
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

LUCAS MACEDO BARBOZA 

 

 

 

ESTUDO DA INTEGRAL-J EM MATERIAL 

HIPERELÁSTICO SUBMETIDO AO MODO I DE 

CARREGAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2021 



 

LUCAS MACEDO BARBOZA 

 

 

ESTUDO DA INTEGRAL-J EM MATERIAL 

HIPERELÁSTICO SUBMETIDO AO MODO I DE 

CARREGAMENTO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Engenheiro 

Mecânico. 

 

 

Banca examinadora: 

 

____________________________________________________  

Prof. Luiz Carlos da Silva Nunes 

 

____________________________________________________ 

Prof. João Carlos Andrade de Deus Filho 

 

____________________________________________________ 

Profa. Carolina Seixas Moreira 

 

____________________________________________________ 

Prof. Marcel Duarte da Silva Xavier 

 

Niterói, RJ 

2021  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Monografia apresentada por Lucas Macedo Barboza ao curso de Engenharia Mecânica 

da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção do grau de 

Engenheiro Mecânico. 

 

Banca Examinadora: 

Prof. Luiz Carlos da Silva Nunes           Assinatura: ____________________________ 

Prof. João Carlos Andrade de Deus Filho   Assinatura: ____________________________ 

Profa. Carolina Seixas Moreira                   Assinatura: ____________________________ 

Prof. Marcel Duarte da Silva Xavier           Assinatura: ____________________________ 

 

Título do trabalho: Estudo da Integral-J em material hiperelástico submetido ao modo I de 

carregamento. 

Data, hora e local da defesa: 15/09/2021, 14:00, através de vídeo-conferência na plataforma 

Google Meet. 

Em Reunião Pública da Banca Examinadora, após apresentação da Monografia pelo 

candidato e análise e avaliação pelos membros da banca, o Trabalho Monográfico de Conclusão 

de Curso teve como resultado 

 Projeto aprovado sem restrições.  

 Projeto aprovado com restrições. 

 Projeto reprovado. 

 

Grau: ______ (______________________________________________________) 

Prazo concedido para cumprimento das exigências:     /     /        

Discriminação das exigências e/ou observações adicionais:  



1 

 

AGRADECIMENTOS 

Gostaria de agradecer primeiramente aos meus pais Alexander de Oliveira Barboza e 

Valéria Christina Ribeiro Macedo, e a minha irmã Giovana Macedo Barboza por toda a 

dedicação, carinho e compreensão durante toda minha trajetória até aqui, me apoiando em todos 

os momentos. Sem vocês nada disso seria possível. 

Gostaria de agradecer também a todos os meus amigos que estiveram ao meu lado, nos 

momentos de alegria e dificuldade, tornando todo esse caminho mais leve de ser percorrido. 

Em especial, Matheus Garcia, Camila de Abreu, Bruno Richard, Kelvin Peres, Gustavo Rocha, 

Gabriel Cazagrande, Bruno Soares e Lucas Valim. 

Também destaco a minha eterna gratidão a todos os professores que estiveram 

presentes e contribuíram para a minha formação, desde os primeiros da escola até o final da 

graduação. Especialmente agradeço aos meus orientadores Luiz Carlos da Silva Nunes e João 

Carlos Andrade de Deus Filho por todo profissionalismo e comprometimento em me ajudar na 

elaboração deste trabalho. 

 

  



2 

DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho a minha bisavó Miriam Macedo de Oliveira (in memoriam), que 

durante seus 92 anos de vida, lutou e se dedicou na construção da nossa família. Nenhum de 

nós, seus filhos, netos e bisnetos, chegaríamos até aqui sem a sua presença. Muito obrigado por 

tudo. 



3 

 

RESUMO 

O método da Integral-J possibilita quantificar a tenacidade à fratura de um material, ou 

seja, a capacidade de um dado material resistir à propagação de uma trinca sem que haja ruptura. 

Para isso, se faz necessária a utilização de um caminho fechado ao redor da ponta da trinca e a 

avaliação dos campos de deformação e tensão do material. Este trabalho de conclusão de curso 

tem por objetivo a avaliação da Integral-J de linha e Integral-J de área ao redor da ponta de uma 

trinca em um material hiperelástico, quando este é submetido a um carregamento de modo I de 

fratura. Busca-se comparar os valores obtidos em cada um dos casos e verificar se são 

equivalentes, conforme a teoria. Para alcançar tal feito, foi realizado um estudo acerca das 

propriedades dos materiais elastoméricos e da Integral-J de linha e Integral-J de área. Utilizou-

se uma borracha de silicone como material e o método de Correlação de Imagens Digitais foi 

empregado para obter os campos de deslocamento no corpo de prova ensaiado. Em seguida, 

através de programas implementados computacionalmente, foram obtidos os dados necessários 

para estimar o valor da Integral-J, isto é, os campos de deformação e tensão, e a densidade de 

energia de deformação. Com isso, foi possível concluir que as curvas da Integral-J de linha e 

de área apresentam comportamentos similares, visto que uma está contida no erro da outra. 

Também se verificou que, para uma região longe da singularidade, a Integral-J de linha 

apresenta o mesmo valor independente da trajetória escolhida ao redor da ponta da trinca. Além 

disso, realizando-se um estudo complementar, mostrou-se que a Integral-J sofre grande 

influência da tensão normal na direção de propagação da trinca. 

 

Palavras-chave: Integral-J de linha, Integral-J de área, elastômero, material hiperelástico, trinca, 

fratura. 
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ABSTRACT 

The J-Integral method makes it possible to quantify the fracture toughness of a 

material, that is, the capacity of a material to resist the propagation of a crack without 

breaking. For this, it is necessary to use a closed path around the crack tip and to evaluate 

the deformation and stress fields of the material. This work of mechanical engineering 

course conclusion has the objective of evaluate the line J-Integral and area J-Integral 

around the crack tip in a hyperelastic material, when it is subjected to a mode I fracture 

loading. The aim is to compare the values obtained in each case and verify that they are 

similar, according to the theory. To achieve this, a study was carried out on the 

properties of elastomeric materials and the line J-Integral and area J-Integral. A silicone 

rubber was used as the material and the Digital Image Correlation method was used to 

obtain the displacement fields in the tested specimen. Then, through computationally 

implemented programs, the necessary data were obtained to estimate the value of J-

Integral, that is, the strain and stress fields, and the strain energy density. Thus, it was 

possible to conclude that the line and area J-Integral curves present similar behavior, 

since one is contained in the error of the other. It was also verified that, for a region far 

from the singularity, the line J-Integral presents the same value regardless of the chosen 

trajectory around the crack tip. Furthermore, performing a complementary study, it was 

shown that the J-Integral is greatly influenced by the normal stress in the crack 

propagation direction. 

 

Keywords: line J-Integral, area J-Integral, elastomer, hyperelastic material, crack tip, 

fracture. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Devido a algumas características vantajosas como o baixo peso e resistência à corrosão, 

os materiais poliméricos são cada vez mais empregados no cotidiano da população mundial, 

em comparação com outros materiais, como os metálicos ou cerâmicos. Os polímeros estão 

presentes nas mais diversas aplicações, podendo ser empregados em condições menos severas 

de temperatura e pressão, como uma simples caneta, e até mesmo em condições mais extremas, 

como na indústria offshore. [1] 

Os materiais poliméricos são utilizados em tubulações, anéis de vedação, resinas, 

materiais impermeabilizantes. Podem ser encontrados em diferentes partes de um automóvel, 

desde o sistema elétrico até nos componentes mecânicos, e compõem aparelhos de alta 

tecnologia, como computadores e celulares. Trazendo para um contexto atual, os polímeros têm 

papel essencial em meio a pandemia do Covid-19, sendo empregados na fabricação de luvas, 

seringas, máscaras e outros materiais hospitalares, como ilustrado na Figura 1. [2] 

 

Figura 1 - Fabricação de máscaras por impressão 3D utilizando polímeros [2] 

 

Entre as diferentes classificações de polímeros, estão os elastômeros (borrachas), 

materiais que apresentam grande flexibilidade e retornam a sua forma original mesmo sofrendo 

grandes deformações. Abordando mais especificamente o campo da biomecânica, os polímeros 

elastoméricos apresentam comportamento mecânico semelhante aos tecidos biológicos moles, 

tais como pele, músculos, massa cinzenta cerebral, tendões e artérias. [3]  
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Um dos principais motivos para a queda da resistência mecânica nos materiais é a 

presença de trincas, que podem ser causadas, por exemplo, pela aplicação de tensões e 

deformações acima do valor crítico suportado. Além de comprometer o funcionamento da 

estrutura como um todo, as trincas podem levar à ruptura dos materiais. Com isso, se fazem 

necessários o estudo e a compreensão do comportamento dos materiais na presença de trincas, 

bem como avaliar as cargas críticas suportadas por uma determinada estrutura. 

Novamente no contexto da biomecânica, o entendimento do comportamento de tecidos 

biológicos moles, como um tendão, submetido à diferentes tipos de carregamentos e na 

presença de trincas, pode auxiliar no desenvolvimento de técnicas para prevenção de lesões. 

Outro benefício proporcionado por esse estudo é a criação de tecidos artificiais e materiais de 

reparo, que podem ser empregados na reconstituição de tecidos que sofreram algum tipo de 

dano. Também pode ser citada como exemplo a criação de tratamentos contra dores crônicas 

nas articulações, a partir do entendimento a respeito das propriedades mecânicas das cartilagens 

[4]. 

Portanto, a contribuição dos estudos envolvendo a fratura dos materiais elastoméricos 

vai além do campo da engenharia. Esse conhecimento científico pode ser aplicado de forma 

interdisciplinar, promovendo avanços também na área biológica e proporcionando benefícios 

para a sociedade de uma forma geral. 

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é realizar um estudo dos métodos da Integral-J de 

linha e Integral-J de área, utilizados para análise e quantificação da propagação de trincas. Será 

realizada uma comparação dos valores obtidos em cada uma das integrais, com o intuito de 

verificar se tais valores são iguais, conforme é estabelecido na literatura. Além disso, busca-se 

verificar se a teoria de independência da trajetória no cálculo da Integral-J de linha é verificada 

experimentalmente. 

