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RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto de estudo o polímero Polipropileno. Este material é da 

classe dos termoplásticos. Uma das principais características deste grupo de polímeros é sua 

facilidade de processamento que permite grande crescimento no número de vendas. 

O Polipropileno em especial tem como principais características elevada resistência química, 

baixo peso especifico e atoxidade. Isso torna ele ideal para uso em peças estruturais como dutos 

e tanques e na indústria alimentícia como geral. 

O presente trabalho tem como objetivo a modelagem do comportamento do polipropileno. Está 

modelagem irá analisar a variação dos critérios taxa de deformação e temperatura. Está 

modelagem utilizará os resultados obtidos no trabalho por PAULO, V.C.C.B.; GUSTAVO, 

L.P.B. 

Palavras-Chave: Polipropileno; Modelagem; Engenharia Mecânica; diferentes temperaturas. 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The present work has the study object the Polymer Polypropylene. This material is from  

thermoplastics class. One of the main properties of this group  is it ease to process that 

allowed the continued growth in world consumption of this material. 

The Polypropylene in special have as main properties the high chemical resistance, low 

specific weight and non-toxicity. Therefore it is recommended to be used in structural 

parts, like pipelines, tanks, and in the food industries. 

The present work has the objective the modeling of the Polypropylene behavior. This 

modeling will analiyze  of the Strain rate and  Temperature variation. This modeling will 

use the results obtained in the work made by PAULO, V.C.C.B.; GUSTAVO, L.P.B. 

 

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

  

Os Polímeros tem sido um dos materiais que mais tem crescido em aplicação. Muito 

disso é devido a suas características que em várias circunstâncias tornam seu uso mais vantajoso 

do que o uso clássico de um metal. Entre essas características podemos citar o seu baixo peso, 

a sua fácil produção e manuseio simples.  

Como as demais classes de materiais os polímeros compreendem um grande universo 

de materiais. Dentre eles um de grande destaque, e foco deste trabalho, é o material 

Polilpropileno.  

Entre os principais usos do Polipropileno o destaque é dado para embalagens e rótulos 

e artigos de papelaria. Este estudo leva em consideração o elevado uso deste material nos 

últimos anos. 

Diversas são as análises que podem ser feitas com o material. Pode-se verificar a 

resiliência do material, a ductilidade e outros critérios e propriedades.  Para a análise deste 

trabalho será analisado o comportamento da curva tensão X deformação do material.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 MATERIAIS POLIMÉRICOS  

O polímero é uma macromolécula composta por várias unidades que se repetem. Tais 

estruturas que se repete são chamadas de meros. Isso explica o próprio nome do material. A 

palavra polímero significa muitos meros (origem grega). Tais meros são ligados por meio de 

ligações covalentes. 

Segundo BARROS os polímeros tiveram sua evolução histórica dividida em 3 fases. Na 

primeira fase os polímeros só eram obtidos por meios naturais, não era possível sintetizar. Já 

na segunda fase ocorreu um grande salto tecnológico (devido principalmente pelos grandes 

avanços da química orgânica) sendo possível formar plásticos artificialmente, embora não seja 

puramente artificial (utiliza componentes naturais). E por último na terceira fase eles já existem 

polímeros formados inteiramente no laboratório (sintéticos). Nesta última fase que surgiram os 

plásticos de engenharia.  
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Diferente dos metais os polímeros tiveram uma evolução do seu desenvolvimento muito 

mais acelerada. Pode se perceber num intervalo menor de tempo um maior número de 

conquistas e desenvolvimento tecnológico. Isso é uma das explicações para o crescente uso 

desta classe de materiais.  

A história de evolução dos polímeros tem muito marcos, mas entre eles os principais 

marcos da que podem ser citados são: vulcanização, descoberta por Charles Goodyear em 1839; 

descoberta do processo de formação da nitrocelulose por Charles Schonbein em 1846; A 

formação do celuloide foi realizada por John Hyatt em 1870; sintentização da baquelite por Leo 

em 1909 e a utilização da condensação de ácido adípico e monômero na década de 30 por 

Wallace Carruthers. 

Os como os metais e até os materiais cerâmicos os polímeros podem ser classificados 

de diversas formas. Essa gama de classificações é devida principalmente ao seu grande número 

de aplicações. Estas aplicações (em maioria) buscam por determinada propriedade do polímero. 

Por isso as classificações irão contemplar essas propriedades. Logo as classificações irão 

depender dos fatores que estão sendo analisados.  

Segundo PEREIRA (8) os principais fatores a serem analisados para a classificação dos 

Polímeros são: estrutura química, método de preparação, características tecnológicas e 

comportamento mecânico. 

