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RESUMO 

 

O polipropileno é uma das resinas termoplásticas pertencente ao grupo das poliolefinas que 

inclui os polietilenos e polibutenos, com ampla faixa de propriedades e grande facilidade de 

processamento. Estas características têm permitido o crescimento contínuo no consumo 

mundial deste material. 

O polipropileno é um termoplástico com forte resistência química e baixo peso específico. 

Por isso ele é recomendado na fabricação de peças estruturais (dutos, tanques) utilizadas nas 

indústrias de processos em geral. Outra propriedade marcante do polipropileno é a sua 

atoxidade, que o torna ideal para as indústrias alimentícias e farmacêuticas. 

  O presente trabalho tem como objetivo a determinação experimental das curvas tensão x 

deformação do polímero polipropileno, através da utilização do ensaio de tração realizado sob 

diferentes temperaturas e compará-las com o resultado em temperatura ambiente realizado por 

PIMENTEL, L.S.; ABREU, A.L.S. Este ensaio relaciona as características do polímero 

através da resposta do mesmo quando submetido a diferentes tensões e deformações e a 

diferentes temperaturas.  

   

  

Palavras-Chave: Polipropileno; ensaio de tração; Engenharia Mecânica; diferentes 

temperaturas. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Polypropylene is a thermoplastic resin belonging to the group of polyolefins including 

polyethylenes and polybutenes, with a wide range of properties and ease to process. These 

features have allowed the continued growth in world consumption of this material. 

Polypropylene is a thermoplastic with high chemical resistance and low specific weight. 

Therefore it is recommended in the manufacture of structural parts (pipelines, tanks) used in 

the process industries. Another remarkable property of polypropylene is it non-toxicity, which 

makes it ideal for food and pharmaceutical industries. 

The present work has the objective of experimental determination of the stress-strain curves 

of the polypropylene polymer by using the tensile test carried out under different temperatures 

and comparing them with the ambient temperature result by PIMENTEL, L.S .; ABREU, 

A.L.S.  This assay relates the characteristics of the polymer through the response thereof 

when subjected to different stresses and deformations and at different temperatures. 

   

 

Key-Words: Polypropylene; Tensile Test; Mechanical Engineering; different temperature; 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Desde a sua introdução em 1954, o polipropileno se tornou uma das mais importantes 

resinas termoplásticas da atualidade, continuando ainda como a resina de maior crescimento. 

Hoje em dia o polipropileno é o segundo termoplástico mais vendido no mundo. Em 2013, a 

demanda mundial por PP foi superior a 55 milhões de toneladas [1]. Embora seja grande, há 

previsões para aumento da demanda de polipropileno para os próximos seis anos (até 2021), 

em até 6%. Espera-se vendas de um valor superior a US$ 145 bilhões até 2019[2]. 

O PP é um polímero com ampla variedade de aplicações, sendo estas aplicações 

fundamentadas no tipo de polipropileno. 

As principais aplicações do polipropileno, sem definir seu tipo, são embalagens, 

rótulos, fibras para tecidos (usadas em cordas, carpetes e roupas íntimas), artigos de papelaria, 

equipamentos de laboratório, peças automotivas, utensílios domésticos, móveis, sacos para 

grãos, copos descartáveis, seringas de injeção, tampas de garrafa PET ou de vidro, peças de 

eletrodomésticos, objetos para construção civil, recipientes resistentes a solventes, ácidos e 

bases, mantas absorventes de material oleoso e objetos diversos. 

Em razão da elevada taxa de crescimento de demanda pelo material, há a necessidade 

de se estudá-lo melhor, e é este o objetivo deste trabalho.  

Para analisar o comportamento mecânico do PP, foram realizados diversos ensaios de 

tração que consiste em submeter um corpo de prova de geometria definida a um esforço 

crescente na direção axial do corpo de prova. Estes ensaios foram realizados sob diferentes 

condições de temperatura. Os esforços utilizados para realização do ensaio foram medidos 

pela máquina e transferidos para o computador pelo software TESC. O ensaio de tração foi 

feito segundo a norma ASTM D 638 – 08 (ASTM, 2008).



