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RESUMO 

A constante evolução da engenharia estrutural é impulsionada por novos conhecimentos 

técnicos e tecnológicos da área. Nesse âmbito, o estudo de diferentes materiais com diversas 

aplicações é constantemente observado. É o caso dos materiais hiperelásticos sendo utilizados 

em várias áreas da engenharia. Membranas hiperelásticas estruturais são um exemplo de 

aplicação desse tipo de material, com propriedades que convêm a essa área, como o baixo peso 

próprio, além da adaptabilidade a novas tendências arquitetônicas e do cunho estético. Neste 

trabalho será realizado o estudo do comportamento estático e dinâmico de uma membrana 

hiperelástica de geometria anelar, composta de material do tipo neo-Hookeano, tracionada 

transversalmente no seu bordo interno com o auxílio de um disco de massa desprezível e com 

seu bordo externo fixo. A análise do comportamento da membrana será realizada a partir do 

método dos elementos finitos (MEF), com o auxílio do programa comercial ABAQUS ®. Os 

resultados de deslocamentos e tensões obtidos da análise estática foram bem comparados com 

resultados da bibliografia. A partir da resposta no tempo observou-se que na vibração livre o 

amortecimento do sistema é um parâmetro de grande influência e na vibração forçada, notou-

se que o deslocamento inicial é o parâmetro de menor influência na análise do comportamento 

dinâmico da membrana submetida à carga periódica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Engenharia Estrutural é uma área da Engenharia Civil que está em constante 

desenvolvimento. Estruturas esbeltas, robustas, simples ou complexas podem ser encontradas 

em todo o mundo, desde tempos antigos. O Egito Antigo (3000 a.C.), a antiga Roma (século 

VIII a.C.), e algumas civilizações do continente americano, como os Maias (1000 a.C. a 250 

d.C.) nos deixaram estruturas notáveis, construídas com diferentes técnicas e materiais. 

A engenharia estrutural está em constante evolução, impulsionada por novos conhecimentos 

técnicos e tecnológicos na área. Construções muito esbeltas começaram a exigir análises mais 

detalhadas, incluindo análise de cargas dinâmicas, como por exemplo a ação dos ventos. A 

evolução computacional auxiliou a utilização de metodologias numéricas e favoreceu o 

desenvolvimento de programas computacionais, como por exemplo o ABAQUS® e o 

ANSYS®. Isso tornou possível análises mais complexas, detalhadas e precisas de estruturas de 

variados modelos e materiais. Junto a esse avanço se amplia o estudo das membranas e dos 

materiais hiperelásticos analisando seu comportamento, tanto estático quanto dinâmico. 

1.1 Membranas Hiperelásticas 

O estudo e a utilização das membranas extrapolam os limites da Engenharia Civil. Atualmente 

elas são utilizadas em áreas como biomecânica e equipamentos aeroespaciais. Refletores óticos, 

radares espaciais, equipamentos médicos, contêiners, estruturas de cobertura e estruturas 

temporárias são alguns exemplos de aplicação das membranas (JENKINS, 2001). A Figura 1.1 

apresenta exemplos da aplicação de membranas em algumas de suas diversas áreas. 

Entre aplicações diferentes o conceito de membrana pode diferir de significado. Na área de 

estruturas, esse termo significa uma superfície muito fina com rigidez a flexão nula ou 

desprezível e que não é capaz de resistir a esforços de compressão. Ainda nessa área, as 

membranas em geral são compostas de material elastomérico com características hiperelásticas. 
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Figura 1.1 - Exemplos da Utilização de Membranas 

  

a) Membrana de Cobertura b) Estruturas Temporárias 

Fonte: SILVA, 2015 Fonte: SOARES, 2009 

  

c) Membrana Espacial d) Equipamentos Espaciais 

Fonte: SOARES, 2009 Fonte: SILVA, 2015 

Para a análise de membranas hiperelásticas, os conceitos de linearidades não se aplicam, 

portanto a Lei de Hooke não representa de forma adequada o seu comportamento. Sendo assim, 

fez-se necessário a elaboração de outros modelos constitutivos que representem de forma 

adequada o comportamento de materiais elastoméricos. Dessa forma foram desenvolvidos 

diversos modelos constitutivos hiperelásticos, como por exemplo os modelos de Mooney-

Rivlin, de Hart-Smith e o neo-Hookeano. 

1.2 Análise Dinâmica 

A análise de estruturas pode ser feita tanto de forma estática quanto de forma dinâmica. A 

diferença fundamental entre as duas é que, na análise dinâmica, consideram-se também as 

forças inerciais. Nesse tipo de análise, deve-se considerar que o movimento do sistema se 
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transforma em uma oscilação, devido à sucessiva troca de energia potencial e cinética. Essa 

oscilação é a denominada vibração do sistema (ROEHL, 2005). 

Portanto, para a análise de membranas hiperelásticas, a análise estática será estudada a princípio 

para que, em seguida, a análise dinâmica possa ser realizada. É importante notar que no segundo 

caso pode-se considerar a dissipação de energia, fenômeno que não ocorreria apenas em casos 

idealizados como por exemplo em vibração não amortecida. A dissipação de energia, ocorrente 

em sistemas amortecidos, faz com que a oscilação do sistema não ocorra de forma constante no 

decorrer do tempo; após a aplicação da carga, a amplitude da vibração diminuirá aos poucos 

até que seja totalmente eliminada, caso não haja mais aplicação de forças externas. 

Alguns dos parâmetros do sistema cujo estudo é crucial para a análise dinâmica são sua 

frequência natural, que por sua vez depende da rigidez e massa do sistema, seu período natural, 

que é o inverso da frequência, e o número de graus de liberdade. 

1.3 Método dos Elementos Finitos 

No que diz respeito à resolução de problemas estruturais, há formas distintas que a mesma pode 

ser realizada. Em alguns casos, como por exemplo onde o problema físico possui geometria 

relativamente simples, com condições de carregamento e apoio muito “bem comportadas”, 

torna-se possível a obtenção de soluções exatas a partir dos métodos analíticos clássicos, pois 

estes permitem o cálculo da resposta exata para um problema em qualquer um dos pontos da 

estrutura, ou seja, em seus infinitos pontos. Porém, quando o problema possui geometria e 

condições de contorno mais complexas, os métodos analíticos acabam se tornando inviáveis 

para a resolução, pois exigiriam extensas simplificações do problema, e essas tornariam a 

solução do problema em si pouco confiável. Uma alternativa nesse caso seria, no lugar da 

obtenção de soluções exatas, a obtenção de soluções aproximadas, pois podem ser aplicadas em 

caráter geral. Isso significa que a solução poderia ser obtida independente da geometria da 

estrutura, e o nível de aproximação pode ser modificado até atingir-se uma precisão aceitável 

para o tipo de problema estudado. Isso seria realizado a partir da discretização de um sistema 

contínuo, utilizando metodologias numéricas, como por exemplo o método dos elementos 

finitos (MEF) (FILHO, 2000). 
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A utilização do MEF trabalha com a discretização da região do contínuo do sistema em formas 

geométricas simples, ou seja, com a divisão do sistema em elementos. O contínuo, que possuía 

infinitos graus de liberdade (GL), possuirá um número finito destes após a discretização, pois 

cada elemento possui um número finito de GL (FILHO, 2000). 