Os parâmetros necessários para isso, como os campos de deslocamento, deformação e 

tensão, serão obtidos experimentalmente a partir do método de Correlação de Imagens Digitais, 

que apresenta a capacidade de medir, com precisão, deformações sem a necessidade de contato 

físico com o corpo de prova.  
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1.3 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

A seguir é apresentada uma breve descrição de como o texto será organizado nesse 

trabalho: 

No capítulo 2 é realizada a revisão bibliográfica deste estudo, onde foram apresentados 

trabalhos relevantes para a elaboração do presente trabalho. Foram abordados conceitos-chave 

para o desenvolvimento da pesquisa, como um panorama sobre o tipo de material que foi 

utilizado e sobre a área da mecânica da fratura. 

No capítulo 3 é abordado o meio pelo qual os dados necessários para a realização do 

trabalho foram colhidos, assim como a descrição do material utilizado, dos equipamentos e dos 

ensaios realizados. 

Nos capítulos 4 e 5 são apresentados o modelo adotado como referência e o método 

escolhido para que o objetivo principal do trabalho fosse alcançado, assim como todo o conceito 

matemático por traz desses métodos. 

No capítulo 6 é feita uma análise dos resultados obtidos após o tratamento matemático 

dos dados experimentais. Além disso, é realizada uma discussão a respeito desses resultados, 

comparando aquilo que foi obtido com o que era esperado de acordo com a literatura. 

No capítulo 7 são apresentadas conclusões e os pontos mais relevantes sobre tudo que 

foi desenvolvido no decorrer da pesquisa, avaliando o que foi possível alcançar com os 

resultados obtidos e as análises realizadas. 

 

. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os polímeros são materiais que podem ser originados de forma natural, presentes em 

processos biológicos e fisiológicos, ou de forma sintética. De acordo com Callister [5], através 

da descoberta de ferramentas modernas de pesquisa científica, principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial, deu-se início à produção de uma grande variedade de polímeros sintéticos 

provenientes das moléculas orgânicas, como plásticos e borrachas. A fabricação desses 

polímeros sintéticos em larga escala representa a principal conquista industrial da química 

orgânica no século XX. 

Em uma das principais publicações a respeito dos materiais poliméricos, Mano [6] relata 

que o comportamento mecânico dos polímeros tem grande importância na sua classificação, e 

mostra que as propriedades mecânicas dos materiais poliméricos podem ser especificadas 

através de parâmetros que também são utilizados no estudo de materiais metálicos. Como 

exemplo podem ser citados o módulo de elasticidade, a tensão limite de escoamento e a tensão 

limite de ruptura. 

Na Figura 2, Callister [5] apresenta curvas de tensão-deformação típicas dos polímeros. 

A curva A representa um polímero que não sofre deformação plástica, ou seja, de alta 

fragilidade; a curva B indica um material plástico, com a presença de uma região de deformação 

elástica e outra plástica; e a curva C, onde observa-se uma elevada deformação com a aplicação 

de baixas tensões, caracteriza um polímero elastomérico, com comportamento completamente 

elástico. 

 

Figura 2 - Curva tensão-deformação de um polímero frágil (curva A), plástico (curva B) e de um elastômero (curva C) [5] 
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Os materiais poliméricos, por serem de fabricação mais fácil que os metálicos, são 

empregados em uma vasta gama de aplicações: desde embalagens de produtos usados no dia a 

dia, até a indústria de óleo e gás, onde são submetidos a condições extremas de trabalho. Ainda 

segundo Mano [6], eles podem ser classificados em 3 diferentes grupos: materiais 

termoplásticos, materiais termoestáveis (termorrígidos ou termofixos) e elastômeros 

(borrachas). 

Os elastômeros, que serão utilizados como objeto de estudo no presente trabalho, 

apresentam cadeias moleculares interconectadas por ligações cruzadas, produzidas a partir do 

processo de vulcanização, ou cura. Esses materiais apresentam elevada elasticidade à 

temperatura ambiente, ou seja, atingem a ruptura com elevada deformação elástica, sem que 

ocorram deformações permanentes. Assim como os termorrígidos, se degradam quando 

submetidos a elevadas temperaturas [6]. 

Uma das principais causas para queda da resistência mecânica em componentes 

estruturais é a presença de trincas, a partir das quais pode originar-se uma falha. Tendo isso em 

vista, os primeiros estudos da Mecânica da Fratura Linear Elástica foram realizados por Griffith 

[7], em 1921. De forma geral, a Mecânica da Fratura tem como objetivo realizar a análise e 

controle da propagação de trincas em estruturas, de forma que essas trincas não resultem em 

uma ruptura do material.  

Conforme abordado por Pereira [8] em sua dissertação de mestrado, trincas causam 

uma concentração de tensões em suas extremidades, que levam à sua propagação. A 

determinação da vida útil de uma certa estrutura ou componente estrutural tem como base o 

conhecimento da distribuição das tensões geradas por uma trinca e de um critério para estimar 

o seu crescimento. 

Dessa forma, foram desenvolvidos ao longo do tempo métodos para analisar e 

quantificar a propagação de trincas. Em 1957, Irwin [9] propôs o fator de intensidade de tensão, 

usado para prever o estado de tensão na ponta da trinca. Posteriormente, em 1963, o conceito 

de deslocamento da abertura da ponta da trinca (CTOD – Crack-Tip Opening Displacement) 

foi proposto por Wells [10]. 

 Tendo em vista que a presença de uma região plástica impõe limitações a uma 

abordagem sob a ótica da fratura linear elástica, e com o avanço dos estudos no campo da 

mecânica da fratura, Rice [11] propôs em 1968 o método da Integral-J de linha. Esse método 

possibilita quantificar a tenacidade à fratura utilizando um caminho fechado ao redor da ponta 

da trinca. 
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Posteriormente, em 1985, Li et al. [12] propuseram uma expressão análoga à integral 

de Rice, em termos da integral de volume usando o teorema da divergência. Essa integral de 

volume pode ser convertida para uma integral de área no caso de problemas bidimensionais, 

como também é abordado neste trabalho. 

Os elastômeros são materiais que apresentam comportamento mecânico não-linear e 

sofrem grandes deformações, não sendo possível a utilização da teoria da mecânica da fratura 

linear elástica. Além disso, esses materiais podem ser considerados hiperelásticos, sendo 

descritos por uma função de energia de deformação. 

Na literatura, são identificados inúmeros modelos eficazes para a função de energia de 

deformação, como os modelos Neo-Hookeano [13], Mooney-Rivlin [14], Ogden [14], López-

Palmies [15] e Nunes [16]. No presente trabalho, destaca-se a contribuição de Yeoh [17] para 

descrever o comportamento mecânico do material hiperelástico analisado neste estudo. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAIS E CORPOS DE PROVA 

Os corpos de prova foram fabricados com uma matriz de borracha líquida de silicone 

branca modelo 4-150 RTV da empresa Moldflex, mostrada na Figura 3. De acordo com 

informações disponibilizadas pelo fabricante, essa é uma borracha de baixo custo vulcanizada 

por condensação à temperatura ambiente, utilizada na fabricação de moldes flexíveis para 

sabonetes, velas, biscuit, gesso e moldes em geral. Esse material apresenta boa elasticidade e 

resistência à tração, além de uma baixa viscosidade e dureza 18 Shore A. 

 

Figura 3 - Material utilizado: Borracha de silicone [18] 

 

Para a fabricação dos corpos de prova, utilizou-se um molde retangular de alumínio, 

conforme mostrado na Figura 4, colado sobre uma placa retangular de vidro. A base de vidro 

foi apoiada em um suporte com o intuito de garantir o nivelamento da superfície e, 

consequentemente, uma espessura constante do corpo de prova. 

 

Figura 4 - Molde empregado na fabricação dos corpos de prova [19] 
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A partir do molde utilizado, são obtidas tiras retangulares de pequena espessura. Com 

o objetivo de evitar trincas provenientes da fabricação, e que poderiam interferir nos resultados 

do ensaio, cortes únicos nas laterais do material foram feitos utilizando um estilete. Em seguida, 

a fim de preparar a amostra para o uso do método de correlação de imagens digitais, aplica-se 

um padrão aleatório na cor preta fosca utilizando um spray na região central do corpo de prova.  

Esse procedimento é ilustrado na Figura 5. 

   

Figura 5 - Procedimento de preparo do corpo de prova para o ensaio. Fonte: Autor 

 

Foram fabricados 3 corpos de prova planares, todos com tamanho inicial da trinca de 

20 mm, feitas utilizando um estilete. As dimensões de cada corpo de prova estão apresentadas 

a seguir na Tabela 1. 

Tabela 1 - Dimensões dos corpos de prova 

CP1  99,76 mm x 49,98 mm x 2,54 mm 

CP2  100,36 mm x 50,72 mm x 2,46 mm 

CP3  99,62 mm x 49,50 mm x 2,38 mm 

 

3.2 CORRELAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS 

Um dos principais desafios no âmbito da mecânica da fratura é compreender o 

surgimento de falhas em estruturas sujeitas à diferentes tipos de carregamentos. Tendo isso em 

vista, novas técnicas foram desenvolvidas visando a substituição de métodos convencionais que 

são capazes de medir deslocamentos e deformações. 

Como exemplo da evolução dos métodos empregados na mecânica da fratura, pode-se 

destacar a substituição do uso dos tradicionais strain gauges. Esses extensômetros, que realizam 
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a medição de deformações pontuais e precisam ser acoplados na estrutura, estão dando lugar a 

técnicas baseadas em imagens.  Essas técnicas não apresentam a necessidade de contato físico, 

e permitem a obtenção de campos de deslocamentos. 

Tais técnicas baseadas em imagens e que utilizam recursos computacionais – como a 

Correlação de Imagem Digital (DIC – Digital Image Correlation) – foram desenvolvidas e 

aplicadas com sucesso em uma ampla gama de problemas científicos e de engenharia, incluindo 

diversas áreas, como a mecânica da fratura, biomecânica, determinação de parâmetros 

constitutivos e avaliações não-destrutivas [20]. A correlação de imagens digitais é uma técnica 

de medição óptico-numérica, que permite determinar campos de deslocamento e deformação 

na superfície de objetos sob qualquer tipo de carregamento [21]. 

De forma geral, essa técnica é baseada no seguinte procedimento: são obtidas imagens 

do corpo de prova antes, durante e após a sua deformação, que serão processadas por meio de 

um software apropriado. No início do ensaio, é feito o registro de uma imagem de referência. 

