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RESUMO 

 

O conhecimento do comportamento mecânico do material é vital para a previsão da 

durabilidade e atendimento aos requisitos iniciais de projeto. Por meio de ensaios 

experimentais é possível mensurar esse comportamento e utilizar como parâmetro de 

entrada em simulações numéricas. Nesse ponto a temperatura altera significativamente as 

propriedades mecânicas estáticas e dinâmicas do material. Testes de fadiga devem ser 

considerados na caracterização do material mesmo que um alto custo e tempo sejam 

necessários. Assim o objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento termo-mecânico 

do policloropreno em tração e fadiga. Este estudo se fez necessário para prever a 

durabilidade em diversas temperaturas em mancais de rolamento de cardans que exigem 

rigidez e durabilidade. 

A abordagem proposta consiste em formular equações constitutivas que considerem 

as constantes dependentes da temperatura para a situação estática (ensaio de tração) e 

dinâmica (ensaio de fadiga). Foram estudados 4 modelos constitutivos já consagrados na 

literatura. Corpos de prova normatizados foram utilizados para a avaliação experimental do 

material tanto em tração quanto em fadiga. Pode-se concluir que esta abordagem conseguiu 

modelar adequadamente o comportamento mecânico em ambas as situações estudadas. 

 

Palavras-chave: comportamento mecânico em temperatura; previsão de vida em fadiga; 

modelos constitutivos adaptados; policloropreno. 
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ABSTRACT 

 

 Mechanical behavior of materials is vital for predicting durability and 

compliance with initial requirements of the project. Through experimental tests can 

measure this behavior and use as an input parameter in numerical simulations. At this point 

temperature significantly changes static and dynamic mechanical properties of the 

material. Fatigue tests should be considered in material characterization even if a high-cost 

and time are required. So the aim of this study is evaluate the thermo-mechanical behavior 

of polychloroprene in tension and fatigue. This study was necessary to predict durability in 

various temperatures in driveshafts of rolling bearings that requires rigidity and durability. 

The proposed approach is formulating constitutive equations to consider the 

dependent constant temperature for static situation (tensile test) and dynamic (fatigue test). 

Four constitutive models already established in literature were studied. Standardized test 

specimens were used for the experimental evaluation of the material both in tension and in 

fatigue. It can be concluded that this approach could adequately model the mechanical 

behavior in both cases studied. 

 

Key words: Mechanical behavior in temperature; life time predicting; adapted constitutive 

models; polychloroprene. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1     Introdução 

Os elastômeros, macromoléculas poliméricas, ocupam uma posição de destaque dentre 

os materiais utilizados na indústria automotiva devido a razões econômicas, sociais e 

tecnológicas. Hoje se utiliza uma maior diversidade de materiais elastoméricos do que metais 

na fabricação de um veículo em decorrência ao grande número de artefatos possíveis de serem 

fabricados ou disponibilizados para o ramo automotivo. Em algumas aplicações da indústria 

automotiva, os elastômeros são fundamentais em virtude de suas características e 

propriedades físicas específicas, sendo, em alguns casos, um material insubstituível. Em 

determinadas aplicações, a característica intrínseca de um elastômero, capaz de suportar 

grandes deformações reversíveis sob tensão aplicada, torna um tanto particular a sua 

utilização na indústria automotiva. Algumas aplicações típicas para os elastômeros incluem 

pneus, coxins de motor e de suspensão, mancais de rolamento, dutos de ar, mangueiras e 

vedações. A maioria dessas peças está sob esforços estáticos e dinâmicos quando em serviço, 

bem como vulneráveis à exposição ao meio em que atuam. De uma maneira geral, as 

indústrias do setor automotivo buscam continuamente componentes mais duráveis, qualidade 

superior, novos projetos e principalmente competitividade comercial de seus produtos. Esse 

tipo de material oferece propriedades específicas exigidas para diversos produtos a um baixo 

custo e alta disponibilidade no mercado. A competitividade é fator primordial para a ascensão 

de uma empresa, ainda mais se possuir alto valor tecnológico agregado em seus produtos, 

tornando-se um diferencial perante os concorrentes. A alta competitividade existente entre as 

empresas do segmento automotivo pode ser dita como uma das principais responsáveis pela 

necessidade contínua de pesquisa em tecnologia. A tecnologia deve se fazer presente quando, 

por exemplo, a prevenção de falhas e a perda das propriedades características durante a vida 

útil do componente torna-se crítica para um projeto. Conseqüentemente, a avaliação das 

forças atuantes, deformações, fadiga e compatibilidade ao meio em que se aplica, são de 

extrema importância no projeto do produto para que se garanta que todas as propriedades 

requeridas para a aplicação desejada sejam atendidas. 

No presente trabalho foi realizado um estudo referente ao comportamento mecânico de 

elastômeros a base de policloropreno com objetivo de caracterizar sob o ponto de vista 

térmico uma peça do ramo automotivo. A peça em questão é um mancal de rolamento, 
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componente responsável pela absorção da vibração e sustentação do cardan. Os requisitos 

principais em termos de propriedades específicas são a rigidez, a grande durabilidade a fadiga 

mecânica e térmica, capacidade de absorver impactos, proteção física do rolamento central e 

absorção da vibração proveniente do movimento rotatório do cardan. Este estudo foi motivado 

pela necessidade de se aumentar a resistência à fadiga de um mancal de rolamento bem como 

entender o comportamento térmico em diferentes temperaturas. Hoje o grande enfoque da 

pesquisa é durabilidade dos componentes elastoméricos e a previsão de vida em fadiga é a 

prioridade mesmo haja uma dificuldade adicional referente a não linearidade deste tipo de 

material. Outra dificuldade encontrada está no alto custo e tempo investidos para 

caracterização de elastômeros em fadiga. O mancal de rolamento é atualmente utilizado em 

veículos de carga e transporte de passageiros, e deve manter as características de conforto que 

este proporciona ao usuário do veículo durante toda a vida útil do produto. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é estudar o comportamento mecânico em temperatura 

de compostos elastoméricos formulados à base de policloropreno (CR) pela avaliação das 

propriedades mecânicas estáticas e dinâmicas exigidas para fabricação de mancais de 

rolamento utilizados em cardans.São também objetivos secundários: 

- Propor uma metodologia de caracterização em que as constantes constitutivas são 

funções dependentes da temperatura (T). 

- Comparar dois diferentes métodos de mistura de compostos (Haake e misturador 

interno de rotores) em relação as suas propriedades mecânicas estáticas em relação a 

temperatura. 

- Comparar o erro obtido por dois diferentes métodos de cálculo de constantes 

constitutivas. 

- Discutir o comportamento em diferentes temperaturas para o efeito Mullins. 

- Entender o efeito da carga reforçante no comportamento estático dos compostos 

clorados.  

- Avaliar o comportamento dinâmico do policloropreno com vistas ao cálculo de vida 

em fadiga. 

- Propor uma metodologia de previsão da vida em fadiga com base nos ensaios 

estáticos e dinâmicos. 
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1.3   Mancais de rolamento 

São componentes utilizados para suportar o cardan e também auxiliar na redução das 

vibrações provenientes da caixa de câmbio e do movimento oscilante do cardan. O projeto 

desse componente leva em consideração os requisitos do cliente e conhecimento prévio de 

outros trabalhos. A figura 1.1 mostra um cardan completo com um mancal montado na parte 

central e indicado pelo número 1. O cardan é um componente do trem de força do veículo que 

tem por objetivo a transmissão da força motriz da caixa de transmissão até o eixo diferencial 

traseiro e dianteiro (para veículos com tração nas 4 rodas). 

 
Figura 1.1: Componente automotivo denominado cardan com mancal central indicado 

pelo número 1. 

Fonte: www.justanswer.com 

 

Servir de suporte ao cardan é uma das principais funções do mancal que não pode ser 

demasiadamente longo devido a limitações de rotação crítica. 

As principais propriedades que um mancal de cardan deve atender são: Alta 

capacidade de absorção de vibração, resistência a temperatura, durabilidade em fadiga, 

proteção ao rolamento e durabilidade devido ao envelhecimento térmico. A figura 1.2 

apresenta a vista explodida de um tipo de mancal de rolamento mostrando no item 2 o coxim 

em borracha, objeto de estudo deste trabalho. O material do coxim, elastômero, será o objeto 

de estudo deste trabalho.  

 

 

Figura 1.2: Vista explodida de um mancal central de cardan. 

Fonte: Adaptado da Apostila Dana de cardan. 

Mancal central 

1. Suporte metálico (aço) 

2. Coxim (elastômero) 

3. Rolamento (aço) 

4. Suporte do rolamento (aço) 

5. Suporte do coxim (aço) 

6. Vedação externa (elastômero) 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Introdução a problemas de não linearidade 

Diversos problemas não lineares no contexto estrutural podem ser aproximados 

satisfatoriamente por equações lineares. Essas aproximações lineares são adequadas para 

muitos problemas de análises de tensões e transferência de calor. Aproximações não lineares 

são mais difíceis de formular e a solução das equações pode custar de 10 a 100 vezes mais 

tempo do que uma aproximação linear com o mesmo número de graus de liberdade. No 

entanto, muitas situações físicas apresentam não linearidades muito grandes para serem 

ignoradas. O analista precisa entender o problema físico e deve se familiarizar com as 

diversas estratégias de solução. Uma única estratégia nem sempre funcionará bem e pode não 

atender às necessidades em alguns casos. Várias tentativas podem ser necessárias a fim de se 

obter um resultado satisfatório [Cook, et al., 1989]. 

Na Mecânica dos Sólidos, para ilustrar a resposta mecânica de um corpo, normalmente 

se utiliza os gráficos de força × deslocamento ou tensão × deformação. Os dados obtidos com 

estes gráficos, além de serem válidos para pontos específicos, também fornecem informações 

relevantes a respeito do comportamento global de uma estrutura. Em muitas aplicações de 

engenharia envolvendo geometrias simples, percebe-se que existe uma linearidade entre a 

carga e o deslocamento, porém, este comportamento normalmente ocorre apenas no trecho 

inicial da trajetória de equilíbrio – região onde a hipótese de pequenos deslocamentos costuma 

ser válida. Contudo, mesmo nos casos onde o material encontra-se em regime elástico, pode 

existir algum grau de não linearidade presente. 

Em mecânica estrutural, um problema é definido não linear se a matriz de rigidez ou o 

vetor de carga dependem dos deslocamentos. Em estruturas, pode ser classificada como não 

linearidade material (associada a alterações nas propriedades do material, como em 

plasticidade) ou não linearidade geométrica (associada a alterações de configuração, como em 

grandes deflexões de uma viga elástica esbelta) [Cook, et al., 1989]. 

Materiais como as borrachas possuem uma relação não linear entre tensão e 

deformação independentemente do nível de solicitação. Estes materiais são denominados 

hiperelásticos porque manifestam grandes deformações elásticas (normalmente acompanhadas 

de não linearidade geométrica), bem maiores que as encontradas em materiais mais 



5 

 

  

convencionais. Nesses casos a Lei de Hooke não é aplicável, ou seja, não é possível relacionar 

tensão com deformação de forma linear. [Green, 1839 e1841] definiu como material elástico 

aquele para o qual a função energia de deformação existe; essa tem sido a notação básica da 

maioria dos trabalhos sobre “elasticidade perfeita” desde aquela época. Mais recentemente, o 

nome hiperelástico tem sido usado para o material Green - elástico. Denomina-se um material 

Green - elástico ou hiperelástico se existe uma função energia de deformação W – função 

escalar de um dos tensores de deformação, cuja derivada em relação a uma componente de 

deformação determina a componente de tensão [Treloar, 1975]. 

