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RESUMO 

 

 

O comportamento mecânico de um material polimérico submetido a tensões depende da sua 

natureza química, como composição química, arranjo das cadeias poliméricas e ligações 

cruzadas; parâmetros microestruturais, como grau de cristanilidade; e variáveis 

termodinâmicas, como a temperatura, que é objeto de estudo no presente trabalho. 

O Policloreto de Vinila (PVC) é um termoplástico eficiente e versátil, tem uma das maiores 

variedade de aplicações dentre todos os polímeros sendo útil em praticamente todas as áreas da 

atividade humana, podendo ser sintetizado conforme aplicações específicas e com propriedades 

mecânicas controladas pela formulação da resina, tais como plastificantes, estabilizantes, 

lubrificantes, cargas, pigmentos e outras substâncias com finalidades bem específicas. 

A compreensão do comportamento mecânico deste polímero é fundamental para sua utilização 

de modo seguro e confiável. Portanto, a análise da influência da temperatura nas propriedades 

do PVC rígido é fundamental.  

A partir desta necessidade, o presente trabalho tem como objetivo a análise do comportamento 

mecânico do PVC rígido. Ensaios de tração uniaxial foram realizados em sete temperaturas pré-

estabelecidas: Temperatura ambiente (aproximadamente 23ºC), 30ºC, 40ºC, 50ºC, 60ºC, 70ºC, 

80ºC. E assim, será possível montar as curvas de tensão-deformação dos ensaios em cada uma 

dessas temperaturas. Deste modo, é proposto um modelo matemático que relaciona os 

parâmetros mecânicos do material em função da temperatura, no espectro abrangido na 

modelagem (23ºC a 80ºC). 

 

Palavras-Chave: PVC rígido; tração uniaxial ;deformação; influência da temperatura. 
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ABSTRACT 

 

The mechanical behavior of a polymeric material submitted to stress depends on its chemical 

nature, such as chemical composition, arrangement of polymer chains and crosslinks; 

microstructural parameters, such as degree of crystallinity, and thermodynamic variables, such 

as temperature, which is the object of study in this work. 

Poly(vinyl chloride) – PVC – is an efficient and versatile thermoplastic, has one of the largest 

range of applications from all polymers are useful in almost all areas of human activity, can be 

synthesized according to specific applications and mechanical properties controlled by the resin 

formulation, such as plasticizers, stabilizers, lubricants, fillers, pigments and other substances 

with specific purposes as well. 

The understanding of the mechanical behavior of this polymer is critical to your use of safe and 

reliable way. Therefore, the analysis of the influence of temperature on the properties of rigid 

PVC is critical. 

This work aims to analyze the mechanical properties of rigid PVC. Uniaxial tensile tests were 

performed in seven pre-set temperatures: Ambience temperature (approximately 23ºC),30ºC, 

40ºC, 50 ºC, 60ºC, 70 ºC, 80ºC, therefore being able to mount the stress-strain curves on each 

of these temperatures. Hence, it is proposed a mathematical model that relates the mechanical 

parameters of the material depending on the temperature, in the temperature range covered by 

the model (23ºC to 80ºC). 

 

Key-Words: uPVC; rigid PVC; tensile stress; strain; temperature dependence; polymer 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A descoberta do PVC ocorreu em 1872, por Eugen Baumann, que observou a 

formação de um pó branco ao expor um gás, o Cloreto de Vinila, à ação dos raios solares 

durante vários meses em recipiente fechado. No entanto, foi somente em 1931, na Alemanha, 

que surgiu o interesse comercial por esta nova resina e consequentemente teve inicio a sua 

produção industrial. 

Possui excelente resistência a produtos químicos, facilidade em ser soldado ou colado, 

conformado, usinado, ótimo isolamento elétrico, baixo custo, não inflamabilidade e chama 

auto-extinguível e boa estabilidade dimensional, o que possibilita um bom desempenho em 

aplicações diversas. Cabe ressaltar que o PVC permite reciclagem, é fabricado com baixo 

consumo de energia e requer pouca manutenção. 

Em um material termoplástico as moléculas de cadeias longas são mantidas juntas pela 

força atômica relativamente fraca de Van der Waals. Quando o material é aquecido, as 30 

forças intermoleculares são enfraquecidas de modo que elas se tornem flexíveis. 

Eventualmente, em altas temperaturas, este material se torna viscoso. Quando o material é 

exposto ao frio, ele se solidifica novamente. Este ciclo de amolecimento pelo calor e 

solidificação pela refrigeração pode ser repetido quase que indefinidamente, sendo uma grande 

vantagem, pois fazem parte da base do método de processamento para a maioria desses 

materiais. Porém as propriedades dos materiais termoplásticos são sensíveis ao calor. 

A versatilidade do PVC está associada principalmente à capacidade de incorporação 

de aditivos antes de sua transformação no produto final. O grande teor de cloro presente na 

estrutura molecular do PVC lhe confere alta polaridade, o que aumenta sua afinidade e permite 

sua mistura com uma grande variedade de aditivos. Através da escolha e da dosagem 

adequadas dos componentes da formulação, pode-se obter materiais poliméricos feitos para 

aplicações específicas. Dessa maneira, o PVC pode ter suas características alteradas dentro de 

um amplo espectro de propriedades, variando desde o extremamente flexível ao rígido, sendo 

assim, o mais versátil dentre os polímeros termoplásticos.  



 

2 

 

Devido as suas inerentes limitações, tais como baixa estabilidade térmica, baixa 

resistência à fratura e produção de fumaça escura durante sua combustão, o PVC e seus 

compósitos estão sujeitos a limitações em aplicações diversas, portanto, o estudo tendo como 

base análises experimentais e verificação de suas caraterísticas mecânicas em temperaturas 

altas é de suma importância para determinação de suas limitações de uso e também para 

conduzir novos compostos a partir deste polímero. Igualmente, a adição de estabilizantes, 

plastificantes e o próprio método de polimerização podem influenciar nas suas características e 

propriedades. 

1.1 APLICAÇÕES 
 

Largamente utilizado, este polímero é o segundo termoplástico mais consumido no 

mundo e é obtido a partir de duas matérias-primas de origem natural, o Cloreto de Sódio 

(NaCl) e o petróleo. O PVC pode ser rígido ou flexível, opaco ou transparente, brilhante ou 

fosco, colorido ou não. Estas características são obtidas com a utilização de plastificantes, 

estabilizantes térmicos, pigmentos, entre outros aditivos usados em sua formulação. Após 

especificação da sua aplicação particular, pode-se obter o PVC com características específicas e 

utilização de uma enorme gama de produtos. 

Dentre os materiais plásticos, o PVC ocupa lugar de destaque, sendo fundamental na 

indústria e na sociedade, e está presente nas mais diversas aplicações, desde produtos médico-

hospitalares e embalagens para alimentos até peças de alta tecnologia, usadas em equipamentos 

aeroespaciais, assim como na construção civil, que é responsável por aproximadamente 60% do 

mercado de PVC no Brasil.  
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Figura 1 - Aplicações dos plásticos. 

FONTE: Adaptado de: Instituto do PVC [7] 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

Visando a análise do comportamento mecânico do PVC, ensaios de tração foram feitos 

em sete temperaturas, para determinação experimental das propriedades mecânicas e como 

estas propriedades variam com a temperatura. 

O ensaio de tração constituiu em submeter corpos de prova de geometria definida pela 

norma ASTM D638, a um esforço crescente na direção axial do corpo de prova. Os esforços 

puderam ser medidos pela máquina SHIMADZU AG-X, juntamente com uma câmara 

termostática (mostrado na Figura 2). Os experimentos foram conduzidos no LED - Laboratório 

de Ensaio em Dutos - e transcritos no computador pelo software TESC.  
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Figura 2 - Máquina universal de ensaio mecânicos SHIMADZU AG-X com câmara termostática 

acoplada – de acordo com a norma ASTM D 638 [13] 

 

Com efeito, após a aquisição de todos os parâmetros mecânicos e a composição de 

todas as curvas tensão versus deformação, será proposto um modelo fenomenológico 

unidimensional para reproduzir o comportamento do material quando submetido às 

temperaturas de trabalho do experimento, válido no intervalo de temperaturas pré-estabelecidas 

(23ºC a 80ºC). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo serão debatidos os conceitos de polímeros, principais tipos, 

fundamentos de deformação de sólidos, deformações em materiais poliméricos, influência 

da temperatura no comportamento de polímeros e suas propriedades térmicas. Também 

serão apresentados conceitos importantes, como a temperatura de transição vítrea e os 

estados físicos dos polímeros. 

 

2.1 POLÍMEROS 

 

A origem da palavra polímeros vem do grego polímeros, que quer dizer “ter 

muitas partes”. Os polímeros são moléculas muito grandes constituídas pela repetição de 

pequenas e simples unidades químicas, denominadas de monômeros (do grego mono – 

um). 

Os polímeros podem ser divididos de diversas maneiras, de acordo com sua 

natureza, forma de polimerização, sua estrutura química ou molecular, seu comportamento 

mecânico ou térmico, entre outros.  

Materiais poliméricos podem ser de origem natural, como algodão, lignina 

(madeira), látex, caseína (leite) ou sintéticos, que são aqueles obtidos por meio de reações 

químicas, por exemplo polietileno (PE), polipropileno (PP), poliamida (PA), policarbonato 

(PC) e Policloreto de Vinila (PVC) – protagonista do presente estudo – entre outros. 

