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RESUMO 

Muitos tecidos biológicos possuem estruturas reforçadas por fibras dispostas em uma direção 

preferencial e podem ser aproximados como sendo incompressíveis e hiperelásticos. Tal fato 

ratifica a relevância de estudos voltados à modelagem do comportamento mecânico desse tipo 

de tecido, cujas equações constitutivas dependem da definição de uma energia associada à 

deformação ainda sem uma teoria consolidada. Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de 

fazer uma comparação entre alguns modelos de energia de deformação propostos na literatura 

para materiais hiperelásticos transversalmente isotrópicos quanto à capacidade de prever o 

comportamento mecânico desse tipo de material sob cisalhamento simples. Foram selecionados 

12 modelos de acordo com quantidade de citações, quantidade de parâmetros a serem ajustados 

e sentido físico dos parâmetros. Os modelos escolhidos foram ajustados a dados experimentais 

fornecidos por um estudo realizado em 2016 por Moreira e Nunes [19], no qual corpos de prova 

de silicone reforçados por uma única família de fios de nylon foram ensaiados sob cisalhamento 

simples. Os ajustes foram realizados pelo método dos mínimos quadrados não-linear, utilizando 

um algoritmo de região de confiança e considerando os limites dados para as variáveis por cada 

modelo. Em seguida, os coeficientes de determinação, bem como os erros envolvendo 

parâmetros de cada modelo, foram analisados. Alguns ajustes apresentaram menores erros e, 

consequentemente, maior confiabilidade nos valores obtidos para os parâmetros, enquanto 

outros apresentaram melhores coeficientes de determinação com os dados experimentais 

utilizados. Foram observados, também, alguns ajustes com resultados ruins. Espera-se que as 

comparações entre dados experimentais e as previsões dos diferentes modelos contribuam com 

a consolidação da teoria em desenvolvimento. 

 

 

Palavras-Chave: Tecido biológico; Incompressibilidade; Hiperelasticidade; 

Transversalmente isotrópico; Energia de deformação; Cisalhamento simples. 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Many biological tissues have their structures reinforced by fibers arranged in a preferential 

direction and present an approximate hyperelastic and incompressible behavior. Such fact 

ratifies the relevance of studies aimed at the modelling of the mechanical behavior of this kind 

of tissue, which constitutive equations depend on the definition of a strain-associated energy 

with an unconsolidated theory. In this sense, the present work has the objective of making a 

comparison between some strain-energy models for hyperelastic, transversely isotropic 

materials as to their capability of predicting the mechanical behavior of this type of material 

under simple shear. Twelve models have been selected according to number of citations, 

number of parameters to be adjusted and physical meaning of the parameters. The selected 

models were fitted to the experimental data taken from a study carried out in 2016 by Moreira 

e Nunes [19], in which silicone specimens reinforced by a single family of nylon fibers were 

tested under simple shear. The curve fitting used the non-linear least squares method with a 

trust-region algorithm and respected the boundaries set for the parameters by each model. The 

coefficients of determination and the errors for the parameters of each model were then 

analysed. Some fittings presented smaller errors and, consequently, more reliability in the 

values obtained for their parameters, while other presented better coefficients of determination 

with the experimental data that was used. Some fittings with bad results were also observed. It 

is expected that the comparisons between experimental data and the predictions of different 

models can contribute with the consolidation of the theory in development. 

 

 

Key-Words: Biological tissue; Incompressible; Hyperelastic; Transversely isotropic; Strain 

energy; Models; Simple shear. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

O estudo do comportamento mecânico de tecidos biológicos tem uma grande 

relevância na área da biomecânica. Entender a resposta dos tecidos a diferentes carregamentos 

permite melhores diagnósticos, tratamentos ou medidas preventivas para doenças que alteram 

propriedades mecânicas nesses tecidos. O desenvolvimento de novos materiais para próteses 

também pode ser beneficiado pela obtenção de dados relacionados às estruturas ou tecidos a 

serem substituídos. Os modelos ainda podem ser utilizados em programas de elementos finitos 

para que sejam analisadas as reações dos tecidos a carregamentos mais complexos ou traumas, 

por exemplo. 

Uma grande variedade de tecidos biológicos possui estruturas reforçadas por fibras 

dispostas em uma direção preferencial e apresenta comportamento aproximadamente 

incompressível e hiperelástico. Exemplos de tecidos com essas características incluem tendões, 

tecido muscular esquelético, a substância branca do tecido cerebral e o anel fibroso 

[4,7,13,20,21,23]. Tal diversidade ratifica a relevância de estudos voltados à modelagem desse 

tipo de tecido. 

A abordagem usual para o estudo do comportamento mecânico desses tecidos considera 

uma matriz isotrópica reforçada por uma única família de fibras paralelas e se baseia na teoria 

da hiperelasticidade aplicada a materiais transversalmente isotrópicos. Dessa forma, as 

equações constitutivas dependem da definição de uma energia associada à deformação para a 

qual ainda não há uma teoria consolidada. O desenvolvimento de novos modelos que 

representem melhor o comportamento desses materiais através, principalmente, da proposição 

de novos equacionamentos para a energia de deformação é o foco de diversos estudos recentes 

[5]. Entretanto, poucos estudos se propõem a comprovar experimentalmente a exatidão dos 
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variados modelos existentes. Dessa forma, comparações entre dados experimentais e previsões 

de diferentes modelos têm grande valor na consolidação da teoria em desenvolvimento.  

 

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Muitos tecidos biológicos possuem uma configuração bem organizada de fibras 

orientadas em uma direção preferencial e apresentam um comportamento hiperelástico sob 

grandes deformações. Esse tipo de tecido biológico é comumente modelado como uma matriz 

isotrópica reforçada por fibras paralelas e sua configuração particular o classifica como 

transversalmente isotrópico, o tipo mais simples de material anisotrópico. Em 2010, Morrow et 

al [20] constataram propriedades transversalmente isotrópicas no tecido muscular esquelético 

de coelhos. Em 2017, Schmidt et al [22] usaram a elastografia por ressonância magnética para 

comprovar as propriedades transversalmente isotrópicas de tecido cerebral suíno. Em 2006, 

Guo et al [7] apresentaram uma equação constitutiva para o Ânulo Fibroso humano que o 

modelava como um tecido transversalmente isotrópico. A hipótese de incompressibilidade é, 

também, muito aplicada por já ter sido validada em estudos de diversos tecidos biológicos. Em 

1976, Wu e Yao [23] já haviam relatado a quase-incompressibilidade do Ânulo Fibroso e em 

2011 Libertiaux et al [14] verificaram experimentalmente a incompressibilidade do tecido 

cerebral suíno através do método de correlação de imagens digitais. 

No campo da hiperelasticidade, as equações constitutivas dependem da definição de 

uma energia associada à deformação. Ainda não há uma teoria consolidada para a formulação 

da energia de deformação desse tipo de material, porém diversos estudos vêm sendo feitos com 

o objetivo de melhorar a caracterização de seu comportamento sob diferentes carregamentos. 

Por simplicidade, muitos modelos são formulados de maneira a independer de um dos pseudo-

invariantes representativos da contribuição anisotrópica das fibras ao comportamento do 

material (𝐼4 e 𝐼5). Em 2013, Fereidoonnezhad et al [5] apresentaram uma função de energia de 

deformação independente de 𝐼5 para caracterizar o comportamento de materiais emborrachados 

reforçados com fibras, com o objetivo de representar fidedignamente a física de sua deformação 

sob compressão. As previsões do modelo foram comparadas a resultados experimentais de 

compressão e cisalhamento. A maior parte dos modelos propostos na literatura dependem 

apenas do invariante 𝐼4 [1, 7, 9, 11]. Alguns exemplos de modelos que dependem apenas do 

invariante 𝐼5 podem ser encontrados em [11,16]. 

