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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar o estado de deformação em uma placa fina de 

politetrafluoretileno (PTFE), também conhecido como Teflon®, submetida a cisalhamento 

simples e grandes deformações, utilizando a metodologia denominada Modified slotted shear 

test. Esse teste foi recentemente proposto na literatura, e consiste na realização de ensaios de 

cisalhamento em corpos de prova de PTFE em uma máquina universal com carregamento 

quase estático. Uma estrutura metálica é fixada no corpo de prova a fim de se evitar para que 

movimentos de corpo rígido, ou seja, translação e rotação. A análise do corpo de prova foi 

realizada com auxílio do software Ansys®, que consiste em uma ferramenta de simulação 

computacional de elementos finitos (FE). Campos de deslocamento foram obtidos e, a partir 

deles, foram determinados o tensor gradiente de deformação e a matriz de rotação. O 

“número” de vorticidade cinemática foi calculado e analisado, com a finalidade de verificar o 

estado de cisalhamento de uma região do corpo de prova. Para definir o comportamento 

mecânico do material na simulação, foi utilizada a curva de tensão normal versus deformação 

normal, obtida previamente em um experimento uniaxial realizado com o Teflon®. As etapas 

da análise foram subdivididas em definição de geometria, definição de material, 

parametrização de malha, definição de carregamentos e definição de condições de contorno. 

Com isso, foi possível verificar uma semelhança significativa dos resultados computacionais 

obtidos em relação aos campos de deformação e deslocamento encontrados em experimentos 

realizados recentemente. Além disso, o cisalhamento simples foi alcançado, tendo em vista 

que o número de vorticidade cinemática encontrado foi de Wk aproximadamente 1 na região 

central do corpo de prova.  Neste trabalho, também são apresentados conceitos fundamentais 

de elementos finitos, assim como as condições de contorno, o tipo de refino utilizado e o 

critério de convergência da malha, para que se obtenha uma simulação confiável. 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Cisalhamento simples; materiais hiperplásticos; PTFE; Vorticidade 

cinemática. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the state of the deformation in a thin plate of 

polytetrafluoroethylene (PTFE), also known as Teflon®, subjected to a simple shear and large 

deformations, using the methodology called Modified slotted shear test. his test was recently 

proposed in the literature, and consists of shearing tests on PTFE bodies with a universal 

machine in a quasi-static load. A metal structure was fixed to specimen in order to prevent 

rigid body movements, such as translation and rotation.With the aid of a finite element 

computational simulation tool (FE), displacement fields were obtained. From these, the strain 

gradient tensor and the rotation matrix were determined. The “number” of kinematic vorticity 

was calculated and analyzed in order to verify the shear state of the specimen. In order to 

determine the Mechanical behavior of the material in the simulation, were used the normal 

strain versus normal stress curve, obtained previously in a uniaxial experiment with Teflon®. 

To perform the simulation, Ansys® software was used. The analysis stages were subdivided 

into geometry definition, material definition, mesh parametrization, definition of loads and 

definition of boundary conditions.Thereby, it was possible to verify a significant similarity of 

the computational results in relation to the fields of deformation and displacement found in 

experiments carried out recently. In addition, simple shear was achieved, given that the 

number of kinematic vorticity found was approximately 1 in the central region of the 

specimen. In this work, it is also presented fundamental concepts of finite elements, such as 

the boundary conditions, the type of refining used and the criterion of mesh convergence, in 

order to obtain a reliable simulation. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Simple shearing; Hyperplastic materials; PTFE; Kinematic vorticity. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO E OBJETIVO 

 

Os Materiais poliméricos estão ganhando grande destaque em diversos setores 

industriais. Um polímero de alto desempenho muito utilizado nas indústrias aeroespacial, 

automotiva e de petróleo é o politetrafluoretileno (PTFE). Tal material apresenta 

características únicas, que os diferem dos outros materiais. Além de apresentar 

propriedades antiaderentes, elevada deformação plástica, alta resistência à temperaturas 

extremas e ao impacto (Callister, 2008), apresenta também inércia química e hidrofobia, 

que conferem a ele aplicações na área médica, visando o desenvolvimento de próteses 

(Filho, 2019). Além disso, é um material muito utilizado em aparatos domésticos e em 

componentes eletrônicos. 

Com isso, o conhecimento do comportamento mecânico desse material, para 

diversas condições de carregamento, se torna cada vez mais importante. A simulação do 

comportamento mecânico do PTFE é complexa, pois trata-se de um material com 

comportamento não linear quando submetido a tensão uniaxial (Nunes et al., 2011), de 

compressão (Rae, 2004) e cisalhamento simples (Nunes, 2015).  

Devido ao seu baixo coeficiente de atrito e característica antiaderente, o teste de 

cisalhamento simples não é fácil de ser realizado experimentalmente, especialmente 

quando o espécime é submetido a grandes deformações (Filho, 2019). Por isso, torna-se 

necessário o desenvolvimento de modelagens adequadas e ferramentas eficientes visando 

ampliar o conhecimento com relação ao seu comportamento mecânico na condição de 

cisalhamento simples. 

Assim, o objetivo desse trabalho é investigar, através de simulação numérica, o 

estado de deformação em corpos de prova de PTFE submetido a cisalhamento simples, 

usando a metodologia denominada de Modified slotted shear test. Além disso, o número 

de vorticidade cinemática é estudado na região central corpo de prova, a partir dos 

valores obtidos do campo de deslocamento extraído do Ansys®. A finalidade dessa 

análise é comprovar a condição de cisalhamento simples na região central do corpo de 
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prova, e comparar o número da vorticidade cinemática obtida no presente estudo com o 

experimental, realizado por Filho (2018). 

 

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Existem muitos trabalhos desenvolvidos utilizando o PTFE. Rae et al. (2004),  

estudaram o comportamento do PTFE submetido a compressão em diferentes taxas de 

deformação e temperaturas. Além disso, Nunes et al (2011) publicam outro estudo acerca 

do comportamento mecânico do politetrafluoretileno (PTFE) em ensaios de tração 

realizados sob diferentes taxas de deformação utilizando amostras padrão ASTM D638-

08. As deformações foram medidas através de um extensômetro de vídeo sem contato, 

sendo um procedimento preciso e adequado para grandes deformações. Com isso, foi 

possível estimar a curva tensão-deformação, utilizando modelos matemáticos capazes de 

descrever um comportamento mecânico complexo não linear.  

Em 2015, Nunes desenvolveu um teste denominado de Modified slotted shear 

test. Esse teste é uma metodologia alternativa para análise do estado de deformação do 

politetrafluoretileno (PTFE) submetido ao estado de cisalhamento simples no plano, para 

grandes deformações em um carregamento quase estático. A análise foi realizada a partir 

de modificações da norma ASTM B831, pois o corpo de prova de PTFE utilizado esta 

norma exibe efeitos indesejáveis como distorção severa e não uniformidade de 

distribuição de tensões na seção entre os entalhes. Com isso, foi realizada alteração de 

distância entre os entalhes e fixação de um suporte de Alumínio com uma superfície 

áspera interna, a fim de se evitar escorregamento na interface polímero-suporte, pois o 

PTFE apresenta baixo coeficiente de atrito. Além disso, ao invés da utilização de 

extensômetros de contato para se obter o campo de deformação, foi empregado um 

algoritmo de Correlação de Imagens Digitais (CID). Este foi utilizado pois é o mais 

adequado para  materiais com elevadas deformações e com baixo coeficiente de atrito.  