 

    𝜎𝑖 = 𝑓 (
𝜕𝑊

𝜕𝜆𝑖
)      (2.1) 

 

A forma geral da equação é mostrada como: 

 

𝑊 = 𝑓(𝐁)      (2.2) 

 

onde B é o segundo tensor de Piola Kirchoff à esquerda. 

 

2.2 Equação constitutiva não linear para material isotrópico hiperelástico 

Quando se trata de materiais elastoméricos, o projetista deve estar ciente de que, além 

da existência de grandes deformações em regime elástico, esses materiais possuem relações 

complexas não lineares de tensão × deformação. Uma relação constitutiva aceitável para um 

material elástico pressupõe que a tensão em um ponto pode ser obtida tão somente a partir das 

deformações no ponto. Isso pode ser feito por meio da chamada elasticidade de Cauchy ou 

por meio da elasticidade de Green. A primeira trabalha com medidas de deformação 

Eulerianas, enquanto a segunda utiliza medidas de deformação Lagrangeanas. A equação 

constitutiva para elasticidade de Cauchy para um material sólido elástico isotrópico sob 

grandes deformações pode ser definida conforme Marczak, et al., 2006: 

 

𝜎 = 𝑏0𝐈 + 𝑏1𝐁 + b2𝐁−𝟏     (2.3) 

 

onde b0, b1e b2 são funções escalares dos invariantes escalares de B. 
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2.3.      Tensão x deformação em elastômeros 

 O comportamento mecânico de um elastômero é diferenciado quando comparado com 

outros materiais usuais como aço e concreto. Há uma forte tendência a não linearidade e 

diversos aspectos influenciam a caracterização como: temperatura, grau de cura, composição 

de cargas reforçantes, efeito Mullins entre outros. 

 Grandes deformações, entre 100% e 1000%, são comuns em aplicações de produtos 

elastoméricos e se tratando de um material não linear, aplicar a lei de Hooke, não é válida. No 

entanto para pequenas deformações alguns casos podem ser aproximados como um material 

linear e aplicada a lei de Hooke, porém trata-se de poucos casos reais. 

A tensão axial média σ baseada na Lei de Hooke é definida de forma simplificada como: 

A

F


       
(2.4) 

onde F é a força axial e A a área da seção crítica do corpo de prova.  

 

A deformação longitudinal é definida como: 

                LoLoL /)(       (2.5) 

onde L é o comprimento final da parte útil e L0 é o comprimento inicial da parte útil do corpo 

de prova. Os invariantes de deformação são definidos como : 

𝐼1 = 𝜆1
 + 𝜆2

 + 𝜆3
 
     (2.6) 

𝐼2 = 𝜆1𝜆2
  + 𝜆3𝜆2

 + 𝜆3
 𝜆1    (2.7) 

𝐼3 = 𝜆1𝜆2𝜆3                                                                                                  (2.8) 

onde  𝜆1, 𝜆2, 𝜆3 são as deformações nas direções 1, 2 e 3, respectivamente. 

 

2.4       Modelagem mecânica em elastômeros 

Quando o objetivo é a modelagem de elastômeros deve estar claro que o 

comportamento deste tipo de material é não linear. Esse fato impacta na dificuldade em 

modelar matematicamente e numericamente, além disso existem diversos tipos de elastômeros 

e nenhum modelo serve para todos os casos. De uma maneira geral existem dois tipos de 

abordagens quando o assunto é modelagem mecânica em elastômeros: estatístico e 

fenomenológico. 
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2.4.1      Método estatístico 

O método estatístico foi aperfeiçoado e consolidado por Treloar, 1975. Baseia-se em 

modelos estatísticos desenvolvidos a partir de informações das reações químicas empregadas 

na fabricação do material. Comprimento de cadeias moleculares, número e/ou tipo de ligações 

químicas e variáveis termodinâmicas são dados tipicamente empregados na construção desses 

modelos. 

Assume-se que uma rede “N” de ligações contendo “n” ligações idênticas por volume 

unidas por ligações de comprimento “L”. Uma ligação é definida como a união entre duas 

moléculas. O elastômero deforma de uma maneira que causa uma alteração na entropia das 

ligações, porém sem alterar a energia interna. A distribuição entre a distância entre moléculas, 

r, segue uma distribuição Gaussiana descrita pela função densidade de probabilidade P(r): 

 

𝑃(𝑟)𝑑𝑟 =
6

𝑛𝑙3
√

3

2𝜋𝑛
𝑟2𝑒

−
3𝑟2

2𝑛𝑙2𝑑𝑟    (2.9) 

 

Este tipo de abordagem não será utilizada neste trabalho. 

 

2.4.2       Método fenomenológico 

 O método fenomenológico considera que uma função derivada que se ajusta a 

dados experimentais do tipo tensão pela deformação, tem forte dependência de resultados 

experimentais confiáveis o que torna-se um dos limitantes dessa abordagem. Iniciou por 

Mooney em 1940 e foi aperfeiçoada por Rivlin em 1948. A teoria inicial consolidada e 

proposta por Mooney-Rivlin considera o material incompressível. Atualmente devido à alta 

complexidade do comportamento mecânico de materiais elastoméricos que envolvem grandes 

deformações e não linearidades, além de outras dificuldades, muitos dos modelos mecânicos 

são fenomenológicos. 

Portanto, os modelos dessa categoria ponderam o papel das diversas variáveis de 

acordo com sua importância durante o processo de deformação. Variáveis como deformações 

hidrostáticas ou distorcionais, incompressibilidade e forma das curvas obtidas em 

experimentos têm sua relevância majorada ou reduzida, de acordo com cada modelo. Por essa 

razão estes modelos possuem faixa de aplicação bem definida. Assim surgiram diversos 

modelos constitutivos como: Neo-Hookeano, Yeoh, Ogden, Arruda-Boyce, entre outros 



8 

 

  

[Hoss, 2009]. Alguns modelos utilizados neste trabalho serão detalhados nos próximos 

capítulos. 

A maioria dos materiais elastoméricos apresenta um comportamento incompressível, 

mantendo o mesmo volume durante todo o processo de deformação. Isto ocorre em materiais 

isótropos lineares elásticos com coeficiente de Poisson v = 0,5 e em materiais hiperelásticos. 

O coeficiente de Poisson (v) é definido como a razão entre a contração lateral relativa e a 

expansão longitudinal. Para ser considerado um sólido totalmente incompressível, o 

coeficiente de Poisson deve ser teoricamente igual a 0,5. O uso de módulos diferentes de 0,5 

está associado ao uso de espumas elastoméricas. 

Os modelos constitutivos hiperelásticos, juntamente com a análise por elementos 

finitos, podem ser utilizados por engenheiros para análises de produtos elastoméricos 

operando sobre grande estado de deformações. Essas teorias constitutivas estão separadas em 

duas categorias distintas. A primeira assume que a densidade de energia de deformação é uma 

função polinomial do principal invariante de deformação. Na segunda categoria é assumido 

que a densidade de energia de deformação é uma função separável de três principais 

alongamentos. Ogden, Peng e Peng-Landel encontram-se nessa categoria [Cook et al., 1989]. 

Cada modelo constitutivo possui suas peculiaridades, tornando praticamente 

impossível recomendar a utilização de um ou outro modelo em específico, ou seja, cabe ao 

engenheiro definir o melhor modelo com base na aplicação. 

 

 

2.5 Modelos constitutivos para elastômeros 

 

2.5.1 Modelo de Mooney-Rivlin (MR) 

 

O modelo de Mooney-Rivlin (modelo de 2 e 3 termos) é válido para deformações da 

ordem de 30% a 50% conforme Marczak, et al., 2006. No entanto, os efeitos de enrijecimento, 

comuns em grandes deformações, não são levados em conta nesse modelo. As versões de 5 ou 9 

termos podem ser utilizadas para deformações de 100% a 200%, porém, devido à elevada 

quantidade de termos, podem gerar curvas com oscilações que não condizem com o físico.  

A vantagem de utilizar esse modelo no presente trabalho é que as amostras em estudo 

sofrem esforços de tração e Mooney-Rivlin apresenta bom comportamento em tração, exceto se as 

constantes forem definidas utilizando dados de um ensaio de compressão – fato que não elimina a 

má predição dos demais modos de deformação. 

Modelo de 2 termos, considerando que o material seja incompressível (MRI2) é definido por: 
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𝑤 = 𝐶10(𝐼1 − 3) + 𝐶01(𝐼2 − 3)    (2.10) 

 

onde I1 e I2 são os invariantes de deformação e C10 e C01 as constantes constitutivas do modelo. 

Modelo de 3 termos, considerando que o material seja incompressível (MRI3) é definido por: 

 

𝑤 = 𝐶10(𝐼1 − 3) + 𝐶01(𝐼2 − 3) + 𝐶11(𝐼1 − 3)(𝐼2 − 3)  (2.11) 

 
Quando se deriva a função densidade de energia w em relação aos invariantes obtemos a 

seguinte expressão para o modelo de Mooney-Rivlin para o caso de tração ou compressão de 

uma fita incompressível segundo Hoss, 2009: 

 

𝜎 =
𝜕𝑤

𝜕𝐼
= 2 (𝜆 −

1

𝜆2) (𝐴𝑛 +
𝐵𝑛

𝜆
)    (2.12) 

 

onde λ é a deformação de engenharia, 𝐴2 = 𝐶10 𝑒 𝐵2 = 𝐶01 para o caso de MRI2 e 

𝐴3 = 𝐴2 + 𝐶11(𝐼2 − 3) 𝑒 𝐵3 = 𝐵2+𝐶11(𝐼2 − 3) para o caso de MRI3. 

 
2.5.2      Modelo de Yeoh (YI) 

 
O modelo de Yeoh apresenta bom comportamento em casos de grandes deformações, 

principalmente quando é utilizada a versão de três termos, porém, essa versão pode apresentar 

desvios significativos para pequenas deformações. Já a utilização da versão de dois termos é 

recomendada para deformações não superiores a 200%, contudo, deve-se verificar como as 

predições para os outros modos de deformação se apresentam. No presente trabalho será 

testado o modelo de Yeoh de 2 termos e 3 termos.Considerando a hipótese de 

incompressibilidade, a equação de energia de deformação torna-se: 

 

𝑤 = ∑ 𝐶𝑖0
𝑛
𝑖=1 (𝐼1 − 3) 

𝑖
    (2.13) 

 

Quando se deriva a função densidade de energia em relação aos invariantes obtém-se a 

seguinte expressão para o modelo de Yeoh para o caso de tração ou compressão de uma fita 

incompressível segundo Hoss, 2009: 
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𝜕𝑤

𝜕𝐼
= 2 (𝜆 −

1

𝜆2) 𝐴𝑛     (2.14) 

 

onde 𝐴2 = 𝐶10+2𝐶20(𝐼2 − 3)para o caso de YI2 e𝐴3 = 𝐴2+3𝐶30(𝐼1 − 3)2para o caso de 

YI3. 

 

2.5.3      Modelo de Ogden (OI) 

É um modelo que se ajusta facilmente aos dados experimentais, pois utiliza os valores 

de λi como parâmetros, permitindo que ajustes não lineares mais complexos sejam obtidos. 