Ao longo da aplicação do deslocamento, são capturadas diversas imagens a fim de acompanhar 

o deslocamento. Durante o processamento computacional, uma região do corpo de prova é 

selecionada para ter o seu deslocamento acompanhado, sendo dividida em pequenas sub-regiões 

conhecidas como sub-imagens de referência. O programa computacional de correlação de 

imagens digitais irá procurar essas pequenas sub-regiões nas imagens deslocadas até achar uma 

correspondência e assim, determinar o deslocamento da sub-região. Esse procedimento, 

ilustrado na Figura 6, é feito em todas as imagens até se obter o campo de deslocamento 

completo do ensaio [22]. Conhecendo-se esse campo de deslocamento, torna-se possível um 

estudo mais aprofundado sobre a propagação da trinca no material em questão. 

 

Figura 6 – Representação da técnica de Correlação de Imagens Digitais. Fonte: [23] (alterado pelo autor) 
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Um fator importante e necessário para a utilização do método DIC é a preparação do 

corpo de prova. Visto que a análise será feita usando imagens da superfície do corpo de prova, 

este deve ter características especiais, como receber um padrão aleatório em sua superfície, 

adicionado com um spray de tinta na cor preta fosca [24]. 

Após ser introduzido na década de 1980, a técnica de Correlação de Imagens recebe 

melhorias e evoluções significativas, como desenvolvimento de novos instrumentos de medição, 

métodos computacionais, softwares e equipamentos. Entre esses avanços destacam-se o 

desenvolvimento de câmeras de alta velocidade, permitindo um grande número de frames 

captados por segundo, e a análise de campos de deformação tridimensionais. 

Estão entre as vantagens do método de Correlação de Imagens Digitais [8]: 

 Simplicidade dos equipamentos e do método utilizado; 

 Obtenção rápida dos resultados; 

 Pode ser utilizado em diferentes aplicações; 

 Mapeamento da deformação em toda superfície, e não apenas ponto a ponto; 

 Ausência de contato entre o equipamento e o corpo de prova; 

 Preparação rápida das amostras; 

 O tamanho do objeto analisado pode variar de escala microscópica até uma escala 

macroscópica. 

 

3.3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O presente trabalho utilizou dados de um ensaio com o modo I de carregamento, a 

partir de um corpo de prova fabricado em silicone. Nessa seção é apresentado o procedimento 

experimental dos ensaios que foram executados previamente no laboratório de Opto Mecânica 

da Universidade Federal Fluminense. 

Destaca-se que os procedimentos experimentais apresentados nessa seção não foram 

executados pelo autor. O autor deste trabalho apenas acompanhou a execução de tais 

procedimentos, realizou a Correlação de Imagens Digitais e o tratamento dos dados através dos 

programas implementados computacionalmente. 

Conforme apresentado na Tabela 2, nos três corpos de prova utilizados, o comprimento 

da região útil entre as garras do aparato experimental foi cerca de 8 vezes maior que a altura.  
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Tabela 2 - Área útil entre as garras do aparato experimental 

CP1  99,76 mm x 12,58 mm 

CP2  100,36 mm x 12,32 mm 

CP3  99,62 mm x 12,08 mm 

 

Com um comprimento muito maior que a altura, e por sua vez, essas duas dimensões 

muito maiores que a espessura do material, torna-se possível a consideração de um estado plano 

de tensões, como ilustrado na Figura 7. [25] 

 

Figura 7 - Representação de um estado plano de tensões [26] 

 

Tais corpos de prova foram fixados em uma máquina universal de tração, que realizou 

com sua garra superior um movimento quase-estático, de 8 mm/min de velocidade, à 

temperatura constante, caracterizando o Modo I de carregamento mostrado na Figura 8. Nesse 

modo de carregamento, é aplicada uma carga de tração normal ao plano da trinca, promovendo 

a sua abertura e a sua propagação [26]. A parte inferior do corpo de prova permaneceu fixa 

durante todo o ensaio, e empregou-se uma célula de carga de 50 kgf nos três ensaios realizados. 

  

Figura 8 - Modo I de carregamento [22] (Alterado pelo autor) 
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Para a captura das imagens durante o ensaio, utilizou-se uma câmera de alta resolução 

Sony XCD-SX910 com lente MLH 10x, fabricada pela empresa Computar. Esse equipamento 

foi posicionado perpendicular à superfície plana do corpo de prova, de forma que fosse possível 

capturar imagens da região da trinca do corpo de prova, conforme representado na Figura 9. O 

tempo de aquisição das imagens estabelecido foi de 0,5s, totalizando 176 imagens capturadas 

no primeiro ensaio e 178 nos ensaios seguintes. 

 

Figura 9 – (a) Configuração experimental e (b) Corpo de prova planar submetido a um estado de deformação de modo I de 
fratura. Fonte: Autor 

 

As imagens dos 3 corpos de prova capturadas durante os ensaios foram processadas 

utilizando um software de correlação de imagens digitais. Para isso foi realizada a calibração 

das imagens de pixel para milímetro, com um fator de calibração de 42,4 pixels/mm, e foi 

utilizada uma malha retangular de 48x48 elementos. Com isso, foi possível a obtenção do 

campo de deslocamento na direção horizontal, 𝑢1, e do campo de deslocamento na direção 

vertical, 𝑢2.  

 A partir da carga aplicada ao corpo de prova durante os ensaios, F, medida com auxílio 

da célula de carga, e da área inicial da amostra, A0, é possível obter a tensão nominal aplicada 

sobre o material, P, também conhecida como tensão de engenharia. 
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                                                                                  𝑃 =  
𝐹

𝐴0
                                                                   (1) 

 Adotando a hipótese de que o material é incompressível, seu volume pode ser 

considerado constante do início ao fim do ensaio, isto é: 

                                                                             𝐴𝐿 =  𝐴0𝐿0                                                                 (2) 

onde L e L0 correspondem, respectivamente, aos comprimentos final e inicial do corpo de prova 

na direção perpendicular ao sentido de propagação da trinca. 

Assim, a tensão nominal pode ser transformada em uma tensão verdadeira, σ𝑣 , da 

seguinte forma: 

                                                                     σ𝑣 =  
𝐹

𝐴
= 

𝐹𝐿

𝐴0𝐿0
                                                                (3) 

A razão entre os comprimentos L e L0 corresponde ao estiramento, λ. Portanto, tem-se 

que: 

                                                                     σ𝑣 =
𝐹

𝐴0
λ =  𝑃 λ                                                                (4) 
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4 MODELO CONSTITUTIVO 

4.1 ESTADO PLANO DE TENSÕES 

No presente trabalho será utilizado um material hiperelástico incompressível e 

isotrópico com pequena espessura e comprimento aproximadamente 8 vezes maior que a altura, 

fixado na sua parte inferior e tracionado no sentido de sua altura, conforme é representado na 

Figura 10. Dessa forma, pode-se admitir que o corpo de prova está submetido a um estado plano 

de tensões, conceito amplamente conhecido na literatura. 

 

Figura 10 - Representação do ensaio realizado. Fonte: Autor 

 

O campo de deslocamento de um corpo, representado por 𝒖 , é uma função que 

depende de 2 variáveis: a posição do corpo indeformado, X, e o tempo, t. Essa função é descrita 

por: 

                                              𝒖(𝑿, 𝑡) = 𝒙(𝑿, 𝑡) − 𝑿                                                       (5) 

onde x é a posição do corpo deformado, ou seja, a configuração atual. 

Admitindo-se um vetor no estado inicial (indeformado) dX, este modifica-se para dx 

após sofrer deformação, de acordo com: 

                                              𝒙(𝑿, 𝑡) = 𝒖(𝑿, 𝑡) + 𝑿                                                  (6) 

                                           
d𝐱

d𝐗
=  

d𝐮

d𝐗
+

d𝐗

d𝐗
=

d𝐮

d𝐗
+ 𝑰                                             (7) 

sendo 
d𝐱

d𝐗
 o tensor gradiente de deformação, F. 
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                                                    𝑭 =
d𝐱

d𝐗
                                                                 (8) 

                    𝑭 =
d𝐮

d𝐗
+ 𝑰 =  

[
 
 
 
 
𝜕𝑢1

𝜕𝑋1

𝜕𝑢2

𝜕𝑋1

𝜕𝑢3

𝜕𝑋1

𝜕𝑢1

𝜕𝑋2

𝜕𝑢2

𝜕𝑋2

𝜕𝑢3

𝜕𝑋2

𝜕𝑢1

𝜕𝑋3

𝜕𝑢2

𝜕𝑋3

𝜕𝑢3

𝜕𝑋3]
 
 
 
 

+ [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

]                            (9)  

       𝑭 =

[
 
 
 
 
𝜕𝑢1

𝜕𝑋1
+ 1

𝜕𝑢2

𝜕𝑋1

𝜕𝑢3

𝜕𝑋1

𝜕𝑢1

𝜕𝑋2

𝜕𝑢2

𝜕𝑋2
+ 1

𝜕𝑢3

𝜕𝑋2

𝜕𝑢1

𝜕𝑋3

𝜕𝑢2

𝜕𝑋3

𝜕𝑢3

𝜕𝑋3
+ 1]

 
 
 
 

= [

𝜑11 𝑘12 𝑘13

𝑘21 𝜑22 𝑘23

𝑘31 𝑘32 𝜑33

]                   (10) 

Conhecendo-se o tensor F, pode-se obter o tensor de deformação de Cauchy-Green à 

esquerda, B, a partir do produto entre o tensor gradiente de deformação e sua transposta: 

                        𝑩 =  𝑭𝑭𝑇 = [

𝜑11 𝑘12 𝑘13

𝑘21 𝜑22 𝑘23

𝑘31 𝑘32 𝜑33

] . [

𝜑11 𝑘21 𝑘31

𝑘12 𝜑22 𝑘32

𝑘13 𝑘23 𝜑33

]                       (11) 

No estado considerado, a configuração indeformada é chamada de Xn; a configuração 

deformada é representada por xn; já os estiramentos nas direções n serão representados por λn. 