. No corpo de prova proposto por Nunes (2015), as dimensões da distância entre 

as fendas (16 mm) e a distância efetiva entre as cargas aplicadas (1 mm) foram previstas 

para obedecer a relação de G'Sell et al. (1983). Esta relação estabelece que efeitos como 

distorção ou deformação fora do plano ocorrem de uma forma infinitesimal, a ponto de 
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não influenciar no ensaio, caso a relação ente comprimento da linha de cisalhamento e 

distância efetiva entre as cargas aplicadas seja maior que 15.   

Portanto, na metodologia denominada Modified slotted shear test, foi observada 

uma redução significativa de distorção na região analisada, quando o corpo de prova foi 

submetido a grandes deformações, sendo um procedimento alternativo para ensaiar 

materiais de comportamento hiperplástico. 

 Filho (2018) incorporou essa metodologia desenvolvida por Nunes (2015) e 

replicou este experimento em seu trabalho, com o objetivo de verificar a condição de 

cisalhamento simples do PTFE na região de cisalhamento a partir do “número” de 

vorticidade cinemática. 

O “número” de vorticidade cinemática (Wk) surgiu na dinâmica dos fluidos 

(Truesdell 1953), é um número adimensional que indica a rotação instantânea de uma 

porção infinitesimal específica submetida a um determinado alongamento. Elliott (1972), 

afirma que a vorticidade é uma medida de grau de não-coaxialidade de uma deformação, 

e que pode ser descrita a partir dos alongamentos das linhas materiais dos eixos de 

deformação. O valor absoluto do número de vorticidade cinemática pode variar de zero 

ao infinito. Wk é zero para coaxialidade perfeita, Wk=1 para cisalhamento simples, 

𝑊𝐾 → ∞ para rotação pura.  Quando 0<wk<1, a taxa de deformação prevalece sobre a 

taxa de rotação, e quando 1<wk<∞ o efeito da rotação prevalece sobre a deformação 

Além disso, estudos como os de Passchier (1987), e Means (1980) mostraram que este 

número também pode ser aplicado em sólidos, principalmente na determinação de 

cisalhamento puro e simples em rochas e solos (Fossen, 1993). 

Em relação a implementação de um modelo na simulação numérica de 

elementos finitos, foram estudados algumas teorias importantes. Bathe (1996) descreveu 

conceitos e formulações em relação ao método dos Elementos Finitos (MFE), em 

diversos tipos de análise, tais com as estruturais estáticas, hiperelásticas, elastoplásticas, 

dinâmicas, geometricamente lineares e não lineares, elásticas, viscoelásticas, térmicas e 

fluidos incompressíveis. 

Yeoh (1997) observou que o modelo linear usualmente empregado, é limitado a 

pequenas deformações e para condições de carregamento e geometria simplificadas. Com 

isso, descreveu modelos constitutivos não lineares de segunda e terceira ordem, que são 
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mais adequados para realizar análise mecânica de materiais poliméricos hiperelásticos. 

Foram apresentados os modelos não lineares de Neo-Hookean, Mooney Mooney-Rivlin, 

Ogden, Yeoh, Gent e polinominal, que são utilizados para matérias hiperelásticos. O 

modelo de Mooney-Rivlin necessita grande quantidade de dados experimentais; o modelo 

de Yeoh precisa de correção para situações de pequenas deformações, sugerida por Gent 

(1996), e os coeficientes do modelo de Ogden possuem variação numérica de acordo com 

a rigidez do material. 

 Já Yintao et al. (1999) explicaram leis constitutivas para materiais poliméricos 

incompressíveis e exemplificaram formas de implementação no MFE, utilizando a 

decomposição polar do gradiente de deformação e o modelo sugerido por Yeoh (1990), 

que apresenta, segundo os referidos autores, boa precisão e simplicidade matemática. 

Apesar desses modelos serem empregados para materiais hiperelásticos, é possível 

adapta-los  para aproximação de curvas com comportamento não linear na parte elástica 

(Ansys, 2004). 

 

2 CINEMÁTICA 

 

2.1     CAMPO DE DESLOCAMENTO 

 

O campo de deslocamento de um corpo, em sua descrição material, é uma 

função que depende de uma posição referencial X e do tempo t, representado pelo vetor u 

que é expressa na equação a seguir. 

 

𝑢(𝑋, 𝑡) =  𝑥(𝑋, 𝑡) –  𝑋                     (1) 

 

A Equação 1 relaciona a posição X do corpo quando este é indeformado com a 

posição x em sua configuração deformada  em um tempo t. 

 

2.2 DEFORMAÇÃO HOMOGÊNEA  

 



17 

 

A deformação homogênea é caracterizada por deformações iguais em qualquer 

parte da área ou volume considerado do corpo estudado, ou seja, independe do ponto. Um 

dos motivos para sua utilização é para que não sejam consideradas deformações por atrito 

ou redundantes presentes, que causam um momento rotacional no plano de cisalhamento, 

e por consequência geram diferentes orientações das direções principais de deformação e 

diferentes orientações dos vetores de deslocamento no corpo (Irgens, 2008) como 

demonstrado na Figura 1 abaixo. Pode-se observar na Figura 1(a) que as linhas de 

referência do material indeformado, originalmente retas e paralelas entre si, permanecem 

com essa característica após a deformação.  

 

(a)    (b) 

Figura 1: Deformação homogênea (a) e não homogênea (b) (Riller, 2017) 

 

2.3 GRADIENTE DE DEFORMAÇÃO  

 

 A partir da equação 1, é possível verificar a seguinte relação: 

 

                𝑥(𝑋, 𝑡) =  𝑢(𝑋, 𝑡) +  𝑋                         (2) 

 

Considere um vetor dX definido no estado indeformado. Devido a deformação, 

no estado deformado, dX modifica-se em dx a partir da relação a seguir (WU, 2005): 
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𝐝𝐱 =  
𝛛𝐱

𝛛𝐗
 . 𝐝𝐗 = 𝐅. 𝐝𝐗                                              (3) 

 

Onde 
𝛛𝐱

𝛛𝐗
 é o gradiente de deformação, que é dado pela derivada das coordenadas 

espaciais em função das coordenadas materiais. O tensor gradiente de deformação F 

bidimensional, a partir das Equações 2 e 3,  é definido como: 

 

𝐅 =
𝛛

𝛛𝐗
(𝐗 + 𝐮) = (

𝜕𝑥1

𝜕𝑋1
     

𝜕𝑥1

𝜕𝑋2

  
𝜕𝑥2

𝜕𝑋1
      

𝜕𝑥2

𝜕𝑋2
 
) =  𝐈 +

𝛛𝐮𝐢

𝛛𝐗𝐢
                            (4) 

 

Onde I representa a matriz identidade e 
𝛛𝐮𝐢

𝛛𝐗𝐢
  o tensor gradiente de deslocamento.  

 

2.4 GRADIENTE DE DEFORMAÇÃO E PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA 

MATERAL 

 

  O princípio da indiferença material afirma que vetores e tensores materiais são 

objetivos, ou seja, permanecem os mesmos em qualquer sistema de referência 

(Truesdel,1953). 

