental, e o valor da rigidez obtida em cada iteração. De certo modo, todo este processo
pode ser verificado na Figura 4.9, onde se verifica, a título exemplificativo o processo por detrás
deste conjunto de processos.

Figura 4.9 - Minimização da diferença entre a rigidez

4.5. Conclusões
Todo este processo partiu da prévia recolha de imagens fotográficas da posição dos
provetes na máquina de ensaios. A principal etapa prendeu-se na segmentação dos contornos
de todos os provetes. Nesta mesma etapa a precisão e exatidão da segmentação têm influência
direta nos resultados que serão obtidos posteriormente.
Todo o processo de segmentação e de reconstrução da geometria tinha por objetivo
preparar a mesma para a simulação numérica e para a implementação da rotina de identificação
inversa do 𝐸𝐿 .
Após o processo descrito, efetuou-se a seleção do elemento finito a utilizar, e pela
posterior simulação do ensaio de flexão em três pontos, tendo em mente que o objetivo era a
utilização da rotina matemática associada à simulação para a obtenção do 𝐸𝐿 .
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Capítulo 5.
Apresentação de resultados

5.1. Introdução
Nesta secção pretende-se apresentar de uma forma detalhada os resultados obtidos na
realização dos ensaios de flexão em três pontos, bem como aqueles que foram obtidos pelo
método de elementos finitos. Pretende-se verificar a viabilidade e efetuar uma validação do
método inverso, através da comparação dos diversos valores obtidos.

5.2. Ensaios de flexão em três pontos
Aquando da realização dos ensaios mecânicos de flexão em três pontos, os valores de
força e deslocamento do atuador foram registados em todos os ensaios permitindo a construção
das figuras 5.1 e 5.2.

600

y = 1304,3x + 27,041
R² = 0,9987

Força, P (N)

500
400
300
200
100
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Deslocamento, δ (mm)

0,3

0,35

0,4

Figura 5.1 - Curva força - deslocamento para a tíbia direita 4567 - controlo
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Figura 5.2 - Curva força - deslocamento para a tíbia direita 6606 - osteoporose

A rigidez corresponde ao declive da curva força deslocamento, para a identificação deste
parâmetro usou-se uma região da curva com um comportamento linear, utilizando para cada
um dos provetes 120 pontos, este valor apresentou ser o que demonstrava uma maior linearidade
nas curvas, e um maior valor de correlação linear. Retirou-se cada rigidez e registou-se, os
resultados individuais de cada uns dos provetes podem ser consultados na tabela A.1 do anexo.
Analisando a tabela A.1, verifica-se que a rigidez experimental no grupo das tíbias
direitas e esquerdas a apresenta um valor médio aproximado e um coeficiente de variação de
equivalente e inferior a 15% este valor sugere que em termos de orientação usada no ensaio e
em termos de dimensões os dois grupos são semelhantes.
A figura 5.3 compara os resultados em termos de rigidez de cada um dos grupos
ensaiados, da sua análise podemos concluir que no grupo de controlo não existe nenhuma
diferença significativa entre as tíbias do lado esquerdo e lado direito, por sua vez no grupo com
osteoporose a diferença é ligeiramente superior, no entanto, tendo em consideração a dispersão
da amostra os dois resultados podem ser considerados equivalentes. Entre o grupo de controlo
e o grupo com osteoporose as diferenças também não são significativas.
Como sabemos a rigidez não é uma propriedade do material estando dependente das
suas propriedades geométricas. Deste modo os modelos geométricos foram usados para
determinar os momentos de inércia dos eixos principais, bem como o volume dos provetes.
Da observação das figuras 5.4 e 5.5, podemos concluir que em termos de geometria e
volume as diferenças encontradas não são estatisticamente significativas, no entanto, existem
grupos que apresentam valores bastante discrepantes.
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Figura 5.3 - Rigidez experimental média dos vários grupos e variação do respetivo erro
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Figura 5.4 – Valores médios dos principais momentos de inércia e variação do respetivo erro
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Figura 5.5 - Valores médios dos volumes dos grupos de tíbias direitas e esquerdas