Murphy [21] mostrou, em 2013, que uma definição fisicamente correta da energia de 

deformação para materiais biológicos hiperelásticos, transversalmente isotrópicos e 
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incompressíveis requer que sejam considerados ambos os pseudo-invariantes. No mesmo ano, 

Feng et al [4] comprovaram tal necessidade experimentalmente ao analisar amostras de 

substância branca do cérebro de cordeiros e verificar uma diferença entre os módulos de 

cisalhamento para carregamentos normais e paralelos ao sentido preferencial dos axônios, 

comportamento que é negligenciado quando a modelagem independe do pseudo-invariante 𝐼5. 

Posteriormente, em 2016, Feng et al [3] analisaram a influência de cada pseudo-invariante na 

caracterização desses materiais e identificaram carregamentos para os quais alguns modelos 

que contemplam apenas um deles se adequam bem. Alguns modelos que contemplam os dois 

pseudo-invariantes podem ser encontrados na literatura, como o modelo proposto em 1998 por 

Bonet e Burton [2], um dos modelos propostos por Guo et al [7] em 2006 ou até o modelo 

proposto por Murphy [21] em seu trabalho publicado em 2013.  

O comportamento de materiais hiperelásticos transversalmente isotrópicos sob 

cisalhamento é o foco de diversos estudos na área da biomecânica. Em 2007, Guo et al [6] 

analisaram amostras de pele suína submetidas a cisalhamento simples e em 2015 Kondratko-

Mittnacht et al [13] avaliaram a resposta de tendões de cauda de ratos e de tendões flexores 

porcinos a carregamentos cisalhantes provenientes da redistribuição de tensões axiais. Em 

2017, Moreira e Nunes [18] analisaram corpos de prova de silicone reforçados com fios de 

nylon submetidos a cisalhamento simples em grandes deformações e, mais recentemente, em 

2017 Horgan e Murphy [12] estudaram o impacto da orientação preferencial das fibras no 

comportamento sob cisalhamento simples de tecidos biológicos reforçados por fibras.  

 

1.3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem o objetivo de fazer uma comparação entre diversos modelos de 

energia de deformação propostos na literatura para materiais hiperelásticos transversalmente 

isotrópicos quanto à capacidade de prever o comportamento mecânico desse tipo de material 

sob cisalhamento simples. Foram selecionados 12 modelos de acordo com quantidade de 

citações e de parâmetros a serem ajustados. O sentido físico dos parâmetros e do modelo em si 

também foi levado em consideração. Os modelos escolhidos foram ajustados a dados 

experimentais fornecidos por um estudo realizado em 2016 por Moreira e Nunes [19], no qual 

corpos de prova de silicone reforçados por uma única família de fios de nylon foram ensaiados 

em cisalhamento simples. Em seguida, os coeficientes de determinação, bem como os erros 

envolvendo parâmetros de cada modelo, foram analisados. Por fim, os resultados foram 

utilizados para classificar os modelos escolhidos.
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2  CONCEITOS PRELIMINARES 

 

O primeiro passo para o desenvolvimento do modelo é a descrição matemática da 

deformação à qual está submetido um elemento infinitesimal do material, ou seja, a definição 

das coordenadas espaciais em função das coordenadas materiais. As coordenadas materiais 

descrevem o elemento em um estado de referência que, nesse caso, é definido como o estado 

inicial, indeformado. Já as coordenadas espaciais descrevem o elemento durante a aplicação 

das tensões. Por simplicidade, as coordenadas materiais 𝑋𝑖 (𝑖 = 1,2,3, … ) e espaciais 𝑥𝑖 serão 

definidas com origens coincidentes e direções iguais. A Figura 2.1 apresenta o estado de 

referência e o estado deformado. 

 

Figura 2.1 - Esquema da deformação no elemento infinitesimal 

 

Note que os fios de nylon foram representados. Definem-se os ângulos Θ e θ entre a 

direção dos fios e a direção de aplicação da força de cisalhamento nos estados de referência e 

deformado, respectivamente. O ângulo de cisalhamento γ também foi representado. É possível, 

portanto, definir as coordenadas espaciais 𝑥(𝑿, 𝑡) da seguinte maneira: 

 𝑥1(𝑿, 𝑡) = 𝑋1 + 𝑘𝑋2 (2.1) 

𝑥2(𝑿, 𝑡) = 𝑋2 (2.2) 

𝑥3(𝑿, 𝑡) = 𝑋3 (2.3) 
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onde: 

t = tempo, [s]; 

k = distorção angular. 

 𝑘(𝑡) = tan 𝛾 (𝑡) (2.4) 

Podemos, agora, avaliar o gradiente de deformação 𝑭, um tensor de segunda ordem 

definido como a derivada das coordenadas espaciais em relação às coordenadas materiais: 

 𝑭 =
𝑑𝒙

𝑑𝑿
=

[
 
 
 
 
𝑑𝑥1

𝑑𝑋1

𝑑𝑥1

𝑑𝑋2

𝑑𝑥1

𝑑𝑋3

𝑑𝑥2

𝑑𝑋1

𝑑𝑥2

𝑑𝑋2

𝑑𝑥2

𝑑𝑋3

𝑑𝑥3

𝑑𝑋1

𝑑𝑥3

𝑑𝑋2

𝑑𝑥3

𝑑𝑋3]
 
 
 
 

= [
1 𝑘 0
0 1 0
0 0 1

]  (2.5) 

 

A Figura 2.2 mostra uma representação gráfica do gradiente de deformação. A presença 

dos fios de nylon confere propriedades anisotrópicas ao material. O fato de estarem paralelos 

entre si de forma a constituir uma única família de fibras faz com que o material seja classificado 

como transversalmente isotrópico, que é o tipo mais simples de material anisotrópico. As 

direções das fibras no estado de referência e no estado deformado são dadas pelos vetores 

unitários 𝒂𝟎 e 𝒂, respectivamente: 

 𝒂𝟎 = (𝑐𝑜𝑠 , 𝑠𝑒𝑛 , 0) (2.6) 

𝒂 = (𝑐𝑜𝑠 𝜃 , 𝑠𝑒𝑛 𝜃 , 0) = (cos+ 𝑘 sen , sen , 0) (2.7) 

O estiramento λ das fibras tem impacto na resposta do material às deformações aplicadas 

e é definido como a razão entre o comprimento das fibras no estado deformado e no estado de 

referência. Neste trabalho, são consideradas fibras extensíveis e dispostas em ângulos de até 

Figura 2.2 - Gradiente de deformação 
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90° em relação à direção de aplicação da força de cisalhamento. Sendo assim, λ > 1 em 

qualquer estado deformado (t > 0). 

A matriz do material composto estudado é considerada incompressível e isotrópica. Para 

materiais hiperelásticos, transversalmente isotrópicos, com fibras extensíveis e matriz 

isotrópica incompressível, a equação constitutiva para a tensão de Cauchy no estado deformado 

pode ser deduzida através de [10] como: 

 𝝈 = −𝑝𝑰 + 2
𝜕

𝜕𝐼1
𝑩 − 2

𝜕

𝜕𝐼2
𝑩−1 + 2𝐼4

𝜕

𝜕𝐼4
𝒂 ⊗ 𝒂 + 2𝐼4

𝜕

𝜕𝐼5
(𝒂 ⊗ 𝑩𝒂 + 𝑩𝒂 ⊗ 𝒂) (2.8) 

onde o tensor de Cauchy-Green à esquerda, 𝐁, é dado por: 

 𝑩 = 𝑭𝑭𝑇 = [
1 𝑘 0
0 1 0
0 0 1

] . [
1 0 0
𝑘 1 0
0 0 1

] = [
1 + 𝑘2 𝑘 0

𝑘 1 0
0 0 1

] (2.9) 

Os invariantes I1, I2 e I3 representam a contribuição da matriz isotrópica hiperelástica e 

são dados por: 

 𝐼1 = 𝑡𝑟(𝑩) = 3 + 𝑘2 (2.10)

 𝐼2 =
{[𝑡𝑟(𝑩)]2+𝑡𝑟(𝑩2)}

2
= 𝑡𝑟(𝑩−1)det (𝑩) = 3 + 𝑘2 (2.11)

 𝐼3 = det(𝑩) = 1 (2.12) 

O invariante I3 representa a variação volumétrica do elemento infinitesimal analisado 

durante a deformação. Ao se assumir que o material é incompressível, o invariante I3 se torna 

unitário e não aparece na equação constitutiva. O termo p é inserido de forma a representar uma 

pressão de reação do material à deformação. 

