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Resumo. O método tradicional de caracterização constitutiva de materiais hiperelásticos
como a borracha necessita de máquinas e de laboratórios especializados, o que o torna
inacessível economicamente para muitas empresas no Brasil. Por isso, o presente trabalho
testa uma alternativa à metodologia tradicional, baseada em ensaios de torção com o produto
em si (isto é, com corpos de prova não padronizados), dentro das instalações do próprio
fabricante, aliados ou não a simples ensaios de tração uniaxial com corpos de prova
padronizados. A abordagem é feita pela comparação quantitativa entre os ensaios
experimentais e os ensaios em software de análise de elementos finitos (FEA), testando
iterativamente constantes hiperelásticas até que se obtenha um erro aceitável.
Palavras-chave: hiperelasticidade, borracha, ensaio de torção, caracterização constitutiva.
CONSTITUTIVE CHARACTERIZATION OF THE ELASTOMER OF A TIRE
FLEXIBLE COUPLING
Abstract. The traditional method for constitutive characterization of hyperelastic materials
such as rubber demands specialized machines and laboratories, which makes it economicaly
inaccessible for many companies in Brazil. Therefore, the present work tests an alternative to
the traditional methodology based on torsion tests with the product itself (that is, with nonstandard specimens), inside the facilities of the manufacturer itself, allied or not to simple
uniaxial tensile tests with standard specimens. The approach is accomplished by the quatitative
comparison between the experimental tests and the tests in a finite element analysis (FEA)
software, testing iteratively hyperelastic constants until an acceptable error is obtained
Keywords: hyperelasticity, rubber, tension test, constitutive characterization.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Motivação
Para se caracterizar constitutivamente um elastômero – principalmente uma borracha – são
recomendados, ao menos, um ensaio de tração uniaxial e um adicional, como o de tração biaxial
ou o de compressão uniaxial, devido à complexidade das relações constitutivas deste tipo de
material. Estes experimentos, no Brasil, são raros e bastante caros. Em 2011, o fabricante que
apoia este trabalho (Antares Acoplamentos) enviou o descritivo da composição do elastômero
para o Instituto Alemão de Borracha (DIK), para que fossem fabricadas amostras e, com elas,
realizada a caracterização constitutiva do elastômero do seu acoplamento flexível de pneu para
alto torque – o AT Septem. Levou-se cerca de 4 meses e foram investidos mais de R$ 40 mil
pela empresa.
Entender a relação entre tensão e deformação neste produto – acoplamento flexível de pneu
– é importante porque, conforme demonstrado por (MANCUSO, 1999), a sua vida útil varia
intensamente de acordo com diversas características da aplicação, como desalinhamento (axial,
radial e angular), desbalanceamento, cargas axiais, sobretorque, vibração e ambientes
agressivos. Essas múltiplas variáveis impedem que cálculos empíricos sejam feitos com
confiabilidade. Portanto, a alternativa é realizar estes testes dinâmicos com o auxílio de análise
de elementos finitos, a qual requer que o material esteja bem caracterizado. Neste trabalho, o
software utilizado foi o Abaqus.
Portanto, este trabalho busca analisar uma metodologia na qual seja possível caracterizar
constitutivamente o elastômero do produto dentro do laboratório da própria empresa, sempre
que seja necessária alguma modificação na composição da borracha ou no processo de
fabricação.
Para entender se isto é possível e onde a comunidade acadêmica se situa atualmente neste
assunto, o presente trabalho fez, na Seção 2, uma revisão de quatro modelos hiperelásticos
previamente demonstrados por Marczak et al (2006). Os autores trouxeram relações analíticas
entre testes padronizados com amostras padrão (tração uniaxial, compressão uniaxial,
cisalhamento puro, cisalhamento simples e tração biaxial) e tais modelos. Os autores mostraram
também a importância de não se trabalhar apenas com um simples teste de tração uniaxial.
Além disto, Lectez et al (2014) trouxeram uma abordagem experimental-analítica para se
caracterizar constitutivamente um elastômero através de testes de torção, de torção-tração e de
torção com pré-carga. Foram utilizados corpos de prova cilíndricos e padronizados, a fim de
verificar qual dos três testes acima melhor se encaixa em cada tipo de situação. O último dos
ensaios supramencionados obteve o melhor desempenho, mas possui metodologia mais
complexa.
Mesmo assim, a maioria dos métodos atuais recai em testes com amostras normatizadas e
padronizadas, necessitando de máquinas e laboratórios especializados. Além disso, as relações
empregadas entre ensaio e modelo são, via de regra, analíticas, e não iterativas.
1.2. Objetivo
Tendo em vista estudar uma alternativa potencial para ajudar a caracterizar um elastômero
pelo próprio fabricante, o presente trabalho procura responder às seguintes questões:
1. É possível caracterizar constitutivamente o elastômero do acoplamento apenas com o
próprio produto através de ensaios de torção realizados na empresa? Se fazem
necessários também ensaios de tração uniaxiais?
2. Se sim, qual o modelo hiperelástico que melhor se aplica a este método e a este produto?