Usualmente os polímeros são classificados quanto ao seu comportamento térmico, 

em dois grupos: termoplásticos e termofixos. Vale ressaltar que, sob um critério de 

comportamento mecânico, o grupo dos elastômeros merece destaque. 
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2.1.1 Elastômeros 

 

São polímeros que, na temperatura ambiente, podem  ser estirados repetidamente 

a pelo menos duas vezes a sua dimensão original e que, após a retirada do esforço 

mecânico causador do estiramento, devem voltar rapidamente ao seu comprimento inicial. 

Também chamados de borrachas, são a classe intermediária entre os 

termoplásticos e os termorrígidos e apresentam alta elasticidade. Analogamente ao 

verificado para os termorrígidos o processo de reciclagem é complicado devido à 

incapacidade de fusão. 

Fundamentalmente, são caracterizados pela reversibilidade das deformações, após 

a retirada das cargas mecânicas, que é garantida pelo mecanismo de vulcanização. 

A vulcanização é um processo de reticulação pelo qual a estrutura química da 

borracha, matéria-prima, é alterada pela conversão das moléculas do polímero 

independente, numa rede tridimensional onde ficam ligadas entre si. A vulcanização 

converte um emaranhamento viscoso de moléculas com longa cadeia numa rede elástica 

tridimensional, unindo quimicamente (reticulação) estas moléculas em vários pontos ao 

longo da cadeia. [2] 
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Figura 3 -– Representação molecular  (I) antes da vulcanização e  (II) após o processo de 

vulcanização, em detalhe amarelo “sulfur bridge”, ou ponte de enxofre. 

FONTE: [2] Rubber Technology 

 

2.1.2 Termofixos 

 

Termofixos (ou termorrígidos) são caracterizados por sofrerem uma 

transformação irreversível quando submetidas às influências da temperatura devido à 

formação de ligações covalentes, diferentemente dos termoplásticos que amolecem e fluem 

quando calor e pressão são aplicados em mudanças reversíveis (Billmeyer, 1971).  

São materiais plásticos que quando curados, com ousem aquecimento, não podem 

ser reamolecidos por um próximo aquecimento. As matérias-primas para os termofixos são 

resinas oligoméricas, ainda termoplásticas, que na moldagem em produtos são curadas e 

transformadas em termofixos, insolúveis. Estruturalmente, os termofixos têm como 

componentes fundamentais polímeros com cadeias moleculares contendo muitas ligações 

químicas primárias entre as cadeias diferentes –ligações cruzadas –, que geram o 

comportamento dos termofixos, que podem também ser chamados polímeros reticulados 

ou polímeros com muitas ligações cruzadas. [11] 

São rígidos e frágeis, sendo muito estáveis a variações de temperatura. O 

aquecimento do polímero acabado a altas temperaturas promove a decomposição do 

material antes de sua fusão, portanto, a sua reciclagem é complicada. 
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A reação de polimerização, responsável pela transformação, é geralmente 

chamada de cura e o produto forma uma estrutura de rede tridimensional que não consegue 

ser fundida. Os termofixos não podem ser moldados após a cura e são normalmente 

curados em moldes já em sua configuração final (De e White, 1997). 

Durante o tratamento térmico inicial, ligações cruzadas covalentes são formadas 

entre cadeias moleculares adjacentes; essas ligações prendem as cadeias entre si para 

resistir aos movimentos vibracionais e rotacionais da cadeia a temperaturas elevadas, sendo 

que o rompimento destas ligações só ocorrerá sob temperatura muito elevadas. Os 

polímeros termofixos são geralmente mais duros e frágeis do que os termoplásticos, e 

possuem melhor estabilidade dimensional. 

2.1.3 Termoplásticos 

 

São polímeros capazes de ser repetidamente amolecidos pelo aumento da 

temperatura e endurecidos pela diminuição da temperatura. Essa alteração reversível é 

física e não química, mas pode provocar alguma degradação no termoplástico, para um 

número elevado de ciclos de aquecimento e de resfriamento. Estruturalmente, os 

componentes fundamentais dos termoplásticos são polímeros com cadeias lineares ou 

ramificadas, sem ligações cruzadas, isto é, entre as cadeias poliméricas diferentes só 

existem interações intermoleculares secundárias, reversíveis com a temperatura. Os 

termoplásticos podem ser convencionais, especiais e de engenharia. [11] 

Também chamados de plásticos e constituem a maior parte dos polímeros 

comerciais. A principal característica desses polímeros é poder ser fundido diversas vezes. 

Dependendo do tipo, também podem dissolver-se em vários solventes. Estes polímeros 

podem ser repetidamente aquecidos, fabricados e resfriados e consequentemente serem 

reciclados. As propriedades mecânicas variam conforme o plástico: sob temperatura 

ambiente, podem ser maleáveis, rígidos ou mesmo frágeis. 
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A combinação de baixa densidade, resistência química, custo baixo e um balanço 

entre rigidez e tenacidade permite que termoplásticos ocupem espaço de outros materiais 

em muitas aplicações importantes. 

Os termoplásticos respondem a um aumento de temperatura com uma diminuição 

da viscosidade e uma maior facilidade de fluir e assumir qualquer formato, enquanto uma 

diminuição da temperatura leva a uma situação molecular estática e o material mantém a 

forma indefinitivamente. Nota-se que, o ciclo de aquecimento e resfriamento pode ser 

repetido muitas vezes uma vez que a transição entre o estado deformável e o estado rígido 

é de caráter físico e não químico, portanto reversível. Os polímeros termorígidos, 

frequentemente indicados como resinas termoindurentes, têm um comportamento 

diferente. O aquecimento produz um endurecimento do material uma vez que a energia 

térmica favorece a formação de ligações covalentes entre as cadeias dando origem a 

polímeros reticulados. A reticulação bloqueia irreversivelmente a mobilidade molecular, e 

uma vez modelados, não são mais suscetíveis a modificações e tornam-se praticamente 

insensíveis às variações térmicas. [1] 

 

 

Figura 4– Exemplo esquemático das configurações moleculares de (a) termoplásticos; 

(b) termofixos, em detalhe mostrando as ligações cruzadas.  

FONTE: Adaptado de MORTON [2] 

 

 

 



 

10 

 

2.1.4 – PVC 

 

O PVC é um polímero obtido a partir do Cloreto de Vinila, um monômero 

formado pela reação de cloro (57% em peso do polímero) e eteno (43% em peso). 

Tais produtos químicos têm sua origem em duas matérias-primas de origem 

natural, o sal comum, cloreto de sódio (NaCl), e o petróleo. O cloro é obtido por eletrólise 

de uma solução de NaCl, conhecida como salmoura. O processo envolve uma reação 

química resultante da passagem de corrente elétrica pela salmoura, que produz, além do 

cloro, soda cáustica e hidrogênio. O eteno, por sua vez, é obtido por processo de pirólise 

(quebra de ligações químicas pelo calor) da fração nafta obtida no refino do petróleo, ou de 

frações líquidas do gás natural. Sua solubilidade em água é nula, sendo considerado um 

produto atóxico e inofensivo quando em contato com a pele. 

As principais propriedades do PVC estão resumidas no Quadro 1. 

Quadro 1- Principais propriedades da resina PVC [7] 

Massa molecular: 50.000 a 100.000 g/mol TM : Temperatura de fusão: 273
o
C 

Densidade: 1,39 g/cm
3
 TG - Temperatura de transição vítrea: 81

o
C 

 

A resistência a altas temperaturas está relacionada à quantidade de cloro presente 

na cadeia polimérica. Desta forma, é possível ampliar a faixa de utilização de produtos de 

PVC, aumentando-se a quantidade de cloro na resina. Portanto, aumentar-se-ão sua 

resistência térmica e massa específica. 

A resina de PVC, devido à sua baixa estabilidade térmica e alta viscosidade, 

quando submetida à fusão, necessita de algumas substâncias que facilitem ou auxiliem seu 

processamento. Estas substâncias são conhecidas como aditivos e são aplicadas geralmente 

em pequenas quantidades, de forma a alterar as propriedades da resina, possibilitando seu 

processamento e/ou melhorando algumas propriedades físicas, químicas ou elétricas do 

produto final. 
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As formulações de PVC são realizadas, portanto, de acordo com o tipo de produto 

a ser fabricado ou de acordo com a sua finalidade e dependem em grande parte das 

condições de processamento e da resina escolhida. Desta forma, um composto de PVC 

pode ser formulado para produzir desde peças rígidas até flexíveis, transparentes ou 

pigmentadas, de baixa ou alta densidade, dependendo da especificação requerida.  

Dentre os outros polímeros que podem ser plastificados, apenas o PVC apresenta 

a capacidade de receber grandes quantidades de plastificantes, o que se torna fundamental 

para aplicações nas quais a flexibilidade é requerida. 

De modo geral, o plastificante é uma substância que, adicionada a um material 

polimérico, modifica importantes propriedades do mesmo, tais como:  

 Processabilidade; 

 Flexibilidade; 

 Módulo de Elasticidade; 

 Dureza; 

 Viscosidade do material fundido; 

 Temperatura de Transição vítrea (TG); 

 Temperatura de fusão cristalina (TM). 

Em termos práticos, a plastificação de um polímero consiste em adicionar os 

plastificantes para alterar a viscosidade do sistema, aumentando a mobilidade das 

macromoléculas. O plastificante quando adicionado ao polímero atua como “solvente”, 

provocando a separação entre as macromoléculas. O efeito final é a diminuição da energia 

necessária para os movimentos moleculares, tornando-o flexível e tenaz.  

