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Capítulo 1 

Introdução  

 

Materiais poliméricos vêm sendo largamente utilizados para a fabricação de uma grande 

variedade de produtos para diferentes áreas da engenharia tais como a engenharia 

aeroespacial, a automobilística e a eletrônica. Essas áreas da engenharia, por exemplo, 

utilizam mais polímeros por peso do que todos os tipos de metais reunidos [1].  

 

Os polímeros apresentam diversas vantagens em relação aos metais, tais como uma boa 

relação resistência por peso, maior resistência à corrosão, boa resistência elétrica e boa 

resistência térmica. 

 

Polímeros são macromoléculas, geralmente de elevado peso molecular, compostas por 

unidades químicas simples que se repetem ao longo da cadeia denominadas de meros. Os 

polímeros podem ser orgânicos ou sintéticos e são formados por meio de reações de 

polimerização [2].  

 

Aos polímeros, podem-se adicionar cargas, naturais ou sintéticas, com o objetivo de 

produzir um material com propriedades que não são atingidas com os componentes 

isoladamente, gerando um material compósito [3,4]. Normalmente, adicionam-se cargas a 

fim de se obter uma melhora nas propriedades mecânicas do material tais como o aumento da 

resistência à tração e ao impacto, aumento da rigidez e redução do escoamento do material. 

Quando o material compósito é submetido a um carregamento mecânico, a sua estrutura 

interna pode mudar devido a altas concentrações de tensão que se desenvolvem ao longo da 

interface partícula-matriz, na matriz ou nas partículas. O mecanismo dessas mudanças vai 

depender do tipo de compósito [5].   

 

Para fins de vedação, o PTFE – mundialmente conhecido como         – é um dos 

polímeros mais utilizados. Devido as suas excelentes propriedades químicas, térmicas e 

físicas, o PTFE vem sendo bastante utilizado como matéria-prima de juntas de vedação a 

serem utilizadas em tubulações de processamento em indústrias químicas, alimentícias e 

farmacêuticas. Apesar das indiscutíveis vantagens do PTFE, esse polímero, na sua forma 

original, ou seja, sem aditivos ou processamentos adicionais que possuem o objetivo de 

alterar as suas propriedades mecânicas, possui baixa resistência sob tensão [6]. No que se diz 

respeito à área de vedação, uma junta de vedação de PTFE puro sofre perda contínua de 

espessura, gerando, dessa forma, perda do aperto produzido pelos parafusos, levando à 

deteriorização da selagem [6]. Portanto, inclusões de aditivos tais como sílica, barita e 

microesferas ocas de vidro são comumente realizadas a fim de gerar um material compósito 

constituído de uma matriz de PTFE que possua um menor escoamento quando submetido a 

um carregamento, melhorando a capacidade de selabilidade das juntas de vedação [7].   
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O PTFE, por ser um polímero, caracteriza-se por ser um material viscoelástico. Materiais 

viscoelásticos possuem a capacidade tanto de armazenar quanto de dissipar energia quando 

submetidos a um carregamento [8,9]. Todavia, apesar do acelerado aumento do uso de 

polímeros para produtos de engenharia, os quais incluem os produtos da área de vedação, 

pouca informação é apresentada sobre suas propriedades mecânicas. Normalmente, os 

polímeros são tratados, em projetos, como materiais elásticos clássicos e, portanto, a parcela 

viscosa do material é geralmente negligenciada [1]. 

  

As tecnologias atuais mais utilizadas para a fabricação de juntas de PTFE incluem a 

fabricação de placas de PTFE, que surgiram para aplicações onde é necessária uma elevada 

resistência ao ataque químico. Diferentes tipos de placas de PTFE podem ser produzidos de 

acordo com as exigências da aplicação desejada. Exemplos dos diferentes tipos de placas de 

PTFE são: placas de PTFE moldadas e sinterizadas, placas de PTFE usinadas, placas de 

PTFE usinadas com carga, placas de PTFE laminado e placas de PTFE expandido [7].  

 

Todavia, os métodos atuais de fabricação de juntas de PTFE geram grande desperdício de 

material uma vez que as juntas são destacadas da folha de PTFE havendo, dessa forma, sobra 

de material, limitam o tamanho da junta e, por vezes, exigem um aperto elevado dos 

parafusos para conseguir atingir a selabilidade exigida do sistema. Dessa forma, novas 

tecnologias referentes à fabricação de juntas de vedação de PTFE estão surgindo devido às 

necessidades de um mercado cada vez mais exigente, globalizado e competitivo.  

 

Uma inovadora tecnologia, que surgiu diante das novas exigências do mercado, foi a 

junta espiral de PTFE fabricada a partir do bobinamento de fitas de PTFE, com ou sem carga, 

em volta de um eixo metálico central. O conjunto, depois de sofrer uma compressão axial ou 

radial, é colocado em uma mufla para passar pelo processo de sinterização.     

 

Diante do quadro exposto acima, torna-se necessário compreender melhor os materiais 

poliméricos que compõem a junta de vedação fabricada pelo novo método de fabricação de 

juntas de PTFE, a fim de atingir uma maior compreensão da relação entre as propriedades 

dos materiais que compõem a junta de vedação com a performance mecânica da junta e com 

a capacidade de selabilidade da mesma. 

 

1.1 Motivação 

 
Independente do processo pelo qual a resina de PTFE, com ou sem aditivos, passa até 

apresentar a forma de placa, os métodos de fabricação de juntas de PTFE atuais envolvem 

cortar as folhas de PTFE nas dimensões circulares desejadas da junta de vedação, 

conseguindo, dessa forma, destacar a junta da folha de PTFE. Após esse processo, que pode 

ser realizado, por exemplo, por meio de máquina de corte a jato d'água ou utilização de uma 

faca de corte de vínculo circular anexada a uma prensa mecânica, hidráulica ou pneumática, a 

quantidade remanescente de material atinge valores entre 40 e 60% da folha de PTFE 
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original. Além disso, o tamanho da placa de PTFE fabricada limita o tamanho da junta de 

vedação a ser cortada, dificultando a junta de possuir grandes dimensões.  

 

Visando atender as necessidades de um mercado cada vez mais exigente, globalizado e 

sustentável, a Empresa Teadit Indústria e Comércio LTDA criou um método inovador de 

fabricação de juntas de vedação de PTFE que permitiu reduzir drasticamente o desperdício de 

material e não limitar o tamanho da junta de vedação, além de fornecer uma junta com alta 

capacidade de selabilidade. Os detalhes do processo da fabricação dessa junta de vedação 

serão apresentados no capítulo 3.    

 

A motivação desse trabalho surge com a necessidade de uma melhor compreensão das 

propriedades dos materiais que compõem a junta de vedação produzida a partir desse novo 

método, uma vez que esse novo método de fabricação trará, em uma escala global, benefícios 

ecológicos devido aos menores níveis de vazamento obtidos e ao menor desperdício de 

material.    

 

1.2 Objetivos específicos 
 

O objetivo desse trabalho é caracterizar os materiais que compõem a junta espiral de 

PTFE, a fim de se obter maiores informações sobre o comportamento do material diante dos 

esforços mecânicos aos quais a junta de vedação é submetida diante do processo de 

sinterização. Visa-se, dessa forma, relacionar as propriedades encontradas nas fitas e na 

própria junta de vedação com o desempenho mecânico e a capacidade de selabilidade da 

junta de vedação.   

 

 Nesse trabalho, análises mecânicas, termomecânicas e térmicas dos materiais que 

compõem a junta de vedação em estudo e também estudos referentes à porosidade dos 

materiais que compõem a junta de vedação em estudo foram realizados.  

 

 

1.3 Conteúdo do trabalho  

O presente trabalho encontra-se na forma de sete capítulos incluindo este capítulo 

introdutório.  

 

Uma revisão bibliográfica é realizada no capítulo 2 referente à resina de PTFE, às 

propriedades mecânicas dos materiais e ao processo de sinterização. No capítulo 3, o objeto 

de estudo, juntamente com os materiais que o compõe, são apresentados. No capítulo 4 é 

definida a metodologia para verificar os efeitos do processo de sinterização nas fitas de PTFE 

com e sem carga, com e sem as restrições impostas pela junta de vedação. No capítulo 5 são 

apresentados os ensaios mecânicos e termomecânicos realizados, juntamente com seus 

resultados e respectivas conclusões. No capítulo 6 são apresentadas as análises térmicas com 
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suas conclusões e as micrografias realizadas nesse estudo. Finalmente, no capítulo 7, são 

apresentadas as conclusões finais do trabalho bem como as propostas para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Revisão bibliográfica  

 

Neste capítulo serão abordadas as revisões bibliográficas referentes à resina de PTFE -  

envolvendo sua origem, suas aplicações e suas propriedades, às propriedades mecânicas dos 

materiais e ao processo de sinterização. Esse capítulo busca apresentar alguns conceitos 

essenciais a fim de se obter uma melhor compreensão do trabalho. 

 

2.1    PTFE 

 
O politetrafluoretileno (PTFE) é mais conhecido mundialmente pelo seu nome comercial 

       , marca registrada da empresa E. I. du Pont de Nemours and Company, comumente 

conhecida como DuPont [7]. Esse polímero foi desenvolvido no final da segunda guerra mundial 

no contexto do projeto Manhattan pela DuPont, sendo hoje fabricado por diversas empresas no 

mundo e utilizado em aplicações como revestimentos antiaderentes, isolamento elétrico de fios e 

cabos e peças técnicas, tais como anéis de vedação em sistemas automotivos e sedes de válvulas 

[10]. 

 

O PTFE é um polímero termoplástico de elevado peso molecular formado por longas 

cadeias de carbono, em que cada carbono está ligado a dois átomos de flúor. Esse polímero 

possui alta cristalinidade, excelente resistência química, excelente resistência térmica, baixo 

coeficiente de fricção e baixa aderência [2]. Somente alguns produtos químicos tais como o 

elemento flúor, os metais alcalinos fundidos e alguns compósitos de halogênio podem reagir 

com o PTFE. Já a sua resistência térmica se dá pela sua relativamente alta temperatura de 

fusão [7]. 

 

 

2.2    Propriedades mecânicas dos materiais 

 
Exemplos de propriedades mecânicas importantes são a elasticidade, a rigidez, a 

resistência mecânica, a tenacidade e a ductilidade [11].  

 

2.2.1    Materiais elásticos  

 

A elasticidade é a parcela reversível de um processo de deformação. A deformação 

elástica aparece quando uma tensão é aplicada ao corpo e desaparece quando essa tensão 

deixa de ser aplicada. Quando uma tensão de tração é aplicada, ocorre o alongamento do 

corpo na direção da tensão de tração enquanto que quando uma tensão de compressão é 

aplicada ocorre a contração do corpo na direção da tensão de compressão. Dentro de uma 
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região de comportamento elástico, a deformação é resultado de uma pequena elongação da 

célula unitária na direção da tensão de tração ou de uma pequena contração da direção da 

tensão de compressão [11], como pode ser visto na figura 2.1 abaixo.  

 

Figura 2.1: Representação da deformação elástica por aumento do comprimento das 

ligações [11] 

 

A rigidez do material está relacionada com o módulo de elasticidade do material [11]. Na 

elasticidade linear, a deformação é proporcional à tensão aplicada em que a relação entre a 

deformação e a tensão pode ser analisada através do módulo de elasticidade, sendo esse uma 

característica do material. Quanto maior for o módulo de elasticidade, maior é a interação 

entre os átomos do material. Além disso, para um material elástico linear, a taxa de aplicação 

de carregamento não influencia no comportamento do material, ou seja, a deformação gerada 

no material depende apenas da tensão aplicada [1,11]. 