2

3. E com qual nível de erro?
2. REVISÃO DE HIPERELASTICIDADE
2.1. Não-Linearidade Material na Mecânica dos Sólidos
Borrachas possuem, independentemente do nível de solicitação, uma relação não-linear
entre tensão e deformação, isto é, diferentemente de materiais elásticos lineares – como o aço
–, a Lei de Hooke não é aplicável. Ou seja, não é possível relacionar corretamente tensão e
deformação através de apenas duas constantes do material (MARCZAK et al, 2006), como se
faz em materiais lineares isotrópicos.
A maneira mais comum, portanto, para relacionar uma medida apropriada de tensão (𝑇𝑖𝑗 ) e
uma de deformação (𝜀𝑖𝑗 ) passa a ser através da função energia de deformação 𝑓, dada por
𝜕𝑊

𝑇𝑖𝑗 = 𝑓 (𝜕𝜀 ).
𝑖𝑗

(1)

A Figura 1 mostra como tais relações hiperelásticas geram diagramas 𝜎 × 𝜀 muito distintos
daqueles obtidos para materiais dúcteis.
Figura 1 – Diagramas 𝜎 × 𝜀 típicos: (a) material metálico dúctil; (b) material polimérico
hiperelástico

A fim de representar corretamente o comportamento não-linear de um elastômero, a
Mecânica dos Sólidos recorre a diversos modelos hiperelásticos disponíveis na literatura.
2.2. Modelos Hiperelásticos
A hiperelasticidade inclui tanto cinemática não-linear quanto comportamento tensão vs.
deformação não linear. Dentre suas principais utilidades está a construção de modelos para
borrachas e espumas.
Estes modelos podem ser divididos em duas classificações: fenomenológicos e
micromecânicos. Conforme demonstrado por Marczak et al (2006), estes são desenvolvidos a
partir de informações sobre as ligações químicas do material, como o número e/ou tipo de
ligações químicas e variáveis termodinâmicas; enquanto aqueles são baseados na observação

3

do comportamento do material durante testes experimentais.
De qualquer forma, modelos hiperelásticos em geral – ao menos os bem documentados e
suficientemente testados – baseiam-se na função energia de deformação, descrita por
𝑊 = 𝑓(𝐼1 , 𝐼2 , 𝐼3 , … ) + 𝑔(𝐾, … ),

(2)

onde o termo 𝑓 é a parte incompressível; e o termo 𝑔, a parte compressível.
Conforme será demonstrado na Seção 3, a metodologia que foi utilizada é amplamente
baseada em análises experimentais, portanto foram escolhidos e utilizados três modelos
hiperelásticos fenomenológicos, os quais são ampliados abaixo. O primeiro (polinomial) é
usado apenas como base, para que seja possível descrever corretamente os outros seguintes.
2.2.1. Modelo Polinomial
Conforme descrito por Marczak et al (2006), este é um modelo fenomenológico baseado no
1º e no 2º invariantes de deformação, que tenta ajustar um polinômio do grau desejado ao
diagrama 𝜎 × 𝜖 do material através de
1

𝑁
𝑖
𝑗
2𝑘
𝑊 = ∑𝑁
𝑖+𝑗=1 𝐶𝑖𝑗 (𝐼1 − 3) (𝐼2 − 3) + ∑𝑘=1 𝐷 (𝐽 − 1) ,
𝑘

(3)

onde
2

𝐷1 = 𝐾 ,

(4)

𝜇 = 2(𝐶10 + 𝐶01 ),

(5)

e K é o módulo de compressibilidade.
2.2.2. Modelo de Mooney-Rivlin
Este é, provavelmente, o mais conhecido de todos os modelos hiperelásticos. Desde a sua
publicação inicial (MOONEY, 1940), já houve versões mais gerais, como a de dois termos
(𝑁 = 1), proposta por Rivlin e Saunders (1951), descrita por
1

𝑊 = 𝐶10 (𝐼1 − 3) + 𝐶01 (𝐼2 − 3) + 𝐷 (𝐽 − 1)2 .

