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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar o módulo de cisalhamento efetivo de um determinado 

compósito anisotrópico sob cisalhamento simples. Para isso, são considerados parâmetros 

negligenciados na literatura, que influenciam na estimativa desse valor, tais como: altura do 

compósito, largura da matriz, além da fração volumétrica, largura e ângulo de inclinação das 

fibras. Modelos analíticos clássicos, como o de Reuss (Regra da Mistura), que estima o módulo 

de cisalhamento efetivo de um compósito foi utilizado como base comparativa dos resultados 

finais neste trabalho. São apresentados, também, conceitos de elementos finitos necessários 

para se realizar uma análise numérica de qualidade, bem como os comandos utilizados na 

simulação. Foi observado, nesse estudo, que quando se leva em consideração a altura do 

compósito, as curvas do módulo de cisalhamento efetivo pela fração volumétrica, difere das 

curvas geradas pelos modelos teóricos. Assim, devido à altura não ser considerada, o módulo 

de cisalhamento efetivo não é descrito corretamente nesse modelo teórico. Através das 

simulações nota-se, também, que os valores de cisalhamento efetivo são iguais para compósitos 

anisotrópicos de mesma fração volumétrica que se diferem apenas por sua altura.  

 

Palavras-Chave: Compósitos anisotrópicos; materiais hiperelástico; análise elementos finitos; 

cisalhamento simples. 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the effective shear modulus of a given anisotropic composite under 

simple shear. For this, parameters neglected in the literature are considered, which influence in 

the estimation of such value, such as: composite height, matrix width, besides the volumetric 

fraction, width and angle of inclination of the fibers. Classical analytical models, such as the 

Reuss (Rule of Mixture), which estimates the effective shear modulus of a composite was used 

as a comparative basis for the final results in this work. Also, are presented finite element 

concepts needed to perform a numerical quality analysis, as well as the commands used in the 

simulation. It was observed in this study that when the height of the composite is taken into 

consideration, the curves of the effective shear modulus by the volumetric fraction differs from 

the curves generated by the theoretical models. Thus, due to the height not being considered, 

the effective shear modulus is not correctly described in this theoretical model. Through the 

simulations it is also observed that the effective shear values are the same for anisotropic 

composites of the same volumetric fraction that differ only by their height. 

 

Key-Words: Anisotropic composites; hyperelastic materials; finite element analysis; simple 

shear 
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1  INTRODUÇÃO 

O estudo de materiais compósitos está muito presente na literatura e tem se desenvolvido 

bastante devido a elevada versatilidade de aplicações que esses materiais possuem. Para casos 

específicos, como compósitos anisotrópicos que contêm materiais hiperelásticos, existem 

desafios adicionais em termos de análise, pela complexidade dos modelos matemáticos para 

materiais hiperelásticos. Os estudos desses compósitos se baseiam, na maioria dos casos, no 

desenvolvimento de modelos matemáticos que avaliem o comportamento mecânico do material 

fundamentados em análises experimentais. Esse desenvolvimento analítico é feito através de 

considerações físicas acerca do comportamento do material, como isotensão e isodeformação, 

e são relacionadas a fatores como: tipo de esforço ao qual o material está submetido, suas 

características geométricas e propriedades mecânicas conhecidas de cada material existente no 

compósito. Em alguns estudos mais recentes, a análise numérica começou a ser utilizada de 

forma adicional aos ensaios e aos modelos, como a presente em softwares de simulação 

baseados em elementos finitos. A utilização dessa ferramenta é uma estratégia para comparação 

de análises experimentais e verificação de modelos analíticos. 

Quando se estuda materiais submetidos a uma força cisalhante, utiliza-se da 

consideração existente na literatura, que a deformação angular para o cisalhamento simples é 

igual à deformação angular para cisalhamento puro. Para os modelos clássicos, que avaliam 

propriedades mecânicas de compósitos, esta consideração entre as deformações também é 

utilizada. Porém, estudos recentes constataram controvérsias nos resultados obtidos pelos 

modelos clássicos quando usados para avaliar compósitos anisotrópicos.    

Portanto, a motivação deste trabalho reside na necessidade de estudos acerca do 

cisalhamento simples em compósitos anisotrópicos de matriz hiperelástica, caso pouco 

explorado atualmente. Esse trabalho avalia o módulo de cisalhamento efetivo nestes 

compósitos, fazendo uso de uma análise numérica de elementos finitos, objetivando adquirir 

informações sobre seu comportamento mecânico. 
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1.1 OBJETIVO DO TRABALHO 

A análise consiste em simular compósitos de geometria simplificada, com diferentes 

disposições, submetidos ao cisalhamento simples. O intuito da geometria ser simplificada é 

possibilitar a fabricação do compósito anisotrópico hiperelástico em laboratório, permitindo, 

em estudos futuros, obter um comparativo numérico com o experimental. As diferentes 

disposições são obtidas através de mudanças nos parâmetros geométricos do compósito tais 

como: altura, largura da fibra, relação de dimensões entre fibra e matriz (fração volumétrica) e 

inclinação das fibras. São usados como dados na simulação, propriedades mecânicas de 

materiais que possam ser obtidos comercialmente, onde a matriz é um material hiperelástico e 

a fibra um material elástico. 

 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A mecânica linear elástica tem sido utilizada para descrever o comportamento mecânico 

de determinados materiais compósitos. Os modelos clássicos e de referência para compósitos, 

como os propostos por Voigt (1889) e Reuss (1929) (Regra da Mistura) relacionam as 

propriedades mecânicas de fibra e matriz  com as suas frações volumétricas. Foi visto, porém, 

em estudos como o de Sideridis (1988), que esses modelos não consideram certos fatores na 

determinação das propriedades de compósitos quando submetidos a cisalhamento puro, como 

a influência da interface adesiva presente entre a fibra e matriz. 

Foi verificado por Orgokiewicz & Weidmann (1974), que parâmetros como seção 

transversal das fibras também possuem influência considerável em compósitos de resina 

reforçada com vidro sob cisalhamento puro. Foi avaliado experimentalmente por Liu (2009), a 

conformidade do modelo de Voigt com outros modelos matemáticos existentes na literatura, 

onde se verificou uma limitação no modelo de Voigt em que sua precisão se restringe aos casos 

onde o número de Poisson é pouco expressivo. Halpin & Kardos (1976) contabilizaram o efeito 

do posicionamento das fibras (com mesma seção transversal), ao longo do compósito 

polimérico, verificando a influência da organização das fibras nas propriedades mecânicas. 

É visto nesses estudos que a avaliação do comportamento dos compósitos, submetidos 

a forças cisalhantes, considera a deformação como de cisalhamento puro. Essa tendência ocorre 

devido a teoria da mecânica dos sólidos clássica descrever o cisalhamento simples da mesma 

maneira que o cisalhamento puro. Essa aproximação é válida para materiais isotrópicos, 



15 

 

homogêneos, sob o regime elástico, o que engloba boa parte das aplicações de engenharia. Esta, 

porém, não é válida para materiais compósitos elastoméricos, sendo uma nova vertente de 

estudos. 

O cisalhamento puro pode ser definido através da condição Tr (σ) = 0 (sendo σ o tensor 

tensão Cauchy), segundo Belik (1998). Como visto por Jones & Treloar (1975), o cisalhamento 

puro acrescido de uma rotação rígida descreve o cisalhamento simples. Através de um 

comparativo entre a deformação de materiais compressíveis e incompressíveis, Destrade et al. 

