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Influência da Espessura de Corpo de Prova do Poli(Fluoreto de Vinilideno) em Ensaios 

de Fadiga Uniaxial 

Jonathas Eric Santana dos Santos 

Março/2014 
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           Prof. Celio Albano da Costa Neto 

Curso: Engenharia de Petróleo 

A falha por fadiga é uma preocupação constante em qualquer aplicação de 

engenharia, como na indústria do petróleo e gás. Nessa, é crescente o uso de 

polímeros, como barreira de pressão de risers e bend stiffeners. Um polímero muito 

utilizado é o polifluoreto de vinilideno (PVDF) visto que apresenta elevada resistência 

mecânica e química, além de poder operar em altas temperaturas. Não obstante sua 

aplicação em componentes sujeitos a carregamentos dinâmicos, uma metodologia 

para avaliar o comportamento em fadiga dos polímeros ainda não está estabelecida. 

No sentido de contribuir para o desenvolvimento metodológico de testes de fadiga em 

polímeros, este trabalho visa avaliar a influência da espessura do corpo de prova em 

ensaios de fadiga por tração, avaliar e quantificar as tensões e deformações dos 

corpos de prova de PVDF com espessuras diferentes. Os ensaios de fadiga realizados 

durante o intervalo de 600.000 ciclos, de modo geral, não alterou as propriedades do 

material. Apenas os corpos de prova grandes no maior intervalo de deformações 

romperam e apresentaram alterações no material, comprovando a influência da 

espessura do corpo de prova nessas condições de ensaios de fadiga. 
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Influence of Thickness of Polyvinylidene Fluoride Specimen in Uniaxial Fatigue Tests 
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Course: Petroleum Engineering 

The fatigue failure is a constant concern in any engineering application, as in 

the oil and gas industry. At this one, is increasing the use of polymers as barrier 

pressure in risers and in bend stiffeners. A commonly used polymer is Polyvinylidene 

fluoride (PVDF) as it exhibits high mechanical and chemical resistance, and can 

operate in higher temperatures. Nevertheless, its application in components subjected 

to dynamic loads, a methodology to assess the fatigue behavior of polymers is not yet 

established. In order to contribute to the methodological development of fatigue tests 

on polymers, this study aims to evaluate the influence of the specimen thickness in 

tensile fatigue tests, assess and quantify the stresses and strains of the PVDF 

specimens with different thicknesses. Comparative tensile tests showed, after fatigue, 

no major change in the elastic modulus of the material and that there was a slight 

reduction in the yield strength. The uniaxial fatigue tests performed, during an interval 

of 600.000 cycles, in the major of cases, did not modify the material properties. Only 

the great specimens at the biggest strain interval broke and presented modifications at 

the material, proving the influence of the specimen thickness in those conditions of 

uniaxial fatigue tests. 
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1. Introdução 

O PVDF é um fluoropolímero obtido a partir da polimerização do fluoreto de 

vinilideno –[CH2-CF2]-, que detém elevada resistência mecânica e química, boas 

propriedades elétricas, é o mais barato dentre os fluoropolímeros. Tem massa molar 

de 250000g/mol e cadeia molecular que consiste de aproximadamente 2.350 

monômeros. [1]  

A falha por fadiga é uma preocupação constante em qualquer aplicação de 

engenharia, dado que tensões cíclicas ou flutuantes estão quase sempre presentes. O 

uso de polímeros na indústria do petróleo, gás e biocombustível é crescente, onde 

dois exemplos típicos são: o uso como barreira de pressão de risers e em bend 

stiffeners. E o PVDF é um dos principais polímeros em utilização, devido também a 

sua abrangência de temperaturas em que pode ficar em operação (de -60º até 160ºC, 

ou se contínua de -20 ºC a 130 ºC). [2] Não obstante sua aplicação em componentes 

sujeitos a carregamentos dinâmicos, uma metodologia para avaliar o comportamento 

em fadiga dos polímeros ainda não está estabelecida. No sentido de contribuir para o 

desenvolvimento metodológico de testes de fadiga em polímeros, este trabalho visa a 

avaliar a influência da espessura (constrição mecânica) do corpo de prova em ensaios 

de fadiga por tração. 

1.1.  Objetivo 

Os objetivos desse trabalho são: avaliar e quantificar as tensões e 

deformações dos corpos de prova poliméricos com espessuras diferentes. Em 

seguida, selecionar condições de ensaio (frequência e amplitude) que permitam 

determinar a influência da espessura (constrição mecânica) na vida útil do material 

polimérico. 

 

 

 

 

 



 2 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Polifluoreto de Vinilideno 

O Polifluoreto de vinilideno (PVDF) é um termoplástico semicristalino de 

engenharia de alto desempenho, que combina elevada resistência mecânica e elevada 

resistência à temperatura. O homopolímero utilizado nesse trabalho era, devido ao seu 

processamento, livre de aditivos estabilizantes e plastificantes, que lhe confere alto 

grau de pureza e consequentemente qualidade. [3] 

 O PVDF um fluoropolímero obtido a partir da polimerização do fluoreto de 

vinilideno, como mostrado na Figura 1, e formando o homopolímero de PVDF.  

 

Figura 1: Polimerização do PVDF [3] 

Esse material, entretanto, pode também ser formado como um copolímero 

(cadeias formadas a partir de monômeros diferentes). Uma das opções é a de formar 

o copolímero VF2-CTFE (onde VF2=fluoreto de vinilideno e CTFE=clorotrifluoretileno) 

que melhora as propriedades do polímero a temperaturas baixas. A outra VF2-HFP 

(onde HFP=hexafluoropropileno) que permite um balanço entre boas propriedades a 

baixas temperaturas e as propriedades termomecânicas do homopolímero. [4] Os 

copolímeros por serem menos cristalino são mais flexíveis que o homopolímero. 

 

Figura 2: Monômeros de clorotrifluoretileno à esquerda e hexafluoropropileno à direita 

No entanto, há desvantagens, dependendo da aplicação do PVDF, em formar o 

copolímero de PVDF, visto que com meros diferentes o grau de empacotamento das 
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cadeias é afetado, tornando-o menos cristalino. E isso se torna uma desvantagem em 

determinadas situações, já que, segundo CANEVAROLO [5], à medida que o grau de 

cristalinidade de um polímero aumenta o módulo elástico, a resistência ao escoamento 

e a dureza também aumentam.  

O PVDF por ser um polímero semicristalino contem regiões amorfas e 

cristalinas e é a conformação das cadeias poliméricas que vão determinar as formas 

cristalinas, e fases α¸ β, γ e δ, também conhecidas como II, I, III e IV, respectivamente. 

[6] 

A fase cristalina β foi muito estudada por causa de suas propriedades 

piezoeléctricas, sendo usada para sensores de pressão. Por outro lado, a fase apolar 

α está sendo bastante utilizada para aplicações estruturais (risers, por exemplo) 

devido às suas ótimas resistências mecânicas e químicas. [1] 

2.1.1. Viscoelasticidade em polímeros 

A viscoelasticidade é definida como o fenômeno pelo qual o polímero 

apresenta características de um fluido e de um sólido elástico ao mesmo tempo. A 

fração elástica da deformação aparece devido a variações do ângulo e a distância de 

ligação entre os átomos da cadeia polimérica (tanto da principal quanto de grupos 

laterais). A fração plástica ocorre por causa do atrito entre as cadeias poliméricas. Isso 

faz com que o polímero demore um tempo finito para responder à solicitação, gerando 

urna defasagem entre a solicitação e a resposta. [7] 

2.2. Fadiga 

Fadiga é o processo pelo qual os materiais perdem suas características iniciais 

devido a esforços repetitivos. A falha resultante da fadiga pode variar desde a perda 

de elasticidade e resistência da peça até sua quebra total.  

A falha por fadiga ocorre devido à nucleação e propagação de defeitos em 

materiais devido a ciclos alternados de tensão/deformação. Em metais, inicialmente as 

tensões cisalhantes provocam um escoamento localizado gerando intrusões e 

extrusões na superfície; isto aumenta a concentração de tensões dando origem a uma 

descontinuidade inicial. À medida que esta descontinuidade torna-se mais comprida a 

mesma pode começar a propagar gerando uma trinca de fadiga. A partir de certo 
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tamanho de trinca, todo o sistema torna-se instável e a seção remanescente do 

componente não consegue suportar mais a carga aplicada e o material entra em 

fratura catastrófica. [8] 

As falhas por fadiga constituem um custo significativo para a economia. Nos 

EUA em 1982, por exemplo, foram utilizados U$100 bilhões com a prevenção de 

falhas por fadiga – aproximadamente 3% do produto interno bruto (PIB) do país 

naquele ano - em veículos terrestres e ferroviários, aviões de todos os tipos, pontes, 

guindastes, equipamentos industriais, estruturas marítimas de dois poços de petróleo, 

entre outros elementos de uso domésticos, brinquedos e equipamentos esportivos. [8] 

A fadiga é importante no sentido de que ela é a maior causa individual de 

falhas em metais, sendo estimado que ela compreenda aproximadamente 90% de 

todas as falhas metálicas. Os polímeros e os cerâmicos (exceto os vidros) também 

são suscetíveis a esse tipo de falha. Ressalta-se que nos polímeros de uso estrutural, 

a falha pode ser definida não só em termos de fratura também devido à perda da 

rigidez. 

2.2.1. Curvas S-N 

As primeiras observações do fenômeno de fadiga datam do ano de 1829, 

quando Wilhelm August Julius Albert publicou resultados de testes realizados em 

correntes de ferro submetidas a carregamentos cíclicos. No período de 1852 a 1869, 

em Berlim, August Wöhler realizou a primeira investigação científica sobre o que 

estava sendo chamado de falha por fadiga, testando, em laboratório, eixos até a falha 

sob carregamento alternado [9]. Ele publicou suas descobertas em 1870, as quais 

identificavam o número de ciclos de tensão variando no tempo como os causadores do 

colapso e a descoberta da existência de uma tensão limite de resistência à fadiga para 

aços, isto é, um nível de tensão que toleraria milhões ciclos de uma tensão alternada. 

O diagrama S-N ou Curva de Wöhler tornou-se a forma-padrão para caracterizar o 

comportamento dos materiais submetidos a solicitações alternadas e ainda é utilizado 

atualmente.  Trata-se de gráficos de magnitude de tensão (S) por número de ciclos (N) 

em escala logarítmica, mostrado na Figura 3. [10]   
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Figura 3: Exemplo de uma curva S-N ou curvas de Wöhler par metais [9] 

2.2.2. Propagação de trincas por fadiga 

As regiões de maior solicitação mecânica são os pontos favoráveis para a 

nucleação e propagação de novas trincas. As tensões de compressão não geram 

propagação das trincas, já as tensões de tração são as responsáveis por este 

fenômeno. A propagação de trincas para os metais geralmente apresenta três estágios 

definidos (Figura 4). [8] 

  

Figura 4: Estágios de propagação de uma trinca [8] 
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No Estágio I, as trincas começam a se nuclear na superfície e a se propagar 

por planos orientados a aproximadamente 45° do eixo de tensão. O crescimento das 

trincas neste estágio é da ordem de micrometros por ciclo. 

