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Abstract
Graphene is a carbon allotrope that has been a subject of great interest from scientific
community, due to its extraordinary mechanical and electrical properties. The goal of this thesis is to
perform the characterization of the mechanical properties of graphene and assess its cyclic behaviour.
With this purpose, a finite element model of the graphene structure is developed. The behaviour of each
carbon bond, modelled with beam elements, is simulated using the modified Morse potential. After that,
the elastic and strength properties are computed, using elements with elastic and elastoplastic
behaviour, respectively. These results are discussed and validated with the ones available in the
literature, calculated not only with finite element models but also with the density functional theory and
molecular dynamic simulations. Besides that, a convergence study of the elastic properties is performed
for several graphene structure dimensions. After that, cyclic tests are performed to the graphene
structure, and the plastic dissipated energy density of the structure is calculated during each test. The
results are discussed and it is possible to conclude that the built model simulates correctly the graphene
mechanical behaviour.

Keywords: Finite Element; Graphene; Mechanical Properties; Cyclic Analysis; Energy
Dissipation
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Resumo
O grafeno é um material alotrópico do carbono que tem despertado grande interesse por parte
da comunidade científica, dadas as suas excelentes propriedades mecânicas e elétricas. O objetivo
deste trabalho é efetuar uma caraterização das propriedades mecânicas do grafeno e analisar o seu
comportamento cíclico. Com esse intuito, desenvolve-se em elementos finitos, e com recurso ao
potencial de Morse modificado, um modelo representativo de uma estrutura de grafeno, utilizando
elementos do tipo viga/barra. Em seguida, obtêm-se as propriedades elásticas e as propriedades
resistentes do grafeno, utilizando elementos com comportamento elástico e elastoplástico,
respetivamente. Os resultados obtidos são discutidos e validados com os existentes na literatura, que
utilizam não só o método dos elementos finitos, mas também a density functional theory e a molecular
dynamic simulations. Além disso, um estudo de convergência das propriedades elásticas é efetuado
para folhas de grafeno com dimensões distintas. Posteriormente, realizam-se ensaios cíclicos à
estrutura de grafeno e obtém-se a densidade de energia plástica dissipada em cada ensaio. Os
resultados são analisados e conclui-se que o modelo de elementos finitos permite simular corretamente
o comportamento mecânico do grafeno.

Palavras-Chave: Elementos Finitos; Grafeno; Propriedades Mecânicas; Análise Cíclica,
Energia Dissipada

iii

Índice
Agradecimentos .........................................................................................................................................i
Abstract..................................................................................................................................................... ii
Resumo ................................................................................................................................................... iii
Lista de Figuras ....................................................................................................................................... vi
Lista de Tabelas ...................................................................................................................................... ix
Lista de Acrónimos e Abreviações .......................................................................................................... xi
Lista de Símbolos ................................................................................................................................... xii
1.

2.

Introdução ........................................................................................................................................ 1
1.1.

Materiais na Indústria Aeroespacial .................................................................................... 1

1.2.

Nanomateriais de Carbono .................................................................................................. 3

1.1.1.

Grafeno ........................................................................................................................ 3

1.1.2.

Fulerenos ..................................................................................................................... 6

1.1.3.

Grafino ......................................................................................................................... 7

1.3.

Objetivos .............................................................................................................................. 8

1.4.

Organização de Conteúdos ................................................................................................. 9

Estado de Arte ............................................................................................................................... 10
2.1.

Métodos Experimentais de Avaliação das Propriedades do Grafeno ............................... 10

2.2.

Métodos Computacionais de Avaliação das Propriedades do Grafeno ............................ 11

2.2.1.

Density Functional Theory ......................................................................................... 11

2.2.2.

Molecular Dynamics .................................................................................................. 12

2.2.3.

Molecular Mechanics ................................................................................................. 13

2.3.

3.

4.

Compósitos com Grafeno .................................................................................................. 15

2.3.1.

Matriz Genérica reforçada com Grafeno ................................................................... 15

2.3.2.

Matriz de Epóxi reforçada com SWCNT, MWCNT e Grafeno .................................. 16

2.3.3.

Matriz de Alumínio reforçada com Óxido de Grafeno ............................................... 16

2.3.4.

Matrizes Poliméricas reforçadas com Fibras de Carbono e Grafeno ....................... 18

Comportamento Elástico do Grafeno ............................................................................................ 20
3.1.

Estrutura do Grafeno ......................................................................................................... 20

3.2.

Interações Atómicas no Grafeno ....................................................................................... 22

3.3.

Implementação de um Modelo Linear em Elementos Finitos ........................................... 23

3.3.1.

Linearização do Comportamento Mecânico da Ligação Carbono-Carbono ............. 23

3.3.2.

Modelação da Estrutura de Grafeno ......................................................................... 25

3.4.

Cálculo das Propriedades da Elásticas do Grafeno .......................................................... 32

3.5.

Discussão dos Resultados ................................................................................................ 36

3.6.

Validação dos Resultados ................................................................................................. 38

Análise do Comportamento Monotónico do Grafeno .................................................................... 40
4.1.

Implementação de um Modelo Não-Linear em Elementos Finitos ................................... 40

4.2.

Ensaio Monotónico à Ligação Carbono-Carbono ............................................................. 42

iv

4.3.

Ensaios Monotónicos à Estrutura do Grafeno ................................................................... 44

4.4.

Resultados ......................................................................................................................... 46

4.4.1.

Ensaio Monotónico de Tração Uniaxial na direção x ................................................ 46

4.4.2.

Ensaio Monotónico de Tração Uniaxial na direção y ................................................ 48

4.4.3.

Ensaio Monotónico de Tração Biaxial no plano xy.................................................... 50

4.4.4.

Ensaio Monotónico de Corte no plano xy .................................................................. 52

4.5.
5.

Validação dos Resultados ................................................................................................. 54

Análise do Comportamento Cíclico do Grafeno ............................................................................ 56
5.1.

Implementação de um Modelo de Elementos Finitos para a Análise Cíclica ................... 56

5.2.

Ensaio Cíclico à Ligação Carbono - Carbono ................................................................... 57

5.3.

Ensaios Cíclicos à Estrutura de Grafeno .......................................................................... 59

5.4.

Resultados ......................................................................................................................... 61

5.4.1.

Ensaio Cíclico Uniaxial na direção x ......................................................................... 61

5.4.2.

Ensaio Cíclico Uniaxial na direção y ......................................................................... 64

5.4.3.

Ensaio Cíclico Biaxial no plano xy ............................................................................. 67

5.4.4.

Ensaio Cíclico de Corte no plano xy.......................................................................... 71

5.5.

Discussão dos Resultados da Densidade de Energia Plástica Dissipada ........................ 74

6.

Conclusão e Desenvolvimentos Futuros ....................................................................................... 75

7.

Referências.................................................................................................................................... 77

Anexo A ................................................................................................................................................. 82
Anexo B ................................................................................................................................................. 83
Anexo C ................................................................................................................................................. 84

v

Lista de Figuras
Figura 1.1 – Materiais estruturais utilizados na construção das fuselagens do (A) Boeing 787 e do (B)
F-22 Raptor e as suas percentagens em termos de peso total (Mouritz, 2012). .................................... 2
Figura 1.2 – Percentagem de compósitos utilizada em várias aeronaves, ao longo dos anos, em termos
de peso .................................................................................................................................................... 2
Figura 1.3 – Representação da estrutura de uma folha de grafeno. ...................................................... 3
Figura 1.4 – (a) Número de publicações por ano envolvendo o grafeno e a distribuição de publicações
consoante o seu tipo, (b) Distribuição das publicações sobre o grafeno consoante a área disciplinar
(Aϊssa et al., 2015). .................................................................................................................................. 4
Figura 1.5 – Geometria do Grafono: (A) estrutura hexagonal do grafono vista do plano, (B) pormenor
da estrutura hexagonal, (C) estrutura do grafono vista de lado (Peng et al., 2014). .............................. 5
Figura 1.6 – Grafano: (A) Estrutura, (B) Vista de lado, (C) Vista de cima (Peng et al., 2013). .............. 6
Figura 1.7 – Nanotubos de carbono: (A) SWCNT, (B) MWCNT (Choudhary e Gupta, 2011). ............... 7
Figura 1.8 – (A) estrutura de γ-grafino, (B) pormenor da folha de γ-grafino, (C) classificações do γgrafino, consoante o número de ligações de acetileno (Yang et al., 2012). ........................................... 7
Figura 1.9 – (A) Estrutura das ligações do α-grafino, (B) estrutura das ligações do β-grafino, (C)
estrutura das ligações do 6,6,12-grafino (Zhang et al., 2012). ............................................................... 8
Figura 2.1 – Estrutura de grafeno fraturada (Lee et al., 2008).............................................................. 10
Figura 2.2 – Interações interatómicas em MM (Meo e Rossi, 2006). ................................................... 13
Figura 2.3 – Mola torsional elástica entre duas molas não-lineares elásticas (Meo e Rossi, 2006). ... 14
Figura 2.4 – RVE do compósito matriz (cinzento) + grafeno (azul) (Spanos et al., 2015).................... 15
Figura 2.5 – (a) Módulo de elasticidade verificado experimentalmente e teoricamente para epóxi puro,
e matrizes de epóxi reforçadas com SWCNT, MWCNT e grafeno; (b) resistência à tração de epóxi puro,
e matrizes de epóxi reforçadas com SWCNT, MWCNT e grafeno (Rafiee et al., 2009). ..................... 16
Figura 2.6 – Estrutura do óxido de grafeno proposta pelo modelo Lerf- Klinowski (He et al., 1998). .. 17
Figura 2.7 – Curva tensão-extensão do compósito de Al/Gr para diversas percentagens de grafeno
(Gao et al., 2016). .................................................................................................................................. 17
Figura 2.8 – Imagens de microscópio eletrónico de varrimento das fibras de carbono curtas (a) puras,
e revestidas com (b) 0,5%wt de NPG, (c) 1%wt de NPG, (d) 3 %wt de NPG (Ashori et al., 2016). .... 18
Figura 2.9 – Propriedades mecânicas dos compósitos referentes à tabela 2.1: (a) módulo de
elasticidade, (b) resistência à tração (Ashori et al., 2016). ................................................................... 19
Figura 3.1 – Estrutura genérica do grafeno........................................................................................... 20
Figura 3.2 – Programa Graphene Lattice Generator (Li, 2013): estrutura de grafeno gerada. ............ 21
Figura 3.3 – Curva força - extensão da ligação C-C. ............................................................................ 23
Figura 3.4 – Características geométricas e mecânicas da ligação C-C. .............................................. 24
Figura 3.5 – Condições fronteira nos nós 1 e 2 da ligação C-C. .......................................................... 24
Figura 3.6 –Força de reação na direção x ao longo do elemento representativo da ligação C-C........ 25
Figura 3.7 – Estrutura de grafeno criada no programa de elementos finitos Abaqus (DS Simulia, 2013).
............................................................................................................................................................... 26

vi

Figura 3.8 – Condições fronteira do ensaio de tração uniaxial na direção x. ....................................... 27
Figura 3.9 – Condições fronteira do ensaio de tração uniaxial na direção y. ....................................... 28
Figura 3.10 – Condições fronteira do ensaio de tração biaxial no plano xy. ........................................ 29
Figura 3.11 – Condições fronteira do ensaio de corte no plano xy. ...................................................... 30
Figura 3.12 – Estrutura não deformada (azul) e deformada (laranja) dos ensaios de (a) tração uniaxial
na direção x, (b) tração uniaxial na direção y, (c) tração biaxial no plano xy e (d) corte no plano xy. . 32
Figura 3.13 – Evolução do (a) módulo de elasticidade Ex, (b) módulo de elasticidade Ey, (c) coeficiente
de Poisson νyx, (d) coeficiente de Poisson νxy, (e) módulo volumétrico K e (f) módulo de corte G, em
função da diagonal da folha de grafeno. Os pontos a vermelho correspondem às propriedades da tabela
3.10 para as dimensões da folha de grafeno da tabela 3.1. ................................................................. 36
Figura 4.1 – Discretização das curvas tensão - extensão nominal (azul) e verdadeira (verde), da ligação
C-C. ....................................................................................................................................................... 41
Figura 4.2 – Janela do Abaqus (DS Simulia, 2013) onde se inseriram as características plásticas da
ligação C-C. ........................................................................................................................................... 42
Figura 4.3 – Condições fronteira dos nós 1 e 2 da ligação C-C, para o ensaio monotónico uniaxial na
direção x. ............................................................................................................................................... 42
Figura 4.4 – Curva tensão - extensão na direção x do ensaio monotónico a uma ligação C-C. .......... 43
Figura 4.5 – Curva tensão - extensão do ensaio monotónico de tração uniaxial na direção x (azul) e reta
com declive igual ao módulo de elasticidade do grafeno na direção x (preto). .................................... 46
Figura 4.6 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 4.5, no ensaio
monotónico de tração uniaxial na direção x. ......................................................................................... 47
Figura 4.7 – Curva tensão - extensão do ensaio monotónico de tração uniaxial na direção y (azul) e reta
com declive igual ao módulo de elasticidade do grafeno na direção y (preto). .................................... 48
Figura 4.8 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 4.7, no ensaio
monotónico de tração uniaxial na direção em y. ................................................................................... 49
Figura 4.9 – Curva tensão média - extensão superficial do ensaio monotónico de tração biaxial no plano
xy (azul) ................................................................................................................................................. 50
Figura 4.10 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 4.9, no ensaio
monotónico de tração biaxial no plano xy. ............................................................................................ 51
Figura 4.11 – Curva tensão de corte média - distorção do ensaio monotónico de corte no plano xy (azul)
e reta com declive igual ao módulo de corte do grafeno (preto). .......................................................... 52
Figura 4.12 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 4.11, no ensaio
monotónico de corte no plano xy. ......................................................................................................... 53
Figura 5.1 – Janela do programa Abaqus (DS Simulia, 2013) onde serão definidas as características
do ciclo em termos de tempo/frequência e de amplitude dos deslocamentos impostos. ..................... 56
Figura 5.2 – Condições fronteira dos nós 1 e 2 da ligação C-C, para o ensaio cíclico uniaxial na direção
x. ............................................................................................................................................................ 57
Figura 5.3 – Ciclos impostos à ligação C-C. ......................................................................................... 57

