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RESUMO 

O presente trabalho trata do comportamento mecânico à tração do polímero Policloreto de 

Vinila (PVC). A taxa de deformação influencia fortemente o comportamento mecânico, mas 

afeta pouco as propriedades elásticas na faixa de velocidades considerada nesse estudo. Em 

particular, a tensão de proporcionalidade e a tensão máxima são fortemente dependentes das 

taxas de deformação. Expressões analíticas são propostas para descrever a dependência dessas 

grandezas com a taxa de carregamento e as predições dos modelos são comparadas com 

resultados experimentais, mostrando uma boa concordância. 

 

Palavras-Chave: Ensaios de tração; Policloreto de Vinila; Curva Tensão-Deformação; 

Dependência de taxas. 
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ABSTRACT 

The present work is concerned with the mechanical behaviour of a Polyvinyl chloride 

polymer (PVC) in tension. Strain rate strongly influences the inelastic behaviour, but the 

variation of the elastic properties is almost negligible within the range of strain rates 

considered in the study. In particular, the proportionality limit and the ultimate tensile 

strength are strongly rate-dependent. Analytical expressions are proposed for the yield stress 

and ultimate strain as a function of the strain rate. Model predictions are compared with 

experiments showing a good agreement. 

 

 

Keywords: Tensile tests, Polyvinyl chloride, Stress-strain curve, rate-dependency.



 9 

 

 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 2.1 - Tempo aproximado de vida em serviço de produtos de PVC, em função do percentual de 

aplicação. ______________________________________________________________________________ 14 
Figura 2.2 - Corpo de prova padronizado e seus tipos. ___________________________________________ 16 
Figura 2.3 - Corpo de prova padronizado antes do ensaio.________________________________________ 17 
Figura 2.4 - a) Supersolver Tipo E; b) Controlador 4830 _________________________________________ 19 
Figura 2.5 - Conjunto Supersolver tipo E e o Controlador 4830 ___________________________________ 19 
Figura 3.1 - Corpo de prova de teste na máquina de ensaio de tração. ______________________________ 20 
Figura 3.2 - a) Corpo de prova de teste após o ensaio na máquina; b) Corpo de prova de teste após o ensaio 
fora da máquina._________________________________________________________________________ 20 
Figura 3.3 - Curva tensão-deformação do corpo de prova de teste. _________________________________ 21 
Figura 3.4 - Curva tensão-deformação onde o módulo de elasticidade pode ser determinado dividindo-se a 

tensão em qualquer ponto da linha CD pela deformação no mesmo ponto (medido do ponto B, definido como 

deformação zero). ________________________________________________________________________ 22 
Figura 3.5 - Curva Tensão-Deformação onde M é a deformação residual escolhida de 0,001 para encontrar a 

Tensão de Proporcionalidade no ponto r. _____________________________________________________ 23 
Figura 3.6 - a) Curva Tensão-Deformação do corpo de prova número 1; b) Curva Tensão-Deformação do 

corpo de prova número 2. __________________________________________________________________ 24 
Figura 3.7 - a) Corpo de prova número 1 após o ensaio; b) Corpo de prova número 2 após o ensaio. _____ 25 
Figura 3.8 - a) Curva Tensão-Deformação do corpo de prova número 3; b) Curva Tensão-Deformação do 

corpo de prova número 4. __________________________________________________________________ 26 
Figura 3.9 - a) Corpo de prova número 3 após o ensaio; b) Corpo de prova número 4 após o ensaio. _____ 26 
Figura 3.10 - a) Curva Tensão-Deformação do corpo de prova número 5; b) Curva Tensão-Deformação do 

corpo de prova número 6. __________________________________________________________________ 27 
Figura 3.11 - a) Corpo de prova número 5 após o ensaio; b) Corpo de prova número 6 após o ensaio. ____ 28 
Figura 3.12 - Curva tensão-deformação para o corpo de prova número 7. ___________________________ 28 
Figura 3.13 - Corpo de prova de número 7 após o ensaio. ________________________________________ 29 
Figura 3.14 - a) Curva Tensão-Deformação do corpo de prova número 8; b) Curva Tensão-Deformação do 

corpo de prova número 9. __________________________________________________________________ 30 
Figura 3.15 - a) Corpo de prova número 8 após o ensaio; b) Corpo de prova número 9 após o ensaio. ____ 30 
Figura 3.16 - Gráfico com as curvas de tensão-deformação ______________________________________ 31 
Figura 3.17 - Curva Tensão Máxima Média x Velocidades de ensaio. ______________________________ 32 
Figura 3.18 - Curva Tensão de Proporcionalidade Média x Velocidades de ensaio. Comparação do modelo 

analítico com os resultados experimentais. ____________________________________________________ 33 
Figura 3.19 - a) Reta característica do gráfico log(𝜎Máx) x log(v); b) Reta característica do gráfico log(𝜎p) x 

log(v) __________________________________________________________________________________ 34 
 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