Dessa forma, nas três direções principais temos: 

                                                          𝑥1 =  𝜆1𝑋1                                                                      (12) 

                                                         𝑥2 =  𝜆2𝑋2                                                                      (13) 

                                                         𝑥3 =  𝜆3𝑋3                                                                      (14) 

 Com base nas configurações adotadas e no material utilizado, algumas considerações 

devem ser feitas:  

 Há deformação nas três direções consideradas, Portanto: 

                                                                                  𝜆1 ≠ 1                                                                    (15) 

                                                                                  𝜆2 ≠ 1                                                                    (16) 

                                                                                  𝜆3 ≠ 1                                                                    (17) 

 A borracha de silicone utilizada é um material homogêneo e incompressível, ou seja, 

seu volume se mantém constante durante todo o processo. Assim: 
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                                                                           det(𝑩) = 1                                                                (18) 

                                            𝜆1  𝜆2  𝜆3 = 1                                                              (19) 

Substituindo as equações (15) e (16) na equação (19), tem-se que: 

                                              𝜆3 =
1

𝜆1 𝜆2
                                                               (20) 

As deformações principais 𝜆1, 𝜆2 𝑒 𝜆3 são obtidas a partir da equação característica 

abaixo. Tais deformações são determinadas pelos valores de 𝜆 que satisfazem a igualdade, isto 

é, são os autovalores do tensor B. 

                                                                      det(𝑩 −  𝜆 𝑰) = 0                                                     (21) 

Seja W a função de energia de deformação para um material hiperelástico, que 

representa o acúmulo de energia mecânica por unidade de volime no corpo quando este é 

deformado. W é escrito em função apenas dos componentes de deformação. 

Dado que o material utilizado nos ensaios é assumido como hiperelástico, 

incompressível e isotrópico, ou seja, apresenta volume constante e propriedades mecânicas 

iguais em todas as direções, W pode ser expressa em função dos seus invariantes. 

                                                                   𝑊 =  𝑊 [𝐼1(𝑩), 𝐼2(𝑩)]                                                 (22) 

Nesse trabalho será utilizado o modelo de energia de deformação de Yeoh, que assume 

a independência em relação ao segundo invariante, 𝐼2 [27]. Portanto, W será escrita em função 

apenas do primeiro invariante, 𝐼1: 

                                                                        𝑊 =  𝑊 [𝐼1(𝑩)]                                                       (23) 

Como destacado na equação (22), o primeiro invariante é função do tensor de 

deformação de Cauchy-Green à esquerda, sendo seu valor obtido pelo traço da matriz B, dado 

por: 

                                                            𝐼1  =  𝑡𝑟(𝑩) = 𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3                                              (24) 

Para os materiais hiperelásticos, mantendo as considerações feitas anteriormente, o 

tensor tensão de Cauchy é dado pela expressão a seguir, sendo 𝑝 o multiplicador de Lagrange 

e 𝐈 a matriz identidade: 

                                                                     𝝈 = − 𝑝𝑰 + 2
𝑑𝑊

𝑑𝐼1
𝑩                                                     (25) 
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Para determinar o multiplicador de Lagrange, será utilizada a terceira dimensão do 

corpo de prova ensaiado. Escrevendo a equação (25) na forma matricial, tem-se que: 

             [

𝜎11 𝜏12 𝜏13

𝜏21 𝜎22 𝜏23

𝜏31 𝜏32 𝜎33

] = − 𝑝 [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] + 2
𝑑𝑊

𝑑𝐼1
 [
𝜆1 0 0
0 𝜆2 0
0 0 𝜆3

]                       (26)  

Tendo em vista que o corpo de prova tem espessura muito menor que as outras 

dimensões, pode-se admitir um estado plano de tensões. Portanto, as componentes de tensão na 

direção 3 são nulas, resultando em: 

                                                           𝜎33 = − 𝑝 + 2
𝑑𝑊

𝑑𝐼1
𝜆3 = 0                                                 (27) 

                                                                      𝑝 =  2
𝑑𝑊

𝑑𝐼1
𝜆3                                                            (28) 

Reescrevendo a equação (25) utilizando o multiplicador de Lagrange encontrado em 

(28): 

                                                              𝝈 = − 2
𝑑𝑊

𝑑𝐼1
𝜆3𝑰 + 2

𝑑𝑊

𝑑𝐼1
𝑩                                          (29) 

                                                                    𝝈 = 2
𝑑𝑊

𝑑𝐼1
(𝑩 − 𝜆3𝑰)                                               (30) 

 

4.2 MODELO DE YEOH 

Nesse trabalho foi escolhida a função de energia de deformação proposta por Yeoh 

[17], por se tratar de um modelo simples, que apresenta dependência apenas do primeiro 

invariante de deformação, 𝐼1. De acordo com a literatura, esse modelo consegue descrever o 

comportamento de materiais hiperelásticos, incompressíveis e isotrópicos. A função W é dada 

por: 

                                                                   𝑊 =  ∑ 𝐶𝑛0(𝐼1 − 3)𝑛

𝑁

𝑛=1

                                                 (31) 

Considerando o modelo de Yeoh de ordem 3, ou seja, N=3, tem-se que 

                𝑊 =  ∑ 𝐶𝑛0(𝐼1 − 3)𝑛

3

𝑛=1

= 𝐶10(𝐼1 − 3)1 + 𝐶20(𝐼1 − 3)2 + 𝐶30(𝐼1 − 3)3            (32) 
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onde as constantes 𝐶10,  𝐶20 𝑒 𝐶30 são parâmetros do material utilizado. Como o material pode 

apresentar propriedades diferentes, devido ao lote e ao tempo, tais parâmetros podem apresentar 

variações. No presente trabalho, serão utilizados os valores encontrados na literatura que estão 

indicados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Parâmetros do silicone [19] 

 𝐶10 0,149 MPa 

 𝐶20 0,029 MPa 

 𝐶30 0,012 MPa 

 

Derivando a equação (31) em relação ao primeiro invariante, tem-se 

                                                             
𝑑𝑊

𝑑𝐼1
= ∑ 𝑛 𝐶𝑛0(𝐼1 − 3)𝑛−1      

𝑁

𝑛=1

                                        (33) 

                                              
𝑑𝑊

𝑑𝐼1
= 𝐶10 + 2 𝐶20(𝐼1 − 3)1 + 3 𝐶30(𝐼1 − 3)2                            (34) 

Conhecendo-se o modelo de energia de deformação, é possível determinar o tensor 

tensão de Cauchy a partir de (30): 

                        [

𝜎11 𝜏12 𝜏13

𝜏21 𝜎22 𝜏23

𝜏31 𝜏32 𝜎33

] = 2
𝑑𝑊

𝑑𝐼1
 ([

𝐵11 𝐵12 𝐵13

𝐵21 𝐵22 𝐵23

𝐵31 𝐵32 𝐵33

] − 𝜆3 [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] )               (35) 

Considerando a derivada da energia de deformação em relação ao primeiro invariante, 

determinada em (34), pode-se encontrar cada uma das componentes do tensor tensão de Cauchy, 

de acordo com 

                           𝜎11 = 2(𝐵11 − 𝜆3)[𝐶10 + 2 𝐶20(𝐼1 − 3)1 + 3 𝐶30(𝐼1 − 3)2]                      (36) 

                         𝜎22 = 2(𝐵22 − 𝜆3)[𝐶10 + 2 𝐶20(𝐼1 − 3)1 + 3 𝐶30(𝐼1 − 3)2]                       (37) 

                                𝜏12 = 2 𝐵12[𝐶10 + 2 𝐶20(𝐼1 − 3)1 + 3 𝐶30(𝐼1 − 3)2]                             (38) 
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5 INTEGRAL-J 

Um dos conceitos de maior importância no estudo sobre integridade estrutural em 

engenharia é o conceito de Tenacidade à Fratura. Essa propriedade indica a resistência do 

material à fratura na presença de uma trinca [5]. Nesse contexto, foram definidos parâmetros 

que permitem quantificar essa propriedade, possibilitando o estudo de diversos materiais 

submetidos às mais variadas solicitações. [28] 

Tendo em vista que a presença de uma região plástica impõe limitações a uma 

abordagem sob a ótica da fratura linear elástica, e com o avanço dos estudos no campo da 

mecânica da fratura, Rice [11] propôs em 1968 o conceito de Integral-J. Essa integral possibilita 

quantificar a tenacidade à fratura utilizando um caminho fechado ao redor da ponta da trinca, a 

partir da avaliação dos campos de deformação e tensão do material. Nesse trabalho, a Integral-

J será utilizada em um material com comportamento mecânico hiperelástico, sem a presença de 

plasticidade. 

 

5.1 INTEGRAL-J DE LINHA 

A Integral-J pode ser definida como a variação da energia potencial do material com 

respeito à propagação da trinca, quantificada por Rice [11] da seguinte maneira: 

                                                               ∫ [𝑊 𝑑𝑥2 − 𝑻 
𝜕𝒖

𝜕𝑿
𝑑𝑠]                                               (39)

Γ

 

Sendo cada grandeza da integral definida como: 

 Γ  é o caminho fechado ao redor da trinca, que tem início na parte inferior da trinca, 

seguindo em sentido anti-horário até a sua parte superior, como mostrado na Figura 

11. 

 u é o vetor deslocamento. 

 W é a densidade de energia de deformação, que representa o acúmulo de energia 

mecânica por unidade de volume no corpo quando este sofre deformação. 

 𝑥2 é a direção perpendicular ao sentido de propagação da trinca; 𝑥1 é o sentido de 

propagação da trinca. 

 T é o vetor que representa as tensões normais ao contorno Γ. O vetor normal a Γ é 

dado por n. 
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                                                      𝑇𝑖 = 𝜎𝑖𝑗𝑛𝑗                                                             (40)  

 

Figura 11 - Contorno fechado em sentido anti-horário para cálculo da Integral-J de linha. Fonte: [29] (alterado pelo autor) 

 

A integral-J de linha apresenta o mesmo valor para qualquer caminho escolhido ao redor 

da ponta da trinca para campos de deformação bidimensionais em materiais elásticos lineares e 

não-lineares [11]. Dado que o método de Correlação de Imagens Digitais utiliza uma malha 

retangular, neste trabalho será escolhida uma trajetória retangular através do perímetro dessa 

malha, conforme é mostrado na Figura 12. 

