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Principais características:

O desenvolvedor é a Intact Solutions, uma empresa privada com escritórios em Madison, Wisconsin e Berkeley, Califórnia. Primeiramente 
incubada na Universidade de Wisconsin, se especializou no desenvolvimento de aplicativos com vistas a soluções de problemas de en-
genharia. A tecnologia utilizada no Scan-and-Solve se baseia em recentes técnicas patenteadas pela empresa em modelagem geomé-
trica, métodos numéricos e linguagens digitais, com vistas a pouca exigência de conhecimentos prévios em sistemas estruturais ou 
soluções por malha de elementos �nitos.

O Scan-and-Solve gera um modelo de elementos �nitos simpli�cado. Essa técnica tem sido aplicada em alguns casos relacionados a 
transferência de calor, elasticidade, vibração, hidrodinâmica, torção, design geométrico, modelagem de materiais, etc. As possibilidades 
incluem a �exibilidade na manipulação de erros geométricos, facilidade em realizar pequenas alterações, condições de contorno compl-
exas e interface simples mantendo, ao mesmo tempo, algumas propriedades das análises estruturais tradicionais.

De�nição 

 A atual pesquisa de Iniciação Cientí�ca faz parte do que se conhece por 
“projeto integrado”, ou seja, a cooperação entre diferentes disciplinas desde 
o estágio inicial até o produto �nal, rompendo barreiras pro�ssionais e 
conectando áreas de atuação antes vistas como intangenciáveis. O resultado 
é a criação de um produto inovador, muitas vezes precedido pelo estudo de 
modelos virtuais e físicos, cujos usos em diferentes estágios do projeto é de 
relevante importância. 
 Esta pesquisa de iniciação cientí�ca buscou veri�car a validade da apli-
cação do plug-in Scan-and-Solve para a análise estrutural de um objeto de 
mobiliário modelado parametricamente no ação plicativo Rhinoceros.

Resultados e Conclusões:

O plugin Scan-and-Solve permite compreender efeitos estruturais que muitas vezes passam despercebidos nos processo de design. Um 
exemplo de uma aplicação desse sentido seria a rápida veri�cação de regiões na peça que podem apresentar instabilidade. Com o auxílio 
de uma barra de rolagem pode-se perceber a instabilidade por �exão a partir da simulação de diferentes carregame tos, o que pode infor-
mar ao projetista a necessidade de dispositivos de reforço nas peças. Com a escala cromática da cor do azul (menor) para o vermelho 
(maior) representa-se o nível de concentração de tensões. À esquerda, mostra-se uma condição de instabilidade por �exão na peça em vir-
tude da relação comprimento do balanço e espessura da chapa.

Entretanto, observaram-se algumas das seguintes limitações:

>>permite somente a seleção de modelos sólidos, isto é, entidades como superfícies ou linhas não são selecionáveis e, portanto, não 
podem ser avaliadas;

>>permite somente a seleção de um único objeto, isto é, não é possível realizar a avaliação do modelo físico multi corpos.

 A interface retangular do plugin (�gura 01), apontada acima, 
aparecerá na tela e apresentará três abas: espe�cicações, visualização e in-
formações sobre o plugin. É necessário preencher todas as etapas de cada 
aba para se obter o estudo estrutural desejado. 
 A aba de especi�cações exigirá as informações listadas abaixo:

(a) seleção do material;

(b) seleção das superfícies de constrição;

(c) seleção das superfícies de recebimento de cargas;

(d) seleção da resolução da malha de elementos �nitos e

(e) opção da gravidade.

 Escolhidos os inputs para análise do objeto, basta clicar em “GO!” e 
aguardar que o processo computacional termine e seja possível observar o 
resultado da avaliação por malha de elementos �nitos. O resultado pode 
ser observado por uma janela como a descrita na �gura 02.

Figura 01: modelo prototipado em impressora 3D colorida ZCorp, localizada no Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer.

Figura 02: janela de interface do plugin na qual os inputs da análise são decididos.

Figura 03: janela de interface do plugin na qual os resultados da análise são vistos.

Tabela 01: Comparação entre a Análise de Elementos Finitos feita como antes e a proposta de solução 
de esforços pelo plugin.

Figura 04: Modelo virtual observado apos analise.