Tabela 2.1 - Dimensões das amostras de espessura T, em mm (in) para o tipo I. ______________________ 16 
Tabela 2.2 - Boletim técnico da chapa de PVC rígido (ROCHLING ENGENEERING). ________________ 17 
Tabela 2.3 - Velocidades utilizadas no ensaio de tração __________________________________________ 18 
Tabela 3.1 - Valores da tensão máxima 𝜎Máx e o módulo de elasticidade para a velocidade de ensaio do corpo 

de prova de teste. _________________________________________________________________________ 23 
Tabela 3.2 - Valores da tensão máxima, do módulo de elasticidade e da tensão de proporcionalidade para a 

velocidade de ensaio do corpo de prova 1 e 2. __________________________________________________ 24 
Tabela 3.3 - Valores da tensão máxima, da tensão de proporcionalidade e do módulo de elasticidade para as 

velocidades de ensaio do corpo de prova 3 e 4. _________________________________________________ 26 
Tabela 3.4 - Valores da tensão máxima, do módulo de elasticidade e da tensão de proporcionalidade para a 

velocidade de ensaio do corpo de prova 5 e 6. __________________________________________________ 27 
Tabela 3.5 - Valores da tensão máxima e o módulo de elasticidade para a velocidade de ensaio do corpo de 
prova 7. ________________________________________________________________________________ 29 
Tabela 3.6 - Valores da tensão máxima, o módulo de elasticidade e tensão de proporcionalidade para a 

velocidade de ensaio do corpo de prova 8 e 9. __________________________________________________ 30 
Tabela 3.7 - Valores da tensão máxima média, do módulo de elasticidade médio de tensão de 

proporcionalidade médio para todas as velocidades. _____________________________________________ 31 
Tabela 3.8 - Valores das constantes a, b, c e d características do material e suas unidades. ______________ 32 
 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO, P.12 

2 MATERIAIS E MÉTODOS, P.12 

2.1 O POLICLORETO DE VINILA - PVC, P.12 

2.2 ENSAIOS MECÂNICOS EM POLÍMEROS, P15 

2.3 O ENSAIO DE TRAÇÃO, P.15 

2.3.1 NORMA ASTM D638, P.15 
2.3.2 CORPO DE PROVA, P.16 
2.3.3 VELOCIDADES APLICADAS NO ENSAIO, P.18 
2.3.4 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS  NO ENSAIO, P.18 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES, P.19 

4 CONCLUSÕES, P.34 

5 BIBLIOGRAFIA, P.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

1  INTRODUÇÃO 

O projeto consiste em realizar ensaios de tração, de acordo com a norma ASTM D638, 

em amostras de Policloreto de Vinila, que possui o nome comercial e é mais conhecido pelo 

acrónimo PVC e que é normalmente utilizado em tubulações para águas frias e esgotos 

prediais. O intuito foi analisar a influência da velocidade do carregamento na resposta 

mecânica do material. Os ensaios de tração foram realizados em cinco diferentes velocidades 

(deslocamento do travessão) com dois corpos de prova por velocidade.  

Observou-se que o módulo de elasticidade permanece praticamente inalterado (o que 

elimina o comportamento viscoelástico), mas que a tensão de proporcionalidade e a tensão 

máxima são fortemente afetadas pela velocidade do teste (o que pode indicar um 

comportamento elasto-viscoplástico). Contudo, o objetivo básico nessa fase inicial do estudo 

não foi caracterizar o comportamento plástico e sim propor expressões analíticas simples para 

a tensão de proporcionalidade e a tensão máxima como função da taxa de alongamento do 

corpo de prova.  

Apenas dois testes realizados com duas velocidades diferentes são necessários para a 

identificação experimental dos parâmetros que aparecem nas equações propostas. As 

predições do modelo são comparadas com resultados experimentais, mostrando uma boa 

concordância. Dessa forma, com um número reduzido de testes é possível determinar 

propriedades do material para uma ampla faixa de taxas de carregamento, permitindo 

economia tanto de recursos como de tempo. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 O POLICLORETO DE VINILA - PVC 

O polímero a ser estudado e ensaiado neste projeto será o Policloreto de Vinila, o 

PVC, que pertence ao grupo dos termoplásticos amorfos, ou seja, materiais plásticos que 

apresentam a capacidade de ser repetidamente amolecidos pelo aumento de temperatura e 

endurecidos pelo resfriamento, alteração esta reversível. Os materiais termoplásticos são 

visco-elástico que significa que as suas propriedades mecânicas refletem as características de 

ambos os líquidos viscosos e sólidos elásticos. Assim, quando um termoplástico é tensionado, 
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ele responde exibindo fluxo viscoso (que dissipa a energia) e deslocamento elástico (que 

armazena energia). As propriedades dos materiais visco-elásticos dependem do tempo, 

temperatura e velocidade de deformação. No entanto, o teste de tensão-deformação 

convencional é frequentemente usado para descrever a (curto prazo) propriedades mecânicas 

de plásticos (CRAWFORD, 1998).  