(2012) constataram que uma força cortante gerando cisalhamento simples, em material 

isotrópico não-linear elástico, não leva a um estado de tensão dependente exclusivamente dessa 

força, devido ao estiramento triaxial que esse tipo de material sofre. Moreira & Nunes (2013) 

avaliaram o efeito desses mesmos materiais, quando submetidos a cisalhamento simples em 

grandes deformações, verificando um efeito considerável de forças trativas existentes no 

material. Destrade et al. (2014) verificaram a influência de forças de reação do material, que 

podem gerar tração (efeito poynting positivo) ou compressão (efeito poynting negativo), das 

regiões superiores e inferiores do material. 

Alguns estudos realizaram, além da avaliação analítica e experimental, uma análise 

numérica, afim de estudar o comportamento de materiais hiperelásticos, como visto por Adams 

& Doner (1967) e Destrade et al. (2013). Esse segundo estudo, utilizando software de elementos 

finitos (Abaqus), verificou através de simulações que reproduzissem os ensaios dinâmicos 

realizados em laboratório, que o comportamento de um tecido biológico macio e homogêneo 

(tecido de cérebro de porco) se aproxima ao descrito pelos modelos de materiais não-linear 

elástico. Além disso, Destrade, et al. 2015 utilizando o mesmo software e ensaios de 

cisalhamento simples quase-estáticos, verificou a ocorrência do efeito poynting no mesmo 

material.  

Estudos como o de Weiss et al. (1995), descrevem um modelo constitutivo para tecido 

biológico macio, baseado nas derivações do tensor tensão Cauchy para materiais hiperelásticos, 

utilizando simulação numérica como forma de validação de modelo. Por outro lado, Guo et al. 

(2007) e Surdheer et al. (2015), ao usar softwares para simulação, focaram em avaliar os 

modelos analíticos clássicos e recentes sobre a variação do módulo de cisalhamento efetivo em 

compósitos. Esses estudos, bem como os de Gennison et al. (2003), constataram uma certa 

controvérsia nos resultados obtidos, quando se utiliza os modelos analíticos clássicos (Voigt e 
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Reuss) para estabelecer o módulo de cisalhamento efetivo de compósitos quando submetidos a 

cisalhamento simples sob pequenas deformações. 

 

3 REGRA DA MISTURA  

Neste capítulo apresenta-se a dedução do modelo clássico de Reuss ou Regra da 

Mistura. Para fornecer o limite inferior das propriedades mecânicas efetivas de uma 

configuração de duas fases (como módulo de cisalhamento), supõe-se isotensão entre os 

materiais presentes (Reuss, 1929). A Figura 3.1, representa um compósito bifásico longitudinal 

submetido a atuação de uma força cisalhante F paralela à direção das fibras, onde fibra e matriz 

possuem mesma espessura.  

 

Figura 3.1: Disposição do cisalhamento no estado plano com fibra disposta 

longitudinalmente 

 

Na Figura 3.1 os índices f e m representam a fibra e a matriz do compósito 

respectivamente. As variáveis h e d denotam respectivamente, a altura e o deslocamento total 

(dado a força F aplicada). O deslocamento, sob pequenas deformações pode ser escrito nas 

formas apresentadas a seguir: 

𝑑 = 𝑑𝑓 + 𝑑𝑚               (1) 

ℎ ∙ 𝛾 = 𝜙𝑓 ∙ ℎ ∙ 𝛾𝑓 + 𝜙𝑚 ∙ ℎ ∙ 𝛾𝑚           (2) 
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As Equações (1) e (2) são válidas para o regime linear elástico. Nelas, a variável 𝛾 

denota a deformação angular ou cisalhante total, 𝜙 a fração volumétrica do material, os 

subíndices f e m respectivamente denotam fibra e matriz na variável de interesse. A fração 

volumétrica pode ser descrita através de parâmetros dimensionais do compósito apresentado 

pelas seguintes expressões: 

𝜙𝑓 =
𝑤𝑓

(𝑤𝑓+𝑤𝑚)
               (3) 

𝜙𝑚 = 1 − 𝜙𝑓              (4) 

As variáveis wf e wm denotam a largura da fibra e da matriz respectivamente. Da 

Equação (2) sabe-se que 𝛾 é descrito por: 

𝛾 = 𝜙𝑓 ∙ 𝛾𝑓 + 𝜙𝑚 ∙ 𝛾𝑚            (5) 

Usando a relação da mecânica dos sólidos linear clássica (τ = γ·G) na Equação (5) tem-

se que: 

𝜏

𝐺𝐿
= 𝜙𝑓 ∙

𝜏𝑓

𝐺𝑓
+ 𝜙𝑚 ∙

𝜏𝑚

𝐺𝑚
             (6) 

Na Equação (6) o subíndice L denota o módulo cisalhamento para o caso longitudinal, 

relacionado a atuação da força cisalhante ocorrer na mesma direção das fibras. Assume-se que 

fibras e matrizes tem a mesma tensão cisalhante (𝜏 = 𝜏𝑓 = 𝜏𝑚).  Portanto, tem-se o módulo de 

cisalhamento efetivo longitudinal 𝐺𝐿 descrito na forma: 

𝐺𝐿 =
𝐺𝑓∙𝐺𝑚

𝜙𝑚𝐺𝑓+𝜙𝑓𝐺𝑚
                                                                                                                                              (7) 

 

4 TEORIA DOS ELEMENTOS FINITOS 

4.1 CONCEITOS BÁSICOS 

O método de elementos finitos é um procedimento numérico para analisar estruturas sob 

a ótica da mecânica do contínuo. Geralmente, problemas considerados muito complexos para 

serem solucionados, pelos modelos analíticos clássicos, são explorados pelo método de 

elementos finitos (Cook, 1989). 
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A ideia base é dividir uma estrutura qualquer em formas geométricas menores e mais 

simples, denominadas elementos. Para que as equações de equilíbrio do domínio sejam 

definidas e resolvidas, se executa o cálculo do equilíbrio nos diversos elementos criados. As 

soluções obtidas são relacionadas aos elementos adjacentes até que toda estrutura seja avaliada 

(Lee, 2012). 

Os elementos são conectados entre si através de pontos denominados nós. Cada 

elemento geométrico possui em sua composição uma quantidade definida desses pontos, de 

forma que quanto maior o número de nós maior a complexidade do elemento. Os nós 

armazenam as informações das condições de contorno do elemento, de modo que os elementos 

que partilham de um mesmo nó possuem condições fixas e iguais neste ponto (Cook, 1989).  

O conjunto de todos os elementos e pontos nodais que discretizam uma geometria ou 

espaço é denominado de malha. Elementos apresentam formas geométricas simples como 

triângulos ou retângulos e seu conjunto deve se aproximar da geometria avaliada, como 

apresenta a Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Malha de elemento discretizando um espaço  

Fonte: Souza (2003) 

Para análises estruturais, os deslocamentos são relacionados a variáveis de interesse do 

problema. Por exemplo, para se definir a deformação ou tensão, são adotadas equações que 

envolvam essas variáveis com os deslocamentos nodais. Dessa forma, sabendo-se o 

deslocamento dos nós de um elemento é possível definir como o elemento deforma e as tensões 

correspondentes a essa deformação (Filho, 2000). 



19 

 

Existem diversos tipos de elementos usados para discretizar um espaço ou geometria, 

que podem ser classificados quanto ao número de nós, forma geométrica e grau de interpolação 

de suas funções. Na Figura 4.2, são apresentados elementos utilizados para análises 

bidimensionais enquanto que na Figura 4.3, para análises tridimensionais. 

 

 

Figura 4.2: Elementos de malha para problemas no plano 

Fonte: Lee (2012) 

Na Figura 4.2 apresentam-se os elementos de estado plano de tensões: retangular 

quadrático com oito nós (1), o elemento triangular quadrático com seis nós (2), o elemento 

retangular linear com quatro nós (3) e o elemento triangular linear com três nós (4). 