(6)

O modelo de Mooney-Rivlin de dois termos é bastante simples e é classicamente usado para
problemas de muito grandes deformações (MARCKMANN; VERRON, 2006).
2.2.3. Modelo de Yeoh
O modelo proposto por Yeoh (1990) é similar ao modelo polinomial (2.2.1), mas baseia-se
apenas no 1º invariante da deformação, conforme demonstrado por
1

𝑁
𝑖
2𝑘
𝑊 = ∑𝑁
𝑖=1 𝐶𝑖0 (𝐼1 − 3) + ∑𝑘=1 𝐷 (𝐽 − 1) .
𝑘

(7)

Este modelo apresenta bom desempenho para borrachas naturais – como é o caso do
elastômero da Antares –, sendo que a versão de três termos (𝑁 = 3) é o uso mais comum
(inclusive é o único número de termos aceito nesse modelo pelo software de simulação
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numérica utilizado, Abaqus).
2.2.4. Modelo de Ogden
Este modelo é baseado diretamente nos alongamentos (stretches) principais, ao invés dos
invariantes de deformação, conforme mostrado por
𝜇

1

𝛼𝑖
𝛼𝑖
𝛼𝑖
𝑖
𝑁
𝑖
2𝑘
𝑊 = ∑𝑁
𝑖=1 𝛼 (𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 − 3) + ∑𝑘=1 𝐷 (𝐽 − 1) ,
𝑖

𝑘

(8)

onde 𝜆𝑖 é o stretch principal em cada direção 𝑖, e na qual deve ser respeitada a relação
1

𝜇 = 2 ∑𝑁
𝑖=1 𝜇𝑖 𝛼𝑖 .

(9)

2.3. Ajuste dos Dados Experimentais – Método Tradicional
A realização de experimentos com amostras do polímero de interesse é indispensável para
a correta caracterização do mesmo. Geralmente, tais experimentos são realizados sempre que
um novo composto é gerado. Estes ensaios são: tração uniaxial, compressão uniaxial,
cisalhamento puro, cisalhamento simples, tração biaxial ou compressão volumétrica
(MARCZAK et al 2006). Para cada ensaio, há uma relação analítica entre os resultados e as
constantes de cada modelo hiperelástico.
Se o processo de obtenção das constantes de um dado modelo se baseia em um único ensaio,
os demais ensaios fazem um papel complementar para a verificação do modelo adotado. Na
prática, se foi realizado o ensaio de tração uniaxial, por exemplo, recomenda-se que se utilize
algum outro ensaio, como o de tração biaxial, para se comparar o resultado obtido com o
resultado teórico (MARCZAK et al 2006).
Como a metodologia – que será demonstrada na Seção 3 – utiliza um ensaio de torção com
o próprio produto, não é possível se basear na metodologia supramencionada. Com isso, tornase necessário o uso de métodos iterativos.
3. METODOLOGIA DA CARACTERIZAÇÃO CONSTITUTIVA
Para a realizar a caracterização constitutiva do elastômero em questão, foi seguido o
fluxograma da Figura 2. A descrição de cada etapa será feita individualmente ao longo desta
seção.
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Figura 2 – Fluxograma da Metodologia

3.1. Descrição do Produto
O produto testado foi o Acoplamento Flexível Antares AT 50, mostrado na Figura 3, abaixo.
A descrição dos componentes e dos respectivos materiais é dada na Tabela 1.
Figura 3 – Acoplamento Flexível de Pneu AT 50. Fabricante: Antares Acoplamentos

Tabela 1 – Descrição dos materiais dos componentes
Componente
1
2
3

Descrição
Centro Elástico
Cubos
Parafusos e Arruelas

Material
Borracha natural
Aço AISI 1020
Aço AISI 1020

Originalmente, o centro elástico é feito de borracha natural com camadas de Nylon®, que
aumentam a sua resistência. No entanto, o presente trabalho analisou apenas a borracha em si,
utilizando peças sem o nylon. Mesmo assim, o material caracterizado poderá depois ser
utilizado em FEA juntamente com o nylon, desde que sejam desenhadas e caracterizadas as
camadas dentro do software.
3.2. Ensaio de Torção Experimental
No ensaio de torção, o resultado buscado é uma matriz n x 3, na qual as colunas são: tempo
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(s), torque (Nm) e deslocamento angular (rad). Para realizá-lo, foi utilizada uma máquina do
laboratório da empresa chamada de Máquina Quase Estática, mostrada na Figura 4.
Figura 4 – Máquina Quase Estática

Ela é formada, inicialmente, por um motorredutor (1, na imagem) de 1 cv a 60 rpm.
Acoplado a ele, há um redutor (2) de 1/500. Isto é, a rotação de trabalho é de 0,12 rpm. Como
o eixo de saída do redutor (e de entrada do braço de torque) é maior do que o máximo suportado
pelo AT 50, são utilizados dois cubos flangeados (3) com eixos estriados, nos quais é instalado
o acoplamento em si. A Figura 5, abaixo, mostra o acoplamento sendo instalado entre estes dois
cubos.
Figura 5 – (a) Acoplamento montado, desconectado do cubo direito da máquina; (b)
Acoplamento montado e instalado na Máquina Quase Estática