Na classificação baseada na estrutura química são vistos os grupos funcionais que estão 

nas macromoléculas. Neste os principais materiais serão a poliamidas e poliésteres;   

Analisando o método de preparação é visto que os polímeros se dividem em dois grandes 

grupos: polímeros de adição, formados de único monômero, e polímeros de condensação, 

formados por dois monômeros que reagem por condensação; 

Nesta análise, em é visto o aspecto de características tecnológicas, os processos de 

transformação que o polímero é submetido. São divididos em dois grandes grupos: polímeros 

termorrígidos, estes são rígidos e duráveis pois foram submetidos a processo de resfriamento e 

endurecimento, e polímeros termoplásticos, são maleáveis pois podem ser amaciados por um 

aquecimento; 

Por último na ótica do comportamento mecânico os polímeros são classificados em três 

grandes grupos: borracha, possui grande elasticidade na temperatura ambiente, plástico, este 

tem como característica poder ser moldado a determinadas condições de temperatura e pressão, 

e fibras, sua principal característica é ter grande razão entre comprimento e largura.  

A indústria e o mercado têm buscado cada vez se utilizar dos materiais poliméricos por 

oferecer grandes vantagens. Entre as inúmeras vantagens podem ser destacadas: excelente 
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módulo de elasticidade (ideal para estruturas em temperatura ambiente), baixa densidade, a 

relação resistência mecânica e massa do material é elevada, boa resistência ao impacto, 

facilidade de fabricação, facilidade de processamento, baixo consumo energético para todo 

processamento, não sofre corrosão, bom isolamento elétrico e térmico, baixo custo de 

acabamento. 

As propriedades dos polímeros são de grande utilidade não só para o produto final, mas 

também para a fabricação do produto. Entre as principais propriedades do polímeros temos: 

facilmente moldáveis, resistente a rotura, resistente ao desgaste, resistente a ação da atmosfera, 

resistência a corrosão, elevada resistência ao impacto, elásticos, leves (principalmente ao 

comparar com metais e vidro), baixo atrito, excelentes isolantes, tanto elétricos como acústico, 

produção de baixo custo, variedade nas formas, tamanhos e cores, recicláveis, alta flexibilidade, 

alta resistência ao impacto, baixa temperatura de processamento; 

Entre as diversas aplicações dos polímeros podemos citar: instalações hidráulicas em 

prédios, instalações elétricas, fechamento de fachadas, fechamento de coberturas, pisos e forros, 

tintas e vernizes. 

 

2.2 POLIPROPILENO  

O Polipropileno é uma resina termoplástica e está no grupo dos poliolefinas. Devido a 

suas características seu consumo tem crescido no mercado mundial a ponto de, segundo 

estudos, ser um dos plásticos de maior venda e de maior crescimento anual. 

As principais aplicações do Polipropileno são: brinquedos, recipientes, carcaças de 

eletrodomésticos, filmes orientados, tubos de canetas esferográficas, carpetes, material 

hospitalar e autopeças. 

Como todo polímero ele é constituído de um mero básico que se repete ao longo da 

cadeia. Este é chamado  de propileno e tem sua estrutura química pela figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Estrutura química do propileno [5] 
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Este polímero é um termoplástico semicristalizado. Ele é formado pela polimerização 

do seu mero. Na polimerização é utilizado um catalisador estereoespecífico, catalizador que 

tem como característica a capacidade de controlar (ordenadamente) a posição da metila na 

cadeia de polímeros. 

O Polipropileno é gerado por longas cadeias de propileno formadas num reator a altas 

temperaturas e pressões, onde o catalisador age. Este catalisador é responsável por alinhar as 

moléculas para se enquadrarem na cadeia, isso será responsável por criar a forma isotática do 

polipropileno. Estes catalisadores normalmente são formados de uma combinação de composto 

tanto de titânio e compostos de alumínio.  

O Polipropileno é constituído por três grupos de produtos.  Os homopolímeros são 

obtido pela polimerização do propileno. Muito usados para produzir ráfia (usada na sacaria 

industrial) e na produção de móveis plásticos. Copolímeros heterofásicos que são feitos pela 

introdução específica de moléculas de eteno ao polímero. Usado para produzir de peças de 

automóveis e embalagens rígidas. Copolímeros randômicos feitos pela introdução aleatória de 

moléculas de eteno ao polímero, sua aplicação é vista na produção de utensílios de aplicação 

doméstica e embalagens flexíveis da indústria alimentícia. A tabela 2.1 apresenta algumas 

propriedades dessas divisões. 