  

A tensão de escoamento mede a resistência mecânica ou a capacidade do material de 

resistir à deformação plástica, que é determinada pela relação entre a força que inicia a 

deformação permanente e a área da seção reta. Já a tenacidade é a medida de da energia 

necessária para romper o material e é representada pela área sob a curva tensão-deformação 

do material como pode ser visto na figura 2.2 [11]. A tensão que ocorre a ruptura definitiva 

do material é chamada de limite de resistência a tração ou tensão de ruptura [11].  

 

 
Figura 2.2: Representação da tenacidade de um material [11] 

 

A ductilidade é a capacidade de absorver deformação plástica total até o ponto de ruptura. 

Uma das medidas da ductilidade é a estricção, que é a redução na área da seção reta do corpo, 

imediatamente antes da ruptura. Um material que não deforma plasticamente antes da sua 

ruptura é um material de comportamento frágil. Um material dúctil tem um limite elástico de 

tensão, definido pela tensão de escoamento, além do qual ocorre deformação permanente 

[12].  
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2.2.2    Materiais viscoelásticos  

 

De acordo com a teoria da elasticidade, materiais elásticos possuem a capacidade de 

armazenar energia mecânica, não havendo dissipação dessa energia [1,9]. Já nos materiais 

viscoelásticos, parte da energia é armazenada e parte da energia é dissipada. A parcela 

elástica é responsável pela energia armazenada enquanto que a parcela viscosa da 

deformação é responsável pela energia dissipada [1,9]. 

 

Diferentemente dos materiais elásticos, os materiais viscoelásticos dependem do histórico 

de deformação para saber a sua configuração atual, ou seja, a deformação desses materiais é 

dependente do tempo [11,12]. Os dois fenômenos mais importantes relacionados a esses 

materiais são a fluência e a relaxação.  

 

A fluência é o histórico de deformação contínua quando um material viscoelástico é 

submetido a um carregamento constante. A fluência pode ser dividida em três estágios como 

pode ser visto na figura 2.3. Primeiramente, ocorre uma deformação elástica instantânea 

seguida de uma fluência primária onde há um aumento da deformação juntamente com a 

redução da velocidade de deformação caracterizada por uma curva côncava para baixo. Nesse 

ponto, caso a tensão deixe de ser aplicada, o material retorna ao seu estado de configuração 

inicial. A fluência secundária caracteriza-se por uma deformação crescente com o tempo, 

podendo em alguns casos apresentar uma velocidade de deformação constante. Caso a tensão 

deixe de ser aplicada nesse ponto, parte da deformação será recuperada e parte será 

permanente. A fluência terciária caracteriza-se pelo aumento da deformação juntamente o 

aumento da velocidade de deformação ate a ruptura do material [13]. 

 

 
Figura 2.3: Estágios da fluência [13] 

 

A relaxação caracteriza-se pela evolução temporal da tensão quando o material sofre uma 

deformação constante [1,8,14]. Em materiais que possuem viscoelasticidade linear, a função 

de relaxação depende apenas do tempo de aplicação da deformação e não da taxa de 

deformação. As curvas referentes à relaxação podem ser vista na figura 2.4 abaixo.  

7 
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Figura 2.4: Curvas de relaxação 

 

Outras duas propriedades mecânicas importantes referentes aos materiais viscoelásticos 

são o módulo de armazenamento e o módulo de perda. O módulo de armazenamento 

representa a rigidez mecânica da amostra (contribuição elástica) e o módulo de perda 

relaciona a energia mecânica dissipada devido aos movimentos moleculares no material. 

Normalmente os módulos de armazenamento e de perda são medidos em uma faixa de 

temperatura a fim de avaliar como o material se comporta com a variação da temperatura. 

Relacionando-se esses dois módulos, define-se o fator de perda (tan δ) que é determinado 

pelo quociente entre o módulo de perda e módulo de armazenamento [15]. O pico da curva 

do fator de perda estabelece a temperatura de transição vítrea do material para uma 

determinada frequência.  

 

A região amorfa do PTFE, segundo a literatura, pode ser subdividida em duas regiões: (i) 

a região amorfa móvel, composta de pequenas seções da macromolécula, e (ii) a região 

amorfa rígida, composta pelos segmentos macromoleculares presentes nos contornos dos 

cristais [15]. A temperatura de relaxação mecânica para a fração amorfa móvel é em torno de 

-110 ˚C e não é muito influenciada pelo grau de cristalização enquanto que a temperatura de 

relaxação mecânica para a fração amorfa rígida, considerada por muitos autores como sendo 

a temperatura de transição vítrea do PTFE, é em torno de 130 ˚C e depende diretamente do 

grau de cristalização [15]. Acima dessa temperatura, as regiões amorfas do polímero, 

adquirem progressivamente certa mobilidade [2,15].  

 

2.3    Sinterização 

 
A sinterização é um processo físico, ativado pelo aquecimento do material, que promove 

a remoção dos poros existentes entre as partículas originais de um determinado material 

tornando-o mais rígido e parcialmente denso. Dessa forma, o material torna-se mais 

compactado e com sua resistência mecânica aumentada [16]. Na sinterização ocorre a 

diminuição da superfície específica livre pelo aumento do contato entre as partículas, redução 

do volume dos poros e alteração geométrica dos poros [17].   

 

Três estágios são identificados durante o processo de sinterização: (i) formação de 

“pescoços” em que as ligações se desenvolvem principalmente pela ligação atômica entre 

grãos adjacentes sem nenhuma variação dimensional. A densificação chega a ordem de 50% 

a 60%, (ii) densificação em que ocorre o aumento do contato entre as partículas e, portanto, a 

diminuição da porosidade. Neste estágio, inicia-se o processo de fechamento dos poros 



                                                        9 

 

intercomunicantes e, simultaneamente, o arredondamento dos poros, provocando 

deformações que podem ser de contração ou expansão na peça. Neste estágio, a fase porosa 

diminui e a densificação chega à ordem de 92% a 95% e (iii) isolamento e arredondamento 

dos poros. Neste estágio ocorrerá o coalescimento e crescimento dos poros remanescentes.  

[18,19]. As etapas da sinterização podem ser vistas na figura 2.5. 

 

 
                                                (a)                                 (b) 

 

 
                                                (c)                                 (d) 

Figura 2.5: Etapas do processo de sinterização (a) etapa inicial, (b) formação de 

pescoços, (c) estágio intermediário e (d) estágio final [20] 

 

Durante o processo de sinterização, as partículas em simples justaposição transitam 

progressivamente para uma unidade na qual as partículas fundem-se umas nas outras, 

formando os chamados necks ou “pescoços”. A força motora da sinterização é a diminuição 

da energia livre superficial do conjunto de partículas que ocorre por meio da substituição de 

uma interface material/poro por uma interface material/material, provocando o 

desaparecimento da porosidade [17].  

 

No processo de sinterização de polímeros, a força dirigida à tensão de superfície e o 

coalescimento são restringidos pela resistência ao escoamento, caracterizado pela viscosidade 

e são acompanhados geralmente por uma diminuição no volume total da camada de 

partículas [21].  

 

O fenômeno da coalescência em polímeros possui dois aspectos diferentes: o crescimento 

dos pontos de contato e o equilíbrio das propriedades das partículas dentro destes pontos de 

contato que estão representados na figura 2.6 [22].  

 

O processo de sinterização de polímeros ocorre pelo movimento do material do centro da 

região de contato radialmente para fora expandindo a região de contato entre as duas 
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partículas. Este mecanismo de transporte de material é um fluxo viscoso com forças de 

tensão capilar operando na região de contato entre as duas partículas [18].  

 

 

 

 
                                     (a)                         (b)                         (c) 

 

Figura 2.6: Aspectos da coalescência de polímeros: (a) contato entre as partículas, (b) 

crescimento do contato e (c) equilíbrio das partículas nos pontos de contato [22]. 

 

É durante a sinterização que se define a microestrutura e o grau de cristalinidade de um 

polímero. Porosidade, degradação térmica e cristalinidade são características importantes 

para a definição das propriedades mecânicas do PTFE [23]. Quanto maior for a temperatura e 

o tempo de sinterização, menor será o nível de porosidade final do material  e maior será a 

probabilidade de cisão das macromoléculas devido à degradação térmica [10].  
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Capítulo 3 

Objeto de estudo 

 

O objeto de estudo, divulgado pela patente americana de número de aplicação 62/220112, 

é uma junta de vedação fabricada a partir de um método inovador de fabricação de juntas de 

politetrafluoretileno (PTFE), a serem utilizadas para fins de vedação em conexões flangeadas 

em diferentes elementos mecânicos tais como carros tanque e tubulações de processo.     

 

O processo de fabricação mencionado consiste, inicialmente, no enrolamento de uma fita 

de PTFE, com ou sem carga, em volta de um eixo metálico central até que o disco formado 

possua o diâmetro externo desejado. Durante o processo de enrolamento da fita de PTFE, é 

aplicada uma pressão de contato radial no disco sendo formado através de um rolete 

compactador conectado a um atuador pneumático conectado, por sua vez, a um regulador de 

pressão. O disco sendo formado permanece confinado durante o processo de compressão 

radial e, dessa forma, a espessura da fita diminui enquanto que a sua largura continua a 

mesma dado que a fita enrolada permanece confinada. Após o disco formado adquirir o 

diâmetro externo desejado, esse é colocado, juntamente com o eixo metálico central, dentro 

de um molde metálico, o qual o conjunto disco-eixo metálico sofre uma compressão axial 

provocada pelo peso da parte superior do molde. O conjunto, então, é inserido dentro de um 

forno tipo mufla (estufa para altas temperaturas), onde passa por um ciclo térmico capaz de 

induzir a sinterização da junta de vedação. A figura 3.1 mostra o desenho da fita de PTFE 

sendo enrolada no eixo central metálico sofrendo uma compressão radial por meio do rolete 

compactador (o disco confinado não está sendo representado). A figura 3.2 mostra o conjunto 

disco-eixo metálico-molde a ser inserido na mufla. 

 

 

                 
 

Figura 3.1: Fita de PTFE sendo bobinada em volta do eixo metálico central e disco 

sofrendo compressão radial 

Eixo metálico  

 

Disco sendo formado 

pela fita de PTFE 

Fita de PTFE 

Rolete 

compactador 

Carretel 

contendo 

 a fita de PTFE 
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Figura 3.2: Desenho do conjunto disco-eixo metálico-molde a ser inserido na mufla 

 

Para este estudo em particular, o objeto analisado é uma junta de vedação composta por 

dois materiais distintos: (i) um material compósito de matriz polimérica de PTFE com micro-

esferas ocas de vidro e (ii) PTFE puro. A fita composta de PTFE com micro-esferas ocas de 

vidro é enrolada em volta do eixo metálico, cortada após o número de voltas desejado (n1) e, 

então, uma fita de PTFE puro passa a ser enrolada em volta do disco formado pela fita 

composta de PTFE com micro-esferas ocas de vidro. Novamente, após o número de voltas 

desejado (n2), a fita de PTFE puro é cortada e, então, a fita composta de PTFE com micro-

esferas ocas de vidro passa a ser enrolada em volta do disco formado pela fita de PTFE puro 

até o número de voltas desejado (n3).  

 

Nesse caso, o disco formado pela fita de PTFE puro é chamado de barreira e atua como 

principal elemento provedor da vedação. A figura 3.3 mostra o desenho da junta de vedação 

descrita anteriormente.  

 
Figura 3.3: Representação do objeto de estudo 

 

A junta de vedação pode ser dividida em 3 regiões: 

 Região 1: região interna da junta de vedação composta pela fita de PTFE com carga; 

Parte superior do 

molde metálico 

Parte inferior do molde 

metálico 

Eixo metálico  

 Disco formado 

de PTFE 
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 Região 2: região referente à barreira, composta pela fita de PTFE puro; 

 Região 3: região externa da junta de vedação composta pela fita de PTFE com carga. 