Apesar de ter um custo computacional maior do que os demais ele é um dos poucos modelos 

capazes de se ajustar corretamente para tração e compressão axial. Pode ser aplicado em 

deformações de até 700%, sendo que o modelo de 2 termos é mais estável que o de 3 termos. 

Ogden também é o modelo que melhor prediz o comportamento à compressão a partir do 

ajuste com outros ensaios. Neste trabalho será utilizado o modelo de 2 e 3 termos. 

Considerando a hipótese de incompressibilidade, a equação de energia de deformação fica: 

 

𝑤 = ∑
µ𝑖

α𝑖

𝑛
𝑖=1 (𝜆1

α𝑖 + 𝜆2
α𝑖 + 𝜆1

−α𝑖𝜆2
−α𝑖 − 3) 

𝑖
   (2.15) 

 

As constantes constitutivas αi e µi não precisam ser inteiros ou positivos, mas valores muito 

particulares podem gerar instabilidades numéricas. Quando se deriva a função densidade de 

energia em relação aos invariantes obtém a seguinte expressão para o modelo de Ogden para o 

caso de tração ou compressão de uma fita incompressível segundo Hoss, 2009: 

 

𝜕𝑤

𝜕𝐼
= 2𝐴𝑛      (2.16) 

 

Onde 𝐴2 = µ1 (𝜆𝛼1 − 𝜆
−𝛼1

2
−1) + µ2 (𝜆𝛼2−1 − 𝜆

−𝛼2
2

−1) para o caso de OI2 e 

𝐴3 = 𝐴2 + µ3 (𝜆𝛼3−1 − 𝜆
−𝛼3

2
−1) para o caso de OI3. 
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2.5.4      Modelo de Hoss-Marczak Low Strain (HM-LS) 

O modelo HM Low Strain possui formulação híbrida e consiste na adição de um termo 

exponencial ao modelo Power-law, responsável por melhorar a qualidade de ajustes e 

predições em pequenas deformações. Consiste de uma formulação bastante geral e é baseado 

no 1º invariante de deformação obtendo bons resultados para baixas deformações. A 

expressão da energia de deformação é apresentada: 

 

w =
α

β
(1 − e−β(I1−3)) +

μ

2b
[(1 +

b(I1−3)

n
)

n

− 1]   (2.17) 

 

onde α, β, b e n são as constantes constitutivas do modelo HM-LS. Quando se deriva a função 

densidade de energia em relação aos invariantes obtém-se a seguinte expressão para o modelo 

de HM-LS para o caso de tração ou compressão de uma fita incompressível segundo Marczak  

et al., 2011: 

 

∂w

∂I
= 2 (λ −

1

λ
2) A5     (2.18) 

 

Onde 𝐴5 = 𝛼𝑒−𝛽(𝐼1−3) +
µ_

2
(1 +

𝑏(𝐼1−3)

𝑛

 
)

𝑛−1

para o caso de HM-LS. 

 

2.5.5      Modelo de Hoss-Marczak High Strain (HM-HS) 

 A principal diferença em relação ao modelo HM Low Strain está na expressão do 2º 

invariante de deformação que faz com que esse modelo tenha maior sensibilidade e precisão 

na predição do comportamento de materiais com enrijecimento acentuado em grandes 

deformações. Caso o modelo seja usado para baixas deformações se comportará igualmente 

ao modelo HM-LS. A seguir a expressão da energia de deformação: 

 

w =
α

β
(1 − e−β(I1−3)) +

µ

2b
[(1 +

b(I1−3)

n
)

n

− 1] + C2 ln (
1

3
I2)  (2.19) 

 

Quando se deriva a função densidade de energia em relação aos invariantes obtém a seguinte 

expressão para o modelo de HM-HS para o caso de tração ou compressão de uma fita 

incompressível segundo Marczak et al., 2011: 
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∂w

∂I
= 2 (λ −

1

λ2) (A6 +
B6

λ
)    (2.20) 

 

onde A6 = αe−β(I1−3) +
µ 

2
(1 +

b(I1−3)

n

 
)

n−1
 e   B6 =

C2

I2
  para o caso de HM-HS. 

 

2.6 Efeitos dissipativos 

 

Os métodos estatísticos e fenomenológicos descritos nos capítulos 2.4.1 e 2.4.2 

apresentam o material como perfeito, ou seja, sem defeitos ou características singulares deste 

tipo de material. A magnitude da deformação depende somente da geometria e do material 

utilizado, no entanto outros efeitos dissipativos também devem ser analisados e considerados 

principalmente ao longo da vida útil do componente. O objetivo desta seção é apresentar 

como cada um desses efeitos ocorre e qual a influência deles no comportamento em tração e 

fadiga nos elastômeros. 

 

2.6.1        Efeito Mullins 

 

Segundo Diani, 2009, Mullins estudou paralelamente o efeito da deformação 

permanente em borrachas. No entanto, ele notou que essa deformação, antes colocada como 

permanente era transitório e em menos de 1 hora era recuperada devido aos efeitos viscosos 

do material. Diani, 2009, realizou testes semelhantes e concluiu que após 200% de 

deformação e 48 horas passadas do descarregamento total 12% da deformação ainda 

permanecia. O efeito Mullins ocorre em elastômeros e recebeu esse nome devido ao Dr. 

Leonard Mullins tê-lo identificado em 1969 segundo Diani, 2009. Outros autores também 

tentaram entender com maior clareza, porém esse efeito ainda não foi totalmente esclarecido 

do ponto de vista do entendimento físico e de modelagem mecânica segundo Diani, 2009. Em 

resultados encontrados na literatura diferentes materiais apresentam resultados bastante 

diferentes para esse efeito principalmente em materiais como borracha sem reforço, com 

reforço e termoplásticos, porém só há efeito Mullins nas borrachas com reforço. Devido a 

complexidade no comportamento mecânico de borrachas, envolvendo grandes deformações, 

comportamento não linear e amolecimento pelo efeito Mullins, grande parte dos modelos que 

tentam modelar o comportamento mecânico de borrachas depende de parâmetros 

fenomenológicos o que acaba os tornando muito específicos para o material em estudo. O 

efeito Mullins também é conhecido como efeito de amolecimento da tensão. Alguns autores já 
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realizaram uma série de tipos de carregamentos (compressão, cisalhamento, biaxial e 

hidrostático) na tentativa de verificar em qual carregamento o efeito Mullins se mostrava mais 

presente. Identificaram o referido efeito em todos os carregamentos. Materiais com reforço 

tendem a apresentar o efeito Mullins mesmo em baixas deformações. 

A figura 2.1 representa o efeito Mullins onde 3 carregamentos são realizados e cada 

um nota-se que a curva carga é igual entre todos os carregamentos enquanto que as curvas de 

descarga são diferentes entre todos, pois cada aumento de carregamento faz com que mais 

ligações fracas sejam rompidas.  

 

Figura 2.1: Gráfico mostrando o efeito Mullins para as deformações relativas nos valores de 

2, 3 e 4. 

 

Diani, 2009, sugere que a redução na rigidez do material ocorre devido à ruptura de 

ligações fracas. O efeito Mullins torna o material posteriormente anisotrópico sendo que na 

direção diferente a carga aplicada inicialmente ele irá apresentar uma rigidez maior. Abraham 

et al, 2005, propõem que os ensaios de fadiga em compostos elastoméricos mostraram que o 

módulo de armazenamento ou elástico (E’), de perda (E’’) e a tangente de delta (tan δ) 

decrescem como tempo do ensaio, podendo decrescer significativamente durante os primeiros 

ciclos no caso de compostos carregados ou com carga de reforço. Esse fenômeno é também 

conhecido como o efeito Mullins, devido ao alívio das tensões por uma dita “acomodação” 

molecular, resultante da interação da carga de reforço com as cadeias do elastômero em 

questão ou ruptura de ligações fracas. 
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Modelos fenomenológicos do efeito Mullins que podem ser aplicados a diferentes tipos de 

elastômeros como mostrado na figura 2.2: 

a. Considera que após o descarregamento a curva segue o mesmo comportamento da 

volta. 

b. Considera que após o descarregamento o caminho é diferente no novo carregamento. 

 

Figura 2.2: Modelos que representam o comportamento mecânico de elastômeros sob a perda 

de rigidez devido ao efeito Mullins. 

 

2.6.2        Recuperação (Recovery) 

 

No fenômeno conhecido como recovery é possível a recuperação do efeito Mullins 

após deformação inicial pela de exposição a temperatura ou solvente.  A recuperação depende 

da temperatura, ou seja, se colocado em temperatura apropriada durante certo intervalo de 

tempo o material tem uma tendência a recuperar suas “ligações fracas” rompidas pelo efeito 

Mullins. Laraba-Abbeset et al, 2003, em seus experimentos com elastômeros em temperaturas 

após 48 horas a 95ºC o material que havia sofrido deformação inicial recuperou totalmente 

sua elasticidade. Concluiu-se assim que quando o material foi exposto a temperatura elevada 

após a deformação inicial houve uma recuperação das suas propriedades mecânicas. No 

entanto, um tempo muito elevado a certa temperatura pode ocasionar um outro fenômeno 

bastante comum e prejudicial que é o degradação termo-oxidativa. Outra forma de haver a 

recuperação do efeito Mullins é por meio da exposição a solventes em casos específicos não 

justificando o porquê do efeito [Harwood, 1966]. 
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2.6.3        Cristalização 

 

Cristalização é um fenômeno que aumenta a rigidez, resistência a fratura e resistência 

a fadiga quando o material é submetido a deformação. Esse fenômeno ocorre, essencialmente, 

em borracha natural e em policloropreno. Pode ser interpretado como uma redução localizada 

da entropia imposta pela deformação e modelada conforme a energia livre de Gibbs [South, 

2001]: 

 

STHG       (2.21) 

 

onde G  é a mudança da energia livre de Gibbs, H é a mudança de entalpia, T é a 

temperatura absoluta e S é a mudança de entropia do sistema. Por se tratar de uma reação 

exotérmica ocorre um aumento da temperatura local do composto e uma redução na entropia 

aproximando-se de 0 fazendo com que a energia livre de Gibbs aumente. A entropia é dada 

pela equação de Boltzmann[South, 2001]: 

 

 ln.kS       (2.22) 

 

onde k é constante de Boltzmann e Ω é o número do estado de configuração do polímero. 

A figura 2.3 compara o comportamento mecânico de um elastômero cristalizado e outro não 

cristalizado mostrando o aumento da tensão de ruptura do material após cristalização. 

 
Figura 2.3: Demonstração do comportamento de elastômeros com e sem cristalização. 

Fonte: Adaptado de South, 2001. 

 

A tendência à cristalização é maior na borracha ainda não trabalhada, podendo ser 

diminuída com a introdução de plastificantes ou resinas na medida em que a cristalização se 
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desenvolve. Ocorre uma pequena diminuição de volume e o corpo de prova sob tensão tende a 

relaxar e a alongar na direção da tensão. Sob o ponto de vista da microestrutura ocorre que a 

interação carga-polímero após a deformação torne-se mais efetiva pelo alinhamento das 

ligações fazendo com que ocorra o aumento da tensão de ruptura na direção da deformação. 

Segundo Kingston et al, 2007, a cristalização não tem lugar a altas temperaturas porque as 

forças de orientação são dominadas pelo movimento molecular acentuado. A cristalização é 

um fenômeno completamente reversível, bastando aquecer um corpo de prova cristalizado a 

uma temperatura superior àquela a qual ocorreu a cristalização para que essa desapareça e o 

corpo de prova readquira a sua rigidez original. 