Para a obtenção de melhores resultados, a escolha do modelo de discretização a ser utilizado 

deve ser realizada de modo a melhor representar o comportamento do sistema. Os elementos 

da discretização do contínuo podem ser uni, bi ou tridimensionais; como a membrana 

hiperelástica apresenta espessura muito pequena, elementos bidimensionais são os mais 

aconselháveis para a aplicação do MEF nesse tipo de problema. Todos os elementos do sistema 

são conectados por pontos denominados “nós”. Já o conjunto de elementos é denominado 

“malha”, e a “densidade da malha” é o que determinará o grau de aproximação dos resultados 

obtidos, assim, quanto maior o número de elementos, mais densa é a malha, e provavelmente 

mais próximos do valor real se encontrarão os resultados. 

Na análise do sistema pelo MEF devem-se utilizar diversos parâmetros do sistema, sendo alguns 

deles: propriedades dos materiais, como relações entre tensões e deformações; relações entre 

deslocamentos e deformações (cinemáticas); relações de equilíbrio (forças e tensões). 

A utilização do MEF abrange um grande número de áreas, que também precisam analisar 

sistemas de geometrias mais complexas; alguns exemplos são Engenharia Naval, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Aeroespacial, Projeto de Componentes e até mesmo Biomecânica. A 

precisão requerida para cada um dos casos depende do sistema estudado. 

1.4 Justificativa 

As membranas hiperelásticas apresentam utilização nos mais diversos campos da engenharia. 

Devido à sua grande capacidade de deformação e suas várias possibilidades de adequação 

arquitetônica, tais membranas vêm ganhando cada vez mais espaço no campo da engenharia 

estrutural. Sendo assim, se torna indispensável a análise de seu comportamento, tanto de 

maneira estática, quanto dinâmica para a sua correta utilização, garantindo seu bom 

funcionamento. 
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Optou-se pelo MEF para a solução do problema da membrana hiperelástica pois, por mais que 

o sistema estudado não apresente geometria ou condições de contorno muito complexas, o 

material possui comportamento não-linear, e o MEF é uma boa opção para análises de 

problemas que apresentam não linearidades. Além disso, deseja-se avaliar a precisão que esse 

método poderá proporcionar, quando comparado com a resolução obtida a partir dos métodos 

analíticos tradicionais. 

1.5  Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho será o estudo do comportamento estático e dinâmico de uma 

membrana composta de material hiperelástico do tipo neo-Hookeano com geometria anelar, 

submetida à esforço de tração no bordo interno em sua direção transversal, e posteriormente 

sob vibrações axissimétricas. 

1.5.1 Objetivos Específicos 

Inicialmente, para o problema estático serão analisadas neste trabalho as tensões, deformações 

e deslocamentos. Posteriormente, para o problema dinâmico serão obtidas as frequências 

naturais, resposta no tempo para vibração livre e forçada. Tanto a análise estática quanto a 

dinâmica serão realizadas utilizando-se o método dos elementos finitos, com o auxílio do 

programa comercial ABAQUS®. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, serão apresentados estudos acerca dos materiais elastoméricos, com ênfase nos 

principais modelos constitutivos que representam o comportamento desse tipo de material. 

Posteriormente, serão apresentados estudos focados na análise do comportamento de 

membranas hiperelásticas de maneira estática e dinâmica, utilizando tanto ferramentas 

computacionais quanto manipulação de equações. 

2.1 Modelos Constitutivos Hiperelásticos 

Os materiais elastoméricos ganham cada vez mais espaço na engenharia estrutural. De acordo 

com Silva (2015), uma das possíveis classificações de materiais é em elásticos e inelásticos. 

Ainda, os materiais elásticos se subdividem em elástico linear, hipoelástico, hiperelástico e 

visco-elástico. Na engenharia estrutural, em geral os materiais mais comuns se enquadram na 

classificação de elástico linear, e seguem a Lei de Hooke.  

Os materiais hiperelásticos possuem uma relação não-linear entre tensão e deformação, sendo 

a forma mais comum de avaliar essa relação através da função de energia de deformação, 

conforme a equação 2.1, onde W é a energia de deformação absorvida pelo corpo por unidade 

de volume e ij são as extensões principais (HOSS, 2009): 




















ij

ij

W
f


  (2.1) 

Dessa forma, com o intuito de se determinar essa energia de deformação, uma grande 

quantidade de modelos constitutivos hipereláticos foram criados. Hoss (2009) afirma que todos 

eles podem ser agrupados em duas categorias principais: modelos fenomenológicos, dentre os 

quais podemos destacar os modelos de Mooney-Rivlin, Gent-Thomas, Hart-Smith Aprimorado, 

Fung e Odgen; e modelos micromecânicos, destacando o modelo neo-Hookeano e Arruda-

Boyce. 
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Os modelos fenomenológicos são baseados na observação do comportamento de um material 

durante testes experimentais. Assim os modelos que se encaixam nessa categoria fazem a 

ponderação do papel das diversas variáveis durante o processo de deformação. Graças a isso 

eles apresentam uma faixa de aplicação bem definida. Nessa categoria de modelo, assume-se 

que a borracha é um material isotrópico na sua forma fundamental, isto é, uma longa cadeia de 

moléculas de elastômeros randomicamente orientadas. (HOSS, 2009) 

Os modelos micromecânicos são modelos estatísticos desenvolvidos a partir de informações 

sobre ligações químicas do material, por isso o comprimento de cadeias moleculares e tipos de 

ligações químicas são dados muito comuns na construção destes modelos (HOSS, 2009). 

Segundo Hoss (2009) o modelo de Mooney-Rivlin é um dos modelos hiperelásticos clássicos, 

com diversas versões, sendo a primeira pubicada por Mooney em 1940, com versões posteriores 

mais gerais publicadas por Rivlin e Saunders em 1951. Esse modelo determina a energia de 

deformação com base em parâmetros do material e no primeiro e segundo invariante de 

deformação. 