Os produtos de PVC possuem excelente relação custo/benefício destinadas à 

infraestrutura e à construção civil, além de seu emprego em calçados, embalagens, 

brinquedos, laminados técnicos e outros bens duráveis. O PVC é o mais versátil dentre os 

plásticos. Devido à necessidade de a resina ser formulada mediante a incorporação de 

aditivos, o PVC pode ter suas características alteradas dentro de um amplo espectro de 

propriedades em função da aplicação final, variando desde o rígido ao extremamente flexível, 

passando por aplicações que vão desde tubos e perfis rígidos para uso na Construção Civil até 

brinquedos e laminados flexíveis para acondicionamento de sangue e plasma. A grande 

versatilidade do PVC deve-se, em parte, também à sua adequação aos mais variados processos 

de moldagem, podendo ser injetado, extrudado, calandrado, espalmado, somente para citar 

algumas das alternativas de transformação. 

Uma vez que a resina de PVC é totalmente atóxica e inerte, o PVC pode ser utilizado 

nos mais diversos segmentos de mercado. As aplicações diretamente ligadas à Construção 

Civil (tubos e conexões, perfis e fios e cabos principalmente) somam aproximadamente 62% 

da demanda total de PVC no Brasil (ORMANJI, 2006). Nessas aplicações o PVC mostra 

excelente relação custo-benefício se confrontado com a de materiais concorrentes como a 

madeira, metais e cerâmicas, além de apresentar vantagens facilmente perceptíveis em 

quesitos como comportamento antichama, resistência química e ao intemperismo, isolamento 

térmico e acústico, facilidade de instalação, baixa necessidade de manutenção e excelente 

acabamento, dentre outras. 

O PVC é obtido a partir de 57% de insumos provenientes do sal marinho ou da terra 

(sal-gema), e somente 43% de insumos provenientes de fontes não renováveis como o 

petróleo e o gás natural. Estima-se que somente 0,25% do suprimento mundial de gás e 

petróleo são consumidos na produção do PVC. Vale ressaltar que existe tecnologia disponível 

para a substituição dos derivados de petróleo e gás pelos de álcool vegetal (cana de açúcar e 

outros) (ORMANJI, 2006).  
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O PVC é reciclável e no Brasil a reciclagem do PVC é realizada há décadas e existe 

toda uma estrutura industrial organizada para esse fim. Além da tradicional reciclagem 

mecânica, existem disponíveis outras tecnologias como a reciclagem energética e química.  

O PVC é caracterizado como um material de aplicações de longo ciclo de vida, ou 

seja, aplicações nas quais o tempo de vida útil do produto antes de seu descarte para o meio 

ambiente é bastante longo, por exemplo, mais de 20 anos. A Figura 2.1 apresenta o tempo de 

vida útil aproximado dos principais produtos feitos com PVC e seu percentual de utilização. 

 

      

Figura 2.1 - Tempo aproximado de vida em serviço de produtos de PVC, em função do 

percentual de aplicação.  

Fonte: ORMANJI (2006)  

 

Devido a suas características, fica evidente que o PVC é a matéria-prima do 

desenvolvimento sustentável, tanto por sua versatilidade quanto pelos segmentos de mercado 

nos quais participa, notadamente aqueles ligados diretamente à Construção Civil, o que torna 

relevante científica e socialmente qualquer projeto de pesquisa cujo tema seja esse material 

tão especial (ORMANJI, 2006). 
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2.2 ENSAIOS MECÂNICOS EM POLÍMEROS 

Existem vários tipos de ensaios para caracterizar as propriedades mecânicas de 

polímeros, ou seja, estáticos, dinâmicos, destrutivos, não destrutivos, curta duração, longa 

duração, entre outros. As solicitações podem ser na forma de tensão ou de deformação. 

Grande parte dos ensaios mecânicos pode ser registrada através de curvas tensão-deformação. 

Existem várias formas para solicitar um polímero de forma estática, dentre eles: tração, 

compressão, flexão, cisalhamento entre outros (CANEVAROLO, 2007). O que iremos utilizar 

para este estudo será o de tração, pois além de ser o mais e importante devido a sua fácil 

execução e sua reprodutividade dos resultados dentre todos, é o mais adequado para o nosso 

objetivo final. 