 

 
Figura 3.4: Regiões da junta de vedação analisada 

 

O diâmetro interno programado da junta de vedação após passar pelo processo de 

sinterização é aproximadamente 491 mm, enquanto que o diâmetro externo programado da 

junta de vedação após passar pelo processo de sinterização é aproximadamente 552 mm. A 

largura programada da região 1 é em torno de 17,7 mm, da barreira é em torno de 2,1 mm e 

da região 3 é em torno de 9,5 mm.  

 

Para a fabricação das fitas de PTFE com micro-esferas ocas de vidro, que formam as duas 

regiões azuis do desenho acima, primeiramente o billet de PTFE com micro-esferas ocas de 

vidro passa por um processo de extrusão. O extrudado, então, sofre uma laminação 

monoaxial seguida de expansão formando uma longa e larga fita de PTFE com micro-esferas 

ocas de vidro que, por sua vez, sofre sinterização seguida de tratamento térmico, 

proporcionando um determinado nível de encolhimento ao material, para que, então, a longa 

e larga fita seja cortada na largura desejada das fitas azuis. 

 

Já para as fitas de PTFE puro, que formam a barreira da junta de vedação, primeiramente 

o billet de PTFE passa por um processo de extrusão. O extrudado sofre uma laminação 

monoaxial formando uma larga e longa fita de PTFE que é, por sua vez, cortada na largura 

desejada das fitas brancas. A figura 3.5 abaixo mostra as fitas que irão compor a junta de 

vedação em estudo. 

 

Região 3 

Região 1 

Região 2 

(Barreira) 
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Figura 3.5: Fitas de PTFE com cargas e PTFE puro utilizadas na fabricação da junta de 

vedação em estudo respectivamente 
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Capítulo 4 

Efeitos do processo de sinterização  

 
Qualquer peça ou artigo composto de base polimérica, quando submetidos a um ciclo 

térmico que promova a sua sinterização, sofre retração – contração do seu volume – 

relacionado a um aumento da sua densidade – densificação – devido à redução da porosidade 

do material decorrente do aumento do grau de coalescência entre as cadeias poliméricas [22] 

 

O aumento da densidade através da diminuição do volume dos materiais que compõem a 

junta de vedação em estudo é um fator essencial para a melhoria da capacidade de 

selabilidade da junta de vedação, uma vez que a redução dos espaços vazios – ou poros – 

existentes nos materiais reduz o número de possíveis caminhos pelos quais o fluido pode 

percorrer durante o serviço, diminuindo, dessa forma, o nível de vazamento. 

 

Esse capítulo trará todo o estudo realizado sobre os efeitos do processo de sinterização 

nos materiais que compõem a junta de vedação descritos no capítulo 3.  

 

4.1  Atuação da compressão radial no processo de fabricação da 

junta 

 
Primeiramente, foi interesse desse trabalho verificar os efeitos da compressão radial, 

realizada por meio do rolete compactador, na fita sendo enrolada em volta do eixo metálico 

central. Como já exposto no capítulo 3, o número de voltas da fita de PTFE com carga em 

volta do eixo metálico central é n1, o número de voltas da fita de PTFE puro em volta do 

disco formado pela fita de PTFE com carga é n2 e o número de voltas da fita de PTFE com 

carga em volta do disco formado pela fita de PTFE puro é n3.  

 

Calculou-se, então, a diferença radial teórica – diferença entre o raio externo teórico e o 

raio interno teórico – de cada região formada pelas fitas de PTFE, com e sem carga, 

multiplicando-se o número de voltas da região pela espessura da fita em análise. A diferença 

radial teórica, portanto, corresponde à diferença radial da região na ausência da compressão 

fornecida pelo rolete compactador. Depois, a diferença radial real – diferença entre o raio 

externo real e o raio interno real – de cada disco ou região foi medida após as fitas terem 

passado pelos processos de enrolamento e compressão radial. Dessa forma, foi possível 

quantificar a redução da diferença radial das regiões decorrente do processo de compressão 

radial, segundo a equação abaixo: 
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Onde: 

     

                                                                          

                                                             

 

Os valores encontrados foram: 

 

Tabela 4.1: Redução da diferença radial das regiões decorrente do processo de 

compressão radial 

Região / Disco     

1 27% 

2 21% 

3 12% 

 

Para a junta de vedação como um todo, ou seja, considerando a junta de vedação como 

um único material, a redução foi de 22%. Observa-se, também, que     diminui com o 

distanciamento do centro da junta de vedação.  

 

 

4.2  Determinação da densidade dos materiais 

 
Foi interesse do presente estudo, também, verificar a densidade dos materiais que compõe 

a junta de vedação nas seguintes condições: 

 

 Condição 1: Fitas de PTFE, com e sem carga, pré-sinterizadas (retiradas diretamente 

das rocas);  

 Condição 2: Fitas de PTFE, com e sem carga, sinterizadas individualmente e sem 

restrições; 

 Condição 3: Regiões da junta de vedação, sinterizadas com as restrições impostas 

pelo processo de fabricação da junta de vedação.   

Dessa forma, torna-se possível analisar os efeitos do processo de sinterização para dois 

processos de sinterização distintos: (i) fitas sinterizadas individualmente e sem restrições 

geométricas e (ii) camadas de fita sinterizadas com as restrições geométricas impostas pela 

junta de vedação. 

 

4.2.1    Densidade das fitas pré-sinterizadas  

 

Para determinar as densidades das fitas pré-sinterizadas, foram medidas a largura e a 

espessura em milímetros de 10 pontos de uma amostra com 10 m de comprimento de cada 

tipo de fita pré-sinterizada (fitas anteriores aos processos finais de bobinamento, compressão 

radial e sinterização): (i) fitas azuis – fitas de PTFE com micro-esferas ocas de vidro, 

denominadas de FA1 e (ii) fitas brancas – fitas de PTFE puro, denominadas de FB1.  
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A largura medida de cada tipo de fita manteve-se constante ao longo do comprimento da 

amostra enquanto que a espessura apresentou uma variação que foi representada por uma 

faixa de 10 valores de espessura gerando uma faixa de 10 valores de volume. Com o valor de 

massa encontrado para cada tipo de fita, foi possível determinar uma faixa de 10 valores de 

densidade para cada tipo de fita.  

 

 As faixas de densidade das fitas FA1 e FB1 foram chamadas, respectivamente, de     e 

    e, a representação dessas faixas pode ser vista nos diagramas de caixa da figura 4.1, com 

os valores máximo e mínimo e a mediana apresentados na tabela 4.2. Os valores médios das 

faixas foram chamados, respectivamente, de         e         e seus valores estão inseridos na 

tabela 4.3. Todos os valores de densidades estão em      . 

 

 
Figura 4.1: Diagramas de caixa das faixas de densidade das fitas pré-sinterizadas FA1 e FB1, 

respectivamente 

 

Tabela 4.2: Densidades máxima, mínima e mediana das fitas pré-sinterizadas FA1 e FB1 

Fita Faixa Mínimo (     ) Máximo (     ) Mediana (     ) 

FA1     0,43 0,51 0,46 

FB1      1,38 1,42 1,41 

 

 

Tabela 4.3: Densidade média das fitas pré-sinterizadas FA1 e FB1 

Fita  Representação  Valor médio (     ) 

FA1           0,47 

FB1          1,41 

  Faixas de densidade das fitas na condição 1 

1

5 
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4.2.2  Densidade das fitas sinterizadas individualmente e sem restrições  

 

Para obter a densidade da fita de PTFE puro e da fita de PTFE com micro-esferas ocas de 

vidro sinterizadas individualmente e sem restrições, um dispositivo metálico foi fabricado 

com o objetivo de permitir o livre encolhimento das fitas. Esse dispositivo, como pode ser 

observado na figura 4.2, dispõe de uma base metálica retangular, duas colunas verticais com 

furos e 2 vergalhões de 1/8 in. A distância entre os dois primeiros furos é de 30 cm enquanto 

que a distância entre o segundo e os demais furos é de 5 cm. As fitas, então, foram passadas 

continuamente envolta de dois vergalhões cuja distância entre eles era de 50 cm para que, por 

fim, o vergalhão inferior fosse retirado, deixando as fitas livres para retraírem. Como 

exemplo, a figura 4.3 mostra fotos do dispositivo antes de ser colocado na mufla com a fita 

de PTFE puro, com e sem o vergalhão inferior, respectivamente.  

 

 
Figura 4.2: Desenho do dispositivo metálico 

 

  
Figura 4.3: Fita de PTFE puro disposta no dispositivo metálico, com e sem o vergalhão 

inferior, respectivamente 

 

As fitas de PTFE com e sem carga, após terem sido sinterizadas individualmente e sem 

restrições, foram denominadas de FA2 e FB2, respectivamente. O ciclo térmico pelo qual as 
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fitas passaram foi o mesmo utilizado para realizar a sinterização da junta de vedação em 

estudo. 

 

Para o cálculo da densidade da fita FA2, foram pesados 7,50 m da fita FA1 e, então, a fita 

foi disposta no dispositivo metálico, como descrito acima, sendo esse levado à mufla para 

passar pelo processo de sinterização. Após o processo de sinterização, as dimensões da fita 

FA2, retirada do dispositivo metálico, foram medidas. Como ocorrido na fita FA1, a largura 

da fita FA2 manteve-se constante ao longo do seu comprimento e a espessura apresentou 

uma variação, sendo necessário expressá-la através de uma faixa de 10 valores de espessura. 

Dessa forma, uma faixa de 10 valores para o volume foi gerada e, por consequência, uma 

faixa de 10 valores de densidade. O mesmo procedimento foi realizado para determinar a 

densidade da fita FB2 e, novamente, foi observado que a largura da fita FB2 manteve-se 

constante ao longo do seu comprimento e a espessura apresentou uma variação, sendo 

necessário expressá-la através de uma faixa de 10 valores, gerando uma faixa de 10 valores 

para o volume da fita e, por consequência, uma faixa de 10 valores para a densidade da fita 

FB2. 

 

As faixas de valores das densidades das fitas FA2 e FB2 foram chamadas, 

respectivamente, de     e      e foram representadas por meio de diagramas de caixa como 

pode ser visto na figura 4.4. Os valores máximo e mínimo e a mediana estão apresentados na 

tabela 4.4 enquanto que os valores médios das faixas      e     , chamados, respectivamente, 

de         e          , estão apresentados na tabela 4.5. Novamente, todos os valores das densidades 

estão em      . 

 
Figura 4.4: Faixa de densidades das fitas FA2 e FB2, respectivamente 

 

 

 Faixas de densidades das fitas na condição 2 
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Tabela 4.4: Densidades máxima, mínima e mediana das fitas FA2 e FB2  

Fita Faixa Mínimo (     ) Máximo (     ) Mediana (     ) 

FA2      0,54 0,63 0,56 

FB2      1,99 2,08 2,06 

 

 

Tabela 4.5: Densidade média das fitas FA2 e FB2 

Fita sinterizada Representação da densidade média  Valor (     ) 

FA2           0,57 

FB2          2,05 

 

 

Variação das dimensões das fitas FA2 e FB2  

 

Uma análise foi feita a fim de comparar as dimensões das fitas pré-sinterizadas com as 

dimensões das fitas sinterizadas individualmente e sem restrições. Os cálculos das variações 

do comprimento –   , da largura –    e da espessura –    – foram realizados segundo as 

equações abaixo: 

 

   
      

  
 

 

Onde: 

                                                                

 

   
      

  
 

 

Onde: 

                                                       

 

   
      

  
 

 

Onde: 

                                                          

 

Os gráficos das figuras 4.5 e 4.6 abaixo mostram as variações das dimensões   ,    e    

em percentual para cada tipo de fita. A tabela 4.6 apresenta o tipo de variação e os valores de 

  ,    e    em módulo.  
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Figura 4.5: Variação do comprimento, da largura e da espessura da fita de PTFE com carga 

 

 
Figura 4.6: Variação do comprimento, da largura e da espessura da fita de PTFE puro 

 

Tabela 4.6: Valores em módulo das variações das dimensões para os dois tipos de fita 

Fita Variação Tipo de variação Valor 

FA2 

   Contração 60 % 

   Dilatação 10 % 

   Dilatação 44 % 

FB2 

   Contração 32 % 

   Contração 6 % 

   Dilatação 7 % 

 

Observou-se que, para ambos os tipos de fita, houve uma redução no comprimento e um 

aumento na espessura. Já a largura da fita de PTFE puro reduziu enquanto que a largura da 

fita de PTFE com cargas aumentou.  