Tabela 2.1: Comparação das propriedades das classes de polipropileno [5] 

Principais características dos diferentes tipos de polipropileno 

      Resistência ao Impacto 

Tipo Rigidez Transparência Temperatura 
Ambiente 

Temperatura 
Baixa 

Homopolímero Muito 
bom 

Regular 
Bom (para tipos 

clarificados) 

Regular Fraco 

Copolímero Randômico Bom Bom 
Muito bom (para tipos 

clarificados) 

Muito bom Fraco 

Copolímero 
Heterofásico 

Bom Fraco Muito bom Muito bom 

Fonte: PEREIRA, F.S.G. Polímeros - Fundamentos Científicos e Tecnológicos. Instituto 

Federal de Pernambuco. Recife, 2009. 
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O Polipropileno pode ser ajustado e moldado por uma série de processos de modelagem 

pelo qual um plástico pode ser submetido. Entre eles os principais são: moldagem por injeção 

ou por sopro e extrusão. 

A moldagem por injeção consta do processo em que o material é fundido para depois 

adicionar um corante e depois esta mistura é forçada para dentro de um molde, por meio de 

uma pressão. Depois o molde é refrigerado e o material solido é retirado. 

A moldagem por sopro é usada para produzir garrafas, o material é fundido e depois 

soprado para dentro de um molde e assim toma a forma da cavidade; 

Na extrusão as chapas são feitas por meio da passagem do Polipropileno fundido através 

de uma matriz plana que irá resfriar o fundido e faze-lo tomar a forma desejada.   

Segundo BPF, British Plastics Federation [2] as principais propriedades do 

Polipropileno são: baixa densidade, rigidez elevada, boa resistência ao impacto na temperatura 

ambiente, ótima transparência por contato, grande resistência à fratura por fadiga, excelente 

dureza superficial, alta resistência química, alta resistência a solventes, baixa absorção de água 

e condutividade elétrica. Analisando a óptica da produção temos como propriedades o baixo 

custo e fácil moldagem. Além disso pode destacar a ótima estabilidade térmica. A tabela 2.2 

compara valores dos diferentes tipos de Polipropileno. 
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Tabela 2.2: Propriedades do polipropileno [2] 

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 

Fonte: BPF, British Plastics Federation(2017) 

 

2.3 INFLUÊNCIA DA TAXA DE DEFORMAÇÃO MATERIAIS POLIMÉRICOS 

Um dos grandes pontos de estudos dos polímeros estudado pela comunidade é verificar 

como o material irá se comportar mediante a variação da taxa de deformação e da temperatura. 

Os estudos mostram que os polímeros são muito sensíveis a qualquer alteração da taxa de 

deformação e a temperatura.  

A deformação pode ser analisada tanto pelo aspecto microscópico como pelo 

macroscópico. Olhando aspecto microscópico a deformação é devido aos fenômenos que 

ocorrem com as ligações moleculares, os dois principais são o estiramento e a rotação.  

A figura 2.2 mostra os diferentes tipos de curva tensão-deformação dos materiais 

poliméricos, sendo um bom exemplo para essa sensibilidade. A figura 2a representa a curva 

dos termorrígidos que tem uma deformação máxima pequena. A figura 2b mostra os polímeros 

termoplásticos, cristalinos e semicristalinos, que podem ter deformação final muito elevada e 

tem a formação de um pescoço na curva. Já os elastômeros (borracha) e termoplásticos mais 

dúcteis, apresentados pela figura 2c, não tem pescoço na sua curva. 
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Figura 2.2 - Curvas tensão deformação características para diferentes tipos de materiais 

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

 

Essas curvas podem ser condensadas na figura 2.3 que esquematiza como será o efeito 

de cada variável a curva. Essa figura mostra que enquanto o aumento da temperatura aproxima 

a curva do eixo das abscissas (deformação) o aumento na taxa de deformação aproxima a curva 

do eixo das ordenadas (tensão). 
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Figura 2.3 - Efeitos da taxa de deformação e da temperatura na curva tensão-

deformação dos materiais poliméricos. [6] 

 

2.4 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NOS MATERIAIS POLIMÉRICOS 

A temperatura também tem grande influência sobre a curva tensão-deformação de um 

polímero. Conforme mostrado pela figura 2.4 teremos vários comportamentos diferentes para 

diferentes temperaturas. A curva (a) mostra um material de características frágeis. Para o 

material alcançar tal situação vemos que ele é submetido a baixas temperaturas e altas taxas de 

deformação. Já a curva (b), numa situação de elevadas temperaturas, o material apresenta como 

características uma tensão de escoamento. 