Uma vez iniciada, a trinca se propaga nos correspondentes planos 

cristalográficos até encontrar contornos de grão. A partir deste ponto, inicia-se o 

Estágio II, no qual a propagação se dá em uma direção perpendicular ao eixo de 

tensão. Neste estágio, a trinca normalmente apresenta estrias características, 

correspondentes ao número de ciclos do carregamento. [8] 

A extremidade dessa trinca propagante é um ponto de concentração de tensão, 

o que leva a uma deformação plástica local à frente da trinca. Essa zona de 

deformação plástica cresce até um ponto em que praticamente se iguala à espessura 

do material, terminando o Estágio II e iniciando-se o Estágio III, que é a ruptura 

catastrófica da estrutura, também com crescimento perpendicular ao eixo de tensão, 

porém de forma instantânea (Propagação de trincas por fadiga). [8] 

A Figura 5 apresenta o aspecto e a solicitação mecânica à qual está sujeita 

uma trinca em metais durante um ciclo do carregamento cíclico. Inicia-se com carga 

zero (a), sendo a tensão de tração crescente até a tensão máxima (c). Após este 

ponto máximo, iniciam-se pequenas cargas de compressão (d), aumentando até a 

máxima carga de compressão (e). Este comportamento é característico de todos os 

materiais metálicos dúcteis, e inclusive dos polímeros. [8] 

 

Figura 5: Situações de solicitações de uma trinca de fadiga durante um ciclo de 
carregamento [8] 
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2.2.3. Fadiga em polímeros 

Os materiais poliméricos têm substituído os metais e outros materiais em 

muitas aplicações estruturais críticas, devido a isto, os testes de fadiga tem se tornado 

de muita importância, já que as máximas cargas cíclicas que o material pode suportar 

são somente uma fração de sua resistência. [11] 

2.2.3.1. Ensaios de Fadiga em Polímeros 

Um ensaio de fadiga consiste na aplicação de carga cíclica em um corpo de 

prova apropriado e padronizado segundo o tipo de ensaio a ser realizado. Os 

principais ensaios utilizados são o ensaio de flexão rotativa e o ensaio de fadiga com 

aplicação longitudinal de cargas [8]. Ressalta-se que neste trabalho, os corpos de 

prova foram ensaiados com aplicação longitudinal de cargas.  

Ensaios de fadiga envolvem muitos parâmetros, tais como: amplitude das 

tensões e deformações aplicadas, tensão e deformação média, frequência com que 

são aplicados os carregamentos, característica da curva das tensões e deformações 

aplicadas (senoidal, quadrada, etc), temperatura ambiente, temperatura do corpo de 

prova e geometria do espécime, os quais são de grande importância na hora de 

realizar os ensaios. [11] 

Os ensaios de fadiga mais convencionais dão uma pequena indicação da vida 

limite dos objetos submetidos a deformações cíclicas. Estes são especialmente 

importantes para os polímeros que são usados em estruturas submetidas à carga 

variável [11]. Normalmente os resultados de um ensaio de fadiga são representados 

por uma curva S-N ou curva de Wöhler, onde se relaciona a tensão ao número N de 

ciclos até a ruptura, como explicado anteriormente no presente trabalho. [8] 

A Figura 6 mostra as curvas de vida à fadiga S-N, para vários materiais 

poliméricos. A frequência usada para os ensaios mostrados no gráfico foi de 30 Hz. A 

vida à fadiga, expressa como o número de ciclos (N) antes que aconteça a falha, 

incrementa-se quando as tensões máximas por ciclo decrescem. Abaixo de alguns 

valores de tensão máxima, chamado limite de resistência à fadiga, o material pode ser 

submetido a um número de ciclos muito grande ou infinito sem atingir a falha. O limite 

para a maioria dos polímeros é de 20 a 40 % da resistência a tração estática. [11] 
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Figura 6: Curva de vida de fadiga para alguns tipos de polímeros estruturais [11] 

2.2.3.1.1. Controle do ensaio de fadiga 

O tratamento da vida em fadiga na realização de ensaios pode ser através das 

amplitudes de tensão ou através das amplitudes de deformação aplicadas. No caso 

deste estudo, a análise será feita com base nas amplitudes de deformação. [8] 

Para carregamento cíclico sob controle de tensão, a função controlada no 

ensaio é a tensão, que oscila entre dois patamares (Figura 7), ou seja, a tensão tem 

uma amplitude constante. A resistência do material a deformação pode aumentar com 

os ciclos de fadiga. Neste caso, a deformação cíclica torna-se cada vez menor sob o 

mesmo nível de tensão (Figura 7), denominado comportamento de endurecimento 

cíclico. O oposto também pode ocorrer, ou seja, o material pode mostrar um aumento 

da deformação com o processo de fadiga, fenômeno denominado amolecimento 

cíclico. [12] Ressalta-se que a Figura 7 e a Figura 8 são para metais apenas. Para 

polímero o comportamento é diferente. 

 

Figura 7: Comportamento cíclico de um material (metal) sob controle de tensão [12] 
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 Para carregamento cíclico sob controle de deformação, a deformação tem uma 

amplitude constante, sendo esta a função controlada no ensaio. A tensão muda sob 

envoltórios exponenciais nos dois extremos (Figura 8). O endurecimento cíclico implica 

que a resistência do material à deformação aumenta com o processo de carregamento 

cíclico e que se precisa de tensões cada vez maiores para levar o material aos limites 

constantes impostos pela deformação. O amolecimento cíclico faz com que o material 

se deforme mais facilmente. Sob controle de deformação, então, a tensão necessária 

para deformar o material aos limites impostos é cada vez menor. [12]  

 

Figura 8: Comportamento cíclico de um material (metal) sob controle de deformação [12] 

2.2.3.2. Fatores que influenciam a vida em fadiga 

A vida em fadiga dos polímeros pode ser influenciada por diversos fatores, 

dentre eles: concentração de tensões (a presença de um concentrador de tensões, 

como um entalhe, diminui seriamente a resistência à fadiga); acabamento superficial 

(a grande maioria dos defeitos de fadiga se inicia na superfície do material, portanto a 

condição do acabamento superficial é de extrema importância no desempenho do 

componente); efeitos do ambiente (flutuações na temperatura podem levar à fadiga 

térmica). Em relação à fadiga térmica, por esta ser bastante frequente em polímeros, 

será melhor detalhada a seguir. 

Nos materiais poliméricos em geral, a falha por fadiga ocorre por um dos dois 

modos possíveis: um mecanismo mecânico dominante ou um mecanismo térmico 

dominante. O primeiro processo envolve a nucleação da trinca e subsequente 

crescimento. Este processo ocorre em tensões e frequências relativamente baixas e 
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resulta em uma vida maior de fadiga. Este regime é comumente referido como o 

regime de alto ciclo. [12] 

ÀS tensões e frequências relativamente maiores, o aquecimento por histerese 

afeta as propriedades físicas e mecânicas do polímero. Este efeito é uma 

consequência combinada do fato que a maioria dos polímeros demonstra elevado 

amortecimento interno das tensões e baixa condutividade térmica. Neste processo, o 

calor gerado a partir de fadiga mecânica não pode ser dissipado para o meio ambiente 

e como consequência ocorre um aumento da temperatura do polímero durante o 

ensaio. As falhas normalmente ocorrem muito rapidamente e o tipo de fratura é 

geralmente dúctil. Este regime é referido como o regime de baixo ciclo. [12] 

Como exemplo, temos a curva do Poliacetal (Figura 9), onde nota-se que 

ocorre uma descontinuidade na curva σ- N, no eixo de tensão, onde ocorre a 

transição. Isso é extremamente importante, pois mostra o limite do regime térmico 

para o regime mecânico. [12] 

   

Figura 9: Gráficos dos ciclos de histerese do poliacetal, mostrando as regiões de fadiga 
de domínio térmico e mecânico [12] 

A vida a fadiga para polímeros rígidos é dada pela Eq.(1). [11] 

                                      
 

 
                                                       Eq. 1 

Sendo N = vida a fadiga em número de ciclos 

            A e B = constantes 

            T = Temperatura absoluta 
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Num ensaio de fadiga dinâmico, um material perfeitamente elástico se manterá 

na mesma temperatura do ambiente do ensaio, desde que a energia não seja 

dissipada pelo corpo de prova. No entanto, os polímeros são materiais viscoelásticos e 

mostram histerese mecânica para deformações moderadas e grandes. Assim, quando 

submetidos a carregamentos cíclicos e deformações inelásticas, a energia será 

dissipada como calor em cada ciclo. Isto resultará num aumento da temperatura do 

corpo de prova até que o calor gerado por ciclo seja igual ao calor dissipado como 

resultado da condução, da convecção e da radiação. [11] 

O aumento da temperatura do corpo de prova depende de fatores tais como: 

temperatura ambiente, dimensões do corpo de prova, frequência de aplicação da 

carga, amplitude das tensões aplicadas, atrito interno do material, condutividade 

térmica e calor específico. [11] 

O efeito da frequência sobre a vida à fadiga é pequeno quando esta é baixa, 

mas a diminuição de vida a fadiga pode ser grande quando ocorre um incremento na 

temperatura do corpo de prova devido ao amortecimento. A temperatura do corpo de 

prova pode ser consideravelmente maior que a temperatura ambiente devido ao 

amortecimento. [11] 

A energia dissipada no corpo de prova por segundo (  ) e dada pela eq. 2. [11] 

                                     
                                                               Eq. 2 

Sendo   = Energia dissipada por segundo (J/s) 

                       f= Frequência (Hz) 

                       M"=Perda de rigidez (J) 

                         =Deformação 

Para tensões e deformações no regime viscoelástico linear, num sistema 

adiabático a variação da temperatura e dada pela eq.3. [11] 

                                   
  

     
                                                                 Eq. 3 

Sendo ∆T= Variação da temperatura (K)  

                       ρ= Densidade (Kg/m3)  

                          = Calor específico (J/Kg-K) 
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Diferentemente com o que ocorre nos metais, nos polímeros a falha térmica é o 

mecanismo de maior potencial de falha quando são feitos ensaios de fadiga mecânica. 

Neste caso, a falha que acontece não e necessariamente por fratura do corpo de 

prova (fadiga mecânica), mas pode acontecer devido a uma excessiva deformação 

plástica (fadiga térmica). Além disso, o aumento da temperatura durante a fadiga 

dinâmica afeta as propriedades mecânicas, tais como: o módulo de elasticidade e a 

tensão de escoamento. [11] 

2.3. Trabalhos Relacionados 

2.3.1. Trabalho de E.E. de Souza 

O comportamento do PVDF em fadiga, como dito anteriormente, é importante 

devido à sua presença em risers e bend stiffeners. Sabendo disso, DE SOUZA [12] 

desenvolveu uma pesquisa sobre o comportamento em fadiga desse polímero. Esse 

estudo tinha como objetivos: analisar a resistência à fadiga de dois tipos de PVDF, um 

homopolímero e um copolímero; e verificar a ocorrência de mudança de fase cristalina 

do material após sua submissão a carregamentos cíclicos, fato que altera as 

propriedades mecânicas do material.  

Para isso, primeiramente, foram realizados testes uniaxial de tração (tensão-

deformação) com os corpos de prova dos dois tipos de PVDF, resultando em valores 

de tensão para diferentes intervalos de deformação. O objetivo desses testes era 

observar o comportamento dos corpos de prova sob tração e obter o intervalo de 

deformações que caracteriza o regime viscoelástico. 

Depois desses testes, cada corpo de prova foi submetido a uma deformação 

inicial determinada, que garantia a permanência do material em regime viscoelátisco. 

Posteriormente, foram realizados testes cíclicos uniaxiais de tração a baixa frequência 

(4Hz) com os diferentes corpos de prova, onde a amplitude de deformação foi 

controlada a um valor constante de 0,5%, valor que continuava a garantir o regime 

viscoelástico. 