 

Figura 4.3: Elementos de malha para problemas no espaço 

Fonte: Lee (2012) 

Na Figura 4.3, apresentam-se o elemento de estado triaxial de tensões sólido hexaédrico 

parabólico com vinte nós (5) e o elemento sólido tetraédrico parabólico com dez nós (6). 

Cada elemento possui características particulares no que diz respeito a sua matriz de 

rigidez e sua formulação de interpolação entre nós. Devido a isso, a forma como o elemento 

responde a uma determinada solicitação varia de elemento para elemento. Portanto, a escolha 

do elemento também se mostra uma etapa importante no método de elementos finitos. 
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4.2 ESCOLHA DO ELEMENTO FINITO 

O elemento retangular (3) na Figura 4.2, possui dois graus de liberdade em cada nó, 

referentes as translações horizontais (eixo x) e verticais (eixo y) (Saeed, 2008). Este elemento, 

por deformar linearmente, não é recomendável para aplicações onde se deseja impor um 

carregamento gerado por um momento fletor. A mudança obtida neste carregamento será 

apresentada apenas como contração e expansão das distâncias entre os nós. Devido a linearidade 

do elemento, entres os pontos, não é gerada uma disposição curvilínea, que represente a tração 

e compressão. Porém, este elemento apresenta melhor precisão de resultado quando comparado 

ao elemento 4 (Figura 4.2) (Cook, 1995). Caso haja diferença expressiva, entre as dimensões 

altura e a largura do elemento, a capacidade deste, em estimar carregamentos cisalhantes, fica 

comprometida. Por ser um elemento que interpola suas funções de maneira linear, o elemento 

3 apresenta uma rápida resposta de processamento quando utilizado em softwares de elementos 

finitos, quando comparados a outros que possuem interpolações por funções quadráticas como 

os elementos 1 e 2 (Filho, 2000). 

Essas considerações, feitas para apenas um elemento, devem ser avaliadas também 

quando ele for usado em grandes quantidades para discretizar uma geometria. Em uma escala 

global, onde todos os elementos estão conectados, a precisão da malha e o número de elementos 

irá influenciar a análise. Quanto maior o refino da malha, menores serão os efeitos das 

limitações de cada elemento na simulação e no resultado final. Porém, quanto maior o número 

de elementos, maior se torna a demanda computacional devido a maior memória de cálculo 

utilizada. 

Levando-se em conta os fatores explicitados, o elemento 3 apresentado na Figura 4.2, 

foi o escolhido para este trabalho. Esse elemento apresenta as características necessárias para 

análise, devido as deformações serem pequenas e os deslocamentos ocorrerem em apenas uma 

direção, gerando um comportamento linear. 
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4.3 FORMULAÇÃO DOS ELEMENTOS RETANGULARES LINEARES 

Escolhido o elemento, faz-se necessário conhecer a metodologia adotada para sua 

formulação. Em resumo, os conceitos físicos como tensão e deformação são relacionados aos 

deslocamentos do elemento. Para definir o estado de deslocamento, por todo elemento, são 

usadas funções de interpolação. Estas funções descrevem deslocamentos em pontos nas 

extremidades do elemento (nós), e os relacionam com quaisquer outros pontos do elemento. 

Encontrando os coeficientes constantes dessas funções, define-se consequentemente o 

estado de deslocamento, deformação e tensão do elemento. Com esses estados definidos 

realizam-se cálculos, conhecidos na literatura, que envolvem o método de trabalho virtual e 

manipulações algébricas, fornecendo a matriz de rigidez do elemento. Sendo essa matriz útil 

para definir a resposta do elemento sujeito a uma força ou deslocamento. 

Para que a formulação seja apresentada, é necessário definir o conceito de função de 

interpolação.  

 

“Esta função define o estado de deslocamento em todos os pontos dentro do elemento 

em termos dos graus de liberdade dos nós, permitindo através dos deslocamentos nodais conhecidos, determinar 

os deslocamentos dentro do elemento. Ela deve representar o elemento deformado mais próximo possível do seu 

comportamento real. ” (FILHO, 2000, p.140) 

 

 

4.3.1 Formulação Para o Cálculo da Deformação 

O elemento finito retangular linear possui quatro nós. O movimento dos nós do elemento 

pode ser descrito pelas componentes de deslocamento u (horizontal) e v (vertical). 

Consequentemente, o elemento apresenta 2 graus de liberdade em cada nó (1,2,3,4) como 

apresentado na Figura 4.4, totalizando 8 graus de liberdade em todo elemento. Considerando o 

número de graus de liberdade, escolhe-se uma função em que a quantidade de coeficientes 

presentes seja igual à quantidade de graus de liberdade do elemento (Filho, 2000). 
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Figura 4.4 – Indicação dos deslocamentos nodais para o elemento 

As componentes de deslocamentos u e v podem ser escritas através das funções de 

interpolação indicadas por: 

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝑥 + 𝐶3 ∙ 𝑦 + 𝐶4 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦                 (8) 

𝑣(𝑥, 𝑦) = 𝐶5 + 𝐶6 ∙ 𝑥 + 𝐶7 ∙ 𝑦 + 𝐶8 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦            (9) 

As parcelas 𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝑥 , na Equação (8), e  𝐶5 + 𝐶6 ∙ 𝑥 , na Equação (9), relacionam 

os deslocamentos nas direções dos eixos x e y através da equação da reta. Já, as parcelas de 𝐶4 ∙

𝑥 ∙ 𝑦 e 𝐶8 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦, contabilizam a influência dos deslocamentos, de x e y, entre si. Em outras 

palavras, essas parcelas descrevem um deslocamento relativo. As constantes C indicadas nas 

Equações (8) e (9) são coeficientes de interpolação. Essas equações tem o intuito de descrever 

o deslocamento dos pontos do elemento. 

Considerando o elemento, da Figura 4.4, em um caso de discretização de uma geometria 

qualquer, imagina-se que este esteja conectado à vários outros elementos de igual forma e 

tamanho como mostra a Figura 4.5. As Equações (8) e (9) são usadas para descrever todos os 

outros elementos do domínio, de forma que alguns nós são divididos entre elementos 

adjacentes. 
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Figura 4.5: Elementos retangulares lineares de 4 nós discretizando uma geometria de 

chapa plana em duas dimensões 

Nas Equações (8) e (9), tem-se para um valor de x constante, que os deslocamentos u e 

v variam linearmente com y, analogamente, caso o valor de y seja constante, as componentes u 

e v variam linearmente com o eixo x. Percebe-se que se os deslocamentos variam linearmente 

ao longo de contornos comuns de dois elementos adjacentes, os deslocamentos são iguais nos 

nós comuns (condição de compatibilidade de elementos). Portanto, os deslocamentos acabam 

por serem iguais em um contorno comum de dois elementos vizinhos. (Filho, 2000) 

Observa-se que, nesta disposição, não ocorre a separação dos elementos entre si. Nota-

se que, mesmo os elementos estando conectados apenas pelos nós, o fato dos deslocamentos 

variarem linearmente faz com que as arestas (contorno do elemento) adjacentes se mantenham 

retas na condição deslocada. (Filho,2000) 

Após essa consideração inicia-se os conceitos que relacionam deslocamento e 

deformação. Através das relações geométricas obtém-se as seguintes equações: 

휀𝑥 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
               (10) 

εy =
∂𝑣

∂y
            (11) 

𝛾𝑥𝑦 =
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

∂𝑣

∂x
            (12) 

Calculando as derivadas parciais com respeito as Equações (8) e (9) de interpolação 

tem-se a formulação para deformação do elemento retangular linear descrita por: 
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휀𝑥 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 𝐶2 + 𝐶4 ∙ 𝑦          (13) 

휀𝑦 =
𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 𝐶7 + 𝐶8 ∙ 𝑦            (14) 

𝛾𝑥𝑦 =
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+
∂𝑣

∂y
=  𝐶8 + 𝐶4 ∙ 𝑥 + 𝐶6 + 𝐶8 ∙ 𝑦        (15) 

Percebe-se que as deformações calculadas nas Equações (13), (14) e (15) são funções 

lineares e se aplicam a todos os pontos do elemento, pois obedecem ao mesmo raciocínio de 

compatibilidade explicitado para as análises de deslocamento. O cálculo das constantes 

(𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4, 𝐶5, 𝐶6, 𝐶7 e 𝐶8) será exemplificado na seção 4.3.3. 