Kroon, 2010, propôs um modelo numérico para avaliar o comportamento mecânico de 

elastômeros que verificam esse tipo de enrijecimento. Segundo Beurrot-Borgarino et al., 

2013, é possível realizar a medição da cristalização do elastômero por meio de técnicas como 

a difração de raios X, mudanças específicas de calor e mudanças de densidade. Indiretamente 

é possível avaliar o grau de cristalização por meio de ensaios de tração ou fadiga. Namita et 

al., 1990, sugerem um cálculo estimado para avaliar o grau de cristalização utilizando dados 

do gráfico obtido por DMA e concluem que existe um ponto ótimo de densidade de ligação 

intermolecular. Os efeitos adversos da temperatura também são reduzidos em borrachas que 

cristalizam após a deformação. 

 

 

 

2.6.4 Envelhecimento térmico (Aging) 

 

O envelhecimento é um fenômeno que ocorre principalmente quando o elastômero é 

submetido a longos períodos em atmosfera adversa como temperatura, umidade e certos gases 

e óleos. Segundo Denardin et al, 2002, há uma dependência de três parâmetros fundamentais 

para definir o grau de envelhecimento: tempo, temperatura e ambiente. Em geral o 

envelhecimento aumenta a rigidez dos elastômeros como mostrado na figura 2.4, porém esse 

efeito normalmente não é desejado além de ser prejudicial na questão do amortecimento de 

vibrações, alongamento e principalmente na vida em fadiga de componentes devido aos 

produtos tornarem-se duros e frágeis. Para a maioria das aplicações, a densidade de ligações 

cruzadas deve ser suficiente para manter a integridade mecânica da borracha, de tal forma que 

ela suporte carga e apresente recuperação após deformação, mesmo considerando a 

degradação termo-oxidativa. 
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Figura 2.4: Comparação entre as curvas de tração com amostra de borracha natural a 65 phr 

de negro de fumo envelhecida e não envelhecida. 

Fonte: Adaptado de South, 2001 

 

Albhin, 2005, realizou um longo estudo para avaliação da redução da resistência 

mecânica em compostos elastoméricos tendo envelhecido ao longo de 5 anos corpos-de-prova 

em diversas temperaturas. Foi mostrado que em temperaturas superiores a 55°C para a 

borracha natural já havia iniciado um processo de degradação química do material que ao 

longo do tempo faz com que a tensão resistente seja reduzida drasticamente. Brown, 2000, 

realizou trabalhos semelhantes. Ocorre também um pequeno aumento da temperatura de 

transição vítria (Tg) com o número de horas de envelhecimento. Budrugeac, 1990, sugere que 

o envelhecimento do policloropreno tem como produto a geração de produtos voláteis como o 

cloreto de hidrogênio e consequente perda de massa. Ozelo, 2010, concluiu que diferentes 

compostos respondem de forma diferente ao fenômeno do envelhecimento e aditivos podem 

ser adicionados para aumentar a resistência a este tipo de degradação. 

 

2.6.5        Pós-cura 

 

As ligações cruzadas (crosslinks) entre cadeias de um elastômero são responsáveis 

pelas principais alterações na microestrutura do material. O composto elastomérico adquire 

características mecânicas superiores em virtude das ligações cruzadas formadas entre as 

macromoléculas do polímero, conforme representação esquemática mostrada na figura 3.5. 

Essas ligações têm como finalidade unir as macromoléculas do elastômero, impedindo que as 
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mesmas escorreguem umas sobre as outras. Esta modificação molecular confere ao composto 

elastomérico capacidade de suportar tensões associadas à deformações elásticas, dando ao 

material a capacidade de retornar à sua forma original. O elastômero sofre uma grande 

transformação, passando de um estado inicialmente plástico para um estado elastoplástico e 

isso é facilmente verificado em um ensaio de tração. 

O processo de formação dos crosslinks é chamado de reticulação, sendo também 

denominado vulcanização quando se faz o uso de enxofre como agente de cura. Elastômeros 

reticulados são redes formadas por cadeias de polímeros unidos por ligações cruzadas, cuja 

resistência à deformação relaciona-se ao número de pontos de interligação. A vulcanização é 

um processo pelo qual as cadeias de um polímero são convertidas em cadeias poliméricas 

tridimensionais pela união de cadeias independentes por pontes de enxofre. Com isso a 

borracha adquire resistência mecânica refletindo no aumento do módulo de elasticidade, 

dureza, de resistência à fadiga, abrasão entre outras. Os componentes químicos fundamentais 

para a formação das ligações cruzadas em compostos de borracha são agentes de reticulação, 

aceleradores do processo e agentes de ativação. O enxofre foi o primeiro e ainda é 

considerado o agente de vulcanização mais comum empregado na reticulação de elastômeros 

insaturados em virtude de seu baixo custo e versatilidade. O tempo e a temperatura de 

vulcanização de uma composição de borracha dependem da quantidade e do tipo de 

acelerador. Treloar, 1975, comenta que a reticulação de elastômeros ocorre por meio de um 

processo químico iniciado por alguma forma de energia recebida. 

 

Figura 2.5: Gráfico mostrando como diferentes propriedades de elastômeros vulcanizados são 

alteradas pelo aumento da densidade de reticulação. 

Fonte: Adaptado de Aravanis, 2006 
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Os fatores principais controlados no processo de vulcanização são o tempo e a 

temperatura em que as amostras são submetidas. A manutenção destes corpos-de-prova a 

certa temperatura exigem um custo energético elevado e que sempre tenta-se minimizá-lo, 

além disso há um tempo de processo desperdiçado. Analisando a figura 2.6 verifica-se que o 

ponto de interrupção do processo de vulcanização é anterior ao da máxima resistência pelas 

questões já citadas. 

 

Figura 2.6: Demonstração da curva reométrica de certo elastômero. 

Fonte: adaptado de Guerra, 2004 

  

Albihn, 2005, em seu estudo sobre envelhecimento obteve uma conclusão a respeito 

do breve aumento de rigidez nas primeiras horas de envelhecimento do material. Isso ocorre 

devido a continuação do processo de vulcanização em que a borracha aumenta suas ligações o 

que fornece, conseqüentemente, um aumento da rigidez. 

 

2.6.6        Rede de interligações em temperatura 

 

 Os principais constituintes de uma borracha de alto desempenho são a borracha 

propriamente dita, as cargas reforçantes, os agentes de reticulação e os aditivos. Para que as 

propriedades desejadas sejam alcançadas é preciso homogeneidade nessa mistura. Segundo 

Fröhlich, 2012, em temperaturas baixas, esses constituintes estão ligados por uma distância 

pequena e força elevada, porém com o aumento de temperatura a situação se inverte 

favorecendo a redução do módulo elástico do material. Na figura 2.7 é possível entender 

como o aumento de temperatura afeta a distância entre as cargas reduzindo o módulo 

complexo (E*) do material. 
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Figura 2.7: Influência da temperatura na distância entre partículas de carga 

Fonte: Adaptado de Fröhlich, 2012 

 

2.6.7        Histerese 

 

Histerese é um fenômeno presente em inúmeros materiais inclusive nos elastômeros. 

Ocorre devido a fricção interna do material que ao retornar ao seu estado original exige um 

tempo para as moléculas se reajustarem. É um fenômeno mais freqüente em elastômeros com 

reforço (negro de fumo aumenta os efeitos histeréticos) e quanto maior for a deformação, 

mais evidente esse fenômeno se apresentará. Com o aumento de temperatura a tendência é a 

redução dos efeitos histeréticos. A modelagem desse fenômeno já foi proposta por diversos 

autores [Bergstrom e Boyce (1998, 2000), Lion (1996) e D’Ambrosio (2008)], porém para 

casos bastante singulares, já que muitos fatores interferem nos resultados. 

 
Figura 2.8: Extensão e retração do corpo de prova demonstrando histerese. 

Fonte: Adaptado de Bauman, 2009. 
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2.7 Teoria de Arrhenius 

 

O objetivo da Teoria de Arrhenius é descrever a taxa da reação dependendo da 

temperatura. É de se esperar, e muitas vezes observa-se, que a temperatura atua como um 

acelerador de reações, vide o cozimento de alimentos e a vulcanização em elastômeros. 

Modela-se pela equação: 

 

𝐾 = 𝐴𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇      (2.23) 

 

onde K é a velocidade da reação química, A é o fator pré-exponencial, Ea é a energia de 

ativação, R é a constante universal dos gases e T a temperatura em Kelvin. 

Os valores dos parâmetros da equação de Arrhenius não podem ser medidos 

diretamente, mas podem ser obtidos por meio de dados experimentais da taxa de reação em 

diferentes temperaturas. O conceito de energia de ativação foi bastante discutido à medida que 

as teorias cinéticas foram se desenvolvendo. Inclusive, a facilidade de compreensão de sua 

associação à barreira de energia a ser ultrapassada para que fosse possível o prosseguimento 

da reação foi um dos responsáveis pela popularização da teoria de Arrhenius. 

Se há uma baixa energia de ativação a taxa de reação é elevada. A energia de ativação 

pode ser obtida sem grandes dificuldades pela inclinação do gráfico de Arrhenius segundo 

Laidler, 1984. Neste trabalho é importante a compreensão desta teoria para entender a curva 

reométrica dos elastômeros. 

 

2.8 Modelagem constitutivada temperatura em elastômeros 

 

Lion,1997, conclui que o comportamento termo-elástico de elastômeros independe de 

parâmetros do material e que a tensão é linearmente dependente da temperatura. 

Uma vez a modelagem constitutiva para elastômeros ter sido proposto por autores 

como Mooney, Rivlin, Yeoh, Ogden, Boyce, Arruda e validada para diversos casos 

isotérmicos, a atenção muda para a modelagem para diversas temperaturas. Chadwick, 1974, 

modela o comportamento termo-elástico de elastômeros por meio da função de energia livre 

de Helmholtz considerando o material puramente elástico e desprezando efeitos como 

cristalização e relaxação. A equação proposta por Chadwick é dependente linearmente da 

temperatura e puramente fenomenológica. 
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 Treloar, 1975, também encontrou uma dependência linear da temperatura com a 

tensão para todos os graus de alongamento. No entanto para o elastômero cis-polibutadieno o 

resultado foi que houve uma redução na tensão final quando comparado a tensão inicial, fato 

este não contemplado pela teoria proposta. 

 

2.9 Software de cálculo das constantes constitutivas 

Existem diversas maneiras de se obter as constantes dos modelos constitutivos para 

elastômeros com base em dados experimentais do tipo tensão versus deformação. Nesta seção 

serão apresentados dois softwares de cálculo das constantes constitutivas: Hyperfit e o 

Abaqus 6.12. 

 

2.9.1 Hyperfit 

 Trata-se de um software freeware desenvolvido por estudantes e professores do 

GMAP (Grupo de mecânica aplicada) vinculado ao departamento de Engenharia Mecânica da 

UFRGS. O software utiliza como plataforma de programação o software Matlab e possui 

implementado alguns dos mais importantes modelos hiperelásticos já desenvolvidos como 

Mooney- Rivlin, Yeoh, Ogden e etc. Permite a obtenção das constantes com base nos ensaios 

de traçao uniaxial, cisalhamento, torção e biaxial. 

 

2.9.2 Abaqus 

 É um software comercial de propriedade da Dassault que possibilita realizar 

simulações numéricas utilizando o método dos elementos finitos. Fornece também as 

constantes constitutiva se informações sobre a estabilidade do modelo em diferentes 

deformações e para diferentes ensaios estáticos como ensaios de cisalhamento e biaxial. Isso 

permite ao usuário escolher o modelo adequado à situação em que será realizada a simulação. 