vii

Figura 5.4 – Evolução da tensão - extensão dos ensaios cíclico (azul e roxo) e monotónico (verde), em
x, da ligação C-C. Os pontos a azul escuro correspondem ao máximo de extensão alcançado em cada
ciclo........................................................................................................................................................ 58
Figura 5.5 – Ciclos impostos à estrutura de grafeno, em cada ensaio cíclico. ..................................... 60
Figura 5.6 – Evolução tensão - extensão dos ensaios cíclico (azul) e monotónico (verde) uniaxiais, em
x. ............................................................................................................................................................ 61
Figura 5.7 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 5.6, durante o
ensaio cíclico em x. ............................................................................................................................... 62
Figura 5.8 – Evolução da densidade de energia plástica dissipada na estrutura de grafeno em função
da extensão, durante o ensaio cíclico uniaxial na direção x. ................................................................ 63
Figura 5.9 – Evolução tensão - extensão dos ensaios cíclico (azul) e monotónico (verde) uniaxiais, em
y. ............................................................................................................................................................ 64
Figura 5.10 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 5.9, durante o
ensaio cíclico uniaxial em y. .................................................................................................................. 65
Figura 5.11 – Evolução da densidade de energia plástica dissipada na estrutura de grafeno em função
da extensão, no ensaio cíclico uniaxial na direção y. ........................................................................... 66
Figura 5.12 – Evolução tensão média - extensão superficial dos ensaios cíclico (azul) e monotónico
(verde), no plano xy. .............................................................................................................................. 67
Figura 5.13 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno no ponto 8’ da figura 5.12. ................ 68
Figura 5.14 – Evolução tensão média – extensão superficial dos ensaios cíclico modificado (azul) e
monotónico (verde), no plano xy. .......................................................................................................... 68
Figura 5.15 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 5.14, durante o
ensaio cíclico biaxial no plano xy. ......................................................................................................... 69
Figura 5.16 – Evolução da densidade da energia plástica dissipada na estrutura de grafeno em função
da extensão superficial, no ensaio cíclico biaxial modificado no plano xy............................................ 70
Figura 5.17 – Evolução tensão de corte média - distorção dos ensaios cíclico (azul) e monotónico
(verde) no plano xy, com pormenor aumentado da parte final do gráfico. ........................................... 71
Figura 5.18 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 5.17, durante
o ensaio cíclico de corte no plano xy. ................................................................................................... 72
Figura 5.19 – Evolução da densidade da energia plástica dissipada na estrutura de grafeno em função
da distorção, no ensaio cíclico de corte no plano xy. ............................................................................ 73

viii

Lista de Tabelas
Tabela 1.1 – Critérios de seleção de materiais estruturais de aeronaves (Mouritz, 2012). .................... 1
Tabela 2.1 – Composição dos materiais testados (Ashori et al., 2016). ............................................... 18
Tabela 3.1 – Dimensões da estrutura de grafeno e número de átomos e ligações C-C que a constituem.
............................................................................................................................................................... 22
Tabela 3.2 – Condições fronteira para o ensaio de tração uniaxial na direção x. ................................ 27
Tabela 3.3 – Condições fronteira para o ensaio de tração uniaxial na direção y. ................................ 28
Tabela 3.4 – Condições fronteira para o ensaio de tração biaxial no plano xy. ................................... 29
Tabela 3.5 – Condições fronteira para o ensaio de corte no plano xy. ................................................. 30
Tabela 3.6 – Deslocamentos nas direções x e y (figura 3.12 (a)) e somatório das forças de reação na
direção x dos nós do lado direito, onde são aplicados os deslocamentos de 1 Å, no ensaio de tração
uniaxial na direção x. ............................................................................................................................. 33
Tabela 3.7 – Deslocamentos nas direções x e y (figura 3.12 (b)) e somatório das forças de reação na
direção y dos nós do lado superior, onde são aplicados os deslocamentos de 1 Å, no ensaio de ...... 33
Tabela 3.8 – Dimensões finais da estrutura de grafeno (figura 3.12 (c)), somatório das forças de reação
na direção x dos nós do lado direito e somatório das forças de reação na direção y dos nós do lado
superior, onde são aplicados os deslocamentos de 1 Å, no ensaio de tração biaxial no plano xy. ..... 33
Tabela 3.9 – Deslocamento e somatório das forças de reação na direção x dos nós do lado superior,
deslocamento e somatório das forças de reação na direção y dos nós do lado direito, onde são
aplicados os deslocamentos de 1 Å e coordenadas dos pontos 1, 2, 3, 1’, 2’ e 3’ representados na figura
3.12 (d), no ensaio de corte no plano xy. .............................................................................................. 33
Tabela 3.10 – Propriedades elásticas do grafeno. ................................................................................ 35
Tabela 3.11 – Propriedades elásticas do grafeno em vários estudos. ................................................. 38
Tabela 4.1 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio monotónico de tração uniaxial na
direção x. ............................................................................................................................................... 44
Tabela 4.2 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio monotónico de tração uniaxial na
direção y. ............................................................................................................................................... 44
Tabela 4.3 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio monotónico de tração biaxial no
plano xy. ................................................................................................................................................ 45
Tabela 4.4 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio monotónico de corte no plano xy.
............................................................................................................................................................... 45
Tabela 4.5 – Propriedades resistentes do grafeno. .............................................................................. 54
Tabela 5.1 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio cíclico uniaxial na direção x. .. 59
Tabela 5.2 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio cíclico uniaxial na direção y. .. 59
Tabela 5.3 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio cíclico biaxial no plano xy. ..... 60
Tabela 5.4 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio cíclico de corte no plano xy. .. 60
Tabela 5.5 – Valor da DEPD imediatamente antes da rutura, nos vários ensaios cíclicos realizados.
............................................................................................................................................................... 74

ix

Tabela 5.6 – Percentagem de DEPD em cada ciclo, em relação à DEPD imediatamente antes da rutura.
............................................................................................................................................................... 74
Tabela B.1 – Tensão real – extensão real da componente plástica da ligação C-C, com área de secção
igual a 1 Å2. ........................................................................................................................................... 83
Tabela C.1 – Características da secção circular e retangular. ............................................................. 84
Tabela C.2 – Propriedades elásticas do grafeno com ligações C-C de secção circular e retangular. . 84
Tabela C.3 – Propriedades resistentes do grafeno com ligações C-C de secção circular e retangular.
............................................................................................................................................................... 84
Tabela C.4 – Tensão real – extensão real da componente plástica da ligação C-C, com área de secção
igual a 0,5 Å2. ........................................................................................................................................ 85
Tabela C.5 – Tensão real – extensão real da componente plástica da ligação C-C, com área de secção
igual a 2 Å2. ........................................................................................................................................... 86
Tabela C.6 – Propriedades elásticas do grafeno para ligações C-C com áreas circulares distintas. .. 87
Tabela C.7– Propriedades resistentes do grafeno para ligações C-C com áreas circulares distintas. 87

x

Lista de Acrónimos e Abreviações
AIREBO

- Adaptive Intermolecular Reactive Empirical Bond-Order

Al/Gr

- Alumínio/Grafeno

AMBER

- Assisted Model Building with Energy Refinement

C-C

- Carbono-Carbono

COMPASS

- Condensed-phase Optimized Molecular Potentials for Atomistic Simulation Studies

DEPD

- Densidade de energia plástica dissipada

DFT

- Density Functional Theory

MD

- Molecular Dynamics

MM

- Molecular Mechanics

MWCNT

- Multi-Walled Carbon Nanotube

NPG

- Nanoplaquetas de Grafeno

REBO

- Reactive Empirical Bond-Order

RVE

- Representative Volume Element

SWCNT

- Single-Walled Carbon Nanotube

TB

- Tight-Binding

xi

Lista de Símbolos
Ac
De
Ē
Eb
Ex
Ey
F
Fx
Fy
G
Hi
Hf
Ib
Ixx
Iyy
K
Li
Lf
r
r0
t
U
Uel
Ur
Uvdw
U𝝷
Uφ
Uω
ux
uy
ν
β
γ
Δr
εA
εb
εnom
εreal
εx
εy
𝝈
̅
σb
σnom
σreal
σx
σy

- Área da secção da ligação C-C
- Parâmetro do Potencial de Morse
- Módulo de Elasticidade médio
- Módulo de Elasticidade da ligação C-C
- Módulo de Elasticidade na direção x
- Módulo de Elasticidade na direção y
- Força
- Força na direção x
- Força na direção y
- Módulo volumétrico no plano xy
- Comprimento inicial da estrutura de grafeno na direção armchair
- Comprimento final da estrutura de grafeno na direção armchair
- Momento de Inércia da secção da ligação C-C
- Momento de Inércia da secção da ligação C-C em x
- Momento de Inércia da secção da ligação C-C em y
- Módulo de corte no plano xy
- Comprimento inicial da estrutura de grafeno na direção zigzag
- Comprimento final da estrutura de grafeno na direção zigzag
- Comprimento da ligação C-C
- Comprimento inicial da ligação C-C
- Espessura da folha de grafeno
- Energia potencial
- Energia potencial da ligação C-C devido às interações electroestáticas
- Energia potencial da ligação C-C devido ao alongamento
- Energia Potencial da ligação C-C devido às interações de Van der Waals
- Energia Potencial da ligação C-C devido ao ângulo de flexão
- Energia Potencial da ligação C-C devido ao ângulo de torção
- Energia Potencial da ligação C-C devido à inversão ou saída do plano
- Deslocamento na direção x
- Deslocamento na direção y
- Coeficiente de Poisson
- Parâmetro do Potencial de Morse
- Distorção
- Alongamento da ligação C-C
- Extensão Superficial
- Extensão da ligação C-C
- Extensão nominal
- Extensão real
- Extensão na direção x
- Extensão na direção y
- Tensão média
- Tensão da ligação C-C
- Tensão nominal
- Tensão real
- Tensão na direção x
- Tensão na direção y

xii

𝝉̅
τx
τy

- Tensão de corte média
- Tensão de corte na direção x
- Tensão de corte na direção y

xiii

1. Introdução
1.1. Materiais na Indústria Aeroespacial
A Ciência de Materiais desempenha um papel fundamental no âmbito da indústria aeroespacial.
Os materiais utilizados na construção de aeronaves determinam o sucesso do seu projeto, construção,
certificação, operação e manutenção, tendo impacto direto não só no ciclo de vida das mesmas, mas
também no seu custo associado. Materiais com melhores propriedades tendem a ser mais caros,
materiais mais densos implicam maior consumo de combustível e materiais cuja aplicação é recente
têm, normalmente, um preço mais elevado, devido à sua produção em menor escala (Mouritz, 2012).
Existem três tipos básicos de materiais: os metais, os cerâmicos e os plásticos. Considera-se
ainda outro tipo de material, os compósitos, que são constituídos por mais que um dos três tipos
referidos anteriormente. As propriedades obtidas pela combinação desses são melhores do que as
apresentadas pelos materiais isoladamente.
Embora estejam disponíveis inúmeros materiais, só uma pequena percentagem pode ser
utilizada na construção de aeronaves. A tabela 1.1 apresenta alguns critérios utilizados na seleção de
materiais para a indústria aeronáutica.
Tabela 1.1 – Critérios de seleção de materiais estruturais de aeronaves (Mouritz, 2012).

Custo

Associado à aquisição, processamento e reciclagem dos materiais.

Disponibilidade

Abundância do material a longo prazo.

Densidade e Volume

A densidade deve ser a mais baixa possível e o volume reduzido.

Propriedades Mecânicas

Rigidez e resistência mecânica.

Durabilidade à fadiga
Tolerância ao dano
Durabilidade

Resistência ao início/crescimento de fissuras devido a vários tipos de
fadiga (tensão, tensão-oxidação, térmica, acústica, etc.)
Resistência e ductilidade à fratura, devido a impactos.
Resistência à oxidação, à corrosão e ao ambiente espacial
(micrometeoritos, radiação ionizante, etc.).

Propriedades Térmicas

Estabilidade a altas variações térmicas e ponto de fusão elevado.

Propriedades Elétricas e

Elevada condutividade elétrica.

Magnéticas

Transparência a radares em aeronaves militares.

É evidente que estes critérios de seleção se aplicam em parte e não necessariamente em
simultâneo, tendo em conta a parte da aeronave considerada (fuselagem, asas, motores,
estabilizadores, etc.) e o tipo de aeronave a construir (civil ou militar).
Os principais materiais envolvidos na construção de aeronaves são as ligas de alumínio,
compósitos de polímeros, ligas de titânio e os aços (Mouritz, 2012). Na figura 1.1 podem observar-se
os tipos de materiais utilizados na construção das fuselagens do Boeing 787 (A) e do F-22 Raptor (B),
e as respetivas percentagens, em termos de peso total.
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Compósitos (50%)
Aço
(10%)

Outros materiais (6%)

Titânio
(14%)

A

Alumínio (20%)

Compósitos (35%)
Aço (5%)
Outros materiais (16%)
Titânio
(33%)

B

Alumínio (11%)

Figura 1.1 – Materiais estruturais utilizados na construção das fuselagens do (A) Boeing 787 e do (B) F-22
Raptor e as suas percentagens em termos de peso total (Mouritz, 2012).

Em ambas as aeronaves da figura 1.1, os materiais que apresentam maior percentagem
relativa, em termos de peso total, são os compósitos.
Na figura 1.2 é apresentado um gráfico que mostra a utilização dos materiais compósitos em

Percentagem de Compósitos [wt%]

várias aeronaves civis e militares, ao longo do tempo, em termos de percentagem de peso total.
Aeronave Militar
Aeronave Civil

Ano de introdução da aeronave
Figura 1.2 – Percentagem de compósitos utilizada em várias aeronaves, ao longo dos anos, em termos de peso
total (Mouritz, 2012).

Pode observar-se que a percentagem de materiais compósitos presente nas aeronaves tem
vindo a aumentar ao longo dos anos, sendo no B787 e no A350 superior a 50%.
Os materiais tradicionalmente utilizados na indústria aeroespacial tenderão a ser substituídos
à medida que novos materiais, mais facilmente maquináveis, mais leves, com maior durabilidade e
mais resistentes em termos mecânicos, sejam descobertos ou testados (Standridge, 2014). Como se
verá seguidamente, os nanomateriais de carbono são potenciais candidatos a integrar aeronaves.
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1.2. Nanomateriais de Carbono
O carbono é um elemento químico que pode possuir várias formas alotrópicas, devido às
possíveis hibridações sp3, sp2 e sp das suas orbitais. Assim sendo, vários tipos de ligações (simples,
duplas e triplas) podem ser formadas entre átomos de carbono e outros átomos, como por exemplo o
hidrogénio e o oxigénio. Além da grafite e do diamante, que estão presentes na natureza, têm surgido
recentemente outras formas alotrópicas do carbono como o grafeno, os fulerenos, os nanotubos, o
grafino, o grafano, o grafono, entre outros. Seguidamente, serão analisadas as estruturas, métodos de
síntese, propriedades e aplicações de algumas dessas formas alotrópicas.