 

Comparação entre as densidades das fitas FA2 e FB2  

 

Como pode ser visto na figura 4.7, pode-se concluir que, para ambos os tipos de fita, 

houve um aumento da densidade após essas terem passado individualmente e sem restrições 

pelo processo de sinterização. 
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Figura 4.7: Densidade das fitas de PTFE puro e com carga antes e depois de passar 

individualmente e sem restrições pelo processo de sinterização 

 

4.2.3    Densidade das regiões da junta de vedação pré-sinterizada  

 

As densidades das regiões da junta antes dessa ter passado pelo processo de sinterização, 

foram calculadas pesando e medindo o diâmetro externo, o diâmetro interno e a altura de 

cada região da junta de vedação retirada do molde metálico. A região 1 da junta pré-

sinterizada será chamada de r1, a região 2 de r2 e a região 3 de r3.  

 

A densidade da região 1 antes da sinterização é representada por    , da região 2 por 

    e da região 3 por       A tabela 4.7 abaixo mostra o os valores das densidades obtidas 

para cada região. Todos os valores das densidades estão em      . 

 

Tabela 4.7: Densidades das regiões da junta de vedação em estudo pré-sinterizada 

Região Densidade Valor (       

r1     0,67 

r2      1,73 

r3      0,48 

 

 

4.2.4    Densidade das regiões da junta de vedação sinterizada  

 

As densidades das regiões da junta após essa ter passado pelo processo de sinterização 

foram calculadas pesando e medindo o diâmetro externo, o diâmetro interno e a altura de 

cada região da junta de vedação. A região 1 da junta sinterizada será chamada de R1, a região 

2 de R2 e a região 3 de R3. A tabela 4.8 abaixo apresenta os dados obtidos. 
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 A densidade da região 1 é representada por    , a da barreira por     e a da região 3 por 

      Todos os valores das densidades estão em      . 

 

Tabela 4.8: Densidades das regiões da junta de vedação em estudo sinterizada 

Região Densidade Valor (       

R1     0,71 

R2      2,28 

R3      0,48 

 

 

Comparação entre as densidades das regiões da junta de vedação pré e pós sinterizadas  

 

Pode-se concluir que, para as regiões 1 e 2, houve um aumento da densidade proveniente 

do processo de sinterização. A figura 4.8 abaixo apresenta o gráfico de barra das densidades 

das regiões da junta antes e depois do processo de sinterização. Todos os valores das 

densidades estão em      . 

 

 

Figura 4.8: Densidades das regiões da junta de vedação antes e depois da sinterização 

 

 

Adesão entre as camadas de fita das região interna  

 

Foi proposto desfazer uma junta de vedação com barreira, desenrolando a fita do 

diâmetro externo para o diâmetro interno da junta de vedação. Durante o processo, observou-

se que uma única camada de fita, ou seja, a fita propriamente dita era facilmente destacada 

das regiões 1 e 2 da junta de vedação. Para a região 1, observou-se que, conforme a fita se 

aproximava do diâmetro interno da junta de vedação, a fita tornava-se cada vez mais fina – 

sua espessura diminuía – até certo ponto que se tornou impossível definir quantas camadas de 

fita estavam sendo retiradas da junta de vedação havendo, portanto, uma maior adesão entre 

as camadas de fita da região 1 em comparação as outras regiões.  
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4.2.5    Densidade da junta de vedação pré-sinterizada  

 

A densidade da junta de vedação antes dessa ter passado pelo processo de sinterização, 

tratando-a como um único material, foi calculada pesando-a e medindo o diâmetro interno, o 

diâmetro externo e a altura da junta antes dessa entrar na mufla. O valor encontrado da 

densidade    foi 0,73      . 

 

4.2.6    Densidade da junta de vedação sinterizada 

 

A densidade da junta de vedação após essa ter passado pelo processo de sinterização, 

tratando-a como um único material, foi calculada pesando-a e medindo o diâmetro interno, o 

diâmetro externo e a altura da junta após ter saído da mufla. O valor encontrado da densidade 

   foi 0,73      . 

 

 

4.3    Fator de retração e fator de densificação dos materiais 

 
Em uma nova etapa da análise dos efeitos do processo de sinterização na junta de 

vedação em estudo, os fatores de retração e de densificação dos materiais que compõem a 

junta de vedação foram analisados. 

 

O fator de retração, para esse estudo em particular, expressa o quanto o volume do 

material reduziu em percentual após ser submetido ao processo de sinterização pelo qual a 

junta de vedação passa. Já o fator de densificação expressa o quanto, em percentual, a 

densidade do material aumentou após ser submetido ao processo de sinterização pelo qual a 

junta de vedação é sujeita.    

 

Dessa forma, duas abordagens de estudo foram realizadas. A primeira tinha como 

objetivo determinar o fator de retração e de densificação das fitas quando essas passam 

individualmente e sem restrições pelo ciclo térmico do processo de sinterização que a junta 

de vedação é submetida. A segunda tinha como objetivo determinar o fator de retração e de 

densificação de cada região, em forma de disco, da junta de vedação após passar pelo 

processo de sinterização que a junta de vedação é submetida, tratando cada região como um 

único material.  

 

4.3.1    Cálculo do fator de retração e de densificação dos materiais  

 

Sendo    o fator de retração do material,    o volume inicial da amostra e    o volume 

final da amostra, tem-se: 
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  =      

   

   
        

 

Sendo    o fator de densificação do material tem-se: 

 

      
   

   
          

 

Onde    é a densidade inicial do material e    final do material. 

 

4.3.2    Fator de retração e fator de densificação das fitas FA2 e FB2 

 

Os resultados dos cálculos estão apresentados na tabela 4.9 abaixo. Como tanto as 

densidades iniciais de ambos os materiais FA e FB quanto as densidades finais de ambos os 

materiais FA1 e FB1 foram representadas por uma faixa de valores de densidades, o fator de 

retração e o fator de densificação foram calculados utilizando as densidades médias 

encontradas nos itens 4.2.1 e 4.2.2.  

 

Tabela 4.9 – Fatores de retração e de densificação das fitas sinterizadas individualmente e 

sem restrições 

Material 

inicial 

Densidade 

inicial 

       

Material 

final 

Densidade 

final 

       

Fator de 

retração 

       

Fator de 

densificação 

       

FA1         FA2           17% 21% 

FB1         FB2           31% 46% 

 

 

4.3.3    Fator de retração e fator de densificação das regiões R1, R2 e R3 

 

Baseando-se nos dados obtidos nos itens 4.2.3 e 4.2.4, os resultados dos cálculos estão 

apresentados na tabela 4.10 abaixo. 

Tabela 4.10: Fatores de retração e de densificação para as regiões da junta 

Material 

inicial 

Densidade 

inicial 

       

Material 

final 

Densidade 

final 

       

Fator de 

retração 

       

Fator de 

densificação 

       

r1     R1     5,63% 5,97% 

r2      R2      24,12% 31,79% 

r3      R3      0,00% 0,00% 
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   Observa-se a partir da tabela 4.10 que o os efeitos do processo de sinterização não são 

preponderantes para a região 3.   

 

4.4   Conclusões preliminares 
 

Foi observado no item 4.1, que a compressão radial realizada durante o processo de 

fabricação da junta de vedação possui um papel fundamental no que se diz respeito à 

capacidade de selabilidade da junta de vedação em estudo, uma vez que a compressão radial 

imposta inicia um processo de retração de volume e densificação das regiões da junta de 

vedação anteriores ao processo de sinterização.  

 

Foi observado no item 4.2.2, que a variação das dimensões – espessura, largura e 

comprimento – das fitas de PTFE puro e de PTFE com carga, após passarem individualmente 

e sem restrições pelo processo de sinterização, não foi igual ou equivalente, podendo-se 

concluir, portanto, que os materiais que compõem a junta de vedação em estudo são 

anisotrópicos em termos de dilatação/contração térmica. Com o aumento da densidade dos 

materiais analisados no item 4.2.2 foi possível confirmar o que a literatura diz sobre os 

efeitos do processo de sinterização em materiais de base polimérica que passam por um 

processo de sinterização sem restrições geométricas.  
 

Para a sinterização realizada com restrições geométricas, pode-se afirmar que o eixo 

metálico central e a disposição das fitas na junta atuam como limitadores da contração do 

comprimento das fitas uma vez que a fita azul tenderia a ter seu comprimento reduzido em 

60% e a fita branca em 32% caso não houvesse restrições geométricas durante o processo de 

sinterização.   

 

Observou-se também, a partir do estudo realizado, que a altura das regiões interna e 

externa da junta de vedação pré-sinterizada, r1 e r3, e a altura das regiões interna e externa da 

junta de vedação pós–sinterizada, R1 e R3, possuem mesmo valor da largura da fita FA 

utilizada para a fabricação dessas regiões. Esse fato indica que as partes superior e inferior do 

molde metálico atuam como limitadores da dilatação da fita de PTFE com carga nessa 

direção uma vez que a fita FA tenderia a dilatar 10% caso não houvesse restrição geométrica 

nessa direção. 

 

Apesar de não ter sido observado um aumento significativo da densidade das regiões 1 e 

3, observou-se um aumento considerável da densidade da barreira (em torno de 32%) 

juntamente com uma diminuição considerável do seu volume (em torno de 24%).  
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Capítulo 5 

Ensaios mecânicos e termomecânicos 

 

5.1 Ensaios mecânicos  

 
Ensaios mecânicos de tração foram realizados em temperatura ambiente utilizando-se um 

dinamômetro digital, modelo DL 200MF da EMIC. Os ensaios foram realizados em amostras 

de fitas de PTFE, com e sem carga, pré-sinterizadas – FA1 e FB1 – e em amostras de fitas de 

PTFE, com e sem carga, sinterizadas sozinhas e sem restrições – FA2 e FB2. Ensaios 

mecânicos de tração em temperatura ambiente também foram realizados em amostras de fita 

de PTFE puro destacada diretamente da barreira ou região 2 – R2 – da junta de vedação 

sinterizada, sendo a fita destacada chamada de FB3. Não foi possível realizar o ensaio com 

amostras de fita de PTFE com carga retirada diretamente da junta de vedação sinterizada 

devido a impossibilidade de se destacar amostras de fita das regiões mais internas da junta, 

como já exposto no capítulo 4. Por outro lado, não seria interessante realizar o ensaio com 

amostras de fita de PTFE com carga destacada das regiões mais externas da junta de vedação, 

uma vez que o efeito causado pelo processo de sinterização não é muito aparente nessas 

regiões, conforme destacado no capítulo 4. Portanto, no total, 5 materiais diferentes foram 

testados: FA1,FA2, FB1, FB2 e FB3. 

 

Dois tipos de testes foram realizados para cada material a fim de analisar 

fenomenologicamente a influência da velocidade de ensaio e do tamanho da amostra no 

comportamento mecânico do material. O objetivo é, na verdade, verificar se a deformação 

dos materiais em análise é dependente do tempo (característica encontrada em materiais 

viscoelásticos) e se o efeito de escala deve ser considerado para os materiais em análise.  