Segundo a Teoria da lubrificação (Kirkpatrick
24

 et al.), o plastificante atua como 

um lubrificante, reduzindo o atrito intermolecular entre as cadeias poliméricas e seus 

segmentos, o que provoca o deslizamento destas. 
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A Teoria do Gel, descrita por Doolitle, propõe que a resistência à deformação de 

um polímero amorfo, é proveniente da deformação de uma estrutura interna tridimensional, 

denominada estrutura gel, que contribui para diminuir o limite de elasticidade, pois os 

centros de atração entre as cadeias macromoleculares estão bem próximos, restringindo sua 

movimentação.[24] Sendo o PVC considerado semicristalino com baixo grau de 

cristanilidade.  

O PVC apresenta muitos pontos de interação ao longo de sua cadeia, e a 

introdução de um plastificante provoca um afastamento dessas cadeias macromoleculares, 

dificultando suas interações e mascarando os centros de forças de atração intermoleculares, 

produzindo um efeito similar ao de um polímero com poucos pontos de ligação. 

O PVC é suscetível às reações adversas com perda de propriedades durante seu 

processamento e uso final, quando exposto ao calor e/ou agentes oxidantes. Tais reações 

são comumente denominadas reações de degradação. Sabe-se que o processamento do 

PVC requer temperaturas da ordem de 150 a 220ºC, e que ocorre na presença de oxigênio, 

tornando-o instável, de modo que, o uso de vários tipos de aditivos é indispensável, tais 

como estabilizantes térmicos, antioxidantes e estabilizantes a radiação ultravioleta.   

Enquanto o PVC plastificado é utilizado como um substituto para tubos de cobre e 

de alumínio, sendo largamente utilizado em linhas de resíduos, sistemas de irrigação e 

sistemas de circulação de água doce, o PVC rígido é utilizado para a maioria dos tubos de 

plástico no mundo, uma vez que é extremamente resistente à erosão química e tem paredes 

internas mais lisas que facilitam no escoamento de água. Também é operado em uma 

ampla gama de temperaturas e pressões de operação. E possui boa resistência mecânica, 

dureza e baixo custo, e em virtude disso é utilizado para linhas de esgoto e tubos de 

drenagem. 
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2.2 MECANISMO DE DEFORMAÇÃO EM POLÍMEROS. 

 

As propriedades mecânicas são caracterizadas pelo modo com que os materiais 

respondem às solicitações mecânicas aplicadas, sendo em termos de tensões ou 

deformações. A natureza desta resposta depende da estrutura química, temperatura, 

processamento do polímero e outros fatores. 

Por esta razão que é necessário primeiramente definir alguns conceitos de 

mecanismos de deformação, se a deformação é permanente (regime plástico) ou não 

(regime elástico). 

Portanto, primeiramente deve-se definir cada uma das classes de deformação que 

podem ocorrer em um sólido, sabendo-se que as propriedades mecânicas podem ser 

analisadas dinâmica ou estaticamente, atingindo ou não a ruptura do material. 

2.2.1  Deformação Elástica 

É caracterizada por ser uma deformação reversível, visto que, quando é retirada a 

força que atua sobre o material, há uma recuperação da sua deformação e o material 

retorna à forma e às dimensões originais. Portanto, é um regime de deformação onde não 

ocorre mudança permanente nas suas dimensões. 

A lei de Hooke relaciona a deformação específica, no regime elástico, causada por 

uma tensão em um corpo e o módulo de elasticidade deste material. O módulo de 

elasticidade pode ser uma combinação dos módulos da fase cristalina e da fase amorfa. 

2.2.2  Deformação Plástica 

Trata-se do regime de deformação no qual ocorre mudança permanente nas 

dimensões, após a retirada das tensões, quando a tensão aplicada excede a Tensão Limite 

de Escoamento, σe. A Figura 5 ilustra graficamente o comportamento de tensão versus 

deformação: 
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Figura 5 – Curvas tensão-deformação sob compressão para polímeros amorfos ou 

baixa cristanilidade (PVC e CA) e semicristalinos (PTFE e PCTFE). 

Fonte: [23] 

 

Os plásticos têm esse nome em virtude de serem facilmente deformados 

plasticamente. Esse comportamento plástico é muito útil durante o processamento, pois um 

produto pode ser moldado de acordo com a forma desejada. É desejável que essa 

deformação seja permanente e que não ocorra deformação plástica durante o uso. 

Segundo VAN VLACK
23

 (1964), a deformação permanente ocorre através de um 

escorregamento entre moléculas adjacentes, em virtude das fracas forças de atração. O 

mais simples tipo desta deformação se dá no caso especial, no qual todas as moléculas 

lineares estão alinhadas. A deformação ocorre por escorregamento nos pontos fracos entre 

as moléculas ao invés de romper as ligações intermoleculares. 
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De acordo com DRUCKER
14

 (1959) , há um conjunto de critérios matemáticos 

que relacionam as tensões e deformações no regime não-linear, isto é,  que podem ser 

satisfeitas por um material sólido no domínio de deformações plásticas. 

Caso o material no ensaio de tração atingir a tensão de limite de escoamento σe., 

passa a ter um comportamento plástico, sendo a parcela da energia acumulada denominada 

energia plástica. A energia elástica (associada ao processo de deformação elástico) de 

deformação é totalmente recuperável, designando-se esse processo conservativo. 

Relativamente à energia associada a um comportamento plástico, esta não se pode designar 

por processo conservativo, pois devido a fenômenos de origem térmica e/ou de contato a 

nível atômico, o processo é dissipativo. 

Relativo aos fatores que afetam o Módulo de Elasticidade (E) e deformação (ε) de 

polímeros no estado sólido, pode-se citar: 

 Efeito do peso molecular ou massa molar de polímeros; 

 Efeito da temperatura; 

 Efeito da taxa de carregamento; 

 Efeito da Cristalinidade; 

 Efeito das Ligações Cruzadas; 

 Efeitos Plastificantes. 

Entretanto, o foco do presente trabalho é a influência da temperatura, que será 

abordado a seguir. 

 

2.3 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA EM POLÍMEROS 

 

Os polímeros podem sofrer mudanças estruturais que alteram suas propriedades 

físicas e mecânicas. Os principais fatores que podem influenciar os resultados obtidos nos 
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ensaios mecânicos são os fatores externos, tais como: tempo, temperatura e condições 

ambientais do teste e de propriedades intrínsecas do polímero tais como, cristalinidade, 

temperatura de transição vítrea e cristalina, permeabilidade a líquidos ou gases, entre 

outros. [16] 

As propriedades mecânicas dos polímeros são mais dependentes da temperatura e 

da taxa de deformação do que as propriedades dos metais. A influência do tempo e da 

temperatura no módulo de elasticidade dos plásticos advém das suas baixas forças de 

atração intermolecular e da flexibilidade das cadeias poliméricas, que lhes atribui um 

comportamento mecânico denominado de viscoelasticidade.  

A Figura 6 mostrada a seguir, ilustra como a temperatura afeta as propriedades 

mecânicas de um material sujeito a tração, em uma curva tensão-deformação genérica. 

 

Figura 6 -  Curva de tensão-deformação típica mostrando que o aumento da 

temperatura causa diminuição o Módulo de Elasticidade (E), Tensão Limite de 

Escoamento (σₑ) e Tensão de Ruptura (σr) em um material dúctil submetido a um 

ensaio de tração.  

As resinas plásticas deformam-se facilmente sob pressão. Isto é especialmente 

verdadeiro em temperaturas altas, já que forças de van der Waals são facilmente superadas. 
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Assim sendo, quando uma resina deste tipo é aquecida, é injetada sob pressão em um 

molde, elas tomam facilmente a forma do mesmo. Com o esfriamento, torna-se novamente 

rígida.  

 

2.4 ESTADOS POSSÍVEIS DE UM POLÍMERO SEMI CRISTALINO 

 

Os polímeros semicristalinos não são totalmente amorfos (estado desorganizado, 

arranjadas em espirais randômicas e sem que haja um ponto de derretimento fixo), nem 

totalmente cristalinos (estado ordenado, existindo uma forma definida. Possui um ponto de 

derretimento definido), se apresentando num estado intermediário. Este estado 

intermediário é definido pelo grau de cristalinidade do polímero. Quando maior o grau de 

cristalinidade, maior é a organização das cadeias de polímero. O conhecimento do grau de 

cristalinidade de um polímero é importante, pois facilita na seleção do material a ser usado 

em diferentes aplicações. 

 

Figura 7– Representação da morfologia de polímero semicristalino mostrando (a) 

região cristalina e (b) região amorfa. 

 FONTE: CALLISTER JR [9] 

 

Quando o comportamento físico-mecânico de um polímero é analisado, alguns 

fatores devem ser levados em conta, sendo principalmente a massa molecular, 
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temperaturas características (TG e TM) e a temperatura na qual a medida está sendo feita. 

Com este conjunto de dados, é possível construir-se um gráfico, como é mostrado na figura 

8. 

 

Figura 8 – Comportamento físico-mecânico de um polímero como função de sua 

massa molar e das temperaturas características, TG e TM. 