20 

 

 

Figura 2.4 - Influência da variação de temperatura e de taxa de deformação sobre o 

comportamento mecânico de materiais poliméricos termoplásticos [9]  

 

Continuando na análise da figura 2.4 é verificado também que a curva (c) ocorre uma 

estabilização da zona de estricção. Nesta curva é possível ver de forma muito clara a curva 

tensão-deformação mais conhecida. Nesta curva é observado o fenômeno de encruamento, 

finalmente na última situação, a curva (d) teria elevadas temperaturas e baixas taxas de 

deformação. Nesta curva é observado a falta de escoamento e estricção, passa se a ter uma 

deformação muito homogênea.    

2.5 ENSAIO DE TRAÇÃO 

O Ensaio de tração é um dos mais antigos e dos mais utilizados na indústria e na pesquisa 

em geral. Consta de basicamente de uma amostra que é submetida a uma carga de tração que 

gradativamente cresce até o ponto em que a amostra rompa. 

A amostra é padronizada em proporções já conhecidas, chamado de corpo de prova. O 

corpo de prova é preso a máquina por meio de garras de fixação que ficam presas nas 

extremidades da peça. A máquina é responsável por gradativamente aumentar a carga sobre a 

peça isso levará ao alongamento do corpo de prova até a sua fratura. 

Este tipo de ensaio permite obter um gráfico tensão X deformação. O gráfico é 

constituído pelos dados extraídos da própria máquina. Melhor a precisão da máquina, melhor a 

precisão dos dados obtidos.  

Este gráfico tem grande utilidade pois permite definir o tipo de material que está sendo 

analisa, conforme visto na figura 2.5. 
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Figura 2.5 – Curvas Tensão X Deformação para diferentes tipos de polímeros  

(a) frágeis, (b) plásticos, (c) elastômeros. [4] 

 

A partir deste gráfico é possível extrair muitas informações entre elas temos 

informações como limite de escoamento, limite de elasticidade, de proporcionalidade. Isso pode 

ser visto claramente na figura 2.6 

 

Figura 2.6 - Região elástica de um material [4] 

 

Como visto na figura cada fase do processo gera informações de grande aplicação. Na 

figura 2.7 pode ser extraído entre várias informações a tensão máxima e o ponto de ruptura de 

um dado material 
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Figura 2.7 - Região plástica de um material [4] 

 

3 MÉTODO UTILIZADO 

A metodologia a ser utilizada para este trabalho é de se utilizar de dados experimentais 

como parâmetro para a análise. Estes dados experimentais serão utilizados para obter o modelo, 

suas funções. Também serão usados na comparação com as curvas obtidas no modelo a fim de 

comprovar a eficiência do modelo.   

Para esta modelagem foram utilizados dados e curvas obtidos em ensaios anteriores, 

realizados por professores e alunos do Curso de Graduação da Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense. Em especial serão usados os dados dos experimentais 

obtidos no trabalho de conclusão de curso “Análise experimental do comportamento mecânico 

do polipropileno em ensaio de tração uniaxial à diferentes taxas de deformação e 

temperaturas”[11]. 

 

3.1 EXPERIMENTOS 

Os experimentos realizados pelo trabalho “Análise experimental do comportamento 

mecânico do polipropileno em ensaio de tração uniaxial à diferentes taxas de deformação e 

temperaturas”[11] foram feitos com um corpo de prova (CP) com dimensões definidas, 

descritas na figura 3.1. O CP tem comprimento inicial de 33mm e Área de seção transversal de 

24mm2.  
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Figura 3.1 – Especificações do Corpo de Prova [11]. 

No trabalho [11] usou de vários exemplos do corpo de prova descrito na figura 3.2. 

Todos estes replicaram as dimensões descritas acima. 

 

Figura 3.2 -  Espécime utilizado nos ensaios de tração [11] 

 

Esses corpos de prova foram submetidos a ensaios de tração para extrair as propriedades 

desejadas. Esses ensaios foram realizados no Máquina Universal de Ensaio EMIC DL500, 

apresentado na figura 3.3.  
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Figura 3.3 -  Máquina Universal de Ensaio EMIC DL500. [11] 

A fim de se obter um padrão no comportamento do material ele foi submetido a 

diferentes situações e variáveis. Entre diversos critérios a serem utilizados os principais usados 

foram temperatura do ambiente e velocidade de carregamento. A temperatura do ambiente está 

relacionada com a temperatura que o recipiente estará submetido enquanto ocorre o ensaio. Já 

a velocidade de carregamento está relacionada com a velocidade com que o corpo de prova será 

deformado. 

Para a temperatura foram utilizados quatro pontos fixos. Estes quatro valores foram 

usados para estimar o comportamento do material. Todos os valores da temperatura estão na 

escala Celsius. Os valores são: 

• Temperatura ambiente, 25ºC; 

• Temperatura de 40ºC; 

• Temperatura de 60ºC e 

• Temperatura de 80ºC. 

