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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é estudar o comportamento mecânico de uma gelatina 

que pode ser usada para mimetizar tecidos biologicos. Tal material é conhecido na 

literatura como phantom. Foram fabricados corpos de prova com gelatina incolor e, 

posteriormente, submetidos a testes de compressão. Na fabricação destes corpos de 

prova, variou-se a concentração de gelatina e a geometria do corpo, para avaliar o 

impacto destas variáveis no comportamento do material e permitir a comparação dos 

resultados. Os testes foram realizados em regime quase-estático, considerando uma 

velocida de 8mm/min e temperatura constante, e através da técnica de correlação de 

imagens digitais utilizando um software, foram obtidas as curvas tensão versus 

estiramento dos corpos de prova fabricados. A partir dos resultados, foi observado um 

comportamento não linear do material, e o aumento do módulo de cisalhamento do 

material ao aumentar a concentração de gelatina. Os resultados desse trabalho 

contribuem com a compreensão do comportamento mecânico do tecido muscular 

humano. 

 

 

Palavras-Chave: Ensaio de compressão; phantom; gelatina; tecidos macios. 

 

 

  



 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the present work is to study the mechanical behavior of a gelatin that 

can be used to mimic biological tissues. Such material is known in the literature as 

phantom. Test specimens were made with colorless gelatine and subsequently subjected 

to compression tests. In the manufacture of these test specimens, gelatin concentration 

and body geometry were varied to evaluate the impact of these variables on the 

behavior of the material and allow the comparison of the results. The tests were 

performed in a quasi-static regime, considering a velocity of 8mm/min and constant 

temperature, and through the technique of correlation of digital images using a 

software, the stress versus stretch curves of the manufactured specimens were 

obtained. From the results, it was observed that the shear modulus of the material was 

increased by raising the gelatin concentration, and a non-linear behavior of the material. 

The results of this work contribute to the understanding of the mechanical behavior of 

human muscle tissue. 

 

Key-Words: Compression test; phantom; gelatin; soft tissues. 

 

  



 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 3.1 Massas de gelatina e água utilizadas na fabricação dos corpos de prova. ......... 19 
Tabela 4.1 Variáveis da equação do modelo de Ogden, módulo de cisalhamento e 

coeficiente de determinação (R-Squared) para cada corpo de prova. ................................... 35 
 

  



 

 
 
 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 2.1 Elemento infinitesimal de gelatina antes e durante o ensaio de compressão, em 

coordenadas cartesianas. ......................................................................................................... 15 
Figura 3.1 Mistura homogêneade gelatina incolor e água descansando antes de ser 

aquecida. .................................................................................................................................. 20 
Figura 3.2 Etapa de aquecimento da mistura de gelatina incolor e água. ........................... 21 
Figura 3.3 Conjunto formado pelo tubo PVC com massa de modelar sob superfície de 

vidro. ......................................................................................................................................... 22 
Figura 3.4 Gelatina após ser retirada do interior do tubo PVC com auxílio de uma moeda 

de um Real. .............................................................................................................................. 23 

Figura 3.5 Corpos de provas cilíndricos prontos para serem ensaiados. .............................. 24 
Figura 3.6 Corpos de provas paralelepipédicos prontos para serem ensaiados. .................. 25 

Figura 3.7 Máquina de tração e compressão com placas de teflon....................................... 26 
Figura 3.8 Preparo do ensaio de compressão com presença do corpo de prova e tira de 

papelão com padrão. ................................................................................................................ 27 

Figura 4.1 Resultado do ensaio de compressão dos corpos de prova paralelipédicos com 

concentração de 8,7% de gelatina. .......................................................................................... 30 

Figura 4.2 Resultado do ensaio de compressão dos corpos de prova cilíndricos com 

concentração de 8,7% de gelatina ........................................................................................... 30 
Figura 4.3 Resultado do ensaio de compressão dos corpos de prova cilíndricos com 

concentração de 13,0% de gelatina. ........................................................................................ 31 
Figura 4.4 Resultado do ensaio de compressão dos corpos de prova cilíndricos com 

concentração de 17,4% de gelatina. ........................................................................................ 31 

Figura 4.5 Curva de ajuste para os corpos de prova paralelepipédicos com concentração de 

8,7% de gelatina. ...................................................................................................................... 33 
Figura 4.6 Curva de ajuste para os corpos de prova cilíndricos com concentração de 8,7% 

de gelatina. ............................................................................................................................... 33 
Figura 4.7 Curva de ajuste para os corpos de prova cilíndricos com concentração de 13,0% 

de gelatina. ............................................................................................................................... 34 
Figura 4.8 Curva de ajuste para os corpos de prova cilíndricos com concentração de 17,4% 

de gelatina. ............................................................................................................................... 34 
Figura 4.9 Comparação entre as curvas com tensão verdadeira e tensão de engenharia 

para corpos de prova paralelepipédicos com concentração de 8,7% de gelatina. ................. 36 

Figura 4.10 Comparação entre as curvas com tensão verdadeira e tensão de engenharia 

para corpos de prova cilíndricos com concentração de 8,7% de gelatina. ............................ 37 

Figura 4.11 Comparação entre as curvas com tensão verdadeira e tensão de engenharia 

para corpos de prova cilíndricos com concentração de 13,0% de gelatina. .......................... 37 
Figura 4.12 Comparação entre as curvas com tensão verdadeira e tensão de engenharia 

para corpos de prova cilíndricos com concentração de 17,4% de gelatina. .......................... 38 
Figura 4.13 Comparação entre corpos de prova com mesma concentração mas geometrias 

variadas. ................................................................................................................................... 39 
Figura 4.14 Comparação entre corpos de prova com mesma geometria mas concentrações 

variadas. ................................................................................................................................... 40 