(a)

(b)

O cubo direito das Figura 5 (a) e (b) é conectado a um braço de torque mostrado na Figura
6. Este braço comprime uma célula de carga a uma distância x (configurável) do centro de giro
do eixo. Neste caso, foi utilizado 455 mm.
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Figura 6 – Braço de torque e célula de carga

A máquina é ligada a um computador com o software MatLab, no qual é rodado uma rotina
que zera o equipamento, inicia o processo e grava os resultados a cada instante t. Na prática, o
motorredutor imprime uma potência de 1 cv a 60 rpm no conjunto, o que resulta em 117 Nm.
O redutor, então, multiplica esta grandeza para 58.533 Nm. O lado esquerdo do acoplamento
inicia o movimento, enquanto o lado direito fica parado, devido ao fato de o braço de torque
estar apoiado na célula de carga.
À medida em que o torque transmitido aumenta, a célula de carga mede uma força maior.
Este torque é calculado através de
𝑇 = 𝐹 ∙ 𝑑.

(10)

Tem-se, daí, o vetor torque associado a cada instante t. Para a medição do deslocamento
angular entre o cubo direito e o esquerdo (que se dá inteiramente pelo elastômero de borracha),
foi utilizado um encoder instalado abaixo do cubo esquerdo. Tem-se, portanto, os vetores torque
e deformação angular, ambos atrelados ao vetor com os instantes de tempo.
Para o ensaio, foram fabricados 4 corpos de prova. O primeiro foi usado apenas para
descobrir o torque de ruptura do acoplamento sem fibras de nylon (conforme explicado em 3.1),
que foi 1.040 Nm. Os outros três foram utilizados para realizar o teste em si.
Conforme mostra a Figura 7, notou-se, no entanto, que, em cerca de 450 Nm, o corpo de
prova flamba devido à sua geometria. Novamente, a análise foge do escopo do projeto, já que
caracteriza uma falha que não se observa em serviço do componente, estando esta deformação
(em torno de 45º), portanto, fora da faixa operacional do equipamento.
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Figura 7 – Acoplamento sob flambagem

Com isto, o torque ensaiado foi de 350 Nm – que é cerca de 1/3 do torque de ruptura – para
não se atingir a flambagem. Cabe ressaltar que o acoplamento utilizado em campo possui 4
camadas de nylon, o que diminui a deformação máxima.
Desta forma, foram realizados 5 testes para cada um dos 3 corpos de prova restantes. O
objetivo principal dos 4 primeiros é apenas remover a rigidez inicial do elastômero, a fim de se
ensaiá-lo na flexibilidade que mais se assemelha à existente durante o uso no campo. Isto é, as
análises subsequentes foram realizadas utilizando apenas o quinto teste de cada corpo de prova.
3.3. Ensaio de Tração Uniaxial
Ensaios simples, como o de tração uniaxial, não excitam suficientemente o invariante 𝐼2 da
Equação 3. Por isso, devem ser realizados juntamente com algum outro ensaio que traga
informações constitutivas complementares, a exemplo – tradicionalmente – o ensaio de tração
biaxial ou de cisalhamento puro (MARCZAK et al, 2006). Como estes dois são de alto custo,
optou-se pelo ensaio de torção com a própria peça, dentro do laboratório da empresa, já descrito
em 3.2. Este, por sua vez é praticamente torção pura e não monitora nenhuma outra carga,
portanto ambos os ensaios devem ser feitos de forma complementar entre si.
O ensaio de tração uniaxial foi realizado com cinco corpos de prova do tipo D, descrito na
norma ASTM D412. A Figura 8 e a Tabela 2 mostra as suas medidas úteis.
Figura 8 – Desenho do Corpo de Prova do Ensaio de Tração Uniaxial

A

B

P

Tabela 2 – Dimensões dos Corpos de Prova
Corpo de prova
1
2
3
4
5

Espessura (mm)
2,11
2,10
2,10
2,13
2,11

a (mm)
6,04
6,04
6,04
6,04
6,04

L0 (mm)
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
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Cabe ressaltar que os resultados deste ensaio são exibidos da forma deformação vs. tensão.
A deformação é obtida através de
𝑒=