Para o critério da velocidade de carregamento também foram utilizados quatro pontos 

fixos. Estes valores têm como unidade milímetros por minuto (mm/min). Os quatro valores são: 

• Velocidade de 0,5 mm/min; 

• Velocidade de 5 mm/min; 

• Velocidade de 50 mm/min e 
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• Velocidade de 500 mm/min. 

Os dois critérios foram usados em combinação. Ao realizar o ensaio eram fixadas uma 

temperatura e uma velocidade de carregamento para assim obter o comportamento do material 

nessa situação. Isso leva a obtermos dezesseis resultados diferentes, uma para cada combinação. 

 

3.2 CURVAS DOS ENSAIOS ANTERIORES 

Com os experimentos descritos anteriormente foram obtidas dezesseis curvas tensão x 

deformação (σxε). A analise deste trabalho irá fazer um corte nas curvas nas obtidas 

experimentais. As curvas tensão x deformação terão a deformação limitada até deformação de 

10% (0,1). Esse corte foi feito para adequar o modelo a aplicações estruturais, já que nestas a 

deformação permitida é de uma ordem pequena. 

A figura 3.4 descreve as curvas obtidas ao fixar a velocidade de 0,5 mm/min e variando 

a temperatura do ambiente. Numa breve analise dessas curvas percebe-se que a medida que a 

temperatura aumenta a curva mais se aproxima do eixo da deformação, mostrando que menor 

fica a tensão máxima que o material pode ser submetido.  

 

Figura 3.4 -  Gráfico Tensão X Deformação (0,5mm/min) 

 

Mudando a análise para os ensaios com velocidade de 5mm/min, mostrado pela figura 

3.5 percebe-se que o comportamento teve algumas pequenas mudanças. As mudanças seriam 
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mais locais, como exemplo a queda que ocorre na curva da temperatura de 80ºC. A grande 

mudança que ocorre é na distância da distância entre a curva de temperatura de 40ºC e 

temperatura de 60ºC. 

 

 

Figura 3.5 -  Gráfico Tensão X Deformação (5mm/min) 

 

Olhando para agora para as curvas com fixado a velocidade de 50mm/min, descrito pela 

figura 3.6, percebe- que em comparação as curvas anteriores ocorrem um aumento da tensão 

máxima que os materiais podem alcançar. Neste caso a curva de maior tensão máxima, a de 

temperatura ambiente de 25ºC, maior do que as das curvas de velocidade de 0,5 mm/min e 5 

mm/min.  
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Figura 3.6 -  Gráfico Tensão X Deformação (50mm/min) 

 

Por último analisando as curvas fixando a velocidade de 500 mm/min é confirmado o 

comportamento descrito nas curvas anteriores. É visto neste caso que a tensão máxima chega 

muito próxima do valor de 35MPa.  
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Figura 3.7 -  Gráfico Tensão X Deformação (500mm/min) 

 

4 MODELAGEM 

A modelagem de um material tem como principal objetivo descrever o comportamento 

desse material através uma formulação matemática. Alcançar esse objetivo é de suma 

importância pois assim o material deixa de ter um padrão aleatório ou desconhecido e passa a 

ter um comportamento previsível onde necessita-se somente da fórmula e não do experimento. 

Também facilita na análise das características que o material terá. 

A modelagem a ser feita neste trabalho irá utilizar a função exponencial descrita na 

equação 4.1. Esta função possui uma curva que muito se assemelha a curva nos gráficos tensão 

X deformação vista nos principais materiais aplicados da engenharia. 

)1( bxeay   (4.1) 

onde 

a = Ymáx [mesma unidade de Y]; 

b = definida como uma constante de unidade inversa de X [unidade inversa de X]; 

 

Esta função é um dos vários modelos de Crescimento (Growth models) existentes. Este 

tipo de modelo de crescimento é chamado associação exponencial de uma fase (One phase 

exponential association). Sua curva será regida pela variação dos coeficientes “a” e “b”. Maior 
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o valor de “a” maior o limite de “y” já “b” irá contribuir na inclinação do gráfico. O ângulo do 

gráfico será regido pelo produto de “a.b” maior esse produto, mais próxima a curva estará do 

eixo Y. A figura 4.1 apresenta o formato da curva gerada por essa equação.  

 

 

Figura 4.1 -  Exemplo de gráfico da Associação exponencial de uma fase [3] 

 

4.1 PROCEDIMENTO 

O próximo passo deste trabalho é analisar as curvas experimentais a fim de descobrir os 

melhores valores dos coeficientes de “A” e “B”. Os coeficientes que mais aproximarem a curva 

do modelo da curva experimental serão os melhores. 