 

Figura 5.1 Desenho da estrutura metálica para auxiliar na fabricação dos corpos de prova 

de gelatina com nylon. ............................................................................................................. 43 
  

  



 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 12 
1.1 MOTIVAÇÃO ................................................................................................................. 12 

1.2 OBJETIVO ....................................................................................................................... 13 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO ........................................................................................ 13 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................ 15 
2.1 RELAÇÃO DE TENSÃO POR ESTIRAMENTO ........................................................... 15 

2.2 MODELO DE OGDEN .................................................................................................... 17 

3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL ........................................................................... 19 
3.1 FABRICAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA................................................................... 19 

3.1.1 FABRICAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS .................................................... 21 
3.1.2 FABRICAÇÃO DE CORPOS DE PROVA PARALELEPIPÉDICOS ......................................... 24 
3.2 ENSAIOS DE COMPRESSÃO ....................................................................................... 25 

3.3 CURVAS TENSÃO X ESTIRAMENTO ........................................................................ 27 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ...................................................................................... 29 
4.1 ENSAIOS DE COMPRESSÃO ....................................................................................... 29 

4.2 AJUSTE PELO MODELO DE OGDEN .......................................................................... 32 

4.3 CURVAS DE TENSAO VERDADEIRA E DE ENGENHARIA .................................... 35 

4.4 CURVAS COMPARATIVAS ......................................................................................... 38 

5 CONCLUSÃO ................................................................................................................... 42 
5.1 CONCLUSÕES ................................................................................................................ 42 

5.2 PERSPECTIVAS FUTURAS .......................................................................................... 42 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 44 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 
O estudo do comportamento mecânico do tecido muscular humano é uma área de 

crescente interesse, pois possibilita o aprimoramento de ferramentas e diagnósticos aplicados 

na área da saúde. Assim, podem ser criados processos menos dolorosos para os pacientes ou 

diagnósticos mais precisos e com resultados mais ágeis, entre outros benefícios. Um exemplo 

de estudo nesta área para aprimorar as ferramentas é a análise da dureza e deformação local 

do tecido muscular humano durante interações com ferramentas como agulhas e bisturis para 

injeções ou procedimentos cirúrgicos (LEIBINGER et al, 2015). Outro exemplo é o estudo da 

variação das propriedades mecânicas do tecido – como a rigidez e o módulo de elasticidade - 

em caso de estiramento muscular ou surgimento de anomalias como tumor (LIMA, 2017; 

MANICKAM et al, 2014), que busca sofisticar diagnósticos. 

Desta forma, é possível identificar a relevância do avanço nesta área de estudo e as 

suas variadas aplicações. No entanto, a utilização de tecido muscular humano em testes 

experimentais apresenta desafios, principalmente pela inacessibilidade do material por 

questões éticas. Ademais, sua obtenção depende de uma grande demanda burocrática e o 

material possui difícil manutenção, pois necessita de cuidados especiais para ser mantido em 

condições ideais para a realização dos testes. 

Sabe-se que as propriedades mecânicas do tecido variam nas situações in vivo – 

dentro de um organismo vivo – e in vitro – fora de um organismo vivo -, o que resulta em 

distorções nos resultados obtidos (LEIBINGER, 2015). Essas distorções não contecem com 

materiais sintéticos, como o emulador de tecidos.  
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Logo, o desenvolvimento de materiais sintéticos homogêneos e não-homogêneos que 

mimetizem tecidos biológicos e possuam maior durabilidade é uma solução para a realização 

de testes experimentais e avanço nesta área de pesquisa. Tais simuladores são denominados 

phantoms na literatura.  

Os resultados deste trabalho também servirão como base de dados para efeito 

comparativo com a elastografia dinâmica, método não destrutivo de medição do módulo de 

Young que utiliza comumente gelatina como material para seus phantoms (LIMA et al, 2016). 

Dessa forma, funciona de modo a validar os resultados obtidos com esse método.  

 
1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo do presente trabalho é estudar o comportamento mecânico de uma 

gelatina que pode ser usada para mimetizar tecidos biológicos (LEIBINGER, 2015). Foram 

fabricados corpos de prova com três concentrações de gelatina incolor e dois tipos de 

geometria, cilíndrica e paralelepipédica, para verificar a influência da concentração de 

gelatina incolor e da geometria dos corpos de prova nos resultados. 

A fabricação de corpos de prova com duas geometrias diferentes foi feita com o 

intuito de identificar como o formato influencia os resultados dos ensaios de compressão. 

Sabe-se que testes realizados com mesmo material porém geometrias distintas apresentam 

valores de rigidez também distintos (KIMMICH, 1940).  

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

 O capítulo 2 apresenta a base teórica da relação entre tensão e estiramento para 

materiais hiperelásticos e homogêneos como a gelatina. Além disso, é apresentado e 

desenvolvido o modelo teórico selecionado para o presente trabalho, sendo este o modelo de 

Ogden. 

 No capítulo 3, os materiais utilizados e a metodologia de fabricação dos corpos de 

prova são apresentados. O procedimento de realização dos ensaios de compressão é 

detalhado, assim como a metodologia de obtenção das curvas. 
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 O capítulo 4 apresenta e discute os resultados obtidos, apresentando as constantes 

encontradas através do modelo de Ogden, e a comparação entre corpos de prova com 

diferentes concentrações de gelatina e geometrias.  