 

4.3.2 Formulação Para o Cálculo das Tensões 

Para o cálculo das tensões, tem-se como base as equações clássicas de mecânica dos 

sólidos, como a Lei de Hooke. Baseado na dedução apresentada por Filho (2000), ao realizar 

substituições envolvendo as equações de deformação e as Equações (8) e (9), obtém-se: 

𝜎𝑥 = 
𝐸

1−𝜈2
(휀𝑥 +  𝜈 ∙ 휀𝑦) =

𝐸

1−𝜈2
∙ {𝐶2 + 𝐶4 ∙ 𝑦 +  𝜈 ∙ (𝐶7 + 𝐶8 ∙ 𝑥)}    (16) 

𝜎𝑦 = 
𝐸

1−𝜈2
(𝜈 ∙ 휀𝑥 + 휀𝑦) =

𝐸

1−𝜈2
∙ {𝜈 ∙ (𝐶2 + 𝐶4 ∙ 𝑦)+𝐶7 + 𝐶8 ∙ 𝑥}     (17) 

𝜏𝑥𝑦 = 
𝐸

1−𝜈2
∙  (

1−𝜈

2
) ∙ 𝛾𝑥𝑦 =

𝐸

1−𝜈2
∙  (

1−𝜈

2
) ∙  (𝐶3 + 𝐶4 ∙ 𝑥 + 𝐶6 + 𝐶8 ∙ 𝑦)    (18) 

 

4.3.3 Formulação da Matriz de Rigidez do Elemento [𝑘]𝑒 

Para a formulação da matriz de rigidez do elemento finito faz-se necessário relacionar 

parâmetros físicos conhecidos (atribuídos aos nós) com os desconhecidos (presentes nas regiões 

internas do elemento). Os parâmetros de interesse são deslocamento, deformação e tensão. 

Esses, são conhecidos como externos, quando avaliados nos pontos nodais, e internos quando 

avaliados em qualquer outro ponto do elemento. Como a deformação e tensão, são descritas em 

termos do deslocamento (seções 4.3.1 e 4.3.2), para definir [𝑘]𝑒, é preciso definir o estado de 

deslocamento do elemento.  
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Utilizando os deslocamentos indicados na Figura 4.6 e as dimensões do elemento 

representados na Figura 4.7, serão realizadas manipulações matemáticas afim de relacionar os 

deslocamentos externos com os internos. Vale ressaltar que, em problemas de elementos finitos, 

as dimensões da Figura 4.7 são conhecidas.  

 

Figura 4.6: Elemento retangular linear com deslocamentos nodais e forças nodais. 

 

 

Figura 4.7: Dimensões do elemento retangular linear 

Adota-se as equações de interpolação (8) e (9) escrita na forma matricial indicada por: 

{
𝑢
𝑣
} = [

1 𝑥 𝑦 𝑥𝑦 0 0 0 0
0 0 0 0 1 𝑥 𝑦 𝑥𝑦

] ∙

{
 
 
 

 
 
 
𝐶1
𝐶2
𝐶3
𝐶4
𝐶5
𝐶6
𝐶7
𝐶8}
 
 
 

 
 
 

       (19) 

Sendo a Equação (19) reescrita na forma: 
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{𝛿(𝑥,𝑦)} = [𝐻(𝑥,𝑦)]    ∙ {𝐶}          (20)  

Onde {𝛿(𝑥,𝑦)} são os deslocamentos internos ({𝛿} em termos das variáveis de 

interpolação x e y), [𝐻(𝑥,𝑦)] é a matriz que contém as variáveis de interpolação e {𝐶} é a matriz 

dos coeficientes desconhecidos a serem determinados. Para relacionar os deslocamentos de 

quaisquer pontos internos do elemento aos externos, escreve-se a Equação (20) considerando 

apenas as dimensões nos nós, obtendo a matriz de deslocamento nodal. 

{𝛿} =

{
 
 
 

 
 
 
𝑢1
𝑣1
𝑢2
𝑣2
𝑢3
𝑣3
𝑢4
𝑣4}
 
 
 

 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
1 𝑎 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 𝑎 0 0
1 𝑎 𝑏 𝑎𝑏 0 0 0 0
0 0 0 0 1 𝑎 𝑏 𝑎𝑏
1 0 𝑏 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 𝑏 0 ]

 
 
 
 
 
 
 

∙ {𝐶}      (21) 

Para simplificar a notação, a matriz (21) é reescrita na forma: 

{𝛿} =  [𝐴] ∙ {𝐶}                (22) 

Onde [𝐴] é a matriz que carrega a informação das dimensões, a e b, do elemento    

(Figura 4.7). Obtém-se na Equação (22) a relação que define os deslocamentos nodais em 

termos das constantes de interpolação, utilizando parâmetros dimensionais. Basicamente a 

Equação (22) é uma forma de reescrever as equações de interpolação do elemento, 

contabilizando a posição dos nós no elemento (através das dimensões da geometria). Para um 

deslocamento em u e v, quaisquer, se tem apenas a matriz {𝐶} como parcela não definida. 

Calculando a matriz inversa de [𝐴] e isolando-se {𝐶} obtém-se: 

{𝐶} =  (1 (𝑎 ∙ 𝑏)⁄ ) ∙  

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑎𝑏 0 0 0 0 0 0 0
−𝑏 0 𝑏 0 0 0 0 0
−𝑎 0 0 0 0 0 𝑎 0
1 0 −1 0 1 0 −1 0
0 𝑎𝑏 0 0 0 0 0 0
0 −𝑏 0 𝑏 0 0 0 0
0 −𝑎 0 0 0 0 0 𝑎
0 1 0 −1 0 1 0 −1]

 
 
 
 
 
 
 

∙ {𝛿}     (23) 

Esta, pode ser reescrita na forma: 

{𝐶} =  [𝐴]−1 ∙ {𝛿}            (24) 
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Onde as Equações (23) e (24) representam os valores de {𝐶} para qualquer deslocamento 

nodal escolhido. Com essas constantes definidas realiza-se uma substituição da Equação (24) 

na Equação (20) obtendo-se a Equação (25). Nota-se que são relacionados os termos de 

deslocamentos nodais e internos nesta relação: 

{𝛿(𝑥,𝑦)} = [𝐻(𝑥,𝑦)]    ∙ [𝐴]−1 ∙ {𝛿}         (25) 

Sendo a parcela [𝐻(𝑥,𝑦)] ∙ [𝐴]
−1 = [𝑁(𝑥,𝑦)] , onde [𝑁(𝑥,𝑦)] é chamada função de forma 

do elemento finito que define a maneira como os deslocamentos nodais se transferem para os 

internos. Obtendo assim, as funções que descrevem os deslocamentos por toda a estrutura do 

elemento. Por Filho (2000), é visto que esse procedimento é análogo para definir as 

deformações e tensões internas do elemento. Através das manipulações algébricas que 

envolvem as equações clássicas de mecânica dos sólidos, além de conceito do método do 

trabalho virtual, tem-se que [𝑘]𝑒 é descrito por: 

[𝑘]𝑒 = [𝑘]𝜀 + [𝑘]𝛾           (26) 

Onde [𝑘]𝜀 e [𝑘]𝛾 são matrizes descritas pela Equação (27) e (28) respectivamente. Os 

subíndices 휀 e 𝛾 indicam a parcela da deformação convencional e angular, respectivamente, na 

matriz de rigidez. A variável E representa o módulo de elasticidade, 𝑣 o coeficiente de Poisson, 

t a espessura do elemento e 𝛼 =
𝑎

𝑏
 (ver Figura 4.7). 