 

2.3 O ENSAIO DE TRAÇÃO 

O ensaio de tração foi realizado de acordo com a norma ASTM D638 Standard Test 

Method for Tensile Properties of Plastics (Método padrão de ensaio de tração para 

propriedades de plásticos). Desde os corpos de provas até a velocidade do ensaio foram 

padronizados de acordo com a norma citada. As características deste ensaio padronizado serão 

apresentadas neste estudo detalhadamente. 

 

2.3.1  Norma ASTM D638 

 

Esse método de teste envolve a determinação das propriedades sobre tração de plásticos 

reforçados e não reforçados, para o controle e especificação de materiais poliméricos, na 

forma padronizada de corpos de prova na forma de halteres de acordo com condições 

definidas de pré-tratamento, temperatura, humidade e velocidade de teste da máquina. Este 

método é aplicável a materiais de teste de qualquer espessura até 14 mm (0,55 pol.).  No caso 

deste projeto em questão utilizaremos a espessura normalmente utilizada na fabricação de 

dutos de PVC que é de 3 mm. Os valores devem ser apresentados no SI (Sistema 

Internacional) de unidade assim como as informações presentes na norma. 
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2.3.2  Corpo de Prova 

 

Para polímeros rígidos e semirrígidos, que é o caso desse estudo, o corpo de prova deve 

apresentar as dimensões de acordo com a Figura 2.2. Neste caso utilizaremos o tipo I, pois 

este é designado para amostras rígidas com espessuras até 7 mm ou menor.  

 

Figura 2.2 - Corpo de prova padronizado e seus tipos. 

Fonte: ASTM D638 (2014) 

 

As dimensões na Figura 2.2 estão expostas na Tabela 2.1 para o tipo I, como foi 

mencionado anteriormente, estas estão no sistema de unidade SI (Sistema Internacional).  

   Tabela 2.1 - Dimensões das amostras de espessura T, em mm (in) para o tipo I. 

DIMENSÕES 

(VER FIGURA 4.5) 

TIPO I 

(7 mm ou abaixo de espessura) 
TOLERÂNCIAS 

W – Largura da Seção Estreita 13 mm  ± 0.5 

L – Comprimento da Seção Estreita 57 mm ± 0.5 

WO – Largura Total 19 mm + 6.4 

LO – Comprimento Total 165 mm Sem Máximo 

G – Comprimento do Calibre/Bitola 50 mm ± 0.25 

D – Distância Entre as Garras 115 mm ± 5 

R – Raio do Filete 76 mm ± 1 

 

Vale lembrar que a espessura T citada acima deve ser de 3.2 mm com tolerância de ± 0.4 

mm. A largura do centro Wc tem que ser  + 0.00 mm, -0.10 mm, quando comprada com a 

largura W em outras partes da seção reduzida. Largura e comprimento total podem ser 
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maiores que o mínimo pra evitar a quebra das garras para determinados materiais. O 

comprimento do calibre/bitola G é a marcação de teste. 

Concluindo, todos os corpos de provas devem estar livres de imperfeições, arranhões ou 

falhas visíveis. É de grande importância que o lixamento final seja feito na direção paralela ao 

eixo longo do corpo de prova (direção axial). 

Seguindo todos os requisitos mencionados na norma para a produção de corpos de prova, 

foram confeccionados 10 corpos de provas para os testes necessários. Estes foram feitos no 

Laboratório de Ensaios em Dutos (LED), a partir de uma chapa de PVC rígido 2x2. Na Figura 

2.3 uma amostra do corpo de prova depois de produzido e feito o acabamento necessário. 

    

Figura 2.3 - Corpo de prova padronizado antes do ensaio. 

 

Na Tabela 2.2 estão as informações mais importantes para o presente estudo, desta chapa 

de PVC da qual foram produzidos os corpos de prova. 

Tabela 2.2 - Boletim técnico da chapa de PVC rígido (ROCHLING ENGENEERING). 

 MÉTODO TESTADO UNIDADE VALOR 

PROPRIEDADES GERAIS    

Densidade DIN EN ISO 1183-1 g/cm³ 1,47 

Absorção de água DIN EN ISO 62 % ≤ 3 

Inflamabilidade UL 94 N/mm2 V0 

PROPRIEDADES MECANICAS    

Tensão de deformação DIN EN ISO 527 N/mm2 200 

Módulo de tensão elástica DIN EN ISO 527 Mpa 3100 

Resistência ao impacto DIN EN ISO 179 kJ/m2 4 

Dureza shore DIN EN ISO 868 Escala D 85 

PROPRIEDADES TÉRMICAS    

Condutividade térmica DIN 52612-1 W / (m* K) 0,16 

Coeficiente de expansão linear térmica DIN 53752 10
-6

 K
-1 

60 – 80 

Temperatura de deflexão térmica DIN EN ISSO 306 
o
C 82 
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2.3.3  Velocidades Aplicadas no Ensaio 

 

As velocidades utilizadas no ensaio, de acordo com a norma, para traçar a curva tensão 

deformação estão descritas na Tabela 2.3 para cada corpo de prova juntamente com a sua 

espessura (t), sua largura da seção estreita (W) e o comprimento inicial (l0). 