11 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 MATERIAIS POLIMÉRICOS 

Do ponto de vista conceitual sabe-se que os materiais poliméricos podem ser naturais, 

originados de plantas e animais, como a borracha; os polissacarídeos, a celulose, ou podem 

ser sintéticos como os plásticos, as borrachas e as fibras. Para que se possa classificar os 

polímeros os métodos mais comuns são de acordo com sua estrutura química, método de 

preparação, as características tecnológicas e seu comportamento mecânico. Nota-se que o 

comportamento mecânico e termomecânico dos polímeros é determinado em acordo com sua 

microestrutura [3]. 

Dependendo do seu método de polimerização, os polímeros podem ter suas cadeias 

sem ramificações, admitindo conformação em ziguezague - polímeros lineares – ou podem 

apresentar ramificações, que se denomina polímero reticulado, ou polímero com ligações 

cruzadas ou polímero tridimensional. Como consequência imediata, surgem propriedades 

diferentes do produto, especialmente em relação à fusibilidade e solubilidade. 

As tecnologias de transformação que impõem diferentes processos tecnológicos, são a 

base da classificação dos polímeros termoplásticos e termorrígidos. Os polímeros lineares ou 

ramificados, que permitem fusão por aquecimento e solidificação por resfriamento, são 

chamados termoplásticos. Os polímeros que, por aquecimento ou outra forma de tratamento, 

assumem estrutura tridimensional, reticulada, com ligações cruzadas, tornando-se insolúveis e 

infusíveis, são chamados termorrígidos [4]. 

Após o resfriamento e o endurecimento os plásticos termorrígidos mantêm o formato e 

não conseguem voltar à sua forma original. Os plásticos termorrígidos podem ser utilizados 

em peças de automóveis, de aeronaves e de pneus. Alguns exemplos são: poliuretano, 
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poliésterresinas epóxi e de fenol. Já os termoplásticos sob efeito de temperatura e pressão, 

amolecem assumindo a forma de molde. 

Com nova alteração de temperatura e pressão o processo pode ser reiniciado, sendo 

portanto, recicláveis. Em nível molecular, à medida que a temperatura é elevada, as forças de 

ligação secundárias são diminuídas (devido ao aumento do movimento molecular), de modo 

tal que o movimento relativo de cadeias adjacentes é facilitado quando uma tensão é aplicada. 

Os termoplásticos são dúcteis e compõem-se da maioria dos polímeros lineares e aqueles que 

possuem algumas estruturas ramificadas com cadeias flexíveis, consequentemente, são menos 

rígidos do que os termorrígidos, e podem ficar amolecidos com o aquecimento, voltando a sua 

forma original. Este comportamento também é reflexo de uma microestrutura com 

macromoléculas em arranjos mais aleatórios, com menos ligações cruzadas [3,5]. 

O comportamento mecânico é outra classificação de sumo interesse nos materiais 

poliméricos. Os elastômeros (borrachas) são caracterizados pela baixa rigidez e longa faixa 

elástica, praticamente com ausência de comportamentos plásticos. Isto ocorre em decorrência 

do processo de vulcanização, no qual se induz a formação de ligações cruzadas entre as 

macromoléculas, o que restringe a possibilidade de escoamento plástico. Já as fibras são uma 

classe de polímeros com comportamento bastante diverso, com alta rigidez na direção 

longitudinal, muito usadas em materiais compósitos. Nas fibras, as macromoléculas são 

altamente alinhadas, oferecendo grande resistência à extensão. Por fim, os plásticos 

apresentam características intermediárias entre fibras e elastômeros. Com arranjos de 

macromoléculas mais aleatórios, os plásticos exibem menor rigidez que as fibras e uma larga 

faixa plástica, permitida pelo baixo número de ligações cruzadas entre macromoléculas [3]. 

 

2.2 POLIPROPILENO 

O polipropileno é obtido pela polimerização, na presença de catalisadores e sob 

determinadas condições de temperatura e pressão, do gás propeno, também conhecido como 

propileno. É um hidrocarboneto olífínico obtido através do "craking" da nafta do petróleo. Por 

advir de hidrocarbonetos olífinicos, o PP é chamado de resina Poliolefínicas (PO) [6]. 