[𝑘]𝜀 = 
𝐸∙𝑡

12∙(1−𝜈2)
∙

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

𝛼

3𝑣 4𝛼 (𝑠𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎)

−
4

𝛼
−3𝑣

4

𝛼

3𝑣 2𝛼 −3𝑣 4𝛼

−
2

𝛼
−3𝑣

2

𝛼
−3𝑣

4

𝛼

−3𝑣 −2𝛼 3𝑣 −4𝛼 3𝑣
4

𝛼
2

𝛼
3𝑣 −

2

𝛼
3𝑣 −4𝛼 −3𝑣

4

𝛼

−3𝑣 −4𝛼 3𝑣 −2𝛼 3𝑣 2𝛼 −3𝑣 4𝛼]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (27) 
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[𝑘]𝛾 = 
𝐸∙𝑡

24∙(1+𝑣)
∙

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4𝛼

3
4

𝛼
(𝑠𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎)

2𝛼 3 4𝛼

−3 −
4

𝛼
−3

4

𝛼

−2𝛼 −3 −4𝛼 3 4𝛼

−3 −
2

𝛼
−3

2

𝛼
3

4

𝛼

−4𝛼 −3 −2𝛼 3 2𝛼 3 4𝛼

3
2

𝛼
3 −

2

𝛼
−3 −

4

𝛼
−3

4

𝛼
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (28) 

Definindo-se [𝑘]𝑒, escreve-se os deslocamentos {𝛿} e forças nodais {𝑓}, presentes no 

elemento, na forma matricial apresentada por: 

{𝛿} =

{
 
 
 

 
 
 
𝑢1
𝑣1
𝑢2
𝑣2
𝑢3
𝑣3
𝑢4
𝑣4}
 
 
 

 
 
 

            (29) 

{𝑓} =

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑓𝑥1
𝑓𝑦1
𝑓𝑥2
𝑓𝑦2
𝑓𝑥3
𝑓𝑦3
𝑓𝑥4
𝑓𝑦4}
 
 
 
 

 
 
 
 

           (30) 

A relação entre essas duas matrizes coluna faz uso da Equação (26) e é descrita por: 

{𝑓} =  [𝑘]𝑒  ∙  {𝛿}            (31) 

Ou seja, impondo um carregamento {𝑓}, no elemento, encontra-se os valores de 

{𝛿} obtidos por essa força, sendo o procedimento inverso também válido. 
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5 METODOLOGIA 

Os modelos desejados para simulação têm como objetivo representar, em duas 

dimensões, um sólido bifásico de matriz hiperelástica reforçado por fibras unidirecionais 

equiespaçadas e intercaladas (ver Figura 5.1(a) e 5.1(b)). As propriedades mecânicas definidas 

no software, bem como as dimensões das geometrias construídas para simulação, foram 

definidas com base em materiais fornecidos comercialmente. A matriz tem propriedade de um 

elastômero enquanto que a fibra de um material elástico, como por exemplo o polipropileno, 

com módulo de elasticidade superior ao da matriz. 

Foram realizadas simulações em diferentes configurações de compósitos, obtidas 

através da variação dos valores de h, wm, wf, wt e θ  apresentados na Figura 5.1(a). Onde as 

dimensões representam respectivamente a altura do compósito, largura das matrizes, largura 

das fibras, largura total do compósito e ângulo de inclinação das fibras em graus. É aplicado, 

na superfície superior (topo do compósito), uma força cisalhante F na direção perpendicular à 

orientação das fibras e a favor do sentido de inclinação como indica a Figura 5.1(b). Esta força 

gera na superfície superior do compósito, com base fixa (região hachurada), um deslocamento 

d de mesmo sentido e uma deformação angular 𝛾𝑥𝑦 (ver Figura 5.1(b)). 

 

Figura 5.1 - Compósito unidirecional sob cisalhamento e suas dimensões; a) condição 

indeformada; b) condição deformada. 

Por se tratar de uma análise de cisalhamento simples, é definida uma condição de 

contorno que não permita deslocamento vertical da superfície onde a força atua. Além desta, 

são aplicadas: uma condição referente a força atuante no topo do compósito e outra definindo 

a base do compósito sem quaisquer deslocamentos (Figura 5.1(a) e 5.1(b)). 
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Foram realizadas simulações complementares para cada configuração dos compósitos 

avaliados nesse trabalho, tendo como objetivo verificar a convergência dos dados, que 

dependem do refino de malha. Nestas simulações constatou-se maneiras de se obter 

convergência entre os dados, de forma mais prática, dependendo da angulação das fibras.  

Para tanto foram adotados dois procedimentos: 

Procedimento 1) especificam-se diferentes valores para força F, coletando-se os valores 

de deslocamento d, gerados pela atuação dessas forças.  

Procedimento 2) define-se valores de deslocamento d e coleta-se os valores da força F 

necessários para gerar tais deslocamentos. 

O procedimento 1 é utilizado nas fibras onde θ = 20°, 30°, 45°, 60° e 80°, denominadas 

fibras inclinadas, enquanto que o procedimento 2 é utilizado nas fibras onde θ = 0° e 90° 

denominadas fibras retas.  

Para todas as simulações, o software utilizado foi o Ansys Workbench 18.0 versão 

estudante. A análise escolhida foi “Static Structural” e a geometria do compósito, importada, 

foi desenhada em software CAD. O tipo de análise foi definido no software como 2D para o 

estado plano de tensão. 

 

5.1 SIMULAÇÃO PARA FIBRAS INCLINADAS – PROCEDIMENTO 1 

Neste procedimento, a simulação gera um perfil de deslocamento que apresenta valores 

elevados em uma das bordas do compósito. Isso acarreta diferentes valores de deslocamento ao 

longo do topo do compósito, região onde será coletado o valor de d indicado na Figura 5.1(b), 

sendo esses diferentes deslocamentos abordados no capítulo 6. Por isso, no topo do compósito 

são utilizados a mesma quantidade de elementos em cada matriz e fibra do compósito. Ao impor 

uma força serão retornados diferentes valores de deslocamentos para cada elemento, sendo que 

a média desses valores será usada para o processamento de dados (seção 5.1.3) da variável d.  

Foi mantida a fração volumétrica 𝜙 de 2.43% das fibras para todos os ângulos de 

inclinação deste procedimento (θ = 20°, 30°, 45°, 60° e 80°) utilizando diferentes valores de 

altura, sendo estes h=4mm e h=8mm. Para detalhar o procedimento 1 será utilizado apenas um 
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compósito específico, pois o procedimento de simulação é análogo para as diferentes 

angulações e alturas usadas nesse procedimento. A dimensão desse compósito de exemplo é 

citada na Tabela 5.1.  

Tabela 5.1: Dimensões de um dos compósitos simulados pelo procedimento 1 

Altura do compósito (h) 4mm 

Largura total do compósito (wt) 70mm 

Largura das fibras (wf) 0.025mm 

Largura das matrizes (wm) 1mm 

Espessura do compósito (z) 3.4mm 

Ângulo de inclinação das fibras (𝜃) 45° 

Fração volumétrica 𝜙 2.43% 

 

Para fins ilustrativos a Figura 5.2 indica o resultado final da geometria no software. Essa 

configuração recebe as condições de contorno indicadas nas Figuras 5.1(a) e 5.1(b).  