 



 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 RELAÇÃO DE TENSÃO POR ESTIRAMENTO 

 

Materiais hiperelásticos são caracterizados por apresentarem uma grande deformação 

quando uma carga é aplicada, e retornarem ao seu formato inicial quando a carga é retirada, 

sem nenhuma considerável deformação permanente (SHAHZAD et al., 2015). São exemplos 

de materiais hiperelásticos a borracha e a gelatina, sendo este último objeto de estudo no 

presente trabalho. 

Considerando a gelatina homogênea submetida a compressão uniaxial, a Figura 2.1 

apresenta um elemento infinitesimal deste material em coordenadas cartesianas de referência 

Xi (i=1,2,3): antes de sofrer compressão, e nas coordenadas espaciais xi (i=1,2,3): após 

compressão. A direção da força compressiva aplicada está representada pela seta F. 

 

 

Figura 2.1 Elemento infinitesimal de gelatina antes e durante o ensaio de compressão, 

em coordenadas cartesianas. 

 

F 
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A partir das coordenadas de referência, é possível obter as coordenadas espaciais: 

 

𝑥1 = λ1𝑋1 

𝑥2 = λ2𝑋2 

𝑥3 = λ3𝑋3 

 

Onde λ representa o estiramento, definido como λ = L/L0, ou seja, a razão entre 

ocomprimento final e inicial. Considerando as três direções do plano cartesiano, temos λ1, λ2 

e λ3. Como as deformações nos eixos 1 e 3 são simétricas: 

 

λ1 =  λ3 

 

Adicionalmente, considerando o material incompressível temos que: 

 

λ1 λ2λ3 = 1 

 

Assim, a partir das equações (4) e (5): 

 

λ2λ1
2 = 1 

 

Ou seja, λ1 =  1 √λ2⁄ = λ3. Para facilitar a notação, denominaremos λ2 como λ. Logo, 

as equações (1), (2) e (3) resultam em: 

 

𝑥1 = 𝑋1 √λ⁄  

𝑥2 = λ𝑋2 

𝑥3 = 𝑋3 √λ⁄  

 

Para encontrar a gradiente de deformação, é necessário obter a derivada das 

coordenadas espaciais em função das coordenadas materiais (MOREIRA, 2016). Assim, tem-

se: 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(4) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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𝑭 =
𝑑𝑥

𝑑𝑋
= [

1

√λ
0 0

0 λ 0

0 0
1

√λ

] 

 

O tensor das deformações de Cauchy-Green à esquerda é calculado multiplicando a 

gradiente de deformação por sua transposta: 

 

𝑩 = 𝑭𝑭𝑇 = [

1

λ
0 0

0 λ² 0

0 0
1

λ

] 

 

As matrizes (10) e (11) serão substituídas na equação de tensão Cauchy-Green 

simplificada para materiais homogêneos, que apresenta a seguinte relação de tensão por 

estiramento: 

 

𝑻 =  −𝑝𝑰 + 2
𝜕𝑊

𝜕𝐼1
𝑩 − 2

𝜕𝑊

𝜕𝐼2
𝑩−1 

 

Nesta equação, I representa a matriz identidade, 𝐼1 = 𝑡𝑟𝑩 = λ² + 2 λ⁄  e 𝐼2 =

1

2
[(𝑡𝑟𝑩)2 − 𝑡𝑟𝑩2] = 2λ + 1 λ²⁄  são invariantes, p é uma pressão hidrostática arbitrária que 

aparece devido à hipótese de incompressibilidade, e W é a energia de deformação que pode 

ser representadas por diferentes modelos. 

 

2.2 MODELO DE OGDEN 

 

Foi escolhido o modelo de energia de deformação de Ogden, que para um material 

isotrópico e incompressível, define W como uma função dos estiramentos principais (SASSO, 

2008). A equação é apresentada a seguir. 

 

𝑊 (λ1, λ2, λ3) =  ∑
𝜇𝑝

𝛼𝑝

𝑁
𝑝=1  (λ1

𝛼𝑝 +  λ2

𝛼𝑝 +  λ3

𝛼𝑝 −  3) 

 

(10) 

(13) 

(11) 

(12) 
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As variáveis N, 𝛼𝑝 e 𝜇𝑝 são propriedades do material, sendo 𝛼𝑝 e 𝜇𝑝 também 

dependentes da temperatura (SHAHZAD et al., 2015). Para validar o modelo de Ogden, tem-

se que 𝛼𝑝𝜇𝑝 > 0 (HOLZAPFEL, 2000). Neste trabalho, foi utilizado 𝑁 = 2. Assim, a 

equação (13) resulta em: 

 

𝑊 =
𝑚1

𝛼1
[2 λ−𝛼1/2 + λ𝛼1 − 3] +

𝑚2

𝛼2
[2 λ−𝛼2/2 + λ𝛼2 − 3] 

 

Substituíndo a equação (14) na equação (12), temos o tensor de Cauchy: 

 

𝑇11 = 𝑚1[− λ−𝛼1/2 + λ𝛼1] + 𝑚2[− λ−𝛼2/2 + λ𝛼2] 

 

Utilizando-se as variáveis 𝛼𝑝 e 𝜇𝑝 encontradas, é possível calcular o módulo de 

cisalhamento μ do material a partir da seguinte equação: 

 

2𝜇 = ∑ 𝛼𝑝𝜇𝑝

𝑁

𝑝=1
 

 

 

Para 𝑁 = 2, a equação (16) fica:  

 

𝜇 = (𝛼1𝜇1 + 𝛼2𝜇2) 2⁄

(14) 

(15) 

(17) 

(16) 



 

3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

  

 

Nesta seçãoserá apresentada a metodologia ultizada neste projeto, desde a fabricação 

dos corpos de prova, passando pelos ensaios de compressão até a obtenção das curvas tensão 

x estiramento dos materiais. 