FONTE: [23] 

 

Pelo gráfico, observa-se que o comportamento físico-mecânico de um polímero 

varia em função da temperatura de trabalho, sendo ora um sólido cristalino, ora uma 

borracha ou um líquido. Com relação à temperatura, os três estados físicos-mecânicos que 

um polímero semicristalino pode apresentar: 

Vítreo: Acontece em temperaturas abaixo da TG. Nesse baixo nível energético, as 

cadeias poliméricas não têm energia suficiente para apresentar mobilidade, respondendo 

preferencialmente de forma elástica às solicitações. A componente viscosa (deformação 

plástica) existe, mas sua contribuição é minoritária. O polímero é rígido e frágil. 
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Borrachoso: Acontece em temperaturas entre TG e TM. Nessa faixa de 

temperaturas, o nível energético é suficiente para dar mobilidade somente à fase amorfa, 

mantendo a fase cristalina rígida. A flexibilidade da massa polimérica é função da 

mobilidade gerada pela fase amorfa, restrita pela rigidez da fase cristalina. Quanto maior a 

fração volumétrica cristalina (porcentagem em cristanilidade), maior será sua contribuição 

elástica. O polímero apresenta um comportamento semelhante à borracha vulcanizada. 

Viscoso: Ocorre em temperaturas acima de TM. O termo “fundido” é restrito 

apenas aos polímeros semicristalinos, e portanto não é usado por não ser geral. Esse alto 

nível energético é caracterizado por apresentar todas as cadeias poliméricas altamente 

móveis, com uma forte contribuição da resposta plástica à deformação. Da mesma forma 

que anteriormente, a contribuição elástica está presente, mas é minoritária É neste estado 

que os polímeros são processados, pois apresentam a máxima capacidade de mudança de 

conformação. 

Se para o caso de polímeros semicristalinos os três estados são possíveis, isso não 

acontece para os polímeros amorfos, que apresentam apenas os estados vítreo e viscoso. 

 

2.5 PROPRIEDADES TÉRMICAS DOS POLÍMEROS 

 

2.5.1  Temperatura de Transição Vítrea - TG 

 

A Temperatura de Transição Vítrea – TG (Glass Transition Temperature) não 

corresponde a um ponto definido, mas a uma faixa de valores de temperatura e depende da 

taxa de resfriamento utilizada. 

Pode-se denominar como transição vítrea, a transição reversível em materiais 

amorfos, ou mesmo em regiões amorfas de materiais semi-cristalinos, entre um estado 

rígido e um estado flexível, comportamento de um líquido de ultra-alta viscosidade. Um 

sólido amorfo que exibe uma transição vítrea é dito vítreo.  
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Em um sólido não cristalino, ou amorfo, sua estrutura atômica, molecular ou 

iônica, não apresenta uma organização de longo alcance, embora possam apresentar 

alguma ordenação localizada, sua estrutura não é de fato organizada.  

Apesar de uma grande mudança das propriedades físicas de um material na sua 

transição vítrea, esse processo não deve ser interpretado como mudança de fase, mas sim 

um fenômeno que se estende ao longo de uma faixa de temperatura. 

Esta temperatura é o valor médio da faixa de temperatura que, durante o 

aquecimento de um material polimérico de uma temperatura muito baixa para valores mais 

altos, permite que as cadeias poliméricas da fase amorfa adquiram mobilidade, isto é, um 

aumento na possiblidade de mudança de conformação. Abaixo da TG o polímero não tem 

energia interna suficiente para permitir o deslocamento de uma cadeia com relação a outra 

por mudanças conformacionais. [10] 

 

2.5.2  Temperatura de Fusão Cristalina (TM) 

 

Ocorre no estado cristalino de um polímero semi cristalino e corresponde ao valor 

médio da faixa de temperatura, em que, durante o aquecimento, desaparecem as regiões 

cristalinas com a fusão dos cristalitos (domínios cristalinos). Em um estado semicristalino, 

os cristálitos são menores que os cristais normais, contém mais imperfeições e estão 

interconectados com as regiões amorfas. 

A fusão de um cristal de polímero corresponde à transformação de um material 

sólido, contendo uma estrutura ordenada de cadeias moleculares ordenadas, para uma 

estrutura altamente aleatória. [9] 

Neste ponto a energia do sistema atinge o nível necessário para vencer as forças 

intermoleculares secundárias entre as cadeias da fase cristalina destruindo a estrutura 

regular de empacotamento, mudando do estado borrachoso para o estado viscoso, ou seja, 

fundido. [10] 



 

21 

 

2.5.3 Cristalização 

 

O processo de cristalização de um polímero é acompanhado pela liberação de 

calor latente, que gera um pico exotérmico. Os fatores que influenciam geralmente a 

cristalização são a massa molar e a taxa de resfriamento. A taxa de cristalização é, em 

geral, inversamente proporcional á massa molecular do polímero. 

 

Figura 9 – Transições em polímeros: Curva DSC genérica em processo exotérmico. 

FONTE: Adaptado de HOLMES [8] 

 

A partir da curva gerada pelo DSC, sabe-se que: 

 A diferença de potência ou fluxo de calor está associada à entalpia de 

transição do polímero. 

 Uma descontinuidade na curva caracteriza uma transição de 2ª ordem (TG) 

 A presença de picos caracteriza transições de primeira ordem (TG e TM). 
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3 MATERIAL E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Nesse capítulo serão apresentados os materiais utilizados, as condições de 

fabricação mecânica utilizadas na obtenção dos diferentes corpos de prova, a 

caracterização física e mecânica, assim como suas composições químicas. 

Serão descritos os testes experimentais realizados, assim como a metodologia 

empregada na realização dos ensaios mecânicos de tração e na elaboração das curvas de 

tensã-deformação nas diferentes temperaturas. 

 

3.1 MATERIAL 

 

Também conhecido uPVC (unplasticized polyvinyl chloride), ou seja, que não 

recebeu plastificantes, o PVC rígido usualmente contém em sua formulação aditivos que 

conferem a ele uma grande variedade de propriedades químicas e mecânicas, entre elas: 

 Baixa inflamabilidade; 

 Grande resistência à ignição; 

 Auto extinção de chama; 

 Boa resistência à corrosão e à oxidação; 

 Bom isolamento elétrico e térmico.  

As resinas adequadas à formulação de compostos rígidos são as de massa 

molecular intermediária. A formulação típica de um PVC rígido é indicada na Quadro 2, 

adiante. 
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Quadro 2- Formulação típica para PVC rígido [7] 

Componentes Quantidade (pcr
1
) 

PVC 100 

Estabilizantes 0,4 - 3 

Modificador de impacto 0 - 15 

Auxiliar de processo 0 à 3 

 

3.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Para os ensaios de PVC rígido segue-se a norma ASTM D 638. Essa norma 

abrange a determinação das propriedades de tração dos plásticos reforçados e não 

reforçados com corpo de prova na forma de halter testado sob condições definidas de pré-

tratamento, temperatura, umidade e velocidade da máquina de teste.  

 

3.2.1  Fabricação dos corpos de prova  

 

A partir de chapas, foram cotadas todas as dimensões dos corpos de prova, 

conforme especificado na norma ASTM D 638 pelo processo de corte por fresamento. Para 

facilitar a fixação da chapa na fresadora, foi feito um pré corte com serra manual, conforme 

mostrado na figura 10. 

                                                 

1
Nota: pcr - partes por cem de resina, unidade comumente utilizada para formulações de 

PVC [7,11] 
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Figura 10 – Chapas após o pré corte em serra manual, já com as dimensões especificadas 

Após este estágio, as chapas foram submetidas ao fresamento tangencial até 

atingir o tamanho desejado em uma Fresadora Universal, mostrado na figura 11. 

 

Figura 11 – Desenho esquemático do processo de fresamento tangencial discordante, 

utilizado para fabricação dos corpos de prova. 

FONTE: CIMM [15] 

 

Os parâmetros de usinagem foram: 

 Velocidades de corte: variaram entre 700 e 1000 mm/min 

 Avanço: entre 0,05 e 0,2 mm/rotação 
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Os princípios em que se baseiam a usinagem de plásticos são basicamente os 

mesmos dos metais, mas a geometria da ferramenta e a velocidade de corte devem ser 

ajustadas adequadamente, para não aquecer demasiadamente o material. A baixa 

condutividade térmica dos plásticos requer muito cuidado na seleção de velocidade de 

corte, no tipo e na geometria da ferramenta e no avanço da peça. 

 

3.2.2  Ensaio de tração 

 

Tensão é definida genericamente como a resistência interna de uma força externa 

aplicada sobre um corpo, por unidade de área e a deformação é definida como a variação 

de uma dimensão qualquer desse corpo, por unidade da mesma dimensão, quando 

submetido a um esforço qualquer. 

Se uma carga é estática ou se ela se altera de maneira relativamente lenta com o 

tempo, e é aplicada uniformemente sobre uma seção reta ou superfície de um componente, 

o comportamento mecânico pode ser verificado mediante ensaios de tensão-deformação, os 

quais são normalmente realizados para metais à temperatura ambiente. 

Neste tipo de ensaio mede-se a variação no comprimento (L) como função da 

carga (F) aplicada. 

O ensaio de tração do presente trabalho é padronizado pela norma técnica ASTM 

D 638 (American Society for Testing and Materials). O resultado de um ensaio de tração é 

registrado na forma de um gráfico relacionando a tensão (MPa) em função da deformação 

(mm/mm).  

Os corpos de prova foram produzidos pelo processo de fresamento, a partir de 

chapas com espessura de 3 mm, visto na figura 12. 
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Figura 12 – Corpo de prova padronizado conforme Norma ASTM D 638 

 

Os ensaios mecânicos de tensão-deformação foram executados sobre cargas de 

tração.  