𝐿−𝐿0
𝐿0

,

(11)

onde L é o comprimento, e L0, o comprimento inicial.
3.4. Modelos em Elementos Finitos
Para realizar a comparação dos resultados experimentais com os resultados numéricos, foi
utilizado um modelo de elementos finitos para o ensaio de torção e um para o de tração. O
software utilizado foi o Abaqus.
3.4.1. Ensaio de Torção
Para o ensaio de torção, foi utilizado o modelo em Abaqus previamente elaborado pela
empresa. O modelo é axissimétrico, devido à simetria em torno do seu eixo de revolução.
O tipo de elemento escolhido para o centro elástico (borracha natural) foi o CGAX4H, que
é bilinear de 4 nós, com integração reduzida, formulação híbrida, pressão constante e com
torção. Já o tipo de elemento do cubo e do flange do centro elástico (aço SAE 1020) é o
CGAX4R, que é o mesmo que o anterior, porém sem formulação híbrida. Como foi usada a
versão Abaqus para estudantes, que possui uma restrição de 1000 elementos, a malha possui
629 elementos.
A simulação possui 3 steps: “Initial”, “Parafusos” e “Torque”. No primeiro, como condições
de contorno, são engastados o cubo esquerdo e o cubo direito. No segundo, são inseridas as
cargas relativas aos parafusos, nos dois flanges do centro elástico. No terceiro step, é desativado
o engaste do cubo esquerdo e inserida uma condição de contorno de rotação de 0,63 rad com
amplitude de 1 segundo no formato “rampa”.
3.4.2. Ensaio de Tração
Para o ensaio de tração em Abaqus, foi desenvolvido um modelo novo, cuja malha possui
193 elementos C3D8RH, que é um paralelepípedo de 8 nós, com formulação híbrida, pressão
constante, integração reduzida e controle de ampulheta. Como constraint, foi criado um
coupling com zero graus de liberdade entre o ponto P e a seção B – ambos mostrados na Figura
8 –, para garantir que todo o deslocamento imposto no ponto seja reproduzido inteiramente no
resto da seção.
A simulação possui 2 steps: “Initial” e “Tração”. No primeiro, foram criadas duas condições
de contorno: o engaste da seção A da Figura 8, e a restrição de todos os graus de liberdade da
seção B, exceto o eixo horizontal. No segundo step, foi criado um deslocamento de 131,25 mm
com amplitude de 1 segundo em formato rampa.
3.5. Etapa Computacional – Otimização em Scilab
Esta etapa baseia-se na comparação quantitativa dos resultados experimentais com os
resultados obtidos em análise de elementos finitos (FEA). Para isso, os ensaios descritos em 3.2
e 3.3 foram fidedignamente reproduzidos no software Abaqus. Como parâmetros constitutivos
iniciais da borracha, foram utilizados os resultados obtidos por Shahzad et al (2015).
O ajuste é realizado através da função erro descrita na equação:
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𝑇𝑒 𝑖 −𝑇𝑛 𝑖

𝑒𝑟𝑟𝑜 = ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 (

𝑇𝑒 𝑖

2

) + ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 (

𝐹𝑒 𝑖 −𝐹𝑛 𝑖
𝐹𝑒 𝑖

2

)

(12)

O objetivo é encontrar o grupo de constantes hiperelásticas de cada modelo (Mooney-Rivlin,
Yeoh e Ogden) que minimiza esta função. Vale ressaltar que, em funções erro tradicionais, são
apenas somados os quadrados das diferenças de cada ponto. Mas como esta função contabiliza
dois ensaios cujos valores são de unidades e de grandezas diferentes, cada termo precisou ser
relativizado (isto é, dividido) pelo valor obtido no ensaio experimental em cada ponto. Com
isso, o erro é adimensional, e não uma porcentagem.
Para lidar de forma automatizada com o Abaqus, foram elaborados quatro scripts em
linguagem Python, presentes no fluxograma da Figura 9. O primeiro e o terceiro inserem, no
software mencionado, as constantes hiperelásticas nos modelos de torção e de tração,
respectivamente. Cabe ressaltar que, na mesma iteração, ambos os modelos recebem as mesmas
constantes. Já o segundo e o quarto script exportam os resultados recém obtidos para arquivos
texto.
Para acionar estes scripts e realizar os devidos cálculos, foi utilizado o Scilab como
ferramenta auxiliar. Nele, foram escritas as rotinas que extraem os valores experimentais de
arquivos texto, modificam os valores das constantes hiperelásticas nos scripts
supramencionados, acionam os jobs de cada modelo no Abaqus e realizam as análises
numéricas dos resultados exportados, a fim de minimizar a função erro da Equação 12 – através
da rotina fminsearch, do próprio Scilab. Este fluxo é mostrado de maneira geral na Figura 9.
Figura 9 – Fluxograma da Otimização Computacional