 

3.1 FABRICAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

Os materiais utilizados na fabricação dos corpos de prova foram gelatina em pó 

incolor e sem sabor, embalagens com 24 g, e água filtrada. Inicialmente, foram escolhidas as 

concentrações de gelatina que seriam utilizadas no projeto, sendo a primeira a concentração 

de 8,7% de gelatona - recomendada pelos fabricantes -, a segunda o dobro da primeira 

concentração, o equivalenta a 17,4%, e a terceira a média entre as anteriores, reusltando em 

13,0%. As massas de gelatina e água utilizada em cada fabricação são apresentadas na Tabela 

3.1. Foi repetido o mesmo processo, apresentado nos parágrafos a seguir. 

 

Tabela 3.1 Massas de gelatina e água utilizadas na fabricação dos corpos de prova. 

Geometria do corpo 

de prova 

Massa de água 

filtrada [g] 

Massa de gelatina 

incolor em pó [g] 

Concentração de 

gelatina 

Cilíndrico 50,0 4,8 8,7% 

Cilíndrico 50,0 7,5 13,0% 

Cilíndrico 50,0 10,5 17,4% 

Paralelepipédico 125,0 12,0 8,7% 
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Depois deselecionada a concentração do corpo de prova a ser fabricado, foi utilizada 

uma balança eletrônica digital da marca Shimadzu – modelo BL3200H, com erro de 0,01 g – 

para pesar a quantidade desejada de água filtrada e de gelatina em pó.   

Em seguida, a água à temperatura ambiente - cerca de 25°C - foi despejada dentro de 

um becker de vidro com capacidade de 400 mL. A gelatina em pó foi adicionada lentamente 

enquanto o líquidoera movimentado com um bastão de vidro, para assegurar uma mistura 

homogênea. Após este procedimento, a mistura foi deixada parada por 5 minutos, por 

recomendação dos fabricantes da gelatina em pó. Esta etapa pode ser observada na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 Mistura homogêneade gelatina incolor e água descansando antes de ser 

aquecida. 

 

O próximo passo foi o aquecimento da mistura. Para tal aquecimento, foi utilizada 

uma placa aquecedora redonda da marca Fisatom, modelo 502. O becker contendo a mistura 

foi posicionado em cima da placa, que esteve mantida à uma temperatura de  

aproximadamente 200 °C. Utilizando o bastão de vidro, a mistura era movimentada até que 

toda a gelatina em pó fosse dissolvida. 
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Esta etapa do processo de fabricação demora em média entre 3 e 5 minutos, variando 

de acordo com a concentração de gelatina. A mistura não deve atingir o ponto de ebulição, 

que ocorre a 90°C, para não alterar as propriedades da gelatina (LIMA, 2017). A Figura 3.2 

ilustra o aquecimento da mistura. 

As próximas etapas do processo de fabricação foram divididas entre corpos de prova 

paralelepipédicos e cilíndricos. 

 

 

Figura 3.2 Etapa de aquecimento da mistura de gelatina incolor e água. 

 

3.1.1 Fabricação dos corpos de prova cilíndricos 

 

Para obter os corpos de prova cilíndricos, foi utilizado um tubo PVC com diâmetro 

interno de 29 mm. Este tamanho foi selecionado de forma a seguir o padrão (ASTM D 395, 

2008) de corpos de prova para ensaio de compressão, que consiste em diâmetro de 29 mm e 

altura de 12,5 mm. 
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O tubo PVC foi serrado com o intuito de obter um comprimento final de 70 mm, o 

ideal para a fabricação de 5 corpos de prova com um pouco de folga. Em seguida, suas 

extremidades foram fresadas para conferir um acabamento com baixa rugosidade. 

Para preparar o tubo para receber a gelatina em seu interior, foi utilizado o spray de 

silicone da marca Epoxxfiber em abundância em toda a sua superfície interna, para facilitar o 

desmolde. O tubo PVC foi então posicionado verticalmente em uma superfície lisa de vidro, e 

a interface entre tubo e vidro foi vedada com massa de modelar. A Figura 3.3 apresenta o 

conjunto. 

 

 

Figura 3.3 Conjunto formado pelo tubo PVC com massa de modelar sob superfície de 

vidro. 

 

Finalmente, a mistura de gelatina e água, já pronta, foi derramada lentamente dentro 

do tubo PVC e deixada resfriando durante 24 horas à temperatura ambiente. Passado este 

período, a massa de modelar, a superfície de vidro e o tubo PVC foram separados. 



23 

Para remover a gelatina pronta de dentro do tubo, foi utilizada uma moeda de um Real 

lubrificada com o spray de silicone. A moeda foi cuidadosamente pressionada contra a 

gelatina, de modo a retirá-lalentamente do interior do tubo. A Figura 3.4 apresenta esta etapa 

do processo de fabricação. 

Seguidamente, um paquímetro e um marcador permanente foram utilizados para 

realizar as marcações na gelatina, delimitando aonde deveria ser cortado para obtenção de 

corpos de prova com altura de 12,5 mm. Finalmente, a gelatina foi posicionada sobre uma 

superfície de vidro e cortada com um estilete. Cada corte foi feito em um único passe, 

enquanto as extremidades da gelatina eram levemente pressionadas com os dedos. O resultado 

final pode ser observado na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.4 Gelatina após ser retirada do interior do tubo PVC com auxílio de uma 

moeda de um Real. 
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Figura 3.5 Corpos de provas cilíndricos prontos para serem ensaiados. 