 

Figura 13 - Corpo de prova polimérico tracionado 

O ensaio de tração pode ser utilizado para avaliar diversas propriedades mecânicas 

dos materiais de grande importância em projetos de máquinas e equipamentos mecânicos e 
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é também bastante utilizado como teste para o controle das especificações da matéria 

prima fornecida. 

Sua ampla utilização na indústria de componentes mecânicos deve-se à vantagem 

de fornecer dados quantitativos das características mecânicas dos materiais, como: tensão 

limite de resistência à tração (σu), tensão limite de escoamento (σe), módulo de elasticidade 

(E). 

 

3.2.3   DSC – Calorimetria Exploratória Diferencial 

 

              Este procedimento é uma técnica de análise térmica que registra o fluxo de 

energia calorífica associado a transições nos materiais em função da temperatura. É um 

método de avaliação de entalpia, no qual a diferença no fornecimento de energia calorífica 

entre uma substância e um material de referência é medida em função da temperatura, 

enquanto ambas são submetidas a um mesmo programa de aquecimento ou arrefecimento, 

rigorosamente controlado. 

Tais análises fornecem dados qualitativos e quantitativos em processos 

endotérmicos (absorção de energia calorífica) e exotérmicos (liberação de energia 

calorífica), permitindo obter informações referentes a alterações de propriedades físicas 

e/ou químicas de produtos, por exemplo: 

 Temperatura de fusão (TM); 

 Temperatura de transição vítrea (TG); 

 Grau de cristalinidade de um polímero; 

 Diagrama de Fases; 

 Entalpias de Transição de Fase e de Reação; 

 Estabilidade Térmica; 



 

28 

 

 Grau de Pureza; 

 Cinética de Reações. 

 

A temperatura de transição vítrea (TG) é um importante efeito térmico que pode 

ser utilizado para a caracterização de plásticos e outros materiais amorfos ou 

semicristalinos. A TG é a propriedade do material onde podemos obter a temperatura da 

passagem do estado vítreo para um estado maleável, sem ocorrência de uma mudança 

estrutural. A parte amorfa do material (parte onde as cadeias moleculares estão 

desordenadas) é a responsável pela caracterização da Temperatura de Transição Vítrea. 

Abaixo da TG, o material não tem energia interna suficiente para permitir deslocamento de 

uma cadeia com relação a outra por mudanças conformacionais. Portanto, quanto mais 

cristalino for o material, menor será a representatividade da Transição vítrea. 

 Trata-se de uma transição termodinâmica de segunda ordem, isto é, afeta 

variáveis termodinâmicas secundárias. Algumas propriedades mudam com a TG e, 

portanto, podem ser utilizadas para a sua determinação.  

A técnica de Calorimetria Exploratória Diferencial é uma grande ferramenta para 

a obtenção da TG. Na curva de DSC, a TG é caracterizada pela mudança de Cp (Calor 

específico: mudança da linha base, dado em J/g °C), mas com outras técnicas, tais como: 

DMA (Análise Dinâmico-Mecânica) ou TMA (Análise Termomecânica), a TG pode ser 

caracterizada por outras propriedades físicas, tais como: Módulo de Elasticidade e 

Coeficiente de Expansão Térmica (CTE) entre outros. 

Como pode ser analisado na Figura 14, o PVC rígido possui  uma TG de 

aproximadamente 90°C, portanto, neste projeto foi adotado uma TG igual a 90°C 

 



 

29 

 

 

Figura 14 – Resultado do DSC para o PVC rígido 

 

4 RESULTADOS EXPERIMENTAISE MODELO MATEMÁTICO 

 

Uma lei constitutiva ou modelo constitutivo é um modelo mecânico-matemático 

que descreve uma ideia do comportamento tensão-deformação do material, LUCCIONI
25

, 

1993. 

É necessário estabelecer teorias sobre os fatores que influenciam o 

comportamento mecânico do material analisado. Essas teorias devem possibilitar a 

caracterização de equações matemáticas a fim de representar, com máximo de precisão 

possível, seu comportamento em relação as solicitações a o material foi imposto. Estas 

equações são denominadas leis ou modelos constitutivos. Tal modelo constitutivo, terá o 

propósito da descrição da relação entre a tensão versus deformação de um material 

polimérico quando for conformado.  
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A obtenção das equações a nível macroscópico é feita com técnicas de 

homogeneização e o comportamento é modelado completamente com dados experimentais 

(em escala macroscópica). Os modelos são denominados modelos fenomenológicos, e 

estes modelos são os mais usuais e de fácil obtenção, uma vez que o desenvolvimento 

destes modelos tem como base os parâmetros macroscópicos do material. 

 

 

 

4.1 DEFINIÇÕES 

 

Algumas definições de engenharia são necessárias para a apresentação dos 

ensaios. A tensão de engenharia (σ) e a deformação (ε) são definidas pelas seguintes 

equações: 

 

σ = 𝐹

𝐴
                                                                                                (4.1) 

ε = ∆𝑙

𝐿˳
                                                                                                 (4.2) 

 

Onde F é a força a força axial dada pela máquina SHIMADZU AG-X e necessária 

para tracionar e deformar a secção ∆l em um instante de tempo t. A é a área da secção 

transversal inicial e L0 comprimento entre as garras da máquina SHIMADZU AG-X. 

  

4.2 ENSAIOS EXPERIMENTAIS 

 

 Conforme foi mencionado no capítulo 3, foram ensaiadas as amostras de PVC 

rígido confeccionadas de acordo com a norma ASTM D 638 - 08 (ASTM – 2008) a uma 

velocidade constante de 5 mm/min para as seguintes temperaturas constantes: Temperatura 

ambiente (~23°C), 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C e 80°C. A partir do resultado desses 
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ensaios foi feita uma modelagem matemática para comparar as curvas de tensão x 

deformação de engenharia, obtidas no ensaio, e assim de exemplificar o comportamento 

mecânico do material estudado. Para fins de modelagem foram descartados os resultados 

das temperaturas de 70°C e 80°C já que houve mudança de comportamento mecânico do 

material nessa faixa de temperaturas. 

 A Tabela 3  mostra os resultados dos ensaios de tração realizados no PVC 

rígido. 

 

Tabela 1 – Módulo de Young, Temperatura e Tensão Máxima 

 

 

Pode-se verificar através da tabela e que o módulo de elasticidade e a resistência a 

tração dependem da temperatura. Com o aumento da temperatura tanto o módulo de 

elasticidade enquanto a  tensão máxima diminuem. 

A figura 15 mostra as curvas tensão x deformação de engenharia para o PVC 

rígido obtida no ensaio de tração a diferentes temperaturas: temperatura ambiente (~23°C), 

30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C e 80°C. Pode-se notar que para as temperaturas de 70°C e 

80°C os valores de módulo de elasticidade e tensão máxima caem drasticamente, o que 

corrobora o uso da (TG - 30°C) como máxima temperatura de trabalho. 
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Figura 15  – Gráfico Tensão x Deformação de engenharia 

 

A figura 15  mostra a comparação das curvas tensão x deformação de engenharia 

para o PVC rígido. Foi observado que tanto a tensão máxima (σmáx) quanto o módulo de 

elasticidade E tem dependência da temperatura, comportamento que também é observado 

em outros materiais compósitos estudados [18,19]. Ambos diminuem com o aumento da 

temperatura, fazendo com que a rigidez diminua a faixas de temperaturas mais altas 

causando deformações maiores ao material antes do rompimento. 

O comportamento do módulo de elasticidade E em função da temperatura é 

mostrado na figura 16. 
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Figura 16 – Gráfico do Módulo de Elasticidade x Temperatura 

 

A equação que representa a variação do módulo de elasticidade E com a 

temperatura é dada pela função linear na equação (4.3) 

 

E = -0,037ϴ + 3,728                                                                                (4.3) 

 

Onde E é o módulo de elasticidade em GPa e ϴ é a temperatura do ensaio em °C. 

Como visto anteriormente a tensão máxima é extremamente dependente da 

variação de temperatura. Na figura 17 é representado o comportamento da máxima 

resistência a tração com a variação de tração.  

 

 



 

34 

 

 

Figura 17– Gráfico da Tensão Máxima x Temperatura 

 

Deste modo, como o módulo de elasticidade E a tensão máxima varia linearmente 

com temperatura regida pela equação 4.4 

 

σmax = -0,723ϴ+ 66,74                                                              (4.4) 

 

Onde a tensão máxima (σmáx) é dada em MPa e ϴ é a temperatura do ensaio em °C. 

 

4.3 MODELAGEM 

 

Considerando uma velocidade de deslocamento fixada a 5,0 mm/min, é proposto 

um modelo constitutivo adequado para modelar o comportamento mecânico do PVC rígido  

sob carregamento tração realizado a diferentes temperaturas. O modelo matemático 

proposto por Costa Mattos et. al. [18] tem como função achar a tensão modelo. 

. 

σ = a(ϴ)[1-exp(-bε)]                                                                                                (4.5) 
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Onde a função (ϴ) é definida pela equação 4.6, sabendo-se que b é constante. 

 

a(ϴ) = a1ϴ + a2                                                         (4.6) 

 

onde a1, a2 e b são constantes do material 

Até agora, o modelo proposto pode representar o comportamento do PVC rígido 

até a tensão máxima (σmáx). 