   

Figura 12 - Trajetória retangular para o cálculo da Integral-J. Fonte: autor. 
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A partir de (39), decompondo-se o vetor que representa as tensões normais ao contorno 

e o vetor de deslocamento nas coordenadas 𝑥1 e 𝑥2, obtém-se: 

                                        𝐽 = ∫ 𝑊 𝑑𝑥2
Γ

− ∫ (𝑇î +  𝑇𝑗̂). (
𝑑𝑢

𝑑𝑋
î +

𝑑𝑢

𝑑𝑋
𝑗̂)  𝑑𝑠

Γ
                                           (41)  

𝐽 = ∫ 𝑊 𝑑𝑥2
Γ

− ∫ {[𝜎11. 𝑛1]
𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
+ [𝜏12. 𝑛2]

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
 +  [𝜎22. 𝑛2]

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
+ [𝜏12. 𝑛1]

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1

}  𝑑𝑠
Γ

    (42) 

A fim de facilitar o cálculo da integral de linha, é possível subdividir o caminho Γ em 

trajetórias menores: Γ1 (entre os pontos 7 e 1), Γ2 (entre os pontos 1 e 2), Γ3 (entre os pontos 

2 e 3), Γ4 (entre os pontos 3 e 4), Γ5 (entre os pontos 4 e 5) e Γ6 (entre os pontos 5 e 6). Esses 

pontos estão indicados na Figura 12. 

 Trajetória Γ1 (entre os pontos 7 e 1): 

                                        𝐽1 = ∫ (𝑊 − 𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
− 𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
) 𝑑𝑥2

1

7

                           (43) 

 Trajetória Γ2 (entre os pontos 1 e 2): 

                                            𝐽2 = ∫ (𝜏12

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
+ 𝜎22

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
) 𝑑𝑥1

2

1

                                 (44) 

 Trajetória Γ3 (entre os pontos 2 e 3): 

                                       𝐽3 = ∫ (𝑊 − 𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
− 𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
) 𝑑𝑥2

3

2

                            (45) 

 Trajetória Γ4 (entre os pontos 3 e 4): 

                                        𝐽4 = ∫ (𝑊 − 𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
− 𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
) 𝑑𝑥2 

4

3

                          (46) 

 Trajetória Γ5 (entre os pontos 4 e 5): 

                                             𝐽5 = ∫ (𝜏12

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
+ 𝜎22

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
) 𝑑𝑥1  

5

4

                              (47) 

 Trajetória Γ6 (entre os pontos 5 e 6): 

                                       𝐽6 = ∫ (𝑊 − 𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
− 𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
) 𝑑𝑥2  

6

5

                          (48) 

 

Realizando o somatório de cada uma dessas trajetórias, a Integral-J fica definida como: 
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𝐽 = ∫ (𝑊 − 𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
− 𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
)𝑑𝑥2 +

1

7

∫ (𝜏12

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
+ 𝜎22

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
)𝑑𝑥1

2

1

+ ∫ (𝑊 − 𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
− 𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
)𝑑𝑥2

3

2

+ ∫ (𝑊 − 𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
− 𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
)𝑑𝑥2 

4

3

   (49)      

+ ∫ (𝜏12

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
+ 𝜎22

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
)𝑑𝑥1

5

4

+ ∫ (𝑊 − 𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
− 𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
) 𝑑𝑥2

6

5

 

Simplificando a equação (49), a Integral-J de linha é definida da seguinte forma: 

               𝐽 = 2 [∫ (𝑊 − 𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
− 𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
) 𝑑𝑥2 +

1

7

∫ (𝜏12

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
+ 𝜎22

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
) 𝑑𝑥1  

2

1

+ ∫ (𝑊 − 𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
− 𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
) 𝑑𝑥2

3

2

  ]                                                (50) 

 

5.2 INTEGRAL-J DE ÁREA 

Embora seja usual, o cálculo da Integral-J utilizando um contorno ao redor da ponta 

da trinca não oferece alto grau de precisão e pode ser matematicamente complexo dependendo 

da trajetória escolhida [30]. Li et al. [12] propuseram uma expressão equivalente em termos da 

integral de volume usando o teorema da divergência. Essa integral de volume pode ser 

convertida para uma integral de área no caso de problemas bidimensionais, resultando em 

                                                𝐽 = ∫ (𝜎𝒊𝒋

𝑑𝑢𝑖

𝑑𝑋1
−  𝑊𝛿1𝑗) 

𝜕𝑞

𝜕𝑋𝑗
 𝑑𝐴

𝐴

                                            (51) 

Sendo cada grandeza da integral definida como: 

 A é uma área cercada por contornos arbitrários contendo a ponta da trinca. Esses 

contornos se iniciam na parte superior da trinca e termina na parte inferior. 

 u é o vetor deslocamento. 

 W é a densidade de energia de deformação, que representa o acúmulo de energia 

mecânica por unidade de volume no corpo quando este sofre deformação. 

 𝛿1𝑗 é o delta de Kronecker, definido da seguinte forma: 

                                                          𝛿1𝑗 =  {
1, 𝑠𝑒 𝑗 = 1
0, 𝑠𝑒 𝑗 = 2

                                                  (52)     
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 q é uma função que impõe uma translação na direção 𝑥1 nos pontos materiais dentro 

do contorno interno, enquanto os pontos no contorno externo permanecem fixos, isto 

é, representa a propagação virtual da trinca. 

A região escolhida ao redor da ponta da trinca para a avaliação da Integral-J é mostrada 

na Figura 13. 

 

Figura 13 - Região ao redor da ponta da trinca para determinação da Integral-J. Fonte: Autor 

 

Expandindo (51) para as componentes 𝑥1 e 𝑥2, chega-se às seguintes equações: 

          𝐽 = ∫ (𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
−  𝑊𝛿11)

𝑑𝑞

𝑑𝑋1
 𝑑𝐴

𝐴

 +  ∫ (𝜏12

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
−  𝑊𝛿12)

𝑑𝑞

𝑑𝑋2
𝑑𝐴

𝐴

+ ∫ (𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
−  𝑊𝛿11)

𝑑𝑞

𝑑𝑋1
𝑑𝐴

𝐴

  +  ∫ (𝜎22

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
−  𝑊𝛿12)

𝑑𝑞

𝑑𝑋2
𝑑𝐴

𝐴

     (53) 

Agrupando os termos iguais de (53): 

                         𝐽 = ∫ (𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
− 𝑊𝛿11 + 𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
− 𝑊𝛿11)

𝑑𝑞

𝑑𝑋1
 𝑑𝐴

𝐴

                             

+  ∫ (𝜏12

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
− 𝑊𝛿12 + 𝜎22

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
− 𝑊𝛿12)

𝑑𝑞

𝑑𝑋2
𝑑𝐴

𝐴

                                  (54) 

Avaliando o Delta de Kronecker em cada uma das componentes de (54), encontra-se 

a Integral-J de área, dada por 

            𝐽 = ∫ [(𝜎11

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
+ 𝜏12

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
−  𝑊)

𝑑𝑞

𝑑𝑋1
 + (𝜏12

𝑑𝑢1

𝑑𝑋1
+ 𝜎22

𝑑𝑢2

𝑑𝑋1
)

𝑑𝑞

𝑑𝑋2
 ] 𝑑𝐴

𝐴

           (55) 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 14 apresenta um conjunto de imagens que foram capturadas durante os ensaios, 

retratando a propagação da trinca em um dos corpos de prova submetidos ao modo I de 

carregamento. 

 

Figura 14 - Propagação da trinca no corpo de prova. Fonte: Autor 

 

Conforme abordado ao longo do Capítulo 3, o método de Correlação de Imagens 

Digitais bidimensional permite a obtenção dos campos de deslocamento nas direções horizontal, 

𝑢1, e vertical, 𝑢2. Os campos obtidos em um dos corpos de prova ensaiados são apresentados 

na Figura 15. 
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Figura 15 - Campos de deslocamento: (a) 𝑢1 e (b) 𝑢2. Fonte: Autor 

 

É possível observar na Figura 15 que o deslocamento 𝑢1 é maior nas regiões inferior 

e superior da trinca, enquanto que na região mais próxima à ponta da trinca – região central do 

material – o deslocamento 𝑢1 se aproxima de zero. Nota-se que o deslocamento 𝑢2 é menor na 

parte inferior da trinca, onde o material se mantém fixo durante todo o ensaio, e há um aumento 

gradativo em direção à região superior. 

Comparando os valores obtidos para o campo de deslocamento, é possível observar 

que o campo de deslocamento 𝑢2 é maior que o campo de deslocamento 𝑢1 . Esse resultado 

pode ser considerado coerente para o modo I de carregamento, onde ocorre abertura da trinca, 

ao qual o material foi submetido durante os ensaios. 

Nas Figuras 16 e 17 são mostradas, respectivamente, as deformações e as tensões de 

um dos corpos de prova ensaiados. Destaca-se que, apesar da realização de um teste de 

cisalhamento puro, ou planar, utilizando a máquina universal de tração, não é configurado um 

estado de cisalhamento puro, em virtude da presença da trinca no material. Dessa forma, estão 

presentes tanto tensões normais, quanto tensões cisalhantes ao longo do corpo de prova. 

 

Figura 16 - Deformações ao redor da ponta da trinca: (a) 𝑒11, (b) 𝑒22 e (c) 𝑒12. Fonte: Autor 
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Figura 17 - Tensões ao redor da ponta da trinca: (a) 𝜎11, (b) 𝜎22  e (c) 𝜏12. Fonte: Autor 

  

Comparando-se qualitativamente as deformações e as tensões, percebe-se que há uma 

congruência na forma como ambas estão distribuídas ao redor da ponta da trinca. Dessa forma, 

pode-se validar que a equação constitutiva para um material hiperelástico, incompressível e 

isotrópico utilizada nesse trabalho está bem descrita.  

 Analisando a Figura 16, o campo de deformação em (a) mostra que quase não há 

deformação na direção de propagação da trinca; em (b) é possível observar uma deformação 

mais intensa na ponta da trinca, devido à força de tração que gera a sua propagação; em (c) 

percebe-se que a trinca promove um estado assimétrico da deformação. 

Através da Figura 17 é possível verificar, comparando os valores dos campos de tensão, 

que a tensão 𝜎22 exerce maior influência na propagação da trinca ao longo do ensaio, se 

comparada com as tensões  𝜎11 e 𝜏12. 

Uma trinca gera a concentração de tensões no seu entorno, o que permite sua propagação. 