1.1.1. Grafeno
Um material que promete revolucionar as mais diversas áreas científicas, incluindo a indústria
aeroespacial, é o grafeno. A grafite é constituída por inúmeras camadas de átomos de carbono ligadas
entre si por forças de Van der Waals. Se essas forças de ligação desaparecerem obtém-se uma
camada isolada de átomos de carbono, que se chama grafeno. Este apresenta uma espessura típica
de 0,34 nm (Meo e Rossi, 2006), muito menor em relação às dimensões no plano, pelo que é
considerado um material 2D. Possui hibridações sp2, onde cada átomo de carbono está ligado, através
de ligações covalentes simples, a outros três átomos de carbono, formando uma estrutura hexagonal
(Geim, 2009; Layek e Nandi, 2013), como se pode observar na figura 1.3. As duas direções do plano
da estrutura de grafeno são comumente designadas de direção zigzag e direção armchair.

Direção Armchair

Direção Zigzag

Figura 1.3 – Representação da estrutura de uma folha de grafeno.

Nos últimos anos, o interesse da comunidade científica por este material tem crescido
exponencialmente, como demostra o aumento do número de publicações (gráfico (a) da figura 1.4). A
grande parte destas publicações são artigos e conferências, enquanto que as revisões representam
apenas 2,70%. No gráfico (b) da figura 1.4 é indicada a percentagem de publicações sobre o grafeno,
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consoante a área disciplinar. Observa-se que as áreas de Engenharia e Ciência dos Materiais
representam mais de 40% das publicações.
(a)

(b)

Artigos (84,57%)

Química
(20,86%)

Revisões
(2,70%)

Engenharia
(16,06%)
Física
(26,25%)
Engenharia Química
(8,92%)

Conferências
(12,73%)
Ciência dos Materiais
(27,91%)

Figura 1.4 – (a) Número de publicações por ano envolvendo o grafeno e a distribuição de publicações consoante
o seu tipo, (b) Distribuição das publicações sobre o grafeno consoante a área disciplinar (Aϊssa et al., 2015).

O grande interesse pelo grafeno prende-se com o facto de ser o material mais fino alguma vez
observado e o mais forte alguma vez testado (Geim, 2009). Efetivamente, apresenta propriedades
físicas e químicas únicas, nomeadamente elevada rigidez mecânica, elevada resistência mecânica e
elevadas condutividades elétricas e térmicas (Geim e Novoselov, 2007; Geim, 2009). Assume-se assim
como alternativa a muitos dos materiais convencionais, podendo integrar e melhorar muitos dos
materiais compósitos atuais.
A história do grafeno começa a delinear-se em meados do século XIX, a partir do óxido de
grafite e dos compostos de intercalação da grafite (Dreyer et al., 2010). Schafhaeutl (1840) referiu a
intercalação (colocação de pequenas moléculas, por exemplo, metais alcalinos, entre as estruturas
laminares de carbono) e a exfoliação da grafite com ácidos nítricos e sulfúricos. O termo grafeno surgiu
da necessidade de descrever as estruturas dos compostos de intercalação da grafite, isto é, as
camadas de átomos de carbono que a constituem (Boehm et al., 1986).
Ao longo dos anos, várias foram as investigações realizadas para obter o grafeno em
laboratório, mas só em 2004 tal foi possível. Andre Geim e Konstantin Novoselov (Novoselov et al.,
2004) isolaram pela primeira vez o grafeno pela técnica de exfoliação micromecânica, ganhando o
Prémio Nobel da Física em 2010. A exfoliação micromecânica, embora seja um processo simples, é
demasiado moroso para produções em larga escala. Dois outros métodos utilizados atualmente na
produção de grafeno são a exfoliação fase líquido (Hernandez et al., 2008) e a deposição química em
fase de vapor, utilizando metais de transição como o níquel e o cobre (Reina et al., 2008; Li et al., 2009).
Na indústria aeroespacial são muitas as potenciais aplicações do grafeno. Como referido
anteriormente, os materiais utilizados na construção de aeronaves devem combinar funcionalidade com
baixo peso e volume reduzido. Esta redução de peso pode ser alcançada na substituição de fios de
cobre que, por exemplo, no Boeing 747 constituem cerca de 1800 kg, por outros fios que contenham
grafeno, dada a sua elevada condutividade e baixa densidade (Meador et al., 2010). Além disso, o
grafeno limita o aquecimento de Joule, muito presente nos metais. Assim sendo, o número de
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radiadores que seriam necessários devido a esse aquecimento pode ser diminuído, conduzindo a uma
redução de peso e volume dentro da aeronave (Aϊssa et al., 2015).
Uma outra possível aplicação do grafeno são os revestimentos. Uma vez que é um material
muito inerte, pode funcionar como barreira à corrosão e à oxidação (Novoselov et al., 2012).
O grafeno também poderá ser utilizado também na área energética. Contrariamente, aos
semicondutores, o grafeno apresenta uma absorção uniforme ao longo de todo o espectro
eletromagnético (Nair et al., 2008). Tal tem conduzido ao surgimento de estudos onde o grafeno pode
ser aplicado em células solares (Novoselov et al., 2012).
Sendo o grafeno uma estrutura 2D, apresenta propriedades que são extremamente sensíveis
ao ambiente. Adicionalmente, o facto de permitir elevadas extensões, que rondam 20% (Lee et al.,
2008), possibilita a sua utilização no fabrico de sensores em diversas áreas, tais como medições do
campo magnético e a monitorização de sequências de ácido desoxirribonucleico (Novoselov et al.,
2012). As bioaplicações do grafeno podem ir além dessa monitorização, com a sua inclusão na
medicina regenerativa (Nayak et al., 2011), no transporte de medicamentos para o interior das células
(Sanchez et al., 2012) ou no tratamento fototermal em doentes oncológicos (Yang et al., 2010).
Em seguida serão referidos dois derivados do grafeno, o grafono e o grafano.
O grafono, referido por Zhou et al. (2009), apresenta uma estrutura muito similar ao grafeno,
com a diferença de ser 50% hidrogenada. Os átomos de hidrogénio estão apenas de um lado da
estrutura, resultando numa mistura de hibridações sp2 e sp3 nos átomos de carbono. Na figura 1.5
apresenta-se a estrutura do grafono e algumas das suas propriedades geométricas, em que as esferas
cinzentas representam os átomos de hidrogénio e as pretas os átomos de carbono (Peng et al., 2014).
A

B
1,48 Å

C
v

H

117,30º
,

C

,

0,24 Å

Figura 1.5 – Geometria do Grafono: (A) estrutura hexagonal do grafono vista do plano, (B) pormenor da
estrutura hexagonal, (C) estrutura do grafono vista de lado (Peng et al., 2014).

Foi também comprovada, por Zhou e Sun (2012), a estabilidade desta estrutura à temperatura
ambiente, recorrendo a simulações de dinâmica molecular. Embora várias técnicas tenham sido
propostas nesse estudo, a sua síntese ainda não foi possível.
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O grafono tem sido alvo de diversos estudos, destacando-se como um semicondutor
ferromagnético (Zhou et al., 2009).
Por outro lado, o grafano apresenta também uma estrutura similar ao grafeno, com a exceção
de ser hidrogenada a 100% (Sahin et al., 2010). Cada átomo de carbono está ligado também a um
átomo de hidrogénio, resultando numa hibridação sp3. Na figura 1.6 pode observar-se a estrutura do
grafano e algumas das suas características geométricas.
B

A

1,11
Å
,

107,34º
,

C

1,54
Å
,

111,51º
,

Figura 1.6 – Grafano: (A) Estrutura, (B) Vista de lado, (C) Vista de cima (Peng et al., 2013).

No estudo efetuado por Ansari et al. (2015), demonstrou-se que o grafano apresenta
propriedades mecânicas inferiores às do grafeno.
Algumas das possíveis aplicações do grafano são o armazenamento de hidrogénio (Hussain et
al., 2012), biossensores (Tan et al., 2013) e transístores (Huang et al., 2012).

1.1.2. Fulerenos
Os fulerenos são moléculas compostas por átomos de carbono que podem assumir várias
formas, sendo as mais conhecidas a esférica e a cilíndrica, também designada de nanotubo.
Na década de 80, Kroto et al. (1985) descobriram acidentalmente os fulerenos esféricos
enquanto estudavam os mecanismos de formação das longas cadeias de moléculas de carbono no
espaço interestelar, e provaram ainda a sua estabilidade química. Esta nova forma alotrópica do
carbono consiste numa esfera oca composta por 60 átomos de carbono. Estes átomos, ligados entre
si por ligações simples e duplas, constituem uma forma aproximadamente esférica composta por 12
superfícies pentagonais e 20 superfícies hexagonais.
Mais tarde, Iijima (1991) identificou e sintetizou os primeiros nanotubos de carbono. Os
nanotubos são folhas de grafeno enroladas em tubo, sendo considerados materiais 1D
aproximadamente. Tal deve-se ao facto do seu comprimento ser muito maior que o seu diâmetro (Belin
e Epron, 2005). Existem dois tipos de nanotubos, os Single-Walled Carbon Nanotubes (SWCNT, figura
1.7 (A)), compostos apenas por uma camada de átomos de carbono enrolada, e os Multi-Walled Carbon
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Nanotubes (MWCNT, figura 1.7 (B)), compostos por vários nanotubos concêntricos, com diâmetros
distintos.
A

B

Figura 1.7 – Nanotubos de carbono: (A) SWCNT, (B) MWCNT (Choudhary e Gupta, 2011).

Em termos de propriedades mecânicas, McCarthy et al. (2014), utilizando dinâmica molecular,
provaram que os MWCNT são mais resistentes que os SWCNT. Deste modo, poderão ser obtidas
melhores características em nanocompósitos utilizando os MWCNT.
As aplicações dos nanotubos são diversas, destacando-se os materiais compósitos (Silvestre
et al., 2014), a microeletrónica, a biotecnologia e o armazenamento de energia (De Volder et al., 2013).

1.1.3. Grafino
Uma outra forma alotrópica 2D do carbono, que também tem despertado grande interesse por
parte da comunidade científica, é o grafino. Embora a sua existência tenha sido prevista antes da
década de 60 (Balaban et al., 1968), só na década de 80 foi elaborado o primeiro estudo sobre a sua
estrutura e as suas propriedades (Baughman et al., 1987).
A estrutura do grafino apresenta a mesma simetria hexagonal do grafeno, consistindo em
estruturas planas constituídas por átomos de carbono (Jing et al., 2013). Além de ligações simples, os
átomos de carbono podem estar ligados por ligações duplas e triplas (Peng et al., 2012). Tal não só
implica a formação de grafinos com diversas geometrias possíveis, mas também propriedades bastante
diferentes das apresentadas pelo grafeno. Destacam-se quatros diferentes tipos de grafinos,
nomeadamente, o γ-grafino, que têm vários subtipos nomeadamente o grafino, o grafino-2, o grafino-3
e o grafino-5 (figura 1.8 (A), (B) e (C)), o α-grafino (figura 1.9 (A)), o β-grafino (figura 1.9 (B)) e o 6,6,12grafino (figura 1.9 (C)) (Zhang et al., 2012; Yang et al., 2012).
A

C

B

Figura 1.8 – (A) estrutura de γ-grafino, (B) pormenor da folha de γ-grafino, (C) classificações do γ-grafino,
consoante o número de ligações de acetileno (Yang et al., 2012).
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A

B

C

Figura 1.9 – (A) Estrutura das ligações do α-grafino, (B) estrutura das ligações do β-grafino, (C) estrutura das
ligações do 6,6,12-grafino (Zhang et al., 2012).

Embora o grafino ainda não tenha sido obtido em laboratório, um segmento molecular deste
(dehydrobenzoannulenes) já foi sintetizado (Haley, 2008). Com os avanços verificados nas ferramentas
de sintetização é expectável que se possa obter o grafino num futuro próximo (Yang et al., 2012).
Não existindo dados experimentais, só se pode calcular as propriedades do grafino recorrendo
a ferramentas computacionais. De um modo geral, os modelos indicam que o grafino apresenta boas
propriedades eletrónicas, mecânicas e óticas. Embora tendo menor rigidez (Couto, 2015) e resistência
mecânica (Crandford e Buehler, 2011), estudos recentes indicam que o grafino possui melhores
propriedades eletrónicas que o grafeno, por exemplo maior condutividade elétrica (Malko et al., 2012).
Relativamente às possíveis aplicações do grafino, são várias as áreas visadas. Devido às suas
excelentes propriedades eletrónicas, o grafino poderá ser utilizado, por exemplo, na construção de
transístores. Por outro lado, dadas as suas boas propriedades mecânicas, poderá ser incluído em
materiais compósitos, com o intuito de aumentar a sua rigidez e resistência mecânica, ou na construção
de sensores, uma vez que apresenta comportamento elástico para extensões elevadas (Peng et al.,
2014).