Para prever o comportamento do PVC rígido após o ponto de tensão máxima 

(σmáx), uma variável auxiliar D, chamada de variável de dano, será implementada. Essa 

variável está associada a perda de resistência mecânica do material e pode variar de 0 

(ponto de tensão máxima) até 1 (ponto de ruptura). Essa variável pode ser obtida 

experimentalmente e está diretamente ligada ao amolecimento do material. Ela é definida 

como: 

(1-D) σmax = σ →  D=1- ( σ/σmax )                                               (4.7) 

 

A figura 18 mostra o contexto da variável Dano. E σmáx é a tensão máxima, que 

depende da deformação. Pela equação 4.7 podemos verificar que durante um ensaio de 

tração com D = 0 o material apresente endurecimento, e 0 ≤ D ≤ 1 o material apresenta 

amolecimento. 

Consequentemente, a equação (4.6) pode ser dada como 

 

σm= [1 – D(ε*,ϴ)][a(ϴ)[1 – exp(-b(ϴ)ε)]                                   (4.8) 
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Portanto, uma representação gráfica pode ser apresentada abaixo, mostrando as 

regiões (I) e (II), limitadas pelo valor de tensão máxima, assim como as variáveis de dano e 

tensão em um ponto ordinário (σ, ε), arbitrariamente escolhido. 

 

Figura 18 -  Identificação experimental da variável auxiliar D no ensaio de tração 

 

 

D (ϴ,ε*) = c(ϴ)[exp (d(ϴ)/ ε)]                                          (4.9) 

 

Onde c(ϴ) e d(ϴ) são definidas pelas equações; 

 

c(ϴ) = c1 ϴ + c2                                                                                        (4.10) 

d(ϴ) = d1 ϴ + d2                                                                                       (4.11) 
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Com ε* = ε(σmáx) = 0,022.  

< ε - ε* > = máx. {( ε - ε*), 0}, a1, a2, c1, c2, d1 e d2 são constantes do material. A 

equação (4.8) e as equações auxiliares (4.7), (4.10), (4.11) e (4.12) formam o conjunto de 

equações constitutivas. 

Esse modelo é valido para um intervalo de temperaturas: ϴmin ≤ ϴ  ≤ ϴmáx. É 

difícil apresentar  uma definição precisa para as temperaturas ϴmin e  ϴmáx, entretanto é 

uma prática de engenharia propor ϴmáx = TG  30°C, ϴmín = 23ºC e, como recomendado 

[20] ISO/TS e [21] ASME. 

 

 

4.4 PARÂMETROS DO MATERIAL 

 

Os valores de todas as constantes do material que aparecem no modelo teórico 

podem ser determinadas a partir de apenas dois ensaios de tração a temperatura constante.  

Os parâmetros que dependem da temperatura são obtidos em dois passos. No 

primeiro passo (região I), a parte inicial da curva tensão x deformação de engenharia onde 

o material apresenta encruamento, e por definição a variável D é zero, é usada. No segundo 

passo (região II), a parte da curva tensão x deformação onde o material apresenta 

amolecimento é utilizada (Tabela 4). 

No inicio do ensaio de tração com temperatura constante, o material encrua; por 

isso, a variável D é zero. 

É possível comprovar isso através da equação (4.12). 

 

limε→0 𝜎 = 𝑎(Ɵ)                                                                                  (4.12) 
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Tabela 2 – Parâmetros do Material 

 

 

 

Figura 19 – Identificação dos parâmetros a(ϴ) e b(ϴ) a partir da curva σ x ε de 

engenharia 

 

Consequentemente, a(ϴ) é o maior valor da tensão para uma temperatura 

constante. Da equação (4.12) podemos verificar que: 

 

𝑑𝜎

𝑑𝜀𝑡
= 𝑎(Ɵ)𝑏(Ɵ)   ,         ⩝ 𝜀𝑡 = 0                                               (4.13) 
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Com a(ϴ) conhecido, b(ϴ) pode ser identificado pela inclinação da reta da curva 

tensão x deformação de engenharia, como mostra a figura 19. Os parâmetros a(ϴ) e b(ϴ) 

também podem ser identificados utilizando o método dos mínimos quadrados.  

Como especificação do projeto, nenhum material irá trabalhar além da sua tensão 

máxima. Foi observado também que, de acordo com a figura 18 que a variável D é 

aumentada lentamente, portanto, foi estabelecido a modelagem do comportamento 

mecânico do material até 10% de deformação.  

 

4.5 COMPARAÇÃO ENTRE MODELO PROPOSTO E O RESULTADO 

EXPERIMENTAL 

 

Para determinar a acurácia do modelo, os resultados experimentais são 

confrontados  com o do modelo. As figuras 20 a 24  mostram as curvas tensão versus  

deformação de engenharia do modelo e experimental  para diferentes temperaturas. 

 

Figura 20 - – Comparação entre modelo  o resultados experimental do ensaio de 

tração a temperatura ambiente (~23°C) 
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Figura 21 – Comparação entre modelo  o resultados experimental do ensaio de tração 

a temperatura de 30°C 

 

 

 

 

Figura 22 – Comparação entre modelo  o resultados experimental do ensaio de tração 

a temperatura de 40°C 

 



 

41 

 

 

Figura 23 – Comparação entre modelo  o resultados experimental do ensaio de tração 

a temperatura de 50°C 

 

 

 

 

Figura 24  – Comparação entre modelo  o resultados experimental do ensaio de 

tração a temperatura de 60°C 
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As figuras 20 a 24 mostram que o modelo analítico descreve bem o 

comportamento do PVC rígido sob influência da temperatura. A variação da tensão com a 

temperatura está bem representada pelo modelo. Quando os resultados experimentais são 

comparados com o modelo, pequenas discrepâncias são observadas devido a 

complexidades do polímero estudado.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, foi verificado que o polímero em estudo, PVC rígido, tem uma 

elevada sensibilidade à temperatura e como suas propriedades mecânicas variam com o 

aumento desta. De fato, o modelo proposto é condizente com os resultados experimentais, 

denotando simplicidade matemática suficiente para aplicações de engenharia. 

A formulação matemática emprega parâmetros intrínsecos do material e que 

podem  prontamente ser identificados em ensaios de tração uniaxiais. E portanto, evidencia 

sua simplicidade do ponto de vista técnico, já que não demandam altos custos, 

complexidade e tempo para realização do experimentos. 

Pôde-se observar que dos resultados experimentais estão de acordo com as 

previsões do modelo. E vale salientar que, o modelo proposto é ao mesmo tempo simplista 

e possui rigor matemático capaz de reproduzir com bastante precisão os resultados 

experimentais. 
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6 RECOMENDAÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Como recomendação para trabalhos futuros, propõe-se analisar a influência da 

taxa de carregamento juntamente com a influência da temperatura, assim como a análise do 

PVC rígido fabricado por outros métodos, assim como injeção, extrusão, entre outros. 

A ampliação da faixa de temperaturas é igualmente relevante, visando a 

complementação da abrangência do modelo, empregando inclusive temperaturas abaixo de 

zero, o que acarretaria no conhecimento outros tipos de fenômenos dos materiais 

poliméricos.  

O estudo do comportamento mecânico do PVC rígido em ensaios de longa 

duração também são recomendados, assim como o estudo do efeito de envelhecimento 

(aging) e a degradação por radiação ultra-violeta. 
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8 APÊNDICE A 

 
 

Glossário de termos11 

 

Aditivos (em polímeros): são materiais adicionados como componentes auxiliares dos 

plásticos e/ou das borrachas; a inclusão de aditivos nas formulações ou composições de 

plásticos ou de borrachas visa uma ou mais aplicações específicas como, por exemplo, 

abaixar o custo, modificar e/ou melhorar diversas propriedades, facilitar o 

processamento, colorir, etc.; os principais aditivos dos plásticos e das borrachas são: 

fibras de reforço ou reforços fibrosos, cargas inertes, cargas reforçantes ou reforçadoras, 

plastificantes, lubrificantes, pigmentos, corantes, plastificantes, estabilizantes térmicos, 

antioxidantes, antiozonantes, 

absorvedores de ultravioleta, retardantes de chama, agentes de expansão, agentes 

antiestáticos, aromatizantes, aditivos antifungos, modificadores de impacto, etc. 

Borracha: é o mesmo que elastômero, podendo ser natural ou sintética. As borrachas 

tradicionais são materiais poliméricos que exibem, após a vulcanização, elasticidade em 

longas faixas de deformação, à temperatura ambiente. As borrachas comuns 

são: borracha natural, copolímero butadieno-estireno (borrachaSBR), polibutadieno, 

borracha butílica, borracha de etileno-propileno(EPR), borracha de etileno-propileno-

monômero diênico(EPDM), borracha nitrílica (copolímero butadieno-acrilonitrila) eo 

policloropreno. As borrachas especiais são: elastômeros fluorados,elastômeros de 

silicone, elastômeros de poliuretanos,elastômeros de polietileno clorossulfonados, 

elastômeros depolissulfetos (ou borrachas polissulfídicas) e elastômeros termoplásticos. 

Borracha crua: borracha não vulcanizada, sem qualquer aditivo, sendo um 

termoplástico nessa fase.  

Vulcanização de borrachas: é o processo químico de maior importância para as 

borrachas tradicionais, introduzindo a elasticidade, melhorando a resistência mecânica e 

reduzindo a sua sensibilidade às variações de temperatura. O principal agente de 

vulcanização é o enxofre.  

Borracha vulcanizada: borracha após a vulcanização, possuindo cadeias poliméricas 

com poucas ligações cruzadas (ligações químicas primárias), interconectando cadeias 
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poliméricas diferentes. Só após a vulcanização é que as borrachas tradicionais têm 

aplicação prática.  