Sejam Nf e Nf∗ duas referências que se movem entre si e R a transformação 

ortogonal que descreve a rotação do corpo. Pode-se definir que uma quantidade é 

indiferente a um referencial quanto este permanece inalterado ou invariante, sob todas as 

mudanças de estrutura. Se um tensor escalar T for indiferente ao seu referencial, então, 

T*=T. Se T for um tensor de primeira ordem, então T*= R.T, caso T seja um tensor de 

segunda ordem, tem –se  que 𝐓 ∗= 𝐑. 𝐓. 𝑹𝑇. 

Como o tensor gradiente de deformação F é um tensor objetivo de primeira ordem, 

a mesma deformação com respeito a outro referencial, é dada pela seguinte equação: 

  𝐅 ∗= 𝐑. 𝐅                                                            (5) 

          O tensor ortogonal R pode ser definido como: 

             𝐑 = ⌊
𝑐𝑜𝑠 (𝜃)        𝑠𝑒𝑛(𝜃) 

−𝑠𝑒𝑛(𝜃)       cos(𝜃)   
⌋                        (6) 
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Na qual o ângulo 𝜃 representa o ângulo entre as coordenadas final do estado 

deformado e inicial no estado indeformado.  

 

3   CISALHAMENTO SIMPLES  

 

A Figura 2 representa um material submetido a cisalhamento simples na qual 

estão representadas as posições, em coordenadas cartesianas, de um elemento 

infinitesimal em duas configurações: de referência (ou material) e a atual. 

 

          (a)                                                      (b) 

Figura 2: Cisalhamento simples de um corpo de prova (a) configuração de 

referência (b) configuração deformada (Wu, 2005). 

 

Considerando um caso bidimensional, a configuração material é representada 

por Xi (i = 1, 2) e denota as coordenadas de referência da partícula, antes de ser 

deformada. Já a configuração atual, representada por xi (i = 1, 2), define as posições após 

o cisalhamento simples. Esse estado de deformação pode ser descrito por: 

 

𝐱 = 𝐗 + 𝑘(𝐗𝐞𝟏)𝐞𝟐                                        (7) 

 

Onde 𝒆𝟏 e 𝒆𝟐 são vetores unitários ortogonais correspondentes ao eixo 

horizontal e vertical, respectivamente, e k representa a quantidade de cisalhamento, 

definido como k = tan (γ), sendo γ o ângulo de cisalhamento. Em componentes, pode-se 
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definir as coordenadas espaciais em função das coordenadas de referência (ou materiais) 

a partir da equação a seguir: 

𝑥1 = 𝑋1 + 𝑘𝑋2  , 𝑥2 = 𝑋2                (8) 

Utilizando as equações 4, 7 e 8, o gradiente de deformação F de um corpo 

submetido a cisalhamento simples é: 

𝑭 = (
1     𝑘

  0     1 
)                  (9) 

Na literatura, o cisalhamento simples é considerado uma deformação não coaxial 

(Ghosh, 1987), ou seja, as linhas paralelas aos eixos principais de deformação são 

rotacionadas a partir de suas posições iniciais.  

Porém, um estudo recente apresentou suposições de coaxialidade para 

cisalhamento simples antes e depois da tensão de escoamento cisalhante (Butcher, 2017). 

Na região plástica em um cisalhamento simples, foi constatado que as direções principais 

de tensão e deformação permanecem não coaxiais. Porém, este estudo afirma que, no 

regime elástico, materiais submetidos a cisalhamento simples sofrem uma fase coaxial, o 

que levou a conflito diante a literatura. O motivo para esta divergência é, segundo ao 

autor, uma aplicação indevida de fórmulas que deveriam ser utilizadas apenas para 

carregamento coaxial proporcional (Butcher, 2017). 

 

4   “NÚMERO” DE VORTICIDADE CINEMÁTICA 

   

O “número” de vorticidade cinemática (Wk) é um número adimensional que 

indica a rotação instantânea de uma porção infinitesimal específica submetida a um 

determinado alongamento (Truesdell, 1953), e é obtido através do tensor gradiente de 

velocidade. Como se trata de deformação homogênea, essa vorticidade independe do 

tempo, por isso foi denominada como número de vorticidade cinemática. O termo é 

originado da mecânica dos fluidos, mas também estende-se para sólidos (Fossen, 1993). 

Segundo Elliott (1972) é possível definir o “número” de vorticidade cinemática Wk de 

Truesdell (1953) a partir do grau de não coaxilidade do corpo de prova estudado. 

O tensor gradiente de velocidade pode ser expresso em 2D como segue abaixo: 
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𝛻𝑽 = (

𝜕

𝜕𝑥1

𝜕𝑣1

𝜕𝑡
  

𝜕

𝜕𝑥2
 
𝜕𝑣1

𝜕𝑡

  
𝜕

𝜕𝑥1

𝜕𝑣2

𝜕𝑡
   

𝜕

𝜕𝑥2

  𝜕𝑣2

𝜕𝑡
 
) = 𝑺 + 𝜴                            (10)                                                                             

       

Sendo  
𝜕𝑣1

𝜕𝑡
 e  

𝜕𝑣2

𝜕𝑡
  as componentes do campo de velocidades horizontal e vertical, 

e estas sendo derivadas parcialmente em relação a x1 e x2. O tensor taxa de deformação 

local S, que é definida como matriz simétrica do tensor deformação (Fortak,1967), é dada 

por:  

 

𝑺 =
1 

2
(

𝐷ℎ   0
0    𝐷ℎ

) +  
1 

2
(

𝐷𝑒𝑓       𝐷𝑒𝑓′

𝐷𝑒𝑓′  − 𝐷𝑒𝑓
)                                          (11) 

 

Sendo 𝐷ℎ a divergência horizontal,  𝐷𝑒𝑓 deformação de alongamento e 

𝐷𝑒𝑓′deformação de cisalhamento, que são descritas a partir das equações abaixo: 

 

𝐷ℎ =
𝜕

𝜕𝑥1

𝜕𝑢1

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥2

  𝜕𝑢2

𝜕𝑡
 .                                             (12) 

 

𝐷𝑒𝑓 =
𝜕

𝜕𝑥1

𝜕𝑢1

𝜕𝑡
−

𝜕

𝜕𝑥2

  𝜕𝑢2

𝜕𝑡
                (13)       

                               

𝐷𝑒𝑓′ =
𝜕

𝜕𝑥2
 
𝜕𝑢1

𝜕𝑡
−

𝜕

𝜕𝑥1

𝜕𝑢2

𝜕𝑡
                (14) 

 

Além disso, 𝛺  é a matriz assimétrica do tensor de vorticidade, que é 

caracterizada pela conservação de volume na rotação, é definida por: 

  

𝛀 =
1

2
 (𝛻𝐯 − (𝛻𝐯)𝑇)                (15) 

. 