 

Figura 5.2: Representação do compósito na interface do software. 

 

Para este capítulo, os comandos mantidos em suas opções pré-definidas, pelo software, 

não serão explicitados. Foram criados dois novos materiais na biblioteca do software, suas 

propriedades mecânicas são apresentadas na Tabela 5.2. Onde ambos são definidos como 

isotrópico linear elástico. 
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Tabela 5.2: Propriedades mecânicas definidas no software 

Material Coeficiente de Poisson Módulo de Young (MPa) 

Matriz ≈ 0.5 1.17 

Fibra 0.4 413 

 As regiões de contato foram encontradas e criadas através da ferramenta de 

geração de contatos automática. Os comandos utilizados são descritos na Tabela 5.3. Com essa 

atribuição, todas as arestas sobrepostas da estrutura do compósito são priorizadas no 

mapeamento das regiões de contato. Arestas de faces distintas, que estejam dentro da tolerância 

definida ou sobrepostas, são definidas como tendo contato entre si. Ou seja, na análise 2D, essas 

arestas representam as faces de matriz e fibra com contato entre si. 

Tabela 5.3: Input usados para geração de contatos 

Auto detection 

Tolerance Type Value 

Tolerance Value 1.e-003 mm 

Use Range No 

Edge/Edge Yes 

Priority Edge Overrides 

Group By Bodies 

Search Across Bodies 

Todos os contatos entre matriz e fibra foram definidos como “Bonded”. Essa condição 

especifica o contato como perfeito entre as arestas da fibra e da matriz. Ou seja, não é permitido 

qualquer forma de separação ou deslizamento entre cada par aresta de matriz e fibra. 
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5.1.1 Geração de Malha 

Para geração de malha foram usadas as ferramentas ou funções “Edge Sizing” e “Face 

Sizing”. Ambas utilizam a região da geometria escolhida, como condição de contorno para 

geração de malha, essas regiões são as arestas e faces, respectivamente, das fibras e matrizes. 

O objetivo da malha ao discretizar a geometria é obter elementos homogêneos entre si e com 

um refino satisfatório. Diversos comandos e tipos de malha foram testados afim de obter um 

ponto de equilíbrio entre a precisão de dados e custo computacional. Após esses testes os 

comandos fornecidos para a geração de malha são os descritos na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4: Configurações da função “Edge Sizing” nas arestas superiores das matrizes 

Definition 

Type Number of Divisions 

Number of Divisions 40 

Advanced 

Size Function Uniform 

Behavior  Hard 

Bias Type No Bias 

A função “Edge Sizing”, foi usada em todas as arestas de material da matriz, localizadas 

na superfície superior do compósito. As informações para geração dessa malha são descritas na 

Tabela 5.4. A subdivisão com valor fixo de 40, é um fator que permite o número de elementos 

ser igual em todas as arestas presentes na superfície superior. Essa igualdade permite que o 

cálculo dos deslocamentos (obtidos pela média dos nós) não seja influenciado por qualquer 

região, mesmo que esta apresente geometria irregular. 

Como a disposição do compósito não é simétrica, devido a sua inclinação, algumas de 

suas faces apresentam geometrias irregulares, como as destacadas pela cor verde claro na Figura 

5.3). Essas são mais difíceis de serem discretizadas pelo elemento retangular linear do que as 
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regulares. Para estes casos, o software tende a gerar alguns poucos elementos triangulares 

lineares para conseguir discretizar a geometria.  

 

Figura 5.3: Representação das geometrias irregulares (cor verde claro) 

A mesma ferramenta foi usada para definir o número de divisões realizadas nas arestas 

que compõem a largura da fibra, como apresentado na Tabela 5.5. Como neste caso a largura 

da fibra é muito pequena em relação a matriz, utilizou-se apenas uma subdivisão. 

Posteriormente será visto, em outras análises onde fibras possuem diferentes valores de largura, 

que uma quantidade maior de subdivisões e consequentemente de elementos foram usadas. 

Tabela 5.5: Configurações da função “Edge Sizing” na aresta superior das fibras 

Definition 

Type Number of Divisions 

Number of Divisions 1 

Advanced 

Size Function Uniform 

Behavior  Hard 

Bias Type No Bias 

Para garantir uma dimensão adequada de elementos e uma qualidade satisfatória da 

malha foi usada a ferramenta “Face Sizing”, em todas as faces do compósito, apresentado na 

Tabela 5.6. Além disso, foi permitido que o software gerasse alguns elementos triangulares para 

manutenção e construção da malha em certas regiões. Por fim, usou-se a ferramenta “Element 

Midside Nodes” para definir que todos elementos do modelo serão lineares, sendo o retangular 

denominado de Plane 182. 
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Tabela 5.6: Configurações do comando “Face Sizing” usada em todas as faces 

Definition 

Type Element Size 

Element Size 0,025mm 

Advanced 

Size Function Uniform 

Behavior Hard 

Após gerar a malha com os comandos até aqui apresentados, tem-se o resultado indicado 

na Figura 5.4. Observa-se que a quantidade de elementos triangulares gerados é desprezível 

quando comparada aos retangulares, portanto sua ocorrência tem pouca influência na 

simulação. Nota-se também, que as geometrias irregulares e regulares apresentam o mesmo 

número de elementos, nas arestas presentes nas superfícies superiores.  

 

Figura 5.4: Representação do resultado da malha apresentando uma geometria 

irregular. 

Uma condição de restrição à ocorrência de elementos triangulares poderia ter sido usada 

através da ferramenta “Mapped Mesh”. Ao testar essa ferramenta, constatou-se que apesar dela 

gerar somente elementos retangulares, os gerou com qualidade inferior aos da malha gerada 

sem restrição. A queda de qualidade se deve aos elementos ficarem levemente distorcidos 

devido a inclinação da geometria. Assim sendo, utilizou-se a malha sem restrição (ver Figura 

5.4 e 5.5), onde a Figura 5.5, apresenta o padrão de qualidade dos elementos da malha usada. 

A cor azul escuro representa um elemento com qualidade próxima a 100% (na escala software 
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indicado como 1). Pela predominância dessa cor, percebe-se que a qualidade da malha se 

encontra próxima 100%. Para as simulações utilizadas nesse procedimento, o número de nós e 

elementos esteve na ordem de 30.000.  

 

Figura 5.5: Padrão de qualidade dos elementos para regiões irregulares e regulares 

 

5.1.2 Configurações de Análise e Condições de Contorno 

Foram escolhidas forças que promovessem uma pequena deformação no material, estas 

variaram em torno de 2N até 12N. O topo do compósito (ver Figura 5.1(b)) onde a força é 

aplicada, é representado no software pela linha amarela indicada na Figura 5.6. A base do 

compósito foi fixada através da condição de contorno “Fixed Support” sendo esta região, no 

software, indicada pela linha azul da Figura 5.6.  

A última condição de contorno imposta foi através da ferramenta “Displacement”. Foi 

permitido deslocamento livre do topo do compósito na direção horizontal (eixo x da Figura 

5.6), enquanto que na direção vertical (eixo y da Figura 5.6) o deslocamento foi definido como 

0. Esta última condição, permite que ocorra cisalhamento simples indicado na Figura 5.1(b). 
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Figura 5.6: Regiões onde aplicou-se condições de contorno, topo (amarelo) e base (azul) 

do compósito 

 

5.1.3  Processamento de Dados 

Para cada simulação foram fornecidos 6 valores diferentes de forças F cisalhantes, sendo 

essas: 2N, 4N, 6N, 8N, 10N, 12N, que geram valores de deslocamentos d para cada elemento 

no topo do compósito. Para montagem de um gráfico (Figura 5.7), utiliza-se a média desses 

deslocamentos d. 