5.3. Método Inverso
Posteriormente à obtenção da rigidez experimental, seguiu-se a fase do processo de
simulação numérica, o qual estava aliado ao método inverso para a determinação do módulo de
elasticidade longitudinal (𝐸𝐿 ).
Conforme o procedimento descrito no capítulo anterior, efetuou-se a introdução do valor
da rigidez experimental para cada um dos provetes, para por fim se obter o 𝐸𝐿 através das
sucessivas iterações. Este procedimento foi aplicado às mesmas amostras duas vezes, uma vez
que, as amostras foram ensaiadas inicialmente com as epífises o que dificultou o seu
posicionamento no modelo de elementos finitos.
Nas tabelas A-5 a A-10 podem ser consultados os valores individuais de cada um dos
provetes. As tabelas A-9 e A10 comparam os módulos de elasticidade obtidos a partir dos
resultados com as tíbias completas e as tíbias só com a diáfise. Estes resultados parecem sugerir
que o alinhamento no primeiro não foi muito bem conseguido com algumas diferenças a
superarem os 10% entre os dois resultados.
Uma comparação entre os módulos de elasticidade obtidos pode ser visualizada na
figura 5.6, os resultados sugerem um aumento do módulo de elasticidade nas amostras com
osteoporose (+15,5%).
As diferenças entre as amostras do lado direito e esquerdo indicam que o procedimento
de identificação é adequado, uma vez que, não existe nenhum fator que justifique a existência
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de uma diferença significativa entre as amostras. A elevada dispersão pode ser explicada pela
natureza biológica do material, propriedades mecânicas e geometria irregular.

Controlo_Direitas

Controlo_Esquerdas

Módulo de elasticiadde, EL
(MPa)

35000,00

30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
0,00
1
Figura 5.6 - Módulo de elasticidade médio dos diversos grupos e variação do respetivo erro
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Capítulo 6.
Apresentação de resultados
A premissa inicial aquando do início da execução desta dissertação, apresentava ser a
determinação do módulo de elasticidade longitudinal, E L , do tecido ósseo cortical de ovelhas
sujeitas osteoporose induzida, utilizando-se para o efeito um método inverso.
Para a realização desta dissertação, efetuou-se uma vasta revisão bibliográfica na qual se
aprofundou os diversos tipos de fatores que influenciam as propriedades mecânicas do tecido
ósseo cortical, bem como os diversos métodos que existem para identificar as mesmas.
Realizou-se também uma ligeira revisão acerca das teorias e métodos que se aplicaram em
trabalhos realizados anteriormente, tais como a teoria de vigas de Bernoulli-Euler aplicada de
dois modos distintos, bem como o próprio método inverso.
Este método consistiu em analisar as curvas P   obtidas dos ensaios de flexão em três
pontos, retirar a rigidez experimental ( Rexp ) das mesmas para posteriormente se utilizar o
software de elementos finitos para a obtenção do E L .
Após o tratamento dos resultados obtidos, e a sua devida colocação em gráficos, verificase que não existe uma tendência clara acerca da rigidez, esta tanto é maior num grupo e num
provete, como no provete a seguir é menor dentro do mesmo grupo, apenas o valor médio da
rigidez no grupo das tíbias direitas apresenta ser superior ao valor médio da rigidez nas tíbias
esquerdas.

Figura 6.1 - Rigidez experimental do grupo direito

6-7

Como não foi possível avaliar os resultados da rigidez numa perspetiva global, optou-se
por separar os grupos de tíbias em dois grupos, o direito e esquerdo, mantendo em cada grupo
o subgrupo de controlo e osteoporoso. Verifica-se então que no grupo de tíbias direitas o
subgrupo de tíbias osteoporosas apresenta uma rigidez média superior ao subgrupo de controlo,
conforme se verifica na Figura 6.1.

Figura 6.2 - Rigidez experimental do grupo esquerdo

Pelo contrário, no grupo esquerdo, o subgrupo de controlo apresenta um valor médio
superior ao subgrupo de tíbias osteoporosas, conforme a Figura 6.2.

Figura 6.3 – Módulo de elasticidade dos grupos direito e esquerdo com epífises, incluídos valores
médios
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Quando se passa para a análise do módulo de elasticidade longitudinal, dividiu-se os
resultados em dois grupos, o grupo de tíbias com epífises e o grupo de tíbias sem epífises.
Dentro desta divisão apresentava-se os subgrupos de tíbias direitas e esquerdas.
Olhando para a Figura 6.3 verifica-se que o valor médio do módulo de elasticidade
longitudinal apresenta um valor superior para as tíbias com epífises do subgrupo direito, não se
verificando uma grande discrepância em relação ao grupo de tíbias sem epífise, Figura 6.4. Esta
divisão foi efetuada porque foi verificado um melhor ajustamento e posicionamento dos
provetes na execução das simulações de elementos finitos.