O modelo de Gent-Thomas foi proposto em 1958 por Gent e Thomas, é o modelo precursor do 

modelo de Hart-Smith Aprimorado proposto em 1966. Esse modelo também é baseado no 

primeiro e segundo invariantes de deformação, e também inclui em sua análise constantes do 

material, e um coeficiente de penalidade, possuindo a vantagem de empregar apenas duas 

constantes constitutivas. Já o modelo de Hart-Smith Aprimorado substitui um termo da equação 

por uma expressão exponencial que é função de potências dos invariantes (HOSS, 2009). 

Posteriormente, Fung em 1967 propôs um modelo constitutivo que se baseia apenas no primeiro 

invariante de deformações utilizando em sua análise o módulo de cisalhamento inicial e é 

utilizado para descrever o comportamento de materiais biológicos. E Ogden, em 1972, propôs 

um modelo que se baseia diretamente nas deformações principais, se diferenciando dos outros 

modelos por não apresentar de forma direta os invariantes de deformação. Sendo um modelo 

geral, é bastante utilizado, sendo possível obter-se outros modelos a partir de sua simplificação, 

como o neo-Hookeano e o modelo de Mooney – Rivlin (HOSS, 2009). 

De acordo com Hoss, (2009), o modelo neo-Hookeano foi proposto por Treloar em 1943, sendo 

um caso particular do modelo de Mooney-Rivlin, apesar de ter sido proposto anos antes. Pode 

ser obtido a partir de simplificações do modelo de Ogden e do modelo de Fung. Considera a 
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função de energia baseada apenas no primeiro invariante de deformações e em constantes do 

material. 

Por fim, o modelo de Arruda-Boyce também se baseia apenas no primeiro invariante de 

deformações. Neste modelo, as constantes do modelo são obtidas a partir de expansão em séries 

de uma função de Langevin inversa. O modelo também considera o alongamento máximo que 

uma molécula permite e o módulo de cisalhamento inicial na análise, módulo este obtido por 

meio de uma equação química que relaciona densidade de cadeias elastoméricas, constante de 

Boltzmann e a temperatura (HOSS, 2009).  

2.2 Análise Dinâmica 

Na análise dinâmica, além das forças atuantes no sistema, as propriedades inerciais do material 

estudado devem ser tomadas em conta. 

Segundo Roehl (2005), na análise da vibração do sistema, que é seu movimento oscilatório 

devido à constante troca entre energia potencial e cinética após a aplicação de uma carga 

dinâmica, esta pode ser classificada de diversas formas, como por exemplo: 

 Periódica ou não-periódica: a vibração é dita periódica quando é repetida em 

determinados intervalos de tempo; caso isso não ocorra, é dita não-periódica. 

 Livres ou forçadas: vibrações livres são aquelas causadas exclusivamente pelas energias 

potencial e cinéticas já presentes no sistema, já vibrações forçadas também incluem 

ações externas sobre o sistema (variáveis com o tempo). 

 Amortecida ou não-amortecida: uma vibração é dita amortecida quando há dissipação 

de energia. Portanto, vibrações não-amortecidas, nas quais não ocorre dissipação de 

energia, são um caso idealizado. 

Considerando-se que no sistema estudado neste trabalho ocorrerá vibração, devem ser 

analisadas as seguintes propriedades do sistema para a análise dinâmica (ROEHL, 2005): 

Frequência natural (o): Esse parâmetro depende tanto da massa do sistema (m) quanto de sua 

constante elástica (k), e corresponde à quantidade de ciclos por segundo que o sistema apresenta 



Análise Estática e Dinâmica de Membranas Hiperelásticas de Material neo-Hookeano 18 

 

L.C.Santana e T.C.Dela-Sávia  Revisão Bibliográfica 

quando submetido à vibração livre. Quanto mais rígido um sistema, maior será sua frequência, 

sendo que a frequência natural pode ser calculada da seguinte maneira: 

m

k
0  (2.2) 

Período natural (𝑇0): É o tempo necessário para que um ciclo no sistema submetido à vibração 

livre seja completado, portanto, é o inverso da frequência natural. 

0
0

1


T  (2.3) 

Considerando o movimento vibratório provocado por ações externas, é também possível 

classificar tais ações como de curta ou longa duração. Ação de curta duração é aquela que atua 

no sistema em um intervalo de tempo menor que o período natural do mesmo; portanto, é o tipo 

de ação que estaremos considerando na análise de vibração livre da membrana hiperelástica. 

Coeficiente de amortecimento (c): é um parâmetro proporcional à velocidade do sistema. É o 

coeficiente de amortecimento que irá determinar a taxa com que a energia de vibração será 

dissipada, ou seja, é utilizada no caso de vibração amortecida. 

Coeficiente de amortecimento crítico (ccr): corresponde ao limite para o movimento não-

periódico do sistema; em suma, corresponde ao caso em que, após a aplicação de uma carga 

dinâmica, o sistema retorna à sua configuração inicial no menor prazo possível e sem qualquer 

oscilação. É calculado da seguinte maneira: 

02 mccr   (2.4) 

Fator de amortecimento (ξ): é a relação entre o coeficiente de amortecimento e o coeficiente de 

amortecimento crítico do sistema, e irá determinar o tipo de amortecimento ao qual o sistema 

foi submetido, considerando-se três possíveis alternativas apresentadas a seguir. 
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crc

c
  (2.5) 

Sendo que o sistema amortecido pode ser classificado como: 

 Sistema subamortecido (ξ < 1): apresentam movimento oscilatório após a aplicação da 

carga dinâmica; a energia é dissipada de forma mais lenta. 

 Sistema superamortecido (ξ > 1): não apresenta vibração após a aplicação da carga mas 

sim um lento retorno à posição de equilíbrio. 

 Transição entre o sistema subamortecido e o superamortecido (ξ = 1): é o caso 

correspondente ao coeficiente de amortecimento crítico, no qual o sistema, além de não 

apresentar movimento oscilatório, retorna à posição de equilíbrio no menor tempo 

possível. 

2.3 Membranas Hiperelásticas 

É possível encontrar na literatura uma série de trabalhos focados na análise de membranas 

hiperelásticas. Abordagens estáticas e dinâmicas, com vibrações livres e forçadas, soluções 

analíticas e através de MEF, diversas geometrias e até aplicações em outras áreas além da 

engenharia estrutural mostram que a análise desse tipo de elemento ganha cada vez mais 

destaque no cenário mundial. 