 Sendo ξ a componente vertical do vetor vorticidade, sua equação bidimensional 

que pode ser descrita por: 

 

𝛀 =
1

2
 (

0    𝜉
−𝜉   0

)  , sendo 𝜉 =
𝜕

𝜕𝑥2
 
𝜕𝑣1

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥1

𝜕𝑣2

𝜕𝑡
             (16) 
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Os valores absolutos dos tensores podem ser calculados a partir do tensor 

euclidiano (Fortak, 1967) de S e 𝛀, descritas nas Equações 17 e 18 a seguir: 

 

||𝑺|| =
1

√2
√𝐷ℎ

2 + 𝐷𝑒𝑓2 + 𝐷𝑒𝑓′2              (17) 

 

||𝜴|| =
1

√2
√𝜉2                (18) 

 

Truesdell (1953) definiu a vorticidade cinemática (𝑊𝐾) como sendo a relação 

entre o tensor da taxa de rotação local 𝛀 e a taxa de deformação local S, como 

demostrado a seguir: 

 

𝑊𝐾 : =
||Ω||

||S||
=

√𝜉2

√𝐷ℎ
2+𝐷𝑒𝑓2+𝐷𝑒𝑓′2

               (19) 

 

A análise do valor da vorticidade cinemática é importante pois caracteriza o 

estado de rotação do corpo de prova estudado. Para uma condição de cisalhamento puro 

tem-se que 𝑊𝐾=0, cisalhamento simples 𝑊𝐾 = 1 e para uma condição de rotação de 

corpo rígido, 𝑊𝐾 → ∞. Número de vorticidade cinemática entre 0<Wk<1, demostra que a 

taxa de deformação prevalece sobre a taxa de rotação. Já valor no intervalo 1<Wk<∞  

descreve o comportamento de partículas relativamente rígidas em uma zona de 

cisalhamento, onde o efeito da rotação prevalece sobre a taxa de deformação, como 

demostrado na Figura 3 abaixo: 

 

Figura 3: Número de vorticidade cinemática (a) Cisalhamento puro; (b) 

Cisalhamento subsimples ; (c) cisalhamento simples; (d) cisalhamento super 

simples; (e) rotação pura (Waldron, 2016) 
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5    DADOS DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL CONSIDERADO  

 

Para este trabalho, foi considerada a metodologia apresentada por Nunes (2015), 

na qual cinco corpos de prova (CP) foram submetidos a uma máquina universal com 

carregamento quase estático em temperatura ambiente (25°C) e velocidade de 8 mm/min. 

As dimensões dos corpos de prova são equivalentes a 130 mm de comprimento, 40 mm 

de largura e 2 mm de espessura,  e com duas fendas confeccionadas com uma angulação 

de 45°, como demostrado na Figura 5. Além disso, foi fixada nos corpos de prova uma 

estrutura metálica de 1,5 mm de espessura, com uma região áspera interna, a fim de se 

prevenir efeitos de deslizamento, pois o PTFE possui baixo coeficiente de atrito e, 

consequentemente, evitar movimentos de rotação no corpo de prova. Esta estrutura 

metálica está demostrada na Figura 4 a seguir: 

 

(a)    (b) 

Figura 4: (a) Corpo de prova (Filho, 2018); (b) Região interna da estrutura metálica 

montada no corpo de prova 
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Figura 5: Geometria e dimensões em milímetros (a) e (b) Corpo de Prova do PTFE 

(c) estrutura metálica (Nunes, 2015) 

 

Foi constatado, através do estudo realizado por Nunes (2015), que a metodologia 

utilizada foi válida para obter a curva tensão versus deformação do PTFE para grandes 

deformações, e que o valor limite de escoamento do material é de ordem de 8 Mpa. Além 

disso, Filho (2018), realizou o mesmo procedimento experimental, e constatou que o 

número da vorticidade na parte central do CP é aproximadamente 1, sendo comprovado o 

estado de cisalhamento simples para deformação homogênea. 

Para este trabalho, foi considerada uma região para análise na parte central do 

CP com área igual a 64 mm², com o objetivo de analisar, através de uma simulação de 

numérica utilizando MFE, a condição de cisalhamento simples através do campo de 

deslocamento nas direções x1 e x2 do corpo de prova.  

 

6    ANÁLISE ANSYS® 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar alguns conceitos básicos de 

elementos finitos, exemplificar as condições de contorno que foram utilizadas para o 
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corpo de prova PTFE, as considerações de refino de malha, e as simplificações 

necessárias adotadas no Ansys® para representar numericamente o teste de cisalhamento 

executado por Nunes (2015) e Filho (2018). 

O Ansys® é um software de elementos finitos (MFE) que se baseia na 

discretização do sistema contínuo utilizando como parâmetros variáveis nodais (Faria, 

2017). O conceito de elementos finitos é dividir uma estrutura qualquer em formas 

geométricas menores, denominadas elementos, que podem ser triângulos ou 

quadriláteros, para duas dimensões, ou tetraedros e hexágonos, para três dimensões. 

Os elementos são conectados entre si através de pontos denominados nós, e cada 

elemento geométrico possui em sua composição uma quantidade definida destes. Estes 

nós, que podem pertencer no interior do elemento ou nas arestas do mesmo, armazenam 

as informações das condições de contorno do elemento (Cook, 1989). 

Para que sejam obtidos os resultados desejados, esses elementos são descritos 

por equações diferenciais e resolvidos por modelos matemáticos. Para que as equações de 

equilíbrio do domínio sejam resolvidas, se executa o cálculo localmente nos diversos 

elementos criados, e as soluções encontradas são relacionadas aos elementos adjacentes 

até que toda estrutura seja avaliada. Esse método computacional é bastante versátil e é 

utilizado principalmente para problemas considerados complexos para serem 

solucionados pelos modelos analíticos clássicos (Cook, 1989). 

 

6.1   CONCEITOS BÁSICOS 

 

6.1.1 Tipo de análise 

 

O Ansys® Workbench possui uma interface de gerenciamento que permite 

organizar as análises de um determinado projeto. Existem sete tipos de análise estruturais 

diferentes que podem ser executadas no Ansys®: análise estática, modal, harmônica, 

dinâmica transiente, espectral, flambagem e dinâmica explícita. Identificar qual é o tipo 

de análise em que se está trabalhando é importante, pois esta etapa influencia diretamente 

nos resultados obtidos.  

Análise estática é utilizada quando se possui cargas estáticas, ou quando a 

aceleração das velocidades aplicadas ao corpo é zero. Existem dois tipos de análises 
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estáticas: linear e não-linear. A segunda inclui estudo da plasticidade e também a análise 

da parte elástica na qual se observa a não linearidade da curva tensão-deformação do 

corpo de prova, que depende intimamente do tipo de material em questão.   

A análise dinâmica transiente é utilizada para determinar a resposta de uma 

estrutura submetida a cargas arbitrárias que variam no tempo. A análise dinâmica 

explícita é o tipo mais específico de análise dinâmica transiente, pois é caracterizado em 

utilizar cargas dinâmicas para grandes deformações e complexos problemas de contato.  

A análise modal é utilizada para calcular frequências naturais e modos de 

vibração de uma estrutura. Já a análise espectral é um tipo mais específico de análise 

modal, que é utilizada para calcular tensões e deformações devido a uma vibração 

aleatória. 

 A análise harmônica é utilizada para se obter a resposta de um corpo a partir de 

cargas harmônicas que variam no tempo. E a análise de flambagem é utilizada quando se 

deseja calcular a carga e a forma de flambagem de um corpo. Na figura 6 abaixo, estão 

demostrados como os tipos de análise se encontram dispostos no Ansys®: 

 

Figura 6: Tipos de análises estruturais presentes no Ansys®. 
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No presente trabalho, a situação é de carregamento quase estático. Quando se 

trata desse tipo de carregamento, apesar de existirem forças inerciais e de amortecimento, 

estas são pequenas e podem ser desconsideradas. Diferentemente de carregamentos 

dinâmicos, nos quais a carga aplicada causa grandes vibrações na estrutura e há grande 

força inercial, a fundamental característica do carregamento quase estático é que a carga é 

aplicada de forma muito lenta (baixa frequência em relação a da estrutura considerada), e 

a estrutura se deforma de maneira praticamente estática. Portanto, para este trabalho, foi 

utilizada a análise estática para o corpo de prova estudado.  