A obtenção do PP basicamente se resume na polimerização do propileno, em reator na 

presença de solventes, catalisadores, hidrogênio e comonômeros quando for o caso. O 

catalisador entra no processo para desencadear a reação e propiciar a estereospecificidade, ou 
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seja, fazer com que as unidades básicas se interliguem na conformação desejada (daí o termo 

catalisador estereoespecífico), enquanto o hidrogênio (H2) entra como elemento finalizador ou 

limitador de comprimento das macromoléculas [7]. 

 

Figura 1 - Ilustração da reação de polimerização do propileno [7]. 

O produto em forma de flocos, precipita-se no reator e a seguir é lavado e secado para 

eliminação do solvente e de resíduos catálicos. Depois então, é conduzido a uma unidade para 

mistura de aditivos específicos e pigmentos, conforme a aplicação do produto, passando daí à 

unidade de granulação (extrusora) e embalagem. 

Variando-se os parâmetros de pressão, temperatura, catalisadores e quantitativos na 

polimerização, obtêm-se produtos de diferentes pesos moleculares, densidade etc, resultando 

produtos com maior ou menor flexibilidade, maior ou menor resistência mecânica, e assim 

por diante. Normalmente na produção do PP é realizada por um processo de baixa pressão. 

Os processos de baixa pressão mais utilizados são os processos ZIEGLER E PHILIPS. 

No processo ZIEGLER, os catalisadores são obtidos através da reação de titânio, e a 

polimerização é realizada com pressão da ordem de 3 a 4 bar e temperatura entre 50°C e 

75°C. 

No processo Philips, os catalisadores são do tipo óxido de cromo parcialmente 

reduzido, com suporte de sílica e alumina ativados, e a polimerização ocorre a pressões da 

ordem de 30 e 40 bar e temperatura entre 120°C e 175°C [6]. 

2.2.1 Classificação, propriedades e características do polipropileno 

 

O polipropileno pode ser classificado como homopolímero ou como copolímero. O 

polipropileno homopolímero é o material de base de todos os tipos de PP e é um dos tipos de 

PP mais utilizados. Tem uma elevada rigidez e a resistência à temperatura mais elevada entre 

os plásticos de uso comum. Apresenta uma contração elevada, como todos os plásticos 
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semicristalinos, o que diminui a sua estabilidade dimensional, mas a sua principal limitação é 

a baixa resistência ao impacto a temperaturas negativas, ou seja, torna-se quebradiço em 

temperaturas inferiores a 0º C [6]. As Aplicações para os homopolímeros dão-se largamente 

em invólucros de aparelhos elétricos, embalagens, estuches de fitas, fibras etc. 

Como copolímero, também conhecido como PP copolímero heterofásico, possui outro 

monômero, geralmente etileno, para melhorar suas propriedades de impacto e outras 

propriedades em geral, fazendo assim, com que estes sejam mais utilizados em aplicações que 

expõem o material a condições de frio/inverno. São de difícil fabricação e suas aplicações são 

diversas, entre elas temos canos, cascos de barcos, peças para automóvel etc. 

De uma maneira geral, o polipropileno, enquadra-se entre os termoplásticos de menor peso 

específico (0,92g/cm) e maior resistência química disponíveis. Impermeável a líquidos e 

gases, não reage com a grande maioria de agentes químicos industriais e farmacêuticos. 

Apresenta mínima absorção de água (menor que 0,03%), o que lhe concede boa estabilidade 

dimensional. 

Resumidamente as principais Características são: boa resistência química, baixa absorção 

de umidade (0,03%), boa resistência ao impacto, soldável e moldável, atóxico, pode ser 

aditivado, antiaderente, alta resistência ao impacto, boa estabilidade térmica, bom isolamento 

elétrico e fácil usinagem [8].     

Tabela 1 - Propriedades do polipropileno [8]. 