Para obter esses coeficientes foi utilizado o programa Curve Expert [4]. Este programa 

tem como propriedade trabalhar com curvas e tabelas fornecidas a ele. Com este programa é 

obtido uma estimativa dos coeficientes “A” e “B”.  

Com essa estimativa o último passo foi promover ajustes aos valores extraídos do Curve 

Expert até obter os melhores valores possíveis para os coeficientes. O modelo obtido está 

descrito no item abaixo. 
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4.2 FUNÇÕES OBTIDAS 

O modelo que representará o polipropileno é composto por sete funções. A principal 

função é a descrita na equação 4.2 que mostra a relação da Tensão exercida no material em 

relação a deformação que ele sofrerá. 

 

)1(),(),( ),(  TvBeTvATv   (4.2) 

onde 

 (v,T) = tensão [MPa]; 

A(v,T) = tensão máxima [MPa]; 

ε = deformação do material [adimensional]; 

B(v,T) = variável em função de Temperatura [adimensional]; 

 

Essa função é constituída de dois Coeficientes, A e B. Como visto na equação 4.2 os 

coeficientes A e B não são variáveis dependentes, definidos por funções cujas variáveis 

independentes são a velocidade de carregamento e temperatura do ambiente. 

A equação 4.3 mostra como o coeficiente A é definido. Ele é definido por uma função 

de potência onde a variável independente é a velocidade de carregamento. A dependência de A 

em relação a temperatura do ambiente é vista de forma indireta por meio dos dois novos 

coeficientes A1 e A2 que dependem da temperatura.  

 

)(2).(1),( TAvTATvA   (4.3) 

onde: 

A(v,T) = tensão máxima [MPa]; 

A1(T) = variável em função de Temperatura [MPa/mm/min]; 

v = velocidade de carregamento [mm/min]; 

A2(T) = variável em função de Temperatura [adimensional]; 

 

A mesma análise é feita para o Coeficiente B. Seu comportamento é definido por uma 

função de potência, definida pela equação 4.4, onde a variável independente é a velocidade de 

carregamento. Tem-se também a dependência de dois novos coeficientes B1 e B2, ambos 

dependentes da temperatura. 
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)(2).(1),( TBvTBTvB   (4.4) 

onde: 

B(v,T) =  variável em função de v e T [adimensional]; 

B1(T) = variável em função de T [min/mm]; 

v = velocidade de carregamento [mm/min]; 

B2(T) = variável em função de T [adimensional]; 

 

Vendo agora o coeficiente A1 vemos que seu comportamento também será de uma 

função de potência. Diferente do coeficiente A este só é dependente da temperatura. Os novos 

coeficientes gerados pela função serão constantes, cujo valor está descrito na tabela 4.1.  

 

A12.11)(1 TATA   (4.5) 

onde: 

A1(T) = variável em função de Temperatura [MPa]; 

T = temperatura do ambiente, [ºC]; 

A11 = constante [MPa/ºC]; 

A12 = constante [adimensional] 

 

 A mesma análise pode ser dita para o coeficiente A2. Será definido por uma função de 

potência onde a variável independente é a temperatura e os coeficientes envolvidos, A21 e A22, 

são constantes. 

A22.21A)(2 TTA   (4.6) 

onde: 

A2(T) = Variável em função de Temperatura [adimensional]; 

T = temperatura do ambiente, [ºC]; 

A21 = constante [ºC]; 

A22 = constante [adimensional]; 
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Para o caso de B1 o mesmo comportamento é visto, série de Potência onde a temperatura 

é a variável independente e os coeficientes novos, B11 e B12, são constantes. 

 

B12.B11 )(1 TTB   (4.7) 

onde: 

B1 = variável em função de Temperatura [adimensional]; 

T = temperatura do ambiente, [ºC]; 

B11 = constante [ºC]; 

B12 = constante [adimensional]; 

 

A analise sofre uma pequena mudança na analise do coeficiente B2. Este coeficiente 

não será definido por uma função de potência, mas sim por uma função logarítmica. A 

explicação disso é pelo fato dos valores de B2 serem negativos. Como nas equações anteriores 

a variável independente será a Temperatura e teremos dois coeficientes, B21 e B22, serão fixos.   

 

22)ln(.21)(2 BTBTB   (4.8) 

onde: 

B2(T) = variável em função de Temperatura [adimensional]; 

T = temperatura do ambiente, [ºC]; 

B21 = constante [ºC-1]; 

B22 = constante [adimensional]; 

 

A tabela 4.1 mostra os valores dos coeficientes A11, A12, A21, A22, B11, B12, B21 e 

B22. Podemos colocar esses valores numa tabela pois estes não possuem variação, são fixos. 