Possui, assim como o Hyperfit, um número considerável de modelos hiperelásticos 

implementado facilitando a escolha do modelo mais adequado. 

 

2.10      Vida em fadiga (Life time prediction) 

 

Atualmente, a análise de fadiga em elastômeros tem sido focada principalmente nos 

mecanismos de falha e no desenvolvimento de técnicas de predição da falha [Sudhirbafna,  

2014 e Chang Su Woo, 2011]. O trabalho de Rivlin et al., 1953, foi o que mais influenciou na 
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mudançado conceito de falha por fadiga. Foi postulado que o rasgo em um elastômero 

reticulado não é dependente da forma ou da geometria do artefato. Esse modelo foi baseado 

na teoria de falha de Griffith que descreve a propagação lenta de uma trinca como a conversão 

da energia elástica armazenada por volume para uma energia livre de superfície. Nessa teoria, 

mudanças na energia elástica armazenada em virtude de um aumento no tamanho de trinca é 

equilibrada pela energia utilizada para a formação de novas superfícies. Entretanto,  Rivlin et 

al, 1953, postularam que sob as mesmas circunstâncias mudanças na energia elástica 

armazenada eram equilibradas por mudanças na energia interna, a qual era o trabalho 

despendido irreversivelmente em virtude de um aumento do tamanho de trinca. Segundo esse 

critério da energia de rasgo, esta energia característica poderia ser encontrada 

experimentalmente em um artefato elastomérico reticulado podendo ser utilizada para 

predizer a força requerida para rasgar parte dele. 

A vida útil de compostos elastoméricos sob fadiga mecânica foi revista por Mars et al., 

2002. Eles verificaram que existe uma energia de rasgo crítica (Tcr), a partir da qual um rasgo 

mecânico oxidativo pode ocorrer. Para energias abaixo deste ponto inicial, o crescimento do 

rasgo ou da trinca é atribuído unicamente ao ataque químico pelo ozônio. Em energias acima 

desta, o crescimento do rasgo por ciclo de fadiga rapidamente aumenta e alcança valores de 

alguns angstrons a cada ciclo. Em um teste de fadiga, Tcr é um valor crítico mínimo de tensão 

em que o número de ciclos para a falha aumenta rapidamente.A elevação da temperatura 

aumenta geralmente a taxa de crescimento do rasgo em fadiga. O efeito oxidativo e o ataque 

químico por ozônio afetam consideravelmente a propagação do rasgo sob fadiga. 

Mars et al., 2002, em estudo sobre a fadiga em borracha natural e borrachas sintéticas, 

estabeleceram que a fadiga depende detrês fatores básicos: da composição química, do 

ambiente e dos esforços mecânicos. Além disso, foi verificada a ocorrência de cavitação no 

interior do corpo-de-prova devido a pressões hidrostáticas elevadas geradas pelas tensões 

estáticas e cíclicas aplicadas no elastômero (uma faseamorfa, viscosa, e outra “cristalina”, 

reticulada). Não é possível se fazer uma comparação a resistência à fadiga de elastômeros 

com outro tipo de material compósito por duas razões: a capacidade de deformação dos 

elastômeros é muito maior do que a de um material compósito como fibra de vidro em matriz 

epóxi e a estrutura molecular do elastômero passa por um efeito drástico quando submetido à 

fadiga. Em outras palavras, um composto elastomérico não é quimicamente estável quando 
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submetido a esforços cíclicos, sendo que o dano que ocorre no material pela fadiga é uma 

combinação de dano mecânico, químico e térmico. 

O princípio da energia de rasgo tem sido amplamente utilizado e aceito para se 

descrever o crescimento do rasgo por fadiga mecânica em elastômeros [Kartpan Sakulkaew, 

2002]. Uma energia crítica de rasgo foi descoberta sendo que abaixo desta todo crescimento 

de rasgo se dá por oxidação das cadeias elastoméricas. O início da falha por fadiga e da 

propagação desta falha são dependentes da composição química do elastômero, do ambiente e 

das tensões aplicadas ao material. Kartpan Sakulkaew, 2002, mostrou que a taxa de 

crescimento do rasgo independe da geometria da amostra testada e que o tipo de deformação é 

expressaem termos de energia elástica. 

Gent et al., 2010, notaram que nos compostos que possuem negro de fumo, a 

velocidade de propagação do rasgo é menor para uma determinada faixa de deformações 

acima da deformação crítica do que para os compostos sem carga dereforço. As cargas de 

reforço possuem efeito sobre a taxa de propagação do rasgo em NR, entretanto estas taxas de 

propagação não são somente uma função da energia elástica e sim também função das 

deformações aplicadas. 

Gent et al., 2010, examinaram o efeito da relaxação da tensão na resistência de um 

elastômero frente ao rasgo. Eles observaram a configuração de um elastômero quando 

deformado sob dois diferentes aspectos. Estes dois estados ocorrem porque, sob uma grande 

tensão aplicada, a ruptura e a recombinação das ligações cruzadas podem acontecer. Após a 

relaxação molecular, os estados configuracionais estão sob a forma não tensionada. Um 

estado configuracional está baseado na configuração original dos elastômeros, livre de 

deformações e tensões intra-moleculares, enquanto que o segundo estado configuracional está 

baseado em um estado de deformação, com tensões atuantes entre as moléculas elastoméricas. 

Quando as forças de deformação são removidas a rede elastomérica adotará um estado 

configuracional diferente do estado inicial estando entre os dois estados configuracionais 

moleculares, o deformado e o não deformado. O enfoquede Rivlin e colaboradores aborda o 

efeito da relaxação da tensão para o elastômero, no contexto da energia de rasgo, aplicado à 

suposição da teoria cinética daelasticidade da borracha. 

A energia de rasgo crítica foi calculada utilizando-se a metodologia de Sakulkaew, 

2012, sendo esta a energia requerida para romper um segmento molecular, supondo um 

elastômero isotrópico, este extende-se ao máximo antes do seu rompimento. Assim, apenas 
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uma ligação química é rompida, causando afalha, as demais ligações químicas presentes na 

rede polimérica estão estiradas próximas ao seu ponto de ruptura. 

No estudo de Sakulkaew, 2012, foi observado que os segmentos moleculares possuem 

um elevado grau de anisotropia para a energia de rasgo característica. Uma energia de rasgo 

maior podeser observada no sentido paralelo ao da extensão/deformação quando comparado 

ao sentido perpendicular, quando o número de ligações por segmento da cadeia polimérica for 

aproximadamente igual para os estados deformado e indeformado. Entretanto, se o número de 

ligações por segmento molecular for maior quando o elastômero estiver sob um estado maior 

de tensão (deformado), a energia de rasgo será menor na direção paralela ao da 

extensão/deformação aplicada. Ensaios de fadiga em compostos elastoméricos  mostraram 

que o módulo de armazenamento (E’) e de perda (E’’) e a tangente de delta (tan δ) decrescem 

com o tempo do ensaio, podendo decrescer significativamente durante os primeiros ciclos no 

caso de compostos carregados ou com carga de reforço[Abraham et al., 2005]. Esse fenômeno 

é conhecido como o efeito Mullins, devido ao alívio das tensões por uma dita “acomodação” 

molecular, resultante da interação da carga de reforço com as cadeias do elastômero em 

questão. 

Brown, 2000, realizou um longo estudo listando dados de testes de 287 artigos e 

realizando ensaios ao longo de 40 anos por meio de métodos não acelerados, concluindo que 

ensaios acelerados não podem ser correlacionados diretamente com a aplicação. Segundo 

Albihn, 2005, devido aos custos envolvidos, a previsão de vida em fadiga para longos 

períodos deve ser realizado por meio de métodos acelerados, no entanto os resultados serão 

sempre aproximados. 

Chang Su Wooet al., 2011,  realizou uma análise comparativa entre amostras 

envelhecidas em 3 temperaturas durante 180 dias em borracha natural. Os resultados obtidos 

permitiram concluir que a rigidez aumenta com a temperatura e com o envelhecimento, no 

entanto a durabilidade em fadiga é reduzida. Além disso importantes equações foram obtidas 

com o intuito de prever a vida em fadiga para esses componentes. 

As principais dificuldades encontradas para a predição da vida em fadiga estão 

relacionadas as dificuldades inerentes aos testes principalmente com relação a: 

- Duração do teste: alto custo de equipamento rodando e limitação na freqüência do ensaio 

devido a problemas de aquecimento por atrito interno da borracha. 

- Repetibilidade: variações intrínsecas aos materiais dificultam a repetibilidade. 
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3 METODOLOGIA DE ESTUDO 

 

3.1        Ensaios mecânicos em elastômeros 

 

Há quatro tipos de ensaios geralmente realizados quando se deseja caracterizar 

mecanicamente um elastômero. Os ensaios são mostrados na figura 3.1: ensaio biaxial, ensaio 

de cisalhamento, ensaio de compressão e ensaio de tração. Neste trabalho somente foi 

caracterizado o componente em tração devido a ausência de equipamento e dispositivos para 

os demais testes. 

 
Figura 3.1: Figura típica das curvas de tensão-deformação de engenharia obtidas em ensaios 

experimentais de borrachas. 

     Fonte: Marczak, 2011 

 

3.2      Material estudado 

Cloropreno é um tipo de monômero que dá origem ao policloropreno,também 

chamado de CR ou Neoprene desenvolvido inicialmente pela Dupont® em 1931. É uma 

borracha sintética com boas propriedades em resistência a óleos, fadiga e temperatura. Possui 

boa resistência ao calor e sob ação da deformação, cristaliza-se. Muito utilizado com cargas 

reforçantes em correias, isolação elétrica, cintas, roupas de mergulho e mancais. As 

aplicações variam de -50ºC até 125 ºC para aplicações de baixo período e de baixa carga. 

 

3.3      Preparação dos corpos de prova 

Os compostos utilizados estão descritos no anexo A. Os corpos de prova foram 

preparados de duas maneiras distintas: por meio do Haake(em laboratório) e outra por meio 
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do misturador interno de rotores (MIR) (escala industrial). A mistura realizada de duas 

maneiras distintas teve o objetivo de avaliar o grau de homegeneidade das misturas. A seguir 

será detalhado cada uma das formas de mistura. 

 

 

 

3.3.1      Haake 

Os compostos foram preparados no reômetro Haake PolyLab® projetado pela empresa 

americana Thermo Scientific com dois rotores paralelos e após misturados em um misturador 

externo da marca Copé produzido no Brasil. As amostras foram vulcanizadas em uma prensa 

sob compressão e posteriormente inseridas no rotor oscilante a temperatura de 185 °C durante 

10 minutos com o objetivo de determinar a curva reométrica do material. Foram preparadas 2 

misturas: uma com negro de fumo e outra sem. 

O processo de confecção dos corpos de prova foi dividido em 5 etapas: 

1) Pesagem dos constituintes 

2) Mistura em Haake (exceto agentes vulcanizadores) 

3) Mistura em rolo externo adicionando os agentes vulcanizadores 

4) Avaliação da curva reométrica a 185 ºC por 10 minutos 

a)  
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b)  

Figura 3.2 e 3.3: Curva reométrica do composto com (a) e sem (b) negro de 

fumo. 

5) Vulcanização 

Com base na curva reométrica foi definido o tempo de vulcanização em 8,5 

minutos e a temperatura de 185 ºC. Assim foram vulcanizados lâminas de 2 

mm de espessura para posteriormente ser realizado o corte dos corpos. 