Finalizados os testes cíclicos, de modo a analisar o dano no material, os corpos 

de prova que não apresentaram dano visível e não romperam foram novamente 

submetidos ao teste de tensão-deformação.  
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Além desses testes, foi realizado também um teste de espectroscopia de 

infravermelho, o Fourier Transform Infrared (FTIR). O FTIR consiste na incidência de 

radiação infravermelha sobre o material, na transmissão de parte dessa radiação, e na 

obtenção do comprimento de onda dessa radiação transmitida, que é característico 

para cada fase cristalina do PVDF devido às suas ligações químicas. Portanto, 

realizou-se o FTIR em duas amostras (uma do homopolímero e outra do copolímero) 

fraturadas nos ensaios de tração realizados posteriormente ao ensaio de fadiga. 

Como resultado desses testes, DE SOUZA [12] observou que os dois 

polímeros apresentaram boa resistência à fadiga, quando as tensões não ultrapassam 

o limite de resistência elástica do material, e amolecimento do material durante os 

testes de fadiga, fato pelo qual a tensão aplicada para atingir a deformação constante 

diminuiu durante os testes. O amolecimento desses também se refletiu nos testes de 

tração do homopolímero realizados posteriormente aos testes cíclicos, onde houve 

uma redução do Módulo de Elasticidade e um aumento da deformação até a ruptura. 

Por sua vez, o copolímero não apresentou aumento no Módulo de Elasticidade.   

Entretanto, o copolímero mostrou-se mais sensível ao carregamento cíclico 

para pequena deformação aplicada do que o homopolímero, apresentando uma 

diferença maior entre as tensões máxima e mínima. 

Outro resultado observado foi o fato de os limites de resistência à fadiga de 

ambos os tipos de polímeros, obtidos pelo teste de tração antes e depois dos 

carregamentos cíclicos, não se alterarem. 

Por fim, outro importante resultado apresentado foi o aumento da fase cristalina 

β e diminuição da fase α, nos corpos de prova de ambos os tipos de PVDF. Esse 

aumento ocorre devido ao estiramento do material no ensaio de tração (no regime 

plástico) e isso reduz a resistência mecânica do material. Portanto, considerando que 

o PVDF é utilizado em risers e bend stiffeners, esses devem ser projetados, de forma 

que o polímero permaneça em regime elástico, visto que, no regime plástico 

juntamente com a perda de resistência causada pela mudança de fase α para fase β, 

torna-se muito difícil quantificar o dano de um carregamento cíclico. 
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2.3.2. Trabalho de F.G. Abreu 

Em 2012, outro estudo sobre carregamento cíclico de PVDF foi realizado por 

ABREU [13]. Esse tinha como objetivo principal avaliar a vida em fadiga do PVDF 

utilizado como barreira de pressão em risers flexíveis e assim compreender melhor o 

comportamento desse polímero quando submetido a carregamentos cíclicos, visto que 

fadiga de polímeros ainda é algo recente cientificamente. 

O material utilizado nesse trabalho foi um copolímero de PVDF comercial 

chamado Solef® 60512. A partir desse material, que foi fornecido em forma de pellets, 

foram confeccionados os corpos de prova. Alguns desses foram envelhecidos em 

petróleo com a finalidade de observar se esse processo exerce influência nas 

propriedades mecânicas do PVDF. O processo de envelhecimento decorreu através 

da degradação do material causado pelo contato com petróleo à 60ºC durante quatro 

meses. 

Após serem confeccionados (e alguns envelhecidos), os corpos de prova foram 

submetidos a testes para a caracterização de suas propriedades físico-químicas. 

Dessa forma, foram realizados os testes de Difração de Raios-X (DRX), de 

Espectroscopia no Infravermelho (FTIR), de Calorimetria Diferencial de Varredura 

(DSC) e de Análise Dinâmico-Mecânica (DMA). 

Posteriormente, iniciaram-se os ensaios mecânicos: os testes de tração e de 

fadiga. Com os resultados dos testes de tração a frequências e tensões diferentes, 

decidiu-se utilizar duas faixas de tensão nos testes de fadiga: uma possivelmente 

dentro do comportamento viscoelástico e outra próxima do limite de resistência. Os 

testes de fadiga foram realizados a 4Hz de frequência de três maneiras diferentes: à 

temperatura ambiente (25ºC); à 4ºC, temperatura a qual se encontra o leito marinho 

sob uma lâmina d‘água de 3 mil metros; e com corpos de prova envelhecidos em 

petróleo também à 25ºC. Em seguida, novamente realizaram-se os testes de tração do 

material. 

Por fim, os corpos de prova foram analisados por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) para avaliar as superfícies fraturadas. 

Os ensaios de caracterização do PVDF, dentre outros resultados que 

coincidiam com os do fabricante, indicaram pelas análises de DRX e de FTIR que a 

fase α era predominante no material, apresentando também fase β. 
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Quanto aos ensaios de tração realizados antes dos ensaios de fadiga, 

observou-se que a baixa temperatura há um aumento do módulo de elasticidade e do 

limite de escoamento do material em relação ao ensaio realizado à temperatura 

ambiente. Segundo ABREU, [13] como o material é semicristalino acredita-se que isso 

se deve ao fato que, em baixas temperaturas, materiais poliméricos tendem a perder 

mobilidade, e consequentemente eleva-se a dificuldade de desfazer o 

enovelamento/entrelaçamento das moléculas. Outro resultado obtido da comparação 

entre os testes à 25ºC e à 4ºC foi a menor deformação necessária para que haja a 

ruptura do material à baixa temperatura. 

Observou-se também que o envelhecimento do material em petróleo reduz o 

módulo de elasticidade e aumenta a deformação no regime elástico. Segundo ABREU, 

[13] a redução do módulo de elasticidade deve-se ao fato de o petróleo se comportar 

como um agente plastificante, que reduz as interações intermoleculares entre as 

cadeias poliméricas e o aumento de deformação no regime elástico do material, ao 

fato de as cadeias poliméricas ganharem maior mobilidade com a presença do fluido. 

Por sua vez, os ensaios de fadiga, mostraram que o PVDF tornou-se mais 

resistente no a baixa temperatura, permitindo que tensões médias de trabalho mais 

elevadas fossem aplicadas. Comparando os ensaios de fadiga à 25ºC e à 4ºC 

utilizando a mesma tensão de trabalho, observou-se que o material tem deslocamento 

axial significativamente menor a baixa temperatura.  

Adicionalmente, o valor de tensão máxima a qual o material pode ser 

submetido sem fraturar por fadiga é maior para o material ensaiado à 4ºC (25MPa) do 

que à 25ºC (13,75MPa). 

Já na comparação entre o material envelhecido e o não envelhecido ambos 

fadigados à temperatura ambiente, os resultados para deslocamento foram bem 

próximos. E, visto que o material envelhecido apresentou muitas variações e que 

foram utilizados apenas dois corpos de prova desse material, seria necessário um 

maior número de testes para melhor avaliação desses valores.  

Como o material não sofreu fratura por fadiga, assim como em outras 

pesquisas, os corpos de prova foram novamente submetidos a testes de tração. 

Nesses novos testes, além de modificações nas propriedades mecânicas, observou-se 

que o módulo de elasticidade diminuiu e que essa redução é maior conforme o 

aumento das tensões utilizadas nos carregamentos cíclicos. 
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Por fim, a análise em MEV do material após teste tração (posterior à fadiga) 

indicou a presença de riscos no material, possivelmente causado no processo de 

lixamento dos corpos de prova e que podem ter efeito sobre os resultados obtidos. 
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3. Materiais e Metodologia 

3.1. Materiais 

Neste trabalho, o PVDF utilizado foi um homopolímero comercial Symalit® 

1000 PVDF fornecido pelo fabricante Quadrant Engineering Plastics Products, cujas 

principais propriedades e resistências químicas estão apresentadas na Tabela 1 e na 

Tabela 2 respectivamente. 

Tabela 1: Propriedades do PVDF Symalit® 1000 [14] 

Propriedade Valor 

Densidade 1,78 g/cm³ 

Tensão de Escoamento 60,0 MPa 

Módulo de Elasticidade 2,20 GPa 

Alongamento no Escoamento 9,0% 

Alongamento na Ruptura 30% 

Temperatura de Fusão 175 °C 

Temperatura máxima de serviço 150 °C 

Condutividade Térmica 0,190 W/m-K 

 

Tabela 2: Resistência química do PVDF Symalit® 1000 [14] 

Substância Resistência Química 

Ácidos, Fortes (pH 1-3) Aceitável 

Ácidos, Fracos Aceitável 

Álcoois Aceitável 

Bases, Fortes (pH 11-14) Inaceitável 

Bases, Fracas Limitada 

Solventes Clorados Limitada 

Luz Solar Contínua Limitada 

Água Quente / Vapor Aceitável 

Hidrocarbonetos - Alifáticos Aceitável 

Hidrocarbonetos - Aromáticos Aceitável 

Soluções de Sal Inorgânico Aceitável 

Cetonas, Ésteres Inaceitável 
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A norma utilizada para a determinação e posterior confecção dos corpos de 

prova pela Quadrant Solidur do Brasil Ltda. foi a ASTM E-606 (Standard Test Method 

for Strain-Controlled Fatigue Testing). Seguindo essa norma, decidiu-se utilizar nos 

testes de fadiga corpos de prova do tipo gravata como o mostrado na Figura 10.  

 

Figura 10: Dimensões para corpos de prova do tipo gravata segundo ASTM E-606. [15] 

Essa figura, proveniente da norma ASTM E-606, mostra também as dimensões 

que o corpo de prova deve ter, todas dependentes direta ou indiretamente da 

espessura do corpo de prova. Portanto, visto que um dos objetivos desse trabalho é 

analisar corpos de prova com diferentes espessuras, decidiu-se projetá-los com 3,0 

mm, 7,0 mm e 10,0 mm de espessura e as demais dimensões em função desses, que 

estão apresentadas na Tabela 3. O valor de I (à direita na Figura 10) é igual ao valor 

de T (espessura), tornando o corpo de prova com a mesma espessura em todos os 

pontos. Os corpos de prova estão apresentados na Figura 11. 

Tabela 3: Dimensões dos corpos de prova do tipo gravata dentro da norma ASTM E-606 

Espessura T 

(mm) 

Largura H 

(mm) 

Comprimento 

L (mm) 

Largura W 

(mm) 

Comprimento 

total (mm) 

3,0 6,0 9,0 12,0 83,50 

7,0 14,0 21,0 28,0 195,00 

10,0 20,0 30,0 40,0 275,00 
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Figura 11: Corpos de prova com 3,0 mm, 7,0 mm, e 10,0 mm 

A confecção dos corpos de prova foi realizada através do processo de 

moldagem por extrusão. Nesse processo de moldagem, o material polimérico em 

forma de pellets é inserido na extrusora por um alimentador, empurrado 

constantemente e comprimido por um parafuso, e fundido, até que passe pelo orifício 

da matriz saindo no formato de folhas (sheets).  

Como pode ser visto na Figura 12, a extrusora é dividida em três partes: zona 

de alimentação, onde os pellets do funil entram (por gravidade) e são transportados 

para a próxima zona; zona de compressão, onde o material proveniente da zona de 

alimentação é comprimido e plastificado; e a zona de material fundido ou zona de 

dosagem, onde ocorre a homogeneização do fundido e a elevação da temperatura do 

mesmo até o valor requerido. Após a passagem pela zona de material fundido, esse é 

forçado através de um orifício (orifício da matriz) tomando o formato que esse tiver. 

[16] 

 

Figura 12: Desenho esquemático de uma extrusora [16] 
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Posteriormente, as folhas de PVDF foram cortadas e usinadas para obter o 

formato do tipo gravata e as dimensões desejadas. O processo de moldagem utilizado 

e a usinagem feita resultaram em corpos de prova que apresentavam excelente 

qualidade e nenhuma rebarba. 