4. RESULTADOS
4.1. Ensaio de Torção – Máquina Quase Estática
Conforme mencionado na Seção 3.2, foram analisados os quintos testes de cada um dos três
corpos de prova (para visualizar a importância disso, deve-se analisar os resultados listados no
Apêndice A), exibidos na Figura 10. Para cada um dos testes, há uma curva de tendência
associada, cuja equação está descrita na legenda.
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Figura 10 – Quintos testes de cada um dos três corpos de prova, para 1/3 da carga máxima

O ensaio possui, inerentemente, dois problemas de experimentação. O primeiro é que a
máquina nunca consegue ser 100% zerada. Isto é, nas curvas obtidas, 0º não resulta em 0 Nm,
como deveria ser. O segundo é que, como o braço de torque está rotacionando a uma certa
velocidade quando encosta na célula de carga, há um impulso inicial, o qual é possível visualizar
no início do gráfico da Figura 10.
O segundo erro foi desconsiderado porque as curvas de tendência cúbicas não apresentam
estes impulsos, por mais que os levem em conta para se gerar as equações. O primeiro, no
entanto, foi resolvido encontrando-se, no Scilab, o zero de cada uma das três equações através
da função fsolve. Com estes pontos, transladou-se as curvas a fim de se obter pontos (0,0).
A partir, então, destas novas equações, foi obtida a média de torque a cada ângulo 𝛼𝑖 , através
da qual foi gerada uma curva de deslocamento angular vs. Torque médio, demonstrada na
Figura 11. A linha verde (média) está praticamente sobrepondo-se à do corpo de prova 57-20.
Figura 11: curvas de tendência e curva média
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4.2. Ensaio de Tração Uniaxial
Como os corpos de prova deste ensaio foram prensados a partir do mesmo composto com
as mesmas características de tempo, pressão e temperatura, possuem praticamente a mesma
geometria e foram realizados em um laboratório especializado (SENAI Cetepo), a variação
entre cada um ficou significativamente menor do que a variação encontrada no ensaio de torção.
A Figura 12 mostra a curva de cada corpo de prova e, também, a média.
Figura 12 – Ensaios de Tração

Os pontos utilizados para a otimização em Scilab foram os da curva média (em vermelho,
na Figura 12).
4.3. Ajuste dos parâmetros constitutivos
Conforme mencionado na Seção 3.5, foram realizadas otimizações para os modelos
hiperelásticos de Mooney-Rivlin (𝑁 = 2), Yeoh (𝑁 = 3) e Ogden (𝑁 = 3). A Tabela 3, a
Tabela 4 e a Tabela 5 apresentam as constantes obtidas para cada um deles, respectivamente. A
Tabela 6 indica o número de iterações de cada uma, assim como o erro obtido com cada modelo.
Todos os valores para D são 0, o que indica que a hipótese de incompressibilidade foi
suposta. Teoricamente, como o D está no denominador das Equações 6, 7 e 8, usar 0 seria
matematicamente inconsistente. No entanto, o Abaqus entende que, quando o usuário insere 0,
o material é incompressível e tal termo da equação é desconsiderado.
Tabela 3 – Resultados do Modelo de Mooney Rivlin, com N = 1
𝐶10 (MPa)
8,131 ∙ 10−1

𝐶01 (MPa)
4,024 ∙ 10−4

𝐷 (MPa)
0
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Tabela 4 – Resultados do Modelo de Yeoh, com N = 3
𝐶10 (MPa)
8,622 ∙ 10−1

𝐶20 (MPa)
5,245 ∙ 10−5

𝐶20 (MPa)
1,079 ∙ 10−4

𝐷1 , 𝐷2 , 𝐷3 (MPa)
0

Tabela 5 – Resultados do Modelo de Ogden, com N = 3
𝜇1 (MPa)

𝛼1

𝜇2 (MPa)

1,159

−3,625 ∙ 10−2

−2,298
∙ 10−1

𝛼2

𝜇3 (MPa)

−4,835 3,599 ∙ 10−1

𝛼3
9,653

𝐷1 , 𝐷2 , 𝐷3
(MPa)
0

Tabela 6 – Número de Iterações e Erros Atrelados a Cada Modelo
Modelo
Mooney-Rivlin
Yeoh
Ogden

Nº de
Iterações
389
224
441

Erro
Torção
0,445
1,072
0,378

Erro
Tração
4,952
3,515
0,414

Erro
Total
5,398
4,588
0,792

No ensaio de torção, os três modelos se comportaram razoavelmente bem. No entanto, no
ensaio de tração, os modelos de Mooney-Rivlin e de Yeoh não convergiram. O de Ogden, no
entanto, convergiu e apresentou o menor erro. Os três modelos são exibidos em comparação
com a curva experimental na Figura 13, relativa ao ensaio de torção e na Figura 14, referente
ao de tração.
Figura 13 – Ensaio de Torção Experimental e Numérico com os Modelos Hiperelásticos de
Mooney-Rivlin (N = 1), de Yeoh (N = 3) e de Ogden (N = 3)
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Figura 14 – Ensaio de Tração Experimental e Numérico com os Modelos Hiperelásticos de
Mooney-Rivlin (N = 1), de Yeoh (N = 3) e de Ogden (N = 3)