 

Figura 5.7: Reta obtida para definir o módulo de cisalhamento efetivo 
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 Onde A indica a área que a força cisalhante atua (A= 238mm2) e o eixo ordenada fornece 

a tensão cisalhante (τ) do compósito em MPa (Figura 5.7). O eixo abscissa fornece a 

deformação angular (γ) do compósito. Da teoria de mecânica dos sólidos sabe-se que (τ/γ) = G. 

Onde G indica o módulo de cisalhamento em MPa. Portanto, estima-se o coeficiente angular da 

reta obtida através de um ajuste de curva, pois este coeficiente fornece o valor cisalhamento 

efetivo do compósito (Geff).  

 

5.2 SIMULAÇÃO PARA AS FIBRAS RETAS - PROCEDIMENTO 2 

Neste procedimento os valores de deslocamentos atribuídos são constantes ao longo do 

topo do compósito. Ao impor esta condição de contorno a simulação fornecerá, como resultado, 

valores de forças cisalhante necessários para causar esses deslocamentos. 

Para θ= 0°,  𝜙 foi mantido fixo em 2,43% para os valores h = 4mm e h = 8mm. Já em θ 

= 90°, foram simulados compósitos com h = 1mm; 4mm; 8mm; 30mm, para variados valores 

de 𝜙. Para obter os diferentes valores de 𝜙, as geometrias foram definidas fixando-se wm = 

1mm e variando-se os valores de wf sendo estes: 0mm; 0,025mm; 0,05mm; 0,1mm; 0,15mm; 

0,18mm; 0,25mm; 0,45mm; 0,55mm; 0,85mm; 1,5mm; 4mm; 70mm. Onde indicam, 

respectivamente, as seguintes frações volumétricas 𝜙: 0%; 2,43%; 4,71%; 9%; 12,85%; 

15,17%; 20%; 30,85%; 35,35%; 45,71%; 60%; 80%; 100%  

Para altura de 30mm foram realizadas as simulações das frações 90% e 97,14% 

indicando, respectivamente, as dimensões wf = 10mm e wf = 68mm. Essas simulações foram 

realizadas, devido aos resultados encontrados para fração de 100% serem menores que o 

esperado. A análise e discussão desses resultados, que motivaram essas simulações extras, serão 

explicitados no capítulo 6. 

A geometria obtida, em todos os casos de θ = 90°, é semelhante ao apresentado na Figura 

5.8, diferenciando-se somente pela altura ou espessura da fibra.  É importante ressaltar que, 

neste procedimento, as propriedades mecânicas (Tabela 5.2) e as etapas de geração de contato 

(Tabela 5.3) são os mesmos apresentados no procedimento 1 (seção 5.1).  
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Figura 5.8: Representação da geometria usada na simulação de compósitos com θ = 90° 

 

5.2.1  Geração de Malha  

Para gerar a malha dessas geometrias foram usadas as mesmas funções descritas no 

primeiro procedimento. Para as geometrias (com exceção das que possuem wf = 0,025mm ou 

h = 1mm), em todas as arestas verticais, o número de subdivisões foi escolhido de forma a gerar 

elementos com largura fixa de 0,05mm (função “Edge Sizing”). Portanto, para casos onde           

h = 4mm, 8mm e 30mm, foram usadas as subdivisões 80, 160, 600 respectivamente. Para que 

os elementos tivessem a mesma largura nas regiões afastadas das arestas, utilizou-se a função 

“Face Sizing” em todas as faces do compósito com o valor fixo de 0,05mm. Para todas as 

simulações onde wf = 0,025mm ou h = 1mm, a geração de malha é análoga, porém foram 

definidas para gerar elementos de largura 0,025mm, por conveniência às dimensões do 

compósito. 

As arestas superiores e inferiores das fibras e matrizes também foram subdivididas de 

acordo com sua largura. Para as matrizes, as subdivisões são análogas as apresentadas na Tabela 

4. Já para as fibras, as diferentes subdivisões utilizadas são determinadas de forma a obter 

elementos de largura 0,025mm ou 0,05mm.  

Foi utilizada a função “Mapped Mesh” para restringir a ocorrência dos elementos em 

somente retangulares. Além disso, analogamente ao procedimento 1, definiu-se que os 

elementos gerados fossem todos lineares. Ao gerar a malha, com esses parâmetros, tem-se o 

resultado semelhante ao representado pela Figura 5.9: 
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Figura 5.9: Exemplo de malha gerada para compósito onde wm = 1mm, wf = 0,25mm e a 

largura dos elementos equivale a 0,05mm 

Quanto a qualidade da malha, obteve-se para todos os elementos uma qualidade que 

variou entre 98% e 100%. Tamanha precisão e homogeneidade ocorreu devido a geometria do 

compósito ser inteiramente composta de geometrias regulares. Vale ressaltar que essa qualidade 

se manteve igual, para todas as análises desse procedimento. O número de elementos e nós 

utilizados nesse procedimento esteve na ordem de 25.000.  

 

5.2.2 Configurações de Análise e Condições de Contorno 

Os valores de d foram definidos para a região do topo do compósito variando entre 

0,1mm e 0,6mm. Para deslocamentos verticais, da mesma região, foi definido d = 0mm. A base 

do compósito foi fixada pela ferramenta “Fixed Support”, não permitindo qualquer 

deslocamento. Com estas condições estabelecidas, utilizou-se essa ferramenta “Force Probe” 

para coletar a força cisalhante necessária para gerar tal deslocamento.  

Diferentemente do procedimento 1, essa ferramenta fornece um único valor para toda 

região do topo do compósito. Portanto, não foi necessário coletar valores nodais das forças 

obtidas para cálculo da média. 

 

5.2.3 Processamento dos Dados 

Para cada simulação foram fornecidos 6 valores diferentes de deslocamentos d do topo 

do compósito no eixo x, sendo esses: 0,1mm; 0,2mm; 0,3mm; 0,4mm; 0,5mm; 0,6mm. Esses 

deslocamentos acarretaram na obtenção de 6 valores de F. Com essas forças coletadas realizam-

se as mesmas etapas descritas na seção 5.1.3, para definir o cisalhamento efetivo. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao realizar a simulação para as fibras inclinadas (procedimento 1), observou-se no perfil 

de deslocamento um efeito acentuado em uma das bordas (cor vermelha) em relação ao restante 

do compósito (tons de azul e verde), como mostrado na Figura 6.1. Esse efeito decai ao longo 

da extensão do compósito, portanto, se os dados de deslocamentos fossem coletados em 

diferentes regiões ao longo do topo do compósito, diferentes resultados seriam obtidos com a 

mesma análise. Por essa razão foi extraída a média dos deslocamentos no topo do compósito, 

através de uma mesma quantidade de nós dispostas entre as arestas desta mesma região. 

 

 

Figura 6.1: Exemplo do perfil de deslocamento dos compósitos simulados pelo 

procedimento 1 

Notou-se que a convergência era obtida para os compósitos de fibras inclinadas                

(θ = 20°, 30°, 45°, 60° e 80°), de forma mais eficaz, utilizando condições de contorno diferentes 

das utilizadas para as fibras retas (θ = 0° e 90°). Por isso, visando manter a convergência de 

valores nas simulações, foram adotados os procedimentos 1 e 2. 