Tabela 2.3 - Velocidades utilizadas no ensaio de tração 

Corpos de 

prova 

Espessuras – t 

(mm) 

Largura da seção 

estreita – W (mm) 

Comprimento inicial 

- l0 (mm) 

Velocidades 

(mm/min) 

1 3,1 12,6 91 5 

2 3,1 12,5 91 5 

3 3,1 13,3 91 50 

4 3,1 13,4 91 50 

5 3,15 13,2 91 0,5 

6 3,1 12,9 91 0,5 

7 3,1 13,2 91 10 

8 3,1 13,3 91 500 

9 3,2 13 91 500 

 

Com essas diferentes velocidades, dez ensaios foram realizados e as curvas tensão-

deformação foram traçadas e analisadas. Os resultados e as análises feitas serão exploradas e 

discutidas no próximo tópico. 

 

2.3.4  Equipamentos Utilizados  no Ensaio 

 

Os equipamentos utilizados para realizar o ensaio de tração e para coletar os dados do 

mesmo foram, respectivamente, a Shimatzu Servopulser Tipo E Modelo EHF-EB50KN 

mostrado na Figura 2.4 (a) e o Shimatzu Controlador 4830 mostrado na Figura 2.4 (b). O 

conjunto é mostrado na Figura 2.5. 
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Figura 2.4 - a) Supersolver Tipo E; b) Controlador 4830 

 

 

Figura 2.5 - Conjunto Supersolver tipo E e o Controlador 4830 

 

Todos os equipamentos foram regulados de acordo com a Norma ASTM D638 para que 

todos os resultados fossem padronizados. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No primeiro experimento, realizado como teste para regular a máquina e o 

controlador, a velocidade de teste foi de 5 mm/s . A Figura 3.1 mostra o corpo de prova de 

teste posicionado durante o ensaio preso nas garras da máquina.  
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Figura 3.1 - Corpo de prova de teste na máquina de ensaio de tração. 

 

Ao final do ensaio o corpo de prova apresentou fratura de característica frágil, como 

mostra a Figura 3.2 (a) e a Figura 3.2 (b). 

 

Figura 3.2 - a) Corpo de prova de teste após o ensaio na máquina; b) Corpo de prova de 

teste após o ensaio fora da máquina. 

 

Ao final do ensaio, uma curva tensão-deformação foi plotada para observar o 

comportamento do material ensaiado, ilustrado na Figura 3.3 onde o eixo das abscissas é a sua 

deformação e o eixo das ordenadas é a tensão, e também foi calculada a sua tensão máxima 
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(𝜎Máx) e o seu Módulo de Elasticidade (E), mostrados na Tabela 3.1 junto com a velocidade 

do ensaio. 

 

Figura 3.3 - Curva tensão-deformação do corpo de prova de teste. 

 

Para o cálculo do Módulo de Elasticidade E, na norma ASTM D638, diz que, devemos 

estender a porção linear inicial da curva tensão-deformação e dividindo-se a diferença de 

tensão (Δ𝜎) correspondente a qualquer segmento de seção nessa linha reta pela diferença 

correspondente de deformação (Δε). Mas como nesse caso o material apresenta uma região de 

comportamento Hookeano (Linear), como mostrado na Figura 3.4, o Módulo de Elasticidade 

(E) é calculado dividindo-se a tensão em qualquer ponto da linha CD pela deformação no 

mesmo ponto (medido do ponto B, definido como deformação zero), onde neste gráfico, na 

abscissa temos a Deformação e na ordenada temos a Tensão. Todos os valores do módulo de 

elasticidade devem ser calculados utilizando a área da seção transversal original da média no 

segmento de comprimento padrão da amostra nos cálculos. O resultado deve ser expresso em 

Pascal. A Equação 1 resume a relação citada acima: 

                               (1) 

  

Onde: 

  E = Módulo de Elasticidade [ Pascal ] 

  𝜎 = Tensão [ Pascal ] 

  ε = Deformação [ Adimensional ] 



 22 

 

 

Figura 3.4 - Curva tensão-deformação onde o módulo de elasticidade pode ser 

determinado dividindo-se a tensão em qualquer ponto da linha CD pela deformação no 

mesmo ponto (medido do ponto B, definido como deformação zero). 