1.3. Objetivos
Como referido anteriormente, o grafeno tem despertado grande interesse por parte da
comunidade científica. Como mostraram Lee et al. (2008), o grafeno apresenta o mais alto módulo de
elasticidade alguma vez medido, bem como a maior resistência à tração. Além disso, apresenta boas
propriedades elétricas. É, pois, de esperar que o grafeno possa integrar materiais compósitos, muito
utilizados na indústria aeroespacial. Esta dissertação de mestrado surge no âmbito do estudo do
comportamento monotónico e cíclico do grafeno, partindo de um modelo de elementos finitos.
Os objetivos desta dissertação estão resumidos nos seguintes quatro pontos:
•

Modelação e simulação do grafeno em elementos finitos;

•

Obtenção e validação das propriedades elásticas do grafeno;

•

Obtenção e validação das propriedades resistentes do grafeno;

•

Análise do comportamento mecânico e da dissipação de energia do grafeno quando sujeito
a ações cíclicas;
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1.4. Organização de Conteúdos
O presente capítulo aborda sucintamente os materiais utilizados na indústria aeroespacial,
sendo destacada a importância dos materiais compósitos. De seguida, são abordadas as estruturas,
as propriedades e as aplicações de alguns nanomateriais (grafeno, grafino, fulerenos, grafono e
grafano) que podem incorporar esses materiais compósitos.
No capítulo 2 são referidos os métodos de cálculo das propriedades mecânicas do grafeno,
nomeadamente os métodos experimentais e os métodos computacionais. São apresentados os
resultados obtidos por diversos autores utilizando os vários métodos. De seguida, são abordados
estudos onde o grafeno foi incluído em matrizes de natureza diversa e analisado o efeito da sua inclusão
em termos de melhoramento das propriedades mecânicas finais dos materiais compósitos.
No capítulo 3 obtêm-se as propriedades elásticas da estrutura de grafeno. Primeiramente, são
definidas as características geométricas da estrutura de grafeno a analisar. De seguida, é descrito o
potencial de Morse modificado que está na base da modelação da ligação carbono-carbono (C-C).
Depois de verificada a modelação de uma única ligação C-C no programa de elementos finitos Abaqus
(DS Simulia, 2013), é modelada a estrutura de grafeno. Com o intuito de obter as propriedades elásticas
desta (os módulos de elasticidade e coeficientes de Poisson, nas direções x e y, o módulo de
volumétrico e o módulo de corte), efetuam-se quatro tipos de ensaios, a pequenas deformações: ensaio
de tração uniaxial na direção x e na direção y, ensaio de tração biaxial no plano xy e ensaio de corte
no plano xy. É também realizado um estudo de convergência das propriedades elásticas em função da
dimensão da estrutura de grafeno. Os resultados obtidos são analisados e validados por comparação
com outros estudos existentes na literatura.
As propriedades resistentes da estrutura de grafeno são determinadas no capítulo 4,
recorrendo a quatro ensaios monotónicos: ensaio de tração uniaxial, nas direções x e y, biaxial no plano
xy, e de corte no plano xy. Primeiramente, é efetuada a análise monotónica uniaxial a uma única ligação
C-C. De seguida, são efetuados os quatro ensaios monotónicos, obtendo-se as curvas tensão vs.
extensão, em x e y, tensão média vs. extensão superficial e tensão de corte média vs. distorção. Após
a análise dos resultados, estes são comparados com os valores presentes na literatura, de forma a
serem validados.
No capítulo 5 é efetuada a análise cíclica à estrutura de grafeno. O capítulo inicia-se com a
análise de um ensaio cíclico uniaxial a uma ligação C-C isolada. Posteriormente, são efetuados quatro
tipos de ensaios cíclicos: de tração uniaxiais nas direções x e y, biaxial e de corte. Além da obtenção e
análise da evolução das curvas tensão vs. extensão, em x e y, tensão média vs. extensão superficial e
tensão de corte média vs. distorção, é também calculada e analisada a densidade de energia plástica
dissipada ao longo de cada ensaio.
No último capítulo são apresentadas as principais conclusões retiradas a partir dos resultados
obtidos ao longo de toda a dissertação, bem como propostas para futuros desenvolvimentos.
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2. Estado de Arte
Nos últimos anos, o grafeno tem sido alvo de inúmeras investigações, não só devido às suas
extraordinárias propriedades mecânicas, mas também às boas propriedades térmicas, elétricas e
químicas (Cao, 2014). Entre estas, destacam-se os maiores valores de módulo elástico e de resistência
à tração alguma vez medidos num material (Lee et al., 2008). Vários métodos foram utilizados para
avaliar as propriedades mecânicas do grafeno, de referir os métodos experimentais e os métodos
computacionais. Devido ao ainda elevado grau de dificuldade que envolve as experiências à
nanoescala, os métodos computacionais são, atualmente, uma forma eficaz de determinar as
propriedades mecânicas do grafeno (Cao, 2014). Nos pontos 2.1 a 2.3 deste capítulo, irão abordar-se
não só as diversas formas de obter as propriedades mecânicas do grafeno, mas também os últimos
estudos e aplicações que evolvem este material, nomeadamente na melhoria das propriedades
mecânicas dos compósitos em que é incluído. Dado que existe uma grande variação de valores de
espessura do grafeno para calcular as propriedades mecânicas, os valores apresentados nos pontos
2.1 a 2.3, em [GPa], são obtidos dividindo os valores em [N/m] presentes nesses estudos por uma
espessura de 0,34 nm (1 nm=10-9 m e 1 GPa=109 N/m2) (Meo e Rossi, 2006).

2.1. Métodos Experimentais de Avaliação das Propriedades do Grafeno
O grafeno foi sintetizado pela primeira vez em 2004, com recurso à exfoliação mecânica da
grafite (Novoselov et al., 2004). Assim sendo, várias foram as tentativas para investigar
experimentalmente as suas propriedades. Frank et al. (2007) analisaram as propriedades mecânicas
de algumas estruturas de grafeno sobrepostas, obtidas por exfoliação mecânica de finas camadas de
grafite. Foi obtido um módulo de elasticidade de 500 GPa.
A primeira análise experimental das propriedades mecânicas de uma camada única de grafeno
foi realizada por Lee et al. (2008). Colocou-se o grafeno sobre uma matriz com cavidades circulares e
carregou-se por microscópio de força atómica. Concluiu-se que o grafeno apresenta um
comportamento isotrópico. Caracteriza-se por um módulo de elasticidade de 981 GPa, cerca duas
vezes o valor do estudo anterior, e uma tensão de cedência de 124 GPa, a que corresponde uma
extensão de 25%. Estes resultados definem o grafeno como o material mais resistente alguma vez
medido e mostram que pode ser testado mecanicamente muito para além da deformação elástica. A
fratura pode ser visualizada na figura 2.1.

Figura 2.1 – Estrutura de grafeno fraturada (Lee et al., 2008).
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2.2. Métodos Computacionais de Avaliação das Propriedades do Grafeno
Seguidamente, serão abordados os métodos computacionais que visam a obtenção das
propriedades mecânicas do grafeno, nomeadamente a Density Functional Theory (Teoria do Funcional
de Densidade), a Molecular Dynamics (Dinâmica Molecular) e a Molecular Mechanics (Mecânica
Molecular).

2.2.1. Density Functional Theory
A Density Functional Theory (DFT) é uma teoria de modelação computacional que recorre à
mecânica quântica. Foi introduzida na década de 60 do século passado (Hohenberg e Kohn, 1964;
Kohn e Sham, 1965), valendo a Kohn o prémio nobel da química em 1998. Pode ser aplicada em
diversas áreas disciplinares como a Física, a Química e a Ciência dos Materiais.
Como as interações eletrónicas (nuvens de eletrões) são calculadas explicitamente, os
resultados obtidos a partir da DFT são bastante precisos. Contudo comportam um elevado custo
computacional (Cao et al., 2014). Dada a sua crescente utilização e consequente melhoramento, a DFT
foi utilizada como ferramenta para a determinação das propriedades do grafeno. Em seguida, serão
abordados alguns desses estudos realizados.
Van Lier et al. (2000) foram pioneiros na análise das propriedades mecânicas não só do
grafeno, mas também de SWCNT, utilizando DFT com aproximação Hartree-Fock. Foi obtido um
módulo de elasticidade do grafeno de 1110 GPa.
Mais tarde, Liu et al. (2007) determinou não só o módulo de elasticidade do grafeno (1031 GPa)
bem como o coeficiente de Poisson (0,186), concluindo que, a pequenas deformações, o grafeno
apresenta um comportamento isotrópico no plano. Para grandes deformações, o comportamento tornase ortotrópico. Com efeito, a tensão máxima de Cauchy resultante dos dois ensaios no plano é distinta,
sendo maior na direção zigzag (119 GPa) do que na direção armchair (108 GPa).
As propriedades elásticas do grafeno foram calculadas por Wei et al. (2009), a partir de uma
descrição contínua da resposta elástica, formulada pela expansão da densidade de energia da
extensão elástica, em série de Taylor, implementada em DFT, com a extensão truncada a partir do
termo de 5ª ordem. Calculou-se um módulo de elasticidade de 1024 GPa e um coeficiente de Poisson
de 0,169. Além disso, obteve-se no ensaio uniaxial na direção zigzag uma tensão máxima de Cauchy
de 116 GPa e no ensaio na direção armchair de 95 GPa.
Milowska et al. (2013) estudaram a influência da adição de azoto e boro nas propriedades
elásticas do grafeno em relação ao grafeno puro. Para este, e utilizando DFT, calcularam um módulo
de elasticidade de 1050 GPa, um coeficiente de Poisson de 0,169, um módulo volumétrico de 528 GPa
e um módulo de corte de 449 GPa.
Em todos os estudos suprarreferidos é de salientar que o grafeno apresentou um módulo de
elasticidade a rondar 1000 GPa.
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2.2.2. Molecular Dynamics
A Molecular Dynamics (MD) é um método de simulação computacional que descreve as
interações atómicas e moleculares, que governam o comportamento dos materiais à nanoescala e a
sua influência no comportamento à mesoescala, microescala e macroescala (Cuendet, 2008).
As simulações MD podem ser semi-empíricas, quando são incluídas as interações eletrónicas
na análise. Contudo, para reduzir o custo computacional associado a esta inclusão, os integrais que
resolvem as funções das órbitas moleculares podem ser substituídas por parâmetros e funções obtidos
empiricamente. Disso é exemplo o estudo realizado por Cadelano et al. (2009) que combinou a teoria
da elasticidade contínua e a simulação Tight-Binding (TB) para calcular a não linearidade elástica do
grafeno. Foram calculados o módulo de elasticidade (918 GPa), o coeficiente de Poisson (0,31) e a
tensão de cedência (124,7 GPa).
As simulações MD podem ser também utilizadas nos casos em que as interações eletrónicas
não são consideradas explicitamente e o potencial interatómico do sistema é função das coordenadas
da estrutura (Cao, 2014). Neste âmbito, vários foram os estudos efetuados sobre as propriedades do
grafeno recorrendo a diversos potenciais interatómicos, calculados de forma empírica.
Com o potencial de Brenner (Brenner, 1990), Gupta et al. (2005) estudaram não só as
propriedades mecânicas dos nanotubos de carbono, mas também do grafeno, obtendo para este um
módulo de elasticidade de 1272 GPa e um coeficiente de Poisson de 0,147.
A não linearidade mecânica do grafeno foi estudada por Lu e Huang (2009) com recurso a outro
potencial interatómico empírico, o Reactive Empirical Bond-Order (REBO). Neste estudo, obteve-se um
módulo de elasticidade inferior ao presente na maioria dos trabalhos existentes na literatura (714 GPa)
e um coeficiente de Poisson mais elevado (0,398). Além disto, foram obtidas as curvas tensão-extensão
nas direções zigzag e armchair, verificando-se que o grafeno é mais resistente na direção zigzag que
na direção armchair.
Utilizando o potencial Adaptive Intermolecular Reactive Empirical Bond-Order (AIREBO), Zhao
et al. (2009) estudaram a resistência mecânica do grafeno, efetuando testes em função da dimensão
da folha de grafeno. Para uma estrutura de grafeno de 10,09 nm x 10,22 nm obteve-se um módulo de
elasticidade de 995 GPa, um coeficiente de Poisson de 0,21, e tensões de cedência nas direções zigzag
e armchair de 105,4 GPa e 88,7 GPa, respetivamente. Mais uma vez verificou-se que na direção zigzag
o grafeno é mais resistente, comprovando que o comportamento mecânico deste material, a grandes
deformações, depende da direção. Ainda neste estudo é efetuado o cálculo do módulo de elasticidade
utilizando uma simulação semi-empírica (TB). Neste caso, o módulo de elasticidade é ligeiramente
inferior ao obtido por AIREBO: 897 GPa. Concluiu-se também que quanto maior a dimensão da folha
de grafeno menor é a variação do módulo de elasticidade e do coeficiente de Poisson obtidos. Além
disso, verificou-se que quanto menor é essa folha, maior é a sua rigidez.
Utilizando também o método AIREBO, Min e Aluru (2011) investigaram as propriedades
mecânicas do grafeno quando sujeito a deformações de corte, calculando o módulo de corte (distorção),
tensão de cedência e a correspondente distorção nas direções zigzag e armchair, a várias
temperaturas. Neste estudo, verificou-se que as propriedades mecânicas do ensaio de corte dependem
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da temperatura: o módulo de corte aumenta até 800K, observando-se um decréscimo para
temperaturas superiores.
Com o intuito de estudar o modo como os defeitos na estrutura de grafeno influenciam o módulo
de elasticidade, Jing et al. (2012) recorreram a um outro potencial: Condensed-phase Optimized
Molecular Potentials for Atomistic Simulation Studies (COMPASS). O valor do módulo de elasticidade
calculado para uma estrutura de grafeno perfeita foi de 1032 GPa.

2.2.3. Molecular Mechanics
A Molecular Mechanics (MM) é uma teoria que estuda o deslocamento dos núcleos atómicos
na molécula ou num conjunto de moléculas, desprezando os movimentos dos eletrões (Meo e Rossi,
2006), bem como a energia cinética do sistema. A energia potencial depende apenas da posição
relativa dos núcleos, sendo geralmente dada por:
𝑈 = 𝑈𝑟 + 𝑈𝜃 + 𝑈𝜑 + 𝑈𝜔 + 𝑈𝑣𝑑𝑤 + 𝑈𝑒𝑙

(2.1)

onde Ur, U𝝷, Uφ, Uω, Uvdw e Uel correspondem, respetivamente, à energia potencial devido ao
alongamento, ao ângulo de flexão, ao ângulo de torção, à inversão ou saída do plano, às interações de
Van der Waals e às interações electroestáticas. Estas interações interatómicas estão esquematizadas
na figura 2.2.

Van der Waals
Alongamento

Flexão

Torção
Inversão ou Saída do plano
Figura 2.2 – Interações interatómicas em MM (Meo e Rossi, 2006).