 

Para o teste 1, fixou-se uma distância entre a base das garras (D) de 250 mm e foram 

realizados ensaios de tração com cinco velocidades de ensaio (v) distintas: 400, 300, 200, 100 

e 50 mm/min. Para o teste 2, fixou-se uma velocidade de ensaio de 50 mm/min e o ensaio de 

tração foi realizado para quatro distâncias entre a base das garras distintas: 100, 150, 200 e 

250 mm.  

 

Os testes descritos acima permitiram comparar o comportamento mecânico das fitas de 

PTFE puro e com carga na condição 1 – fitas não sinterizadas – com as fitas de PTFE puro e 

com carga sinterizadas na condição 2 – fitas sinterizadas individualmente e sem restrições.  

Para a fita de PTFE puro, foi também possível comparar o comportamento mecânico das fitas 

de PTFE puro nas condições 1 e 2 com a fita de PTFE puro retirada diretamente da barreira. 
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5.1.1 Ensaios de tração realizados nas fitas de PTFE com carga  

 

Teste 1: D =  250 mm com variação da velocidade de ensaio 

As curvas força versus deformação dos ensaios provenientes dos testes 1 para a fita de 

PTFE com carga nas condições 1 e 2 podem ser vistas nas figuras 5.1 a 5.4. Nessas figuras, o 

corpo de prova 1 ou CP1 corresponde ao teste realizado a 400 mm/min, o CP2 a 300 

mm/min, o CP3 a 200 mm/min, o CP4 a 100 mm/min e o CP5 a 50 mm/min. 

 

 
Figura 5.1: Resultados defasados dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de PTFE 

com carga pré-sinterizada para D = 250 mm e v = 400, 300, 200, 100 e 50 mm/min  

 

 
Figura 5.2: Resultados sobrepostos dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de 

PTFE com carga pré-sinterizada para D = 250 mm e v = 400, 300, 200, 100 e 50 mm/min  

 

Teste 1: força x deformação – curvas defasadas – FA1 

 

Teste 1: força x deformação – curvas sobrepostas – FA1 

 

CP1 – 400 mm/min 

CP2 – 300 mm/min 

CP3 – 200 mm/min 

CP4 – 100 mm/min 

CP5 – 50 mm/min 

 

CP1 – 400 mm/min 

CP2 – 300 mm/min 

CP3 – 200 mm/min 

CP4 – 100 mm/min 

CP5 – 50 mm/min 
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Figura 5.3: Resultados defasados dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de PTFE 

com carga sinterizada sozinha e sem restrições para D = 250 mm e v = 400, 300, 200, 100 e 

50 mm/min  

 

 
Figura 5.4: Resultados sobrepostos dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de 

PTFE com carga sinterizadas sozinhas e sem restrições para D = 250 mm e v = 400, 300, 

200, 100 e 50 mm/min  

 

Observa-se que, para o teste 1 realizado em amostras de fita de PTFE com carga pré-

sinterizada, a tensão de ruptura diminui com a diminuição da velocidade de ensaio e a região 

de amolecimento, região entre o início do fenômeno de estrangulamento da seção transversal 

do material e a sua ruptura, aumenta com a diminuição da velocidade. Além disso, observa-se 

que a região de amolecimento torna-se mais evidente a partir da velocidade de 300 mm/min 

(CP2). Observa-se, também, que a taxa de amolecimento diminui com a diminuição da 

velocidade.  

 

Teste 1: força x deformação – curvas defasadas – FA2 

 

 
 Força x deformação – curvas sobrepostas – FA2 

Teste 1: Força x deformação – curvas sobrepostas – FA2 

 

CP1 – 400 mm/min 

CP2 – 300 mm/min 

CP3 – 200 mm/min 

CP4 – 100 mm/min 

CP5 – 50 mm/min 

 

CP1 – 400 mm/min 

CP2 – 300 mm/min 

CP3 – 200 mm/min 

CP4 – 100 mm/min 

CP5 – 50 mm/min 
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Analisando atentamente o gráfico da figura 5.2, observa-se que a mudança primária de 

direção, para todas as velocidades de ensaio, ocorre em torno de uma deformação de 7% e de 

uma força de 12 N, que corresponde a um limite elástico em torno 12 MPa. Para a região 

elástica desse material, para todas as velocidades de ensaio, o módulo de elasticidade 

encontrado foi em torno de 200 MPa, sendo esse determinado pela tangente da porção inicial 

das curvas da figura 5.1. Para todas as velocidades de ensaio, a partir da deformação de 7%, 

ocorre uma mudança de direção da curva. Observa-se que, a partir desse ponto, para um 

mesmo aumento de força, a deformação correspondente encontrada aumenta com a 

diminuição da velocidade, ou seja, a tangente da curva diminui com a diminuição da 

velocidade de ensaio. Além disso, a carga máxima do material, carga anterior ao inicio do 

fenômeno de estrangulamento, diminui com a diminuição da velocidade. Dessa forma, pode-

se considerar que, apenas para a região elástica, a velocidade de ensaio não influencia no 

comportamento mecânico da fita de PTFE com carga pré-sinterizada.  

 

Observa-se que as curvas força versus deformação dos ensaios das amostras de fita de 

PTFE com carga sinterizada sozinha e sem restrições apresentadas nas figuras 5.3 e 5.4, para 

todas as velocidades, se comporta da seguinte maneira: primeiramente ocorre uma fase de 

transição rápida, depois uma fase linear e, então, uma fase crescente não-linear.  

 

Desconsiderando a fase de transição primária da curva força versus deformação, curva até 

9% de deformação, observa-se uma variação irrisória da inclinação da curva com a mudança 

de velocidade na fase linear, curva entre 9 e 18% de deformação. Considerando que essa fase 

linear representa a região elástica do material, obteve-se um módulo de elasticidade de 100 

MPa.  

 

A partir da fase linear, curva a partir dos 18% de deformação, a curva força versus 

deformação passa a ser não-linear e o histórico da curva é ainda similar para as cinco 

velocidades de ensaio até a deformação de 45%. A partir dessa deformação, a figura 5.4 

mostra uma maior defasagem entre as curvas. Além disso, observa-se que a força que o 

material atinge no final do ensaio diminui com a diminuição da velocidade. Dessa forma, 

pode-se assumir que a velocidade de ensaio não influencia no comportamento mecânico da 

fita de PTFE com carga sinterizada sozinha e sem restrições para as suas fases primária, 

secundária e terciária até a deformação de 45%. 

 

Comparando o comportamento mecânico das amostras de fita FA1 com as amostra de fita 

FA2, pode-se afirmar que o módulo de elasticidade da fita FA1 é substancialmente maior que 

o da fita FA2, ou seja, nesse caso, o processo de sinterização provocou a redução da rigidez 

do material. Além disso, pode-se afirmar também que a ductilidade da fita FA2 é 

consideravelmente maior que a da fita FA1. Essa afirmativa já havia sido observada durante 

os ensaios, uma vez que nenhuma das amostras da fita FA2 rompeu durante os testes, fato 

que não ocorreu com as amostras de fita FA1. Pode-se constatar, portanto, que o processo de 

sinterização aumentou a ductilidade da fita de PTFE com carga. Além disso, as curvas força 

versus deformação da FA2 não apresentam região de amolecimento.  

Teste 2: v =  50 mm/min com variação de distância entre a base das garras 
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As curvas força x deformação dos ensaios provenientes dos testes 2, para a fita de PTFE 

com carga nas condições 1 e 2 podem ser vistas nas figuras 5.5 a 5.8. O corpo de prova 1 ou 

CP1 corresponde ao teste realizado a 100 mm de distância entre a base das garras, o CP2 a 

150 mm, o CP3 a 200 mm e o CP4 a 250 mm. 

 

 
Figura 5.5: Resultados defasados dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de PTFE 

com carga pré-sinterizada para v = 50 mm/min e D = 100, 150, 200 e 250 mm  

 

 
Figura 5.6: Resultados sobrepostas dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de 

PTFE com carga pré-sinterizada para v = 50 mm/min e D = 100, 150, 200 e 250 mm  

 

 

Teste 2: força x deformação – curvas defasadas – FA1 

 

Teste 2: força x deformação – curvas sobrepostas – FA1 

 

CP1 – 100 mm 

CP2 – 150 mm 

CP3 – 200 mm 

CP4 – 250 mm 

 

CP1 – 100 mm 

CP2 – 150 mm 

CP3 – 200 mm 

CP4 – 250 mm 
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Figura 5.7: Resultados defasados dos ensaios no dinamômetro das amostras da fita de PTFE 

com carga sinterizada sozinha e sem restrições para v = 50 mm/min e D = 100, 150, 200 e 

250 mm  

 

 
Figura 5.8: Resultados sobrepostos dos ensaios no dinamômetro das amostras da fita de 

PTFE com carga sinterizada sozinha e sem restrições para v = 50 mm/min e D = 100, 150, 

200 e 250 mm  

 

Observa-se que, para o teste 2 realizado em amostras de fita de PTFE com carga pré-

sinterizada, a inclinação da porção inicial da curva (curva com deformação até 9%) aumenta 

com o aumento do tamanho da amostra. Considerando a porção inicial da curva como sendo 

a região elástica do material, observa-se que a variação da inclinação da curva gera um 

módulo de elasticidade que varia entre 120 e 170 MPa. A carga máxima, entretanto, 

permanece a mesma para os diferentes tamanhos de amostra com um valor em torno de 23 N. 

A partir da carga máxima, observa-se que a região de amolecimento aumenta com o aumento 

da amostra. Portanto, uma vez que o valor da variação do módulo de elasticidade é pouco 

representativo, pode-se concluir que, para a região elástica da fita de PTFE com micro-

esferas ocas de vidro pré-sinterizada, o efeito de escala não é observado. Todavia, após ser 

atingida a carga máxima, o efeito de escala deve ser considerado. 

Teste 2: força x deformação – curvas defasadas – FA2 

 

Teste 2: força x deformação – curvas sobrepostas – FA2 

 

CP1 – 100 mm 

CP2 – 150 mm 

CP3 – 200 mm 

CP4 – 250 mm 

 

CP1 – 100 mm 

CP2 – 150 mm 

CP3 – 200 mm 

CP4 – 250 mm 
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Observa-se que, para o teste 2 realizado em amostras de fita de PTFE com carga 

sinterizada sozinha e sem restrições, novamente a curva força versus deformação se comporta 

possuindo primeiramente uma fase de transição rápida, depois uma fase linear e, então, uma 

fase crescente não-linear. É observada uma defasagem significativa entre as curvas da figura 

5.8 apenas a partir de 36 % de deformação. Dessa forma, pode-se concluir que o efeito de 

escala não é observado para as fases primária, secundária e terciária até 36%. Depois desse 

ponto, o efeito de escala deve ser considerado. 

 

5.1.2 Ensaios de tração realizados nas fitas de PTFE puro  

 

Teste 1: D =  250 mm com variação de velocidades de ensaio 

 

As curvas força x deformação dos ensaios provenientes dos testes 1 , para a fita de PTFE 

puro nas condições 1e 2 e retirada diretamente da barreira podem ser vistas nas figuras 5.9 a 

5.14, em que o corpo de prova 1 ou CP1 corresponde ao teste realizado a 400 mm/min, o CP2 

a 300 mm/min, o CP3 a 200 mm/min, o CP4 a 100 mm/min e o CP5 a 50 mm/min.  