       6)   Corte dos corpos  de prova conforme medidas padrão ASTM. 

 

3.3.2 Misturador interno de rotores 

A mistura de produção foi preparada em um misturador interno com rotores tipo 

tangencial  de 60 litros da Copé (Brasil) e a seguir os agentes de cura foram introduzidos na 

mistura em um misturador externo de cilindros da Copé. Os demais passos seguem os 

mesmos previsto para o processo por meio do Haake. Foram realizadas avaliações em 4 

temperaturas: 27 °C, 60 °C, 120 °C e 150 °C. Temperaturas elevadas onde mancais de cardan 

podem alcançar na aplicação. A grande diferença entre ambos está na pequena quantidade de 

massa contida no Haake o que permite uma melhor homogeneidade e consequentemente 

melhores propriedades mecânicas nos ensaios de tração e fadiga. Porém, a produtividade é 

muito baixa, servindo apenas para escala laboratorial. 

 

3.4 Descrição do equipamento e método para ensaio de tração 

As curvas de tensão versus deformação são uma das formas mais diretas de se avaliar 

o comportamento de uma material. Assim, essas curvas foram obtidas com o auxílio de uma 

máquina universal de ensaios da marca EMIC (Figura 3.4) de propriedade do GMAp-UFRGS, 

de acordo com a norma ASTM D412, 1968. 
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O equipamento utilizado no teste de tração foi fabricado pela EMIC Modelo DL 2000 

(eletromecânico) e tem capacidade de tração total de 20kN (2000kgf). Trata-se de um 

equipamento controlado eletronicamente por um dispositivo acoplado a um computador de 

mesa. O software de controle é o Tesc (Test script) fornecido pela própria fabricante do 

equipamento. Para a medição de força foi utilizada uma célula de carga de 1200N e a medição 

do deslocamento é feito por meio de um sensor óptico (Encoder). A incerteza aproximada é 

0,1% do fundo de escala. 

 

Figura 3.4: Equipamento de ensaios universais EMIC de 20kN. 

 

O método permite avaliar comparativamente o módulo elástico para diferentes 

deformações e o limite de ruptura. 

Os corpos de prova foram preparados utilizando o composto 20.724.T29 (Anexo A) 

misturados em misturador interno de rotores e Haake cujo polímero predominante é o 

policloropreno (também conhecido como Neoprene) fabricado pela ®Dupont. Os corpos de 

prova foram confeccionados conforme a norma ASTM D412-1968 utilizando a Matriz C 

conforme figura 3.4. 

Foram testadas3 amostras para cada uma das temperaturas: 27ºC, 60ºC, 120ºC e 150°C 

para o misturador interno de rotores e para as temperaturas de 27 °C, 60 °C e 100 °C 

fabricadas no Haake. O produto é uma amostra e assim foi testado até 4 semanas após sua 

fabricação seguindo orientações da norma ASTM D412- 1968. As amostras vulcanizadas 

ficaram acondicionadas sob 23 ºC até serem testadas. O tempo de permanência da amostra 

para estabilização da temperatura foi de 5 minutos conforme figura 3.7. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_variable_differential_transformer
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Figura 3.4: Corpo de prova utilizado com dimensões dadas em milímetros e espessura de 2 

mm. 

 

 Antes de inserir o corpo de prova no equipamento foi realizada a medição do corpo de 

prova com um paquímetro de resolução 0,02 mm. As amostras foram centradas e montadas 

nas garras, sem pré-tensionar nem deixar folga conforme figura 3.5. As amostras estavam 

centradas e a força foi aplicada unicamente na direção longitudinal. Os dados inseridos no 

software TESC foram: 

- Largura da amostra na área de interesse: 6 mm 

- Espessura da amostra na área de interesse: 2 mm 

- Comprimento inicial entre as extremidades das garras: entre 75 e 80 mm 

- Velocidade de aplicação: 50 mm/min 

- Deslocamento máximo previsto (alarme do equipamento): 500 mm 

 

Na seqüência o teste foi iniciado e os dados de força e deslocamento foram sendo 

armazenados em disco. 

 

a)   b)  

Figura 3.5 e 3.6: Foto da amostra montada para o ensaio a temperatura de 27ºC sem carga 

aplicadada (a) e com carga aplicada (b). 
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Figura 3.7: Setup do equipamento EMIC com a câmara térmica. 

 

3.5 Ensaio de DMA 

 Uma das formas de avaliação do comportamento térmico de elastômeros é o ensaio 

denominado DMA. Nesta avaliação é possível avaliar os módulos elásticos (E´) e de perda 

(E´´) de elastômeros submetidos a compressão. É um dos métodos mais recentes e 

consolidados para a determinação das propriedades reológicas de elastômeros vulcanizados, 

onde as deformações oscilatórias permitem medir, separadamente, os elementos elástico e 

viscoso de um material viscoelástico, sendo considerado um método reológico universal 

[Guerra, 2004]. De acordo com a literatura Dick e Pawlowski, 1995, a maioria dos 

elastômeros mostra comportamento viscoelástico linear para deformações inferiores a 14% 

(arco de 1°). O comportamento reológico do material não vulcanizado na região viscoelástica 

linear é útil para detectar diferenças entre os polímeros, como distribuição de peso molecular 

e ramificações. Na região viscoelástica não linear, o comportamento pode ser muito 

importante para avaliar o processamento do material e seu comportamento dinâmico. Os 

polímeros, materiais de comportamento viscoelástico, têm características tanto de um sólido 

(elasticidade, resistência ao fluxo e estabilidade da forma) como de um líquido, tal como a 

viscosidade que depende do tempo, da temperatura e da tensão aplicada. O conhecimento do 

perfil viscoelástico é muito importante para a avaliação do processamento, bem como das 

propriedades físicas dos elastômeros vulcanizados [Dick and Pawlowski, 1995]. 
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- Tensão: σ = σo sen(tω + δ)       (3.1) 

 

- Deformação: ε = εo sen(tω)                  (3.2) 

 

onde t é o tempo decorrido, δ é o ângulo de fase delta e ω é a velocidade de aplicação do 

carregamento. O módulo elástico mede a energia armazenada e representa a parte elástica 

enquanto que o módulo de perda representa a energia dissipada na forma de calor 

representando a parte viscosa. O módulo elástico e de perda e o ângulo de fase são definidos 

como segue: 

 

- Modulo elástico (Elastic modulus):E′ =
σo

ϵo
cosδ      (3.3) 

 

- Módulo de perda (Lost modulus): E′′ =
σo

ϵo
senδ     (3.4) 

 

- Ângulo de fase (tan delta): Tan 𝛿 =
𝐸′

𝐸′′       (3.5) 

 

A maioria dos polímeros apresenta o comportamento viscoelástico e isso pode ser 

melhor exemplificado quando plota-se a tensão em relação a deformação no tempo conforme 

exemplificado na figura 3.8. Essa defasagem no tempo entre estas duas medidas demonstra o 

comportamento viscoelástico de um polímero como o elastômero. A reta de aquecimento 

iniciou em 23 ºC e finalizou em 200 ºC com uma velocidade de 2 ºC/min. A freqüência 

utilizada foi de 0,1 Hz e o deslocamento foi de 50 µm. 
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Figura 3.8: Demonstração do comportamento dinâmico de elastômeros. 

Fonte: IAPD web seminar, What is Dynamic Mechanical Analysis 

(http://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-

74546GDE_IntroductionToDMA.pdf) 

 

3.6 Equipamento e método de ensaio de fadiga 

Os corpos de prova foram vulcanizados a 180 °C durante 380 segundos em uma 

prensa vertical conforme as dimensões informadas na figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Corpo de prova padrão ASTM D430 utilizado nos ensaios de fadiga. 

 

O critério de finalização do ensaio de fadiga pode ser definido em função da ruptura 

total do corpo de prova, o surgimento de uma trinca com tamanho especificado, energia 

dissipada acumulada, deformação plástica acumulada e etc. Nesse trabalho será adotada a 

ruptura total do corpo de prova. Os outros métodos são utilizados geralmente quando os testes 

são longos ou há requisitos de perda de rigidez ao produto final. O tempo de estabilização 
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após a câmara chegar na temperatura do ensaio foi de 5 minutos. A freqüência utilizada no 

ensaio foi de 3Hz e foi utilizado apenas uma amostra por temperatura e deformação. Um 

estudo mais aprofundado sob o ponto de vista estatístico é válido e deixado como sugestão de 

trabalhos futuros devido a limitação de tempo e recursos. Freqüências superiores não foram 

utilizadas devido ao provável aquecimento elevado proveniente do atrito interno do material. 

O equipamento para teste de fadiga utilizado para o levantamento de dados deste 

trabalho pertence ao ISI Polímeros (SENAI CETEPO). Trata-se de um equipamento MTS 

831.50 como mostrado nas figuras 3.10 e 3.11 com câmara térmica acoplada que permite a 

realização de testes de fadiga em temperaturas de -40 °C até 200°C. 

 

Figura 3.10: Foto externa do equipamento MTS 831.50 juntamente com a câmara térmica 

acoplada. 

 

Figura 3.11: Foto interna da câmara mostrado as garras de fixação e o corpo de prova 

montado para teste. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Resultados para o ensaio de tração em diferentes temperaturas 

 

Os resultados da figura 4.1 mostram uma diminuição da rigidez das amostras com o 

aumento da temperatura e também uma redução no alongamento e tensão de ruptura. Esse 

parâmetro foi modelado conforme a equação 4.1. Esse aumento de rigidez na temperatura de 

150 °C pode ser explicado pela continuação do processo de vulcanização em temperaturas 

elevadas conforme introduzido no capítulo 2.6.5 e pelo redução da cristalinidade do material 

em altas temperaturas conforme discutido no capítulo 2.6.3. Após a realização dos ensaios, os 

dados obtidos foram salvos em disco e os dados utilizados para gerar as curvas tensão x 

deformação para diferentes temperaturas. 

 

𝜎𝑟𝑢𝑝 = −0,811 𝑇 + 310,7                                              (4.1) 

 

 

 

Figura 4.1: Comparação entre as temperaturas 27, 60, 100, 120 e 150 ºC. 

 

4.2 Comportamento do efeito Mullins em diferentes temperaturas 

 

Para o caso da temperatura de 60 ºC, 120 ºC e 150 ºC, figuras 4.2, 4.3 e 4.4,  foram 

tracionandas as amostras em 30%, 60%, 100% e 200% de deformação para avaliação 

quantitativa do efeito Mullins e demonstração que este efeito ocorre mesmo com o aumento 

de temperatura. 
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Figura 4.2: Gráfico de temperaturas a 60 ºC sob diferentes deformações. 

 

 

 

Figura 4.3: Gráfico de temperaturas a 120 ºC sob diferentes deformações. 
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Figura 4.4: Gráfico de temperaturas a 150 ºC sob diferentes deformações. 

 

4.3. Comparação entre amostra com negro de fumo e sem negro de fumo 

 

Como resultado pode ser evidenciado a diminuição na rigidez da amostra com o 

aumento da temperatura para o composto com negro de fumo enquanto que a amostra sem 

negro de fumo indicou um aumento da rigidez com a temperatura, no entanto esse aumento de 

rigidez tornou a amostra mais frágil nas temperaturas de 60 e 100 ºC rompendo 

prematuramente conforme figura 4.5 e 4.6. Esse comportamento também influencia 

diretamente na resistência à fadiga do componente, pois com negro de fumo há uma redução 

da resistência a fadiga das amostras como já evidenciado por Mars, 2002. No entanto sem 

esse elemento requisitos estáticos e de rigidez dinâmica não seriam alcançados.  
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Figura 4.5: Comparação das temperaturas do composto com negro de fumo (carga de reforço) 

produzido em Haake. 