Pamplona et al. (2001) estudaram o comportamento não linear de membranas hiperelásticas 

com geometria cilíndrica de material neo-Hookeano, sujeita a tração axial com pressão interna 

uniforme. A autora fez a comparação dos resultados que foram obtidos experimentalmente com 

os obtidos numericamente com o auxílio do programa comercial de elementos finitos 

ABAQUS ® e concluiu que os resultados eram satisfatoriamente concordantes. 

Posteriormente, Xavier (2003) fez uma análise estática de membranas hiperelásticas explorando 

o comportamento não linear e as instabilidades de uma membrana cilíndrica de material neo-

Hookeano, também através da comparação entre o estudo experimental e a análise numérica 

com o auxílio do ABAQUS ®, e da mesma forma obteve resultados satisfatórios. 
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Tuzel e Erbay (2004) estudaram a resposta dinâmica de um tubo cilíndrico de membrana 

hiperelástica, isotrópico e incompressível adotando o modelo de Mooney-Rivlin. Nesse estudo 

as equações que regem a deformação dinâmica axial do tubo foram obtidas para a função de 

tensão da energia, onde os resultados numéricos encontrados foram comparados com a 

literatura do mesmo. 

Já Soares (2009) aborda em seus estudos as vibrações não lineares de membranas hiperelásticas 

circulares compostas de material incompressível, adotando o modelo neo-Hookeano. O 

comportamento dessas membranas sob vibrações foi analisado analiticamente através das 

equações de movimento obtidas pelo princípio de Hamilton e também através do MEF, 

utilizando o ABAQUS ®. Verificou-se que os resultados analíticos e numéricos via MEF 

apresentam boa convergência. Gonçalves et al. (2009) dão continuidade ao trabalho de Soares 

(2009) apresentando uma análise da resposta de vibração não linear de uma membrana pré-

tracionada focando em estudar a influência do alongamento da membrana nos resultados de 

frequência natural e modos de vibração e no comportamento oscilatório. Os resultados 

mostraram que existe uma grande influência entre estes parâmetros.  

Posteriormente, Soares e Gonçalves (2012) fizeram a abordagem de membranas anelares 

hiperelástias pré-tracionadas, visando analisar a vibração não linear. Em análise tanto analítica 

quanto através do MEF, com enfoque na análise paramétrica da frequência, amplitude, 

diagramas de bifurcação, curvas de ressonância e bacias de atração foi possível mostrar a 

influência da geometria inicial sobre o grau de não linearidade da membrana sob vibrações de 

grande amplitude. Para uma membrana de geometria retangular, novamente Soares e Gonçalves 

(2014) analisaram a resposta da vibração linear e não linear. Consideraram uma membrana 

constituída de material incompressível, dessa vez adotando o modelo de Mooney-Rivlin, que 

foi submetida a tração e a pressão harmônica. Nesse estudo eles obtiveram as frequências 

naturais, modos de vibração e relação frequência-amplitude a partir de análise paramétrica das 

constantes constitutivas do material. 

Como citado anteriormente, a utilização de elementos do tipo membranas não se restringe à 

área de atuação da engenharia civil, e como exemplos de aplicação em outras áreas de 

conhecimento podemos citar o trabalho de Pamplona e Mota (2012) que investigaram o 

comportamento numérico e experimental de uma membrana circular inflada por um fluido 

incompressível, afim de retratar um procedimento cirúrgico de prótese de silicone e a expansão 
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de pele em pacientes. Nesse estudo foi considerada uma membrana de material neo-Hookeano 

e o método de Runge-Kutta foi utilizado para resolver as equações diferenciais de equilíbrio. 

Como conclusão percebeu-se que os resultados numéricos estavam de acordo com os 

experimentais. 

Ainda no âmbito da biomecânica, Pamplona e Carvalho (2012) caracterizaram a pele com base 

na mecânica estrutural. Para isso eles consideraram a pele como uma membrana 

incompressível, isotrópica, homogênea, hiperelástica que segue o modelo constitutivo de 

Delfino1 et al. (1997 apud PAMPLONA; CARVALHO 2012). Os modelos numéricos obtidos 

através da aplicação do MEF foram comparados com uma análise experimental com quatro 

pacientes. Como conclusão foram obtidas diversas informações sobre o comportamento da pele. 

Por fim, no âmbito de equipamentos aeroespaciais, podemos citar o trabalho de Chakravarty e 

Albertani (2012), que estuda as características de uma membrana hiperelástica que segue o 

modelo de Mooney-Rivlin aplicada em veículos aéreos. Resultados experimentais e análises 

através do MEF foram obtidos, apresentando resultados satisfatórios, apesar de uma 

discrepância já esperada devido à variação da espessura das membranas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

1 
A. Delfino, N. Stergiopulos, J. E. Moore, and J.-J. Meister, “Residual strain effects on the stress field in a thick 

wall finite element model of the human carotid bifurcation”, J. Biomech. 30:8 (1997), 777–786. 
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3 METODOLOGIA E MÉTODOS 

Realiza-se um estudo estático e dinâmico de uma membrana hiperelástica de geometria anelar, 

com toda a sua borda externa apoiada e com um furo no centro, sendo este circundado por um 

anel de peso desprezível, onde será aplicada uma força no sentido transversal à membrana, 

como pode ser observado na Figura 3.1 

Figura 3.1- Membrana hiperelástica anelar. a) Configuração indeformada; b) Configuração deformada por tração 

transversal. 

 

 

a) Configuração indeformada b) Configuração deformada tracionada 

Fonte: adaptado de SOARES (2009) 

Para a configuração indeformada da membrana de raio externo Ro e raio interno o, apresentada 

na Figura 3.1 (a), tem-se a coordenada na direção radial da membrana indeformada , a 

coordenada na direção circunferencial da membrana , e a coordenada na direção transversal à 

membrana x3. Já na configuração deformada, apresentada na Figura 3.1 (b), r representa a 

coordenada radial e z a coordenada na direção transversal à membrana tracionada. 

A membrana estudada é constituída de um material elastomérico, incompressível e 

hiperelástico, considerando o modelo constitutivo do material sendo o neo-Hookeano. Para esse 

modelo a energia de deformação do material é descrita em função de uma constante que 

representa as propriedades mecânicas do material (C1) e o primeiro invariante de deformação 

(I1): 



x3



o
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z

P
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 311  ICW  (3.1) 

Sendo o primeiro invariante definido pela Equação (3.2), onde i representam as extensões 

principais. 

2

3

2

2

2

11  I  (3.2) 

Na configuração deformada para a análise estática, são analisadas as tensões, deformações e 

deslocamentos nessa configuração tracionada transversalmente. Posteriormente, a membrana 

sofrerá primeiro uma perturbação fazendo-a vibrar de forma axissimétrica, onde serão 

analisadas a frequência natural e a resposta no tempo. Em seguida, será feita a análise da 

resposta no tempo da membrana submetendo a borda interna a uma força dependente do tempo 

no sentido transversal. 