Figura 6.4 – Módulo de elasticidade dos grupos direito e esquerdo sem epífises, incluídos valores
médios

Analisando o módulo de elasticidade longitudinal apenas do grupo de tíbias sem epífises
do grupo de controlo direitas, verifica.se que o valor médio se apresenta abaixo dos 15000MPa,
conforme se demonstra da Figura 6.5.
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Figura 6.5 – Módulo de elasticidade do grupo de controlo direito

Efetuando o mesmo raciocínio, mas desta vez para o grupo de tíbias sem epífises, mas
desta vez do grupo osteoporoso direito, verifica-se que o valor médio do módulo de elasticidade
longitudinal se encontra acima dos 15000MPa conforme Figura 6.6.

Módulo Elasticidade L
Módulo de Elasticidade (MPa)

25000
20000
15000
10000

EL_D - S/Epifíse-Osteoporose

5000
0
633

5022

5500
Provetes

6606

6641

Figura 6.6 – Módulo de elasticidade do grupo osteoporoso direito

Aplicando o mesmo tratamento de dados para o grupo de tíbias sem epífise do grupo de
controlo esquerdas, verifica-se que o valor do módulo de elasticidade longitudinal se situa
abaixo dos 15000MPa, de acordo com a Figura 6.7.
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Figura 6.7 – Módulo de elasticidade do grupo de controlo esquerdo

Com o mesmo raciocínio em mente, mas desta vez para o grupo de tíbias sem epífises do
grupo osteoporoso esquerdo nota-se que o valor médio do módulo de elasticidade longitudinal
se situa bem acima dos 15000MPa, conforme Figura 6.8.

Figura 6.8 – Módulo de elasticidade do grupo osteoporoso esquerdo

Para todo o procedimento utilizaram-se tíbias de ovelhas da raça Serra da Estrela
Portuguesa, nas quais foram utilizadas tíbias de grupos saudáveis e de grupos com osteoporose
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induzida. De seguida apresentam-se sob a forma de tópicos as principais conclusões a retirar
deste trabalho:


Aquando da realização dos ensaios de flexão em três pontos, verificou-se que existia a
necessidade de fazer um pré-carregamento nos provetes para que estes se acomodassem
nas amarras.



Após a conclusão dos ensaios, e após se ter efetuado a recolha fotográfica da posição
das tíbias antes do carregamento e após o mesmo, na posição frontal e lateral, verificouse que não seria completamente viável a utilização das mesmas fotos para o posterior
posicionamento dos provetes no software de elementos finitos. Nesta situação optou-se
por repetir os ensaios de flexão, mantendo os resultados obtidos, removendo-se nesta
segunda situação as epífises de cada um dos provetes.



Após a reconstrução dos modelos tridimensionais no software Inventor, retiraram-se os
valores dos principais momentos de inércia. Estes valores apresentaram grande
discrepância mesmo dentro do mesmo grupo, chegando-se á conclusão de que a
variação se devia sobretudo à geometria de cada uma das secções dos provetes.



O alinhamento dos provetes no modelo de elementos finitos desempenha um papel
fundamental no processo de identificação do módulo de elasticidade longitudinal.



Com a análise dos resultados, e de acordo com as Figuras 6.5 a 6.8, estes sugerem que
o módulo de elasticidade longitudinal aparenta ser superior nas tíbias dos grupos sem
epífises e dos grupos de osteoporose induzidos.



Os valores identificados para o módulo de elasticidade longitudinal sugerem um
aumento da propriedade com a indução de osteoporose.
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Figura 6.9 - Valores do EL para fémures de rato osteoporosos, submetidos a testes de compressão (Chon et
al., 2017).

