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Resumo: Cada vez mais presentes no cotidiano da 

engenharia, os materiais poliméricos se apresentam 

como solução para diversas aplicações devido ao seu 

baixo peso específico e boa resistência mecânica. 

Porém, estes materiais apresentam um comportamento 

diferente ao dos sólidos hookeanos, e assim visou-se 

desenvolver e construir um dispositivo que, com o 

auxílio da extensometria, nos fornecesse condições para 

o estudo de um fenômeno inerente ao comportamento 

dos materiais poliméricos: a relaxação de tensões. 
 

1. Introdução 
Os polímeros nada mais são que macromoléculas 

(moléculas de grande tamanho) obtidos através de uma 

reação de polimerização (que une pequenas moléculas, 

denominadas meros). Estes materiais apresentam um 

comportamento mecânico diferente quando comparado 

aos materiais que seguem a lei de Hooke (metais). Este 

comportamento é denominado viscoelástico e nada mais 

é do que esse comportamento linear (conforme a lei de 

Hooke) superposto de um comportamento de um líquido 

viscoso [1]. 

Dentre as inúmeras respostas que estes materiais 

apresentam quando submetidos à solicitações 

mecânicas, este estudo focou em uma extremamente 

importante: a relaxação de tensões. Ao aplicarmos uma 

tensão um material polimérico, a resposta do material é 

dependente do tempo em que ele estará submetido a esta 

tensão, pois com o passar deste as macromoléculas do 

material vão se posicionando conforme a solicitação 

exige, o que gera um decaimento da tensão [2]. 
 

2. Metodologia 
Após o projeto do dispositivo e a usinagem do 

mesmo, foram escolhidos três materiais para serem 

ensaiados: o polietileno de baixa densidade (PEBD), o 

policarbonato (PC) e o polipropileno (PP). Como não 

existe uma norma pré-estabelecida para estes ensaios, o 

projeto baseou-se na norma utilizada para o ensaio de 

tração em materiais poliméricos, a ASTM D638 [3].  

 
Figura 1: dispositivo com corpo de prova fixado. 

 

Foi aplicada uma pré-carga de 3 kgf para garantir 

que o dispositivo estivesse totalmente tracionado e uma 

carga de 30 kgf durante o intervalo de tempo de 1 h. 

Para o registro dos resultados foi utilizada uma caixa 

extensométrica que aliada à um cartão de memória 

registrou os valores de tensão no corpo de prova com a 

frequência de 1 Hz.  
 

3. Resultados 
Com os dados em mãos foi possível construir curvas 

de tensão em função do tempo (figura 2) para os três 

materiais e avaliar o comportamento dos mesmos, a 

medida em que o tempo passava. Para efeito de 

comparação, a figura 3 traz curvas para dois materiais 

que apresentam o mesmo comportamento das curvas 

obtidas com os ensaios no dispositivo. 

 
Figura 2: curvas obtidas para o PC (azul), PP (cinza) e 

PEBD (laranja). 

 
Figura 3: curvas para PMMA e PTFE [2]. 

4. Conclusões 
Comparando-se os padrões das curvas, com o 

embasamento adquirido através de toda a bibliografia 

consultada, pode-se dizer que o dispositivo foi validado, 

pois as curvas estão condizentes com o que se esperava 

para os três materiais, além de possuírem um padrão 

dentre todos os ensaios realizados. 
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