Para a análise tanto estática quanto a dinâmica da membrana será utilizado o método dos 

elementos finitos, com o auxílio do programa comercial ABAQUS®. Para isso, será feita 

também uma análise de convergência verificando a quantidade de discretizações a serem 

realizadas no sistema de modo a obter uma solução com precisão satisfatória. 

Os resultados obtidos serão analisados e comparados com os resultados apresentados na 

literatura. 

3.1 Modelagem no programa de elementos finitos ABAQUS ® 

Para a modelagem da membrana no ABAQUS® a partir do MEF, a membrana será definida 

como um elemento de casca de 4 nós definido em duas dimensões, sendo a espessura definida 

como uma propriedade do elemento. O cálculo das tensões, deformações e deslocamentos é 

realizado a princípio nos pontos representados pelos nós que definem os elementos da malha 

construída para o sistema, enquanto que nos demais pontos esses parâmetros são calculados por 

meio de interpolação a partir das informações obtidas dos nós. 

Portanto, esse cálculo considera os graus de liberdade nos nós do elemento; como se deseja 

considerar os graus de liberdade de rotação e translação do sistema; considera-se que cada nó 

possui 6 graus de liberdade (deslocamento e rotação para cada um dos eixos x, y e z). Por esse 
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motivo, o elemento finito escolhido para a modelagem no programa será um elemento finito do 

tipo casca. Portanto, as propriedades de uma membrana hiperelástica serão implementadas a 

um material de casca escolhido pelo catálogo do programa, cuja designação no mesmo é S4R, 

sendo que tais abreviações, na linguagem do programa, significam: 

 S: Família de cascas (Shell); 

 4: Número de nós que compõem um elemento; 

 R: Integração reduzida. 

A modelagem da malha para o sistema no ABAQUS® será realizada da seguinte forma: 

Inicialmente, define-se o nó 1, que se encontra no bordo interno da membrana. Em seguida, 

esse nó é copiado um certo número de vezes na direção , que depende da discretização 

escolhida para a malha que se deseja realizar, até o bordo externo da membrana. Posteriormente, 

copia-se essa linha criada seguindo a direção circunferencial da membrana, com um ângulo 

também definido pela discretização da malha.  

Criados os nós, parte-se para a criação dos elementos entre eles. A sequência é semelhante: 

cria-se primeiro o elemento inicial, no bordo interno, e determina-se o tipo desse elemento 

(quadrangular). O passo seguinte é copiar este elemento na direção até o bordo externo. Por 

último, essa linha de elementos é copiada na direção, no mesmo ângulo de criação dos nós. 

Uma das malhas a ser utilizada é apresentada na Figura 3.2. 

Figura 3.2 - Exemplo de malha criada para a membrana no ABAQUS ®, com 330 nós e 300 elementos. 
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Para finalizar, define-se o material, suas propriedades e as condições de contorno da malha 

criada. A definição do tipo de análise é realizada através de passos de análise, dinâmicos e/ou 

estáticos, a partir comandos específicos. 

3.2 Análise de Convergência 

Antes que a análise por elementos finitos seja realizada, deve-se, primeiro, definir qual malha 

será utilizada para a obtenção dos parâmetros desejados; ou seja, deve-se definir em quantos 

elementos a membrana será dividida para aplicação do MEF. A malha resultante dessa divisão 

fornecerá resultados cuja precisão será de acordo com a discretização realizada. Espera-se que, 

quanto maior o número de elementos utilizadas na discretização da membrana (malha mais 

densa), maior a precisão dos resultados obtidos. 

Para a realização dessa análise, considera-se uma membrana anular com raio externo Ro = 1, 

raio interno o = 0,2 m e espessura H = 1 mm. A membrana é considerada hiperelástica de 

material neo-Hookeano, com C1 = 0,17 MPa, com sua borda externa apoiada nas três direções 

e sua borda interna apoiada nas direções circunferencial e radial. 

Para a escolha da malha, será realizada uma análise de convergência. Primeiramente, são 

criadas cinco malhas no ABAQUS® para a mesma geometria de membrana, cada uma com um 

diferente número de elementos. Serão escolhidos dois parâmetros para cada malha, os quais por 

si definirão o número de elementos: o número nós na direção radial da malha (ρ) para um 

mesmo raio, e o espaçamento angular entre nós consecutivos na direção circunferencial (θ). 

Estes parâmetros, assim como o número total de elementos, estão apresentados na Tabela 3-1 

para cada uma das 5 malhas utilizadas na análise de convergência 

Tabela 3-1 – Parâmetros utilizados em cada Malha 

 

Malha
Número de nós 

na direção radial

Espaçamento 

cirfunferencial 

entre nós (graus)

Número de 

Elementos

1 6 12 150

2 11 12 300

3 21 6 1200

4 31 4 2700

5 41 4 3600



Análise Estática e Dinâmica de Membranas Hiperelásticas de Material neo-Hookeano 26 

 

L.C.Santana e T.C.Dela-Sávia  Metodologia e Métodos 

Para a análise de convergência, serão considerados parâmetros das malhas em sua configuração 

deformada, correspondente a um deslocamento transversal de 0,3 m na borda interna. Tais 

parâmetros considerados são o valor da tensão principal 3 no nó de coordenadas (0,2; 0,0) 

localizado na borda interna, denominado Nó 1, e o valor da frequência natural para cada 

membrana discretizada com as malhas apresentadas na Tabela 3-1. As Figuras 3.3, 3.4 e a 

Tabela 3-2 representam a comparação entre as tensões e as frequências naturais obtidas com as 

5 malhas distintas. 

Tabela 3-2 – Valores de Tensões e Frequências Naturais das Malhas Analisadas 

 

 

Figura 3.3 – Tensão Principal no Nó 1 (0,2; 0,0) versus Número de Elementos 

 

 

 

 

 

 

Malha
Número de 

Elementos

Tensão 

Principal no 

Nó 1 (Pa)

Diferença em 

relação à malha 

anterior

Frequência 

Natural  (Hz)

Diferença em 

relação à malha 

anterior

1 150 135167 - 5.5300 -

2 300 149545 10.64% 5.4547 -1.36%

3 1200 157670 5.43% 5.3952 -1.09%

4 2700 160747 1.95% 5.3842 -0.20%

5 3600 162410 1.03% 5.3830 -0.02%
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Figura 3.4 – Frequência Natural versus Número de Elementos 

 

Percebe-se a partir das Figuras 3.3 e 3.4 que a variação dos parâmetros analisados, frequência 

e tensão principal, é maior dentre as malhas de menor número de elementos; à medida que o 

número de elementos aumenta, tais parâmetros começam a convergir para um mesmo valor. 