Estes valores serão o parâmetro para o modelo do material. 

Tabela 4.1: Parâmetros do modelo do material  

A11 
(MPa/ºC) 

A12 
(adimensional) 

A21 
(ºC) 

A22 
(adimensional) 

B11  
(ºC) 

B12 
(adimensional)  

B21  
(ºC-1) 

B22 
(Adimensional) 

330,01 -0,789 0,0072 0,5726 299,86 -0,499 -0,104 0,3153 

Fonte: Autoria Própria 
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5 ANALISE DE RESULTADOS 

 

Com o modelo desenvolvido a próxima etapa é verificar a precisão deste modelo. 

Verificar se todas as dezesseis curvas do modelo estejam bem próximo das curvas 

experimentais.  

 

5.1 COMPARATIVO  

Analisando as curvas submetidas a velocidade de 0,5 mm/min é percebido a grande 

proximidade entre o modelo e o experimental. Prováveis motivos para isso estão no fato de esta 

ser a menor velocidade que o corpo de prova foi submetido em comparação aos 4 pontos de 

velocidade de carregamento. 

Verificando a figura 5.1 é possível verificar que a temperatura ambiente a curva do 

modelo começa a divergir da experimental a partir dos 2% de deformação. Apesar de ela 

aumentar com o aumento da deformação seu valor ainda é muito pequeno. 

 

Figura 5.1 -  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 0,5mm/mim e temperatura de 25ºC 

 

Como na temperatura anterior a temperatura de 40ºC, descrito na figura 5.2, também 

apresenta uma excelente convergência entre modelo e experimento, mas diferente do caso 

anterior o que pode se analisar é a convergência aumenta. Pois o número de pontos de 

divergência é menor do que o anterior. A divergência é pequena e restrita ao intervalo de 

deformação de 1% a 6%. 
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Figura 5.2 -  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 0,5mm/mim e temperatura de 40ºC 

 

Verificando agora a temperatura de 60ºC, mostrado na figura 5.3, percebe-se que a curva 

tem duas claras regiões em que ocorrem pequenas divergências entre modelo e experimento. A 

região de 0% até 2% possui uma maior divergência muito devido pelos valores experimentais 

obtidos a 1% de deformação. Apesar de tudo isso os valores ainda estão muito próximos. 

 

 

Figura 5.3 -  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 0,5 mm/mim e temperatura de 60ºC 

 

Conforme visto na figura 5.4, na última temperatura fixado a velocidade de 

carregamento de 0,5mm/min é observado uma melhora na convergência em comparação a 

temperatura de 60ºC, a única divergência se encontra no intervalo entre 0% até 4%. Além disso 
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percebe-se um aumento significativo no comportamento a deformação de 1%, já observado na 

figura anterior.   

 

 

Figura 5.4 -  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 0,5mm/mim e temperatura de 80ºC 

 

Mudando a análise para as curvas de velocidade de carregamento de 5mm/min percebe-

se que a convergência entre as duas curvas continua alta. Continuam existindo diferenças locais 

percebe-se que essas diferenças aumentaram um pouco.  

Na temperatura ambiente é observado um aumento da divergência. É mostrado na figura 

5.5 o comportamento continua semelhante ao visto na figura 5.1 (velocidade de 0,5mm/min e 

temperatura 25ºC). A partir de 2% de deformação a divergência aumenta.  
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Figura 5.5-  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 5mm/mim e temperatura de 25ºC 

 

Para o material submetido a 40ºC a curva a maior divergência vista é a partir da 

deformação de 5%, mas apesar disso seu valor é muito pequeno. Percebe-se também que o 

comportamento mudou em comparação a curva de velocidade de carregamento de 0,5mm/min. 

Isso tudo é verificado na figura 5.6 

 

 

Figura 5.6-  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 5mm/mim e temperatura de 40ºC 

 

Já para a temperatura de 60ºC percebe-se que a partir da deformação de 8%, conforme 

mostrado pela figura 5.7, a divergência entre as duas curvas aumenta, mas ainda assim a valores 

aceitáveis. 
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Figura 5.7-  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 5mm/mim e temperatura de 60ºC 

 

Uma das curvas com maior divergência entre modelo e experimento é a descrita pela 

figura 5.8, pois em praticamente todos os pontos há uma divergência entre experimental e 

modelagem. Tal divergência aumenta com aumento da deformação. 

 

Figura 5.8-  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 5mm/mim e temperatura de 80ºC 

 

Nas curvas de velocidade 50 mm/min a comparação entre experimento e modelo 

mantem a mesma tendência dos anteriores.  O modelo consegue representar bem as curvas 

experimentais.  
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Analisando a curva a temperatura ambiente é percebido que com o aumento da 

velocidade ocorre um aumento da divergência. Comparando as curvas a temperatura de 25ºC 

percebe-se que a descrita abaixo, figura 5.9, tem a maior divergência. 