Conforme o verificado no trabalho de (Chon et al., 2017), e de acordo com os resultados
obtidos e demonstrados na Figura 6.9, também este sugere um aumento mo ML nos grupos
sujeitos a osteoporose induzida.
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Anexos
Algoritmo de segmentação de imagem
%%
%
%
for x = 1:10
%
disp(x)
%
end
%
clc; clear all; close all
% switch warning off
warning('off','all');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%55
Total=zeros(500,20);
for ii=1:1:7
factor=1/12.1;
nn=num2str(ii);
%nome automático
im=strcat(nn,'.jpg');
%
im=strcat('Regua.jpg');
%
im=strcat('IMG_1454_Rato10.1.tiff');
%
im=strcat('Test_',nn,'.jpg');
img=imread(im);
imshow(img,[]);
% nn=num2str(h);
% im=strcat('Sem.',nn,'.jpg');
grayimg=rgb2gray(img);
%
imshow(grayimg);
%imcrop (img,[xmin ymax delta_x delta_y])
%
i2 = imcrop(grayimg);
i2 = imcrop(grayimg,[214.5 91.5 835 602]);
val=thresh_tool(i2);
imagem.bw01 = ~(i2>val);
imagem.bw02 = ~(i2<val);
dim=78.557;
imshow(imagem.bw02);
BW2 = wiener2(imagem.bw02,[8 8]);
imshow(BW2);
edges_Prewitt=edge(BW2,'Prewitt');
imshow(edges_Prewitt);
[lin,col]=size(edges_Prewitt);
k=1;
i=1;
j=1;
Ibound=bwboundaries(edges_Prewitt,8,'noholes');
[a,b]=size(Ibound);
ext_temp=Ibound{1,1};
int_temp=Ibound{2,1};
x_ext=mean(ext_temp(:,1));
y_ext=mean(ext_temp(:,2));
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x_int=mean(int_temp(:,1));
y_int=mean(int_temp(:,2));
for i=1:length(ext_temp)
ext_temp(i,3)=ext_temp(i,1)-x_ext;
ext_temp(i,4)=ext_temp(i,2)-y_ext;
x_signal=ext_temp(i,3);
y_signal=ext_temp(i,4);
switch true
case x_signal >=0 && y_signal>0
ext_temp(i,5)=(atan(ext_temp(i,4)/ext_temp(i,3)))*180/pi();
case x_signal <=0 && y_signal>0
ext_temp(i,5)=(atan(abs(ext_temp(i,3))/ext_temp(i,4)))*180/pi()+90;
case x_signal <=0 && y_signal<0
ext_temp(i,5)=(atan(abs(ext_temp(i,4))/abs(ext_temp(i,3))))*180/pi()+180;
case x_signal >=0 && y_signal<0
ext_temp(i,5)=(atan(ext_temp(i,3)/abs(ext_temp(i,4))))*180/pi()+270;
end
end
ext_ord=sortrows(ext_temp,5);
int_ext=int16(length(ext_temp)/15);
k=1;
for i=1:int_ext:length(ext_temp)
ext(k,1)=ext_ord(i,3)*factor;
ext(k,2)=ext_ord(i,4)*factor;
ext(k,3)=ii-11;
k=k+1;
end
for i=1:length(int_temp)
int_temp(i,3)=int_temp(i,1)-x_int;
int_temp(i,4)=int_temp(i,2)-y_int;
x_signal=int_temp(i,3);
y_signal=int_temp(i,4);
switch true
case x_signal >=0 && y_signal>0
int_temp(i,5)=(atan(int_temp(i,4)/int_temp(i,3)))*180/pi();
case x_signal <=0 && y_signal>0
int_temp(i,5)=(atan(abs(int_temp(i,3))/int_temp(i,4)))*180/pi()+90;
case x_signal <=0 && y_signal<0
int_temp(i,5)=(atan(abs(int_temp(i,4))/abs(int_temp(i,3))))*180/pi()+180;
case x_signal >=0 && y_signal<0
int_temp(i,5)=(atan(int_temp(i,3)/abs(int_temp(i,4))))*180/pi()+270;
end
end
int_ord=sortrows(int_temp,5);
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int_int=int16(length(int_temp)/15);
k=1;
for i=1:int_int:length(int_temp)
int(k,1)=int_ord(i,3)*factor;
int(k,2)=int_ord(i,4)*factor;
int(k,3)=ii-11;
k=k+1;
end
nom_ext=strcat('ext_',nn,'.xlsx');
nom_int=strcat('int_',nn,'.xlsx');
delete (nom_ext);
delete (nom_int);
xlswrite(nom_ext,ext,'Ext','A2');
xlswrite(nom_int,int,'int','A2');
clear all;
end
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Algoritmo de otimização