Como a escolha de uma malha com o maior número possível de elementos exige um grau de 

processamento maior do programa ABAQUS®, o que pode comprometer a obtenção de 

resultados, escolhe-se uma malha a partir da qual o incremento do número de elementos não 

causa uma alteração com impacto significativo nos resultados obtidos.  

Observa-se na Tabela 3-2 que a diferença entre os resultados obtidos utilizando as malhas 2 e 

3 para a tensão é de 5,43% e da frequência natural é de 1,09% enquanto o aumento do número 

de elementos é de 300 para 1200 elementos. A diferença percentual dos resultados obtidos 

utilizando as malhas 3 e 4 é menor, porém o aumento do número de elementos é grande. 

Portanto, definiu-se, a partir da análise de convergência, que a malha a ser utilizada no estudo 

seria a 3, cujo número de elementos é 1200.
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4 RESULTADOS NUMÉRICOS 

Para a obtenção dos resultados numéricos deste trabalho, adota-se uma membrana composta de 

material homogêneo, isotrópico e neo-Hookeano com constante constitutiva C1 = 0,17 MPa 

(Selvadurai, 2006), de geometria anular com espessura constante H = 0,001 m, raio interno da 

membrana indeformada ρo = 0,2 m e raio externo Ro = 1m. A borda externa se encontra apoiada 

nas três direções e a borda interna se encontra apoiada nas direções circunferencial e radial.   

4.1 Análise Estática 

Inicialmente, na análise estática aplica-se um deslocamento transversal na borda interna da 

membrana. Assim, foram aplicados 6 deslocamentos distintos, entre 0,3 m e 0,8 m com 

intervalos de 0,1 m. 

Obtêm-se a configuração deformada da membrana para cada deslocamento transversal aplicado 

a partir dos deslocamentos dos nós da malha. Como a malha possui 21 nós na direção radial 

para um mesmo raio, definiu-se as coordenadas radiais (ρ) de cada um desses nós na 

configuração indeformada da malha, para em seguida relacioná-las com as coordenadas 

transversais (z) dos mesmos nós na configuração deformada para os diferentes deslocamentos 

transversais internos (de 0,3 m a 0,8 m). Essas configurações tracionadas transversalmente das 

membranas estudadas são mostradas na Figura 4.1. Nota-se que os deslocamentos obtidos por 

CARDOSO (2016) para o deslocamento transversal de 0,3 m também estão representados nessa 

mesma figura. 

Ainda na Figura 4.1, observa-se que com o acréscimo de altura, e o consequente acréscimo de 

esforços trativos, a membrana comporta-se de forma cada vez mais linear, ou seja, 

aproximando-se de uma reta, se comparado com seu comportamento nos menores 

deslocamentos. Além disso, verifica-se a convergência dos resultados com os obtidos por 

CARDOSO (2016) que analisou o mesmo problema analiticamente. 
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Figura 4.1 – Coordenada Transversal versus Coordenada Radial da membrana tracionada 

 

Além dos deslocamentos transversais (direção z) dos nós da malha, observaram-se também 

deslocamentos radiais (u) na direção radial ρ, em menor magnitude. Analisando-se esse 

deslocamento para cada nó, e relacionando-os com a coordenada radial indeformada de cada 

um desses, obtém-se a Figura 4.2, que também inclui esses dados para o deslocamento 

transversal inicial de 0,3 m de CARDOSO (2016). 

Figura 4.2 – Deslocamento Radial versus Coordenada Radial 
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Percebe-se que os deslocamentos radiais (u) são todos no mesmo sentido, aproximando-se da 

borda interna na membrana. Ainda que uma tração maior no bordo interno da malha implique 

em deslocamentos transversais maiores em todos os nós, o mesmo não necessariamente ocorre 

para os deslocamentos radiais, visto que os deslocamentos radiais de maiores magnitudes foram 

apresentados pela malha cujo bordo interno está tracionado em 0,6 m, e não em 0,8 m. 

Analogamente aos deslocamentos, verificou-se também as tensões principais σ1 e σ2 (radiais e 

circunferenciais, respectivamente) em cada nó na direção radial da malha. Os resultados de 

tensão obtidos para cada deslocamento inicial (deslocamento medido em metros), relacionados 

com a coordenada radial ρ de cada nó, podem ser observados na Figura 4.3. Nota-se que os 

resultados de CARDOSO (2016) para o deslocamento inicial de 0,8 m, apresentados na Figura, 

estão em conformidade com os obtidos neste trabalho. 

Figura 4.3 – Distribuição das tensões principais ao longo da coordenada radial: (a) σ1; (b) σ2. 

 

(a) σ1. 

continua 
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(b) σ2. 

Nota-se que em ambos os casos a tensão se torna menor à medida que a coordenada radial se 

distancia da borda interna, com cada curva tendendo a convergir para um determinado valor. 

Outro fator observado na Figura 4.3 é uma pequena inflexão da curva entre as coordenadas 

radiais 0,2 m e 0,3 m, mais próximas da borda interna. Esta é a principal diferença entre as 

curvas obtidas e o resultado obtido por CARDOSO (2016), que não apresenta essa inflexão 

próxima à borda interna, sendo os resultados similares nas demais coordenadas. Essa diferença 

pode ter ocorrido devido à não consideração dos efeitos circunferenciais na solução analítica 

desenvolvida por CARDOSO (2016). 

Por último, são obtidas as resultantes de forças transversais atuantes nos nós da borda interna, 

as quais produzem o deslocamento transversal da mesma, e as tensões no nó de coordenada 

(0,2; 0.0), denominado Nó 1. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4-1 e como 

esperado, quanto maior os deslocamentos transversais da borda interna maior a carga a ser 

aplicada na mesma, e maiores as tensões resultantes. 
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Tabela 4-1 – Valores de Forças e Tensões no Nó 1 para cada deslocamento 

 

4.2 Análise Dinâmica 

Na análise dinâmica é utilizada a mesma malha de elementos da análise estática, e com a borda 

interna já tracionada inicialmente. Os resultados obtidos desta análise referem-se à frequência 

natural, à vibração livre e à vibração forçada da membrana. 

4.2.1 Frequência Natural 

Inicialmente, na análise dinâmica define-se a frequência natural da membrana hiperelástica 

tracionada transversalmente. Espera-se que quanto mais tracionada a membrana está, mais 

rigidez a mesma adquire, e isso resultaria em uma maior frequência natural. Portanto, para a 

obtenção de valores de frequência, a malha foi submetida a diferentes trações transversais no 

bordo interno, sendo essas as mesmas utilizadas na análise estática: trações internas cujo valor 

é determinado pelos deslocamentos aplicados, que variam de 0,3 m a 0,8 m, com intervalos de 

0,1 m. 