Para o procedimento 2 (fibras retas), o perfil de deslocamento mostra um mesmo valor 

de d, para uma determinada altura h fixa, ao longo de todo compósito (Figura 6.2). Devido a 

esse fator, não foi necessário realizar uma média dos deslocamentos presentes no topo do 

compósito. Cabe ressaltar que a convergência de dados, quando se utiliza o procedimento 2, 

não é obtida em relação as fibras inclinadas, sendo necessário utilizar o procedimento 1. 
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Figura 6.2 Exemplo do perfil de deslocamento dos compósitos simulados pelo 

procedimento 2 

Com os valores de módulo de cisalhamento efetivo (Geff) calculados, obteve-se os 

resultados ilustrados nas Figuras 6.3 e 6.4. Para as simulações que avaliam angulação das fibras, 

os dados coletados foram plotados na Figura 6.5. Além disso, nas Figuras 6.3 e 6.4 estão 

presentes valores equivalentes para o modelo de Reuss para melhor comparação.  

Figura 6.3: Valores de cisalhamento efetivo para diferentes frações volumétricas de 

fibras com θ = 90° 

A medida que a presença das fibras aumenta, a resistência do compósito cresce, sendo 

esta observada pelo crescimento das curvas na Figura 6.3. Comparando as curvas, na Figura 

6.3, observa-se que elas tendem a serem lineares à medida que a altura diminui. Na medida que 

as alturas crescem as curvas passam ter comportamento semelhante ao descrito pelo modelo de 
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Reuss. Nota-se que o modelo de Reuss descreve com maior precisão os valores de Geff, quando 

compósitos apresentam valores de h >> 1mm.   

O valor de Geff tende a apresentar uma mudança expressiva quando avaliado nas frações 

volumétricas próximas de 100% (ver Figura 6.3). Sendo este efeito, cada vez mais significativo 

com o aumento de h. Apesar deste efeito ser observado em todas as curvas, para curva de              

h = 30mm e 𝜙 = 100%, o valor de Geff se apresentou abaixo do esperado. Por isso, foram 

simuladas as frações volumétricas adicionais de 90% e 97,14%, visando verificar o padrão de 

crescimento do cisalhamento efetivo para valores de 𝜙 próximos de 100%. Nota-se uma 

variação, dentro do esperado, na medida que sua curva de crescimento se mostra um intermédio 

entre a curva de Reuss e da curva de h = 8mm. Como os procedimentos adotados nas simulações 

foram análogos e apenas para este caso específico (h = 30mm e 𝜙 próximos de 100%), o 

comportamento não se mostrou próximo ao esperado, nota-se uma necessidade em avaliar, essa 

região de valores, em futuros estudos. 

Comparando-se as curvas, nos pontos de menores frações volumétricas, como indicado 

pela Figura 6.4, notou-se que em todas elas os valores de Geff são crescentes à medida que se 

aumenta 𝜙. Constata-se, nessa região, que para pequenos valores de 𝜙, em diferentes alturas, 

os valores de Geff, apesar de próximos, não convergem em um único valor. Considerando uma 

curva qualquer de altura (entres as avaliadas) do compósito, nota-se que, para frações 

volumétricas baixas, o valor de Geff quase não sofre mudança, se diferenciando para cada valor 

de 𝜙 em uma proporção menor que 10%. Porém a mudança do valor de Geff , para uma mesma 

curva, passa a ser considerável a partir de 𝜙 = 9%, onde os valores se diferem entre si em uma 

magnitude superior a 10% (ver Figura 6.4). 
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Figura 6.4: Região de análise para frações volumétricas menores 

Isso ocorre pela presença do elastômero, no compósito, ser mais expressiva do que as 

fibras para estas frações. Observou-se que um efeito de decréscimo de Geff para curva de h = 

30mm para 𝜙 = 0%, semelhante ao constatado em 𝜙 = 100%. Apesar deste, ser menos 

expressivo, também se mostra uma análise importante de ser feita em estudos futuros. Podendo 

ser uma relação decorrente do material ser homogêneo (fibra, 𝜙 = 100% ou matriz, 𝜙 = 0%). 

Os dados de Geff por θ são plotados e apresentados na Figura 6.5 para melhor 

interpretação da variação entre esses parâmetros. 
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Figura 6.5: Valores de Geff para diferentes ângulos de inclinação sob a fração 

volumétrica 2,43% 

Percebe-se na Figura 6.5 que as curvas dos compósitos com alturas h = 4mm e h = 8mm, 

se assemelham a uma curva Gaussiana. Para ambas alturas, o ponto de maior Geff encontra-se 

em θ = 45° enquanto que os menores se encontram em θ = 90° e θ = 0°. Isso é justificado pelas 

forças de reações à F trativas nas fibras, terem maior magnitude quando θ = 45°. Essa maior 

reação dificulta o deslocamento do compósito quando submetido a um determinado 

carregamento fornecendo uma maior resistência ao compósito, representada pelo elevado valor 

de Geff.  

Na Figura 6.5, pode-se notar que os valores de Geff se encontram muito próximos entre 

si, quando se compara as diferentes alturas. Infere-se que a altura apresenta uma certa 

influência, apesar de pouco expressiva, para o caso analisado, no módulo de cisalhamento 

efetivo para um mesmo ângulo de inclinação das fibras e mesmo valor de 𝜙.  

Além disso, nota-se que para θ = 0° e θ = 90° os valores são próximos entre si. Para este 

caso, o valor Geff ser próximo entre compósitos com θ = 0° e θ = 90°, indica que, os valores de 

Geff transversais podem ser iguais aos de Geff longitudinais, para uma mesma fração 

volumétrica. Para garantia sobre a ocorrência dessa igualdade entre os valores de Geff, é 

necessário um estudo adicional sobre o efeito do raio de giração das fibras.   
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho foram realizadas simulações com base em elementos finitos para 

determinar o módulo de cisalhamento efetivo (Geff) em um compósito anisotrópico de matriz 

hiperelástica submetido a cisalhamento simples em pequenas deformações. Utilizou-se dois 

procedimentos para simulação que foram adotados, por questões de convergência de dados, 

para fibras inclinadas (procedimento 1) e para fibras retas (procedimento 2). A diferença entre 

os procedimentos consistiu na variável de resposta coletada na simulação, sendo obtido pela 

simulação valores de deslocamento (procedimento 1) ou força (procedimento 2). Alterando 

parâmetros como h, wm, wf, wt, θ e 𝜙 pôde-se obter diferentes valores de Geff, devido a 

mudança desses parâmetros, verificando a influência que eles geram nesse módulo.  

Foi constatado que, nos dados obtidos, a altura e o raio de giração apresentam grande 

influência nos resultados. O modelo clássico de Reuss, por não considerar a parcela da altura, 

não fornece valores adequados de Geff para compósitos anisotrópicos de matriz hiperelástica 

sob cisalhamento simples, sendo, porém, um bom indicativo da região de limite de análise. 

Região essa expressa quando a parcela da altura muito significativa (h>>1mm), representada 

pelo modelo de Reuss. 

Além disso, verificou-se a variação do Geff de acordo com diferentes ângulos de fibras, 

onde essa variação é descrita por uma curva semelhante a uma curva Gaussiana. Comparou-se, 

esta variação, para compósitos com valores de altura distintos e de mesma fração volumétrica, 

constatou-se, no caso estudado, que para a mesma fração volumétrica a altura tem pouca 

influência no valor de Geff. 

Foi avaliado como o módulo de cisalhamento efetivo varia de acordo com diversos 

parâmetros. Além de fornecer maiores informações acerca desse tipo de material, esses dados 

se mostram úteis para trabalhos futuros em que se deseje desenvolver modelos matemáticos 

que descrevam o valor de Geff para compósitos. Recomenda-se para estudos que utilizem 

simulação, que avalie diferentes áreas de seções transversais e valores de h maiores, mantendo-

se os mesmos parâmetros apresentados neste trabalho. 
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