 

3.1.2 Fabricação de corpos de prova paralelepipédicos 

 

Para manter a área inicial das superfícies comprimidas constante em todos os testes, e 

assim facilitar a comparação dos resultados dos testes com geometrias variadas, o corpo de 

prova paralelepipédico foi dimensionado com superfície quadrada com lados de 25,7 mm, e 

mesma altura de 12,5 mm. Assim, a área de compressão foi mantida em 660,5 mm². 

Os recipientes utilizados para receber a gelatina foram copos plásticos descartáveis de 

200 ml, lubrificados com spray de siliconenas superfícies internas. A mistura pronta foi 

despejada lentamente no interior do copo, e deixada resfriando durante 24 horas à temperatura 

ambiente. Em seguida, o copo foi rasgado até que a gelatina pudesse ser retirada. 

Mais uma vez, o paquímetro e marcador permanente foram utilizados para realizar as 

marcações na gelatina, que foi cortada com estilete nas laterais e alturas dos corpos de prova. 

O resultado final pode ser observado na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 Corpos de provas paralelepipédicos prontos para serem ensaiados. 

 

3.2 ENSAIOS DE COMPRESSÃO 

 

 Para a realização do ensaio de compressão uniaxial, foi utilizada uma máquina de 

tração e compressão e células de carga do tipo S da marca MK com capacidades de 5 kgf e 

100 kgf, para indicar a força sendo aplicada. A célula de 5 kgf foi a mais adequada para este 

projeto por ser mais sensível a pequenas variações. Mas, devido a um defeito no equipamento, 

este precisou ser substituído pela célula de 100 kgf, o que não prejudicou a análise. 

Para comprimir os corpos de prova foram acopladas placas de teflon à máquina, 

devido à característica antiaderente deste material. A Figura 3.7 apresenta o sistema. Antes de 

iniciar o ensaio, o spray de silicone foi utilizado em abundância nas placas de teflon, para 

diminuir o atrito nas interfaces com o corpo de prova durante o teste. Em seguida, o corpo de 

prova foi posicionado no centro da placa inferior, que foi elevada até que a superfície superior 

do corpo de prova estivesse na iminência de tocar a placa de teflon superior. 
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Figura 3.7 Máquina de tração e compressão com placas de teflon. 

 

Seguidamente, foi acoplada uma tira de papelão com auxílio de uma fita dupla face na 

parte inferior da máquina de compressão. Esta tira de papelão tinha superfície branca e 

continha um padrão aleatório feito com  tinta spray preta, fundamental para a correlação de 

imagens digitais. Durante o ensaio, a tira foi fotografada para, através do método de 

correlação de imagens digitais, possibilitar a obtenção do deslocamento do travessão da 

máquina. Foram  posicionadas também uma fonte de iluminação e uma câmera CCD (charged 

couple device) da Sony modelo XCD-SX900 de alta resolução (1280 x 960 pixels) e tamanho 

do pixel de 4,65 μm x 4,65 μm na direção perpendicular a tira de papelão. 

A máquina de tração e compressão foi acionada para movimentação automática, e 

velocidade de elevação de 8 mm/s - a menor disponível - para a realização de um ensaio quase 

estático. Ademais, foi utilizado um programa desenvolvido em um software que coleta dados 

referentes às forças aplicadas e deslocamentos sofridos durante o teste utilizando um arduíno. 

Neste programa, foi selecionado o intervalo de 0,3 segundos entre as capturas das imagens da 

tira de papelão e das forças ao longo do ensaio. 
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Figura 3.8 Preparo do ensaio de compressão com presença do corpo de prova e tira de 

papelão com padrão. 

 

Finalmente, cada ensaio foi realizado até que se obtivessem aproximadamente 100 

fotografias. Para cada concentração de gelatina e geometria, foram realizados 4 ensaios de 

compressão. 

 

3.3 CURVAS TENSÃO X ESTIRAMENTO 

 

Para obtenção das curvas de tensão versus estiramento de cada material, foi utilizado 

um programa desenvolvido de correlação de imagens digitais. O estiramento foi definido por 

𝜆 = L/L0, sendo o comprimento instantâneo 𝐿 = 𝐿0 +  𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜. 

Neste programa de correlação de imagens, as fotografias da tira de papelão com 

padrão de tinta spray são comparadas para quantificar os deslocamentos sofridos pelos corpos 

de prova durante o ensaio. Assim, com os dados das forças aplicadas divididas pela área da 

seção transversal do corpo de prova, foram geradas no software as curvas tensão versus 
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estiramento para cada ensaio de compressão. Este procedimento foi refeito para cada 

geometria e concentração dos corpos de prova. 

Em seguida, foi feita a média das curvas de tensão versus estiramento e a curva de 

ajuste pelo modelo de Ogden. Para cada material, foram obtidas as constantes 𝛼𝑝 e 𝜇𝑝 do 

modelo de Ogdena que melhor se ajustavam através do software, utilizando-se a ferramenta 

cftool. Finalmente, também foi apresentada a comparação entre as curvas tensão versus 

estiramento utilizando a tensão de engenharia e tensão verdadeira. Para obter a curva com a 

tensão de engenharia, os dados de tensão obtidos experimentalmente foram multiplicada por 

λ. 