EL=20000;
ER=9000;
v12=0.16;
v13=0.16;
v23=0.21;
G12=4100;
G13=4100;
G23=3360;
t=1;
R_ref=1489.7;
tol=0.05;
delete ('result.xlsx');
for ll=1:1000
sim=1;
E(ll)=EL;
mainfile = '0633.inp';
fid
= fopen(mainfile);
inp2matlab = textscan(fid, '%s','delimiter','\n');
inp_file
= inp2matlab{1,1};
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%PARAMETER%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%escrita novo inp
%vai buscar as propriedades associadas ao ficheiro chamado de modo a
%igualar n e m
n=0;
for m=30000:length(inp_file)
if strfind(inp_file{m},'*Elastic, type=ENGINEERING CONSTANTS');
n=m;
break
end
end
inp_file(n+1,1)
={[num2str(EL),',',num2str(ER),',',num2str(ER),',',num2str(v12),',',num2str
(v13),',',num2str(v23),',',num2str(G12),',',num2str(G13),'.']};
inp_file(n+2,1) ={[num2str(G13),',']};
fclose(fid);
dat= fopen(mainfile,'w');
fprintf(dat,'%s\n',inp_file{:});
fclose(dat);
%Simular com subrotinas
%Iniciar simulação
%

dos('PowerOn.bat');
system(['abaqus j=Job-1 cpus=6 interactive']);
pause(800);
while exist('0633.lck','file')==2
disp('estou-te a ver');
pause(120);
end
%corre a simulação e dá para observar o estado em que vai, pára quando
%chega ao final
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delete 0633.mdl
Sta = '0633.sta';
Sta_inc
= fopen(Sta);
sta2matlab=textscan(Sta_inc,'%s','delimiter','\n');
sta_file
= sta2matlab{1,1};
inc_max
= length(sta_file);
for f=inc_max-10:inc_max
if strfind(sta_file{f},'THE ANALYSIS HAS NOT BEEN COMPLETED');
EL=EL*1.01;
sim=0;
disp('Não chegou ao fim');
end
end
if sim==1
dos('Result.bat');
pause(30);
P_d = 'P_d.dat';
curva
= fopen(P_d);
dat2matlab = textscan(curva, '%s','delimiter','\n');
dat_file
= dat2matlab{1,1};
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%PARAMETER%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%

A=dat_file{4:length(dat_file)-1,1}
A=[];
B=[];
ze=1;
for h=4:length(dat_file)-4
c=strsplit(dat_file{h,1});
A(h-3,1)=str2num(c{1});
B(h-3,1)=str2num(c{2});
end
%vai buscar a célula onde queremos começar a ir buscar a reta --->

i
i=1;
while B(i,1)<1.2
i=i+1;
end
kk=length(A);
PI=[A(i:kk,1),B(i:kk,1)];
col=t*2-1;
for g=1:length(A)
P_d_global(g,col)=A(g);
P_d_global(g,col+1)=B(g);
end
linear_fit=polyfit(PI(:,1),PI(:,2),1);
R_num=linear_fit(1,1);
%funçao objectivo
obj=(R_num-R_ref)/R_ref;
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res(t,1)=EL;
res(t,2)=obj;
abs_dif=abs(obj);
%proxima solução
% primeiro incremento
if t==1
if obj <0
EL=EL*(1.05+abs(obj));
end
if obj >0
EL=EL*(0.95-abs(obj));
end
end
% diferença t-1 positiva
if t>1 && res(t-1,2)>0
if obj <0
EL=(res(t-1,1)+EL)/2;
end
if obj >0
EL=EL*(0.95-abs(obj));
end
end
% diferença t-1 negativa
if t>1 && res(t-1,2)<0
if obj >0
EL=(res(t-1,1)+EL)/2;
end
if obj <0
EL=EL*(1.05+abs(obj));
end
end
xlswrite('result.xlsx',res,'res','C3');
t=t+1;
if abs_dif <tol
disp('Concluido');
break
end
end
fclose('all');
end
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Tabelas de resultados

Tabela A.1 - Rigidez experimental, média, desvio padrão e coeficiente de variação