A grande vantagem desta formulação é que a energia potencial total está dividida em várias
contribuições separadas, que podem ser incluídas ou não na resolução do problema, consoante a sua
realidade física.
Enquanto que na grande maioria dos estudos em DFT o grafeno era considerado isotrópico, as
análises feitas em MM, com recurso aos elementos finitos, apresentam, normalmente, o grafeno como
um material ortotrópico, seja a pequenas ou a grandes deformações.
Para modelar as ligações C-C do grafeno, foram sugeridas várias opções. Uma delas
caracteriza-se por representar o comportamento das ligações C-C de uma forma elástica, (Odegard et
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al., 2002; Tserpes e Papanikos, 2005). Os módulos elásticos são então calculados utilizando uma
relação entre a mecânica molecular e a mecânica estrutural. Utilizando este método, Sakhaee-Pour
(2009) estudou as propriedades elásticas do grafeno, simulando as ligações covalentes de carbono por
elementos do tipo viga/barra. A rigidez de alongamento, flexão e torção dos elementos foram calculadas
a partir da rigidez, flexão e torção da ligação, dadas pelas interações do modelo interatómico. As
restantes interações foram desprezadas. Foram então obtidas, para folhas de grafeno com dimensões
distintas, o módulo de elasticidade, o módulo de corte e o coeficiente de Poisson.
Scarpa et al. (2009) propuseram um modelo analítico baseado em elementos finitos do tipo
barra, para determinar o módulo de elasticidade e o módulo de corte, e uma aproximação baseada na
MM, para determinar o módulo de elasticidade, o módulo de corte e o coeficiente de Poisson. Para
determinar os módulos elásticos utilizou-se o campo de forças Assisted Model Building with Energy
Refinement (AMBER) e uma versão modificada do potencial de Morse linearizado à semelhança do
que foi feito por Odegard et al. (2002). Os valores obtidos para o módulo de elasticidade (entre 1222
GPa e 1957 GPa) e coeficiente de Poisson (entre 0,33 e 0,578) foram superiores aos obtidos na maioria
dos trabalhos existentes na literatura.
A eficiência do potencial interatómico proposto por Odegard (2002) é limitada a problemas onde
as deformações são pequenas, como no caso do cálculo das propriedades elásticas (Tserpes e
Papanikos, 2014). O comportamento não linear das ligações C-C, verificado em situações com grandes
deformações, pode ser modelado recorrendo ao potencial interatómico de Morse (Belyschko et al.,
2002). Embora este potencial não permita a reconfiguração das ligações após serem quebradas
(Tserpes e Papanikos, 2014), Belyschko et al. (2002) demonstraram que pode ser aplicado em casos
de fratura num intervalo de temperatura entre os 0 K aos 500 K.
Para preverem o módulo de elasticidade não só do grafeno como também de nanotubos de
carbono, Meo e Rossi (2006) utilizaram este potencial para simular as ligações C-C, considerando
apenas as interações de alongamento e flexão. Na construção do modelo em elementos finitos foram
escolhidos elementos mola elástica não linear para simular o comportamento do alongamento e
elementos mola torsional elástica linear para simular a componente de flexão. A representação destes
elementos pode ser visualizada na figura 2.3. O módulo de elasticidade foi calculado para folhas de
grafeno com dimensões distintas.

Figura 2.3 – Mola torsional elástica entre duas molas não-lineares elásticas (Meo e Rossi, 2006).
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Outro modelo de elementos finitos, partindo do potencial de Morse e utilizando molas, foi
desenvolvido por Georgantzinos et al. (2011). Foi obtido o módulo de elasticidade para as direções
zigzag e armchair com valores de 737 GPa e 710 GPa, respetivamente. Além disso, foi estudada a
curva tensão vs. extensão, obtendo-se uma tensão e extensão de cedência na direção zigzag de 120,3
GPa e 0,269, respetivamente, e uma tensão e extensão de cedência na direção armchair de 93,9 GPa
e 0,198, respetivamente. Foi ainda calculado o módulo de corte (298,8 GPa) e o coeficiente de Poisson
em ambas as direções: 0,219 (direção zigzag) e 0,208, (direção armchair).

2.3. Compósitos com Grafeno
O número de publicações envolvendo o grafeno continua a crescer. Dadas as suas excelentes
características mecânicas, vários têm sido os estudos realizados relativamente à sua inclusão em
materiais compósitos. De seguida, são abordados alguns desses estudos onde é analisada a influência
da inclusão do grafeno nas propriedades mecânicas.

2.3.1. Matriz Genérica reforçada com Grafeno
Recorrendo a uma formulação em elementos finitos semi-contínua, Spanos et al. (2015)
estudaram as propriedades mecânicas de um nanocompósito constituído por grafeno, uniformemente
distribuído no interior de uma matriz. Na figura 2.4, pode observar-se o Representative Volume Element
(RVE) do compósito em análise.

Figura 2.4 – RVE do compósito matriz (cinzento) + grafeno (azul) (Spanos et al., 2015).

A microestrutura atómica do grafeno foi modelada, com recurso a elementos mola, enquanto
que a matriz foi considerada como um meio contínuo. As condições de transferência de carga na
interface grafeno-matriz foram modeladas com recurso a elementos de junção que conectam os 2
materiais. O método híbrido utilizado evita a representação molecular detalhada da matriz, reduzindo a
complexidade do modelo e o custo computacional. Os resultados obtidos demonstraram que as
propriedades mecânicas do compósito dependem das dimensões da folha de grafeno, da fração de
volume de grafeno utilizada e da rigidez da região da interface. De um modo geral, à medida que a
fração de volume do grafeno aumenta, as propriedades mecânicas, como o módulo de elasticidade e
o módulo de corte, aumentam também. O mesmo acontece com o aumento da dimensão da folha de
grafeno.
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2.3.2. Matriz de Epóxi reforçada com SWCNT, MWCNT e Grafeno
Rafiee et al. (2009) estudaram as propriedades mecânicas de uma matriz de epóxi reforçada
com SWCNT, MWCNT e grafeno. Foram preparados quatro materiais: epóxi puro e compósitos de
epóxi com 0,1% ± 0,002%wt de SWCNT, MWCNT e grafeno. Efetivamente, e como se pode observar
na figura 2.5 (a), os dados experimentais indicam que a inclusão do grafeno aumenta o módulo de
elasticidade em cerca de 30%, relativamente ao epóxi puro. Já os módulos de elasticidade dos
compósitos com SWCNT e MWCNT não apresentam alterações significativas. Do mesmo modo, é
visível na figura 2.5 (b) que a resistência à tração aumenta em cerca de 40% com a inclusão do grafeno,
em relação ao epóxi puro. Embora a presença de SWCNT e MWCNT também aumente a resistência à
tração, este aumento é menor em relação à matriz reforçada com grafeno.
(b)

(a)
Dados Experimentais

Resistência à Tração [MPa]

Módulo de Elasticidade [GPa]

Resultados Teóricos

Epóxi
Puro

0,1% wt
SWCNT

0,1% wt
MWCNT

Epóxi Puro
(0,1%wt SWCNT)
(0,1%wt MWCNT)
(0,1%wt Grafeno)

0,1% wt
Grafeno

Figura 2.5 – (a) Módulo de elasticidade verificado experimentalmente e teoricamente para epóxi puro, e matrizes
de epóxi reforçadas com SWCNT, MWCNT e grafeno; (b) resistência à tração de epóxi puro, e matrizes de epóxi
reforçadas com SWCNT, MWCNT e grafeno (Rafiee et al., 2009).

Conclui-se então que a matriz de epóxi reforçada com grafeno apresenta propriedades
mecânicas superiores em relação aos outros materiais, nomeadamente no módulo de elasticidade e
na resistência à tração. Tal pode dever-se à maior superfície específica, à maior aderência ou à
geometria plana apresentada pelo grafeno (Rafiee et al., 2009).

2.3.3. Matriz de Alumínio reforçada com Óxido de Grafeno
A adição de grafeno ao alumínio, material com grande aplicação aeroespacial, foi estudada por
Gao et al. (2016). Neste estudo, utilizando o método de Hummer modificado, foi obtido o óxido de
grafeno a partir da grafite. A estrutura do óxido de grafeno é distinta da estrutura do grafeno, incluindo,
além dos átomos de carbono, átomos de hidrogénio e oxigénio.
A presença dos grupos funcionais de oxigénio leva à elevada dispersão em matrizes, muito
importante em materiais compósitos. Na figura 2.6 pode observar-se essa estrutura.
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Figura 2.6 – Estrutura do óxido de grafeno proposta pelo modelo Lerf- Klinowski (He et al., 1998).

O pó de alumínio foi revestido por um surfactante catiónico, adquirindo carga positiva. Uma vez
que o óxido de grafeno tem carga negativa, obtiveram-se pós de alumínio-grafeno por auto união
electroestática. O compósito final é obtido por pulverometalurgia. Foram testados quatro tipos de
materiais: alumínio puro e compósitos alumínio/grafeno (Al/Gr) com grafeno a 0,1wt%, 0,3wt% e
0,5wt%. Na figura 2.7 podem ser observadas as curvas tensão-extensão obtidas para estes quatro
materiais.

120

Tensão [MPa]

Alumínio Puro
0,1wt% Al/Gr
0,3wt% Al/Gr
0,5wt% Al/Gr

80

40

0

0,2

0,3

0,4

Extensão [-]
Figura 2.7 – Curva tensão-extensão do compósito de Al/Gr para diversas percentagens de grafeno (Gao et al.,
2016).

Analisando a figura 2.7, foram obtidas neste estudo tensões mais elevadas em todos os
materiais compósitos comparativamente com o alumínio puro. Contudo, a tensão máxima não é
atingida no compósito com maior teor de grafeno, mas sim quando este é de 0,3wt%. Verifica-se
também que a extensão antes da rutura vai diminuindo à medida que o teor de grafeno aumenta e que
o material se torna menos dúctil.
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2.3.4. Matrizes Poliméricas reforçadas com Fibras de Carbono e Grafeno
Quin et al. (2014) estudaram a influência do revestimento de fibras de carbono com
nanoplaquetas de grafeno (NPG), reforçando uma matriz de epóxi. As NPG, que são constituídas por
algumas camadas de grafeno sobrepostas, têm emergido como potenciais candidatas a reforçar
materiais compósitos. Nestes, a adesão entre a matriz e a fibra é de extrema importância, influenciando
as suas propriedades mecânicas. No entanto, as fibras de carbono têm elevada inércia química e fraca
mobilidade na maioria das matrizes poliméricas, o que resulta na fraca adesão com a matriz (Li et al.,
2015). Vários métodos foram propostos para melhorar esta adesão, entre os quais o revestimento das
mesmas, dada a sua fácil preparação e bom desempenho. Tal como comprovado neste estudo, verificase um melhoramento das propriedades mecânicas ao incluir-se na matriz de epóxi a fibra de carbono
revestida com NPG. Além disso, as propriedades elétricas do compósito também foram melhoradas.
Ashori et al. (2016) investigaram compósitos constituídos por uma matriz de polipropileno
reforçada com fibra de carbono curta revestida com NPG. Primeiramente, revestiu-se a superfície das
fibras com NPG, sendo de seguida manufaturado o compósito. Foram determinadas as propriedades
mecânicas para 5 tipos de material, cujas frações mássicas estão na tabela 2.1.
Tabela 2.1 – Composição dos materiais testados (Ashori et al., 2016).

Material

Polipropileno (wt %)

Fibra de Carbono Curta (wt %)

NPG (wt %)

A

100

0

0

B

85

15

0

C

84,5

15

0,5

D

84

15

1

E

82

15

3

Na figura 2.8 podem observar-se quatro imagens de microscópio eletrónico de varrimento das
fibras de carbono revestidas com as várias concentrações de NPG.
(a)

(b)

(c)

Figura 2.8 – Imagens de microscópio eletrónico de varrimento das fibras de carbono curtas (a) puras, e
revestidas com (b) 0,5%wt de NPG, (c) 1%wt de NPG, (d) 3 %wt de NPG (Ashori et al., 2016).
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(d)

A imagem (a) da figura 2.8 corresponde a uma fibra de carbono não revestida. Nas imagens
(b), (c) e (d) podem observar-se as fibras de carbono curtas revestidas com 0,5%wt, 1%wt e 3%wt de
NPG, respetivamente. No caso da imagem (d) é possível visualizar a formação de aglomerações de
NPG entre as fibras de carbono.
Os resultados para o módulo de elasticidade e para a resistência à tração dos materiais da
tabela 2.1 podem ser observados na figura 2.9 (a) e (b), respetivamente.
(b)

Resistência à tração [GPa]

Módulo de Elasticidade [GPa]

(a)

A

B

C

D

A

E

B

C

D

E

Figura 2.9 – Propriedades mecânicas dos compósitos referentes à tabela 2.1: (a) módulo de elasticidade, (b)
resistência à tração (Ashori et al., 2016).

Analisando o gráfico do módulo de elasticidade (figura 2.9 (a)), verifica-se que a inclusão das
fibras de carbono curtas numa matriz de polipropileno (B) aumenta o módulo de elasticidade em relação
ao polipropileno puro (A). Quando as fibras de carbono são revestidas com NPG, o aumento do módulo
de elasticidade é ainda mais significativo, sendo tanto maior quanto maior a percentagem de NPG
utilizada no revestimento (C, D e E). Em E o melhoramento é de cerca de 42% em relação a B.
Quanto à resistência à tração (figura 2.9 (b)), é verificado um aumento com a inclusão das fibras
de carbono curtas no polipropileno (B) e um aumento superior quando essas fibras são reforçadas com
NPG de carbono (C e D). Contudo, quando a percentagem de NPG é de 3% (E), ocorre uma diminuição
na resistência à tração em relação a C e D. Tal pode ser explicado pela formação de aglomerados de
NPG, que pode ser observada na figura 2.8 (d).
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3. Comportamento Elástico do Grafeno
Como referido anteriormente, existem diversos métodos experimentais e computacionais para
a obtenção das propriedades do grafeno. Contudo, os métodos experimentais ainda são complexos,
tornando os métodos computacionais uma boa alternativa. As simulações DFT são as que apresentam
resultados mais rigorosos. Contudo, comportam grandes esforços computacionais.
Embora menos rigorosos, os métodos MM com recurso aos elementos finitos surgem como
uma possível ferramenta de análise, mais rápida e com menos custos computacionais associados (Meo
e Rossi, 2006; Tserpes e Papanikos, 2014).
Com o intuito de estudar as propriedades elásticas do grafeno, vai utilizar-se de seguida a
ferramenta suprarreferida. Em primeiro lugar, será definida a estrutura de grafeno a ser analisada, em
termos geométricos. De seguida, serão definidas as interações entre os átomos de carbono através do
potencial de Morse modificado, que estará na base da modelação da ligação C-C. Depois de modelada
e verificada uma ligação C-C num programa de elementos finitos, será implementada a estrutura de
grafeno no mesmo programa. Posteriormente, através de ensaios de tração uniaxial, biaxial e de corte,
serão determinados os módulos de elasticidade nas direções x e y, Ex e Ey, os coeficientes de Poisson,
νyx e νxy, o módulo volumétrico, K, e o módulo de corte, G. Por fim, os resultados obtidos serão
analisados e validados por comparação com outros estudos.