 

 

Figura 5.9-  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 50mm/mim e temperatura de 25ºC 

 

Para a curva a temperatura de 40ºC e velocidade de 50mm/min, visto na figura 5.10, 

percebe-se que o comportamento visto na curva a temperatura de 40ºC e velocidade de 

5mm/min é intensificado. Os dois pontos de divergência são ampliados nesta figura, muito 

devido ao aumento da velocidade. 
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Figura 5.10-  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 50mm/mim e temperatura de 40ºC 

 

Conforme visto na figura 5.11 para a curva a V50 e T60ºC percebe-se uma mudança de 

comportamento em comparação ao visto na curva de velocidade de 5mm/min. As divergências 

passam a ser vistas em duas regiões ao invés de uma. 

 

 

Figura 5.11-  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 50mm/mim e temperatura de 60ºC 
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Na curva de temperatura de 80ºC é visto uma grande melhoria em comparação a mesma 

vista na velocidade de 5mm/min. Neste caso a única grande divergência se encontra na região 

a partir de 8% de deformação. Mostrado na figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12-  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 50mm/mim e temperatura de 80ºC 

 

Por último as curvas de velocidade de 500 mm/min possuem excelente convergência do 

modelo com o experimento. Convergência melhor do que a vista nas curvas de velocidade de 

50mm/min.  

Um bom exemplo dessa aplicação é visto na figura 5.13. Em comparação ao visto na 

velocidade de 50mm/min verifica-se que a convergência melhorou muito. O ponto de maior 

divergência fica no ponto a partir de 8% de deformação. 
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Figura 5.13-  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 500mm/mim e temperatura de 25ºC 

 

No caso da temperatura de 40ºC, descrito pela figura 5.14, a divergência se acumula na 

região entre 0% até 5% de deformação, sendo maior nos 2% de deformação. Esta relação entre 

modelo e experimento é só vista nesta figura, não se repete nos outros casos. 

 

 

Figura 5.14-  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 500mm/mim e temperatura de 40ºC 
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O comportamento da curva descrita pela figura 5.15 é similar ao comportamento visto 

na figura 5.11. A única diferença reside no fato das curvas sofrerem um achatamento. 

 

 

 

Figura 5.15-  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 500mm/mim e temperatura de 60ºC 

 

Por último a temperatura de 80ºC e velocidade de 500 mm/min tem como principal 

diferença o fato de que a maior divergência está na região de deformação entre 5 a 7%. Visto 

na figura 5.16. 
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Figura 5.16-  Comparação Experimento e modelo fixado velocidade de 

carregamento de 500mm/mim e temperatura de 80ºC 

 

Finalizando a analise percebe-se que as curvas acabam possuindo comportamentos 

semelhantes. Tendo com exceção as curvas de velocidade de 0,5mm/min todas as curvas 

possuem no mínimo uma região onde há maior divergência.   

Essas curvas acabam alternado o comportamento. Esses comportamentos se dividem em 

dois tipos. O primeiro é bem descrito pela figura 5.9 a divergência se encontra a partir de um 

ponto e segue de forma continua até o final. Já o segundo, tendo como exemplo a figura 5.10, 

terá duas regiões de divergência separadas entre si.   

Pode-se citar também que as curvas de velocidade 5mm/min tanto para temperatura de 

60ºC como para de 80ºC são as curvas de maior divergência. Apesar disso percebe-se que em 

ambos os casos a curva modelo consegue extrair bastante características da curva experimental, 

a representando bem. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

6.1 ANALISES CONCLUSIVAS 
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modelos. As diferenças existentes entre modelo e experimento são pequenas. Além disso os 
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pontos de maiores diferenças, entre modelo e experimento, são poucos e não são transmitidos 

para todas as curvas.  

Um outro ponto positivo para este modelo é a aparente inexistência de uma restrição 

para sua atuação. Não é percebido uma grande variação entre as curvas de valores (velocidade 

e ou temperatura) menores para as de valores maiores. Mesmo crescendo os valores de 

velocidade e/ou temperatura a convergência do material se mantem na média. 

 

6.2 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão para trabalhos futuros tem-se a análise dos pontos de maior variação 

entre modelo e experimento buscando-se nisso o aprimoramento deste modelo. Outra sugestão 

seria verificar qual seria a eficiência deste sistema para outro tipo de função por exemplo uma 

associação exponencial de duas fases ou uma função de potência composta de três coeficientes. 
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