 

 
Figura 4.6: Comparação das temperaturas do composto sem negro de fumo (carga de reforço) 

produzido em Haake. 
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4.4 Comparação compostos misturados em Haake versus misturador interno de 

rotores (MIR) 

 

 Os dois compostos utilizados foram comparados neste capítulo. A diferença 

entre eles ficou relativamente pequena e como já esperado o composto produzido no Haake 

mostrou-se ligeiramente mais rígido que o misturado em um misturador interno de rotores. 

Essa pequena diferença entre eles também indica o bom grau de homogeneidade da mistura 

em misturador interno de rotores. Esse resultado já era esperado, pois em geral a 

homogeneidade do composto feito em Haake é melhor devido a menor quantidade de matéria-

prima, ao maior tempo de mistura e melhor controle de pesagem dos ingredientes. 

 

 
Figura 4.7: Comparação dos compostos fabricados em Haake e misturador interno de rotores 

a 27 ºC. 
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Figura 4.8: Comparação dos compostos fabricados em Haake e misturador interno de rotores 

a 60 ºC. 

 

 
Figura 4.9: Comparação dos compostos fabricados em Haake e misturador interno de rotores 

a 100/120 ºC. 
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4.5 Determinação de uma função W(T) com coeficientes dependentes da temperatura 

 

 Como verificado na figura 4.1 há uma diferença ao modelar o comportamento em 

elastômeros em diferentes temperaturas quando comparado ao modelo proposto por 

Alexander Lion,1997:  

 

𝑊(𝑒, 𝑇) =
𝑇

𝑇𝑜
(𝐶01(𝐼𝑐 − 3) + 𝐶02(𝐼𝐼𝑐 − 3)3 + 𝐶03(𝐼𝐼𝐼𝑐 − 3)5)  (4.2) 

 

Esse exemplo foi desenvolvido com base no modelo constitutivo de Mooney-Rivlin e 

considera que a variação da tensão depende da relação T/To. Nota-se que o modelo não é 

perfeitamente linear em relação à temperatura. Esses valores de erro não inviabilizam a sua 

aplicabilidade, no entanto, quando se deseja uma maior precisão é necessário utilizar outras 

ferramentas. O Mooney-Rivlin foi utilizado por Lion, mas poderia ter sido utilizado outros 

modelos apenas considerando a relação de temperaturas através de alguma função 

matemática. 

A proposta deste trabalho é apresentar uma nova metodologia em que a equação 

constitutiva tem seus coeficientes dependentes da temperatura. Quatro modelos foram 

utilizados como referência: Mooney-Rivlin, Yeoh, Ogden e Hoss-Marczak. 

 Depois de realizados os ensaios de tração em diferentes temperaturas utilizou-se o 

programa acadêmico Hyperfit para definir as constantes de cada modelo. De posse desses 

dados foram plotados os pontos em um gráfico dos coeficientes versus temperatura e definida 

a linha de tendência considerando um polinômio de 1º grau ou dois polinômios de primeiro 

grau. Dessa forma quando se deseja descrever o comportamento mecânico de certo 

elastômero pode-se utilizar as equações do modelo com as constantes dependente de T e 

utilizar como input em análises de FEA para a temperatura desejada. A seguir será descrita 

para cada modelo quais são as equações constitutivas dependentes de T. Foram propostas 

equações para 3 modelos constitutivos: Mooney–Rivlin 2 termos, Yeoh 2 termos e Ogden 2 

termos. Para os demais modelos a sistemática é semelhante. 
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 4.5.1       Modelo de Mooney-Rivlin adaptado a considerar temperatura 

 Para o modelo com 2 termos as equações serão: 

𝐶01 = 0,006𝑇 − 1,629 

𝐶10 = −0,007𝑇 + 2,088 

 

Figura 4.10: Gráfico das constantes do modelo MRI2. 

 

4.5.2Modelo de Yeoh adaptado a considerar temperatura 

 Para o modelo com 2 termos as equações serão: 

𝐶10 = −0,006𝑇 + 1,091 entre 27 °C e 60 °C e 𝐶10 = −0,001𝑇 + 0,816 entre 60°C e 120 °C 

𝐶20 = −0,00001𝑇 + 0,051 

 

Figura 4.11: Gráfico das constantes do modelo YE de 2 termos. 
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 4.5.3       Modelo de Ogden adaptado a considerar temperatura 

Para o modelo com 2 termos as equações serão: 

𝛼1 = 0,0001𝑇  − 0,021 

𝛼2 = 0,032𝑇 + 1,380 entre 27 °C e 60 °C e 𝛼2 = 0,001𝑇 + 3,227 entre 60°C e 120 °C 

𝜇2 = −0,066𝑇 + 4,531 entre 27 °C e 60 °C e 𝜇2 = −0,002𝑇 + 0,693 entre 60°C e 120 °C 

𝜇1 = −12,11𝑇 + 807entre 27 °C e 60 °C e 𝜇1 = −0,266𝑇 + 95,01 entre 60°C e 120 °C 

 

 

Figura 4.12: Gráfico das constantes do modelo OI2 

 

Figura 4.13: Gráfico das constantes do modelo OI2. 
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4.6 Ajuste de curvas comparando o Abaqus com o Hyperfit 

 

Os resultados apresentados na figura 4.14 mostram a boa concordância dos 3 modelos 

estudados com relação aos dados experimentais. O modelo de Yeoh foi o que apresentou o 

melhor desempenho como mostrado na tabela 4.1. 

 
Figura 4.14: Apresentação da curva experimental e dos modelos constitutivos de Mooney-

Rivlin, Yeoh and Ogden utilizando as constantes do Abaqus. 

 

  Mooney- Rivlin Yeoh Ogden 

Uniaxial Tração Até 23% Todas deformações Até 318% 

Uniaxial Compressão Até -18.84% Todas deformações Até 17,36% 

Biaxial Tração Até 11% Todas deformações Até 10% 

Biaxial Compressão Até -9,83% Todas deformações Até -51.09% 

Cisalhamento Tração Até 20% Todas deformações Até 25% 

Cisalhamento Compressão Até -16.67% Todas deformações Até -20% 

Volumétrica Tração Todas deformações Todas deformações Todas deformações 

Volumétrica Compressão Todas deformações Todas deformações Todas deformações 

Tabela 4.1: Comparação de empregabilidade de diferentes modelos em diferentes situações 

obtida com a utilização do software Abaqus. 

 

4.6.1 Ajuste pelo modelo de Mooney-Rivlin 

 

Para o modelo de Mooney-Rivlin o resultado entre as constantes obtidas pelo Abaqus 

e pelo Hiperfit ficaram ligeiramente diferentes como mostrado na tabela 4.2. No entanto pode 

ser visto que as curvas do gráfico 4.15 ficaram exatamente as mesmas. Isso mostra uma 

propriedade interessante em relação aos modelos constitutivos, em que pode haver mais de 

um conjunto de constante que modelam da mesma forma uma curva de dados experimentais. 
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Tabela 4.2: Comparação entre constantes obtidas pelo Hyperfit e Abaqus para o 

modelo de Mooney-Rivlin a temperatura de 27 °C 

 

 
Figura 4.15: Curva experimental de dados e curvas obtidas pelo modelo de MR utilizando o 

Hyperfit e o Abaqus a temperatura de 27 °C. 

 

 
Figura 4.16: Curva experimental de dados e as curvas obtidas pelo modelo de MR utilizando 

o Abaqus e Hyperfit a temperatura de 60 °C. 
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Figura 4.17: Curva experimental de dados e as curvas obtidas pelo modelo de MR utilizando 

o Abaqus e Hyperfit a temperatura de 100 °C. 

 

4.6.2       Ajuste pelo modelo de Yeoh 

Para o modelo de Yeoh o resultado entre as constantes obtidas pelo Abaqus e pelo 

Hyperfit ficaram significativamente diferentes como mostrado na tabela 4.3. O Hyperfit 

mostra-se mais adequado para deformações de até 200% enquanto que o ajuste feito pelo 

Abaqus se mostrou melhor que o realizado pelo Hyperfit após esse valor. 

 
Tabela 4.3: comparação entre constantes obtidas pelo Hyperfit e Abaqus para o 

modelo de Yeoh a temperatura de 27 °C 

 
Figura 4.18: Curva experimental de dados e as curvas obtidas pelo modelo de Yeoh utilizando 

o Hyperfit e o Abaqus a temperatura de 27 ºC. 



47 

 

  

 
Figura 4.19: Curva experimental de dados e as curvas obtidas pelo modelo de Yeoh utilizando 

o Abaqus e Hyperfit a temperatura de 60 ºC. 

 

 
Figura 4.20: Curva experimental de dados e as curvas obtidas pelo modelo de Yeoh utilizando 

o Abaqus e Hyperfit a temperatura de 100 ºC. 

 

 

4.6.3       Ajuste pelo modelo de Ogden 

 

Para o modelo de Ogden o resultado entre as constantes obtidas pelo Abaqus e pelo 

Hyperfit ficaram significativamente diferentes como mostrado na tabela 4.4. A curva do 

modelo de Yeoh obtida pelo Abaqus se mostrou satisfatoriamente mais adequada frente a 

obtida pelo Hyperfit na temperatura ambiente. 
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Tabela 4.4: comparação entre constantes obtidas pelo Hyperfit e Abaqus para o 

modelo de Ogden a temperatura de 27 °C. 

 

 
Figura 4.21: Curva experimental de dados e as curvas obtidas pelo modelo de Ogden 

utilizando o Abaqus e Hyperfit a temperatura de 27 ºC. 

 

 
Figura 4.22: Curva experimental de dados e as curvas obtidas pelo modelo de Ogden 

utilizando o Abaqus a temperatura de 60 ºC 
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Figura 4.23: Curva experimental de dados e as curvas obtidas pelo modelo de Ogden 

utilizando o Abaqus a temperatura de 100 ºC. 

 

4.6.4 Ajuste pelo modelo de HMLS 

Os resultados apresentados para o modelo HMLS se mostraram coerentes. 

 
Figura 4.24: Curva experimental de dados e a curva obtida pelo modelo de HMLS utilizando 

o Hyperfit a temperatura de 27 ºC. 
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Figura 4.25: Curva experimental de dados e a curva obtida pelo modelo de HMLS utilizando 

o Hyperfit a temperatura de 60 ºC. 

 

 
Figura 4.26: Curva experimental de dados e a curva obtida pelo modelo de HMLS utilizando 

o Hyperfit a temperatura de 100 ºC. 

 

4.6.5 Ajuste pelo modelo de HMHS 

Os resultados apresentados para o modelo HMHS se mostraram coerentes. 

 
Figura 4.27: Curva experimental de dados e a curva obtida pelo modelo de HMHS utilizando 

o Hyperfit a temperatura de 27 ºC. 
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Figura 4.28: Curva experimental de dados e a curva obtida pelo modelo de HMHS utilizando 

o Hyperfit a temperatura de 60 ºC. 

 
Figura 4.29: Curva experimental de dados e a curva obtida pelo modelo de HMHS utilizando 

o Hyperfit a temperatura de 100 ºC. 