3.1. Estrutura do Grafeno
Primeiramente, é necessário definir geometricamente a estrutura da folha de grafeno que irá
ser analisada. O grafeno é constituído por átomos de carbono ligados por ligações covalente simples,
apresentando uma disposição hexagonal. Na figura 3.1 está representada a estrutura de grafeno
genérica, onde cada linha corresponde à ligação C-C e cada ponto a um átomo de carbono.

Figura 3.1 – Estrutura genérica do grafeno.
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As suas dimensões são os comprimentos na direção x (zigzag), Li, e na direção y (armchair),
Hi. Definiu-se que ambos os comprimentos serão de aproximadamente 10nm. Na secção 3.5,
correspondente à discussão dos resultados, irá abordar-se a variação das propriedades elásticas em
função da dimensão da folha de grafeno.
Com o intuito de implementar a estrutura num programa de elementos finitos, foi necessário
obter as coordenadas no plano de cada átomo de carbono e as respetivas ligações simples. Utilizouse um gerador de malha de grafeno, o Graphene Lattice Generator (Li, 2013). Este programa cria a
típica estrutura hexagonal do grafeno, com um comprimento de ligação C-C de 1,39 Å (1 Å = 10-10 m =
0,1 nm).
Na janela de comandos do programa inseriu-se uma estrutura do tipo zigzag, com 49 linhas e
43 colunas. Clicando no botão Create Lattice criou-se a estrutura de grafeno e utilizando o botão Save
files, obtiveram-se as coordenadas de cada átomo de carbono, bem como as respetivas ligações entre
eles. Pode observar-se na figura 3.2 a estrutura criada na janela de visualização do programa, bem
como o menu onde se selecionou o tipo de estrutura e se inseriu o número de colunas e linhas da
mesma.

Figura 3.2 – Programa Graphene Lattice Generator (Li, 2013): estrutura de grafeno gerada.

Na tabela 3.1 encontram-se não só as dimensões exatas da estrutura de grafeno gerada, em
[Å] e como representadas na figura 3.1, bem como o número de átomos de carbono e o número de
ligações entre eles.
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Tabela 3.1 – Dimensões da estrutura de grafeno e número de átomos e ligações C-C que a constituem.

Li [Å]

Hi [Å]

Átomos de Carbono

Ligações C-C

103,52

102,86

4350

6432

3.2. Interações Atómicas no Grafeno
Para simular o comportamento das ligações C-C recorreu-se a um potencial interatómico.
Como referido no capítulo anterior, a energia potencial em MM é dada pela soma das interações
interatómicas (equação 2.1):
𝑈 = 𝑈𝑟 + 𝑈𝜃 + 𝑈𝜔 + 𝑈𝜏 + 𝑈𝑣𝑑𝑤 + 𝑈𝑒𝑙

(2.1)

onde Ur, U𝝷, Uφ, Uω, Uvdw e Uel correspondem, respetivamente, à energia potencial devido ao
alongamento, ao ângulo de flexão, ao ângulo de torção, à inversão ou saída do plano, às interações de
Van der Waals e às interações electroestáticas.
De acordo com o potencial de Morse, a energia potencial é simplesmente dada pelas interações
devidas ao alongamento e ao ângulo de flexão (equação 3.1).
𝑈 = 𝑈𝑟 + 𝑈𝜃

(3.1)

Contudo, e uma vez que o alongamento das ligações domina o comportamento à tração do
grafeno e o efeito do ângulo de flexão é muito menor que o do alongamento (Tserpes e Papanikos,
2014), apenas a parcela Ur é considerada, desprezando-se Uθ (equação 3.2).
2

𝑈 = 𝑈𝑟 = 𝐷𝑒 {[1 − 𝑒 −𝛽( 𝑟−𝑟0) ] − 1}

(3.2)

onde r é o comprimento da ligação e De, β e r0 são constantes dadas por Belytschko et al. (2002) (De =
6,03105*10-19 N.m, β = 2,625*1010 m-1 e r0 = 1,39*10-10 m).
A equação final para o potencial de Morse modificado utilizada neste trabalho é dada por 3.3:
2

𝑈 = 𝐷𝑒 {[1 − 𝑒 −𝛽 ∆𝑟 ] − 1}

(3.3)

onde Δr é o alongamento da ligação, dado pela diferença entre o comprimento da ligação, r, e o
comprimento de equilíbrio da ligação, r0.
A equação 3.3 relaciona a energia potencial, U, e o alongamento da ligação, Δr. Efetuando a
derivada em ordem a Δr, obtém-se a força em função do alongamento da ligação (equação 3.4).
𝐹 = 2𝛽𝐷𝑒 (1 − 𝑒 −𝛽 ∆𝑟 )𝑒 −𝛽 ∆𝑟
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(3.4)

A figura 3.3 mostra a evolução da força, F, em função da extensão da ligação, εb, (εb = Δr/r0).
Esta relação é não-linear, tendo o ponto de máximo de tensão a aproximadamente 0,19 de extensão.
10
8
6

Força, F [nN]

4
2
0
-0,1

-2

0,1

0,3

0,5
Extensão, εb [-]

0,7

0,9

-4
-6
-8
-10
Figura 3.3 – Curva força - extensão da ligação C-C.

3.3. Implementação de um Modelo Linear em Elementos Finitos
Nesta secção irá proceder-se à implementação em elementos finitos da estrutura a analisar.
Com essa finalidade, irá utilizar-se o programa de elementos finitos Abaqus (DS Simulia, 2013).
Primeiramente, serão definidas as características geométricas da ligação C-C e calculado o seu módulo
de elasticidade. Uma ligação C-C será modelada em elementos finitos. Posteriormente, e uma vez
verificada a modelação dessa ligação, efetua-se a modelação da estrutura de grafeno que irá permitir
o cálculo das propriedades elásticas.

3.3.1. Linearização do Comportamento Mecânico da Ligação Carbono-Carbono
Neste capítulo, irá assumir-se que o grafeno apresenta um comportamento elástico linear, uma
vez que, para definir as propriedades elásticas, se irá trabalhar com extensões muito pequenas. Para
definir o módulo de elasticidade da ligação C-C é necessário derivar primeiramente a equação 3.4 em
Δr=0:
𝑑
𝐹|
= 2𝛽𝐷𝑒 (2𝛽𝑒 −2𝛽 ∆𝑟 − 𝛽𝑒 −𝛽 ∆𝑟 )|∆𝑟=0 = 2𝛽 2 𝐷𝑒
𝑑(𝛥𝑟) 𝛥𝑟=0

(3.5)

Para obter o módulo de elasticidade (equação 3.6), basta multiplicar a expressão 3.5 pelo
comprimento inicial da ligação, r0, e dividir pela área da secção da ligação C-C, Ac.

𝐸𝑏 =

𝑑
𝑟0
𝑟0
𝐹|
∗
= 2𝛽 2 𝐷𝑒 ∗
𝑑(𝛥𝑟) 𝛥𝑟=0 𝐴𝑐
𝐴𝑐
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(3.6)

Com o objetivo de verificar as ligações entre os átomos de carbono, irá efetuar-se um ensaio
de tração uniaxial na direção x a uma ligação C-C isolada, que será modelada com recurso a um
elemento viga/barra. É necessário definir o módulo de elasticidade, a área da secção e o comprimento
inicial da ligação C-C. O comprimento inicial, r0, foi definido de acordo com Belytschko et al. (2002),
como sendo 1,39 Å e a área da secção, Ac, correspondente à ligação covalente simples C-C, como
sendo 1 Å2 (Couto, 2015). O valor obtido pela equação 3.6 para o módulo de elasticidade, Eb, utilizando
os valores anteriores, é de 115,53 nN/ Å2. Um esquema dessa ligação, com as características
geométricas e mecânicas, pode ser observado na figura 3.4.

Eb = 115,53 nN/Å2
r0 = 1,39 Å
Ac = 1 Å2
x
1

2

Figura 3.4 – Características geométricas e mecânicas da ligação C-C.

Com recurso ao programa Abaqus (DS Simulia, 2013) foi criado um Part com estrutura 2D do
tipo Derformable e característica Wire. Procedeu-se ao desenho de uma linha com comprimento de
1,39 Å. Selecionou-se uma secção circular de categoria viga/barra com um raio de 0,5642 Å (a que
corresponde uma área de aproximadamente 1 Å2). Foi criado um material do tipo elástico, isotrópico
com um módulo de elasticidade de 115,53 nN/Å2 e coeficiente de Poisson nulo. Após se ter atribuído o
elemento e o material ao Part criado, foi selecionada, no separador Mesh, uma malha composta por
apenas um elemento com 2 nós. Uma vez que o elemento que representa a ligação C-C não é esbelto,
decidiu-se atribuir à malha o elemento B21 do Abaqus (DS Simulia, 2013). Este é um elemento 2D do
tipo viga/barra de Timoshenko com 2 nós por elemento, apresentando 2 graus de liberdade por cada
nó. Selecionou-se ainda a opção Shear-Flexible. Seguidamente, criou-se um Step do tipo Static
General e selecionou-se, no Field Output, a variável que se irá medir, neste caso, a força de reação na
direção x.
Quanto às condições fronteiras, foram impostos deslocamentos nas direções x e y nulos no nó
1, e um deslocamento na direção x igual a 1% do comprimento da ligação no nó 2 (ux,2 = 1,39*10-2 Å).
Na figura 3.5 podem ser visualizadas estas condições fronteira.
y
ux,1 = 0
ux,2 = 1,39*10-2 Å

uy,1=0

Figura 3.5 – Condições fronteira nos nós 1 e 2 da ligação C-C.

24

x

Depois de criado o Job relativamente ao Step gerado, efetuou-se a simulação e obteve-se uma
força na direção x de 1,155 nN, no nó 2. Na figura 3.6 pode observar-se o resultado da simulação, em
que é visível a reação ao longo do elemento, em nN, sendo máxima, em módulo, nas extremidades.

Figura 3.6 –Força de reação na direção x ao longo do elemento representativo da ligação C-C.

Por outro lado, a equação teórica que relaciona a força com o deslocamento, no caso axial,
para o elemento em causa é simplesmente dada por 3.7.

𝐹=

𝐸𝑏 𝐴𝑐
∆𝑟
𝑟0

(3.7)

em que Eb é o módulo de elasticidade, Ac é a área da secção onde é aplicado o deslocamento, r0 o
comprimento inicial da ligação e Δr o alongamento (ou deslocamento axial imposto). Da equação 3.7
resulta, para o deslocamento imposto e características geométricas e mecânicas atribuídas à ligação
C-C, uma força de reação de aproximadamente 1,155 nN no nó 2. Com efeito, o valor da força obtida
pelo Abaqus (DS Simulia, 2013) e pela teoria viga/barra são iguais.

3.3.2. Modelação da Estrutura de Grafeno
Uma vez efetuada a verificação da modelação da ligação C-C, irá proceder-se à modelação da
estrutura de grafeno da secção 3.1. Cada coordenada de átomo de carbono corresponderá a um nó e
cada ligação C-C irá corresponder a um elemento. Uma vez que são milhares de nós e elementos,
seria impossível efetuar o desenho destes no Part manualmente. Assim, para obter a estrutura de
grafeno no programa Abaqus (DS Simulia, 2013) recorreu-se a um pequeno programa em Python, que
se introduziu na Kernel Command Line Interface do Abaqus (DS Simulia, 2013). Este programa cria
automaticamente um Part com estrutura 2D, do tipo Deformable e com Base Feature Wire tipo Planar.
De seguida, abre os dois ficheiros .txt onde estão guardadas as coordenadas de cada átomo, e as
respetivas ligações entre eles, e desenha, automaticamente, a estrutura de grafeno, que se pode
observar na figura 3.7. O programa em Python encontra-se no Anexo A.
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Figura 3.7 – Estrutura de grafeno criada no programa de elementos finitos Abaqus (DS Simulia, 2013).

De maneira similar ao realizado para a modelação da ligação de C-C, foi criado um material
elástico e isotrópico com módulo de elasticidade igual a 115,53 nN/Å 2, coeficiente de Poisson nulo e
uma secção circular de categoria viga/barra com um raio de 0,5642 Å (a que corresponde uma área de
aproximadamente 1 Å2). Selecionando toda a estrutura, atribuiu-se o material e a secção a todos os
elementos da estrutura. Relativamente à malha, escolheu-se 1 elemento por ligação, novamente do
tipo B21, com a opção Shear-Flexible. A estrutura final apresenta 4350 nós, igual ao número de átomos
de carbono, e 6432 elementos, igual ao número de ligações C-C.
Serão efetuados quatro tipos de ensaios:
•

Ensaio de tração uniaxial na direção x, que permite obter o módulo de elasticidade na
direção x, Ex, e o coeficiente de Poisson, νyx;

•

Ensaio de tração uniaxial na direção y, que permite obter o módulo da elasticidade na
direção y, Ey, e o coeficiente de Poisson, νxy;

•

Ensaio de tração biaxial no plano xy, que permite obter o coeficiente volumétrico no
plano xy, K;

•

Ensaio de corte no plano xy, que permite obter o módulo de corte no plano xy, G.

Seguidamente, irão definir-se as condições fronteira da estrutura de grafeno, para cada tipo de
ensaio.
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Condições fronteira para o ensaio de tração uniaxial na direção x

Foram definidas para o ensaio de tração uniaxial na direção x, as condições fronteira presentes
na tabela 3.2, e que estão representadas na figura 3.8.
Tabela 3.2 – Condições fronteira para o ensaio de tração uniaxial na direção x.

Condições Fronteira
Ensaio de
tração
uniaxial
em x

Deslocamentos na direção x iguais a 1 Å nos nós do lado direito da estrutura.
Deslocamentos na direção x nulos nos nós do lado esquerdo da estrutura.
Deslocamentos na direção y iguais a zero nos dois nós centrais do lado esquerdo,
para evitar movimentos de corpo rígido.
Deslocamentos em z de toda a estrutura são nulos uma vez que a estrutura foi definida
como 2D, no plano xy.