Rigidez experimental
Direitas

Esquerdas

4567

1304,3

1135,1

6606

1307,6

1311,3

9373

1270,9

1245,4

5500

1528,9

1535,2

6447

1156,8

1137,1

6641

1432,7

1040,6

5022

1479,5

1336,4

9980

1787,2

1624,9

633

1489,7

1380,4

5025

1034

1355,2

6456

1215,1

1329,5

Média

1364,2

1311,9

197,6

163,8

14,5 %

12,5 %

Desvio
Padrão
Coeficiente
de variação

6-23

Tabela A.2 - Comparação da rigidez experimental entre grupos de controlo e grupos de osteoporose induzida

Controlo Direitas

Osteoporose
Direitas

Controlo Esquerdas

Osteoporose
Esquerdas

4567

1304,3

633

1489,7

4567

1135,1

633

1380,4

5025

1034

5022

1479,5

5025

1355,2

5022

1336,4

6447

1156,8

5500

1528,9

6447

1137,1

5500

1535,2

6456

1215,1

6606

1307,6

6456

1329,5

6606

1311,3

9373

1270,9

6641

1432,7

9373

1245,4

6641

1040,6

9980

1787,2

---

9980

1624,9

Média

1294,72

Média

1447,68

Média

1304,53

Média

1320,78

D.Pad

236,83

D.Pad

76,45

D.Pad

166,36

D.Pad

160,23

Máx

1787,20

Máx

1528,90

Máx

1624,90

Máx

1535,20

Mín

1034,00

Mín

1307,60

Mín

1135,10

Mín

1040,60

C.V

18,29 %

C.V

5,28 %

C.V

12,75 %

C.V

12,13 %
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---

Tabela A.3 - Variação dos principais momentos de inércia e do volume nas tíbias direitas

Tíbias Direitas
Provete

𝑀. 𝐼𝑥𝑥

4

𝑀. 𝐼𝑦𝑦

4

Volume

633

3955,34

2620,08

18055,36

4567

2111,12

3180,97

19567,2

5022

2926,09

1998,69

17101,04

5025

2855,03

2496,18

19571,33

5500

3251,43

2375,60

19091,52

6647

1644,6

1250,36

14217,53

6456

4006,13

3007,17

16832,96

6606

2249,75

3371,75

19029,33

6641

3044,19

2032,59

17188,81

9373

1731,31

2679,53

16821,7

9980

3069,99

4352,92

20938,65

MÉDIA

2804,09

2669,62

18037,77

D.PAD

762,70

779,931

1766,42

MÁX

4006,12

4352,92

20938,65

MIN

1644,66

1250,36

14217,53

C.V

27,19 %

29,22 %

9,79 %

3
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Tabela A.4 - Variação dos principais momentos de inércia e do volume nas tíbias esquerdas

Tíbias Esquerdas
Provete
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𝑀. 𝐼𝑥𝑥

4

𝑀. 𝐼𝑦𝑦

4

Volume

633

3230,07

2183,32

16624,22

4567

3002,67

1847,47

19172,04

5022

3641,09

2419,27

18272,16

5025

4495,84

2811,92

21202,63

5500

1537,52

2265,77

15097,79

6647

1961,07

1507,08

15688,39

6456

1874,98

2643,49

16833,35

6606

3212,15

2292,66

18834,03

6641

2759,92

1811,59

16312,87

9373

4184,88

2825,18

20954,07

9980

3032,77

2165,99

17750,18

MÉDIA

2993,90

2252,16

17885,61

D.PAD

888,95

398,83

1928,54

MÁX

4495,84

2825,17

21202,63

MIN

1537,52

1507,08

15097,79

C.V

29,69 %

17,71 %

10,78 %

3

Tabela A.5 - Módulos de elasticidade para os grupos de tíbias esquerdas e direitas

Direitas

Esquerdas

Provete

𝐸𝐿

Provete

𝐸𝐿

633

13704,28

633

12169,42

4567

9909,02

4567

11677,22

5022

15831,42

5022

11696,66

5025

16404,74

5025

10911,34

5500

17398,26

5500

23140,32

6647

22338,41

6647

20000

6456

erro

6456

16883,26

6606

10029,01

6606

11455,65

6641

17975,29

6641

20000

9373

22588,22

9373

9276,58

9980

11640,93

9980

15605,48

Média

15781,96

Média

14801,45

D.Pad

4314,84

D.Pad

4387,45

Máx

22588,26

Máx

23140,32

Min

9909,02

Min

9276,58

C.V

27,34 %

C.V

29,64 %
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Tabela A.6 - Módulos de elasticidade para os grupos de tíbias de controlo e com osteoporose induzida