Com o intuito de selecionar uma região livre dessa singularidade de tensão, foi utilizado nesse 

trabalho o critério de Von Mises [31].  A tensão equivalente de Von Mises é dada por: 

  𝜎𝑒𝑞 =
1

√2
√[(𝜎11 − 𝜎22)2 + (𝜎22 − 𝜎33)2 + (𝜎33 − 𝜎11)2 + 6(𝜏12

2 + 𝜏23
2 + 𝜏31

2)]       (56) 

 Essa tensão equivalente pode ser escrita em função das tensões principais (𝜎1, 𝜎2 𝑒 𝜎3), 

que são obtidas a partir dos autovalores do tensor tensão de Cauchy. Adotando novamente a 

consideração de um estado plano de tensões, a tensão equivalente de Von Mises é escrita da 

seguinte forma: 

                                                             𝜎𝑒𝑞 = √𝜎1
2− 𝜎1 𝜎2 +  𝜎2

2                                                    (57) 
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A Figura 18 mostra o resultado obtido para a tensão equivalente de Von Mises. É 

possível perceber que a tensão equivalente, 𝜎𝑒𝑞, é maior nas proximidades da ponta da trinca, 

verificando a existência de uma região de maior concentração de tensões, como esperado. 

 

Figura 18 - Tensão equivalente de Von Mises. Fonte: Autor 

 

A fim de verificar a teoria proposta por Rice de que a integral-J de linha apresenta o 

mesmo valor para qualquer caminho escolhido ao redor da ponta da trinca, foram utilizadas 

nesse trabalho 3 diferentes trajetórias para o cálculo da Integral-J de linha. Essas trajetórias 

estão apresentadas na Figura 19. 

 

Figura 19 - Trajetórias utilizadas para o cálculo da Integral-J de linha. Fonte: Autor 

  

Realizou-se ainda o cálculo do deslocamento da ponta da trinca, da, para todos os corpos 

de prova. Para encontrar esse valor, foi executado novamente o programa de Correlação de 

Imagens Digitais, mas considerando uma malha de apenas 2x2 elementos, posicionada na ponta 

da trinca. 

Conforme a trinca se propaga ao longo do material, torna-se possível obter tanto o 

deslocamento horizontal da ponta da trinca, 𝑑𝑎1, quanto o deslocamento vertical da ponta da 
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trinca, 𝑑𝑎2. A partir desses valores, utilizando o teorema de Pitágoras, se encontrou o valor do 

deslocamento da ponta da trinca: 

                                                                 𝑑𝑎 =  √𝑑𝑎1
2 + 𝑑𝑎2

2                                                          (58) 

A Figura 20 exibe a curva da Integral-J de linha em função do deslocamento da ponta 

da trinca em milímetros, da, obtido ao se utilizar as três trajetórias escolhidas. Esse 

procedimento foi adotado para todos os corpos de prova, e a curva abaixo representa a média 

dos valores obtidos nesses ensaios. As barras de erro representam o desvio padrão dos valores 

obtidos.  

 

Figura 20 - Integral-J de linha nas três trajetórias escolhidas. Fonte: Autor 

 

Nota-se que os valores obtidos utilizando a trajetória 3, ou seja, a trajetória mais interna, 

se distanciam dos resultados atingidos nas trajetórias 1 e 2. Isso se explica pelo fato da trajetória 

3 estar mais próxima da trinca, onde há influência da singularidade, como era esperado através 

da análise do critério de Von Mises e da distribuição da tensão 𝜎22 . 

Os resultados alcançados com as trajetórias 1 e 2 coincidem, visto que suas respectivas 

barras de erro se interceptam ao longo de toda a curva. Portanto, em regiões que não sofrem 

influência da singularidade da ponta da trinca, a Integral-J de linha independe da trajetória 

escolhida, como era esperado pela literatura. 
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Conforme salientado desde o início desse trabalho, um dos objetivos principais 

consiste em avaliar a equivalência entre a Integral-J de linha e de área utilizando, 

respectivamente, as equações (39) e (51). A Figura 21 ilustra essa comparação, onde a Integral-

J de linha representa a média dos valores obtidos em cada uma das trajetórias escolhidas.  

 

Figura 21 - Integral-J de linha e Integral-J de área. Fonte: Autor 

 

Percebe-se que, embora haja uma proximidade dos valores, não há uma igualdade no 

comportamento das curvas da Integral-J de linha e de área. Isto é, a Integral-J de área apresenta 

um comportamento não-linear mais severo que a Integral-J de linha. Essa diferença entre as 

curvas é considerada normal e esperada, pois durante a execução do método de Correlação de 

Imagens Digitais para obtenção dos campos de deslocamento, a propagação da trinca causa uma 

deformação da malha que é utilizada, gerando desvios nos valores obtidos. 

Pode-se verificar através das curvas que os resultados da Integral-J de linha e da 

Integral-J de área coincidem qualitativamente, visto que as barras de erro se interceptam ao 

longo das curvas da Figura 21. Portanto, os resultados obtidos são satisfatórios e atendem ao 

objetivo inicial do trabalho. 

Conforme apresentado anteriormente na Figura 17, por meio da comparação com as 

tensões  𝜎11 e 𝜏12, verifica-se que a tensão 𝜎22 exerce maior influência na propagação da trinca. 

Com isso, a fim de complementar o estudo apresentado ao longo deste trabalho, realizou-se 

uma análise para mostrar a influência da tensão 𝜎22  no cálculo da Integral-J, tanto de linha 

quanto de área. Para isso, realizou-se o cálculo da Integral-J de linha e da Integral-J de área 
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desconsiderando-se as tensões  𝜎11 e 𝜏12. Os resultados desta análise estão apresentados nas 

Figuras 22 e 23. 

 

Figura 22 - Influência da tensão 𝜎22  no cálculo da Integral-J de linha. Fonte: Autor 

 

 

Figura 23 - Influência da tensão 𝜎22  no cálculo da Integral-J de área. Fonte: Autor 

 

Analisando as curvas mostradas nas Figuras 22 e 23, percebe-se que a tensão 

𝜎22 apresenta grande influência no cálculo da Integral-J de linha e da Integral-J de área. Pode-

se perceber que as curvas da Integral-J de área são mais próximas que as curvas da Integral-J 

de linha, mas os resultados podem ser considerados iguais do ponto de vista qualitativo, já que 

as barras de erro se interceptam ao longo de toda a curva. Dessa forma, as tensões 𝜎11 e 𝜏12 

poderiam ser removidas do estudo sem comprometer os resultados. 
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7 CONCLUSÕES 

O objetivo principal desse trabalho foi verificar que os valores da Integral-J de linha e 

da Integral-J de área calculados ao redor da ponta de uma trinca são iguais, conforme é proposto 

pela literatura. Além disso, buscou-se verificar a teoria proposta por Rice de que o valor da 

Integral-J de linha independe da trajetória escolhida ao redor da ponta da trinca. 

Os campos de deslocamento obtidos através do método de Correlação de Imagens 

Digitais permitiram o cálculo das deformações, tensões, e da energia de deformação do material, 

utilizando-se o modelo hiperelástico de Yeoh de 3ª ordem, encontrado na literatura. Utilizando 

esses dados foi possível calcular a Integral-J de linha e a Integral-J de área. 

Realizando-se uma análise dos resultados obtidos observa-se que: os campos de 

deslocamento encontrados são condizentes com o modo I de carregamento ao qual o material 

foi submetido; as tensões e deformações apresentam uma similaridade na forma como estão 

distribuídas ao redor da ponta da trinca, indicando que a equação constitutiva utilizada é 

adequada para descrever o comportamento hiperelástico do material usado nesse estudo. 

Portanto, os resultados obtidos nesse trabalho são satisfatórios e cumprem o objetivo 

principal da pesquisa. Conclui-se que a teoria proposta por Rice da independência dos caminhos 

no cálculo da Integral-J de linha é válida quando o domínio da Integral-J está afastado da região 

de singularidade de tensão. Também é possível inferir que as curvas da Integral-J de linha e da 

Integral-J de área apresentam comportamentos similares, e que a tensão 𝜎22 exerce forte 

influência no cálculo da Integral-J. 
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TRABALHOS FUTUROS 

Com o intuito de se obter um melhor entendimento do tema abordado ao longo deste 

trabalho e complementar o estudo aqui apresentado, algumas sugestões de trabalhos futuros 

podem ser feitas.  

A primeira delas é a realização de um estudo envolvendo outros parâmetros de fratura 

importantes. Podem ser citados o CTOD (Crack Tip Opening Displacement), deslocamento da 

abertura da ponta da trinca, e o CTOA (Crack Tip Opening Angle), ângulo de abertura da ponta 

da trinca, permitindo um conhecimento mais amplo a respeito da fratura de materiais 

hiperelásticos. 

Também podem ser feitos estudos sobre o comportamento da borracha de silicone 

quando submetida a outros modos de fratura, como o modo II ou um modo misto I/II. Além 

disso, pode-se realizar o cálculo da Integral-J, tanto de linha quanto de área, utilizando-se outros 

modelos de energia de deformação para materiais hiperelásticos, traçando uma comparação 

entre os valores obtidos com esses modelos, e o modelo de Yeoh utilizado nesse trabalho. Por 

exemplo, os modelos de Mooney-Rivlin [14], Ogden [14], López-Pamies [15] e Nunes [16] 

podem ser empregados nesse estudo. 
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APÊNDICE 

A seguir serão apresentados os códigos implementados em Matlab para avaliação dos 

resultados experimentais. 