Para evitar qualquer variação nos resultados, referentes a diferenças do 

material, foram produzidos 36 corpos de prova, 12 de cada espessura, em um único 

lote.  

Nesse trabalho, os corpos de prova serão comumente chamados de corpos de 

prova pequenos, médios e grandes, devido a suas espessuras e seus comprimentos 

(dependentes da espessura). Assim, os corpos de prova com 3,0 mm de espessura foi 

denominado como pequenos, os de 7,0 mm, médios, e os de 10,0 mm grandes. 

Também foram atribuídas aos corpos de prova nomenclaturas (siglas) para melhor 

identificação do corpo de prova, com uma letra e um número de um ou dois 

algarismos. A letra pode ser P, M ou G, que são referentes à denominação anterior, e 

o número representa o número do corpo de prova em seu grupo, em que foram 

numerados de 1 a 12. 

3.2. Metodologia 

3.2.1. Ensaios de Tração Pré-Fadiga 

Na primeira etapa de testes desse trabalho, foram realizados ensaios 

mecânicos de tração, também chamados de teste de tensão-deformação, em duas 

fases: uma pré-fadiga e outra pós-fadiga. A execução desses testes em duas etapas 

teve como principal objetivo a comparação dos resultados a fim de observar a 

influência dos carregamentos cíclicos sob as propriedades do polímero.  

Na primeira fase, os testes foram feitos com extensômetro de 8,0 mm e 

prendedores de metal em três velocidades diferentes. Os primeiros foram feitos com 

velocidade de deslocamento do travessão de 50,0 mm/min, seguindo parcialmente a 

norma ASTM D-638 (Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics), à 

temperatura ambiente de 25 ºC. Embora esta norma determine que sejam ensaiados 

cinco corpos de prova por ensaio, isso não foi possível nesse trabalho devido ao 

pequeno número de corpos de prova disponíveis. Portanto, estes testes foram 

realizados em dois corpos de prova de cada tamanho (P1, P2, M1, M2, G1 e G2) em 
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uma máquina de ensaio Instron modelo 5567 (Figura 13) disponível no Laboratório de 

Polímeros II da COPPE/UFRJ, utilizando uma célula de carga de 10 kN para os corpos 

de prova pequenos e corpos de prova médios e de 30 kN para os corpos de prova 

grandes.  

 

Figura 13: Máquina de ensaio Instron modelo 5567 disponível no Laboratório de 
Polímeros II da COPPE/UFRJ 

Os corpos de prova grandes requisitaram a utilização de uma célula de carga 

de maior capacidade, pois a carga calculada necessária a ser aplicada nesse corpo de 

prova para que atingisse o limite de resistência à tração do material era de 12,0 kN, 

sendo o limite de resistência à tração do material era de 60,0 MPa (de acordo com o 

fabricante) e a área útil de 200 mm² (10mm x 20mm). Os corpos de prova pequenos 

necessitavam carga de 1,08 kN e os médios de 5,88 kN. Assim como a célula de 

carga, para os ensaios de tração com os corpos de prova grandes, as garras com 

capacidade de carga de 30 kN tiveram que ser trocadas por garras de 100 kN. 

Nos primeiros corpos de prova ensaiados de cada tamanho, foram traçadas 

marcas horizontais no ponto até onde as garras os prendiam, como pode ser visto na 

Figura 14, para que os outros corpos de prova fossem ensaiados presos na mesma 
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posição. Portanto, essas marcações foram traçadas para todos os outros corpos de 

prova, tanto na parte superior como na inferior. 

 

Figura 14: Corpos de prova grandes com marcações horizontais para fechamento da 
garra 

Posteriormente, visando verificar se a velocidade de deslocamento do 

travessão aplicada no ensaio apresentava alguma influência nos resultados, ensaiou-

se um corpo de prova de cada tamanho (P3, M3 e G4) na mesma máquina com 

velocidade de 500 mm/min, nas mesmas condições que os ensaios anteriores, 

também seguindo parcialmente a norma ASTM D-638. 

Observadas diferenças nos resultados obtidos nas duas sequências de testes, 

decidiu-se realizar mais testes de tração deformação utilizando a mesma velocidade 

que seria aplicada nos ensaios de fadiga, em deformação por unidade de tempo, para 

que seus resultados fossem usados como parâmetros nos ensaios de fadiga. 

As taxas de deformação a serem utilizadas, nessa última fase de ensaios de 

tração, foram calculadas com base na frequência e nos intervalos de deformação a 

serem implementados nos ensaios de fadiga. A frequência dos testes foi de 4 Hz e os 

intervalos de deformação, que foram definidos para que o material durante os 

carregamentos cíclicos permanecesse em regime viscoelástico, foram: de 0,5% até 

2,0% (Caso I), de 0,75% até 1,75% (Caso II), e de 1,0% até 1,5% (Caso III). Esses 

valores foram escolhidos também para que tivesse uma deformação média de 1,25%. 
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Como os intervalos são os mesmos para cada conjunto de corpos de prova (com 

espessuras diferentes), as taxas de deformação variam apenas para cada caso e 

foram calculadas do seguinte modo: 

                   
               

 

 

               Eq.4 

Onde: ∆Deformação = diferença entre os limites superior e inferior do intervalo 

de deformação do caso 

            f = frequência (Hz) 

A Tabela 4 mostra os valores das taxas de deformação calculadas. 

Tabela 4: Taxas de deformação calculadas para os ensaios de tração por caso  

Intervalos de 

deformação 

2,0%-0,5% 

(Caso I) 

1,75%-0,75% 

(Caso II) 

1,5%-1,0% 

(Caso III) 

Taxas de deformação 12,0%/s 8,0%/s 4,0%/s 

Calculadas as velocidades dos ensaios, iniciaram-se os ensaios de tração da 

terceira fase, porém em uma máquina diferente, a Instron modelo 5582 (Figura 15), 

pois a Instron modelo 5567 usada anteriormente apresentou defeito e ficou interditada 

para reparo. Além disso, o extensômetro foi preso com elásticos, e não com 

prendedores metálicos como anteriormente, para evitar qualquer deslize do prendedor, 

visto que a velocidade do ensaio era alta. Outra alteração feita foi o limite dos testes, 

sendo o teste terminado, não quando rompesse, mas quando a deformação chegasse 

a 2,2% (valor que ainda permitiria sua utilização nos testes de fadiga, caso faltasse 

corpo de prova).  
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Figura 15: Máquina de ensaio de tração Instron modelo 5582 

Ao observar os resultados de testes realizados a 12%/s, verificou-se que 

devido à pequena deformação, o teste se tornava tão rápido que a máquina não 

conseguia alcançar e manter a velocidade desejada, apresentando uma taxa de 

deformação crescente e variável ao longo do teste, como pode ser visto na seção 4.1. 

Dessa forma, visto que se mostrou impossível manter uma taxa constante, decidiu-se 

realizar os últimos ensaios de tração a uma taxa de deformação de 20%/s (valor 

definido no programa), permitindo atingir a taxa mais alta (12%/s) para os corpos de 

prova pequenos (P4) e médio (M4). Esse procedimento foi repetido para P5, M5 e G6. 

Antes de todos os ensaios de tração, cada corpo de prova a ser ensaiado teve 

suas dimensões no comprimento útil (largura e espessura) medidas três vezes com 

um paquímetro digital (Figura 16) para obter uma média dessas. A Tabela 5 apresenta 

esses valores. 

 

Figura 16: Paquímetro digital utilizado 
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Tabela 5: Medidas das dimensões dos corpos de prova em suas áreas úteis 

Corpo de Prova Espessura (mm) Largura (mm) 

P1 2,96 5,96 

P2 2,99 5,99 

P3 2,98 5,96 

P4 3,01 5,98 

P5 2,99 5,97 

M1 7,00 13,98 

M2 7,00 14,02 

M3 6,97 13,95 

M4 7,01 14,01 

M5 6,99 14,00 

G1 9,80 20,04 

G2 9,90 19,98 

G3 9,98 19,98 

G4 9,96 19,96 

G5 9,96 19,96 

G6 9,95 19,99 

3.2.2. Ensaios de DMA 

O ensaio de DMA (Análise Dinâmico Mecânica) foi realizado em oitos corpos 

de prova com 3 mm de espessuras cortados de material intacto. Os ensaios foram 

feitos nos seguintes parâmetros: temperaturas de: 23,0 ºC (temperatura ambiente); e 

de 26,5 ºC, 43,0 ºC e 73,0 ºC (temperaturas máximas atingidas por um corpo de prova 

de cada tamanho em teste de fadiga no caso I), e abrangendo as frequências de 0,1 

Hz a 50 Hz (0,1 Hz; 1,0 Hz; 3,33 Hz; 5,0 Hz; 10,0 Hz; 25 Hz e 50,0 Hz). 

 

Figura 17: Máquina de ensaio de DMA 
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3.2.3. Ensaios de Fadiga 

Na terceira etapa de ensaios, foram realizados os ensaios de fadiga, onde os 

corpos de prova de PVDF foram submetidos a carregamentos cíclicos a uma 

frequência de 4,0 Hz durante 600.000 ciclos, controlando-se o deslocamento (ciclagem 

senoidal). No princípio, desejava-se ensaiar os corpos de prova durante 1,2 milhão de 

ciclos, no entanto, devido ao grande número de quedas de energia elétrica, decidiu-se 

diminuir pela metade esse número reduzindo a possibilidade de que o teste fosse 

interrompido e o corpo de prova inutilizado. O deslocamento, que a máquina 

servohidráulica controlou durante o teste, era os valores de deslocamento do 

travessão nos ensaios de tração à 20%/s, e que correspondiam aos limites de 

deformação dos casos pré-definidos. Ou seja, o valor do deslocamento do travessão 

de cada limite dos casos, apresentados na seção anterior, tornou-se o limite (superior 

ou inferior) do deslocamento da garra no ensaio de fadiga. 

Definidos os limites inferior e superior do deslocamento, calculou-se a média 

deles para que antes do início da ciclagem, a máquina executasse um deslocamento 

inicial (uma rampa) até um valor médio (referente a 1,25% em todos os casos). Esses 

valores são apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 6: Limites de deslocamento para cada caso e cada tipo de corpo de prova 

Espessura do 

corpo de prova 

Intervalo de 

deformação 

Limite inferior 

(mm) 

Média 

(mm) 

Limite superior 

(mm) 

3 mm 

(Pequeno) 

0,5%-2,0% 0,320 0,570 0,820 

0,75%-1,75% 0,426 0,583 0,740 

1,0%-1,5% 0,516 0,594 0,672 

7 mm 

(Médio) 

0,5%-2,0% 0,753 1,552 2,351 

0,75%-1,75% 1,040 1,583 2,126 

1,0%-1,5% 1,324 1,602 1,880 

10 mm 

(Grande) 

0,5%-2,0% 1,142 2,542 3,942 

0,75%-1,75% 1,649 2,592 3,535 

1,0%-1,5% 2,181 2,654 3,127 

Após a deformação inicial, os carregamentos cíclicos iniciaram com a 

frequência crescendo gradualmente de forma que a máquina tivesse tempo para 

calibrar e tornar coincidente o comando de deslocamento e o deslocamento real. Para 
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isso, foram realizados nos ensaios: três ciclos a 0,5 Hz; três a 1,0 Hz; quatro a 2,0 Hz; 

e, por fim, 600.000 ciclos a 4,0 Hz. 

A primeira parte dos ensaios de fadiga foi realizada na máquina servohidráulica 

MTS Bionix, mostrada na Figura 18.  