Dois pseudo-invariantes, I4 e I5, surgem pela presença das fibras no material. O pseudo-

invariante I4 representa a contribuição do estiramento das fibras durante a deformação: 

 𝐼4 = 2 = 𝒂. 𝒂 = 𝑘2sen2𝛩 + 2𝑘 cos𝛩 sen𝛩 + 1 (2.13) 

O pseudo-invariante I5 é afetado pelo alongamento das fibras, mas também contabiliza 

seu comportamento quando submetidas a esforços cisalhantes: 

 𝐼5 = 𝑭𝑇𝒂. 𝑭𝑇𝒂 = 1 + 𝑘2 + (2𝑘2 + 𝑘4)sen2𝛩 + (4𝑘 + 2𝑘3) cos𝛩 sen𝛩 (2.14) 

Ao analisarmos a equação da tensão de Cauchy, percebemos que a mesma pode ser 

dividida entre uma parcela isotrópica, que representa o comportamento mecânico da matriz, e 

uma parcela anisotrópica que representa a contribuição das fibras no material: 

 𝝈𝒊𝒔𝒐 = −𝑝𝑰 + 2
𝜕

𝜕𝐼1
𝑩 − 2

𝜕

𝜕𝐼2
𝑩−1 (2.15) 
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 𝝈𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐 = 2𝐼4
𝜕

𝜕𝐼4
𝒂 ⊗ 𝒂 + 2𝐼4

𝜕

𝜕𝐼5
(𝒂 ⊗ 𝑩𝒂 + 𝑩𝒂 ⊗ 𝒂) (2.16) 

Finalmente, se substituirmos as equações (2.7) e (2.9) nas equações (2.15) e (2.16), 

encontramos as tensões no plano 1-2: 

 𝝈𝟏𝟐𝒊𝒔𝒐 = 2𝑘
𝜕

𝜕𝐼1
+ 2𝑘

𝜕

𝜕𝐼2
 (2.17) 

 𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐 = 2𝐼4
𝜕

𝜕𝐼4
sen𝛩 (cos𝛩 + 𝑘 sen𝛩) + 2𝐼4

𝜕

𝜕𝐼5
[𝑘 + 2𝑘(1 + 𝑘2)sen2𝛩 +

(2 + 3𝑘2) cos𝛩 sen𝛩] (2.18) 
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3 METODOLOGIA

 

As equações (2.17) e (2.18) foram deduzidas a partir de uma teoria já consolidada, 

presente em livros e muito utilizada em trabalhos na literatura. Entretanto, essas equações são 

dependentes da energia de deformação, , para a qual diversos modelos vêm sendo propostos 

na literatura. Neste trabalho, alguns modelos foram selecionados por relevância e ajustados a 

dados de testes de cisalhamento simples em corpos de prova de silicone reforçados por fibras 

de nylon. Os ajustes foram realizados pelo método dos mínimos quadrados não-linear, 

utilizando um algoritmo de região de confiança e considerando os limites dados para as 

variáveis por cada modelo. A princípio, as estimativas iniciais foram geradas aleatoriamente 

pelo programa utilizado, mas em alguns casos foram testados valores diferentes. 

 

3.1 DADOS EXPERIMENTAIS 

Os dados experimentais foram obtidos de um estudo realizados em 2016 por Moreira e 

Nunes [19]. No estudo em questão, foram ensaiados corpos de prova compostos por uma única 

família de fios de nylon em uma matriz de silicone em ângulos variados de 0° a 90°, de acordo 

com a convenção utilizada na Figura 2.1. Os corpos de prova foram ensaiados sob cisalhamento 

simples e a distorção angular 𝑘 foi medida através do método de correlação de imagens digitais. 

Os valores de tensão de cisalhamento foram obtidos a partir das medições de uma célula de 

carga com capacidade de 100 kgf durante o ensaio. 

 

3.2 SELEÇÃO DOS MODELOS 

Foram selecionados 12 modelos de acordo com quantidade de citações e de parâmetros 

a serem ajustados. O sentido físico dos parâmetros e do modelo em si também foi levado em 

consideração, sendo dada prioridade a modelos cujos parâmetros refletem propriedades dos 
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materiais utilizados. A prioridade foi dada a modelos com maior número de citações e menor 

quantidade de parâmetros a serem ajustados. 

Com pesos diferentes, a quantidade de citações e de parâmetros a serem ajustados 

compõem a relevância de cada modelo. O ano de publicação dos trabalhos também foi levado 

em consideração, tendo em vista que artigos mais recentes tendem a ter menos citações. A 

Tabela 3.1 apresenta os trabalhos selecionados e seus valores para cada critério, sendo que 6 

modelos diferentes foram considerados a partir das referências [11] e [21]. 

Tabela 3.1: Modelos selecionados 

Referência Título Autores Ano 
Critérios 

Citações Parâmetros 

[9] 

A structural model for the viscoelastic 

behavior of arterial walls: Continuum 

formulation and finite element analysis 

Holzapfel, G. A. 

Gasser, T. C. 

Stadler, M. 

2002 410 2 

[16] 
Mechanical response of fiber-reinforced 

incompressible non-linearly elastic solids 

J. Merodio 

R.W. Ogden 
2005 198 2 

[1] 

An Investigation of Localization in a 

Porous Elastic Material Using 

Homogenization Theory  

Abeyaratne 

Triantafyllidis 
1984 81 2 

[8] 
On the tension-compression switch in soft 

fibrous solids 

Gerhard A. Holzapfel 

Ray W. Ogden 
2015 53 2 

[2] 

A simple orthotropic, transversely 

isotropic hyperelastic constitutive 

equation for large strain computations 

J. Bonet 

A.J. Burton 
1998 134 3 

[7] 

A composites-based hyperelastic 

constitutive model for soft tissue with 

application to the human annulus fibrosus 

Z.Y. Guo 

X.Q. Peng 

B. Moran 

2006 121 3 

[11] 

A new constitutive theory for fiber-

reinforced incompressible nonlinearly 

elastic solids 

Cornelius O. Horgan 

Giuseppe Saccomandi 
2005 105 3 

[21] 

Transversely isotropic biological, soft 

tissue must be modelled using both 

anisotropic invariants 

Jeremiah G. Murphy 2013 50 3 

 

 

3.3 DESCRIÇÃO DOS MODELOS SELECIONADOS 

Bem como a tensão de Cauchy, a energia de deformação também pode ser dividida em 

uma parcela isotrópica e outra anisotrópica: 

  = 𝑖𝑠𝑜 +𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 (3.1) 

Como grande parte dos modelos propostos fazem essa decomposição, ela também será 

empregada neste trabalho. Decidiu-se utilizar apenas um modelo para a parcela isotrópica e 

fazer uma comparação entre as propostas de cada modelo escolhido para a parcela anisotrópica.  
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O modelo de energia de deformação de Lopez-Pamies (2010) [15] para materiais 

isotrópicos apresenta um bom ajuste aos dados dos testes com corpos de prova sem fibras. Por 

isso, ele será utilizado como a parcela isotrópica a ser adicionada em cada modelo: 

 𝑖𝑠𝑜 =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) (3.2) 

onde: 

∝ = parâmetro do material de base (matriz); 

𝜇 = módulo de cisalhamento do material de base (matriz), [Pa]. 