 Cálculo do modelo de Yeoh para materiais hiperelásticos: 

for k = 1:1:nImagens; 
for i = 1:1:malhax; 
for j = 1:1:malhay; 

             
%Cálculo da matriz gradiente de deformação: 

             
F11(i,j,k) = dudx(i,j,k) + 1; 
F12(i,j,k) = dudy(i,j,k); 
F13(i,j,k) = 0; 
F21(i,j,k) = dvdx(i,j,k); 
F22(i,j,k) = dvdy(i,j,k) + 1; 
F23(i,j,k) = 0; 
F31(i,j,k) = 0; 
F32(i,j,k) = 0; 
F33(i,j,k) = 1; 

             
F = [F11(i,j,k) F12(i,j,k) F13(i,j,k);  
     F21(i,j,k) F22(i,j,k) F23(i,j,k);  

     F31(i,j,k) F32(i,j,k) F33(i,j,k)]; 

             
%Cálculo do tensor de Cauchy-Green à esquerda: 

             
B = F*F';  

             
B11(i,j,k) = B(1,1); 
B12(i,j,k) = B(1,2); 
B13(i,j,k) = B(1,3); 
B21(i,j,k) = B(2,1); 

B22(i,j,k) = B(2,2); 
B23(i,j,k) = B(2,3); 
B31(i,j,k) = B(3,1); 
B32(i,j,k) = B(3,2); 
B33(i,j,k) = B(3,3); 

          
%Cálculo do primeiro invariante: 

             
I1(i,j,k) = trace(B);  

             
end 
end 
end 

  
%Parâmetros da borracha de silicone utilizados nos cálculos da tensão 
 energia de deformação e das tensões: 

  
C10 = 0.149 %[MPa];  
C20 = 0.029 %[MPa]; 
C30 = 0.012 %[MPa]; 

  
%Equação Constitutiva para materiais hiperelásticos: 
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for k = 1:1:nImagens 
for i=1:1:malhax 
for j = 1:1:malhay 

             
%Modelo de Yeoh para o cálculo da energia de deformação do   material: 

             
wenergia(i,j,k) = C10*(I1(i,j,k) - 3) + C20*(I1(i,j,k) - 3)^2 +     

C30*(I1(i,j,k) - 3)^3; 

             
%Derivada da energia de deformação em relação ao primeiro invariante: 

             
DwDI1(i,j,k) = C10 + 2*C20*(I1(i,j,k) - 3) + 3*C30*(I1(i,j,k) - 3)^2; 

             
%Cálculo do multiplicador de Lagrange, considerando um estado plano de 

tensões (sig33 = 0): 

             
p(i,j,k) = 2*DwDI1(i,j,k)*B33(i,j,k); 

             
%Cálculo das tensões: 

             
sig11(i,j,k) = (-p(i,j,k)+2*DwDI1(i,j,k)*B11(i,j,k)); 
sig12(i,j,k) = 2*DwDI1(i,j,k)*B12(i,j,k); 
sig22(i,j,k) = (-p(i,j,k)+2*DwDI1(i,j,k)*B22(i,j,k)); 

                       
%Tensor tensão de Cauchy: 

             
sig = [sig11(i,j,k),sig12(i,j,k);sig12(i,j,k),sig22(i,j,k)]; 

             
%Cálculo da tensão equivalente de Von Mises: 

                 
if ~isnan(sig)  
    principal = eig(sig); 
    sig1 = principal(1); 
    sig2 = principal(2); 
    vmis(i,j,k) = sqrt(sig1^2+sig1*sig2+sig2^2); 
    else 
        vmis(i,j,k) = NaN; 
    end    
end 
end 
end 

 

 Cálculo da Integral-J de linha: 

% Caminho 1: 
 

for k = 1:1:nImagens 
 

% Caminho 1-2 (I): 
 

i = malhax; 
w1 = 1; 
for j = malhay:-1:2 
         

ds = dy; 
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meandvdx = mean([dvdx(j,i,k) dvdx(j-1,i,k) dvdx(j,i-1,k) dvdx(j-1,i-1,k)]); 
meandudx = mean([dudx(j,i,k) dudx(j-1,i,k) dudx(j,i-1,k) dudx(j-1,i-1,k)]); 
 

meansig11 = mean([sig11(j,i,k) sig11(j-1,i,k) sig11(j,i-1,k) sig11(j-1,i-1,k)]); 
meansig22 = mean([sig22(j,i,k) sig22(j-1,i,k) sig22(j,i-1,k) sig22(j-1,i-1,k)]); 
meansig12 = mean([sig12(j,i,k) sig12(j-1,i,k) sig12(j,i-1,k) sig12(j-1,i-1,k)]); 
         

meanw = mean([wenergia(j,i,k) wenergia(j-1,i,k) wenergia(j,i-1,k); 

wenergia(j-1,i-1,k)]); 

 

J1_1(w1) = meanw*dy-(meansig11*meandudx+meansig12*meandvdx)*ds; 
w1 = w1 + 1; 

         
end 

     
% Caminho 2-3 (II): 
j = 1; 
w2 = 1; 
for i = malhax:-1:2 
         

ds = -dx; 

 

meandvdx = mean([dvdx(j,i,k) dvdx(j,i-1,k) dvdx(j+1,i,k) dvdx(j+1,i-1,k)]); 
meandudx = mean([dudx(j,i,k) dudx(j,i-1,k) dudx(j+1,i,k) dudx(j+1,i-1,k)]); 
 

meansig11 = mean([sig11(j,i,k) sig11(j,i-1,k) sig11(j+1,i,k) sig11(j+1,i-1,k)]); 
meansig22 = mean([sig22(j,i,k) sig22(j,i-1,k) sig22(j+1,i,k) sig22(j+1,i-1,k)]); 
meansig12 = mean([sig12(j,i,k) sig12(j,i-1,k) sig12(j+1,i,k) sig12(j+1,i-1,k)]); 
         

meanw = mean([wenergia(j,i,k) wenergia(j,i-1,k) wenergia(j+1,i,k); 

wenergia(j+1,i-1,k)]); 

  
J2_1(w2) = -(meansig12*meandudx+meansig22*meandvdx)*ds; 
w2 = w2 + 1;    

         
end 

     
% Caminho 3-4 (III): 
i = 1; 
w3 = 1; 
for j = 1:1:malhay-1 
         

ds = -dy; 

 

if ~isnan(wenergia(j,i,k)) & ~isnan(wenergia(j+1,i,k)) 
meandvdx = mean([dvdx(j,i,k) dvdx(j+1,i,k) dvdx(j,i+1,k) dvdx(j+1,i+1,k)]); 

meandudx = mean([dudx(j,i,k) dudx(j+1,i,k) dudx(j,i+1,k) dudx(j+1,i+1,k)]); 

 

meansig11 = mean([sig11(j,i,k) sig11(j+1,i,k) sig11(j,i+1,k) sig11(j+1,i+1,k)]); 

meansig22 = mean([sig22(j,i,k) sig22(j+1,i,k) sig22(j,i+1,k) sig22(j+1,i+1,k)]); 

meansig12 = mean([sig12(j,i,k) sig12(j+1,i,k) sig12(j,i+1,k) sig12(j+1,i+1,k)]); 

 

meanw = mean([wenergia(j,i,k) wenergia(j+1,i,k) wenergia(j,i+1,k) 

wenergia(j+1,i+1,k)]); 

 

J3_1(w3) = meanw*dy-(-meansig11*meandudx-meansig12*meandvdx)*ds; 

w3 = w3 + 1; 

         
end  

   
end 
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% Caminho 2-3 (IV): 
j = malhay-1; 
w4 = 1; 
for i = 1:1:malhax-1 
         

ds = dx; 
 

meandvdx =  mean([dvdx(j,i,k) dvdx(j,i+1,k) dvdx(j+1,i,k) dvdx(j+1,i+1,k)]); 
meandudx =  mean([dudx(j,i,k) dudx(j,i+1,k) dudx(j+1,i,k) dudx(j+1,i+1,k)]); 
 

meansig11 = mean([sig11(j,i,k) sig11(j,i+1,k) sig11(j+1,i,k) sig11(j+1,i+1,k)]); 
meansig22 = mean([sig22(j,i,k) sig22(j,i+1,k) sig22(j+1,i,k) sig22(j+1,i+1,k)]); 
meansig12 = mean([sig12(j,i,k) sig12(j,i+1,k) sig12(j+1,i,k) sig12(j+1,i+1,k)]); 
 

meanw =     mean([wenergia(j,i,k) wenergia(j,i+1,k) wenergia(j+1,i,k) 

wenergia(j+1,i+1,k)]); 
 

J4_1(w4) = -(-meansig12*meandudx-meansig22*meandvdx)*ds; 
w4 = w4 + 1;  

         
end 

     
JLinha_1(k) = sum(J1_1) + sum(J2_1) + sum(J3_1) + sum(J4_1); 

  
end 

  
% Caminho 2: 

 
for k = 1:1:nImagens 
     

% Caminho 1-2 (I): 
i = malhax-7; 
w1 = 1; 
for j = malhay-7:-1:6 
 

ds = dy; 

 
meandvdx = mean([dvdx(j,i,k) dvdx(j-1,i,k) dvdx(j,i-1,k) dvdx(j-1,i-1,k)]); 
meandudx = mean([dudx(j,i,k) dudx(j-1,i,k) dudx(j,i-1,k) dudx(j-1,i-1,k)]); 
 

meansig11 = mean([sig11(j,i,k) sig11(j-1,i,k) sig11(j,i-1,k) sig11(j-1,i-1,k)]); 
meansig22 = mean([sig22(j,i,k) sig22(j-1,i,k) sig22(j,i-1,k) sig22(j-1,i-1,k)]); 
meansig12 = mean([sig12(j,i,k) sig12(j-1,i,k) sig12(j,i-1,k) sig12(j-1,i-1,k)]); 
 

meanw =     mean([wenergia(j,i,k) wenergia(j-1,i,k) wenergia(j,i-1,k) wenergia(j-

1,i-1,k)]); 
         

J1_1(w1) = meanw*dy-(meansig11*meandudx+meansig12*meandvdx)*ds; 
w1 = w1 + 1; 
        

end 

     
% Caminho 2-3 (II): 
j = 5; 
w2 = 1; 
for i = malhax-8:-1:9 
         

ds = -dx; 
 

meandvdx = mean([dvdx(j,i,k) dvdx(j,i-1,k) dvdx(j+1,i,k) dvdx(j+1,i-1,k)]); 
meandudx = mean([dudx(j,i,k) dudx(j,i-1,k) dudx(j+1,i,k) dudx(j+1,i-1,k)]); 

  meansig11 = mean([sig11(j,i,k) sig11(j,i-1,k) sig11(j+1,i,k) sig11(j+1,i-1,k)]); 
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meansig22 = mean([sig22(j,i,k) sig22(j,i-1,k) sig22(j+1,i,k) sig22(j+1,i-1,k)]); 
meansig12 = mean([sig12(j,i,k) sig12(j,i-1,k) sig12(j+1,i,k) sig12(j+1,i-1,k)]); 
         

meanw = mean([wenergia(j,i,k) wenergia(j,i-1,k) wenergia(j+1,i,k) wenergia(j+1,i-

1,k)]); 