Figura 3.8 – Condições fronteira do ensaio de tração uniaxial na direção x.
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Condições fronteira para o ensaio de tração uniaxial na direção y

Foram definidas para o ensaio de tração uniaxial na direção y as condições fronteira presentes
na tabela 3.3, e que estão representadas na figura 3.9.
Tabela 3.3 – Condições fronteira para o ensaio de tração uniaxial na direção y.

Condições Fronteira
Ensaio de
tração
uniaxial
em y

Deslocamentos na direção y iguais a 1 Å nos nós do lado superior da estrutura.
Deslocamentos na direção y nulos no lado inferior da estrutura.
Deslocamento na direção x nulo no nó central do lado inferior, para evitar movimentos
de corpo rígido.
Deslocamentos em z de toda a estrutura são nulos uma vez que a estrutura foi definida
como 2D, no plano xy.

Figura 3.9 – Condições fronteira do ensaio de tração uniaxial na direção y.
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Condições fronteira para o ensaio de tração biaxial no plano xy

Foram definidas para o ensaio de tração biaxial no plano xy as condições fronteira presentes
na tabela 3.4, e que estão representadas na figura 3.10.
Tabela 3.4 – Condições fronteira para o ensaio de tração biaxial no plano xy.

Condições Fronteira
Ensaio de
tração
biaxial no
plano xy

Deslocamentos na direção y iguais a 1 Å nos nós do lado superior e iguais a -1 Å nos
nós do lado inferior.
Deslocamentos na direção x iguais a 1 Å nos nós do lado direito e iguais a -1 Å nos
nós do lado esquerdo.
Deslocamentos em z de toda a estrutura são nulos uma vez que a estrutura foi definida
como 2D, no plano xy.

.

Figura 3.10 – Condições fronteira do ensaio de tração biaxial no plano xy.
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Condições fronteira para o ensaio de corte no plano xy

Foram definidas para o ensaio de corte no plano xy as condições fronteira presentes na tabela
3.5, e que estão representadas na figura 3.11.
Tabela 3.5 – Condições fronteira para o ensaio de corte no plano xy.

Condições Fronteira
Deslocamentos na direção y iguais a 1 Å nos nós do lado direito e iguais a -1 Å nos
Ensaio de

nós do lado esquerdo.

corte no

Deslocamentos na direção x iguais a 1 Å nos nós do lado superior e iguais a -1 Å nos

plano xy

nós do lado inferior.
Deslocamentos em z de toda a estrutura são nulos uma vez que a estrutura foi definida
como 2D, no plano xy.

Figura 3.11 – Condições fronteira do ensaio de corte no plano xy.
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De salientar que se estão a impor deformações muito pequenas, uma vez que os
deslocamentos impostos de 1 Å são inferiores a 1% das dimensões Li e Hi da estrutura.
Posteriormente, criou-se um Step do tipo Static General e selecionou-se no Field Output as
variáveis que serão medidas no final de cada ensaio:
•

Ensaio de tração uniaxial na direção x: forças de reação na direção x, nos nós do lado
direito e o deslocamento da estrutura em y;

•

Ensaio de tração uniaxial na direção y: forças de reação na direção y, nos nós do lado
superior e o deslocamento da estrutura em x;

•

Ensaio de tração biaxial no plano xy: forças de reação na direção x, nos nós do lado
direito e forças de reação na direção y, nos nós do lado superior;

•

Ensaio de corte no plano xy: forças de reação na direção y, nos nós do lado direito e
forças de reação na direção x, nos nós do lado superior.

Por fim, criou-se um Job relativo ao Step gerado, com os parâmetros de defeito, e efetuaramse as simulações para os quatro tipos de ensaios.
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3.4. Cálculo das Propriedades da Elásticas do Grafeno
De seguida, serão calculadas as propriedades elásticas do grafeno, com base nos resultados
obtidos pelas simulações. Na figura 3.12 são apresentadas as estruturas não deformadas (azul) e
deformadas (laranja) correspondentes a cada ensaio. Com o intuito de facilitar a visualização do que
acontece à estrutura inicial, e dado que as deformações são muito pequenas, as estruturas deformadas
na figura 3.12 apresentam um fator de ampliação igual a 10.
ux
uy
(b)

(a)
uy

ux
Lf
(c)

Li

2’

(d)
γ1

1

2

1’
γ2

Hf Hi

3’
3

Figura 3.12 – Estrutura não deformada (azul) e deformada (laranja) dos ensaios de (a) tração uniaxial na direção
x, (b) tração uniaxial na direção y, (c) tração biaxial no plano xy e (d) corte no plano xy.

De seguida, são apresentados nas tabelas 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 os resultados quantitativos de
cada ensaio, segundo os esquemas da figura 3.12 (a), (b), (c) e (d).
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Tabela 3.6 – Deslocamentos nas direções x e y (figura 3.12 (a)) e somatório das forças de reação na direção x
dos nós do lado direito, onde são aplicados os deslocamentos de 1 Å, no ensaio de tração uniaxial na direção x.

Ensaio de Tração Uniaxial na direção x

ux [Å]

1

uy [Å]

0,1923

∑Fx [nN]

31,0881

Tabela 3.7 – Deslocamentos nas direções x e y (figura 3.12 (b)) e somatório das forças de reação na direção y
dos nós do lado superior, onde são aplicados os deslocamentos de 1 Å, no ensaio de
tração uniaxial na direção y.

Ensaio de Tração Uniaxial na direção y

ux [Å]

0,1934

uy [Å]

1

∑Fy [nN]

30,9104

Tabela 3.8 – Dimensões finais da estrutura de grafeno (figura 3.12 (c)), somatório das forças de reação na
direção x dos nós do lado direito e somatório das forças de reação na direção y dos nós do lado superior, onde
são aplicados os deslocamentos de 1 Å, no ensaio de tração biaxial no plano xy.

Ensaio de Tração Biaxial no plano xy

Lf [Å]

104,86

Hf [Å]

105,52

∑Fx [nN]

97,4223

∑Fy [nN]

98,1149

Tabela 3.9 – Deslocamento e somatório das forças de reação na direção x dos nós do lado superior,
deslocamento e somatório das forças de reação na direção y dos nós do lado direito, onde são aplicados os
deslocamentos de 1 Å e coordenadas dos pontos 1, 2, 3, 1’, 2’ e 3’ representados na figura 3.12 (d), no ensaio
de corte no plano xy.

Ensaio de Corte no plano xy
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ux [Å]

1

∑Fx [nN]

44,0460

uy [Å]

1

∑Fy [nN]

44,5407

Ponto

Coordenadas [Å]

1

( 0 ; 102,86 )

2

( 103,52 ; 102,86 )

3

( 103,52 ; 0 )

1’

( 1; 101,86 )

2’

( 104,52 ; 103,86 )

3’

( 102,52 ; 1 )

De seguida, serão apresentadas as equações que permitirão obter as propriedades elásticas
da estrutura de grafeno, a partir dos resultados presentes nas tabelas 3.6 a 3.9.
Dos resultados do ensaio de tração uniaxial na direção x, pode efetuar-se o cálculo do módulo
de elasticidade na direção x, Ex, e do coeficiente de Poisson, νyx, a partir das seguintes equações:

𝜎𝑥 =

∑𝐹𝑥
𝐻𝑖 ∗ 𝑡

𝐸𝑥 =

𝜎𝑥
𝜀𝑥

𝜈𝑦𝑥 =

𝜀𝑦
𝜀𝑥

𝜀𝑦 =

2𝑢𝑦
𝐻𝑖

(3.8)

(3.9)

𝜀𝑥 =

𝑢𝑥
𝐿𝑖

(3.10)

em que σx é a tensão na direção x, εx é a extensão na direção x, εy é a extensão na direção y e t
representa a espessura da folha de grafeno que se assumiu como sendo 3,4 Å (Meo e Rossi, 2006). O
somatório das forças de reação na direção x, ∑Fx, e os deslocamentos ux e uy podem ser consultados
na tabela 3.6 e as dimensões iniciais da estrutura de grafeno, Li e Hi, na tabela 3.1.
Dos resultados do ensaio de tração uniaxial na direção y, podem calcular-se o módulo de
elasticidade na direção y, Ey, e o coeficiente de Poisson, νxy, dados pelas seguintes equações:

𝜎𝑦 =

∑𝐹𝑦
𝐿𝑖 ∗ 𝑡

𝐸𝑦 =

𝜎𝑦
𝜀𝑦

(3.11)

𝜈𝑥𝑦 =

𝜀𝑥
𝜀𝑦

(3.12)

𝜀𝑦 =

𝑢𝑦
𝐻𝑖

𝜀𝑥 =

2𝑢𝑥
𝐿𝑖

(3.13)

em que σy é a tensão na direção y, εy é a extensão na direção y, εx é a extensão na direção x e t
representa a espessura da folha de grafeno que se assumiu como sendo 3,4 Å (Meo e Rossi, 2006). O
somatório de forças de reação na direção y, ∑Fy, e os deslocamentos ux e uy podem ser consultados
na tabela 3.7 e as dimensões iniciais da estrutura de grafeno Li e Hi na tabela 3.1.
Dos resultados do ensaio de tração biaxial no plano xy, pode obter-se o módulo volumétrico,
K, que é dado pelas seguintes equações:

𝐾=

𝜎̅
𝜀𝐴
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(3.14)

𝜎̅ =

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦
2

𝜎𝑥 =

∑𝐹𝑥
𝐻𝑖 ∗ 𝑡

𝜎𝑦 =

∑𝐹𝑦
𝐿𝑖 ∗ 𝑡

𝜀𝐴 =

𝐿𝑓 . 𝐻𝑓 − 𝐿𝑖 . 𝐻𝑖
𝐿𝑖 . 𝐻𝑖

(3.15)

em que 𝜎̅ é tensão média no plano, εA é a extensão superficial e t representa a espessura da estrutura
de grafeno que se assumiu como sendo 3,4 Å (Meo e Rossi, 2006). Os somatórios das forças de reação
na direção x, ∑Fx, e na direção y, ∑Fy, e as dimensões Hf e Lf podem ser consultados na tabela 3.8 e
as dimensões iniciais da estrutura de grafeno Li e Hi na tabela 3.1.
Dos resultados do ensaio de corte no plano xy, pode efetuar-se o cálculo do módulo de corte,
G, pelas seguintes equações:

𝐺=

𝜏̅ =

𝜏𝑥 + 𝜏𝑦
2

𝜏𝑥 =

𝛾 = 𝛾1 + 𝛾2

𝛾1 ≌

𝜏̅
𝛾

(3.16)

∑𝐹𝑥
𝐿𝑖 ∗ 𝑡

∑𝐹𝑦
𝐻𝑖 ∗ 𝑡

(3.17)

𝑥2′ − 𝑥3′ 2𝑢𝑥
=
𝑦2′ − 𝑦3′
𝐻𝑖

(3.18)

𝜏𝑦 =

𝑦2′ − 𝑦1′ 2𝑢𝑦
=
𝑥2′ − 𝑥1′
𝐿𝑖

𝛾2 ≌

em que 𝜏̅ é a tensão média de corte, γ é a distorção, t representa a espessura da estrutura grafeno que
se assumiu como sendo 3,4 Å (Meo e Rossi, 2006), γ1 e γ2 são as distorções como representadas na
figura 3.12 (d). Os somatórios das forças de reação na direção x, ∑Fx, e na direção y, ∑Fy, e as
coordenadas (x,y) dos pontos 1’, 2’ e 3’ podem ser consultadas na tabela 3.9. As dimensões iniciais da
estrutura de grafeno, Li e Hi, estão presentes na tabela 3.1. Note-se que a forma como γ1 e γ2 são
calculadas (3.18) deve-se ao facto de os deslocamentos impostos serem muito pequenos em
comparação com as dimensões da estrutura (hipótese das pequenas deformações).
Tendo todas as equações para determinar Ex, Ey, νyx, νxy, K e G e os dados necessários, resta
efetuar o cálculo das propriedades elásticas da estrutura de grafeno. Na tabela 3.10 são apresentadas
essas propriedades.
Tabela 3.10 – Propriedades elásticas do grafeno.

Ex [GPa]

Ey [GPa]

νyx [-]

νxy [-]

K [GPa]

G [GPa]

920,2

903,3

0,387

0,384

712,0

325,7

Seguidamente, procede-se à análise das propriedades elásticas do grafeno obtidas (secção
3.5) e à sua posterior validação (secção 3.6).