 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Nos gráficos apresentados nesta seção, a abscissa representa o estiramento do corpo de 

prova,ou seja, a razão entre a altura em cada instante do ensaio de compressão e a altura 

inicial. Assim, as curvas se iniciam em no ponto em que o estiramento é 1, pois representa o 

instante em que ainda não houve nenhuma deformação. Já a ordenada representa a tensão 

compressiva em kPa sendo aplicada no corpo de prova. 

 

4.1 ENSAIOS DE COMPRESSÃO 

 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos experimentalmente em todos os 

ensaios de compressão realizados. A Figura 4.1 apresenta as quatro curvas obtidas para os 

corpos de prova paralelepipédicos com concentração de 8,7% de gelatina incolor. Já a Figura 

4.2 apresenta os resultados para os quatro corpos de prova cilíndricos com concentração de 

8,7% de gelatina. A Figura 4.3 apresenta as quatro curvas para os corpos de prova cilíndricos 

com 13,0% de gelatina. 

Finalizando, a Figura 4.4 apresenta as três curvas obtidas nos ensaios dos corpos de 

prova cilíndricos com 17,4% de concentração de gelatina. Neste ensaio, foram testados apenas 

três corpos de prova devido a dificuldades encontradas durante a fabricação destes. No 

entanto, como as curvas obtidas apresentam elevada concordância entre si, os três ensaios 

foram suficientes. 
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Figura 4.1 Resultado do ensaio de compressão dos corpos de prova paralelipédicos com 

concentração de 8,7% de gelatina. 

 

 

Figura 4.2 Resultado do ensaio de compressão dos corpos de prova cilíndricos com 

concentração de 8,7% de gelatina 
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Figura 4.3 Resultado do ensaio de compressão dos corpos de prova cilíndricos com 

concentração de 13,0% de gelatina. 

 

 

Figura 4.4 Resultado do ensaio de compressão dos corpos de prova cilíndricos com 

concentração de 17,4% de gelatina. 
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Em todas as Figuras é possível observar um comportamento inicialmente linear do 

material, com mudança de comportamento aproximadamente no ponto em que a tensão atinge 

o valor de -3 kPa. Apesar de a gelatina ser considerada um material elástico, a partir deste 

ponto as curvas apresentam um comportamento não-linear, com presença de uma curvatura 

que se acentua conforme o crescimento das forças compressivas. 

Analisando as Figuras, nota-se que, em sua maioria, as curvas obtidas aparentam 

elevada concordância entre si para cada ensaio. A exceção é a Figura 4.2, na qual se observa 

uma maior discordância entre as curvas. Este ensaio de compressão foi realizado com a célula 

de carga de 100 kgf, que possui menor sensibilidade para valores pequenos de tensão, o que 

pode explicar a maior variação entre as curvas. 

 

4.2 AJUSTE PELO MODELO DE OGDEN 

 

Nesta seção, são apresentadas as médias das curvas experimentais demonstradas 

anteriormente e a curva de ajuste obtida pelo modelo de Ogden. As médias são representadas 

nas Figuras como pontos pretos, e os desvios padrão associados a cada ponto calculado são 

indicados através de barras. Já as curvas de ajuste obtidas pelo modelo de Ogden são 

representadas por linhas contínuas. 

A Figura 4.5 é referente aos corpos de prova paralelepipédicos com concentração de 

8,7% de gelatina. A Figura 4.6 apresenta o resultado para os corpos de prova cilíndricos com 

concentração de 8,7% de gelatina. Já a Figura 4.7 apresenta os resultados para corpos 

cilíndricos com concentração de 13,0%. Finalizando, a Figura 4.8 é referente aos corpos de 

prova cilíndricos com concentração de 17,4%. 

A Tabela 4.1 apresenta as variáveis 𝛼1, 𝜇1, 𝛼2 e 𝜇2 da equação do modelo de Ogden, 

obtidas para a curva de ajuste de cada média calculada através de um software, além do 

módulo de cisalhamento μ calculado. Além disso, são apresentados os coeficientes de 

determinação, R-Squared, obtidos em cada ajuste. Este coeficiente varia de 0 a 1, indicando o 

quanto um modelo consegue representar os valores experimentais. Assim, valores próximos a 

1 indicam boa representação. 
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Figura 4.5 Curva de ajuste para os corpos de prova paralelepipédicos com concentração 

de 8,7% de gelatina. 

 

 

Figura 4.6 Curva de ajuste para os corpos de prova cilíndricos com concentração de 

8,7% de gelatina. 
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Figura 4.7 Curva de ajuste para os corpos de prova cilíndricos com concentração de 

13,0% de gelatina. 

 

 

Figura 4.8 Curva de ajuste para os corpos de prova cilíndricos com concentração de 

17,4% de gelatina. 
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Tabela 4.1 Variáveis da equação do modelo de Ogden, módulo de cisalhamento e 

coeficiente de determinação (R-Squared) para cada corpo de prova. 

Variável 𝛼1 𝜇1 𝛼2 𝜇2 𝜇 R-Squared 

Paralelpipédico 

C = 8,7% 

0,3805 0,0009156 0,3630 15,5800 2,828 0,9928 

Cilíndrico 

C = 8,7% 

0,3163 6,869 0,2932 6,4460 2,031 0,9990 

Cilíndrico 

C = 13,0% 

1,6430 4,315 4,2120 0,2258 4,020 1,0 

Cilíndrico 

C = 17,4% 

39,2200 0,004623 0,8256 41,1200 17,065 0,9998 

 

Analisando as Figuras, é possível observar que as curvas de ajuste do modelo de 

Ogden representam uma boa aproximação dos valores experimentais, estando localizadas 

dentro dos limites dados pelas barras do desvio padrão. Com exceção da Figura 4.5, a curva 

de ajuste passa por todos os pontos experimentais. A Tabela 4.1 confirma esta observação, 

uma vez que os valores de R-Squared para todas as curvas de ajuste são próximos a 1, 

variando entre 0,9928 e 1,0. 