Propriedades  Homopolímero Copolímero unidade 

Densidade 905 905 kg/m³ 

Resistência à tração 33 25 MPa 

Dureza 90 80 Rockwell 

Ponto de fusão 210-290 210-290 °C 

Temp. máxima em uso contínuo 80 80 °C 

Absorção de umidade 0 0 % 

Elongação até Ruptura 150 300 % 

Módulo de Elasticidade 1,4 1,0 GPa 
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Fonte: BPF, British Plastics Federation(2017) 

 

2.3 RELAÇÃO TENSÃO-DEFORMAÇÃO NOS MATERIAIS POLIMÉRICOS 

Um dos principais pontos acerca da relação tensão-deformação em materiais 

poliméricos e que vem sendo fonte de estudos é a sensibilidade dos polímeros com relação à 

taxa de deformação e à temperatura. A nível microscópico, a deformação em polímeros 

envolve o estiramento e a rotação das ligações moleculares. Usualmente, os mecanismos de 

deformação em polímeros são classificados em frágeis, dúcteis (com ou sem estricção) e 

elastoméricos. Na Figura 2 mostram-se as curvas tensão-deformação características para os 

diferentes comportamentos dos materiais poliméricos [9]. 

A Figura 2a, apresenta as curvas tensão-deformação típicas dos materiais 

termorrígidos os quais são geralmente rígidos e frágeis. Este tipo de polímero é muito pouco 

sensível à taxa de deformação e à variação da temperatura [10]. 

                            

Figura 2 -  Curvas tensão deformação características para diferentes tipos de materiais 

poliméricos: a, termorrígidos; b, termoplásticos; c, elastômeros [9]  

 

A figura 2b mostra a forma típica das curvas tensão versus deformação dos polímeros 

termoplásticos cristalinos e semicristalinos. Estes são muito sensíveis a variações de 

temperatura e a taxas de deformação. Geralmente o estrangulamento e estiramento destes 

começa nas seções mais frágeis. A deformação final nesses tipos de materiais pode atingir até 
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700 %. A zona onde surge o pescoço não sofre ruptura imediatamente quando o fluxo de 

tensões aumenta devido à orientação das cadeias moleculares. Antes da fratura, a seção 

transversal do corpo-de-prova diminui uniformemente [10]. Para elastômeros e termoplásticos 

muito dúcteis que não fazem pescoço a curva de tensão-deformação características é mostrada 

na figura 2c [10]. 

Conforme mencionado fatores como taxa de deformação e temperatura afetam a forma 

das curvas de tensão-deformação, sendo muito mais visível em polímeros que em cerâmicos e 

metais. Esse fato é devido à viscoelasticidade desses materiais, ou seja, o comportamento 

tensão-deformação é dependente do tempo. Já a temperatura e a taxa de deformação causam 

efeito contrário. Ao aumentar a taxa de deformação (ou diminuir a temperatura) se obtêm 

níveis maiores de tensão, porém valores menores de deformação. Polímeros (em especial 

aqueles lineares e semicristalinos), de uma maneira grosseira parecida com os metais, podem 

apresentar os fenômenos de escoamento e estricção [11]. 

Na Figura 3 [10] podem-se apreciar as variações que acontecem no comportamento 

dos polímeros devido às mudanças na taxa de deformação e na temperatura. A estricção 

ocorre quando a taxa de encruamento  
𝑑𝜎𝑡

𝑑𝜀𝑡
  atinge um valor igual a 𝜎𝑡. Nesse ponto, a 

resistência devido ao encruamento não pode ser compensada pela perda em resistência devido 

à diminuição da área transversal do corpo, e assim, a estricção ocorre [11]. 

 

Figura 3 - Efeitos da taxa de deformação e da temperatura sob a curva tensão-

deformação dos polímeros [10]. 

As linhas contínuas mostram as curvas tensão-deformação para taxa de deformação 

constante e diferentes temperaturas ou para temperatura constante e diferentes taxas de 
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deformação. Pode-se observar que para grandes taxas de deformação e para baixas 

temperaturas os materiais poliméricos apresentam um comportamento vítreo[9,11] 

2.4 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA EM ENSAIOS DE MATERIAIS 

POLIMÉRICOS 

Ao analisar a influência da temperatura e da taxa de deformação sobre o 

comportamento mecânico dos materiais poliméricos, a curva de tensão deformação pode 

apresentar informações significativas. Para os materiais polímeros termoplásticos pode-se 

afirmar que existe uma equivalência de efeitos entre variações de temperatura e de taxa de 

deformação. A figura 4, apresentada, indica o comportamento de diferentes materiais e suas 

curvas características. 