 

 
Figura 5.9: Resultados defasados dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de PTFE 

puro pré-sinterizada para D = 250 mm e v = 400, 300, 200, 100 e 50 mm/min  

 

 

Teste 1: força x deformação – curvas defasadas – FB1 

 
CP1 – 400 mm/min 

CP2 – 300 mm/min 

CP3 – 200 mm/min 

CP4 – 100 mm/min 

CP5 – 50 mm/min 
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Figura 5.10: Resultados sobrepostos dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de 

PTFE puro pré-sinterizada para D = 250 mm e v = 400, 300, 200, 100 e 50 mm/min  

 

 

 

 
Figura 5.11: Resultados defasados dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de PTFE 

puro sinterizada sozinha e sem restrições para D = 250 mm e v = 400, 300, 200, 100 e 50 

mm/min  

 

 

Teste 1: força x deformação – curvas defasadas – FB2 

 

Teste 1: força x deformação – curvas sobrepostas – FB1 

 
CP1 – 400 mm/min 

CP2 – 300 mm/min 

CP3 – 200 mm/min 

CP4 – 100 mm/min 

CP5 – 50 mm/min 

 

CP1 – 400 mm/min 

CP2 – 300 mm/min 

CP3 – 200 mm/min 

CP4 – 100 mm/min 

CP5 – 50 mm/min 
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Figura 5.12: Resultados sobrepostos dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de 

PTFE puro sinterizada sozinha e sem restrições para D = 250 mm e v = 400, 300, 200, 100 e 

50 mm/min  

 

 
Figura 5.13: Resultados defasados dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de PTFE 

puro retirada da barreira para D = 250 mm e v = 400, 300, 200, 100 e 50 mm/min  

 

 

Teste 1: força x deformação – curvas defasadas – FB3 

 

Teste 1: força x deformação – curvas sobrepostas – FB2 

 

 

CP1 – 400 mm/min 

CP2 – 300 mm/min 

CP3 – 200 mm/min 

CP4 – 100 mm/min 

CP5 – 50 mm/min 

 

CP1 – 400 mm/min 

CP2 – 300 mm/min 

CP3 – 200 mm/min 

CP4 – 100 mm/min 

CP5 – 50 mm/min 
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Figura 5.14: Resultados sobrepostos dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de 

PTFE puro retirada da barreira para D = 250 mm e v = 400, 300, 200, 100 e 50 mm/min  

 

Observa-se que, para o teste 1 realizado em amostras de fita de PTFE puro pré-

sinterizada, a força que o material atinge no final do ensaio e a carga máxima diminuem com 

a diminuição da velocidade de ensaio. Para todas as velocidades, não existe região de 

amolecimento e a tensão torna-se constante a partir de 45% de deformação, correspondendo 

ao patamar de força observado nas curvas força versus deformação da figura 5.10. Esse 

patamar ocorre porque a tensão se mantém constante com o aumento da deformação do 

material. O material, nesse caso, escoa sem resistência.  

 

Para todas as velocidades, a região elástica é muito pequena e não é muito bem definida. 

Analisando a tangente da reta correspondente à porção inicial da curva força versus 

deformação para cada velocidade, observa-se que a variação da inclinação da reta diminui 

levemente com a diminuição da velocidade. Observa-se, também, que a tensão de 

escoamento diminui com a diminuição da velocidade. Dessa forma, pode-se concluir que a 

velocidade de ensaio influencia no comportamento mecânico da fita de PTFE puro pré-

sinterizada.  

 

Comparando-se a fita de PTFE com carga pré-sinterizada com a fita de PTFE puro pré-

sinterizada através das figuras 5.6 e 5.10, pode-se concluir que a fita de PTFE puro pré-

sinterizada é mais dúctil do que a fita de PTFE com carga pré-sinterizada e que a fita de 

PTFE com carga pré-sinterizada é mais resistente mecanicamente que a fita de PTFE puro 

pré-sinterizada. 

 

Observa-se que, para o teste 1 realizado em amostras de fita de PTFE puro sinterizada 

individualmente e sem restrições, a força que o material atinge no final do ensaio diminui 

com a diminuição da velocidade. Para todas as velocidades, não é observado o 

estrangulamento da seção transversal do material, não existindo, portanto, região de 

Teste 1: força x deformação – curvas sobrepostas – FB3 

 

 

 

 

CP1 – 400 mm/min 

CP2 – 300 mm/min 

CP3 – 200 mm/min 

CP4 – 100 mm/min 

CP5 – 50 mm/min 
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amolecimento. Na verdade, para todas as velocidades, a partir da deformação de 10%, ocorre 

o encruamento da amostra, ou seja, ligeiro aumento da tensão com o aumento da deformação. 

Pode-se concluir, portanto, que o processo de sinterização provocou o encruamento do 

material e o aumento da sua ductilidade. 

 

Para todas as velocidades, a região elástica é muito pequena e não é muito bem definida. 

Considerando a tangente da reta correspondente à porção inicial da curva força versus 

deformação, para cada velocidade, observa-se que a inclinação permanece constante com a 

diminuição da velocidade, todavia, a tensão de escoamento diminui levemente com a 

diminuição da velocidade. Dessa forma, pode-se concluir que a velocidade de ensaio 

influencia no comportamento mecânico da fita de PTFE puro sinterizada individualmente e 

sem restrições.  

 

Comparando-se a fita de PTFE com carga sinterizada individualmente e sem restrições 

com a fita de PTFE puro sinterizada sozinha e sem restrições a partir das figuras 5.4 e 5.12, 

pode-se concluir que a fita de PTFE puro sinterizada sozinha e sem restrições é 

significantemente mais dúctil do que a fita de PTFE com carga sinterizada sozinha e sem 

restrições.  

 

Observa-se que, para o teste 1 realizado em amostras da fita de PTFE puro retirada 

diretamente da barreira, a força que o material atinge no final do ensaio também diminui com 

a diminuição da velocidade. Para todas as velocidades, não há região de amolecimento e a 

partir da deformação de 7%, ocorre o encruamento da amostra.  

 

Considerando a tangente da reta correspondente à porção inicial da curva força versus 

deformação, para cada velocidade, observa-se que a inclinação permanece constante com a 

diminuição da velocidade, todavia, observa-se que a tensão de escoamento diminui com a 

diminuição da velocidade. Dessa forma, pode-se concluir que a velocidade de ensaio 

influencia no comportamento mecânico da fita de PTFE puro retirada diretamente da 

barreira.  

 

Comparando-se os ensaios das amotras de fita de PTFE puro sinterizada sozinha e sem 

restrições com os das amostras de fita de PTFE puro retirada diretamente da barreira, 

observa-se que há um aumento da taxa de encruamento no início do encruamento. O fato da 

fita retirada da barreira ter sido sinterizada com as restrições impostas pelo processo de 

fabricação da junta de vedação, fez com que surgisse uma tensão residual no material devido 

a um processo permanente (irreversível), que não foi possível definir, uma vez que não foram 

realizadas análises fenomenológicas ou microscópicas para identificá-lo.  

 

Para todas as amostras de fita de PTFE puro nas condições 1 e 2 e amostras retiradas 

diretamente da barreira não ocorreu de fato a ruptura das amostras. O equipamento, nesses 

casos, chegou ao fim do curso sem que ocorresse a ruptura do material.  
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Teste 2: v =  50 mm/min com variação de distância entre a base das garras 

 

As curvas força x deformação dos ensaios provenientes dos testes 2, para a fita de PTFE 

puro nas condições 1 e 2 e retirada diretamente da barreira podem ser vistas nas figuras 5.15 

a 5.20 em que corpo de prova 1 ou CP1 corresponde ao teste realizado a 100 mm de distância 

entre a base das garras, o CP2 a 150 mm, o CP3 a 200 mm e o CP4 a 250 mm. 

 

Para todas as amostras de fita de PTFE puro nas condições 1 e 2 e retirada diretamente da 

barreira não ocorreu de fato a ruptura das amostras. O equipamento, nesses casos, chegou ao 

fim de curso sem que ocorresse a ruptura.  

 

 
Figura 5.15: Resultados defasados dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de PTFE 

puro pré-sinterizada para v = 50 mm/min e D = 100, 150, 200 e 250 mm  

 

 
Figura 5.16: Resultados sobrepostos dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de 

PTFE puro pré-sinterizada para v = 50 mm/min e D = 100, 150, 200 e 250 mm  

 

Teste 2: força x deformação – curvas defasadas – FB1 

 

Teste 2: força x deformação – curvas sobepostras – FB1 

 

CP1 – 100 mm 

CP2 – 150 mm 

CP3 – 200 mm 

CP4 – 250 mm 

 

CP1 – 100 mm 

CP2 – 150 mm 

CP3 – 200 mm 

CP4 – 250 mm 
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Figura 5.17: Resultados defasados dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de PTFE 

puro sinterizada sozinha e sem restrições para v = 50 mm/min e D = 100, 150, 200 e 250 mm  

 

 
Figura 5.18: Resultados sobrepostos dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de 

PTFE puro sinterizada sozinha e sem restrições para v = 50 mm/min e D = 100, 150, 200 e 

250 mm  

 

 

Teste 2: força x deformação – curvas defasadas – FB2 

 

Teste 2: força x deformação – curvas sobrepostas – FB2 

 

CP1 – 100 mm 

CP2 – 150 mm 

CP3 – 200 mm 

CP4 – 250 mm 

 

CP1 – 100 mm 

CP2 – 150 mm 

CP3 – 200 mm 

CP4 – 250 mm 
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Figura 5.19: Resultados defasados dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de PTFE 

puro retiradas da barreira para v = 50 mm/min e D = 100, 150, 200 e 250 mm  

 

 
Figura 5.20: Resultados sobrepostos dos ensaios no dinamômetro das amostras de fita de 

PTFE puro retiradas da barreira para v = 50 mm/min e D = 100, 150, 200 e 250 mm  

 

Considerando a tangente da reta correspondente à porção inicial da curva força versus 

deformação dos ensaios realizados em amostras de fita de PTFE puro pré-sinterizada , para 

cada tamanho de amostra, observa-se que a inclinação diminui levemente com o aumento do 

tamanho da amostra. Observa-se, também, que a tensão de escoamento diminui com o 

aumento do tamanho da amostra. Dessa forma, pode-se concluir que o tamanho da amostra 

influencia no comportamento mecânico da fita de PTFE puro pré-sinterizada e, portanto, o 

efeito de escala deve ser considerado para a fita FA1. 

 

Observa-se que, nas figuras 5.17 e 5.18, a tensão de escoamento não é perceptível para os 

quatro tamanhos diferentes de amostra, porém, considerando a tangente da reta 

correspondente à porção inicial da curva força versus deformação, para cada corpo de prova, 

Teste 2: força x deformação – curvas defasadas – FB3 

 

Teste 2: força x deformação – curvas sobrepostas – FB3 

 

CP1 – 100 mm 

CP2 – 150 mm 

CP3 – 200 mm 

CP4 – 250 mm 

 

CP1 – 100 mm 

CP2 – 150 mm 

CP3 – 200 mm 

CP4 – 250 mm 
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observa-se que a inclinação aumenta levemente com o aumento do tamanho da amostra. 

Além disso, existe uma defasagem entre as curvas dos corpos de prova para toda a extensão 

do gráfico. Portanto, pode-se afirmar que o tamanho da amostra influencia no 

comportamento mecânico da fita de PTFE puro sinterizada sozinha e sem restrições e, 

portanto, o efeito de escala deve ser considerado. 

 

A tensão de escoamento, para os ensaios realizados em amostras de fita de PTFE puro 

retirada diretamente da barreira, também não é perceptível para os quatro tamanhos 

diferentes de amostra. Considerando, porém, a tangente da reta correspondente à porção 

inicial da curva força versus deformação, de cada corpo de prova, observa-se que a inclinação 

permanece constante com o aumento do tamanho da amostra. Além disso, o histórico das 

curvas são semelhantes diferindo apenas no percentual de deformação que o ensaio atinge 

quando o fim de curso é alcançado. Isso ocorre porque o curso do equipamento diminui ao 

mesmo tempo que o comprimento inicial da amostra aumenta com o aumento do tamanho da 

amostra reduzindo, portanto, a capacidade de deformação da amostra.  Desse modo, pode-se 

afirmar que o tamanho da amostra não influencia no comportamento mecânico da fita de 

PTFE puro retirada diretamente da barreira e, portanto, o efeito de escala não deve ser 

considerado. 