 

6.1.2 Comportamento Simétrico/assimétrico 

 

Um princípio fundamental em Física clássica é o da impenetrabilidade, porém 

este princípio não é totalmente pressuposto no Ansys®. É necessário estabelecer relações 

coerentes entre as duas superfícies para evitar que dois corpos penetrem um no outro 

durante a simulação no Ansys®. O Workbench Mechanical oferece diferentes formas para 

impor correlação coerente na superfície de contato e evitar a penetração indevida dos 

corpos.  

Para cada tipo contato, pode-se configurar se este é simétrico ou assimétrico. 

Para o comportamento assimétrico, as superfícies que estão configuradas como regiões de 

contato não podem penetrar nas superfícies que estão configuradas como alvo. Para 

contato simétrico, nenhuma das duas regiões pode penetrar uma na outra. É necessário 

realizar uma análise adequada quando se define o tipo de contato como assimétrico para 

que não haja problemas de penetração indevida, como mostrado na Figura 7 abaixo:  
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Figura 7: (a), (c) Exemplo de configuração adequada de contato assimétrico, onde o 

corpo definido como contato que tem movimento relativo, e que não pode penetrar o 

alvo, (b),(d) Configuração inadequada de contato assimétrico, pois o alvo que está com 

movimento relativo, havendo penetração indevida 

 

Apesar do comportamento simétrico ser mais fácil de ser configurado e menos 

propenso a erros de penetração por configuração indevida, o custo operacional é maior do 

que o comportamento assimétrico.  

Outro aspecto importante para se determinar o tipo de comportamento no 

contato entre os corpos é avaliar como estes foram condicionados na sua geometria. Se 

ambos os corpos que estão em contato foram considerados como flexíveis, estes podem 

desempenhar comportamento simétrico ou assimétrico, como explicado acima, sendo esta 

última configuração sensível a erros se for analisada de forma incorreta.  

Quando um dos corpos de prova é considerado rígido e o outro flexível, a única 

concordância possível é determinar o corpo rígido como alvo e o corpo flexível como 

região de contato. Se esse tipo de concordância não for realizada, o Ansys® reporta como 

erro e impede a realização da simulação. 

F 

CONTATO 

CONTATO 

ALVO 

ALVO 

(a) (b) 

(c) (d) 

F 

CONTATO 
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No trabalho apresentado, a estrutura metálica foi definida como rígida, portanto 

foi necessário definir as superfícies dos suportes metálicos como alvo e as superfícies do 

Teflon® como contato. 

 

6.2   PROPRIEDADES DE PRÉ-PROCESSAMENTO 

 

6.2.1 Determinação do tipo de material  

Para verificar o comportamento dos materiais na simulação, é necessário definir 

suas propriedades mecânicas específicas. O Ansys® oferece uma grande quantidade de 

opções de materiais em sua biblioteca, e é possível também acrescentar novos materiais 

ou alterar algum parâmetro de um material já existente. 

As principais curvas que podem ser geradas no Ansys® são os modelos bilinear 

e o multilinear. O primeiro modelo, observado na figura 8(a), é caracterizado apenas duas 

linhas definirem a curva tensão deformação: um para a parte elástica e a outra para a parte 

plástica. Já o multilinear, demostrado na Figura 8(b) é caracterizado por utilização de 

vários pares de pontos de para se definir curvas de tensão-deformação na parte plástica. 

Ambos modelos realizam aproximação linear da parte elástica. Considerando a curva de 

tensão normal-deformação obtida por Nunes (2015) – apêndice, é possível realizar a 

aproximação da curva  na parte plástica a partir do modelo multilinear. 

 

Figura 8: curvas (a) bilinear (b) multilinear 

 

Ao inserir as informações no Ansys®, é necessário definir o comportamento do 

material tanto na região elástica quanto região plástica separadamente. Ou seja, para se 
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utilizar as funções de bilinear e multilinear, é necessário importar apenas parte plástica da 

curva de tensão-deformação.  

Para materiais de comportamento linear na parte elástica, é necessário 

determinar o valor do coeficiente de Poisson, do módulo de Young e do módulo de 

cisalhamento do material. Para materiais não-lineares, é possível adicionar a curva de 

tensão versus deformação, adquiridas experimentalmente e utilizar modelos de 

aproximação.  

O Ansys® possui modelagens de curvas pré-estabelecidas, a fim de se aproximar 

da curva elástica que foi importada no programa. Existem diversos tipos de modelos de 

aproximação, os principais são os de Yeoh, polinominal, Gent, Blatz-ko, Mooney-rivlin, 

Neo-hookean e Ogden. Estes aproximam a curva para a ordem de primeiro, segundo ou 

terceiro grau, de materiais hiperelásticos. Além disso, essas modelagens são 

aproximações que o Ansys® realiza da curva experimental apenas na região elástica do 

material. Existe a possibilidade de estabelecer outros modelos na parte elástica, porém 

seria necessário programar no Ansys® via APDL (Thompson & Martin, 2017), o que 

foge do escopo principal deste trabalho. 

Como o Teflon®, possui um comportamento não linear e seus parâmetros não 

são bem definidos na parte elástica, como já demostrado por Nunes (2011), a Lei de 

Hooke não é aplicável e a aproximação linear na parte elástica do corpo de prova não é 

válida. Além disso, para o presente trabalho, utilizou-se a curva de tensão normal 

verdadeira versus deformação verdadeira do experimento de tensão uniaxial por Nunes et 

al. (2011). Não foi possível utilizar a curva de tensão cisalhante versus deformação 

encontrada por Filho (2018), pois nenhuma das modelagens presentes no Ansys® se 

aproximou de forma adequada da curva de tensão cisalhante em questão.  

Apesar dos modelos presentes no Ansys® serem categorizados como modelos 

hiperelásticos, foi possível realizar uma melhor aproximação da curva do PTFE da parte 

elástica do que utilizando a opção de linearidade. Além disso, o custo operacional era 

muito elevado, quando se tentou analisar a parte elástica e a plástica do modelo. Por esse 

motivo, foi importada parte da curva e avaliada apenas a parte elástica do PTFE. 

Importante frisar que foi acrescentado uma parte da curva da região plástica do material, 

pois, apesar de estarmos analisando apenas até o limite elástico da região central do corpo 

de prova de 8x8mm, a área próxima as fendas do CP alcança a plasticidade antes da 

região central. Se esse procedimento não fosse realizado, não seria possível realizar a 
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simulação, pois a curva de tensão-deformação não estaria bem definida para a região 

plástica. 

 Foram testados todos os modelos de aproximação na parte elástica, e o que mais 

se adequou da curva de tensão normal versus deformação obtida experimentalmente por 

Nunes et al. (2011) foi a modelagem de Yeoh de terceira ordem. 