 

Figura 4 - Influência da variação de temperatura e de taxa de deformação sobre o 

comportamento mecânico de materiais poliméricos termoplásticos [12] 

 

A baixas temperaturas e altas taxas de deformação, verifica-se uma tensão crescente 

aproximadamente linear com a deformação até a ruptura. Esta característica aponta para um 

material de características frágeis conforme indicado na curva (a) da Figura 4. Temperaturas 

altas, conforme curva (b) da Figura 4, é verificado um ponto de máxima tensão que o material 

suporta ainda no regime elástico, conhecida como tensão de escoamento 𝜎𝑒, logo, as tensões 

diminuem devido ao aparecimento da redução da área da seção transversal, conhecida como 

estricção, e posteriormente o material se rompe de modo dúctil, porém, com baixas 

deformações. 

Em temperatura ainda mais elevada, conforme apresentada na curva (c) da Figura 4, 

superado o regime elástico, a zona de estricção se estabiliza e se estende a todo corpo de 
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prova até que o material avaliado atinja alongamentos muito elevados. As macromoléculas se 

rearranjam e a tensão de ruptura a tração torna-se mais alta que a tensão necessária para a 

propagação da estricção. Este fenômeno é conhecido como encruamento. Em caso de grandes 

áreas sob a curva tensão-deformação, o material apresenta comportamento dúctil [12,7]. 

Quando se trabalha com temperaturas ainda maiores, não se observa escoamento nem 

estricção, a deformação se torna homogênea em todo o comprimento do corpo de prova e a 

ruptura acontece a grandes deformações, conforme curva (d) da Figura 4. Este 

comportamento é típico dos elastômeros. De maneira geral, o módulo de elasticidade e a 

tensão de escoamento      𝜎𝑒 diminuem com o aumento da temperatura e crescem com o 

aumento da taxa de deformação [12]. 

 Assumindo o ensaio do polímero em estudo, faz-se necessário delinear 

adequadamente o seu comportamento termomecanicamente acoplado a partir de seus 

processos de confecção por conformação termomecânica. 

 

2.5 ENSAIO DE TRAÇÃO 

O ensaio de tração consiste na aplicação de carga de tração uniaxial crescente em um 

corpo de prova específico até a ruptura. Trata-se de um ensaio amplamente utilizado na 

indústria de componentes mecânicos, devido às vantagens de fornecer dados quantitativos das 

características mecânicas dos materiais [13]. 

Com esse tipo de ensaio, pode-se afirmar que praticamente as deformações 

promovidas no material são uniformemente distribuídas em todo o seu corpo, pelo menos até 

ser atingida uma carga máxima próxima do final do ensaio e, como é possível fazer com que a 

carga cresça numa velocidade razoavelmente lenta durante todo o teste, o ensaio de tração 

permite medir satisfatoriamente a resistência do material. 

A uniformidade termina no momento em que é atingida a carga máxima suportada 

pelo material, quando começa a aparecer o fenômeno da estricção ou da diminuição da secção 

do corpo de prova, no caso de material com certa ductilidade. A ruptura sempre se dá na 

região mais estreita do material, a menos que um defeito interno no material, fora dessa 

região, promova a ruptura do mesmo, o que raramente acontece. 
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A precisão de um ensaio de tração depende, evidentemente, da precisão dos aparelhos 

de medida que se dispõe. Mesmo no início do ensaio, se esse não for bem conduzido, grandes 

erros podem ser cometidos, como por exemplo, se o corpo de prova não estiver bem alinhado, 

os esforços assimétricos que aparecerão levarão a falsas leituras das deformações para uma 

mesma carga aplicada. Deve-se, portanto, centrar bem o corpo de prova na máquina para que 

a carga seja efetivamente aplicada na direção do seu eixo longitudinal [13]. 

A partir das medidas de cargas e os respectivos alongamentos, constrói-se a curva 

tensão-deformação, como mostra a Figura 5, que apresenta a curva característica para 

diferentes tipos de polímeros. 