Para entender se a caracterização não poderia ser realizada apenas com o ensaio de torção e
sem o de tração uniaxial, foi realizada uma otimização baseada única e exclusivamente naquele
ensaio, enquanto este serviu como prova real. Os resultados, mostrados em detalhes no
Apêndice B, foram insatisfatórios e corroboram a hipótese de que apenas um tipo de ensaio
pode ser arriscado em uma caracterização constitutiva de um material hiperelástico – como a
borracha natural –, ainda mais se o teste não for capaz de gerar tensores tensão e deformação
que contenham informações suficientes da relação constitutiva.
Além disto, junto com os 4 corpos de prova mencionados na Seção 3.2, foram fabricados
outros 2, os quais foram utilizados para um ensaio de torção com o acoplamento desalinhado
axialmente. Os resultados são expostos no Apêndice C. O objetivo era justamente gerar tensores
mais completos, conforme descrito acima. Viu-se, no entanto, que o desalinhamento axial
imposto não foi suficientemente grande, e por isso o resultado ficou muito similar ao do
acoplamento alinhado.
5. CONCLUSÃO
Analisando os resultados mostrados na Tabela 6 e as curvas da Figura 13 e da Figura 14,
sim, é possível caracterizar constitutivamente o elastômero do acoplamento com o próprio
produto através de ensaios de torção realizados na empresa, desde que aliados a ensaios de
tração uniaixiais. O modelo que melhor se adaptou à metodologia neste tipo de carga e neste
produto foi o de Ogden de três termos, o qual apresentou um erro de 0,792 (adimensional). No
entanto, este valor pode ser mais baixo se algumas possibilidades de melhoria forem
implementadas.
A primeira delas é a de se buscar melhores aproximações iniciais para as constantes
hiperelásticas, dado que uma aproximação inadequada – principalmente para um modelo como
o de Ogden de três termos, que possui 6 constantes – pode ser fatal para um processo de ajuste.
Mesmo com 500 iterações, a função erro pode ter convergido para mínimos locais ao invés de
globais, já que a função fminsearch pode funcionar como uma espécie de “caixa preta”. Para
isso, sugere-se a utilização de funções menos genéricas, como a nedermead – que permite a
inserção de restrições através de inequações –, ou até mesmo a elaboração de um método de
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otimização numérica.
A segunda é a de se utilizar, no teste de torção, o acoplamento bastante desalinhado
axialmente, a fim de excitar mais direções no carregamento. Este tipo de desalinhamento ocorre
na direção dos eixos, gerado pelo afastamento deles. Conforme relatado em 4.3, esta opção
chegou a ser testada com dois corpos de prova, mas o desalinhamento axial imposto foi
insuficiente. Na próxima tentativa, o ideal é se trabalhar com um desalinhamento de +20 mm,
pelo menos. Se isto for seguido, seria possível que fosse descartada inclusive a necessidade de
se realizar os testes de tração uniaxiais, desde que os de torção carregassem informação
constitutiva suficiente do material.
Uma terceira sugestão é a realização da otimização para uma faixa menor de deformação no
ensaio de tração, cuja deformação pode ser de ordem de grandeza incompatível com a
deformação obtida no ensaio de torção, a qual retrata o uso do acoplamento em campo. Já a
última sugestão é se caracterizar o elastômero com outros modelos não abordados neste
trabalho, como o de Arruda-Boyce, o de Hoss-Marczak ou até o de Gent.
De forma geral, no entanto, o método se mostrou válido e promissor – por mais que
apresente inconsistências –, possui erro tolerável (para este tipo de produto) e é mais barato e
rápido do que o tradicional – ao menos para a Antares Acoplamentos, que possui um laboratório
próprio.
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APÊNDICE A – ENSAIO DE TORÇÃO EXPERIMENTAL COMPLETO
As Figura 15, Figura 16 e Figura 17 mostram os ensaios para 1/3 da carga máxima, para
cada corpo de prova. Nota-se que o primeiro teste apresenta, consistentemente, mais rigidez
que os outros quatro.
Figura 15 – CP 57-20, 1/3 da carga máxima

Figura 16 – CP 58-20, 1/3 da carga máxima
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Figura 17 – CP 59-20, 1/3 da carga máxima