Notou-se, porém, que para cada um dos seis casos estudados o primeiro modo de vibração 

altera-se, apresentando modos de vibração distintos. Na Figura 4.4, apresentam-se as duas 

primeiras frequências e os respectivos modos de vibração 

 

 

 

Deslocamento 

Aplicado (m)

Direção 

Radial (ρ)

Direção 

Circunferencial 

(θ)    

Força em 

cada nó 

interno (N)

Número de 

nós no bordo 

interno   

Força total 

aplicada ao bordo 

interno (N)

0.3 157670 66533 1.617 97.02

0.4 285074 109606 3.329 199.74

0.5 458618 154728 5.523 331.38

0.6 687995 196472 8.009 480.54

0.7 982270 231095 10.627 637.62

0.8 1346290 257579 13.281 796.86

Forças no Bordo InternoTensões no Nó 1 (Pa)

60
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Figura 4.4 - Frequências e Modos de Vibração em cada Malha 

 

Deslocamento 

Aplicado (m)
Valor (Hz) Modo Valor (Hz) Modo

0.3 5.3952 5.4122

0.4 6.6988 6.7058

0.5 7.7001 7.7121

0.6 8.4317 8.4704

0.7 8.9549 9.0273

0.8 9.3243 9.4378

1a Frequência 2a Frequência
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Observa-se na Figura 4.3 que as membranas com deslocamentos transversais de 0,3 m e 0,4 m 

apresentam uma semi onda na direção radial e nenhuma onda na direção circunferencial no 

primeiro modo. Já no segundo modo essas membranas apresentam uma semi onda na direção 

radial e uma onda na direção circunferencial. Para as membranas com deslocamento transversal 

entre 0,5 m e 0,8 m o número de ondas do primeiro e do segundo modos se invertem. Além 

disso, confirma-se o aumento da frequência natural juntamente ao aumento da tração inicial, o 

que mostra que, quanto maior a tração aplicada ao sistema, maior será a sua rigidez. 

4.2.2 Vibração Livre 

Para a análise da vibração livre aplica-se uma perturbação na membrana tracionada 

transversalmente a partir de força atuante em um curto período de tempo (um “pulso”) na borda 

interna da membrana, no sentido contrário ao qual ela foi tracionada anteriormente, ou seja, na 

direção negativa do eixo z. Simultaneamente, a borda interna, que havia sido fixada para que a 

membrana se mantivesse tracionada, é solta, liberando seu movimento na direção transversal z. 

Isso faz com que a membrana inicie um movimento oscilatório nessa direção. Deste instante 

em diante, esse movimento é resultante exclusivamente das energias potencial e cinética já 

presentes no sistema. 

Inicialmente, obteve-se a resposta no tempo adotando-se os seguintes valores para coeficiente 

de amortecimento na massa da membrana (α) e intensidade (p) da perturbação aplicado sobre a 

borda interna: 

 α = 25 s-1 

 p = 600 N 

As curvas que representam a resposta no tempo no eixo z de um nó situado na borda interna de 

coordenadas (0,2; 0,0), para as condições citadas, podem ser observadas na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Resposta no tempo em vibração livre com α = 25 s-1 partindo-se de deslocamentos iniciais (D) 

distintos 

 

Nota-se na Figura 4.5 que, devido ao amortecimento, o sistema praticamente não apresenta 

movimento oscilatório em nenhum dos casos, com o nó interno convergindo eventualmente 

para a posição de repouso sem que uma vibração em um intervalo de tempo maior fosse 

atingida. Além disso, percebe-se que o movimento dos três casos é semelhante, apesar dos 

deslocamentos iniciais distintos, com pequenas diferenças apenas nos intervalos de tempo 

iniciais. Portanto, submeteu-se a membrana mais uma vez ao carregamento aplicado em um 

curto período de tempo (pulso) sob as mesmas condições de contorno citadas anteriormente, 

porém alterando-se os valores de α e p, adotando-se: 

 α = 2,5 s-1 

 p = 300 N 

O deslocamento do nó interno para este caso pode ser observado na Figura 4.6. Percebe-se na 

Figura 4.6 a presença de vibração na membrana, caracterizada como vibração livre não 

periódica, pelo fato de seu movimento não se repetir em intervalos de tempo iguais. Ainda que 

o movimento vibratório tenha sido observado, sua energia é eventualmente dissipada devido ao 

amortecimento do sistema, fazendo com que a borda interna convirja gradualmente para a 

posição de repouso. Essa convergência ocorre em intervalo de tempo maior para o caso de 
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deslocamento inicial D = 0,7 m, pois esta apresenta o maior deslocamento inicial e, 

consequentemente, maior energia potencial. 

Figura 4.6 – Resposta no tempo para vibração livre com α = 2,5 s-1 partindo-se de deslocamentos inciais (D) 

distintos 

 

4.2.3 Vibração Forçada 

São mantidas as condições de contorno descritas para a vibração livre, incluindo-se a liberação 

do movimento da borda interna na direção z simultaneamente à aplicação do carregamento que 

causa a vibração. Porém, o carregamento aplicado passa a ser aplicado de forma contínua, 

caracterizando, portanto, esse movimento como vibração forçada. 

Diversos casos da membrana foram submetidos à vibração forçada sob carregamento 

harmônico apresentado na Equação 4.1, alterando-se alguns dos parâmetros a cada caso. Cada 

um desses parâmetros possui um valor padrão mantido, ou seja, a cada caso, alterava-se apenas 

um desses parâmetros, enquanto os demais eram mantidos com seus valores padrão. Esses 

parâmetros, assim como seus valores padrão, estão descritos a seguir, sendo dois deles variáveis 

da equação da força harmônica apresentada na Figura 4.1. 

)()( tPsentF   (4.1) 
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 Deslocamento inicial (D): corresponde ao deslocamento em metros realizado pela 

tração transversal estática aplicada à borda interna inicialmente.  

Valor padrão: D = 0,3 m 

 Amortecimento (α): corresponde ao coeficiente de amortecimento na massa da 

membrana. 

Valor padrão: α = 250 s-1 

 Frequência (Ω): corresponde à frequência do carregamento, medida em Hz.  

Valor padrão: Ω = 100% da frequência natural do sistema na configuração estática. 

 Amplitude do carregamento (P): corresponde à amplitude do carregamento harmônico 

em N. 