 

Figura 5 - Tensão versus deformação para polímeros (a) frágeis, (b) plásticos, (c) 

elastômeros. [14] 

Um material tem comportamento elástico se, uma vez removido o esforço, as 

dimensões retornam àquelas antes da aplicação do mesmo, isto é, não há deformações 

permanentes. O trecho 0-L da Figura 6, é a região elástica do material, ou seja, o 

comprimento retorna ao valor L0 se o ensaio for interrompido nessa região. A tensão máxima 

na mesma é o limite de elasticidade 𝜎𝑙 do material. Dentro da região elástica, no trecho 0P, a 

tensão é proporcional à deformação, isto é, o material obedece à lei de Hooke [14]. 
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Figura 6 - Região elástica de um material [14] 

Segundo, Mendes et al. 2007 [14], a partir do ponto L têm-se o início da região 

plástica ou escoamento do material, em que as deformações são permanentes. É usual 

considerar início ou limite de escoamento 𝜎𝐸 a tensão que produz uma deformação residual 𝜀 

= 0,002 ou 0,2% (ponto E conforme Figura 7). 

Depois do limite de escoamento há uma significativa redução da área da seção 

transversal e a tensão real segue algo como a curva tracejada da Figura 6. Mas a convenção é 

usar tensão aparente, em relação à área inicial. 

 

Figura 7 - Região elástica de um material [14] 
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Na região de B da Figura 7 tem-se a tensão máxima e, em R, a ruptura do corpo de 

prova. A tensão 𝜎𝐵 é a tensão máxima, também denominada resistência à tração do material. 

A tensão em R é a tensão de ruptura. 

A curva do gráfico tensão-deformação a seguir ilustra o comportamento da 

deformação macroscópica de materiais poliméricos semicristalinos fonte do estudo. 

 

Figura 8 - Curva Tensão-Deformação em Tração Esquemática Para um Polímero 

Semicristalino [15]. 

 

No ponto 1 da Figura 8 [15], é apresentando o corpo de prova antes do ensaio de 

tração conforme padrão normalizado. No ponto 2, o limite de escoamento superior, o pequeno 

pescoço se forma na seção útil do corpo de prova. A partir do momento que o corpo de prova 

passa para o ponto 3 é apresentada a continuidade da deformação e o alongamento do corpo 

de prova prossegue com a propagação da estricção. 

No ponto superior de escoamento, forma-se um pequeno pescoço dentro da seção de 

extensão da amostra onde as cadeias ficam orientadas, o que conduz ao fortalecimento (pico). 

Consequentemente existe uma resistência à continuada deformação neste ponto, e o 

alongamento do corpo de prova por propagação desta região ao longo do comprimento de 

extensão; o fenômeno de orientação da cadeia acompanha esta extensão. E, faz-se notar que, 

uma vez formado o pescoço, toda a subsequente deformação é estabelecida dentro da região. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS 
 

 

Como este trabalho é um trabalho proposto por PIMENTEL, L.S.; ABREU, A.L.S. 

[16], a metodologia utilizada para obtenção dos corpos de prova e dos ensaios foi a mesma. 

A produção dos corpos de prova ocorreu no Laboratório de Tecnologia Mecânica 

(LTM-UFF) e os posteriores ensaios foram realizados no Laboratório de Ensaios em Dutos 

(LED-UFF). As etapas dos experimentos são descritas da seguinte forma: 

  I – Obtenção do Polipropileno – Aquisição junto à empresa Ciplast, das chapas de 

polipropileno. 

  II – Marcação no Molde – Desenho dos modelos de Corpo de Prova padronizados 

segunda a Norma ASTM D638 nas chapas de polipropileno. 

  III – Cortes na Serra – Corte em tiras para posterior usinagem no Serrote de Fita 

MANROD MR-275. 

  IV – Usinagem na Fresadora – Usinagem das tiras de PP nos moldes desenhados na 

Fresadora VILH. PEDERSEN VPV2. 

  V – Ajustes finos com a Lima – Retirada das rebarbas e ajustes utilizando a lima. 

  VI – Ensaio de Tração – Ensaio utilizando a Máquina Universal de Ensaio EMIC 

DL500. 

  VII – Análise dos Resultados – Análise dos dados obtidos nos Ensaios. 