Em relação às variáveis apresentadas na Tabela 4.1, nota-se que há uma grande 

variação para cada ensaio. A variável 𝛼1 apresentou valores entre 0,3163 e 39,2200, enquanto 

a variável 𝜇1 variou entre 0,0009156 e 6,869. Já 𝛼2 apresentou valores entre 0,2932 e 4,2120, 

e 𝜇2 variou entre 0,2258 e 41,1200. Finalmente, o módulo de cisalhamento – ou rigidez – 

variou entre 2,031 e 17,065, aumentando de forma não linear com o aumento da concentração 

de gelatina. Entre os corpos de prova com mesma concentração porém geometrias distintas, os 

valores de μ encontrados foram próximos, sendo 2,828 e 2,031 para as geometrias 

paralelepipédica e cilíndrica respectivamente. 

 

4.3 CURVAS DE TENSAO VERDADEIRA E DE ENGENHARIA 

 

Nesta seção é apresentada a comparação entre as curvas de tensão versus estiramento 

dos corpos de prova considerando a tensão verdadeira obtida experimentalmente, representada 
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por pontos pretos, e a tensão de engenharia, representadas por pontos brancos. Sabe-se que a 

tensão verdadeira σ𝑉 é dada por σ𝑉 = 𝐹 𝐴⁄ , sendo F a força compressiva sendo aplicada e A a 

área comprimida atualizada a cada instante. Durante o ensaio de compressão, tal área tende a 

aumentar. Já a tensão de engenharia σ𝐸 é dada por σ𝐸 = 𝐹 𝐴0⁄ , sendo 𝐴0 a área inicial a ser 

comprimira. 

A Figura 4.9 é referente aos corpos de prova paralelepipédicos com concentração de 

8,7% de gelatina. A Figura 4.10 apresenta as curvas para os corpos de prova cilíndricos com 

concentração de 8,7% de gelatina. Já a Figura 4.11 apresenta as curvas para corpos cilíndricos 

com concentração de 13,0%. Finalizando, a Figura 4.12 é referente aos corpos de prova 

cilíndricos com concentração de 17,4% de gelatina. 

 

 

Figura 4.9 Comparação entre as curvas com tensão verdadeira e tensão de engenharia 

para corpos de prova paralelepipédicos com concentração de 8,7% de gelatina. 

 



37 

 

 

Figura 4.10 Comparação entre as curvas com tensão verdadeira e tensão de engenharia 

para corpos de prova cilíndricos com concentração de 8,7% de gelatina. 

 

 

Figura 4.11 Comparação entre as curvas com tensão verdadeira e tensão de engenharia 

para corpos de prova cilíndricos com concentração de 13,0% de gelatina. 
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Figura 4.12 Comparação entre as curvas com tensão verdadeira e tensão de engenharia 

para corpos de prova cilíndricos com concentração de 17,4% de gelatina. 

 

 Analisando as Figuras 4.9 a 4.12, observa-se que inicialmente as curvas verdadeiras e 

de engenharia são coincidentes, uma vez que as áreas atualizadas A são próximas à área 

inicial 𝐴0. No entanto, a partir do terceiro ponto aproximadamente as curvas divergem de 

forma crescente, uma vez que a diferença entre as áreas também é crescente, já que a área 

sendo comprimida aumenta ao longo do teste de compressão. 

A partir das Figuras4.9 a 4.12  também é possível analisar que a curva de engenharia 

se localiza abaixo da curva verdadeira. Este resultado é esperado uma vez que a área da curva 

de engenharia é sempre menor que a área da curva verdadeira. Assim, uma mesma força 

sendo aplicada resulta em tensões compressivas maiores para a curva de engenharia. 

 

4.4 CURVAS COMPARATIVAS 

 

Uma vez analisados os resultados isolados dos ensaios de compressão para cada corpo 

de prova, é interessante comparar as curvas obtidas, de forma a avaliar os impactos das 

variações na geometria ou concentração de gelatina dos corpos de prova nos resultados. Nesta 

seção tais comparações serão apresentadas. 
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A Figura 4.13 apresenta a comparação entre os resultados obtidos para os corpos de 

prova com concentração de 8,7% de gelatina e geometrias diferentes. A curva com pontos 

redondos e vermelhos representa os corpos de prova com geometria cilíndrica e, portanto,área 

que sofreu compressão redonda. Já a curva com pontos pretos e quadrados representa os 

corpos de prova com geometria paralelepipédica, e assim, área quadrada. 

 

 

Figura 4.13 Comparação entre corpos de prova com mesma concentração mas 

geometrias variadas. 

 

A primeira observação feita na Figura 4.13 é que a curva referente aos corpos de prova 

paralelepipédicos está localizada abaixo da curva referente aos corpos cilíndricos, ou seja, 

para um mesmo estiramento são necessárias forças compressivas maiores. Este resultado é 

esperado, pois a geometria da área onde são aplicadas as forças compressivas impacta nos 

resultados do ensaio. Para áreas quadradas, as quinas representam ampliadores de tração entre 

as superfícies do corpo de prova e da máquina de compressão, que dificultam o movimento do 

corpo de prova. Assim, forças compressivas superiores que as utilizadas para corpos de prova 

cilíndricos são necessárias (KIMMICH, 1940). 