Chapa: chapa (ou placa) é a forma de moldagem de um plástico na qual a espessura é 

muito pequena em comparação com o comprimento e com a largura do moldado. 

Compósito polimérico: material conjugado formado por pelo menos duas fases ou dois 

componentes, sendo geralmente uma fase polimérica (matriz polimérica) e uma outra 

fase de reforço, normalmente na forma de fibras. Para a formação do material 

compósito é necessário haver uma interação química e/ou física entre a matriz 

polimérica e o reforço fibroso, proporcionando a transferência de esforços mecânicos da 

matriz polimérica para os reforços fibrosos; em compósitos com plásticos, os principais 

reforços fibrosos são: fibras de vidro, fibra de carbono e fibras aramídicas tipo Kevlar, 

da Du Pont. 

Composto: qualquer composição ou mistura de um plástico ou de uma borracha, com 

aditivos, estando estes em proporção expressiva (conceito apresentado de forma 

rigorosa); diferente de compósito. 

Cristalinidade: a cristalinidade em polímeros pode ser definida como um arranjo 

ordenado tridimensional das estruturas macromoleculares dos polímeros. Os polímeros, 

dependendo de vários fatores, podem apresentar estruturas com algum grau de 

cristalinidade, mas na prática 100% de cristalinidade não é atingida; as regiões 

cristalinas são denominadas cristálitos. Alguns polímeros cristalinos podem apresenta 

ruma microestrutura com esferulitos, que são arranjos esféricos , de cristais interligados 

com regiões amorfas, e que apresentam a forma de uma cruz-de-malta quando 

observado sem microscópios ópticos com luz transmitida e polarizada. Os esferulitos 

aparecem em função das condições de cristalização, que têm grande influência nas 

propriedades dos polímeros cristalinos. 

Degradação: reações químicas destrutivas dos plásticos ou das borrachas, que podem 

ser causadas por agentes físicos (radiação solar, temperatura, atrito mecânico intenso, 

etc.) e/ou por agentes químicos A degradação é qualquer fenômeno que provoque 

alterações estruturais em um polímero, causando uma modificação irreversível nas suas 

propriedades físico-mecânicas, evidenciada pela variação indesejável dessas 

propriedades; as reações de degradação são minimizadas pela seleção adequada do 

plástico ou da borracha e pelo uso correto de aditivos estabilizantes na formulação do 

material. 



 

 

50 

 

Elastômeros: polímeros que, na temperatura ambiente, podem ser estirados 

repetidamente a pelo menos duas vezes o seu comprimento original e que, após a 

retirada do esforço mecânico causador do estiramento, devem voltar rapidamente ao seu 

comprimentoinicial. 

Elastômeros termoplásticos: tipos de polímeros que apresentam comportamento 

elastomérico, embora sejam estruturalmente polímeros termoplásticos. 

Ensaio : conjunto de procedimentos normalizados para a obtenção de uma propriedade 

e/ou de um parâmetro domaterial ensaiado. O uso de ensaios padronizados é importante 

para garantir a comparação de valores obtidos em diferentes locais e/ou equipamentos 

de ensaios; no Brasil, o órgão que cuida da normalização dos ensaios de materiais e das 

especificações técnicas dos materiais é a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT); os ensaios de materiais geralmentesão divididos em ensaios físicos, 

mecânicos, elétricos, térmicos e outros. 

Fibras (em polímeros): são materiais definidos pela condição geométrica de alta 

relação entre o comprimento e o diâmetro da fibra. Em polímeros, muitas vezes 

considera-se que o quociente comprimento da fibra/diâmetro da fibra, denominado 

razão deaspecto, deve ser igual ou maior que cem; as fibras poliméricas,isto é, os 

polímeros empregados na forma de fibras, são termoplásticos orientados no sentido do 

eixo da fibra (orientação longitudinal). 

Principais fibras poliméricas: náilons, poliéstereslineares saturados (principalmente o 

poli (tereftalato de etileno),poliacrilonitrila e fibras poliolefínicas (principalmente o 

polipropileno). 

Fibras de reforço (em polímeros): são materiais fibrosos que, quando adequadamente 

incorporados aos polímeros, aumentam muito sua resistência mecânica, tendo também 

influência em outras propriedades. A incorporação das fibras de reforçoem polímeros 

pode ser precedida de um tratamento prévio das fibras para a compatibilização do 

compósito que vai ser produzido, pois muitas vezes as fibras de reforço são inorgânicas 

e o polímero é, freqüentemente, orgânico. Para ter grande influênciano reforço de 

polímeros, as fibras precisam ser incorporadasem misturadores adequados e o 

processamento do compósito ou material conjugado deve ser feito corretamente, para 

evitar drásticas reduções nos comprimentos das fibras. A eficiênciado reforço depende 

da razão do aspecto das fibras, que 
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é o quociente comprimento da fibra/diâmetro da fibra; as principaisfibras de reforço 

empregadas em polímeros são: fibrasde vidro, fibras de carbono e fibras aramídicas 

Kevlar (da DuPont). 

Filme (termo técnico, em plásticos): termo opcional para chapas ouplacas de plásticos 

com espessura não superior um centésimo (1/100) de polegada. 

Fluência (em polímeros, em inglês “creep”): propriedade e/ouensaio de longa duração 

(para tempos elevados), em que um material polimérico submetido a um esforço 

mecânico constante(tensão constante) sofre deformações em função do tempo; a 

fluência é avaliada pela medida da deformação, em função dotempo, da temperatura e 

do nível de tensão. 

Grau de polimerização (em polímeros): número de segmentos repetitivos ou meros 

que formam uma cadeia molecular polimérica. O grau de polimerização deve ser tratado 

em termos de valores médios para uma amostra polimérica; o grau de polimerização 

médio de polímeros comerciais é superior a 100, sendo muitas vezes superior a 500. 

Látex (plural: látices): emulsão de um polímero em um meio líquido, normalmente 

água. Nesse caso, temos emulsões aquosas; as emulsões podem ser aplicadas 

diretamente ou podem ser coaguladas, sendo o polímero extraído dos látices. 

Macromoléculas: grandes moléculas, mas não necessariamente polímeros. As  

macromoléculas não precisam ser internamente constituídas por unidades de repetição. 

Assim, os polímeros são formados por macromoléculas, mas as macromoléculas nem 

sempre são polímeros. São macromoléculas, sem ser polímeros,as proteínas (α-

aminoácidos) e os ácidos nucléicoscomo o DNA (ácido desoxirribonucléico) e o RNA 

(ácido ribonucléico). 

Mero: unidade de repetição do polímero, ou seja, unidade estrutural que se repete na 

cadeia macromolecular do polímero. A nomenclatura monômero e mero é muito 

empregada para os polímerosde adição, nas polimerizações em cadeia. 

Monômero: molécula simples que dá origem à unidade de repetição(mero) de um 

polímero. O monômero tem de ser pelo menos bifuncional, pois deve ter a capacidade 

de reagir em pelo menos dois pontos, dando origem a cada uma das cadeias 

macromoleculares do polímero. 

Oligômero (oligômeros= “poucos meros”): material com peso molecular 

intermediário entre os materiais de baixo peso moleculare os polímeros.; O termo 

oligômero é algumas vezes utilizado como sinônimo de pré-polímero; os oligômeros 
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possuem normalmentegrau de polimerização entre 5 e 100; ver grau de polimerização, 

peso molecular e polímero. 

pcr ou phr: siglas de “partes por cem partes de resina” ou “partsper hundred of resin”. 

Significam a quantidade em massa de aditivo incoporada na formulação do composto de 

PVC, em relaçãoa 100 unidades de massa da resina.  

Peso molecular (em polímeros; termo recomendado: massamolar): o peso 

molecular de um polímero deve ser tratado em termos de valores médios, isto é, tratado 

por meio de um cálculo estatístico, numérico ou ponderal, dos pesos molecularesde 

todas as cadeias macromoleculares que formam uma massa polimérica ou um material 

polimérico; o peso molecular (numéricoou ponderal ou viscosimétrico) médio é o 

produto do graude polimerização médio correspondente (numérico ou ponderalou 

viscosimétrico) pelo peso molecular do mero (unidade derepetição) do polímero. A 

justificativa para haver uma dispersão de pesos moleculares é que nas reações de 

polimerização, que controlam os pesos moleculares, são formadas muitas moléculas 

poliméricas com pesos moleculares diferentes: algumas moléculas crescem mais e 

outras crescem menos. Tal fato gerauma distribuição de pesos moleculares da amostra 

polimérica.Mede-se então o peso molecular médio da amostra poliméricae não o peso 

molecular de cada molécula polimérica. Principaistécnicas empregadas para determinar 

os pesos molecularesmédios dos polímeros: Cromatografia de Permeação em Gel, 

Viscosidade de Soluções Diluídas, Osmometria deMembrana, Osmometria de Pressão 

de Vapor e Espalhamentode Luz; os polímeros de interesse comercial geralmente 

têmpesos moleculares superiores a 10.000g/mol ou daltons. 