 

3.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
 

Os equipamentos utilizados para a confecção dos corpos de prova e o posterior ensaio 

foram os seguintes:  
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       I – Molde de Corpos de Prova normalizados segundo a norma ASTM D638; 

  II – Serrote de Fita MANROD MR-275; 

  III – Fresadora VILH. PEDERSEN VPV2; 

  IV – Lima; 

  V – Máquina Universal de Ensaio EMIC DL500. 

 

Para a análise dos dados foi utilizado o Microsoft Excel 

 

3.2 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

Os espécimes de PVDF utilizados nos experimentos foram retirados de uma placa do 

mesmo material comprada da empresa Ciplast. O corpo de prova de tração foi especificado de 

acordo com a norma ASTM D 638 – 08 (ASTM, 2008)[17]. Foi considerado um 

comprimento inicial, l0, de 33 mm e uma área de seção transversal, A0 de 24 mm
2
. A Figura 9 

apresenta as dimensões usadas para a fabricação das amostras. 

 

 

 

Figura 9 - Espécime utilizado nos ensaios de tração [17]. 

Com a chapa de polipropileno e o molde normalizado em mãos, foram desenhados 30 

corpos de prova na chapa igualmente espaçados.  
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Figura 10 - Desenhos dos Corpos de Prova 

 

Em seguida, utilizando a Serra, cortamos tiras de aproximadamente 200mm x 40mm de 

forma que em cada tira houvesse 1 corpo de prova desenhado. 

 

Figura 11 - Serrote de Fita MANROD MR-275 
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Figura 12 - Tiras dos Corpos de Prova 

Então, utilizando a Fresadora, as tiras foram usinadas para se obter o formato do corpo de 

prova. 

 

Figura 13 - Fresadora VILH. PEDERSEN VPV2 

Para pequenos ajustes de dimensão e retirada de rebarbas, para minimizar o máximo 

possível de concentradores de tensão, utilizamos a lima. 

 

Figura 14 - Corpo de Prova 
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3.3 REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS 

Ensaios de tração em diferentes taxas de deformação constante foram realizados em 

uma máquina de ensaios universal EMIC DL500. Foram utilizados sensores eletromecânicos 

para o controle da deformação longitudinal na seção útil dos corpos de prova. A Figura 15 

mostra a máquina de ensaio de tração utilizada. 

 

 

 

Figura 15 - Máquina Universal de Ensaio EMIC DL500. 

Para quantificar a dependência da taxa de deformação e da temperatura do PP os 

ensaios de tração foram realizados sob 3 diferentes temperaturas 40ºC, 60ºC e 80ºC em quatro 

diferentes taxas de deformação.  As taxas de deformação foram definidas com base na 

definição das velocidades de carregamento dos ensaios. A norma ASTM D 638 – 08 (ASTM, 

2008), especifica uma velocidade de 5 mm/min, porém, para caracterizarmos a dependência 

da taxa de deformação, também, utilizamos as seguintes velocidades: 

 

• 0,5 mm/min; 

• 5,0 mm/min; 

• 50 mm/min;  

• 500 mm/min. 

 

Foi realizado um ensaio para cada temperatura e taxa de deformação, totalizando 12 

ensaios. Os dados obtidos foram tratados utilizando o excel e as curvas apresentadas 

representam uma média da tensão x deformação de todas as taxas de deformação e 

temperaturas em que o material estudado foi analisado.
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4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

4.1 RESULTADOS OBSERVADOS 

A partir dos ensaios, foram feitas as curvas Tensão X Deformação, apresentadas nas 

figuras 16, 17, 18 E 19 onde cada figura representa uma taxa de deformação, 0,5mm/min, 

5,0mm/min, 50mm/min e 500mm/min.  Cada curva representa uma temperatura, sendo que a 

curva à temperatura ambiente foi feita sob 23° Celsius (23ºC), os dados foram retirados de 

PIMENTEL, L.S.; ABREU, A.L.S., (2016) [16]. Já as demais curvas, estas foram obtidas 

através de ensaios de tração realizados à 40°C, 60°C e 80°C. 

 

 

Figura 16 – Gráfico Tensão X Deformação (0,5mm/min). 