 ∝ > 0.5  

 𝜇 > 0  

Se considerarmos  = 𝑖𝑠𝑜 e substituirmos as equações (2.10) e (3.2) na equação 

(2.17), temos a seguinte fórmula para a parcela isotrópica da tensão cisalhante no material: 

 𝝈𝟏𝟐𝒊𝒔𝒐
= 𝜇𝑘 [

(3+𝑘2)

3
]
𝛼−1

 (3.3) 

A seguir, serão apresentados com mais detalhes os modelos escolhidos para a parcela 

anisotrópica da energia de deformação. 

 

3.3.1 Modelo de Abeyaratne e Triantafyllidis (1984) 

 

O modelo proposto por Abeyaratne e Triantafyllidis em 1984 [1] serve como referência 

para diversos modelos e é comumente chamado de “modelo de reforço padrão”. 

O modelo proposto tem a forma: 

 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 = 𝜇𝛾𝐹(𝐼4) (3.4) 

onde: 

𝜇 = módulo de cisalhamento do material de base (matriz), [Pa] 

𝛾 = parâmetro do material que reflete a magnitude do reforço na direção das fibras, [Pa] 

𝜇 > 0  

𝛾 > 0  

 𝐹(𝐼4) =
1

2
(𝐼4 − 1)2 (3.5)  
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Quando substituímos as equações (3.2), (3.4) e (3.5) na equação (3.1), obtemos a 

equação completa para a energia de deformação: 

  =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) +
𝜇𝛾

2
(𝐼4 − 1)2 (3.6) 

Se, por sua vez, a equação (3.6) for substituída na equação (2.18), obtemos a parcela 

anisotrópica da tensão de cisalhamento no material: 

 𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐
= 2𝜇𝛾𝐼4(𝐼4 − 1) sen𝛩 (cos𝛩 + 𝑘 sen𝛩) (3.7) 

 

3.3.2 Modelo proposto por Merodio e Ogden (2005) 

 

O modelo proposto por Merodio e Ogden em 2005 [16] consiste em uma simples 

modificação no modelo padrão, trocando o invariante 𝐼4 pelo 𝐼5. Para a parcela anisotrópica da 

energia de deformação, os autores propuseram uma expressão similar à equação (3.4): 

 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 = 𝜇𝛾𝐺(𝐼5) (3.8) 

onde: 

 𝐺(𝐼5) =
1

2
(𝐼5 − 1)2 (3.9) 

Vale lembrar que as restrições dos parâmetros do modelo padrão também se aplicam 

neste modelo. A expressão equivalente à equação (3.6) é: 

  =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) +
𝜇𝛾

2
(𝐼5 − 1)2 (3.10) 

E a parcela anisotrópica da tensão de cisalhamento assume a forma: 

 𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐
= 2𝜇𝛾𝐼4(𝐼5 − 1)[𝑘 + 2𝑘(1 + 𝑘2)sen2𝛩 + (2 + 3𝑘2) cos𝛩 sen𝛩] (3.11) 

 

3.3.3 Modelos propostos por Horgan e Saccomandi (2005) 

 

Horgan e Saccomandi também propuseram formulações baseadas no modelo padrão. 

Em um trabalho publicado em 2005 [11], os autores desenvolveram um modelo que leva em 

consideração uma limitação para a extensibilidade das fibras, com o propósito de ser menos 

restritivo em relação à consideração de fibras inextensíveis comumente empregada na literatura. 

Os autores também apresentam outras três variações baseadas no mesmo desenvolvimento. 

Para fins comparativos, foram considerados três dos modelos apresentados. 
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3.3.3.1 Variação I 

A primeira variação considerada tem a seguinte forma: 

 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 = −
𝜇𝐼

2
𝐽𝑚
𝐼 ln (1 −

(𝐼4−1)2

𝐽𝑚
𝐼 ) (3.12) 

onde: 

𝜇𝐼 = módulo de cisalhamento do material, [Pa] 

𝐽𝑚
𝐼  = parâmetro que reflete a magnitude do reforço na direção das fibras 

𝜇𝐼 ≥ 0  

𝐼4 < (𝐽𝑚
𝐼 )1 2⁄ + 1  

É importante ressaltar que o módulo de cisalhamento 𝜇𝐼 diz respeito ao material como 

um todo e serve como um indicador do grau de anisotropia do material. Ele é diferente do 

módulo de cisalhamento 𝜇, referente à matriz e presente na parcela isotrópica da energia de 

deformação. Ao observarmos a equação (3.12), também podemos facilmente perceber que a 

última restrição é imposta pelo modelo através do logaritmo. 

Ao substituirmos as equações (3.2) e (3.12) na equação (3.1), temos: 

 =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) −
𝜇𝐼

2
𝐽𝑚
𝐼 ln (1 −

(𝐼4−1)2

𝐽𝑚
𝐼 ) (3.13) 

E obtemos a parcela anisotrópica da tensão de cisalhamento: 

 𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐
= 2𝐼4

𝜇𝐼𝐽𝑚
𝐼 (𝐼4−1)

[𝐽𝑚
𝐼 −(𝐼4−1)2]

sen𝛩 (cos𝛩 + 𝑘 sen𝛩) (3.14) 

A singularidade na tensão apresentada reflete o aumento rápido na rigidez das fibras 

quando o estiramento das mesmas se aproxima de um valor limite. 

 

3.3.3.2 Variação II 

A segunda variação tem a mesma forma da primeira, mas utiliza o invariante 𝐼5 no lugar 

do 𝐼4: 

 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 = −
𝜇𝐼𝐼

2
𝐽𝑚
𝐼𝐼 ln (1 −

(𝐼5−1)2

𝐽𝑚
𝐼𝐼 ) (3.15) 

onde: 
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𝜇𝐼𝐼 = módulo de cisalhamento do material, [Pa] 

𝐽𝑚
𝐼𝐼  = parâmetro que reflete a magnitude do reforço na direção das fibras 

𝜇𝐼𝐼 ≥ 0  

𝐼5 < (𝐽𝑚
𝐼𝐼)1 2⁄ + 1  

As observações feitas em relação aos parâmetros da variação I também são válidas para 

estes parâmetros. As equações da energia de deformação e da parcela anisotrópica da tensão de 

cisalhamento assumem as seguintes formas: 

 =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) −
𝜇𝐼𝐼

2
𝐽𝑚
𝐼𝐼 ln (1 −

(𝐼5−1)2

𝐽𝑚
𝐼𝐼 ) (3.16) 

 𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐
= 2𝐼4

𝜇𝐼𝐼𝐽𝑚
𝐼𝐼(𝐼5−1)

[𝐽𝑚
𝐼𝐼−(𝐼5−1)2]

[𝑘 + 2𝑘(1 + 𝑘2)sen2𝛩 + (2 + 3𝑘2) cos𝛩 sen𝛩] (3.17) 

Assim como na variação I, a equação (3.17) também apresenta uma singularidade 

quando o estiramento das fibras se aproxima de um valor limite. 