 

5.1.3 Rigidez e tensão de escoamento  

 

A rigidez, representada pelo módulo de elasticidade, será estimada através da inclinação 

da porção inicial das curvas força versus deformação.  

 

A tensão de escoamento será estimada através do procedimento proposto por Ward [24]. 

A estimativa de proposta de tensão de escoamento, para esse autor, estabelece como sendo a 

tensão correspondente ao ponto em que uma reta, que corta o eixo das abscissas em -1%, 

tangencia a curva de força versus deformação.  

 

As propriedades rigidez e tensão de escoamento serão determinadas para as fitas de PTFE 

com e sem carga para as condições de ensaio de 250 mm de distância entre a base das garras 

(D = 250 mm) e 50 mm/min de velocidade de ensaio (v = 50 mm/min), uma vez que esses 

parâmetros melhor simulam o efeito do fluido de serviço nas fitas da junta de vedação em 

estudo.   

 

A figura 5.21 abaixo mostra o gráfico com as curvas força versus deformação da fita de 

PTFE com carga onde o corpo de prova 1ou CP1 representa a amostra de fita de PTFE com 

carga pré-sinterizada e o CP2 representa a amostra de fita de PTFE com carga sinterizada 

individualmente e sem restrições.  
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Figura 5.21: Curvas força versus deformação sobrepostas para D = 250 mm e v = 50 mm/min 

de amostras de fita de PTFE com carga pré-sinterizadas e sinterizada sozinha e sem restrições  

 

A figura 5.22 mostra as curvas força versus deformação da figura 5.21 até 10% de 

deformação com o objetivo de analisar a região elástica das curvas.  

 

 
Figura 5.22: Curvas força versus deformação para D = 250 mm e v = 50 mm/min de amostras 

de fita de PTFE com carga pré-sinterizadas até 10% de deformação 

 

A figura 5.23 mostra o gráfico com as curvas força x deformação da fita de PTFE puro 

onde o corpo de prova 1 ou CP1 representa a amostra de fita na condição 1, o CP2 representa 

a amostra de fita na condição 2 e o CP3 a amostra de fita de PTFE puro retirada diretamente 

da barreira. 

 

Força x deformação – curvas sobrepostas – FA1 e FA2 

 

Força x deformação até 10% – curvas sobrepostas – FA1 e FA2 

 

4

2 
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Figura 5.23: Curvas força versus deformação para D = 250 mm e v = 50 mm/min de amostras 

de fita de PTFE puro pré-sinterizada, sinterizada sozinha e sem restrições e retirada 

diretamente da barreira 

 

A figura 5.24 mostra as curvas força versus deformação da figura 5.23 até 10% de 

deformação com o objetivo de analisar a região elástica das curvas.  

 

 
Figura 5.24: Curvas força versus deformação para D = 250 mm e v = 50 mm/min de amostras 

de fita de PTFE puro pré-sinterizada, sinterizada sozinha e sem restrições e retirada 

diretamente da barreira com o até 10% de deformação 
 

A tabela 5.1 mostra os valores encontrados de módulo de elasticidade e de tensão de 

escoamento para as amostras de fita de PTFE com carga e de PTFE puro. 

 

 

 

 Força x deformação – curvas sobrepostas – FB1, FB2 e FB3 

 

Força x deformação até 10% – curvas sobrepostas – FB1, FB2 e FB3 
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Tabela 5.1: Módulo de elasticidade e tensão de escoamento das fitas para D = 250 mm e v = 

50 mm/min 
Composição da fita Fita Condição E (GPa)    (MPa) 

PTFE com carga 
FA1 1 0,22 9,1 

FA2 2 0,01 - 

       PTFE puro 

FB1       1 0,06 0,9 

FB2       2 0,22 4,0 

FB3       3 0,29 5,1 

 

Os resultados apresentados na tabela acima confirmam as comparações realizadas nos 

itens 5.1.1 e 5.1.2.  

 

5.2 Ensaios termomecânicos  

Os ensaios termomecânicos realizados nesse trabalho tinham como objetivo principal 

verificar como o módulo de armazenamento e o módulo de perda dos materiais em análise se 

comportam para uma determinada faixa de temperatura. Os módulos de perda e de 

armazenamento foram, então, traçados para uma faixa de temperatura de 25 a 250 ˚C por 

estar dentro da faixa de temperatura de serviço da junta de vedação em estudo.  

 

Os ensaios foram realizados no Analisador Dinâmico Mecânico (DMA), modelo Q 800 

da TA Instruments, usando uma garra para ensaios de flexão por engastamento simples 

(single cantilever) a uma frequência de 1 Hz. A taxa de aquecimento utilizada foi de 3˚C/min 

uma vez que essa taxa é baixa o suficiente para evitar a formação de um gradiente de 

temperatura na amostra e por proporcionar uma coerência entre tempo de ensaio e 

temperatura da amostra [25]. 

 

5.2.1 Fitas pré-sinterizadas 

 

A figura 5.25 mostra como o módulo de armazenamento das fitas de PTFE puro e das fitas 

de PTFE com carga pré-sinterizadas se comportam para a faixa de temperatura selecionada. 

Observa-se, através das curvas, que a contribuição elástica da fita de PTFE com cargas é 

maior do que da fita de PTFE puro confirmando a análise realizada no item 5.1.3 e da tabela 

5.1.  
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Figura 5.25: Curvas módulo de armazenamento versus temperatura para as fitas com e sem 

carga pré-sinterizadas 

 

A figura 5.26 mostra como o módulo de perda das fitas de PTFE puro e com carga 

pré-sinterizadas se comportam para a faixa de temperatura selecionada e, a figura 5.27, 

mostra a curva do fator de perda para ambos os tipos de fita. 

 

 
Figura 5.26: Curvas módulo de perda versus temperatura para as fitas com e sem carga pré-

sinterizadas 

 

Módulo de perda x temperatura – FA1 e FB1 

 

Módulo de armazenamento x temperatura – FA1 e FB1 
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Figura 5.27: Curvas fator de perda versus temperatura para as fitas com e sem carga 

pré-sinterizadas 

 

5.2.2 Amostras retiradas das regiões da junta 

 

A figura 5.28 mostra como o módulo de armazenamento de amostras retiradas da região 

1, da fita de PTFE sinterizada e da região 3 se comportam para a faixa de temperatura 

selecionada.  

 

 
Figura 5.28: Curvas módulo de armazenamento versus temperatura para as fitas de PTFE 

com e sem carga sinterizadas com as restrições impostas pelo processo de fabricação da junta 

de vedação 

 

A figura 5.29 mostra como o módulo de perda de amostras retiradas da região 1, da 

fita de PTFE puro sinterizada e da região 3 se comportam para a faixa de temperatura 

selecionada. 

 

 Fator de perda x temperatura – FA1 e FB1 

 

Módulo de armazenamento x temperatura – regiões da junta 

 



                                                        47 

 

 
Figura 5.29: Curvas módulo de perda versus temperatura para as fitas de PTFE com e sem 

carga sinterizadas com as restrições impostas pelo processo de fabricação da junta de 

vedação 

 

A figura 5.30 mostra como o fator de perda de uma amostra de amostras retiradas da 

região 1, da barreira (região 2) e da região 3 se comportam para a faixa de temperatura 

selecionada.  

 

 
Figura 5.30: Curvas fator de perda versus temperatura para as fitas de PTFE com e sem carga 

sinterizadas com as restrições impostas pelo processo de fabricação da junta de vedação 

 

5.3 Conclusões preliminares 

 

Considerando a região de trabalho das fitas com sendo a região de deformação de até 5%, 

pode-se concluir, a partir das figuras 5.8 e 5.14, que viscosidade não é preponderante para as 

fitas de PTFE puro e PTFE com carga sinterizadas.  

 

Observa-se a partir das figuras apresentadas no item 5.2 que, para todos os materiais 

analisados, as propriedades mecânicas mudam com a temperatura. Portanto, vale ressaltar 

Módulo de perda x temperatura – regiões da junta 

 

Fator de perda x temperatura – regiões da junta 
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que os valores das propriedades mecânicas e a caracterização fenomenológica discutida no 

item 5.1 são verdadeiros apenas para serviços que operam em temperatura ambiente.  

 

A partir da figura 5.25, observa-se que a contribuição elástica das fitas pré-sinterizadas 

diminui com o aumento da temperatura uma vez que módulo de armazenamento diminui com 

o aumento da temperatura. Observa-se também que, para toda a faixa de temperatura, o 

módulo de armazenamento da fita de PTFE com carga pré-sinterizada é maior do que o 

módulo de armazenamento da fita de PTFE puro confirmando os resultados de módulo de 

elasticidade obtidos na tabela 5.1.  

 

A partir da figura 5.28 observa-se que a contribuição elástica da amostra da fita de PTFE 

puro retirada diretamente da barreira é maior do que das amostras das fitas de PTFE com 

carga retiradas da região 1 – região interna – e da região 3 – região externa. Esse ensaio 

permitiu confirmar que a fita de PTFE puro sinterizada possui maior módulo de elasticidade 

que a fitas de PTFE com carga sinterizada.  

 

Além disso, observa-se que a temperatura de relaxação mecânica obtida a partir do 

gráfico da figura 5.30 para a fita de PTFE puro sinterizada está na faixa de 110 a 130 ˚C, 

comprovando o valor de temperatura de relaxação mecânica que a literatura fornece para o 

PTFE puro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8 
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Capítulo 6 

Análises térmicas e micrográficas 

 

6.1    Análises térmicas 

Dois tipos de ensaios térmicos foram realizados a fim de melhor compreender as 

propriedades físicas e químicas dos materiais em análise em função da temperatura: (i) 

análise termogravimétrica e (ii) calorimetria diferencial de varredura por fluxo de calor. 

Ambas as análises térmicas foram realizadas no Laboratório Químico da empresa Teadit 

Indústria e Comércio LTDA.  

 

6.1.1    Análise termogravimétrica - TGA 

 

A análise termogravimétrica consiste na análise térmica em que a variação da massa da 

amostra é determinada em função da temperatura ou do tempo para um programa térmico 

controlado pré-selecionado. Essa técnica permite, principalmente, compreender os efeitos do 

aquecimento na massa das substâncias da amostra. É interesse desse estudo em particular 

determinar a quantidade de carga das fitas de PTFE com micro-esferas ocas de vidro. Para 

isso, o processo térmico controlado selecionado permite degradar a parte orgânica do 

material, composta de PTFE, remanescendo na balança eletrônica altamente sensível apenas 

a quantidade de resíduo composto pelas cargas.  

 

Para o presente trabalho, utilizou-se um Analisador Termogravimétrico, modelo Q500 da 

TA Instruments, com uma taxa de aquecimento de 20 °C/min entre as temperaturas de 25 e 

900 ˚C. A figura 6.1 fornece o resultado obtido do ensaio realizado em uma amostra da fita 

de PTFE com carga.  
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Figura 6.1: Termograma da fita de PTFE com carga 

 

Observa-se, a partir da figura 6.1, que até aproximadamente 500 ˚C não houve perda de 

massa e que a quantidade remanescente de resíduo (cargas), observada a partir da 

temperatura de 650 ˚C, corresponde em torno de 21% da massa inicial. Portanto, pode-se 

concluir que a fita de PTFE com micro-esferas ocas de vidro possui em torno de 21% de 

carga. 

 

6.1.2    Calorimetria diferencial de varredura por fluxo de calor – DSC 

 

A análise térmica realizada no DSC – calorímetro diferencial de varredura – mede a 

variação de energia entre a amostra e uma determinada referência em função da temperatura 

ou do tempo permitindo, por exemplo, determinar valores de algumas temperaturas 

características tais como a temperatura de fusão e a temperatura de cristalização de um 

material.  