Fonte: ASTM D638 (2014) 

 

Para o cálculo da Tensão de Proporcionalidade (𝜎p), que é a tensão limite que o 

material obedece a Lei de Hooke (comportamento linear), ou seja, a partir desta tensão a 

deformação não é mais proporcional à tensão, admite-se que uma deformação residual de 

0,001% seja o limite da zona elástica. Na Figura 3.5, MN é uma reta paralela ao 

comportamento linear expresso pela reta AO, traçada a partir desta deformação residual. Onde 

a reta MN corta a curva tensão-deformação, a tensão neste ponto, é a Tensão de 

Proporcionalidade. A Equação 2, proposta, que determina essa Tensão limite de 

proporcionalidade é: 

 

                              (2) 

 

Onde: 

 

  𝜎p = Tensão de Proporcionalidade [ Pascal ] 

  E = Módulo de Elasticidade [ Pascal ] 

  ε = Deformação [ Adimensional ] 

         M (“OFFSET/DESVIO”) = 0.001 
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Figura 3.5 - Curva Tensão-Deformação onde M é a deformação residual escolhida de 

0,001 para encontrar a Tensão de Proporcionalidade no ponto r. 

Fonte: ASTM D638 (2014) 

 

Tabela 3.1 - Valores da tensão máxima 𝜎Máx e o módulo de elasticidade para a 

velocidade de ensaio do corpo de prova de teste. 

Corpo de 

prova 

Tensão Máxima – 𝜎Máx 

(MPa) 

Módulo de Elasticidade – E 

(GPa) 

Velocidades - v 

(mm/s) 

Teste 56,52 2,8 5 

 

No próximo experimento, e nos demais, foram seguidos os procedimentos realizados 

para o corpo de prova de teste, fornecendo uma curva tensão-deformação. Desta obtivemos 

uma tensão máxima, o módulo de elasticidade e também a tensão de proporcionalidade 

através da reta paralela a porção linear desta curva (ver Figura 3.5). 

Para os corpos de prova número 1 e número 2 a velocidade de teste foi de 5 mm/min e 

seus gráficos da curva tensão-deformação estão na Figura 3.6 (a) e na Figura 3.6 (b), 

respectivamente, onde na abscissa estão os valores obtidos para as deformações e na ordenada 

estão os valores obtidos de tensão. Na Figura 3.7 (a) e na Figura 3.7 (b) estão os corpos de 

provas de numero 1 e de número 2, respectivamente, após o ensaio de tração. 
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Figura 3.6 - a) Curva Tensão-Deformação do corpo de prova número 1; b) Curva 

Tensão-Deformação do corpo de prova número 2. 

 

Na Tabela 3.2 estão os resultados obtidos de Tensão Máxima 𝜎Máx, o Módulo de 

Elasticidade (E) e a Tensão de Proporcionalidade (𝜎p), calculados para a velocidades de 

ensaio do corpo de prova 1 e 2. 

 

Tabela 3.2 - Valores da tensão máxima, do módulo de elasticidade e da tensão de 

proporcionalidade para a velocidade de ensaio do corpo de prova 1 e 2. 

Corpo 

de prova 

Tensão 

Máxima – 

𝜎Máx (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade – E 

(MPa) 

Velocidades - v 

(mm/min) 

Tensão de 

Proporcionalidade – 𝜎p 

(MPa) 

1 46,56 2.7 5 33,82 

2 45,70 2.7 5 31,17 
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Figura 3.7 - a) Corpo de prova número 1 após o ensaio; b) Corpo de prova número 2 

após o ensaio. 

 

Uma importante observação não pode deixar de ser feita, é que o interesse nesse 

presente estudo é saber a tensão máxima, o módulo de elasticidade e a tensão de 

proporcionalidade, como foi dito anteriormente. Sendo assim, em alguns ensaios não foram 

acompanhados até a tensão de ruptura do material, ou seja, até o final e sim foram 

interrompidos quando os valores de interesse foram encontrados, como é o caso do corpo de 

prova número 1 e 2. 

Para o corpo de prova número 3 e 4, a velocidade de teste foi a de 50 mm/min, as 

informações sobre os dois ensaios estão na Figura 3.8 (a) e na Figura 3.8 (b), que mostram os 

gráficos com a curva tensão-deformação, na Tabela 3.3 com os dados adquiridos do ensaio e 

na Figura 3.9 (a) e Figura 3.9 (b) as imagens de como os corpos de prova se comportaram ao 

final do ensaio. 
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Figura 3.8 - a) Curva Tensão-Deformação do corpo de prova número 3; b) Curva 

Tensão-Deformação do corpo de prova número 4. 

 

Tabela 3.3 - Valores da tensão máxima, da tensão de proporcionalidade e do módulo de 

elasticidade para as velocidades de ensaio do corpo de prova 3 e 4. 