APÊNDICE B – CARACTERIZAÇÃO APENAS COM O ENSAIO DE TORÇÃO
Para se avaliar a importância de se obter as constantes através da otimização simultânea
entre o ensaio de torção e o de tração uniaxial, foram obtidas também constantes através apenas
do de torção. O ensaio de tração é, neste caso, utilizado apenas como prova real, a fim de
entender a validade das constantes obtidas.
É um método mais simples e mais rápido do que o apresentado na Seção 3, mas os resultados
não foram satisfatórios. A Tabela 7, a Tabela 8 e a Tabela 9 mostram as constantes obtidas pelos
modelos de Mooney-Rivlin, de Yeoh e de Ogden, respectivamente. A Tabela 10 exibe o erro
atrelado a cada modelo e a cada ensaio.
Tabela 7 – Constantes hiperelásticas de Mooney-Rivlin, obtidas através apenas do ensaio de
torção
𝐶10 (MPa)
1,196

𝐶01 (MPa)
−3,491 ∙ 10−1

𝐷 (MPa)
0

Tabela 8 – Constantes hiperelásticas de Yeoh, obtidas através apenas do ensaio de torção
𝐶10 (MPa)
8,622 ∙ 10−1

𝐶20 (MPa)
5,245 ∙ 10−5

𝐶20 (MPa)
1,079 ∙ 10−4

𝐷1 , 𝐷2 , 𝐷3 (MPa)
0

Tabela 9 – Constantes hiperelásticas de Ogden, obtidas através apenas do ensaio de torção
𝜇1 (MPa)

𝛼1

𝜇2 (MPa)

𝛼2

𝜇3 (MPa)

𝛼3

9,643
∙ 10−1

−4,885 ∙ 10−1

−9,195 ∙ 10−1

5,173

1,936

9,653

𝐷1 , 𝐷2 , 𝐷3
(MPa)
0
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Tabela 10 – Relação de erros associados a cada modelo, com as constantes obtidas através
apenas do ensaio de torção
Modelo
Mooney-Rivlin

Nº de
Iterações
211

Erro
Torção
1,045 ∙ 10−1

Yeoh
Ogden

224
829

5,882 ∙ 10−3
1,256 ∙ 10−4

Erro
Tração
Não houve
convergência
8,320 ∙ 103
4,714 ∙ 1014

Erro
Total
Não houve
convergência
8,320 ∙ 103
4,714 ∙ 1014

As curvas do ensaio de torção obtidas pela caracterização iterativa através dele mesmo são
exibidas na Figura 19. Já as curvas do ensaio de tração obtidas através destas mesmas constantes
estão no gráfico da Figura 20.
Figura 18 – Ensaio de tração experimental e numérico, com as constantes obtidas através da
otimização com o próprio ensaio
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Figura 19 – Ensaio de tração experimental e numérico feito com as constantes obtidas através
unicamente do ensaio de torção

O gráfico mostra que, de fato, uma otimização realizada apenas com o ensaio de torção pode
ser muito inverossímel. Não sendo, portanto, recomendada neste tipo de caracterização.
APÊNDICE C – ENSAIOS DE TORÇÃO COM DESALINHAMENTO
O mesmo ensaio descrito em 3.2 foi realizado também com o acoplamento desalinhado
axialmente na Máquina Quase Estática. Este tipo de desalinhamento se dá através do
afastamento axial dos eixos, a fim de “esticar” o centro elástico. O objetivo do ensaio era se
trabalhar com tensores tensão e deformação mais complexos, que trariam mais informações
referentes às relações consititutivas do material.
Notou-se, no entanto, que o desalinhamendo aplicado – 5 mm – não foi suficiente para
modificar as curvas de deslocamento angular vs. torque. A Figura 20 exibe os 3 testes com o
acoplamento alinhado, juntamente com os 2 com ele desalinhado. Aqui fica bastante claro que
o desalinhamento não foi suficiente para tirar o material do seu comportamento normal. Isto é,
o ensaio não foi eficaz em seu objetivo.
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Figura 20 – Ensaios de torção experimentais alinhados e desalinhados

Conforme relatado na Seção 5, uma sugestão de melhoria é desalinhar o acoplamento pelo
menos 20 mm. Lembrando que a distância entre pontas de eixo padrão é de 50 mm. Isto é, o
afastamento sugerido é de 40% da largura do centro elástico.
Uma variação metodológica interessante seria incluir, no círculo indicado na Figura 21 –
Possível local para inserção de célula de carga para medição de força de reação axial, abaixo,
uma célula de carga que medisse a força axial de reação do centro elástico em relação ao
deslocamento angular impresso pela rotação. Se os resultados fossem suficientemente
completos, há uma possibilidade de se abrir mão do ensaio de tração em um laboratório
especializado.
Figura 21 – Possível local para inserção de célula de carga para medição de força de reação
axial