Este modelo baseia-se no cálculo da tensão a partir da deformação (𝛌) no ponto 

e na invariante do tensor de Cauchy-Green à direita (𝐂 = 𝐅𝑇.F), definida em termos das 

direções principais de deformação 𝜆1, 𝜆2, 𝜆3 (Shazad, 2015), a partir da equação a seguir: 

 

𝐼1 = 𝜆1
2 + 𝜆2

2 + 𝜆3
2
               (20) 

 

Onde a tensão do modelo de Yeoh de terceira ordem é a calculada a partir da 

equação demostrada abaixo: 

 

𝜎𝑦𝑒𝑜ℎ = 2 (𝜆2 −
1

𝜆
) . (𝑐1 + 2 𝑐2. ( 𝐼1 − 3) + 3𝑐3( 𝐼1 − 3)2)                            (21) 

 

Além disso, ao se determinar o material da estrutura metálica que foi fixada no 

Teflon®, no procedimento experimental, utilizou-se o material padrão de Alumínio, com 

módulo de Poisson de 0,33. 

 

6.2.2 Geometria e comportamento do modelo 

 

As construções da estrutura metálica e corpo de prova que irá ser estudado foram 

consolidados na opção geometria do Ansys®. A limitação dessa ferramenta é que só é 

possível criar partes diferentes em esboços 2D exclusivos. Para ser possível realizar um 

novo esboço, é necessário ativar a função de congelar após criar o primeiro sólido, e criar 

de um novo plano a partir da superfície do sólido anteriormente formado. A ferramenta 

chamada de congelar funciona como uma forma de identificar para o Ansys® que aquele 
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primeiro corpo extrudado é único, e que o próximo corpo a ser extrudado, mesmo com 

alguns vértices coincidentes com o primeiro corpo, será uma nova parte.  

Para a região central, foi utilizada a função chamada “dividir seção” na parte de 

geometria do corpo, com o objetivo de facilitar a análise e extrair informações apenas da 

região em questão. Se não fosse utilizada essa ferramenta, não seria possível configurar 

posteriormente no Ansys® qual seria a região de preferência que as informações seriam 

extraídas, e o Ansys® exportaria dados do corpo de prova inteiro. Sendo necessário, 

assim, um trabalho posterior maior para se organizar os pontos da malha e considerar 

apenas os dados da região central de 36 m². 

Além disso, foi realizada essa função em todas as faces do corpo de prova em 

que a estrutura metálica está em contato, para que seja prático de se estabelecer as 

condições de contato entre a estrutura metálica e o corpo de prova. Essas relações de 

contato são necessárias para que a análise de contato entre o corpo de prova e a estrutura 

metálica seja coerente na simulação. 

Foi realizada também uma seção de simetria no plano x1x2 do corpo, 

identificando para o programa que a outra metade do corpo de prova se comporta de 

forma idêntica ao outro lado, com o objetivo de diminuir o tamanho da malha e, 

consequentemente, o custo operacional.  

 

6.2.3 Simplificações do modelo 

 

Muitas vezes, visando diminuir o custo operacional de simulações complexas  

com muitos elementos na malha, é necessário realizar simplificações no modelo. Estas 

devem ser adequadas considerando a física do problema em questão, a fim de simular o 

problema com menos perda de exatidão possível.  

O corpo foi simulado no Ansys® em três dimensões, pois trata-se de uma análise 

mais complexa, que envolve rotação relativa entre dois corpos. Se o corpo de prova deste 

experimento fosse simplificado em uma superfície (análise bidimensional direta), só seria 

possível utilizar as condições de contorno padrões (condição de contorno entre o corpo de 

prova e o ambiente), e o resultado da simulação não seria condizente com os resultados 

obtidos na literatura (Nunes, 2015). 
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  O corpo de prova estudado obedece a relação definida por G'Sell et al. (1983),  

que estabelece que efeitos como distorção ou deformação fora do plano podem ser 

desconsiderados caso a relação entre o comprimento da linha de cisalhamento e distância 

efetiva entre as cargas aplicadas seja maior que 15. Como esta relação no corpo de prova 

estudado é 16, foi possível simplificar a análise para o plano. Movimentos relativos na 

direção Z foram desconsiderados no Ansys®, para que não sejam verificados efeitos de 

borda e flambagem no corpo de prova.   

 Foram realizadas duas modelagens diferentes para o corpo de prova. No 

primeiro modelo, utilizou-se todas as dimensões iniciais do corpo de prova e todos os 

elementos presentes na simulação (parafusos e furos). Com isso, foram realizadas 

condições de contorno em cada parafuso, em que se considerava uma pré-carga de aperto 

do parafuso de 20 N, e foi estabelecida uma condição de contato de atrito entre os 

parafusos e a placa, com coeficiente de atrito de 0.2. Para esse tipo de configuração, o 

custo operacional foi muito alto, e não houve possibilidade da simulação ser realizada. 

Além disso, a superfície da região central foi subdividida em cinco quadrados de 4m² 

cada um. Esta configuração seguia o trabalho proposto por Filho (2018), na qual verificou 

o estado de deformação das cinco regiões independentemente, analisou-se o Wk da região 

central, que apresentava menor deformação em x1. Esta primeira modelagem está 

demonstrada na Figura 9 abaixo:  
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Figura 9: Primeira modelagem do CP realizada a partir das dimensões e 

condições de contorno reais condizentes com o procedimento experimental realizado 

por Nunes (2015) (a) visualização isométrica (b)visualização no plano x1x2 

 

Com as limitações de processamento, o corpo de prova foi simplificado para a 

configuração da Figura 10. Para este novo modelo, os parafusos e os furos foram 

retirados, as partes superiores e inferiores, que ficam fixadas na máquina, foram 

desconsideradas, sendo as condições de contorno adicionadas apenas nos lados de cada 

extremidade, e foi considerada uma inexistência de movimentos relativos entre o suporte 

de alumínio e a superfície do Teflon®,.  

 

(a) 
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Figura 10: Segunda modelagem realizada a partir de simplificações de dimensão, 

espessura e condições (a) visualização isométrica (b)visualização no plano x1x2 

 

6.2.4 Tipo e grau de refino na malha 

 

Para que se possa discretizar o espaço que se quer estudar, usa-se o refinamento 

de malhas. Sua função é subdividir seu domínio geométrico de forma consistente, 

gerando formas geométricas menores, chamados de elementos, tornando a malha mais 

detalhada. O desempenho e a qualidade dos dados obtidos na simulação estão diretamente 

ligados à escolha e refino da malha, já que para determinadas aplicações existem tipos 

mais adequados de refinamento.  

São definidas e resolvidas as equações de domínio na malha para cada elemento 

criado. As soluções dos primeiros elementos são relacionadas aos elementos adjacentes 

até que toda estrutura seja avaliada (Lee, 2012). Portanto, modelos com elementos de 

malha distorcidos e grandes diminuem a exatidão dos resultados obtidos. 

Neste trabalho, utilizou-se no Teflon®, o método de malha multizona, uma 

técnica de arranjo onde se discretiza todas as regiões com uma malha pura de hexaedros. 

Para lidar com casos em que uma malha hexagonal pura não é possível, pode-se ajustar 

DESLOCAMENTO 

FIXADO 

y 
(a) (b) 
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suas configurações para que a malha criada seja gerada em regiões estruturadas, e uma 

malha livre será gerada em regiões não estruturadas.  