Como mostrado na figura 16, a curva do ensaio realizado a 40°C com uma taxa de 

deformação de 0,5mm/min, nota-se uma diminuição significativa do valor da tensão do 

material, valor próximo a 40% comparado ao mesmo ensaio à temperatura ambiente. 
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Figura 17 - Gráfico Tensão X Deformação (5,0mm/min). 

Para maiores taxas de deformação, os resultados obtidos foram os esperados, os 

valores da tensão aumentaram devido ao aumento da taxa de deformação e caíram com o 

aumento da temperatura. Sendo a curva gerada a média da contribuição desses dois 

parâmetros.  

 

 

Figura 18 - Gráfico Tensão X Deformação (50 mm/min) 
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Figura 19 - Gráfico Tensão X Deformação (500 mm/min). 

Quanto maior a temperatura de ensaio do teste de tração, a uma maior velocidade de 

deformação, nota-se uma menor tensão no material estudado, essa característica tem relação 

direta com a temperatura e a taxa de deformação, ficando evidenciado a uma menor taxa de 

deformação e maior temperatura a tensão do material decai abruptamente. Em relação ao teste 

a temperatura ambiente há um decaimento da ordem de 40% se comparado ao teste a 80°C 

(mostrado na figura 19), em uma maior taxa de deformação.  

Fazendo um comparativo das médias dos ensaios a diferentes temperaturas é 

verificado que as curvas exibem uma dependência significativa da temperatura e também uma 

dependência da taxa de deformação em que a máxima resistência e o módulo de elasticidade 

diminuem com o aumento da temperatura. Observa-se também que os resultados onde utiliza-

se a maior taxa de deformação resulta em maior rigidez e máxima resistência a 23°C sendo 

válido salientar que com o aumento da taxa de deformação, a ductilidade diminui.
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5. CONCLUSÕES E PESPECTIVAS FUTURAS 

 

5.1 ANÁLISES CONCLUSIVAS 
 

Nesse estudo, foi analisada a dependência da resistência mecânica do Polipropileno 

(PP) em relação à diferentes taxas de deformação e diferentes temperaturas.  

Com os ensaios realizados nas temperaturas de 40°C., 60°C. e 80°C., e com 

velocidades de deformação de 0,5mm/min, 5mm/min, 50mm/min e 500mm/min foi possível 

observar o comportamento altamente dúctil do Polipropileno quando submetido a deformação 

e com o aumento da temperatura. Só houve o rompimento do corpo de prova em um ensaio, 

no de 500mm/min a 40°C. Resultado diferente do encontrado por PIMENTEL, L.S.; ABREU, 

A.L.S.(2016) [16], onde o material só não atingiu a ruptura nas velocidades de deformação de 

0,05mm/mine 0,5mm/min a temperatura ambiente (23°C.). O material não chegou ao ponto 

de ruptura por causa do curso limitado da máquina de ensaio de tração. Em contrapartida foi 

observado uma menor resistência mecânica nestas velocidades de deformação. Quanto maior 

a velocidade de deformação, maior é a resistência mecânica à tração do polipropileno.  

Esta grande ductilidade do PP à pequenas taxas de deformação e altas temperaturas se 

deve ao fato de que as moléculas do polímero se rearranjam e isso faz com que os interstícios 

sejam preenchidos e reacomodados, resultando numa grande deformação mecânica. 

Um fato a ser observado é a grande diferença entre a curva em temperatura ambiente e 

a curva em 40°, vale ressaltar que a temperatura ambiente empregada fora de 23° o que pode 

não simular  corretamente  a realidade de um local de trabalho,  aonde haja a necessidade real 

da rigidez do material, em tal caso a interpolação entre as curvas ou a própria curva de 40° 

seria mais condizente com a realidade do comportamento do material.
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

  

Como este estudo leva em conta a influência da taxa de deformação e temperatura na 

resistência mecânica à tração do Polipropileno, posteriores estudos podem ser realizados para 

se obter outros parâmetros, por exemplo: 

 Ensaios de impacto, dureza, fadiga, entre outros; 

 Analisar a influência do desgaste no comportamento mecânico do PP. 
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