  
J2_1(w2) = -(meansig12*meandudx+meansig22*meandvdx)*ds; 
w2 = w2 + 1;    

         
end 

     
% Caminho 3-4 (III): 
i = 8; 
w3 = 1; 
for j = 6:1:malhay-9 
         

ds = -dy; 

 
if ~isnan(wenergia(j,i,k)) & ~isnan(wenergia(j+1,i,k)) 
 

meandvdx =  mean([dvdx(j,i,k) dvdx(j+1,i,k) dvdx(j,i+1,k) dvdx(j+1,i+1,k)]); 
meandudx =  mean([dudx(j,i,k) dudx(j+1,i,k) dudx(j,i+1,k) dudx(j+1,i+1,k)]); 

 
meansig11 = mean([sig11(j,i,k) sig11(j+1,i,k) sig11(j,i+1,k) sig11(j+1,i+1,k)]); 
meansig22 = mean([sig22(j,i,k) sig22(j+1,i,k) sig22(j,i+1,k) sig22(j+1,i+1,k)]); 
meansig12 = mean([sig12(j,i,k) sig12(j+1,i,k) sig12(j,i+1,k) sig12(j+1,i+1,k)]); 
             

meanw = mean([wenergia(j,i,k) wenergia(j+1,i,k) wenergia(j,i+1,k) 

wenergia(j+1,i+1,k)]); 
             

J3_1(w3) = meanw*dy-(-meansig11*meandudx-meansig12*meandvdx)*ds; 
w3 = w3 + 1; 

             
end  
end 

     
% Caminho 2-3 (IV): 
j = malhay-8; 
w4 = 1; 
for i = 8:1:malhax-8 

 
ds = dx; 
         

meandvdx =  mean([dvdx(j,i,k) dvdx(j,i+1,k) dvdx(j+1,i,k) dvdx(j+1,i+1,k)]); 
meandudx =  mean([dudx(j,i,k) dudx(j,i+1,k) dudx(j+1,i,k) dudx(j+1,i+1,k)]); 
         

meansig11 = mean([sig11(j,i,k) sig11(j,i+1,k) sig11(j+1,i,k) sig11(j+1,i+1,k)]); 
meansig22 = mean([sig22(j,i,k) sig22(j,i+1,k) sig22(j+1,i,k) sig22(j+1,i+1,k)]); 
meansig12 = mean([sig12(j,i,k) sig12(j,i+1,k) sig12(j+1,i,k) sig12(j+1,i+1,k)]); 
         

meanw = mean([wenergia(j,i,k) wenergia(j,i+1,k) wenergia(j+1,i,k) 

wenergia(j+1,i+1,k)]); 
         

J4_1(w4) = -(-meansig12*meandudx-meansig22*meandvdx)*ds; 
w4 = w4 + 1;  

  
end 

     
JLinha_2(k) = sum(J1_1) + sum(J2_1) + sum(J3_1(~isnan(J3_1))) + sum(J4_1); 

  
End 
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% Caminho 3: 
for k = 1:1:nImagens 
% Caminho 1-2 (I): 
i = malhax-14; 
w1 = 1; 
for j = malhay-14:-1:10 
         

ds = dy; 
 

meandvdx =  mean([dvdx(j,i,k) dvdx(j-1,i,k) dvdx(j,i-1,k) dvdx(j-1,i-1,k)]); 
meandudx =  mean([dudx(j,i,k) dudx(j-1,i,k) dudx(j,i-1,k) dudx(j-1,i-1,k)]); 
 

meansig11 = mean([sig11(j,i,k) sig11(j-1,i,k) sig11(j,i-1,k) sig11(j-1,i-1,k)]); 
meansig22 = mean([sig22(j,i,k) sig22(j-1,i,k) sig22(j,i-1,k) sig22(j-1,i-1,k)]); 
meansig12 = mean([sig12(j,i,k) sig12(j-1,i,k) sig12(j,i-1,k) sig12(j-1,i-1,k)]); 
         

meanw = mean([wenergia(j,i,k) wenergia(j-1,i,k) wenergia(j,i-1,k) 

wenergia(j-1,i-1,k)]); 
         

J1_1(w1) = meanw*dy-(meansig11*meandudx+meansig12*meandvdx)*ds; 
w1 = w1 + 1; 

         
end 

     
% Caminho 2-3 (II): 
j = 9; 
w2 = 1; 
for i = malhax-14:-1:16 
         

ds = -dx; 
         

meandvdx =  mean([dvdx(j,i,k) dvdx(j,i-1,k) dvdx(j+1,i,k) dvdx(j+1,i-1,k)]); 
meandudx =  mean([dudx(j,i,k) dudx(j,i-1,k) dudx(j+1,i,k) dudx(j+1,i-1,k)]); 
         

meansig11 = mean([sig11(j,i,k) sig11(j,i-1,k) sig11(j+1,i,k) sig11(j+1,i-1,k)]); 
meansig22 = mean([sig22(j,i,k) sig22(j,i-1,k) sig22(j+1,i,k) sig22(j+1,i-1,k)]); 
meansig12 = mean([sig12(j,i,k) sig12(j,i-1,k) sig12(j+1,i,k) sig12(j+1,i-1,k)]); 
         

meanw = mean([wenergia(j,i,k) wenergia(j,i-1,k) wenergia(j+1,i,k) 

wenergia(j+1,i-1,k)]); 

  
J2_1(w2) = -(meansig12*meandudx+meansig22*meandvdx)*ds; 
w2 = w2 + 1;    

         
end 

     
% Caminho 3-4 (III): 
i = 15; 
w3 = 1; 
for j = 9:1:malhay-15 
         

ds = -dy; 
 

if ~isnan(wenergia(j,i,k)) & ~isnan(wenergia(j+1,i,k)) 
 

meandvdx =  mean([dvdx(j,i,k) dvdx(j+1,i,k) dvdx(j,i+1,k) dvdx(j+1,i+1,k)]); 
meandudx =  mean([dudx(j,i,k) dudx(j+1,i,k) dudx(j,i+1,k) dudx(j+1,i+1,k)]); 
             

meansig11 = mean([sig11(j,i,k) sig11(j+1,i,k) sig11(j,i+1,k) sig11(j+1,i+1,k)]); 
meansig22 = mean([sig22(j,i,k) sig22(j+1,i,k) sig22(j,i+1,k) sig22(j+1,i+1,k)]); 
meansig12 = mean([sig12(j,i,k) sig12(j+1,i,k) sig12(j,i+1,k) sig12(j+1,i+1,k)]); 
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meanw = mean([wenergia(j,i,k) wenergia(j+1,i,k) wenergia(j,i+1,k) 

wenergia(j+1,i+1,k)]); 
             

J3_1(w3) = meanw*dy-(-meansig11*meandudx-meansig12*meandvdx)*ds; 
w3 = w3 + 1; 

             
end  

   
end 

     
% Caminho 2-3 (IV): 
j = malhay-14; 
w4 = 1; 
for i = 15:1:malhax-15 
         

ds = dx; 
         

meandvdx =  mean([dvdx(j,i,k) dvdx(j,i+1,k) dvdx(j+1,i,k) dvdx(j+1,i+1,k)]); 
meandudx =  mean([dudx(j,i,k) dudx(j,i+1,k) dudx(j+1,i,k) dudx(j+1,i+1,k)]); 
 

meansig11 = mean([sig11(j,i,k) sig11(j,i+1,k) sig11(j+1,i,k) sig11(j+1,i+1,k)]); 
meansig22 = mean([sig22(j,i,k) sig22(j,i+1,k) sig22(j+1,i,k) sig22(j+1,i+1,k)]); 
meansig12 = mean([sig12(j,i,k) sig12(j,i+1,k) sig12(j+1,i,k) sig12(j+1,i+1,k)]); 
         

meanw = mean([wenergia(j,i,k) wenergia(j,i+1,k) wenergia(j+1,i,k) 

wenergia(j+1,i+1,k)]); 
         

J4_1(w4) = -(-meansig12*meandudx-meansig22*meandvdx)*ds; 
w4 = w4 + 1;  

  
end 

     
JLinha_3(k) = sum(J1_1) + sum(J2_1) + sum(J3_1(~isnan(J3_1))) + sum(J4_1); 

  
end 

  
JLinha_1=JLinha_1-JLinha_1(1); 
JLinha_2=JLinha_2-JLinha_2(1); 
JLinha_3=JLinha_3-JLinha_3(1); 

 

 Cálculo da Integral-J de área; 

for k = 1:1:nImagens 
for i = 1:1:malhax-1 
for j = 1:1:malhay-1 

  
if ~isnan(X(i,j,k)) & ~isnan(X(i+1,j,k)) & ~isnan(X(i+1,j+1,k)) & 

~isnan(X(i,j+1,k)) 

                    
% Integração nos elementos de gauss de 1 ordem: 
                 

area=dx*dy; 

 
meandqdx = median([dqdx(i,j,k) dqdx(i+1,j,k) dqdx(i+1,j+1,k) dqdx(i,j+1,k)]); 
meandqdy = median([dqdy(i,j,k) dqdy(i+1,j,k) dqdy(i+1,j+1,k) dqdy(i,j+1,k)]); 
meandvdx = median([dvdx(i,j,k) dvdx(i+1,j,k) dvdx(i+1,j+1,k) dvdx(i,j+1,k)]); 
meandudx = median([dudx(i,j,k) dudx(i+1,j,k) dudx(i+1,j+1,k) dudx(i,j+1,k)]); 
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meansig11 = median([sig11(i,j,k) sig11(i+1,j,k) sig11(i+1,j+1,k) sig11(i,j+1,k)]); 
meansig22 = median([sig22(i,j,k) sig22(i+1,j,k) sig22(i+1,j+1,k) sig22(i,j+1,k)]); 
meansig12 = median([sig12(i,j,k) sig12(i+1,j,k) sig12(i+1,j+1,k) sig12(i,j+1,k)]); 
                 

meanw = median([wenergia(i,j,k) wenergia(i+1,j,k) wenergia(i+1,j+1,k) 

wenergia(i,j+1,k)]); 

                 
% Integral de área: 
                 

J(i,j,k) = ((meansig11*meandudx+meansig12*meandvdx-

meanw)*meandqdx+(meansig12*meandudx+meansig22*meandvdx)*meandqdy)*area; 

  
end 
end 
end 

     
% Soma das áreas 
 

JArea(k)=0; 
 

for i = 1:1:malhax-1; 
    for j = 1:1:malhay-1; 
    if ~isnan(J(i,j,k)); 
       JArea(k) = JArea(k) + J(i,j,k); 
    end 
    end 
end 
end 
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