 Para o dimensionamento da malha no Teflon®, utilizou-se a configuração de 

tamanho de elementos para face e aresta. Foram utilizados quatro tipos de refinos, 

enumerados na Figura 11(b) abaixo. Além disso, foi configurado tipo de refinamento 

grosseiro, na qual consiste em respeitar o tamanho malha do elemento anteriormente 

determinado. Na Figura 11(a) abaixo está ilustrado o refino de malha utilizado no corpo 

de prova, e a Tabela 1 estabelece o grau de refino de cada uma das partes da malha. 

 

 

 

Figura 11: Refinamento da Malha (a) Corpo de prova total (b) Detalhado. 

2 

1 

3 

4 

(a) 

(b) 
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Tabela 1 – Grau de refino do corpo de prova 

Refino Tamanho (mm) 

1 0.10 

2 0.05 

3 0.03 

4 0.05 

  

 

Os resultados obtidos a partir do método de elementos finitos dependem 

diretamente da qualidade de refino da malha. Existe um parâmetro de verificação da 

malha no Ansys® chamado de qualidade do elemento, que fornece a qualidade da malha 

de cada região e a quantidade de elementos na malha que possuem determinado grau de 

qualidade, que variam entre 0 e 1. O valor mais próximo de 1 indica que o elemento está 

menos deformado e melhor é a qualidade da malha; 1 indica um cubo ou quadrado 

perfeito. Esses valores variam de acordo com a região do corpo de prova em questão.  

É possível verificar as áreas específicas do corpo em que se tem um determinado 

nível de qualidade da malha. Ao clicar sobre uma das barras, a quantidade de elementos e 

a malha referente àquela barra é mostrada. Nas Figuras 12, 13, 14 e 15 estão 

especificados a área e o valor na qualidade da malha a partir do gráfico. Esta verificação é 

necessária, pois a precisão da malha e o número de elementos irão influenciar na análise. 

Como, na região central, que é a área de interesse, a maior parte dos elementos possui 

qualidade da malha igual a 1, os resultados obtidos possuem alta confiabilidade. 
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(a) 

(b) 

Figura 12- Representação da área do corpo de prova (a) e da quantidade de 

elementos (b) que possuem qualidade da malha de 0.75 
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Figura 13: Representação da área do corpo de prova (a) e da quantidade de 

elementos (b) que tem qualidade da malha de 0.80 

 

(a) 

(b) 
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Figura 14: Representação da área do corpo de prova (a) e da quantidade de elementos 

(b) que tem qualidade da malha de 0.90 

(a) 

(b) 
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Figura 15: Representação da área do corpo de prova (a) e da quantidade de 

elementos (b) que tem qualidade da malha de 1,0 

(a) 

(b) 
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6.2.5 Condições de contorno 

 

Na opção de design de modelo, pode-se configurar o corpo como rígido ou 

flexível. Como as placas de alumínio possuem um coeficiente de rigidez bem maior do 

que o Teflon®, as placas foram configuradas como rígidas. 

Quando se insere um conjunto de peças no Ansys® para ser simulado, é 

necessário configurar o tipo de conexão entre estas partes. No corpo de prova estudado, 

como os parafusos e a superfície áspera interna da estrutura do alumínio do experimento 

funcionavam como formas de evitar o deslizamento da superfície do Teflon®,, foram 

feitas duas conexões do tipo fixado entre o corpo de prova e entre cada uma das placas de 

alumínio, do tipo assimétrico. 

Para a condição de cisalhamento simples do experimento proposto por Nunes 

(2015) e Filho (2018), fixou-se um dos lados do corpo de prova em três graus de 

liberdade (suporte fixo) e ao lado oposto foram atribuídos deslocamentos em relação ao 

tempo t, condizente com a velocidade constante de 8 mm/min do experimento estudado. 

Os dados dos deslocamentos para cada segundo foram inseridos em uma tabela de dados, 

para a direção x2. Como o presente trabalho está sendo analisado apenas até 8 Mpa, que é 

o limite elástico de escoamento da curva tensão cisalhante versus deformação, foram 

realizadas diversas simulações para diferentes tempos, e a  tensão média de 8 Mpa foi 

alcançada em um tempo equivalente a 7,3 segundos. 

Além disso, foi necessário configurar as duas faces laterais perpendiculares ao 

plano de cisalhamento com a condição de contorno chamada de deslocamento remoto. 

Esta condição é utilizada quando possuímos graus de liberdade tanto nas coordenadas 

quanto nos planos de rotação. Para a condição de cisalhamento simples, estas duas faces 

estarão fixadas na coordenada x3 e em torno dos eixos x1 e x2, e estarão como a 

configuração de livre para as coordenadas x1 e x2, e para a rotação em torno do eixo x3. 

É importante mencionar que essa configuração é necessária para que a análise da 

simulação seja coerente, já que existe um limitador na parte lateral do corpo de prova que 

impõe que esses dois planos mantenham sua taxa de deformação constante a partir da 

estrutura metálica. 
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7    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Analisando os resultados da simulação no Ansys®, foi observado que na região 

central considerada surgiram movimentos de corpo rígido. Na Figura 16 abaixo, está 

representado e quantificado esses movimentos de rotação (Figura 16 (a)), em radianos, e 

translações em x2 (Figura 16 (b)) e x1 (Figura 16 (c)), em mm, no corpo de prova.  

Apesar da metodologia proposta por Nunes (2015) diminuir consideravelmente a rotação 

ao se reduzir o efeito de deslizamento dos planos do Teflon® (Filho, 2018), ainda é 

possível observar este efeito no corpo de prova.  

 

 

 

(a) 

(b) 



44 

 

 

Figura 16: Representação dos movimentos de corpo rígido do corpo de prova 

quando este atinge a tensão média de 8 Mpa. (a) Rotação, (b) Translação em x2, (c) 

Translação em x1. 

 

No Ansys®, foi possível quantificar o efeito de corpo rígido e extrair os campos 

de deslocamento, sem translação, de x1, x2 e suas respectivas localizações, a partir do 

número do nó da malha. Foi feita uma seleção adequada da área estudada para observar 

apenas o comportamento da superfície da parte central do corpo de prova, com o objetivo 

de realizar uma análise 2D. Além disso, o campo de deformações nas direções x1 e x2 

também foram extraídas do Ansys®. Na Figura 17, estão demostrados os campos de 

deslocamento e deformação em x1 e x2, quando o CP está submetido a uma tensão 

cisalhante de 8 Mpa. 

(c) 
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      (a)             (b)  

(c)     (d)  

Figura 17: (a) campo de deslocamento em x1 , ( b) campo de deslocamento em x2 (c) 

deformação normal na direção x1,(d) deformação normal na direção x2 – CP  

submetido a uma tensão cisalhante de 8 Mpa. 

 

 Na Figura 18 abaixo, está demostrado os resultados obtidos no campo de 

deslocamento e deformação por Nunes (2015), quando a região atinge a tensão cisalhante 

de 8 Mpa. Importante observar que, diferentemente deste presente trabalho, Nunes (2015) 

analisou o estado de deformação em uma região central de 144 mm². 
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Figura 18: (a) campo de deslocamento em x1 , ( b) campo de deslocamento em x2 (c) 

deformação normal na direção x1 , (d) deformação normal na direção x2 – CP 

submetido a uma tensão cisalhante de 8 Mpa (Nunes, 2015). 