 

3.3.3.3 Variação III 

A terceira variação tem uma motivação mais prática. Os autores buscaram modelar o 

tecido das paredes de artérias, representando de maneira um pouco mais realista o 

comportamento das fibras que, nesse tipo de tecido, têm diferentes estiramentos na 

configuração indeformada. O modelo tem a seguinte forma: 

 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 = −
𝜇𝐼𝐼𝐼

𝑛
𝐽𝑚
𝐼𝐼𝐼 ln (1 −

(𝐼4−1)𝑛

𝐽𝑚
𝐼𝐼𝐼 ) (3.18) 

onde: 

𝜇𝐼𝐼𝐼 = módulo de cisalhamento do material, [Pa] 

𝐽𝑚
𝐼𝐼𝐼 = parâmetro que reflete a magnitude do reforço na direção das fibras 

𝑛 = parâmetro do material 

𝜇𝐼𝐼𝐼 ≥ 0  

𝐼4 < (𝐽𝑚
𝐼𝐼𝐼)1 𝑛⁄ + 1  

𝑛 > 2  

As observações feitas em relação aos parâmetros da variação I também são válidas para 

estes parâmetros. O parâmetro 𝑛 introduzido neste modelo é utilizado para refletir o 
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comportamento das fibras de colágeno durante a deformação. Conforme o elemento vai sendo 

deformado, as fibras que inicialmente estavam menos estiradas passam a compartilhar a carga 

aplicada com as outras fibras. As equações da energia de deformação e da parcela anisotrópica 

da tensão de cisalhamento assumem as seguintes formas: 

 =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) −
𝜇𝐼𝐼𝐼

𝑛
𝐽𝑚
𝐼𝐼𝐼 ln (1 −

(𝐼4−1)𝑛

𝐽𝑚
𝐼𝐼𝐼 ) (3.19) 

 𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐
= 2𝐼4

𝜇𝐼𝐼𝐼𝐽𝑚
𝐼𝐼𝐼(𝐼4−1)𝑛−1

[𝐽𝑚
𝐼𝐼𝐼−(𝐼4−1)𝑛]

sen𝛩 (cos𝛩 + 𝑘 sen𝛩) (3.20) 

Assim como na variação I, a equação (3.17) também apresenta uma singularidade 

quando o estiramento das fibras se aproxima de um valor limite. 

 

3.3.4 Modelo proposto por Guo et al (2006) 

 

Um dos modelos apresentados por Guo et al em um trabalho de 2006 [7] tem a seguinte 

forma: 

𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 = 𝐶1 [
(1+𝑣𝑓)𝑓(𝐼4)+(1−𝑣𝑓)

(1−𝑣𝑓)𝑓(𝐼4)+(1+𝑣𝑓)
] [𝐼1 − 𝐼4 − 2(𝐼4)

−1 2⁄ ] (3.21) 

onde: 

𝐶1 = constante do material 

𝑣𝑓 = fração volumétrica das fibras 

𝑓(𝐼4) = Função que reflete uma razão entre a rigidez da fibra e a rigidez da matriz. Por 

simplicidade, foi considerada uma função constante: 𝑓(𝐼4) = 𝐶2. 

Quando substituímos as equações (3.2) e (3.21) na equação (3.1), obtemos a equação 

completa para a energia de deformação: 

  =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) + 𝐶1 [
(1+𝑣𝑓)𝐶2+(1−𝑣𝑓)

(1−𝑣𝑓)𝐶2+(1+𝑣𝑓)
] [𝐼1 − 𝐼4 − 2(𝐼4)

−1 2⁄ ] (3.22) 

Como a parcela anisotrópica da energia de deformação apresentada pelos autores 

contém o invariante 𝐼1, a parcela isotrópica da tensão de cisalhamento no material tem uma 

forma um pouco diferente da equação (3.3): 

𝝈𝟏𝟐𝒊𝒔𝒐
= 𝜇𝑘 [

(3+𝑘2)

3
]
𝛼−1

+ 2𝑘𝐶1 [
(1+𝑣𝑓)𝐶2+(1−𝑣𝑓)

(1−𝑣𝑓)𝐶2+(1+𝑣𝑓)
] (3.23) 
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E a partir das equações (2.18) e (3.22), obtemos a parcela anisotrópica da tensão de 

cisalhamento no material: 

𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐
= 2𝐼4𝐶1 [

(1+𝑣𝑓)𝐶2+(1−𝑣𝑓)

(1−𝑣𝑓)𝐶2+(1+𝑣𝑓)
] [(𝐼4)

−3 2⁄ − 1] sen𝛩 (cos𝛩 + 𝑘 sen 𝛩) (3.24) 

A fração volumétrica das fibras a ser considerada para cada tipo de corpo de prova foi 

retirada do trabalho publicado por Moreira et al [17] em 2018. Por simplicidade, será 

considerado que a fração volumétrica das fibras será igual à dos corpos de prova com fibras a 

90°. 

 

3.3.5 Modelos propostos por Murphy (2013) 

 

Em um trabaho publicado em 2013 [21], Murphy procurou mostrar que uma definição 

fisicamente correta da energia de deformação para materiais biológicos hiperelásticos, 

transversalmente isotrópicos e incompressíveis requer que sejam considerados ambos os 

pseudo-invariantes. Segundo o autor, ao se utilizar apenas um dos pseudo-invariantes os 

módulos de cisalhamento transversal e longitudinal se tornariam necessariamente iguais, o que 

não seria compatível com evidências experimentais. Em seguida, o autor propôs alguns 

modelos. Para fins comparativos, foram considerados três dos modelos apresentados. 

 

3.3.5.1 Variação I 

A primeira variação considerada tem a seguinte forma: 

 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 =
(𝐸𝐿+𝜇𝑇−4𝜇𝐿)

8
(𝐼4 − 1)2 +

(𝜇𝑇−𝜇𝐿)

2
(2𝐼4 − 𝐼5 − 1) (3.25) 

onde: 

𝐸𝑇 = módulo de elasticidade transversal (direção normal às fibras), [Pa] 

𝐸𝐿 = módulo de elasticidade longitudinal (direção paralela às fibras), [Pa] 

𝜇𝑇 = módulo de cisalhamento transversal (direção normal às fibras), [Pa] 

𝜇𝐿 = módulo de cisalhamento longitudinal (direção paralela às fibras), [Pa] 

É importante ressaltar que os módulos de elasticidade e de cisalhamento 𝐸𝑇, 𝐸𝐿, 𝜇𝑇 e 𝜇𝐿 

dizem respeito ao material como um todo e são diferentes do módulo de cisalhamento 𝜇, 
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referente à matriz e presente na parcela isotrópica da energia de deformação. Eles podem ser 

calculados a partir das propriedades dos materiais das fibras e da matriz, pela regra da mistura: 

 𝐸𝑇 =
𝐸𝑓𝐸𝑚

(𝑣𝑚𝐸𝑓+𝑣𝑓𝐸𝑚)
  (3.26) 

 𝐸𝐿 = 𝑣𝑓𝐸𝑓 + 𝑣𝑚𝐸𝑚  (3.27) 

 𝜇𝑇 =
𝐸𝐿𝐸𝑇

(4𝐸𝐿−𝐸𝑇)
  (3.28) 

 𝜇𝐿 =
𝜇𝑓𝜇𝑚

(𝜈𝑚𝜇𝑓+𝜈𝑓𝜇𝑚)
  (3.29) 

onde: 

𝑣𝑓 = fração volumétrica das fibras 

𝑣𝑚 = fração volumétrica da matriz 

𝐸𝑓 = módulo de elasticidade das fibras, [Pa] 

𝐸𝑚 = módulo de elasticidade da matriz, [Pa] 

𝜇𝑓 = módulo de cisalhamento das fibras, [Pa] 

𝜇𝑚 = módulo de cisalhamento da matriz, [Pa] 

𝜈𝑓 = coeficiente de Poisson das fibras 

𝜈𝑚 = coeficiente de Poisson da matriz 

Ao substituirmos as equações (3.2) e (3.25) na equação (3.1), temos: 

 =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) +
(𝐸𝐿+𝜇𝑇−4𝜇𝐿)

8
(𝐼4 − 1)2 +

(𝜇𝑇−𝜇𝐿)

2
(2𝐼4 − 𝐼5 − 1) (3.30) 

E obtemos a parcela anisotrópica da tensão de cisalhamento: 

 𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐
= 2𝐼4 [

(𝐸𝐿+𝜇𝑇−4𝜇𝐿)

4
(𝐼4 − 1) + 𝜇𝑇 − 𝜇𝐿] sen𝛩 (cos𝛩 + 𝑘 sen𝛩) +

𝐼4(𝜇𝐿 − 𝜇𝑇)[𝑘 + 2𝑘(1 + 𝑘2)sen2𝛩 + (2 + 3𝑘2) cos𝛩 sen𝛩] (3.31) 