Corpo de 

prova 

Tensão 

Máxima – 

𝜎Máx (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade – 

E (GPa) 

Velocidades – 

v (mm/min) 

Tensão de 

Proporcionalidade 

– 𝜎p (MPa) 

3 51,96 2,7 50  35,32 

4 50,44 2,7 50 33,49 

 

 

 

Figura 3.9 - a) Corpo de prova número 3 após o ensaio; b) Corpo de prova número 4 

após o ensaio. 
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Nos ensaios dos corpos de prova número 5 e número 6, a velocidade dos testes foi de 

0.5 mm/min. As informações sobre os ensaios estão na Figura 3.10 (a) e na Figura 3.10 (b)  

que mostram os gráficos com as curvas tensão-deformação, na Tabela 3.4 com os dados 

adquiridos deste ensaio e na Figura 3.11 (a) e na Figura 3.11 (b) as imagens de como os 

corpos de prova se comportaram ao final do ensaio.  

 

 

Figura 3.10 - a) Curva Tensão-Deformação do corpo de prova número 5; b) Curva 

Tensão-Deformação do corpo de prova número 6. 

 

Tabela 3.4 - Valores da tensão máxima, do módulo de elasticidade e da tensão de 

proporcionalidade para a velocidade de ensaio do corpo de prova 5 e 6. 

Corpo de 

prova 

Tensão 

Máxima – 

𝜎Máx (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade – 

E (GPa) 

Velocidades 

(mm/min) 

Tensão de 

Proporcionalidade 

– 𝜎p (MPa) 

5 41,76 2,7 0,5 29,20 

6 43,59 2,7 0,5 31,22 
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Figura 3.11 - a) Corpo de prova número 5 após o ensaio; b) Corpo de prova número 6 

após o ensaio. 

 

No ensaio do corpo de prova número 7, a velocidade do teste foi de 10 mm/min. As 

informações sobre o ensaio estão na Figura 3.12, que mostra o gráfico com a curva tensão-

deformação, na Tabela 3.5 com os dados adquiridos e na Figura 3.13 a imagem de como o 

corpo de prova se comportou ao final do ensaio.  

 

        

       Figura 3.12 - Curva tensão-deformação para o corpo de prova número 7. 
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Tabela 3.5 - Valores da tensão máxima e o módulo de elasticidade para a velocidade de 

ensaio do corpo de prova 7. 

Corpo de 

prova 

Tensão 

Máxima – 

𝜎Máx (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade – 

E (GPa) 

Velocidades 

(mm/min) 

Tensão de 

Proporcionalidade 

– 𝜎p (MPa) 

7 48,49 2,7 10 33,98 

 

 

 

Figura 3.13 - Corpo de prova de número 7 após o ensaio. 

 

Nos ensaios dos corpos de prova número 8 e número 9, a velocidade dos testes foi de 

500 mm/min. As informações sobre os ensaios estão na Figura 3.14 (a) e na Figura 3.14 (b) 

que mostram os gráficos com as curvas tensão-deformação, na Tabela 3.6 com os dados 

adquiridos e na Figura 3.15 (a) e na Figura 3.15 (b) as imagens de como os corpos de prova se 

comportaram ao final do ensaio. 
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Figura 3.14 - a) Curva Tensão-Deformação do corpo de prova número 8; b) Curva 

Tensão-Deformação do corpo de prova número 9. 

 

Tabela 3.6 - Valores da tensão máxima, o módulo de elasticidade e tensão de 

proporcionalidade para a velocidade de ensaio do corpo de prova 8 e 9. 

Corpo 

de prova 

Tensão 

Máxima – 

𝜎Máx (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade – E 

(GPa) 

Velocidades 

(mm/min) 

Tensão de 

Proporcionalidade – 𝜎p 

(MPa) 

8 57,37 2,7 500 38,03 

9 55,48 2,7 500 37,14 

        

 

 

Figura 3.15 - a) Corpo de prova número 8 após o ensaio; b) Corpo de prova número 9 

após o ensaio. 
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Após todos os ensaios, foi observado que o Módulo de Elasticidade (E) não variou ou 

variou muito pouco (de forma desprezível) com a velocidade. Já a Tensão Máxima (𝜎Máx) 

variou, na proporção de quanto maior a velocidade, maior a Tensão Máxima. Sendo assim, na 

Figura 3.16, está o gráfico com as curvas de tensão-deformação para todas as velocidades 

onde é possível observar este comportamento. Outro ponto importante é que a Tensão de 

Proporcionalidade (𝜎p) também variou com a velocidade de teste, e quanto maior a velocidade 

maior a Tensão de Proporcionalidade (𝜎p). Na Tabela 3.7 encontram-se os valores médios de 

Tensão Máxima e de Módulo de Elasticidade referentes as velocidades usadas no ensaio, onde 

se comprova o que foi dito acima. Além destes, a Tensão de Proporcionalidade (𝜎p) calculada 

anteriormente. 

 

Figura 3.16 - Gráfico com as curvas de tensão-deformação 

para todas as velocidades de ensaio.  

 

Tabela 3.7 - Valores da tensão máxima média, do módulo de elasticidade médio de 

tensão de proporcionalidade médio para todas as velocidades. 