 

4.7 Comparação dos erros dos modelos 

 Realizou-se uma análise comparativa entre os diferentes modelos constitutivos de 

forma a identificar o grau de concordância com os resultados experimentais. Dois softwares 

para cálculo de constantes constitutivas foram utilizados: Abaqus e o Hyperfit. Para as 

temperaturas de 27, 60 e 100 ºC e para os modelos Mooney-Rivlin (MR), Yeoh(Y) e Ogden 

(O) foram calculados os erros relativos aos dados experimentais para três deformações: 50%, 

100% e 150% conforme mostrado na tabela 4.5. Os resultados para Mooney-Rivlin 

mostraram um erro máximo na ordem de 20% quando utilizado o Abaqus e na ordem de 13 % 

quando utilizado o Hyperfit. Os resultados para Yeoh mostraram um erro máximo na ordem 

de 24% quando utilizado o Abaqus e na ordem de 12 % quando utilizado o Hyperfit. Os 

resultados para o modelo de Ogden não se mostraram condizentes com a realidade quando 
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utilizado o software Hyperfit e por esta razão não foram utilizados para fins de comparação. 

No entanto, o modelo de Ogden foi o que obteve o menor erro relativo (8%) quando simulado 

via Abaqus. 

 

Tabela 4.5: Comparação dos erros dos softwares Abaqus e Hyperfit. 
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4.8 Comparação entre o modelo proposto e a modelagem clássica da temperatura 

Dentre os modelos trabalhados ao longo do capítulo 3 foi escolhido o modelo de Yeoh 

devido a simplicidade e adequada precisão na modelagem frente aos dados experimentais. As 

equações propostas no capítulo 2.5.2 foram utilizadas juntamente com as equações da sessão 

4.5.2 formando assim um modelo híbrido onde as constantes C10 e C20 são dependentes de T. 

Assim foram gerados 3 gráficos, 4.30, 4.31 e 4.32, para cada temperatura 27 °C, 60 °C e 100 

°C. A curva denominada no gráfico como “experimental” trata-se da curva de dados dos 

ensaios de tração realizados conforme capítulo 3.4. Os resultados do modelo proposto se 

mostraram satisfatórios quando comparados aos dados experimentais permitindo a aplicação 

na previsão estática do comportamento mecânico. Os resultados obtidos pelo emprego do 

modelo clássico mostram que uma aproximação linear da temperatura para esse tipo de 

elastômero confere resultados menos precisos que os propostos por este trabalho. 

 
Figura 4.30: Gráfico comparativo entre o modelo proposto, o experimental e o obtivo através 

do Hyperfit para a temperatura ambiente (27°C). 

 
Figura 4.31: Gráfico comparativo entre o modelo proposto, o modelo clássico, o experimental 

e o obtivo através do Hyperfit para a temperatura de 60 °C. 
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Figura 4.32: Gráfico comparativo entre o modelo proposto, o experimental e o obtido através 

do Hyperfit para a temperatura de 100 °C. 

 

4.9 Ensaio de DMA 

Note-se que os módulos elásticos e de perda reduzem com o aumento da temperatura e 

o ponto onde ocorre a maior relação entre os efeitos elásticos em relação aos viscosos é na 

temperatura aproximada de 60 °C. 

 

Figura 4.33: Gráfico DMA do composto com negro de fumo produzido em misturador interno 

de rotores. 

 

4.10 Ensaios de fadiga 

 Os ensaios de fadiga foram realizados na temperatura de 23 °C, 60 °C e 100°C onde 1 

amostra foi testada para cada deformação e temperatura. As deformações que cada corpo de 

prova foi submetido foram 312,5%, 250% e 187,5%.  Desta forma foram gerados os gráficos 

4.34, 4.35 e 4.36. Na figura 4.37 foram plotados os três gráficos juntos de forma a comparar 
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as três curvas. Foi verificado que com o aumento de temperatura a durabilidade em fadiga foi 

reduzida em 50% para a temperatura de 60°C e 81 % para a temperatura de 100°C quando 

comparado com a temperatura de 23 °C considerando a deformação de 312,5 %. As curvas de 

ajuste para previsão da vida em fadiga para as três temperaturas ensaiadas: 

 

   𝜆 = 1376 𝑁−0,210  para a temperatura de 23 °C      (4.3) 

𝜆 = 863 𝑁−0,175 para a temperatura de 60 °C   (4.4) 

𝜆 = 793 𝑁−0,180  para a temperatura de 100 °C   (4.5) 

 

Os resultados acima apresentam as equações que auxiliam profundamente no 

dimensionamento de componentes elastoméricos. Através do conhecimento da temperatura de 

trabalho e da quantidade desejada de ciclos é possível estimar a deformação máxima 

admissível para o material. O gráfico 4.37 apresenta uma tendência a vida infinita em alguma 

deformação abaixo de 100 % informação essa que deve ser confirmada através da 

continuidade dos ensaios em baixas deformações. 

 

Figura 4.34: Resultado do ensaio de fadiga e a curva de tendência a 27 °C. 



56 

 

  

 

Figura 4.35: Resultado do ensaio de fadiga e a curva de tendência a 60 °C. 

 

Figura 4.36: Resultado do ensaio de fadiga e a curva de tendência a 100 °C. 

 

Figura 4.37: Comparação dos resultados do ensaio de fadiga. 
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As curvas de fadiga apresentadas neste capítulo foram modeladas pela seguinte equação na 

forma de potência: 

휀 = 𝑎N−𝑏      (4.6) 

 

onde a e b são constantes ajustadas para cada temperatura. Assim essas duas constantes 

tornam-se dependentes de T e assim temos a(T) e b(T). O gráfico abaixo apresenta o gráfico 

dessa função. 

 

Figura 4.38:Constante a graficada em função da temperatura. 

 

Figura 4.39: Constante b graficada em função da temperatura. 

 

Dessa forma é possível apresentar a constante a e b como função da temperatura e 

obter uma expressão única que conhecida a temperatura e a deformação aplicada é possível 
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estimar a durabilidade em fadiga. Trata-se de uma estimativa, pois em fadiga muitos fatores 

interferem e alguns deles são difíceis de serem controlados como trincas internas, dispersão 

do composto e etc. A figura 4.40 apresenta a comparação das curvas de fadiga experimentais 

e pelos obtidos da equação 4.7 mostrando a boa concordância dos resultados. 

 

𝜆 = 4553 𝑇−0.38𝑁0,336𝑇−0,14
    (4.7) 

 

 

Figura 4.40: Comparação entre os modos estimados e o experimental. 
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6       CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou os resultados de ensaios estáticos e dinâmicos em 

elastômeros a base de policloropreno com vistas ao cálculo da vida em fadiga e aplicação de 

equações constitutivas para simulação dependendo da temperatura. 

Na parte estática as curvas tensão pela deformação em certas temperaturas se 

apresentaram como esperado, com exceção da temperatura de 150 °C onde houve um 

aumento da rigidez. Esse fenômeno sugere-se ocorrer devido a dois fatores predominantes: 

continuação da vulcanização (pós-vulcanização) e envelhecimento térmico. Outro ponto 

importante foi a proposta de um conjunto de equações que modelam a rigidez em diferentes 

temperaturas empregando modelos constitutivos já consagrados na literatura. Essa abordagem 

permite realizar ensaios em FEA com constantes calibradas para cada temperatura do modelo 

simulado e apresentaram boa concordância com os dados experimentais. A comparação entre 

compostos sem e com carga de reforço permite concluir a importância dos efeitos benéficos 

desse ingrediente sob o ponto de vista das propriedades mecânicas estáticas. A utilização de 

dois softwares capazes de obter as constantes dos modelos constitutivas: Abaqus e Hyperfit 

foram validadas, comparadas e discutidas. Os resultados permitem concluir que ambos 

apresentaram valores coerentes aos obtidos experimentalmente. 

Algumas constantes dos modelos constitutivos dependentes da temperatura 

apresentaram variação muito pequena no resultado de tensão a partir de 60 °C e assim podem 

ser consideradas independentes de T o que simplifica a modelagem sem comprometer a 

precisão do dado, porém este método precisa ser validado. Com relação ao DMA a 

temperatura em que o tan delta foi maior também foi na temperatura de 60 °C. Há uma 

propriedade interessante com relação aos modelos constitutivos que pode haver mais de um 

conjunto de constantes que modelam da mesma forma uma curva de dados experimentais.  

A temperatura atua de diversas formas na redução da vida útil do componente. Além 

disso outros fenômenos com relação a deformação permanente (plastificação) e a relaxação 

devido ao tempo tornam-se mais acentuadas. Foi demonstrado que a temperatura diminui a 

vida útil por fadiga de compostos elastoméricos em virtude da aceleração das reações 

químicas de oxidação das cadeias elastoméricas conhecido como envelhecimento.A 

correlação entre as principais propriedades permitiu verificar que a tensão e oalongamento na 

ruptura são determinantes para a resistência à fadiga dos compostos de CR investigados. 
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Assim quanto maior a tensão e alongamento na ruptura maior a resistência à fadiga do 

material. 

Na parte dinâmica, a durabilidade do policloropreno se mostrou coerente com a 

bibliografia para a temperatura ambiente. O aumento da temperatura da câmara fez com que a 

vida em fadiga fosse reduzida drasticamente. Efeitos dissipativos como oxidação, 

envelhecimento, histerese, aumento da distância intermolecular e cristalização se fizeram 

presentes de maneira considerável. Assim como na parte estática na parte dinâmica as 

constantes apresentaram um comportamento semelhante: após 60 °C o valor não altera 

significativamente. 

Na integração o que se pode concluir é que a parte estática pode ser utilizada como 

referência para estimativa da vida em fadiga de elastômeros a base de policloropreno, porém a 

confirmação ainda se faz necessária através de ensaios de fadiga se efeitos dissipativos 

estiverem presentes. 

Os resultados aqui obtidos podem ser utilizados por engenheiros e analistas tanto em 

simulações numéricas quanto na estimativa de vida em fadiga de elastômeros a base de 

policloropreno (CR). 
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6.1 Trabalhos futuros 

 

1. Realizar ensaios estáticos em compressão uniaxial, biaxial e cisalhamento de forma a 

avaliar se o comportamento em diferentes temperaturas é semelhante a tração uniaxial. 

2. Realizar ensaios em fadiga com deformações menores de forma a avaliar se a curva de 

fadiga seguirá a mesma tendência das deformações maiores. 

3. Confrontar os ensaios de fadiga realizados no mancal do cardan e utilizar as equações de 

fadiga propostas neste trabalho e dados de deformações obtidas do modelo de elementos 

finitos de forma confrontar a coerência dos resultados. 

4. Realizar trabalhos semelhantes em outros elastômeros como NR, NBR, SBR e EPDM de 

forma a avaliar a aplicabilidade a estes outros elastômeros. 

5. Realizar medições de temperatura nos corpos de prova durante os ensaios de fadiga em 

função de diferentes freqüências de aplicação de carga de forma a identificar uma freqüência 

ideal para os ensaios de forma a minimizar o aquecimento. 

6. Avaliar sob o ponto de vista estatístico a variabilidade dos resultados dos ensaios de fadiga 

para diferentes amostragens. 
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8. ANEXO 

Formulação com negro de fumo – Mistura 1 

Ingredientes Quantidades, phr 
Densidade, 

g/cm3 
Volume, 

cm3 
Quantidades a serem 

pesadas, gramas 

Neoprene X X X X 

Negro de fumo X X X X 

Óleo Aromático X X X X 

Outros componentes X X X X 
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