 

3.3.5.2 Variação II 

A segunda variação considerada tem a seguinte forma: 

 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 =
(𝐸𝐿+𝜇𝑇−4𝜇𝐿)

32
(𝐼5 − 1)2 +

(𝜇𝑇−𝜇𝐿)

2
(2𝐼4 − 𝐼5 − 1) (3.32) 
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Os parâmetros são os mesmos já apresentados na variação I. Dessa forma, as 

observações feitas em relação aos parâmetros da variação I também são válidas para estes 

parâmetros. Ao substituirmos as equações (3.2) e (3.32) na equação (3.1), temos: 

 =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) +
(𝐸𝐿+𝜇𝑇−4𝜇𝐿)

32
(𝐼5 − 1)2 +

(𝜇𝑇−𝜇𝐿)

2
(2𝐼4 − 𝐼5 − 1) (3.33) 

E obtemos a parcela anisotrópica da tensão de cisalhamento: 

 𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐
= 2𝐼4(𝜇𝑇 − 𝜇𝐿) sen𝛩 (cos𝛩 + 𝑘 sen 𝛩) + 𝐼4 [

(𝐸𝐿+𝜇𝑇−4𝜇𝐿)

8
(𝐼5 − 1) + 𝜇𝐿 −

𝜇𝑇] [𝑘 + 2𝑘(1 + 𝑘2)sen2𝛩 + (2 + 3𝑘2) cos𝛩 sen𝛩] (3.34) 

 

3.3.5.3 Variação III 

A terceira variação considerada tem a seguinte forma: 

 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 =
(𝐸𝐿+𝜇𝑇−4𝜇𝐿)

16
(𝐼4 − 1)(𝐼5 − 1) +

(𝜇𝑇−𝜇𝐿)

2
(2𝐼4 − 𝐼5 − 1) (3.35) 

Os parâmetros são os mesmos já apresentados na variação I. Dessa forma, as 

observações feitas em relação aos parâmetros da variação I também são válidas para estes 

parâmetros. Ao substituirmos as equações (3.2) e (3.35) na equação (3.1), temos: 

 =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) +
(𝐸𝐿+𝜇𝑇−4𝜇𝐿)

16
(𝐼4 − 1)(𝐼5 − 1) +

(𝜇𝑇−𝜇𝐿)

2
(2𝐼4 − 𝐼5 − 1) (3.36) 

E obtemos a parcela anisotrópica da tensão de cisalhamento: 

 𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐
= 2𝐼4 [

(𝐸𝐿+𝜇𝑇−4𝜇𝐿)

16
(𝐼5 − 1) + 𝜇𝑇 − 𝜇𝐿] sen𝛩 (cos𝛩 + 𝑘 sen𝛩) +

𝐼4 [
(𝐸𝐿+𝜇𝑇−4𝜇𝐿)

8
(𝐼4 − 1) + 𝜇𝐿 − 𝜇𝑇] [𝑘 + 2𝑘(1 + 𝑘2)sen2𝛩 + (2 + 3𝑘2) cos𝛩 sen𝛩] (3.37) 

 

3.3.6 Modelo proposto por Holzapfel et al (2002) 

 

O modelo apresentado por Holzapfel et al em 2002 [9] tem a seguinte forma: 

𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 =
𝐶1

2𝐶2
[𝑒𝐶2(𝐼4−1)2 − 1] (3.38) 

onde: 

𝐶1 = constante do material 

𝐶2 = constante do material 
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𝐶1 > 0  

𝐶2 > 0  

Quando substituímos as equações (3.2) e (3.38) na equação (3.1), obtemos a equação 

completa para a energia de deformação: 

  =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) +
𝐶1

2𝐶2
[𝑒𝐶2(𝐼4−1)2 − 1] (3.39) 

A partir das equações (2.18) e (3.39), obtemos a parcela anisotrópica da tensão de 

cisalhamento no material: 

𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐
= 2𝐼4𝐶1(𝐼4 − 1)𝑒𝐶2(𝐼4−1)2 sen𝛩 (cos𝛩 + 𝑘 sen𝛩) (3.40) 

 

3.3.7 Modelo proposto por Holzapfel e Ogden (2015) 

 

O modelo apresentado por Holzapfel e Ogden em 2015 [8] tem a seguinte forma: 

𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 =
𝜈

2
(𝐼4

∗ − 1)2 (3.41) 

onde: 

𝜈 = parâmetro do material 

𝐼4
∗ = 1 + 𝐶1𝑘

2  (3.42) 

𝐶1 = Constante que reflete a dispersão das fibras no material 

0 ≤ 𝐶1 ≤
1

3
  

Quando substituímos as equações (3.2), (3.41) e (3.42) na equação (3.1), obtemos a 

equação completa para a energia de deformação: 

  =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) +
𝜈

2
(𝐼4

∗ − 1)2 (3.43) 

A partir das equações (2.18) e (3.43), obtemos a parcela anisotrópica da tensão de 

cisalhamento no material: 

𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐
= 2𝐼4𝜈(𝐶1𝑘

2) sen𝛩 (cos𝛩 + 𝑘 sen𝛩) (3.44) 
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3.3.8 Modelo proposto por Bonet e Burton (1998) 

 

Em 1998, Bonet e Burton apresentaram um modelo que já considera 𝐼4 e 𝐼5 [2] e tem a 

seguinte forma: 

𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 = (𝐼4 − 1)[𝐶1 + 𝐶2(𝐼1 − 3) + 𝐶3(𝐼4 − 1)] −
𝐶1

2
(𝐼5 − 1) (3.45) 

onde: 

𝐶1 = constante do material 

𝐶2 = constante do material 

𝐶3 = constante do material  

Quando substituímos as equações (3.2) e (3.45) na equação (3.1), obtemos a equação 

completa para a energia de deformação: 

  =
31−∝

2∝
𝜇(𝐼1

∝ − 3∝) + (𝐼4 − 1)[𝐶1 + 𝐶2(𝐼1 − 3) + 𝐶3(𝐼4 − 1)] −
𝐶1

2
(𝐼5 − 1) (3.46) 

Como a parcela anisotrópica da energia de deformação apresentada pelos autores 

contém o invariante 𝐼1, a parcela isotrópica da tensão de cisalhamento no material tem uma 

forma um pouco diferente da equação (3.3): 

𝝈𝟏𝟐𝒊𝒔𝒐
= 𝜇𝑘 [

(3+𝑘2)

3
]
𝛼−1

+ 2𝑘𝐶2(𝑘
2sen2𝛩 + 2𝑘 cos𝛩 sen𝛩) (3.47) 

E a partir das equações (2.18) e (3.46), obtemos a parcela anisotrópica da tensão de 

cisalhamento no material: 

𝝈𝟏𝟐𝒂𝒏𝒊𝒔𝒐
= 2𝐼4[𝐶1 + 𝐶2𝑘

2 + 2𝐶3(𝐼4 − 1)] sen𝛩 (cos𝛩 + 𝑘 sen𝛩) − 𝐼4𝐶1[𝑘 +

2𝑘(1 + 𝑘2)sen2𝛩 + (2 + 3𝑘2) cos𝛩 sen𝛩] (3.48)  

  



31 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O modelo de Lopez-Pamies [15] foi o primeiro a ser ajustado a dados experimentais. Já 

que esse modelo foi utilizado para a parcela isotrópica, os dados experimentais utilizados no 

ajuste foram de corpos de prova sem fios de nylon. Dessa forma, o comportamento da matriz 

foi ajustado de maneira independente da contribuição das fibras. Os resultados obtidos no ajuste 

são mostrados na Tabela 4.1 a seguir. 