 

 É possível observar semelhanças qualitativas dos resultados obtidos nesse 

presente trabalho com os resultados obtidos por Nunes (2015), Em ambos os casos, o 

campo de deslocamento na região central na direção x2 tem valor médio de 0.1 mm e 

deformação média na região na direção x1 é de ordem 0,01. Além disso, os campos de 

deformação em x1, x2 e do deslocamento em x2 são praticamente os mesmos. Observa-se 

divergência de resultados em relação ao valor numérico de deslocamento em x1 na região 

central. Esta diferença pode ser consequência das simplificações de contato realizadas 

previamente no Ansys® ou das distribuições de tensões atípicas na superfície da peça no 

experimento, devido a imperfeições geradas nos processos de fabricação. Portanto, 

dependendo do corpo de prova, a distribuição de deslocamento em x1 pode variar. Além 

(a) (b) 

(c) (d) 

u1 (mm) u2 (mm) 

Ex1x1 

(mm) 

Ex2x2 

x
2

 (
m

m
) 

x
2

 (
m

m
) 

x
2

 (
m

m
) 

x
2

 (
m

m
) 

x1 (mm) x1 (mm) 

x1 (mm) x1 (mm) 

x
2

 (
m

m
) 



47 

 

disso, há divergência de valores da deformação em x2, que pode ser justificada devido a 

aproximação realizada no Ansys®, da curva de tensão normal versus deformação no 

modelo de curva de Yeoh de terceira ordem. 

O número de vorticidade cinemática 𝑊𝑘 também foi determinado a fim de se 

verificar a condição de cisalhamento simples. É possível verificar na Figura 19(a), onde o 

número de vorticidade cinemática não está corrigida, pois ainda está está com o efeito da 

rotação. Na Figura 19 (b) está mostra a vorticidade cinemática corrigida, sem os efeitos 

de movimento de corpo rígido, onde a região central apresenta o valor de 𝑊𝑘 

aproximadamente 1, indicando a condição de cisalhamento simples. Além disso, é 

possível verificar que nas bordas o efeito de rotação acaba prevalecendo sobre a 

deformação (𝑊𝑘 > 1). 

 

            (a)                                                                  (b)                   

Figura 19: Número de vorticidade cinemática do corpo de prova na parte central de 

8x8 mm (a) não corrigida, com efeitos de rotação e sem translação do CP (b) 

corrigida, sem os efeitos de rotação e translação. 

 

Ao se comparar o resultado do número de vorticidade corrigida obtido através da 

simulação computacional e o encontrado através do experimento realizado por Filho 

(2018), é possível verificar que houve convergência de resultados na região central do 

corpo de prova, sendo Wk aproximadamente igual a 1, conferindo a esta região a 

condição de cisalhamento simples. 

x1 (mm) 

x
2

 (
m

m
) 

x
2

 (
m

m
) 

x1 (mm) 



48 

 

Outra forma de validação dos resultados obtidos é a verificação da convergência 

das curvas de tensão versus deformação experimental com a do modelo de Yeoh, descrito 

nas Equações 20 e 21. Abaixo, na Figura 20, está demonstrada a curva de Yeoh utilizada 

na simulação (apêndice) e a curva de tensão experimental obtida por Nunes et al. (2011).  

 

Figura 20: Curvas de tensão normal x deformação verdadeira versus Modelo de 

Yeoh de terceira ordem 

 

Segundo Gent (1996), o modelo de Yeoh precisa de correção para situações de 

pequenas deformações. É possível observar que, apesar de existir divergência de ordem 

de 1.5 Mpa entre do modelo não linear utilizado e a curva experimental para pequenas 

deformações, esse valor não é tão significativo caso a aproximação tivesse sido realizada 

a partir do modelo linear, como demostrado na Figura 21. Levando em consideração 

essas duas situações, é possível observar que o modelo de Yeoh de terceira ordem é o 

mais adequado para se definir as características mecânicas do material simulado. 
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Figura 21: Curvas de tensão normal x deformação verdadeira versus aproximada  

 

8    CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste trabalho, foi verificado, através de uma simulação computacional de 

elementos finitos, o estado de deformação na região central de área 64 mm² de uma placa 

fina de PTFE sujeito a cisalhamento simples, através da metodologia denominada de 

Modified slotted shear test, proposta por Nunes (2015). Os resultados obtidos nesse 

presente trabalho foram comparados com os resultados do experimento realizado por 

Nunes (2015), que verificou o comportamento mecânico do PTFE e estimou os campos 

de deformação no de limite elástico do CP, e com os de Filho (2018), que verificou o 

estado de cisalhamento simples do PTFE através do cálculo do número de vorticidade 

cinemática. 

A geometria real pode apresentar imperfeições devido a processos de fabricação, 

que podem afetar a distribuição de tensões internas na peça ou em sua superfície, 

produzindo superfícies não ideais, diferente do corpo de prova da simulação através do 

método de elementos finitos. Além disso, a curva de tensão versus deformação foi 
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aproximada para um modelo não-linear, presente no Ansys®, e simplificações na 

geometria foram realizadas. Levando essas características em consideração, e observando 

os resultados obtidos por Nunes (2015), é possível verificar uma semelhança em relação 

aos campos deslocamento e deformação do corpo de prova estudado. 

Além disso, através do campo de deslocamento, obtido pelo Ansys®, foi possível 

encontrar os campos de deformação de x1 e x2 e, posteriormente, extrair os movimentos 

de corpo rígido (translação e rotação), utilizando o princípio da indiferença material do 

gradiente de deformação. O cisalhamento simples foi alcançado, tendo em vista que o 

número de vorticidade cinemática encontrado foi Wk aproximadamente 1 na região 

central do corpo de prova, como obtido por Filho (2018). 

Portanto, os resultados obtidos utilizando o Ansys® foram satisfatórios e 

coerentes com as análises experimentais anteriormente realizadas, mesmo implementando 

simplificações ao modelo. Neste trabalho, também foram estudados conceitos 

fundamentais de elementos finitos, o grau de refino da malha, as condições de contorno e 

o critério de convergência utilizado, com o objetivo de se obter uma análise precisa e 

coerente com o procedimento experimental. Por fim, é importante ressaltar que a 

simulação computacional desenvolvida neste trabalho é um modelo alternativo e que 

pode ser estendido para outros materiais poliméricos.  

Como sugestão para trabalhos futuros, melhores simplificações no modelo 

devem ser realizadas, para que seja possível estudar a parte plástica corpo de prova a um 

custo operacional adequado. Além disso, investigar também outras maneiras de 

aproximação da curva tensão versus deformação para a simulação computacional, para 

maior precisão nos resultados, como por exemplo, a aproximação da parte elástica da 

curva por um modelo mais adequado, através de ajustes na programação APDL no  

Ansys®. 
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10.2.2 Teflon 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi desconsiderado os parâmetros lineares (módulo de Poisson, módulo de 

Young e módulo de cisalhamento) – função elasticidade isotrópica.  Além disso, a curva 

de cisalhamento de Filho (2018) foi desconsiderada e foi importada apenas a curva de 

tensão-normal versus deformação de Nunes et al (2011). A curva azul contínua demostra 

a aproximação da curva de tensão normal versus deformação, utilizando a modelagem de 

Yeoh de terceira ordem. 

 

 

 

 