Porém, como os erros associadas aos corpos de prova cilíndricos são grandes e 

englobam a curva e o erro dos corpos paralelepipédicos, este resultado pode estar distorcido, 
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sendo interessante em uma pesquisa futura refazer este ensaio de compressão para a validação 

dos resultados obtidos no presente trabalho. 

Continuando a análise da Figura 4.13, percebe-se que as curvas são coincidentes no 

primeiro ponto, e a partir do segundo ponto divergem com pequeno crescimento. Para os 

valores analisados esta divergência atinge aproximadamente 0,5 kPa. 

 

 

Figura 4.14 Comparação entre corpos de prova com mesma geometria mas 

concentrações variadas.  

 

Na Figura 4.14 é apresentada a comparação entre resultados experimentais dos ensaios 

de compressão para corpos de prova com mesma geometria cilíndrica, porém com 

concentrações de gelatina variadas. A curva preta com pontos quadrados representa a 

concentração de 8,7% de gelatina. Já a curva vermelha com pontos redondos representa os 

corpos de prova com concentração de 13,0%. Finalizando, a curva azul com pontos 

triangulares representa os corpos de prova com 17,4% de concentração. 

Observando a Figura 4.14 é possível notar que as três curvas de tensão por 

estiramento, que possuem mesmo ponto inicial, se divergem de maneira crescente conforme 

os corpos de prova sofrem estiramentos maiores. Também se observa que as três curvas 

apresentam comportamento não linear. 
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Além disso, percebe-se que a curva com menor concentração de gelatina encontra-se 

acima das demais curvas, enquanto a curva com maior concentração encontra-se abaixo. 

Logo, há uma relação entra o aumento do percentual de gelatina e o aumento da rigidez do 

material. No entanto, esta relação não é linear uma vez que a diferença de percentual de 

gelatina entre as concentrações de 8,7% e 13,0% e entre as concentrações de 13,0% e 17,4% é 

aproximadamente a mesma - 4,3% e 4,4% respectivamente -, enquanto o distanciamento entre 

as curvas é significativamente maior para a curva de maior concentração. 

 



 

5 CONCLUSÃO 

 

 

5.1 CONCLUSÕES  

 

Apesar da gelatina ser considerada um material hiperelástico, observou-se que as 

curvas de tensão versus estiramento obtidas apresentam comportamento não linear. Também 

observa-se que as curvas de ajuste dos valores experimentais geradas pelo modelo de Ogden 

representaram boas aproximações, estando localizadas em todos os pontos dentro das barras 

de desvio padrão e apresentados valores de R-Squared próximos a 1. 

Após análise da comparação entre os resultados obtidos para corpos de prova com 

mesma concentração de gelatina, mas geometrias diferentes, conclui-se que o formato da área 

comprimida influencia na tensão compressiva necessária para estirar o corpo. Este resultado 

está de acordo com a literatura, já que as quinas presentes na área quadrada aumentam a 

intensidade da tração. No entanto, devido à amplitude dos desvios padrão presentes nos 

gráficos, conclui-se que alguns testes devem ser verificados em trabalhos futuros para 

condirmação dos resultados. 

Em relação à comparação entre os resultados obtidos para corpos de prova com 

mesma geometria, porém concentrações diferentes de geometria, conclui-se que o aumento do 

percentual de gelatina no corpo de prova aumenta o módulo de cisalhamento do material. No 

entanto, tal relação não é linear. 

 

5.2 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Em uma próxima etapa do projeto espera-se fabricar corpos de prova de gelatina 

incolor com fios de nylon em seu interior. Este compósito se assemelha mais ao complexo 

tecido muscular humano, que possui em seu interior fibras musculares que lhe conferem 

heterogeneidade e anisotropia (LIMA et al, 2016). Ademais, os corpos de prova serão 
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fabricados com fios de nylon em diferentes direções, para análise da influência do ângulo dos 

fios no comportamento mecânico do compósito. 

Para possibilitar a fabricação deste compósito, foi desenvolvida uma estrutura para 

suportar os fios de nylon em múltiplas camadas. A Figura 5.1 apresenta um desenho feito no 

programa Solidworks desta estrutura.Os fios de nylon serão amarrados nas hastes metálicas 

posicionadas nas extremidades, e passarão por todas as outras, criando uma camada de fios 

levemente tensionados e espaçados. Em seguida, as placas serão acopladas, possibilitando a 

criação de novas camadas. Finalmente, toda a estrutura será posicionada em um recipiente, no 

qual a gelatina incolor será adicionada. 

 

 

 

Figura 5.1 Desenho da estrutura metálica para auxiliar na fabricação dos corpos de 

prova de gelatina com nylon. 

 

Adicionalmente, em projetos futuros espera-se comparar os resultados obtidos através 

dos ensaios de compressão, método amplamente utilizado, com resultados obtidos através da 

elastografia dinâmica. 

A elastografia dinâmica utiliza ultrassom para estimar o módule de Young do meio. 

Um exemplo de aplicação dete método é o teste não destrutiva de um músculo, para avaliar se 

este está estirado ou não,já que as propriedades mecânicas do músculo se alteram em caso de 

lesão. No entanto, como a elastografia dinâmica é um método relativamente novo, é 

interessante ser feita a validação de seus resultados através da comparação com resultados 

obtidos no ensaio de compressão. 
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