 

Figura 18: Máquina de ensaio servohidráulica MTS modelo Bionix  

Nessa máquina, foram ensaiados sete corpos de prova pequenos presos pelas 

garras na mesma marcação feita nos testes de tração: P6, P7, P8, P9, P10, P11 e 

P12. O corpo de prova P9 teve o teste interrompido em 160.024 ciclos por falta de 

energia elétrica, P11 e P12 por um erro no comando do programa, apesar de 

completarem o teste usando os dados do caso III, não tiveram seus resultados 

gravados, P6 e P7 foram ensaiados normalmente até 600.000 ciclos no caso I, e, P8 e 

P10 foram ensaiados normalmente no caso II até 559.512 ciclos e 545.967 ciclos 

respectivamente, ambos por falta de energia elétrica (seus dados foram 

considerados). 
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Os corpos de prova médios e grandes, devido à limitação da máquina aos seus 

comprimentos, não puderam ser ensaiados na mesma máquina. A MTS Bionix do 

Laboratório de Polímeros II COPPE/UFRJ poderia ter o travessão deslocado para 

cima, permitindo o ensaio de corpos de prova médios, no entanto, esse não pode ser 

deslocado, pois a parte mais alta da máquina já se encontrava muito perto do teto. 

Portanto, para esses testes foi utilizada a máquina servohidráulica Instron modelo 

8872 (Figura 19) também disponível no mesmo laboratório. 

 

Figura 19: Máquina de ensaio servohidráulica Instron modelo 8872  

A segunda parte de ensaios de fadiga iniciou-se com os testes dos corpos de 

prova médios, com apenas uma diferença dos testes realizados anteriormente com os 

pequenos, nesses a garra os prendeu um pouco abaixo da marcação feita à caneta. 

Os corpos de prova de PVDF com espessura de 7 mm ensaiados na máquina 

de ensaio de fadiga foram: M6 e M7, ensaiados por 600.000 ciclos normalmente no 

caso I; M8 e M10, ensaiados por 600.000 ciclos normalmente no caso II; M11 e M12, 

ensaiados por 600.000 ciclos normalmente no caso III; e M9, ensaiado até 375.793 

ciclos no caso II, devido ao baixo nível de água no refrigerador. 
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Na sequência, foram ensaiados os corpos de prova de PVDF grandes, também 

na máquina Instron modelo 8872, e com as garras prendendo-os exatamente nas 

marcações horizontais, visto que para esses, os mordentes tiveram que ser trocados, 

devido a maior espessura do corpo de prova. 

Dessa forma, foram ensaiados em fadiga os seguintes corpos de prova: G7 e 

G8, ensaiados até 8.058 ciclos e 8.656 ciclos respectivamente no caso I, quando 

romperam; G9 e G10, ensaiados por 600.000 ciclos normalmente no caso II; G11 

ensaiado por 600.000 ciclos normalmente no caso III; G3, que havia sido usado em 

um pré-teste de tração, já apresentando deformação inicial de 1,04%, ensaiado por 

600.000 ciclos normalmente no caso III; e G12, ensaiado até 116.576 ciclos no caso II, 

quando foi paralisado devido, mais uma vez, a falta de energia elétrica. 

Devido ao diferente comportamento dos corpos de prova grandes no caso I, 

decidiu-se medir a temperatura dos corpos de prova grandes durante os ensaios em 

diferentes pontos. Utilizando um termômetro digital infravermelho com mira laser 

(Figura 20), foram medidas as temperaturas nos pontos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, 

na parte central do corpo de prova, frente e verso, e no mesmo nível das marcações 

feitas com uma caneta especial, mostrados na Figura 21. A distância entre os pontos 

era de 10,0mm. 

 

Figura 20: Termômetro digital infravermelho com mira laser 
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Figura 21: Corpo de prova G10 com marcações dos pontos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX 

Desse modo, foram monitoradas as temperaturas de G3, G8, G9 e G12, frente 

e verso. Já G10 e G11 tiveram as temperaturas medidas apenas no ponto VI, na face 

da frente, pois era o ponto que apresentava maior valor. No ensaio de G8, visto que 

houve uma pré-ruptura desse quando aproximadamente em 3.000 ciclos, foram feitas 

seis novas marcações com distâncias de 18,0 mm durante o teste, três acima da 

ruptura e três abaixo dela, como mostrado na Figura 22. A partir desse momento, 

foram medidas a temperatura nesses novos pontos (pontos i, ii, iii, iv, v e vi), frente e 

verso. 

 

Figura 22: Corpo de prova P8 com marcações dos pontos i, ii, iii, iv, v e vi 



 31 

 Foram monitoradas também as temperaturas de M5, ensaiado até 10.000 

ciclos no caso I somente para observação da variação de temperatura, e de P5, 

ensaiado por 600.000 ciclos, também nas condições do caso I, ambos ensaiados na 

Instron modelo 8872. A temperatura de P5 foi medida apenas nos pontos III e IV 

(frente e verso), dentre os pontos I, II, III, IV, e V marcados com distância de 5,0 mm 

entre eles, como mostrado na Figura 23(a), pois a garra e seus parafusos encobriram 

os outros pontos. Por outro lado, em M5 foram medidas as temperaturas nos pontos I, 

II, III, IV, V, VI e VII, na parte central do corpo de prova, frente e verso, marcados com 

distância de 10,0 mm entre eles, como mostrado na Figura 23(b). 

 

Figura 23: Corpos de prova P5 e M5 com seus respectivos pontos para medição de 
temperatura 

3.2.4. Ensaios de Tração Pós-Fadiga 

Na terceira etapa de ensaios, os corpos de prova que foram submetidos a 

600.000 ciclos e que não romperam foram ensaiados no teste de tração. Esses testes 

foram realizados a uma velocidade de deslocamento do travessão de 50 mm/min 

como nos primeiros testes à temperatura ambiente de 25 ºC. Usando a máquina 

Instron modelo 5582, foram ensaiados os corpos de prova ensaiados em fadiga: P7, 

P8, P10, P11, P12, M6, M7, M8, M10, M11, M12, G3, G9, G10 e G11, utilizando uma 

célula de carga de 10 kN para os corpos de prova pequenos e corpos de prova 
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médios, e de 30 kN para os corpos de prova grandes. As dimensões de cada corpo de 

prova no comprimento útil (médias calculadas a partir de três medidas) são 

apresentadas na Tabela 7. 

Tabela 7: Medidas das dimensões dos corpos de prova utilizados nos ensaios de tração 
pós-fadiga 

Corpo de Prova Espessura (mm) Largura (mm) Caso 

P7 2,99 6,06 I 

P8 2,99 6,11 II 

P10 3,01 5,84 II 

P11 3,01 6,00 III 

P12 2,93 5,86 III 

M6 6,92 14,00 I 

M7 7,02 13,99 I 

M8 7,04 14,00 II 

M9 7,10 14,08 II* 

M10 7,07 14,09 II 

M11 7,03 14,18 III 

M12 7,00 14,08 III 

G3 9,99 20,06 III 

G9 9,95 20,05 II 

G10 9,96 20,03 II 

G11 9,96 19,96 III 

*Interrompido a 375.793 ciclos 

A maioria desses testes foi realizada utilizando-se um extensômetro de 8,0 mm 

e prendedores de elástico. No entanto, o extensômetro de 8,0 mm começou a 

apresentar mau funcionamento por mau contato, logo, alguns corpos de prova (P5, 

P10, M6, M8, M10 e G3) não tiveram o módulo de elasticidade calculados e P12 

(último corpo de prova pequeno) foram ensaiados sem a utilização de extensômetro. O 

outro extensômetro disponível era de 25,0 mm, muito grande para o corpo de prova 

pequeno com comprimento útil de 9,0 mm apenas. Por outro lado, M9, M11 e M12 

(últimos corpos de prova médios) foram ensaiados utilizando videoextensômetro, pois 

eram suficientemente grandes para permitir sua utilização. Para que o 

videoextensômetro medisse a variação de deformação, foram feitas duas marcas com 

caneta especial nos corpos de prova, como mostrado na Figura 24. 
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Figura 24: Corpo de prova M11 com marcações para utilização de videoextensômetro 
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4. Análise de Resultados 

4.1. Resultados dos Ensaios de Tração Pré-Fadiga 

Os ensaios de tração, cuja metodologia foi apresentada na seção 3.2.1, tiveram 

resultados muito próximos às propriedades do material fornecidas pelo fabricante, 

como: tensão de escoamento (60,0 MPa) e o alongamento no escoamento (9,0%), 

enquanto que o módulo de elasticidade calculado foi maior que o fornecido (2,20 

GPa). Na tabela abaixo, são apresentados os valores medidos dessas três 

propriedades resultantes dos ensaios a 50,0 mm/min, a média e o desvio padrão, 

podendo-se observar que a tensão de escoamento é de, aproximadamente, 62,07 

MPa e o alongamento no escoamento 8,84%. Já o módulo de elasticidade é de, 

aproximadamente, 2,49 GPa, maior que 2,20 GPa, valor fornecido. O módulo de 

elasticidade foi calculado de diferentes formas em cada teste, portanto, os valores 

apresentados, na Tabela 8, foram os fornecidos pelo método que teve menor desvio 

padrão, método que calcula o módulo de Young entre 0,02% e 1,5%. 

Tabela 8: Resultado dos ensaios de tração à 50 mm/min 

Corpo de Prova 
Tensão de 

escoamento (MPa) 

Módulo de 

elasticidade (GPa) 

Alongamento no 

escoamento (%) 

P1 62,92 2,54 8,14 

P2 62,51 2,51 9,39 

M1 62,29 2,46 8,75 

M2 62,83 2,49 8,80 

G1 60,63 2,49 8,88 

G2 61,23 2,46 9,09 

Média 62,07 2,49 8,84 

Desvio Padrão 0,93 0,03 0,42 

Esses dados podem ser observados nos gráficos de tensão versus deformação 

abaixo (Figura 25, Figura 26 e Figura 27), assim como a similaridade de resultados de 

cada par de corpos de prova ensaiados. 
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Figura 25: Gráfico de Tensão versus Deformação dos ensaios de tração com os corpos 
de prova P1 e P2  

 

Figura 26: Gráfico de Tensão versus Deformação dos ensaios de tração com os corpos 
de prova M1 e M2 
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Figura 27: Gráfico de Tensão versus Deformação dos ensaios de tração com os corpos 
de prova G1 e G2  

Na Figura 28, que apresenta o gráfico de tensão versus deformação para todos 

os corpos de prova ensaiados a 50 mm/min, percebe-se que os resultados foram 

muito próximos para os corpos de prova de diferentes espessuras, sendo a tensão 

aplicada nos corpos de prova grandes ligeiramente menor. 

 

Figura 28: Gráfico de Tensão versus Deformação dos ensaios de tração com os corpos 
de prova P1, P2, M1, M2, G1 e G2 
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A Figura 29 mostra a diferença de deslocamento do travessão para cada par 

de corpos de prova com espessuras diferentes. Evidentemente, quanto maior o 

comprimento útil do corpo de prova, maior deslocamento do travessão é necessário 

para que a seja alcançada determinada deformação. Como exemplo, pode-se 

observar o ponto de escoamento do material, ponto que apresenta maior tensão para 

esse caso, que é atingido quando o deslocamento do travessão atinge, 

aproximadamente, 1,70 mm para P1 e P2, 4,65 mm para M1 e M2, e de 7,80 mm para 

G1 e G2. 