Plástico: material cujo constituinte fundamental é um polímero, principalmente 

orgânico e sintético, sólido em sua condição final (como produto acabado) e que em 

alguma fase de sua produção foi transformado em fluído, adequado à moldagem por 

ação de calor e/ou pressão. O plástico, além do(s) polímero(s) de base, pode conter 

vários tipos de aditivos; em relaçãoaos processos tecnológicos os plásticos são divididos 

em termoplásticos e termofixos (ou termorrígidos); em função da qualidade da 

aplicação em que são empregados, os plásticos podem ser separados em plásticos 

convencionais, especiais e de engenharia (os plásticos de engenharia podem ser 

reforçados com fibras de vidro ou com outros reforços fibrosos); em função de sua 

natureza química e/ou de seus aditivos, os plásticospodem ser rígidos, semi-flexíveis ou 

semi-rígidos, e flexíveis;os plásticos podem ser ligeiramente expandidos, formando os 
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plásticos expandidos estruturais, ou podem se transformar, por grande expansão, em 

plásticos expansíveis ou espumas– plásticos fabricados na forma celular por processos 

térmicos e/ou químicos e/ou mecânicos, e que possuem densidade entre 0,03 a 0,3 

g/cm3 (exemplo: isopor, nome comercial da espuma de poliestireno. 

Polimerização: é a síntese de um polímero; a polimerização é o conjunto das reações 

que provocam a união de pequenas moléculas, por ligação covalente, para a formação 

das muitas cadeias macromoleculares que compõem um material polimérico; a 

polimerização consiste em reagir um ou mais monômeros para a obtenção de polímeros. 

Em relação ao número de meros das cadeias poliméricas do polímero sintético, as 

polimerizações podem ser: homopolimerização, que é a polimerização em que as 

cadeias poliméricas do polímero sintetizado são constituídas por um único tipo de mero, 

e copolimerização, em que as cadeias poliméricas do copolímero sintetizado são 

constituídas por dois ou mais tipos de meros. Quanto ao método de preparação, as 

polimerizações se dividem em poliadição e policondensação. As poliadições são 

polimerizações não acompanhadas da formação de subprodutos, e que, quando 

convencionais, são polimerizações com mecanismos de reações em cadeia, subdivididas 

em: polimerizações em cadeia via radicais livres, polimerizações em cadeia 

iônicas(catiônicas, aniônicas comuns e aniônicas via polímeros vivos)e as 

polimerizações em cadeia estereo específicas por complexos de coordenação, em que se 

destacam as polimerizações em cadeia tipo Ziegler-Natta. Os principais polímeros de 

adição(obtidos em polimerizações em cadeia) são: polietilenos, polipropileno, 

poliestireno, poli (cloreto de vinila), poli (metacrilato de metila), etc. As 

policondensações convencionais são polimerizações acompanhadas da formação de 

subprodutos, com mecanismos de reações em etapas. Os principais polímeros de 

condensação (obtidos em policondensações convencionais)são: náilons, poliésteres, 

resinas fenólicas, resina melamina-formaldeído, resina uréia-formaldeído, etc.; em 

relação ao meio físico em que são realizadas, as polimerizações podem ser separadas em 

polimerização em massa, em solução, em suspensão e em emulsão. 

Polímero: material orgânico ou inorgânico, natural ou sintético, de alto peso molecular, 

formado por muitas macromoléculas, sendo que cada uma dessas macromoléculas deve 

possuir uma estrutura interna em que há a repetição de pequenas unidades chamadas 

meros (unidades de repetição). O termo polímeros vem depoli, “muitas” e meros, 

“partes”: “muitas unidades de repetição”. O termo polímero é massivo, sendo utilizado 
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para designar o material cuja composição é baseada em um conjunto de cadeias 

poliméricas, e cada uma das muitas cadeias poliméricas que formam o polímero é uma 

macromolécula formada por união de moléculas simples ligadas por covalência. Os 

polímeros de interesse comercial geralmente têm pesos moleculares médios superiores a 

10.000g/mol, sendo que para os polímeros com peso molecular muito alto (acima de 

100.000g/mol) algumas vezes adota-se a designação “alto polímero”. Em relação ao 

tipo de cadeia polimérica, pode-se ter polímeros de cadeia carbônica, em que só existem 

átomos de carbono na cadeia molecular principal ou eixo ou espinha dorsal do polímero, 

e polímeros de cadeia heterogênea (ou heteropolímeros), em que a cadeia molecular 

principal do polímero contém átomos diferentes de carbono, que também pode estar na 

cadeia principal do polímero. Polímeros naturais orgânicos: borracha natural, madeira, 

algodão, etc.; polímeros naturais inorgânicos: diamante, grafite, vidro, etc.; polímeros 

artificiais, que são polímeros orgânicos naturais modificados: acetato de celulose, 

nitrato de celulose, acetato-butiratode celulose, carboximetil celulose, etc.; polímeros 

sintéticos orgânicos: polietilenos, polipropileno, PVC, poliestireno, náilons, poliésteres, 

etc.; polímeros sintéticos inorgânicos: ácido polifosfórico, poli (cloreto de fosfonitrila), 

etc.; Não sendo acrescentada nenhuma característica ao polímero, normalmente se 

admite que o polímero seja orgânico e sintético. Os polímeros, quanto ao arranjo 

espacial tridimensional das cadeias poliméricas, podem ser: amorfos (com arranjo 

desordenado das moléculas poliméricas) ou parcialmente cristalinos (arranjos em que 

existem regiões ordenadas, sendo que a fração dessas regiões ordenadas, em relação ao 

material todo, caracteriza o grau de cristalinidade do polímero). Os polímeros, como 

matérias-primas na forma de pós, grânulos, dispersões ou fardos (borrachas), são 

transformados e utilizados em produtos finais como plásticos, borrachas, fibras, 

espumas, revestimentos, tintas e adesivos. Em função do seu consumo e da qualidade de 

suas aplicações, os polímeros podem ser: convencionais (ou de grande consumo) e não 

convencionais, em que se enquadram os polímeros de engenharia, os polímeros 

reforçados, os polímeros para uso em altas temperaturas, os polímeros condutores, os 

cristais líquidos poliméricos ou polímeros líquidos cristalinos, os polímeros barreira e 

outros polímeros especiais. 

ppm: partes por milhão; medida empregada para representar uma concentração muito 

baixa de um componente ou impureza em função da concentração do componente 

principal de uma formulação ou de um material. 
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Processamento (de polímeros): o mesmo que moldagem; processamento é a 

transformação de um polímero, como matéria prima, em um produto final. A escolha do 

tipo de processo de transformação de um polímero em um produto polimérico é feita 

com base nas características intrínsecas do polímero, na geometria do produto a ser 

moldado e na quantidade do produto que será produzida. O processamento de um 

polímero pode ser feito por várias técnicas, sendo as principais: moldagem por injeção, 

extrusão (incluindo as técnicas de coextrusão), moldagem por sopro (extrusão-sopro e 

injeção-sopro), moldagem por compressão, calandragem, termoformagem a vácuo, 

moldagem rotacional (ou rotomoldagem). 

Reologia: ciência que estuda as deformações dos materiais. Particularmente importante 

para o estudo dos polímeros, abrange principalmente o estudo da elasticidade, da 

plasticidade, da viscosidade e do escoamento dos materiais em geral. 

Resina: termo atualmente empregado para designar qualquer matéria-prima polimérica 

no estado termoplástico, sendo fusíveis, insolúveisem água, mas solúveis em outros 

meios líquidos. Assim, são resinas: um termoplástico ou uma resina, antes da cura, que 

vai se transformar em um termofixo, após a cura; para os polímeros sintéticos pode-se 

empregar o termo “resina sintética”. 

Síntese (em polímeros): obtenção de compostos de alto peso molecular (polímeros) a 

partir de compostos de baixo peso molecular (monômeros), por meio das reações de 

polimerização. 

Termofixos: são materiais plásticos que quando curados, com ou sem aquecimento, não 

podem ser reamolecidos por um próximo aquecimento. As matérias-primas para os 

termofixos são resinas oligoméricas, ainda termoplásticas, que na moldagem em 

produtos são curadas e transformadas em termofixos, insolúveis. Estruturalmente, os 

termofixos têm como componentes fundamentais polímeros com cadeias moleculares 

contendo muitas ligações químicas primárias entre as cadeias diferentes –ligações 

cruzadas –, que geram o comportamento dos termofixos, que podem também ser 

chamados polímeros reticulados ou polímeros com muitas ligações cruzadas.  

Termoplásticos: são polímeros capazes de ser repetidamente amolecidos pelo aumento 

da temperatura e endurecidos pela diminuição da temperatura. Essa alteração reversível 

é física e não química, mas pode provocar alguma degradação no termoplástico, para 

um número elevado de ciclos de aquecimento e de resfriamento. Estruturalmente, os 

componentes fundamentais dos termoplásticos são polímeros com cadeias lineares ou 
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ramificadas, sem ligações cruzadas, isto é, entre as cadeias poliméricas diferentes só 

existem interações intermoleculares secundárias, reversíveis com a temperatura. Os 

termoplásticos podem ser convencionais, especiais e de engenharia. Os termoplásticos 

convencionais são: polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade, 

polipropileno, poli (cloreto de vinila) e o poliestireno; entre os termoplásticos especiais 

se destacam o poli (metacrilato de metila) e o poli(tetraflúor-etileno); os principais 

termoplásticos de engenharia são: náilons, policarbonatos, poliacetais, poliésteres 

termoplásticos, ABS (graus de engenharia), poli (óxido de fenileno) modificado com 

poliestireno, polissulfonas, poli (sulfeto de fenileno) e poli(éter-éter-cetona). Os 

termoplásticos, quando for necessário, podem conter aditivos. 

 

 

 