Tabela 4.1: Resultados do ajuste do modelo de Lopez-Pamies (2010) 

Parâmetro Valor 
Erro 

(intervalo de confiança 95%) 
R2 

µ 0.361 0.004 
0.997 

α 0.5 Valor fixado na restrição 

 

Ao observarmos o coeficiente de determinação e o erro relacionado ao ajuste do 

parâmetro µ, percebemos que, de fato, o modelo descreve muito bem o comportamento 

observado a partir dos dados experimentais e fornece um ajuste alta confiabilidade. Isso se 

confirma quando observamos a Figura 4.1. Os valores encontrados para os parâmetros na 

Tabela 4.1 foram utilizados em todos os outros ajustes. 
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Figura 4.1 – Ajuste do modelo de Lopez-Pamies (matriz) 

A Tabela 4.2 mostra os coeficientes de determinação obtidos nos ajustes para a parcela 

anisotrópica proposta por cada modelo. Foi utilizado um coeficiente de determinação médio 

para facilitar a ordenação dos modelos. Em alguns casos, notamos que foi obtido um coeficiente 

de determinação negativo. Isso indica que a curva simplesmente não se ajustou aos dados, de 

maneira que um polinômio do primeiro grau forneceria um ajuste melhor. O modelo de Murphy 

(2013) não é apresentado na tabela, uma vez que não possui parâmetros a serem ajustados. Seus 

resultados foram analisados separadamente. 

Tabela 4.2: Coeficientes de determinação 

Modelo Variação 0° 30° 45° 60° 90° R2 Médio 

Bonet e Burton (1998) N/A 0.827 0.999 0.998 0.943 0.942 0.942 

Abeyaratne e Triantafyllidis (1984) N/A 0.827 0.961 0.941 0.943 0.929 0.920 

Holzapfel et al (2002) N/A 0.827 0.961 0.941 0.943 0.929 0.920 

Holzapfel e Ogden (2015) N/A 0.827 0.818 0.837 0.868 0.929 0.856 

Merodio e Ogden (2005) N/A 0.937 0.822 0.792 0.822 0.884 0.851 

Horgan e Saccomandi (2005) I 0.827 0.961 -0.552 -0.567 0.929 0.320 

Guo et al (2006) N/A 0.985 0.891 -0.650 -0.657 0.155 0.145 

Horgan e Saccomandi (2005) III 0.827 0.961 -0.650 -0.657 -0.067 0.083 

Horgan e Saccomandi (2005) II 0.836 -0.773 -0.641 -0.650 -0.177 -0.281 

 

De maneira isolada, a análise dos coeficientes de determinação não fornece informações 

suficientes a respeito da qualidade dos ajustes. O sentido físico e os erros de cada parâmetro 
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são informações importantes para avaliarmos a confiabilidade dos resultados obtidos. Dessa 

forma, os ajustes com maior destaque foram examinados de uma forma mais detalhada a seguir. 

 

4.1 MODELO PROPOSTO POR BONET E BURTON (1998) 

Os resultados obtidos no ajuste do modelo de Bonet e Burton aos dados experimentais 

são apresentados na Tabela 4.3. Ao analisarmos os valores apresentados na tabela, notamos que 

os erros relacionados ao ajuste nem sempre são pequenos. Isso mostra que o ajuste com o 

modelo em questão não apresentou grande confiabilidade. 

Tabela 4.3: Ajuste do modelo de Bonet e Burton (1998) 

Ângulo 
Parâmetro 

Erro* 
Parâmetro 

Erro* 
Parâmetro 

Erro* R2 
𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 

0° 4.26E-11 ** 0.421 ** 0.184 ** 0.827 

30° 1.47 1.10 4.73E-04 0.38 1.46 0.68 0.999 

45° 1.43 0.60 6.91E-06 0.19 0.889 0.25 0.998 

60° 4.41E-07 5.47 4.38E-07 1.13 9.37E-02 3.19 0.943 

90° 3.85E-12 ** 0.173 0.02 2.41E-14 ** 0.942 

* Intervalo de confiança 95% 

** Parâmetro fixado no limite 

 

Os ajustes referentes aos dados com fibras a 0° e 30° são mostrados na Figura 4.2 e 

representam o pior e o melhor valor de coeficiente de determinação, respectivamente. Podemos 

perceber que, apesar de apresentar o pior valor entre os coeficientes de determinação obtidos 

para o modelo em questão, o ajuste aos dados com fibras a 0° fornece uma boa representação 

do comportamento do material. O ajuste com fibras a 30°, por sua vez, confirma o resultado 

esperado pela observação do coeficiente de determinação. Podemos ver que o ajuste acompanha 

os dados experimentais de maneira excelente. Entretanto, parâmetros sem significado físico 

prejudicam a classificação do modelo. 
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Figura 4.2 - Ajuste do modelo de Bonet e Burton - fibras a 0° e 30° 

 

4.2 MODELO PROPOSTO POR ABEYARATNE E TRIANTAFYLLIDIS (1983) 

Os resultados obtidos no ajuste do modelo de Abeyaratne e Triantafyllidis aos dados 

experimentais são apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4: Ajuste do modelo de Abeyaratne e Triantafyllidis (1983) 

Ângulo 
Parâmetro 

Erro* R2 
γ 

0° 0.100 ∞ 0.827 

30° 1.50 0.14 0.961 

45° 0.507 0.050 0.941 

60° 0.519 0.051 0.943 

90° 0.761 0.095 0.929 

* Intervalo de confiança 95% 

 

Nos resultados dos ajustes com fibras de 30° a 90° observam-se valores com erros bem 

pequenos, o que mostra que o ajuste possui uma confiabilidade excelente. Para o ajuste com 

fibras a 0°, diversos chutes iniciais foram testados. Em todos os casos foi encontrado um erro 

infinito, o que pode ter alguma relação com o fato de que o modelo utiliza apenas o invariante 

𝐼4. Dispostas a 0°, as fibras apresentam um estiramento quase nulo durante a deformação e 
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contribuem com a tensão no material através da interação com a matriz. Como o invariante 

escolhido leva em consideração apenas o estiramento das fibras, o modelo não conseguiu obter 

um bom ajuste do parâmetro. Vemos que o valor inicial do parâmetro ajustado γ é mais baixo 

e cresce conforme o ângulo das fibras aumenta, apresentando um pico nos dados com fibras a 

30°. Tendo em vista que o parâmetro reflete a magnitude do reforço na direção das fibras, é 

esperado que o aumento no reforço aconteça com fibras a 45°. Apesar disso, esse resultado 

ainda pode ser considerado condizente com a definição apresentada, uma vez que existem 

imprecisões associadas à obtenção dos dados experimentais. Os ajustes referentes aos dados 

com fibras a 30° e 90° são mostrados na Figura 4.3 e representam o melhor e o pior valor de 

coeficiente de determinação, respectivamente. O ajuste com fibras a 0° não foi considerado por 

possuir uma confiabilidade nula. 

 

Figura 4.3 - Ajuste do modelo de Abeyaratne e Triantafyllidis - fibras a 30° e 90° 

Ao contrário do que foi observado para o modelo de Bonet e Burton, podemos perceber 

que a curva ajustada que fornece o melhor coeficiente de determinação exibe uma tendência 

ligeiramente diferente daquela observada nos dados experimentais. Por outro lado, percebemos 

que, apesar de fornecer o pior coeficiente de determinação, o ajuste com fibras a 90° ainda 

representa bem o comportamento do material. Dessa forma, de maneira geral, foram obtidos 

bons ajustes com o modelo de Abeyaratne e Triantafyllidis, mas não houve uma boa 

representação do material com fibras paralelas à direção da força de cisalhamento. 
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4.3 MODELO PROPOSTO POR MERODIO E OGDEN (2005) 

Os resultados obtidos no ajuste do modelo de Merodio e Ogden aos dados experimentais 

são apresentados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5: Ajuste do modelo de Merodio e Ogden (2005) 

Ângulo 
Parâmetro 

Erro* R2 
γ 

0° 0.082 0.026 0.937 

30° 0.130 0.026 0.822 

45° 0.036 0.007 0.792 

60° 0.038 0.007 0.822 

90° 0.046 0.007 0.884 

* Intervalo de confiança 95% 

 