 

Figura 29: Gráfico de Tensão versus Deslocamento do travessão dos ensaios de tração 
com os corpos de prova P1, P2, M1, M2, G1 e G2 

Após a análise dos resultados dos ensaios de tração realizados à 50 mm/min, 

como mencionado anteriormente, ensaiou-se P3, M3 e G4 à 500 mm/min para 

observar se os resultados obtidos seriam muito diferentes dos anteriores. A Tabela 9 

apresenta os resultados desse novo conjunto de testes e comprova que houve grande 

diferença nos valores de tensão de escoamento, de módulo de elasticidade e 

alongamento no escoamento. A tensão de escoamento obtida anteriormente era de 

62,07 MPa enquanto que a média desses teste foi de 68,40 MPa. O módulo de 

elasticidade foi outra propriedade que aumentou, tendo a média de, aproximadamente, 

2,77 GPa (com grande desvio padrão), contra 2,49 GPa calculados anteriormente. Por 

outro lado, o alongamento no escoamento diminuiu de 8,84% para 7,85%. Dessa 
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forma, observou-se a necessidade de fazer novos testes na mesma taxa de 

deformação que seria aplicada nos ensaios de fadiga para obter os limites de 

deslocamento do travessão condizentes com essa velocidade de teste. 

Tabela 9: Resultado dos ensaios de tração à 500 mm/min 

Corpo de Prova 
Tensão de 

escoamento (MPa) 

Módulo de 

elasticidade (GPa) 

Alongamento no 

escoamento (%) 

P3 70,38 2,74 7,73 

M3 66,43 2,67 7,98 

G4 * 2,90 * 

Média 68,40 2,77 7,85 

Desvio Padrão 2,79 0,12 0,18 

*Valor não medido no ensaio 

Os gráficos de tensão versus deformação dos ensaios realizados são 

apresentados na Figura 30, na Figura 31 e na Figura 32, e as observando percebe-se 

que o corpo de prova maior se aproximou mais do comportamento do ensaio à 50 

mm/min, enquanto o corpo de prova menor teve comportamento mais distante dos 

anteriores. Esse fato pode ser observado também na Figura 33. 

 

Figura 30: Gráfico de Tensão versus Deformação dos ensaios de tração com os corpos 
de prova P1, P2 e P3 
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Figura 31: Gráfico de Tensão versus Deformação dos ensaios de tração com os corpos 
de prova M1, M2 e M3 

 

 

Figura 32: Gráfico de Tensão versus Deformação dos ensaios de tração com os corpos 
de prova G1, G2 e G4 
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Figura 33: Gráfico de Tensão versus Deformação dos ensaios de tração com os corpos 
de prova P1, P2, P3, M1, M2, M3, G1, G2 e G4 

Através do próximo gráfico (Figura 34), pode verificar a diferença no 

procedimento dos testes onde certo deslocamento de travessão deforma os corpos de 

prova de diferentes espessuras em magnitudes diferentes dependendo da velocidade 

de ensaio (50 mm/min ou 500 mm/min), reafirmando a necessidade de outros ensaios. 

 

Figura 34: Gráfico de Deformação versus Deslocamento do travessão dos ensaios de 
tração com os corpos de prova P1, P2, P3, M1, M2, M3, G1, G2 e G4 
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Portanto, foram realizados novos testes de tração para obter os deslocamentos 

do travessão para cada caso e para cada tamanho de corpo de prova. Como explicado 

na seção 3.2.1, os testes foram realizados à 20%/s (os ensaios à 12%/s não foram 

aproveitados), e o gráfico mostrado na Figura 35 ilustra o comportamento da variável 

da taxa de deformação durante o ensaio.  

 

Figura 35: Gráfico de Taxa de deformação versus Tempo resultante dos ensaios de 
tração realizados à 20%/s com P5, M5 e G6 

 

No gráfico da Figura 36, assim como no anterior, pode perceber que o ensaio é 

tão rápido que a máquina não consegue estabilizar a velocidade desse. Além disso, 

nesse gráfico percebe-se também que há um tempo de resposta da máquina ao 

comando do teste, e que este tempo é considerável devido ao curto tempo de ensaio. 

Esse intervalo de tempo e a taxa média do teste são apresentados na Tabela 10. 
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Figura 36: Gráfico de Deformação versus Tempo resultante dos ensaios de tração 
realizados à 20%/s com P5, M5 e G6 

 

Tabela 10: Taxa de deformação média e tempo de resposta da máquina nos ensaios de 
tração à 20%/s 

Corpo de prova 
Taxa de deformação 

Média (%/s) 

Tempo de 

resposta (s) 

P5 16,96 0,04 

M5 8,98 0,05 

G6 5,54 0,05 

Como esse conjunto de ensaios de tração foi limitado à 2,5% de deformação 

do corpo de prova, a tensão de escoamento e o alongamento no escoamento não 

foram calculados para P5, M5 e G6. Dessa forma, a única propriedade medida por 

esse foi o módulo de elasticidade, que está apresentada na Tabela 11. 

Tabela 11: Resultado dos ensaios de tração à 20,0%/s 

Corpo de Prova Módulo de elasticidade (GPa) 

P5 2,63 

M5 2,60 

G6 2,43 

Média 2,55 

Desvio Padrão 0,11 
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Os gráficos da Figura 37, Figura 38 e Figura 39 agrupam os resultados dos 

ensaios de tração pré-fadiga por espessura de corpo de prova, mostrando que os 

ensaios feitos à 20%/s (taxa requisitada no programa) se aproximam bastante dos 

testes à 500 mm/min do que dos testes à 50 mm/min. 

 

Figura 37: Gráfico de Tensão versus Deformação dos ensaios de tração com os corpos 
de prova P1, P2, P3 e P5 

 

 

Figura 38: Gráfico de Tensão versus Deformação dos ensaios de tração com os corpos 
de prova M1, M2, M3 e M5 
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Figura 39: Gráfico de Tensão versus Deformação dos ensaios de tração com os corpos 
de prova G1, G2, G4 e G6 

Os gráficos de tensão versus deformação (até 2,5%) e o de deformação versus 

tempo de todos os ensaios pré-fadiga estão apresentados, na Figura 40 e na Figura 

41, comprovam a atestação anterior. 

 

Figura 40: Gráfico de Tensão versus Deformação dos ensaios de tração com os corpos 
de prova P1, P2, P3, P5, M1, M2, M3, M5, G1, G2, G4 e G6 
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Figura 41: Gráfico de Deformação versus Tempo dos ensaios de tração com os corpos 
de prova P1, P2, P3, P5, M1, M2, M3, M5, G1, G2, G4 e G6 

Por outro lado, o gráfico de deslocamento do travessão versus tempo (Figura 

42ostra que o comportamento do segundo e do terceiro conjunto de ensaios é 

próximo, porém não é semelhante. No mesmo gráfico, a curva preta (P1) coincide com 

a laranja (P2), a verde escura (M1), a cinza (M2), a azul escura (G1) e a vermelha 

(G2), curvas referentes aos ensaios do primeiro conjunto de testes de tração (à 50 

mm/min). 

 

Figura 42: Gráfico de Deslocamento do travessão versus Tempo dos ensaios de tração 
com os corpos de prova P1, P2, P3, P5, M1, M2, M3, M5, G1, G2, G4 e G6 
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4.2. Resultados dos Ensaios de DMA 

O resultado do DMA desejado era saber o comportamento do módulo de 

elasticidade de acordo com a temperatura e a frequência de ensaio. Como se pode 

perceber, na figura abaixo, não há muita variação do módulo, se a frequência passar 

de 12 Hz. Já para frequências mais baixas há bastante variação.  

Diferentemente do esperado, o resultado para 23 ºC e para 26,5 ºC não se 

aproximou. Ao contrário disso, a curva de módulo de elasticidade de maior magnitude 

é a referente à 23 ºC. À temperatura de 73 ºC percebe-se que a curva de módulo de 

elasticidade aproxima-se de 1,30 GPa à 4Hz, fato que ocorreu com os corpos de prova 

grandes no caso I quando romperam, comprovando a perda de rigidez do material. À 

43ºC, o módulo de elasticidade também encontra-se reduzido se comparado aos 23 ºC 

de temperatura ambiente e de corpo de prova antes do iniciar os testes de fadiga, 

próximo de 2,60 GPa. Esse último aconteceu quando ensaiava-se o corpo de prova 

médio no caso I. 

 

Figura 43: Gráfico Módulo de elasticidade versus frequência a temperaturas de 73 ºC, 
26,5 ºC, 43ºC e 23ºC (ordem de baixo para cima) 

4.3. Resultados dos Ensaios de Fadiga 

Os primeiros corpos de prova a serem ensaiados foram os corpos de prova 

pequenos, na máquina servohidráulica MTS modelo Bionix como mencionado na 

seção 3.2.3. Nessa primeira etapa de testes de fadiga, foram obtidos os gráficos de 
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Tensão versus Número de Ciclos para os casos I e II, visto que os ensaios nas 

condições do caso III não foram salvos.   

Os primeiros gráficos analisados são o da Figura 44 e na Figura 45, que 

apresentam os resultados dos ensaios com P6 e P7 no caso I e com P8 e P10 no caso 

II respectivamente. A partir deles, pode-se verificar que os resultados diferem em 

alguns intervalos durante o teste, apesar de serem bem próximos para cada par de 

corpos de prova. Esse fato seria amenizado se fossem feitos ensaios com pelo menos 

cinco corpos de prova. Como já esperado, observa-se também que há uma queda de 

tensão durante o ensaio, devido ao relaxamento do material, assim como concluiu 

SOUZA. [12] 

 

Figura 44: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova P6 e P7 (Caso I) 
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Figura 45: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova P8 e P10 (Caso II) 

Na Figura 46, é apresentada a tensão aplicada pela máquina servohidráulica 

para realizar os intervalos de deslocamentos requisitados para os corpos de prova 

pequenos. Nesse gráfico, percebe-se que as tensões máximas aplicadas no caso I 

são maiores que as tensões aplicadas no caso II. Esse resultado era esperado, visto 

que para deformações no regime elástico, quanto maior a deformação desejada, maior 

é a carga necessária para atingi-la. Do mesmo modo, era esperado que a tensão 

mínima para o caso I (caso de maior intervalo de deformação), fosse menor que para 

o caso II, de forma a permitir que o corpo de prova retornasse a uma deformação 

menor (0,5% contra 0,75% do caso II). Entretanto, percebe-se que essa diferença 

entre as tensões mínimas é menor que a diferença entre as tensões máximas. 
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Figura 46: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova P6, P7, P8 e P10 (Casos I e II) 

Na segunda etapa dos ensaios de fadiga, foram ensaiados os corpos de prova 

médios, nos três casos, na máquina servohidráulica Instron modelo 8872. 

Observando-se os gráficos gerados desses ensaios (Figura 47, Figura 48 e Figura 49) 

percebeu-se duas principais diferenças em relação aos ensaios da primeira etapa. 

Uma delas é que os valores obtidos para tensões máxima e mínima ficaram bem 

menos dispersos, e a outra é que as curvas dessas tensões apresentaram oscilações 

(aumentando e diminuindo) durante os ensaios que não haviam sido observadas nos 

testes da primeira etapa. Essa última observação não teve uma explicação 

confirmada, no entanto, pode ter sido causada pela própria máquina e metodologia ou 

mesmo por conta de um carregamento dinâmico no polímero. 