Valor padrão: P = 50% da força que realizou a tração inicial da membrana. 

Portanto, estes parâmetros foram a base para a obtenção da resposta no tempo da membrana 

sob carregamento harmônico e, com a alteração de cada um dos 4 parâmetros descritos 

apresentam-se essas respostas nas Figuras de 4.7 à 4.10. Os deslocamentos apresentados 

correspondem ao movimento oscilatório na direção z de um nó situado na borda interna da 

malha, denominado Nó 1, de coordenadas (0,2; 0,0). 

Na Figura 4.7 apresentam-se os resultados com a variação do parâmetro de amortecimento e 

observa-se, como esperado, que quanto maior o amortecimento mais rapidamente os 

deslocamentos transversais diminuem, apresentando uma amplitude de vibração menor. Além 

disso, verifica-se que os deslocamentos tendem a convergir para um movimento periódico em 

torno da posição de repouso e que essa condição é atingida mais rapidamente para menores 

parâmetros de amortecimento. Nota-se também que, devido à mesma frequência de 

carregamento, as três curvas possuem o mesmo período. 
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Figura 4.7 – Resposta no tempo com amortecimentos (α) distintos 

 

Já na Figura 4.8 apresentam-se os resultados com a variação do parâmetro da frequência do 

carregamento. Observa-se que quanto menor a frequência do carregamento maior o período do 

movimento oscilatório e consequentemente menor a frequência de vibração da resposta. Além 

disso, verifica-se que os deslocamentos tendem a convergir para um movimento periódico em 

torno do deslocamento nulo e que essa condição é atingida mais rapidamente para o menor 

parâmetro de frequência do carregamento.  

Figura 4.8 - Resposta no tempo com frequências (Ω) distintas 
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Na Figura 4.9 apresentam-se os resultados com a variação do parâmetro da amplitude do 

carregamento e observa-se, como esperado, que quanto maior a amplitude do carregamento, 

maior a amplitude da resposta. Além disso, como nos casos anteriores verifica-se que os 

deslocamentos tendem a convergir para um movimento periódico em torno do deslocamento 

nulo e que essa condição é atingida mais rapidamente para o maior parâmetro de amplitude do 

carregamento. Percebe-se aqui uma semelhança com a alteração do parâmetro de 

amortecimento; o período e frequência do movimento se mantém os mesmos, enquanto as 

alterações observadas referem-se à amplitude do movimento e ao tempo de convergência para 

um movimento periódico em torno da posição de repouso. 

Figura 4.9 – Resposta no tempo com amplitudes de carregamento (P) distintas 

 

Na Figura 4.10, além dos deslocamentos iniciais, são alterados também os valores da frequência 

e da amplitude do carregamento, pois ambos estão em função da resposta estática do problema, 

e esses parâmetros se alteram juntamente com o aumento do deslocamento inicial. Portanto, 

observa-se que quanto maior o deslocamento inicial maior é a amplitude de movimento 

oscilatório, apesar da frequência também ser maior, e também os deslocamentos tendem a 

convergir para um movimento periódico em torno do deslocamento nulo em menor intervalo 

de tempo. 
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Figura 4.10 – Resposta no tempo partindo-se de deslocamentos iniciais (D) distintos 
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5 CONCLUSÕES 

No trabalho apresentado, realizou-se a análise do comportamento estático e dinâmico de uma 

membrana hiperelástica anelar, composta de material neo-Hookeano, submetida a esforços de 

tração no bordo interno e posteriormente a vibrações livres e forçadas. 

Observou-se nos estudos que o comportamento estático da membrana submetida a uma tração 

na direção transversal apresenta a resposta esperada. Quanto maior o deslocamento que se 

imprime na membrana, maiores serão as tensões e as forças que aparecem na borda interna da 

mesma, uma vez que sua rigidez aumenta conforme o aumento da força aplicada e que para 

imprimir maior deslocamento, é necessária a aplicação de uma força de maior magnitude.  

Percebe-se também que o aumento da tensão trativa na membrana faz com que a mesma 

apresente uma conformação cada vez mais linear e retilínea, uma vez que seus pontos internos 

tendem a se aproximar cada vez mais da borda externa. 

Além disso, quando analisado o comportamento estático e comparando-o com a bibliografia 

apresentada, foi possível confirmar a precisão do MEF para a análise do caso em questão, sendo 

possível inferir, assim, que os resultados para a análise dinâmica também apresentam boa 

precisão e assertividade com relação a análises feitas de forma analítica. 

Verificou-se que o comportamento dinâmico da membrana, quando submetida a uma 

perturbação, caracteriza um movimento oscilatório não cíclico convergindo para a posição de 

repouso. Ao realizar a análise dos resultados, notou-se que o amortecimento interfere no 

número de oscilações e no intervalo de tempo para que a membrana atinja a posição de repouso, 

e que a intensidade da perturbação tem menor influência no resultado final do movimento, uma 

vez que a alteração do amortecimento provoca alterações mais significativas aos resultados. 

Em relação ao comportamento dinâmico da membrana quando submetida a uma carga 

periódica, constatou-se que cada um dos parâmetros alterados, incluindo-se os presentes na 

equação da força harmônica, exerce uma diferente influência na mesma. 

Observou-se que o amortecimento do sistema, bem como a amplitude do carregamento inicial 

influenciam principalmente na amplitude do movimento oscilatório e na velocidade de 
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convergência desse movimento em torno da condição de repouso, sem interferir na frequência 

e no período do mesmo. Porém, a influência de um é contrária à influência do outro, uma vez 

que um maior amortecimento do sistema provoca uma oscilação de menor amplitude da 

resposta e menor velocidade de convergência à condição de repouso, enquanto uma maior 

amplitude de carregamento provoca uma oscilação de maior amplitude da resposta com maior 

velocidade para a convergência à condição de repouso. 

Percebeu-se que a frequência do carregamento tem grande influência no período e frequência 

da resposta, sendo que uma maior frequência de carregamento resulta num menor período da 

resposta e, consequentemente, numa maior frequência da resposta no tempo. 

Por fim, notou-se que o deslocamento inicial é o parâmetro de menor influência na análise do 

comportamento dinâmico da membrana submetida à carga periódica. As diferenças notadas nas 

respostas no tempo com variação desse parâmetro ocorrem devido ao fato de que nessa análise 

a frequência e amplitude do carregamento são dependentes do deslocamento inicial, e esses 

dois parâmetros são os que influenciam de forma mais significativa o resultado. 

Dessa forma, conclui-se que o comportamento tanto estático quanto dinâmico da membrana 

sofrem grande influência das condições de contorno sob as quais ela está submetida.  
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