Velocidades 

– 

v (mm/min) 

Tensão 

Máxima 

1 – 

(MPa) 

Tensão 

Máxima 

2 – 

(MPa) 

Tensão 

Máxima 

média 

(MPa) 

Módulo de 

Elasticidade 

Médio – E 

(GPa) 

𝜎p 

(MPa) 

1 – 

𝜎p 

(MPa) 

2 – 

Tensão de 

Proporcionalidade 

Média - 

𝜎p (MPa) 

0,5 41,76 43,59 42,68 2,7 29,20 31,22 30,21 

5 46,56 45,70 46,13 2,7 33,82 31,17 32,50 

10 48,49 48,49 48,49 2,7 33,98 33,98 33,98 

50 51,96 50,44 51,20 2,7 35,32 33,49 34,41 

500 57,37 55,48 56,43 2,7 38,03 37,14 37,59 
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Da análise dos resultados, propõem-se as seguintes expressões: a Equação 3 para a 

tensão máxima e a Equação 4 para a tensão de proporcionalidade em função da velocidade do 

ensaio. 

                                  (3) 

 

                                   (4) 

 

As constantes a, b, c e d nas equações são oriundas das propriedades do material e seus 

valores e suas unidades estão na Tabela 3.8.  

Tabela 3.8 - Valores das constantes a, b, c e d características do material e suas 

unidades. 

a [MPA, min] b c [MPA, min] d 

43,34 4,57x10
-2 

 30,95 3,48x10
-2

 

 

A Equação 3 e a Equação 4 foram obtidas, respectivamente, através da curva do 

gráfico das tensões médias máximas e as tensões médias de proporcionalidade com a as suas 

respectivas velocidades no software CurveExpert 1.4. O gráfico com as curvas obtidas estão 

na Figura 3.17, para os valores de tensão máxima média e na Figura 3.18, para os valores de 

tensão de proporcionalidade média e os valores experimentais de cada um para comparação 

entre o experimental e o analítico. 

 

Figura 3.17 - Curva Tensão Máxima Média x Velocidades de ensaio.  

Comparação do modelo analítico com os resultados experimentais. 
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Figura 3.18 - Curva Tensão de Proporcionalidade Média x Velocidades de ensaio. 

Comparação do modelo analítico com os resultados experimentais. 

 

 Os valores a, b, c, d, podem ser obtidos usando-se uma técnica do tipo mínimos 

quadrados (Curve Expert 1.4) ou de uma forma gráfica bastante simples descrita a seguir. A 

partir das equações obtidas, tomando o logaritmo das mesmas, resultam na Equação 5 e na 

Equação 6. 

                        (5) 

 

                                    (6) 

 

As curvas características que descrevem as duas equações acima são retas, como é 

possível verificar na Figura 3.19 (a) e na Figura 3.19 (b) onde no primeiro, o eixo das 

abscissas encontra-se os valores para o log(𝜎Máx) e no eixo das ordenadas os valores de log(v). 

No segundo no eixo das ordenadas estão os valores de log(𝜎p) e no eixo das abscissas os 

valores de log(v). As constantes log(a) e log(c) são os valores de onde a reta se inicia e as 

constantes b e d são as inclinações da reta. 
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Figura 3.19 - a) Reta característica do gráfico log(𝜎Máx) x log(v); b) Reta característica 

do gráfico log(𝜎p) x log(v) 

 

4  CONCLUSÕES 

Observando os gráficos obtidos na Figura 3.19 (a) e na Figura 3.19 (b), conclui-se que, 

apenas dois testes realizados com duas velocidades diferentes são necessários para a 

identificação experimental dos parâmetros que aparecem nas equações propostas. As 

predições do modelo foram comparadas com os resultados experimentais, e mostraram uma 

boa concordância. Dessa forma, com um número reduzido de testes é possível determinar 

propriedades do material para uma ampla faixa de taxas de carregamento, permitindo 

economia tanto de recursos como de tempo. 

Nesse trabalho foi estudado o comportamento à tração do PVC, constatando-se que o 

módulo de elasticidade é pouco afetado pela velocidade de carregamento, ao contrário da 

tensão de proporcionalidade e da tensão máxima. Somente ensaios de ruptura foram 

realizados. Provavelmente, ao se descarregar o material, será observada uma deformação 

plástica ou permanente, o que caracterizaria um comportamento elasto-viscoplástico. 

Contudo, esse não foi o objetivo básico desse trabalho, que consistiu em propor expressões 

simples que relacionem as duas propriedades (tensão de proporcionalidade e tensão máxima) 

com a taxa de carregamento. Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios. 

O estudo do comportamento elasto-viscoplástico e a extensão desse comportamento 

para tubulações de paredes finas ficam como sugestão para trabalhos futuros. 
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