 

Para o presente trabalho, utilizou-se um DSC, modelo 2910 da TA Instruments, o qual o 

ciclo térmico selecionado impõe, primeiramente, um aquecimento entre 250 e 390 °C, depois 

resfriamente entre 390 e 250 °C e, então, um novo aquecimento entre 250 °C e 390 °C, 

havendo sempre uma isoterma de 2 minutos para a temperatura de 250 °C. A taxa de 

aquecimento é de 5 °C/min.  

 

Massa x temperatura – fita de PTFE com carga 
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Foram realizadas análises térmicas em amostras de fita de PTFE puro pré-sinterizada – 

FB1, em amostras de fita de PTFE puro sinterizada individualmente e sem restrições – FB2 – 

e em amostras de fita de PTFE puro sinterizada com as restrições geométricas impostas pelo 

processo de fabricação da junta de vedação – FB3. As figuras 6.2 a 6.4 mostram os resultados 

obtidos. 

 
Figura 6.2: Calorimetria diferencial de varredura por fluxo de calor realizada em amostra de 

fita de PTFE puro pré-sinterizada 

 

Calorimetria diferencial de varredura por fluxo de calor – FB1 
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Figura 6.3: Calorimetria diferencial de varredura por fluxo de calor realizada em amostra de 

fita de PTFE puro sinterizada individualmente e sem restrições 

 

 
Figura 6.4: Calorimetria diferencial de varredura por fluxo de calor realizada em amostra de 

fita de PTFE puro retirada diretamente da barreira 

 

 

Calorimetria diferencial de varredura por fluxo de calor – FB2 

 

Calorimetria diferencial de varredura por fluxo de calor – FB3 
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Observa-se que, para os gráficos das figuras 6.2 a 6.4, ocorre um primeiro processo de 

fusão durante o primeiro aquecimento, um processo de recristalização durante o resfriamento 

e um segundo processo de fusão durante o segundo aquecimento. Observa-se, também, que o 

fluxo de calor necessário para a realização do primeiro processo de fusão da amostra FB1 é 

significantemente maior que o das amostras FB2 e FB3. Além disso, a temperatura de fusão 

do primeiro processo de fusão para a amostra FB1 é significantemente maior que as das 

amostras FB2 e FB3. Além disso, a temperatura de recristalização das três amostras são 

equivalentes (em torno de 318 °C) bem como a temperatura do segundo processo de fusão 

(em torno de 333 °C). 

 

 

6.2    Análises micrográficas 

 

Análises micrográficas foram realizadas através da Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) sendo possível, portanto, verificar a topografia do material. Os ensaios foram 

realizados no Laboratório Multi-usuário de Microscopia Eletrônica e Microanálise do 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da UFRJ (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro) utilizando um Microscópio Eletrônico de Varredura, modelo JSM-6460LV 

da JEOL.  

 

Foram realizadas análises em amostras de fita de PTFE com carga pré-sinterizada e de 

fitas de PTFE sinterizadas com as restrições geométricas impostas pelo processo de 

fabricação da junta de vedação retiradas da região 1 e da região 3 da junta de vedação. Foi, 

também, feita a análise micrográfica de uma amostra radial da região 3 da junta de vedacao, 

em que essa amostra foi cortada por uma lamina metálica de espessura muito final. Amostras 

de fita de PTFE puro pré-sinterizada e de fita de PTFE puro sinterizada com as restrições 

geométricas impostas pelo processo de fabricação da junta de vedação retirada da barreira. A 

micrografia da amostra radial pode ser vista na figura 6.5 enquanto que as figuras 6.6 a 6.10 

mostram as análises obtidas com aproximações de 150 e 2000 vezes para a fita de PTFE com 

carga e de 1000 e 2000 vezes para a fita de PTFE puro. 

 

 
Figura 6.5: Micrografia da amostra radial retirada da região 3 

 

Interface entre 

duas camadas de 

fita de PTFE com 

carga 
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                            (a)                                                                  (b) 

Figura 6.6: Micrografias da fita de PTFE com carga pré-sinterizada com aproximação de (a) 

150 vezes e (b) 2000 vezes 

 

 
                     (a)                                                                  (b) 

Figura 6.7: Micrografias da fita de PTFE com carga retirada da região 1 da junta de vedação 

com aproximação de (a) 150 vezes e (b) 2000 vezes 

 

 
                        (a)                                                               (b) 

Figura 6.8: Micrografias da fita de PTFE com carga retirada da região 3 da junta de vedação 

com aproximação de (a) 150 vezes e (b) 2000 vezes 
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                        (a)                                                               (b) 

Figura 6.9: Micrografias da fita de PTFE puro pré-sinterizada com aproximação de (a) 1000 

vezes e (b) 2000 vezes 

 

 
                        (a)                                                               (b) 

Figura 6.10: Micrografias da fita de PTFE puro retirada da barreira com aproximação de (a) 

1000 vezes e (b) 2000 vezes 

 

 

Observa-se que o contato existente entre as cadeias poliméricas encontradas na fita de 

PTFE puro é maior que o contato existente entre as cadeias poliméricas encontradas na fita 

de PTFE com carga. Isso decorre do processo de expansão que a fita de PTFE com carga 

sofre, fazendo com que as cadeias poliméricas fiquem mais alinhadas e, portanto, mais 

espaçadas. Além disso, a presença das micro-esferas ocas de vidro dificulta o maior contato 

entre as cadeias poliméricas da fita de PTFE com carga. 

 

Além disso, comparando-se a figura 6.6(b) com as figuras 6.7(b) e 6.8(b), observa-se um 

maior contato entre as cadeias poliméricas e uma redução de espaços vazios das fitas de 

PTFE com carga sinterizadas.   
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6.3    Conclusões preliminares 

 

Algumas conclusões podem ser feitas a partir das análises térmicas realizadas no DSC. 

Nota-se que a energia necessária para realizar o primeiro processo de fusão da amostra de 

PTFE puro pré-sinterizada é maior que das amostras de PTFE puro já sinterizadas. Como o 

processo de sinterização da junta de vedação em estudo envolve aquecer os materiais até 

fundí-los e então recristalizá-los por meio do resfriamento a uma determinada taxa, o grau de 

cristalização da amostra pré-sinterizada é maior que o das amostras que já passaram pelo 

processo de sinterização, sendo necessária maior absorção de energia para que ocorra a 

primeira fusão do material pré-sinterizado. Como a recristalização da amostra FB1 é obtida 

após a etapa de resfriamento, o fluxo de calor necessário para realizar o segundo processo de 

fusão da amostra pré-sinterizada é significantemente menor que o fluxo de calor necessário 

para realizar o primeiro processo de fusão da amostra. Além disso, como as amostras FB2 e 

FB3 já estão recristalizadas, o fluxo de calor dos dois processos de fundição são quivalentes.  

 

A partir das micrografias pode-se concluir, novamente, que a barreira cumpre o seu papel 

de principal elemento de vedação da junta, devido ao maior contato entre as suas cadeias 

poliméricas.  
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Capítulo 7 
 

Conclusões e trabalhos futuros 

 

No trabalho apresentado foi feita a caracterização dos materiais que compõem a junta de 

vedação em estudo. Foram realizados estudos referentes ao processo de sinterização pelo 

qual a junta de vedação passa, bem como ensaios mecânicos, termomecânicos, térmicos e 

micrográficos.  

 

Concluiu-se, na seção 4.1, que os processos de densificação e de redução do volume das 

regiões da junta de vedação, processos esses que reduzem a porosidade dos materiais 

envolvidos, iniciam-se durante a etapa de compressão radial. Considerando a junta de 

vedação como um único material, obtém-se uma redução de 22% da diferença radial da junta 

proveniente da etapa de compressão radial. Observou-se, também, o aumento da densidade e 

a redução do volume das fitas quando essas passam individualmente e sem restrições pelo 

processo de sinterização. Com os dados obtidos das medições realizadas nas fitas sinterizadas 

individualmente e sem restrições, concluiu-se que os materiais que compõem a junta de 

vedação em estudo são anisotrópicos em termos de dilatação/contração térmica e que as fitas 

não dilatam/contraem da mesma maneira quando são sinterizadas com as restrições 

geométricas impostas pelo processo de fabricação da junta de vedação.  

 

Apesar de não ter sido observado um aumento significativo da densidade das regiões 1 e 

3, observou-se um aumento significativo da densidade da barreira (em torno de 32%) 

juntamente com uma diminuição considerável do seu volume (em torno de 24%). A partir 

desse fenômeno, pode-se afirmar que a barreira atua como principal elemento de vedação da 

junta de vedação cumprindo o seu papel de elemento de vedação devido à redução da sua 

porosidade obtida através dos processos de compressão radial e de sinterização da junta de 

vedação.  

 

Como citado no capítulo 1, a barreira sozinha possui baixa resistência sob tensão, 

obtendo, portanto, um escoamento elevado quando submetida à compressão imposta pelo 

aperto dos parafusos. Já as regiões 1 e 3 possuem maior resistência à compressão devido à 

presença das micro-esferas ocas de vidro nas fitas que as compõem, possuindo menor 

escoamento quando submetidas à compressão. Dessa forma, pode-se afirmar que as regiões 1 

e 3 da junta de vedação possuem um papel estrutural fundamental na junta de vedação, uma 

vez que essas regiões reduzem consideravelmente a perda contínua da espessura da junta 

como um todo, diminuindo a perda de aperto dos parafusos. Além disso, as regiões 1 e 3 da 

junta de vedação possibilitam que a barreira consiga densificar e retrair adequadamente de 

forma que consiga reduzir a sua porosidade. 

 

Na seção 5.1, foi possível verificar como as fitas pré-sinterizadas e sinterizadas se 

comportam sob tensão. Evidenciou-se a maior ductilidade da fita de PTFE puro sinterizada 
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em relação ás fitas de PTFE com carga sinterizadas. Observou-se que o processo de 

sinterização diminui significantemente a rigidez da fita de PTFE com carga e aumenta 

significantemente a da fita de PTFE puro. Para a região de trabalho da junta de vedação 

(deformação ate 5%), pode-se assumir que o comportamento viscoso não é preponderante 

para os materiais sinterizados.  

 

Os ensaios termomecânicos permitiram concluir que as propriedades mecânicas mudam 

com a temperatura e prever os módulos de elasticidade obtidos na seção 5.1. Observou-se a 

maior contribuição elástica das fitas de PTFE com carga pré-sinterizadas e a maior 

contribuição elástica das fitas de PTFE puro sinterizadas. Com o ensaio termogravimétrico 

foi possível saber que o percentual de cargas das fitas de PTFE com carga é de 21%. Obteve-

se um valor de fluxo de calor de 53.2 J/g para a primeira fusão e um valor de fluxo de calor 

de 19 W/g para a recristalização da fita de PTFE puro pré-sinterizada (proveniente da roca). 

Com os resultados obtidos das análises micrográficas foi possível verificar o maior contato 

entre as cadeias poliméricas da fita de PTFE puro, sendo esse um fator essencial para a boa 

capacidade de selabilidade da junta e as micro-esferas ocas de vidro presentes nas fitas de 

PTFE com carga, sendo esses elementos essenciais à resistência à compressão da junta de 

vedação.   

 

Como o objetivo desse trabalho é caracterizar os materiais que compõem a junta de 

vedação, trabalhos futuros podem incluir ensaios cíclicos, ensaios de compressão, visando 

determinar o modulo de compressão dos materiais, ensaios de fluência e de relaxação. Seria 

interessante, também, para trabalhos futuros, a modelagem numérica da junta de vedação em 

serviço, a fim de verificar a melhor distância entre o centro da junta de vedacao e o diâmetro 

interno da barreira, bem como a melhor largura da barreira, com o objetivo de melhorar a 

capacidade de selabilidade da junta de vedação.  
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