Como pode ser visto a seguir, os pares de ensaios tiveram resultados muito 

semelhantes em todos os casos. 
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Figura 47: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova M6 e M7 (Caso I) 

 

 

Figura 48: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova M8 e M10 (Caso II) 
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Figura 49: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova M11 e M12 (Caso III) 

 

Diferentemente dos resultados dos corpos de prova pequenos, os gráficos de 

Tensão versus Número de ciclos de todos os corpos médios ensaiados, mostra que a 

diferença entre as tensões máximas aplicadas em cada caso durante os ensaios é 

menor que a diferença entre as tensões mínimas pra cada caso. No início, há ainda 

um comportamento inesperado, onde as tensões máximas do caso I são um pouco 

menores que as tensões máximas do caso II, e depois se tornam semelhantes, como 

pode ser visto na figura a seguir.  
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Figura 50: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova M6, M7, M8, M10, M11, e M12 (Casos I, II e III) 

Na terceira etapa de testes, os corpos de prova de 10 mm de espessura foram 

ensaiados, e o primeiro caso apresentou comportamento diferente de todos os outros 

ensaios já feitos nesse ensaio. Os corpos de prova M7 e M8 romperam um pouco 

após 8.000 ciclos. Foi ainda utilizado outro corpo de prova grande (G6) que já tinha 

sido ensaiado por tração até 2,2% na mesma condição, e esse também rompeu 

totalmente. Houve antes da ruptura total uma pré-ruptura (Figura 51) a 3.100 ciclos 

aproximadamente. Percebido esse comportamento diferente, decidiu-se medir a 

temperatura dos corpos de prova em diferentes pontos durante o teste e constatou-se 

que instantes antes da pré-ruptura a temperatura do corpo de prova superou 90 ºC. 

Esse fato comprovou que a espessura do corpo de prova nos ensaios de fadiga 

juntamente com o intervalo de deformação a que o corpo de prova é submetido 

influenciam bastante o comportamento e a vida útil do corpo de prova. O corpo de 

prova de PVDF rompeu nesse caso devido à elevada temperatura atingida por esse e 

a continuação do ensaio. O calor gerado pelos carregamentos cíclicos e transferido 

para o corpo de prova não era dissipado para o ar na mesma taxa em que o corpo de 

prova o recebia devido à espessura e largura da área útil desse, ou seja, por ser maior 

que os anteriores o calor se acumulava no corpo de prova. No interior do corpo de 

prova a temperatura deveria estar ainda maior que a temperatura medida na superfície 

e em regime viscoelástico, onde o polímero tem um comportamento intermediário pelo 
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qual o polímero apresenta características de um fluido e de um sólido elástico ao 

mesmo tempo, esse tem sua resistência à tração diminuída.  

 

Figura 51: Corpo de prova G8 com pré-ruptura ainda em ensaio 

As temperaturas medidas em G8 são apresentadas nos gráficos a seguir 

(Figura 52 e Figura 53), aumentando até a pré-ruptura e diminuindo mais lentamente 

logo depois dessa. A letra ‘c’ ao lado do ponto em algarismo romano significa que é o 

ponto marcado na parte posterior do corpo de prova. 

Outra observação feita através da medida das temperaturas é que a parte 

posterior do corpo de prova apresentava temperaturas ligeiramente menores que a 

parte frontal, devido à influência do ar condicionado. 
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Figura 52: Gráfico de Temperatura versus Número de ciclos para G8 (Caso I) antes da 
pré-ruptura 

 

Figura 53: Gráfico de Temperatura versus Número de ciclos para G8 (Caso I) após a pré-
ruptura 
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Ao contrário dos outros ensaios, nesse, a tensão máxima se comportou 

diferentemente da tensão mínima, tendo uma grande queda a partir de 3.000 ciclos 

(pós pré-ruptura), enquanto a tensão mínima não apresentou essa diminuição. 

 

Figura 54: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova G7 e G8 (Caso I) 

Os resultados do caso II (G9 e G10) para corpos de prova grandes tiveram 

comportamento semelhantes aos do caso III (G11 e G3), embora com magnitudes 

diferentes de tensões máxima e mínima, como mostram a Figura 55 e a Figura 56. 
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Figura 55: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova G9 e G10 (Caso II) 

 

Figura 56: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova G12 e G3 (Caso III) 

Com relação às temperaturas dos corpos de prova durante o ensaio, os 

gráficos da Figura 57 e da Figura 58 as mostram nos pontos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 
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e IX frente e verso. A temperatura máxima para G9 foi de 38,4 ºC no ponto VI, não 

ultrapassando esse valor durante o teste (estabilizado desde 18.000 ciclos) e para G3 

foi de 29,6 ºC no ponto VII-c, não ultrapassando esse valor durante o teste 

(estabilizado desde 4.000 ciclos). 

 

Figura 57: Gráfico de Temperatura versus Número de ciclos para G9 (Caso II) 

 

Figura 58: Gráfico de Temperatura versus Número de ciclos para G3 (Caso III) 
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De modo a medir a temperatura do corpo de prova médio no caso mais 

extremo (caso I), ensaiou-se o corpo de prova M5 (utilizado previamente em teste de 

tração) até 10.000 ciclos (com a temperatura já estabilizada desde 4.000 ciclos). O 

resultado foi que a temperatura máxima atingida foi de 43,3 ºC no ponto V. 

 

Figura 59: Gráfico de Temperatura versus Número de ciclos para M5 (Caso I) 

Com a mesma finalidade e desejando comparar o resultado de um ensaio na 

Instron 8872 e na MTS Bionix, ensaiou-se o corpo de prova P5 (utilizado previamente 

em teste de tração) no caso I. O resultado foi que a temperatura máxima atingida foi 

de 26,5 ºC com a temperatura já estabilizada desde 3.000 ciclos. 

 

Figura 60: Gráfico de Temperatura versus Número de ciclos para P5 (Caso I) 
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O gráfico de S-N da Figura 61 mostra o quão diferente foi o comportamento 

dos corpos de prova grandes ensaiados no caso I (G7 e G8). 

 

Figura 61: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova G7, G8, G9, G10, G11 e G3 (Casos I, II e III) até 10.000 ciclos 

Por outro lado o gráfico de S-N da Figura 62 apresenta o mesmo resultado dos 

ensaios da segunda etapa onde a diferença entre as tensões máximas entre os casos 

são bem menores que a diferença de tensões mínimas. Apresenta também o resultado 

esperado que as tensões máximas do caso II são maiores que as do caso III, 

enquanto que as mínimas são menores. Ressalta-se também que os corpos de prova 

grandes foram os únicos que apresentaram compressão devido ao amolecimento. 

 

Figura 62: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova G9, G10, G11 e G3 (Casos II e III) 
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Comparando os resultados obtidos nos ensaios de P5 (Instron 8872), e P6 e 

P7 (MTS Bionix), percebe-se que há uma diferença entre as tensões máximas, que 

podem ser explicada considerando que esse corpo de prova já havia sido utilizado. No 

entanto as tensões mínimas são próximas, como pode ser visto na Figura 63. 

Reduzindo o intervalo do número de ciclos, Figura 64, pode-se perceber que os 

ensaios de fadiga com corpos de prova pequenos realizados na MTS também 

apresentam oscilações menos regulares (talvez por terem menos pontos). 

 

Figura 63: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova P5, P6 e P7 (Caso I) 

 

Figura 64: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova P5, P6 e P7 (Caso I) até 200.000 ciclos 
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Por fim, os últimos gráficos dessa seção apresentam as comparações de cada 

caso com os corpos de prova de diferentes espessuras Figura 65, Figura 66 e Figura 

67. 

Para o caso I, pode-se verificar que as tensões tanto máxima quanto mínima 

dos corpos de prova médios são muito menores que as dos corpos de prova 

pequenos. Os corpos de prova grandes não entraram nessa comparação, pois 

romperam precocemente. 

 

Figura 65: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga do Caso I 
com os corpos de prova P5, P6, P7, M6 e M7 

Para o caso II, pode-se verificar a mesma situação do caso anterior, que 

quanto maior o corpo de prova menor são as tensões máxima e mínima. Entretanto, 

essas diferenças não são proporcionais às espessuras dos corpos de prova, visto que 

os valores de tensão dos corpos de prova médios são mais próximos dos valores dos 

grandes do que dos valores dos menores. 
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Figura 66: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga do Caso II 
com os corpos de prova P8, P10, M8, M10, G9 e G10 

Para o caso III, comparando os resultados dos corpos de prova médios e dos 

grandes apenas, pode-se observar a mesma situação do caso II, onde as tensões dos 

corpos de prova médios são maiores que as dos grandes, porém são valores bem 

próximos. Dessa forma, pode-se concluir que a espessura do corpo de prova 

influencia bastante nos resultados, pois teoricamente os resultados de tensão para 

cada caso deveriam ser iguais para os diferentes corpos de prova. 

 

Figura 67: Gráfico de Tensão versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga do Caso III 
com os corpos de prova M11, M12, G11 e G3 
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As Figuras 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 mostram as diferenças das tensões para 

cada corpo de prova durante os ensaios, agrupados em: tamanhos de corpos de prova 

diferentes, e casos diferentes. A partir delas, pode-se perceber que o amolecimento do 

material ocorre até 50.000 ciclos apenas. 

 

Figura 68: Gráfico de Diferença de tensões versus Número de ciclos para corpos de 
provas pequenos 

 

Figura 69: Gráfico de Diferença de tensões versus Número de ciclos para corpos de 
provas médios 
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Figura 70: Gráfico de Diferença de tensões versus Número de ciclos para corpos de 
provas grandes 

 

 

Figura 71: Gráfico de Diferença de tensões versus Número de ciclos para corpos de 
provas G9, G10, G11 e G3 
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Figura 72: Gráfico de Diferença de tensões versus Número de ciclos para corpos de 
provas do caso I 

 

Figura 73: Gráfico de Diferença de tensões versus Número de ciclos para corpos de 
provas do Caso II 
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Figura 74: Gráfico de Diferença de tensões versus Número de ciclos para corpos de 
provas do Caso III 

4.4. Resultados dos Ensaios de Tração Pós-Fadiga 

Como última parte experimental do projeto, foram realizados testes de tração 

pós-fadiga e, com os resultados desses, foram feitas comparações com os ensaios de 

tração pré-fadiga realizados à velocidade de 50 mm/min. 

Para os corpos de prova pequenos, P10 e P12 não foram ensaiados 

controlando-se a deformação do corpo de prova, por isso, apresentaram valores muito 

pequenos para alongamento no escoamento e não apresentaram valores para o 

módulo de elasticidade. Dessa forma, nesse projeto será mostrado o gráfico de 

Tensão versus Deslocamento do Travessão para P10 e P12 (Figura 77) e a única 

propriedade apresentada é o limite de escoamento (Tabela 12), e como pode ser visto 

no gráfico da Figura 67 apresentam valores maiores para módulo de elasticidade do 

que P1 e P2 (ensaiados antes dos ensaios de fadiga). Como o comportamento deles é 

similar entre si, mas o dos corpos de prova de mesma espessura que eles não (P8 e 

P11), seus resultados serão desconsiderados. O extensômetro com defeito pode ter 

sido a causa. 
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Tabela 12: Resultados dos ensaios de tração pós-fadiga para P10 e P12 

Corpo de Prova Limite de escoamento (MPa) 

P10 58,69 

P12 64,52 

Média 61,61 

Desvio Padrão 4,12 

 

 

Figura 75: Gráfico de Tensão versus Deformação resultantes dos ensaios de tração pré 
(P1 e P2) e pós-fadiga (P5, P7, P8 e P11) 

P5 também apresentou uma diferença, tendo menor deformação na ruptura. 

Isso deve-se ao fato de já ter sido ensaiado por tração antes do ensaio por fadiga. 