Controlo

Osteoporose

Controlo

Osteoporose

Direitas

Direitas

Esquerdas

Esquerdas

4567

9909,015

633

13704,28

4567

11677,22

633

12169,42

5025

16404,74

5022

15831,42

5025

10911,34

5022

11696,66

6447

22338,41

5500

17398,26

6447

20000

5500

23140,32

6456

ERRO

6606

10029,01

6456

16883,26

6606

11455,65

9373

22588,22

6641

17975,29

9373

9276,577

6641

20000

9980

11640,93

---

9980

15605,48

---

Média 16576,26

Média

14987,65

Média

14058,98

Média

15692,41

D.Pad

5257,09

D.Pad

2887,36

D.Pad

3744,23

D.Pad

4906,21

Máx

22588,22

Máx

17975,29

Máx

20000,00

Máx

23140,32

Mín

9909,02

Mín

10029,01

Mín

9276,58

Mín

11455,65

C.V

31,71 %

C.V

19,26 %

C.V

26,63 %

C.V

31,26 %
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Tabela A.7 - Módulos de elasticidade para os grupos de tíbias esquerdas e direitas sem epífises

Direitas

Esquerdas

Provete

𝐸𝐿

Provete

𝐸𝐿

633

15831,33

633

17121,87

4567

10486,37

4567

14026,12

5022

20000

5022

13841,08

5025

erro

5025

11368,09

5500

15966,8

5500

29067,85

6647

22739,34

6647

20000

6456

10527,39

6456

17031,66

6606

13974,4

6606

14569,46

6641

17701,25

6641

14222,74

9373

17343,75

9373

10073,22

9980

11942,19

9980

20000

Média

15651,28

Média

14801,45

D.Pad

22739,34

D.Pad

4387,45

Máx

10486,37

Máx

29067,85

Min

15831,33

Min

10073,22

C.V

24,40 %

C.V

30,21 %
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Tabela A.8 - Comparação entre módulos de elasticidade obtidos para provetes com e sem epífise

Direitas

Esquerdas

S/Epífise

S/Epífise

Provete

6-30

Provete

633

15831,3

633

17121,87

4567

10486,4

4567

14026,12

5022

20000

5022

13841,08

5025

erro

5025

11368,09

5500

15966,8

5500

29067,85

6647

22739,3

6647

20000

6456

10527,4

6456

17031,66

6606

13974,4

6606

14569,46

6641

17701,3

6641

14222,74

9373

17343,8

9373

10073,22

9980

11942,2

9980

20000

Média

15651,3

Média

16483,83

D.Pad

22739,3

D.Pad

4387,45

Máx

10486,4

Máx

29067,85

Min

15831,3

Min

10073,22

C.V

24,40%

C.V

30,21%

Tabela A.9 - Módulo de elasticidade longitudinal obtido para provetes pertencentes ao grupo de controlo e
grupo osteoporoso de tíbias direitas.

Controlo

Osteoporose

Direitas

Direitas

S/Epífise

S/Epífise

4567

10486,4

633

15831,3

5025

erro

5022

20000

6447

22739,3

5500

15966,8

6456

10527,4

6606

13974,4

9373

17343,8

6641

17701,3

9980

11942,2

Média

14607,8

Média

16694,8

D.Pad

4782,23

D.Pad

2030,44

Máx

22739,3

Máx

20000

Mín

10486,4

Mín

13974,4

C.V

32,74%

C.V

12,16%

---
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Tabela A.10 - Módulo de elasticidade longitudinal obtido para provetes pertencentes ao grupo de controlo e grupo

osteoporoso de tíbias direitas.
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Controlo

Osteoporose

Esquerdas

Esquerdas

S/Epífise

S/Epífise

4567

14026,1

633

17121,87

5025

11368,1

5022

13841,08

6447

erro

5500

29067,85

6456

17031,7

6606

14569,46

9373

10073,2

6641

14222,74

9980

20000

Média

14499,8

Média

17764,6

D.Pad

3641,13

D.Pad

5767,57

Máx

20000

Máx

29067,85

Mín

10073,2

Mín

13841,08

C.V

25,11%

C.V

32,47%

---
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