A análise dos coeficientes de determinação indica que o ajuste com o modelo em questão 

não foi tão bom quanto o ajuste com o modelo de Abeyaratne e Triantafyllidis, mas se levarmos 

em consideração os erros obtidos, percebemos que foi alcançada uma boa confiabilidade nos 

ajustes com fibras em todas as direções testadas. Nesse caso, percebemos que a escolha do 

invariante 𝐼5, que leva em consideração a interação entre fibras e matriz, pode ter favorecido o 

ajuste aos dados com fibras a 0°. Podemos perceber, entretanto, que os valores obtidos no ajuste 

não concordam com o ajuste do modelo padrão, que possui o mesmo parâmetro. Os ajustes 

referentes aos dados com fibras a 0° e 45° são mostrados na Figura 4.4 e representam o melhor 

e o pior valor de coeficiente de determinação, respectivamente. 
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Figura 4.4 - Ajuste do modelo de Merodio e Ogden - fibras a 0° e 45° 

De fato, quando observamos a curva ajustada que fornece o pior coeficiente de 

determinação, podemos perceber uma tendência mais acentuada e de concavidade 

aparentemente diferente daquela observada nos dados experimentais, confirmando o resultado 

esperado a partir dos coeficientes de determinação. Um ponto interessante a ser observado é de 

que enquanto o modelo padrão se ajusta melhor aos dados de 30° a 90°, o modelo de Merodio 

e Ogden se ajusta melhor aos dados de 0°. Isso indica que, para a forma utilizada na formulação 

dos dois modelos, a utilização de apenas um invariante pode não ter sido suficiente para o ajuste 

aos dados experimentais. 

 

4.4 MODELOS PROPOSTOS POR MURPHY (2013) 

Todos os parâmetros utilizados nos modelos propostos por Murphy puderam ser 

calculados a partir das propriedades dos materiais da matriz e das fibras. A Tabela 4.6 mostra 

os valores calculados para cada parâmetro. Dessa forma, não foi necessário fazer qualquer 

ajuste aos dados experimentais. As figuras 4.5, 4.6 e 4.7 mostram as curvas calculadas e os 

dados experimentais com fibras a 0°, 45° e 90° para as três variações propostas. 

Tabela 4.6: Parâmetros calculados para o modelo de Murphy (2013) 

Parâmetro 
Valor calculado 

(MPa) 

𝐸𝑇 0.9515 

𝐸𝐿 1.6597 
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𝜇𝑇 0.2777 

𝜇𝐿 0.3193 

 

 

Figura 4.5 - Dados experimentais e curvas calculadas pela variação I do modelo de 

Murphy 

 

Figura 4.6 - Dados experimentais e curvas calculadas pela variação II do modelo de 

Murphy 
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Figura 4.7 - Dados experimentais e curvas calculadas pela variação III do modelo de 

Murphy 

 

Como podemos ver, os modelos descrevem melhor o comportamento do material com 

fibras a 0° e 90° do que o comportamento a 45°, que apresenta uma tendência diferente das 

curvas calculadas. As figuras 4.8 e 4.9 mostram uma comparação entre as curvas calculadas por 

cada variação para os ângulos de 30° e 60°, em contraste com os dados experimentais. A 

diferença entre as variações I e II é o uso de 𝐼4 ou 𝐼5 no termo de segunda ordem da equação. 

A partir das figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.9 podemos perceber que a variação I fornece uma melhor 

representação do comportamento do material. Pela Figura 4.8 o mesmo pode ser observado se 

considerarmos que a curva da variação I possui uma tendência mais próxima da observada pelos 

dados experimentais, em comparação com as duas outras curvas. Podemos ver, ainda, que a 

variação II fornece uma pior representação do comportamento e da tendência observados em 

todos os dados utilizados. 
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Figura 4.8 – Comparação entre as variações do modelo de Murphy – fibras a 30° 

 

 

Figura 4.9 - Comparação entre as variações do modelo de Murphy – fibras a 60° 

 

4.5 MODELOS PROPOSTOS POR HORGAN E SACCOMANDI (2005) 

Como visto na Tabela 4.2, o ajuste dos modelos de Horgan e Saccomandi aos dados 

experimentais resultou em valores muito baixos para o coeficiente de determinação. Além 
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disso, os resultados apresentaram intervalos de confiança muitas ordens de grandeza acima do 

valor das variáveis e o ajuste resultou em valores muito diferentes para os parâmetros a cada 

pequena mudança na estimativa inicial, de maneira que não há sentido em apresentar os valores 

obtidos. No entanto, é interessante que seja apresentada a curva obtida de modo a ilustrar um 

modelo em tais condições. A Figura 4.10 mostra um dos ajustes realizados com o modelo em 

questão. 

 

Figura 4.10 - Ajuste da variação II do modelo de Horgan e Saccomandi - fibras a 60° 

Como podemos ver, a curva ajustada a partir do modelo em questão não representa bem 

o comportamento do material. Em alguns ajustes, é possível ver a influência do rápido 

enrijecimento das fibras introduzido pelo logaritmo nas equações, mas o efeito nem sempre 

resulta em uma boa representação do comportamento observado nos dados experimentais, o 

que é mostrado nas figuras 4.11 e 4.12 a seguir. 
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Figura 4.11 - Ajuste da variação I do modelo de Horgan e Saccomandi - fibras a 30° 

 

 

Figura 4.12 - Ajuste da variação III do modelo de Horgan e Saccomandi - fibras a 45°
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5 CONCLUSÕES

Neste trabalho, modelos de energia de deformação para materiais hiperelásticos 

transversalmente isotrópicos foram avaliados. Os modelos foram ajustados a dados de ensaios 

nos quais corpos de prova de silicone reforçado por fibras em ângulos variados foram 

submetidos a cisalhamento simples. Em alguns ajustes foram observados valores ruins para os 

coeficientes de determinação ou elevadas margens de erro, que podem ser oriundas dos modelos 

em si, do método utilizado no ajuste ou de erros nos dados experimentais, relacionados ao 

aparato que foi utilizado nos testes e ao processo de fabricação dos corpos de prova, por 

exemplo. Dentre os modelos estudados, os que resultaram em ajustes de melhor confiabilidade 

para os parâmetros foram os propostos por Abeyaratne e Triantafyllidis (1984) e por Merodio 

e Ogden (2005), ambos com apenas um parâmetro a ser ajustado e com formulações similares. 

O parâmetro presente nos dois modelos é o mesmo e representa o grau de reforço na direção 

das fibras, o que de fato se refletiu nos resultados quando analisados separadamente. Entretanto, 

os valores obtidos para cada modelo não concordaram entre si. O ajuste com o modelo de Bonet 

e Burton (1998) foi o que apresentou os melhores coeficientes de determinação. Entretanto, o 

modelo faz uso de 3 parâmetros, cujos ajustes apresentaram uma confiabilidade inferior em 

relação aos dois modelos mencionados anteriormente. Para o modelo proposto por Murphy 

(2013) não foi necessário qualquer ajuste, pois todos os parâmetros têm significado físico e 

podem ser facilmente calculados. As variações I e III forneceram boas representações do 

comportamento do material. Enquanto isso, os ajustes com os modelos de Horgan e Saccomandi 

(2005) foram os que apresentaram os piores resultados, com uma baixa confiabilidade nos 

valores obtidos para os parâmetros e curvas que não se ajustaram aos dados experimentais. 

É muito importante ressaltar que as conclusões apresentadas dizem respeito à qualidade 

do ajuste dos modelos a dados de testes de cisalhamento simples e podem não ser aplicáveis à 

avaliação dos modelos para outros modos de deformação. Além disso, a forma como foram 
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feitos os ajustes e os erros relacionados aos dados experimentais também têm influência nos 

resultados obtidos.  
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