Por outro lado P7 (Caso I), P8 (Caso II) e P11 (Caso III) tiveram bons 

resultados, com módulo de elasticidade similiar ao de P1 e P2, e com a diferença de 

ter o limite de escoamento um pouco menor, assim como o alongamento no 

escoamento (Tabela 13). 
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Figura 76: Gráficos de Tensão versus Deformação resultantes dos ensaios de tração pré 
(P1 e P2) e pós-fadiga (P7, P8 e P11) até 10% 

 

Figura 77: Gráficos de Tensão versus Deslocamento do travessão resultantes dos 
ensaios de tração pré (P1 e P2) e pós-fadiga (P5, P7, P10, P11 e P12) 

Tabela 13: Resultados dos ensaios de tração pós-fadiga para P5, P7, P8 e P11 

Corpo de 

Prova 

Limite de 

escoamento (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade (GPa) 

Alongamento no 

escoamento (%) 

P5 63,41 * 8,99 

P7 59,41 2,59 8,23 

P8 60,1 2,54 8,43 

P11 61,83 2,86 8,81 

Média 61,19 2,67 8,61 

Desvio padrão 180 0,17 0,35 
*Valor não calculado no teste 



 69 

Em relação aos corpos de prova médios, percebe-se diferença de resultados 

dependendo do caso em que o corpo de prova foi ensaiado. Os casos I (M6) e II (M8) 

apresentaram tensões superiores aos do caso III, juntamente com os ensaios de 

tração pré-fadiga, como pode ser visualizado na Figura 78. Comparando-se M9 com 

M8, pode–se perceber a influência do número de ciclos no teste, pois M9 foi ensaiado 

até 375.793 ciclos e M8 foi até o final, tornando-o M8 mais frágil. 

 

Figura 78: Gráfico de Tensão versus Deformação resultantes dos ensaios de tração pré 
(M1 e M2) e pós-fadiga (M6, M8, M9, M11 e M12) 

Para esse grupo de corpos de prova, o limite de escoamento diminuiu 

ligeiramente e o alongamento no escoamento aumentou, como pode ser visto na 

Tabela 14. Assim como, o alongamento no escoamento. 

Tabela 14: Resultados dos ensaios de tração pós-fadiga para M6, M8, M9, M11 e M12 

Corpo de Prova 
Limite de 

escoamento (MPa) 
Alongamento no 
escoamento (%) 

M6 60,91 * 

M8 62,76 9,1 

M9 59,87 9,82 

M11 58,89 9,77 

M12 59,98 9,87 

Média 60,48 9,64 

Desvio padrão 1,46 0,36 
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Figura 79: Gráfico de Tensão versus Deformação resultantes dos ensaios de tração pré 
(M1 e M2) e pós-fadiga (M6, M8, M11 e M12) até 10% 

 

Figura 80: Gráfico de Tensão versus Deformação resultantes dos ensaios de tração pré 
(M1 e M2) e pós-fadiga (M11 e M12) 
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Por fim, os corpos de prova grandes apresentaram resultados muito 

semelhantes aos ensaios realizados à 50 mm/min (G1 e G2). G3 teve um resultado 

um pouco diferente, porém ele antes de ser fadigado foi ensaiado por tração até 

1,04% fato que pode ter influenciado em seus resultados, além de ter sido ensaiado 

utilizando o extensômetro com mau contato, apresentando, assim, um módulo de 

elasticidade um pouco maior e um alongamento no escoamento um pouco menor, que 

pode ser visualizado na Figura 82. 

 

Figura 81: Gráfico de Tensão versus Deformação resultantes dos ensaios de tração pré 
(G1 e G2) e pós-fadiga (G9, G10, G11 e G3) 
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Figura 82: Gráfico de Tensão versus Deformação resultantes dos ensaios de tração pré 
(G1 e G2) e pós-fadiga (G9, G10, G11 e G3) até 12% 

Nesses ensaios, também foi observada uma pequena redução do limite de 

escoamento, no entanto, o alongamento no escoamento diminuiu, fato contrário ao 

que aconteceu com os corpo de prova médios. O módulo de elasticidade confirmado 

pelo gráfico não foi alterado. 

Tabela 15: Resultados dos ensaios de tração pós-fadiga para G9, G10 e G11 

Corpo de Prova 
Limite de 

escoamento (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade (GPa) 

Alongamento no 

escoamento (%) 

G9 60,35 2,47 8,74 

G10 59,58 2,60 8,37 

G11 60,09 2,57 8,66 

Média 60,00 2,55 8,59 

Desvio Padrão 0,39 0,66 0,19 
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5. Conclusão 

Os ensaios de tração pré-fadiga realizados à 50 mm/min e à 500 mm/min 

indicaram através de seus resultados que há grande diferença nas propriedades do 

PVDF, dependendo da sua velocidade de teste. A tensão de escoamento obtida na 

primeira etapa de testes à 50 mm/min era de 62,07 MPa, enquanto que a média dos 

testes à 500 mm/min foi de 68,40MPa. O módulo de elasticidade foi outra propriedade 

que aumentou, tendo a média de, aproximadamente, 2,77 GPa (com grande desvio 

padrão), contra 2,49 GPa calculados anteriormente. Por outro lado, o alongamento no 

escoamento diminuiu de 8,84% para 7,85%.      

Nos gráficos S-N resultantes dos testes de fadiga, para cada grupo de corpos 

de prova (pequenos, médios e grandes) observou-se que as tensões máximas 

aplicadas no caso I eram maiores que as tensões aplicadas no caso II, e que as 

tensões aplicadas no caso II eram maiores que as aplicadas no caso III. Esse 

resultado já era esperado, visto que para deformações no regime elástico, quanto 

maior a deformação desejada, maior é a carga necessária para atingi-la. Do mesmo 

modo, era esperado que a tensão mínima para o caso I (caso de maior intervalo de 

deformação), fosse menor que para o caso II, de forma a permitir que o corpo de prova 

retornasse a uma deformação menor (0,5% contra 0,75% do caso II). Da mesma 

forma, as tensões mínimas do caso II eram menores que as do caso III. Contudo, 

percebeu-se que essa diferença entre as tensões mínimas de cada caso não tinha 

mesma magnitude que a diferença entre as tensões máximas de cada caso. Para os 

corpos de prova pequenos a diferença entre as tensões mínimas era menor que a das 

máximas. Enquanto que para os corpos de prova médios e grandes o comportamento 

foi o contrário. 

Observou-se também que, nos ensaios de fadiga, as curvas dessas tensões 

apresentaram oscilações (aumentando e diminuindo) durante os ensaios, que podem 

ter sido causadas por um carregamento dinâmico no polímero ou por causa de 

variação de temperatura no laboratório onde ocorreram os ensaios, necessitando um 

estudo mais aprofundado para verificar o que as causaram. 

Na terceira etapa de testes, os corpos de prova grandes ensaiados no caso I 

romperam logo após atingirem 8.000 ciclos. Antes da ruptura em definitivo, uma pré-

ruptura ocorreu a aproximadamente 3.100 ciclos. Após a medição de temperatura em 

diferentes pontos do corpo de prova durante o ensaio, percebeu-se que a temperatura 

elevava-se, superando 90 ºC, até que a pré-ruptura acontecia. A partir desse momento 
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a temperatura tendia a diminuir, porém numa taxa menor que a de elevação. Esse fato 

comprovou que a espessura do corpo de prova (e consequente aumento da constrição 

mecânica dele) nos ensaios de fadiga juntamente com o intervalo de deformação a 

que o corpo de prova é submetido influenciam bastante o comportamento e a vida útil 

do material. O corpo de prova de PVDF rompeu nesse caso devido à elevada 

temperatura atingida, visto que, devido à espessura e largura da área útil desse, o 

calor recebido pelo corpo de prova não era dissipado para o ar na mesma taxa em que 

o corpo de prova o recebia. No interior do corpo de prova, a temperatura deveria estar 

ainda maior que a temperatura medida na superfície e o material na subsuperfície em 

regime viscoelástico diminuindo sua resistência à tração. Após a pré-ruptura, houve 

uma grande queda da tensão máxima somente, permanecendo a mínima com o 

mesmo comportamento. 

Com relação às temperaturas dos corpos de prova durante o ensaio, conclui-se 

que quanto maior o corpo de prova e quanto maior for intervalo de deformação a ser 

ensaiado, maior é a temperatura do corpo de prova. Observou-se também que a 

temperatura máxima atingida não era na metade do comprimento do corpo de prova, 

mas sim um pouco abaixo. 

Analisando caso a caso, no caso I, pode-se verificar que as tensões tanto 

máxima quanto mínima dos corpos de prova médios são muito menores que as dos 

corpos de prova pequenos. O mesmo pôde-se verificar analisando os gráficos do caso 

II, que quanto maior o corpo de prova menor são as tensões máxima e mínima. 

Entretanto, essas diferenças não são proporcionais às espessuras dos corpos de 

prova, visto que os valores de tensão dos corpos de prova médios são mais próximos 

dos valores dos grandes do que dos valores dos menores, no caso II. No caso III, 

comparando os resultados dos corpos de prova médios e dos grandes apenas, pode-

se observar a mesma situação do caso II, onde as tensões dos corpos de prova 

médios são maiores que as tensões dos corpos de prova grandes, porém são valores 

bem próximos. Dessa forma, pode-se concluir que a espessura do corpo de prova 

influencia bastante nos resultados, pois teoricamente os resultados de tensão para 

cada caso deveriam ser iguais para os diferentes corpos de prova. 

Comparando-se os ensaios de tração pré-fadiga e os pós-fadiga, concluiu-se 

que os corpos de prova de PVDF Symalit® 1000 não tiveram suas propriedades 

alteradas pelos ensaios de fadiga até 600.000 ciclos, apresentando apenas o limite de 

escoamento um pouco menor. 
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Por fim, no DMA, à temperatura de 73 ºC percebeu-se que a curva de módulo 

de elasticidade aproxima-se de 1,30 GPa à 4 Hz, fato que ocorreu com os corpos de 

prova grandes no caso I quando romperam, comprovando a perda de rigidez do 

material. 
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6. Trabalhos Futuros 

Como sugestões para trabalhos futuros, destacam-se as ideias de realizar 

ensaios de fadiga aumentando a frequência para 6 Hz, aumentar o número de ciclos 

dos ensaios e o intervalo de deformação para que o corpo de prova seja ensaiado 

também em regime plástico. Sugere-se ainda que seja realizada simulação numérica 

dos ensaios em regime elástico. 
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Apêndice 

Neste apêndice são apresentados os gráficos de Força versus Deformação 

gerados nos ensaios de fadiga, que não mostrados no Capítulo 6. 

 

Figura 83: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova P5, P6 e P7 (Caso I) 

 

Figura 84: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova P8 e P10 (Caso II) 
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Figura 85: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova P6, P7, P8 e P10 (Casos I e II) 

 

Figura 86: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova M6 e M7 (Caso I) 
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Figura 87: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova M8 e M10 (Caso II 

 

Figura 88: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova M10 e M12 (Caso III) 
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Figura 89: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova M6, M7, M8, M10, M11 e M12 (Casos I, II e III) 

 

Figura 90: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova G7 e G8 (Caso I) 
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Figura 91: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova G9 e G10 (Caso II) 

 

Figura 92: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova G11 e G3 (Caso III) 
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Figura 93: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova G7, G8, G9, G10, G11 e G3 (Casos I, II e III) até 10.000 ciclos 

 

Figura 94: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga com os 
corpos de prova G9, G10, G11 e G3 (Casos I e II) 
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Figura 95: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga no Caso I 
com os corpos de prova P5, P6, P7, M6 e M7 

 

Figura 96: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga no Caso II 
com os corpos de prova P8, P10, M8, M10, G9 e G10 
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Figura 97: Gráfico de Força versus Número de Ciclos dos ensaios de fadiga no Caso III 
com os corpos de prova M11, M12, G11 e G3 