35

3.5. Discussão dos Resultados
Primeiramente, irá discutir-se a evolução das propriedades elásticas em função das dimensões
da folha de grafeno. Utilizando o procedimento descrito nas secções anteriores foram calculadas as
propriedades elásticas para folhas com dimensões distintas. Os resultados obtidos podem ser
observados na figura 3.13 ((a)-(f)) na forma de propriedade elástica vs. diagonal da folha de grafeno.
Os pontos a vermelho correspondem às propriedades da tabela 3.10 para as dimensões da folha de
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grafeno presentes na tabela 3.1 (diagonal de aproximadamente 146 Å).
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Figura 3.13 – Evolução do (a) módulo de elasticidade Ex, (b) módulo de elasticidade Ey, (c) coeficiente de
Poisson νyx, (d) coeficiente de Poisson νxy, (e) módulo volumétrico K e (f) módulo de corte G, em função da
diagonal da folha de grafeno. Os pontos a vermelho correspondem às propriedades da tabela 3.10 para as
dimensões da folha de grafeno da tabela 3.1.
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Observando os gráficos da figura 3.13, conclui-se que a estrutura analisada, com diagonal de
aproximadamente 146 Å, está na zona de convergência das propriedades elásticas.
De seguida, proceder-se-á à análise dos resultados obtidos e presentes na tabela 3.10.
Começando pelo módulo de elasticidade, conclui-se que o grafeno apresenta um comportamento
ortotrópico. O módulo de elasticidade na direção x (zigzag) é maior em cerca de 1,8% que o módulo de
elasticidade na direção y (armchair). De acordo com estes resultados, conclui-se que o grafeno
apresenta uma maior rigidez na direção zigzag que na direção armchair.
Relativamente aos coeficientes de Poisson, também não são iguais nas duas direções,
denotando-se novamente o comportamento ortotrópico. O coeficiente de Poisson na direção zigzag é
ligeiramente maior que na direção armchair em cerca de 0,8%. Além disso, o valor do coeficiente de
Poisson é relativamente elevado em ambas as direções. (elevada contração transversal).
Para verificar a ortotropia presente em K e G, considerem-se as relações existentes para uma
estrutura 2D isotrópica entre a tensão, σij, e a extensão, εij, dadas pelas equações 3.19 e 3.20:
𝜎𝑖𝑗 = 2𝐺𝜀𝑖𝑗 + (𝐾 − 𝐺)𝜀𝑘𝑘 𝛿𝑖𝑗 ,

𝑖, 𝑗, 𝑘 = 1,2

(3.19)

1+𝜈
𝜈
𝜎𝑖𝑗 𝛿𝑖𝑗 − 𝜎𝑘𝑘 𝛿𝑖𝑗 ,
𝐸
𝐸

𝑖, 𝑗, 𝑘 = 1,2

(3.20)

𝜀𝑖𝑗 =

A equação 3.19 depende do módulo volumétrico, K, e do módulo de corte, G. A equação 3.20
depende do módulo de elasticidade E e do coeficiente de Poisson, ν. Das equações 3.19 e 3.20, podem
deduzir-se as seguintes relações:
𝐾−𝐺
𝐾+𝐺
𝐸
𝐺=
2(1 + 𝜈)
𝜈=

(3.21)
(3.22)

Das equações 3.21 e 3.22 pode obter-se ainda a equação 3.23, que relaciona o módulo
volumétrico com o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson:

𝐾=

𝐸
2(1 − 𝜈)

(3.23)

O resultado para coeficiente volumétrico dado pela expressão 3.23 é válido para um material
isotrópico. Utilizando os valores de Ex e νyx (tabela 3.10) obtém-se um valor de K = 750,7 GPa. Por
outro lado, utilizando os valores de Ey e νxy (tabela 3.10) obtém-se um valor de K = 733,6 GPa. Os dois
valores não são idênticos, como seria de esperar. Além disso, ambos os valores são maiores quando
comparados com o módulo volumétrico calculado, 712,8 GPa.
Finalmente, em relação ao módulo de corte, pode realizar-se o mesmo tipo de análise efetuada
para o módulo volumétrico, verificando-se a mesma ortotropia. Partindo da equação 3.22 e utilizando
os valores de Ex e νyx e Ey e νxy (tabela 3.10), obtém-se um módulo de corte de 331,7 GPa e 326,3 GPa,
respetivamente. De novo, estes valores são superiores ao obtido no presente trabalho (325,7 GPa).
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3.6. Validação dos Resultados
Por último, a validação dos resultados é efetuada a partir da comparação das propriedades
obtidas com as calculadas por outros autores, através de métodos experimentais e computacionais
(DFT, MD e MM), presentes na tabela 3.11.
Tabela 3.11 – Propriedades elásticas do grafeno em vários estudos.

Estudo

Método

Ex

Ey

[GPa]

[GPa]

([N/m])

([N/m])

Modelo

MM/EF

920,2

903,3

Presente

viga/barra

(312,9)

(307,1)

Lee et al.
(2008)
Milowska et al.
(2013)

981

Experimental

(333,5)

MD

918

al. (2009)

TB

(312)

Zhao

MD

995

et al. (2009)

AIREBO

(338)

Min e Aluru

MD

(2011)

AIREBO

Scarpa et al.
(2009)
Meo e Rossi
(2006)

-

MM/EF (barra)

900

858

AMBER

(306)

(292)

947

932

(322)

(317)

Potencial de
Morse

Georgantzinos

MM/EF (Molas)

737

710

et al., (2011)

Morse Modificado

(251)

(241)

816

671

(277)

(228)

Reddy et al.
(2006)

MM
Potencial de
Brenner

[GPa]

([N/m])

([N/m])

712,0

325,7

(242,1)

(110,7)

-

-

528

449

(180)

(153)

0,31

-

-

0,21

-

-

[-]

0,387

0,384

-

-

0,169

-

MM/EF (Molas)

[GPa]

[-]

(357)

Cadelano et

G

νxy

1050

DFT

K

νyx

412

-

-

-

0,569

0,567

-

-

-

-

-

-

0,219

0,208

-

0,520

0,428

-

(140)

298,84
(101,61)
384
(131)

Na tabela 3.11, os valores em [N/m] são os presentes nos estudos citados, enquanto que os
valores em [GPa] são obtidos dividindo esses valores pela espessura do grafeno considerada no
presente trabalho (3,4 Å). Tal deve-se ao facto de a espessura do grafeno considerada variar de estudo
para estudo, podendo assim efetuar-se uma comparação válida de resultados em unidades [GPa].
Analisando a tabela 3.11, grande parte dos estudos experimentais e computacionais em DFT
e MD apresentam o grafeno como um material isotrópico. O mesmo já não acontece com os estudos
efetuados em MM com recurso a elementos finitos, incluindo o presente trabalho.

38

Relativamente aos módulos de elasticidade, os valores obtidos neste estudo são ligeiramente
inferiores a 1000 GPa. Estes valores estão em linha com os estudos presentes na tabela 3.11. A maior
diferença é verificada em relação aos estudos efetuados por Reddy et al. (2006) e Georgantzinos et al.
(2011). Os valores obtidos experimentalmente e por DFT presentes na tabela 3.11 são ligeiramente
superiores em cerca de 8% e 15%, respetivamente, em relação ao módulo de elasticidade médio, Ē,
obtido neste trabalho (Ē = [Ex + Ey]/2 ≈ 912 GPa). O estudo efetuado por Meo e Rossi (2006) é aquele
que apresenta valores de Ex e Ey mais próximos dos calculados neste trabalho. Quanto aos estudos
que consideram o grafeno ortotrópico, o valor do módulo de elasticidade na direção x (zigzag) é, em
todos, superior ao valor do módulo de elasticidade na direção y (armchair). Valida-se assim o facto de
o grafeno ser mais rígido na direção zigzag e mais flexível na direção armchair.
Relativamente ao coeficiente de Poisson, os estudos presentes na literatura apresentam uma
grande dispersão de valores. Pela tabela 3.11, o estudo DFT é o que apresenta um valor menor,
enquanto que os estudos em MM, utilizando elementos finitos, apresentam valores superiores. O valor
médio obtido neste estudo, 0,386, é superior aos apresentados nos estudos de DFT e MD, mas inferior
aos estudos em MM, exceto no estudo realizado por Georgantzinos et al. (2011). No presente trabalho,
o grafeno foi modelado como um material 2D. Em elasticidade para um estado de deformação plana,
Eischen e Torquato (1993) propuseram a seguinte relação entre os coeficientes de Poisson 2D e 3D:

𝜈2𝐷 =

𝜈3𝐷
1 − 𝜈3𝐷

(3.24)

em que ν2D é o coeficiente de Poisson 2D e ν3D é o coeficiente de Poisson 3D. Deste modo foi possível
obter um coeficiente de Poisson 3D médio de 0,278. Este valor já é mais próximo dos valores calculados
pelos métodos DFT e MD. De salientar ainda que nos estudos em que o grafeno é considerado
ortotrópico, verifica-se, tal como calculado, que o coeficiente de Poisson νyx é maior que o νxy.
Quanto ao módulo volumétrico, não há na literatura um número considerável de estudos que o
refiram. Na tabela 3.11, apenas se apresenta o módulo volumétrico do estudo efetuado por Milowska
et al. (2013) (528 GPa). O valor calculado no presente estudo é superior em 184 GPa. Contudo, a
ordem de grandeza de ambos os módulos volumétricos é a mesma.
Por fim, na tabela 3.11, os módulos de corte calculados por DFT e MD são superiores aos dos
estudos efetuados em MM, com recurso a elementos finitos. O estudo que apresenta o valor mais
distinto do calculado no presente trabalho foi o efetuado por Milowska et al. (2013) com recurso a DFT.
O valor obtido no presente estudo (325,7 GPa) é próximo do obtido por Georgantzinos et al. (2011)
através de MM com recurso a elementos mola e ao potencial de Morse (299 GPa). Todos os valores
da tabela 3.11 para módulo de corte estão na mesma ordem de grandeza, isto é, as centenas de GPa.
Os estudos que se consideraram para efetuar a validação dos resultados obtidos no presente
trabalho utilizam diversos parâmetros, teorias e modelações para o grafeno, pelo que é de esperar que
os valores das propriedades elásticas variem de modelo para modelo. De um modo geral, conclui-se
que os resultados obtidos para as propriedades elásticas do grafeno através deste trabalho são
comparáveis e similares aos estudos que se apresentam na tabela 3.11. As propriedades elásticas
obtidas estão validadas.
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4. Análise do Comportamento Monotónico do Grafeno
Neste capítulo irão obter-se as propriedades resistentes do grafeno com recurso a ensaios
monotónicos. Em primeiro lugar, irá efetuar-se um ensaio monotónico de tração uniaxial na direção x a
uma única ligação C-C. Seguidamente, irão obter-se e analisar-se as curvas tensão vs. extensão para
os ensaios monotónicos de tração uniaxiais nas direções x e y, a curva tensão média vs. extensão
superficial para o ensaio monotónico de tração biaxial no plano xy e a curva tensão de corte média vs.
distorção para o ensaio monotónico de corte no plano xy, da estrutura de grafeno. No final do capítulo,
irá efetuar-se a validação das propriedades resistentes obtidas, a partir da sua comparação com as
calculadas noutros estudos.

4.1. Implementação de um Modelo Não-Linear em Elementos Finitos
Como referido na secção 3.2, a ligação C-C é caracterizada por uma relação não-linear entre
a força e o deslocamento interatómico. Esta ligação covalente pode ser simulada utilizando (i) uma lei
elástica não-linear na qual a deformação é totalmente recuperada na descarga ou (ii) uma lei
elastoplástica não-linear, na qual a deformação é parcialmente recuperada na descarga. Como
discutido em Daniels et al. (2015) “(…) a deformação elástica pode produzir alterações mensuráveis na
estrutura eletrónica do grafeno. Estas alterações tornam-se significativamente mais pronunciadas
quando as tensões aplicadas induzem deformações inelásticas para além do regime reversível. Neste
regime plástico, a estrutura atómica é permanentemente transformada, mesmo após a descarga.
Marcado pela criação de defeitos, o regime plástico é estabelecido por funcionalização, aquecimento e
bombardeamento de eletrões/iões. (...)”. Portanto, para obter as tensões máximas, a rutura da ligação
e os mecanismos de falha do grafeno, é crucial modelar a ligação C-C com uma lei elastoplástica nãolinear.
Em termos de implementação da ligação C-C e da estrutura de grafeno em Abaqus (DS
Simulia, 2013), o procedimento é igual ao descrito nas subsecções 3.3.2 e 3.3.3, respetivamente,
exceto na definição do material, do Step e de algumas condições fronteira.
Para efetuar as análises monotónicas não se pode considerar apenas a componente elástica
do grafeno uma vez que se irão atingir extensões elevadas. É necessário adicionar o comportamento
plástico da ligação C-C. Deste modo, na definição do material no programa Abaqus (DS Simulia, 2013)
adicionou-se, além da componente elástica, uma componente plástica.
A componente elástica foi definida identicamente à do capítulo anterior, selecionando um
material isotrópico com um módulo de elasticidade de 115,53 nN/Å2 e coeficiente de Poisson nulo.
Já para definir a componente plástica, partiu-se da função não-linear do potencial de Morse.
Procedeu-se à discretização do gráfico da função representada pela equação 3.4, obtendo-se uma
tabela com uma coluna correspondente ao alongamento da ligação, Δr, e outra correspondente à força,
F.
𝐹 = 2𝛽𝐷𝑒 (1 − 𝑒 −𝛽 ∆𝑟 )𝑒 −𝛽 ∆𝑟
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(3.4)

De seguida, dividiram-se os valores da força pela área da secção da ligação, Ac (que se
assumiu no capítulo anterior como 1 Å2), e os valores do deslocamento pelo comprimento inicial da
ligação, r0 = 1,39 Å. Efetuando estes dois procedimentos, obtém-se uma tabela com os valores de
tensão numa coluna e extensão noutra, para a ligação C-C considerada. Estes são valores nominais,
contudo para serem inseridos no Abaqus (DS Simulia, 2013) é necessário calcular os valores de tensão
e extensão reais, para ter em conta o efeito da diminuição de área da secção transversal da viga/barra
sempre que a mesma é tracionada sob regime plástico. Com esse intuito, utilizaram-se as equações
4.1 e 4.2:
𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝜎𝑛𝑜𝑚 (1 + 𝜀𝑛𝑜𝑚 )
𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙
𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙 = ln(1 + 𝜀𝑛𝑜𝑚 ) −
𝐸𝑏

(4.1)
(4.2)

sendo σreal a tensão real, σnom a tensão nominal, εreal a extensão real, εnom a extensão nominal e Eb o
módulo de elasticidade da ligação C-C, definido no capítulo anterior como 115,53 nN/Å2.
Na figura 4.1, pode observar-se o gráfico com os pontos de tensão nominal vs. extensão
nominal, a azul, e os pontos de tensão real vs. extensão real, a verde. Verifica-se que a tensão real é
maior que a nominal até uma extensão de aproximadamente 0,35. A partir daí a tensão nominal é
maior.
Tensão Nominal

1000

Tensão Real

Tensão, σb [GPa]

800

600

400

200

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8
1
1,2
Extensão, εb [-]

1,4

1,6

1,8

2

Figura 4.1 – Discretização das curvas tensão - extensão nominal (azul) e verdadeira (verde), da ligação C-C.

Resta inserir os valores de tensão-extensão real no Abaqus (DS Simulia, 2013). A figura 4.2
mostra a janela onde foi inserida a componente plástica do material da ligação C-C. Selecionou-se o
encruamento isotrópico e, de seguida, foram colocados, em Data, os pontos de tensão real no Yield
Stress, em [nN/A2], e extensão real correspondente no Plastic Strain.
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Figura 4.2 – Janela do Abaqus (DS Simulia, 2013) onde se inseriram as características plásticas da ligação C-C.

A tabela com todos os pontos de tensão e extensão real está presente no Anexo B. Devido às
limitações inerentes ao programa Abaqus (DS Simulia, 2013), o comportamento plástico não foi definido
para extensões negativas, admitindo-se, nessas situações, o comportamento elástico linear, com
módulo de elasticidade igual a 115,53 nN/Å2.

4.2. Ensaio Monotónico à Ligação Carbono-Carbono
Antes de se iniciar a análise monotónica à estrutura de grafeno, será efetuado um ensaio
monotónico de tração uniaxial na direção x a uma ligação C-C.
Como se pode observar na figura 4.3, impuseram-se deslocamentos nulos em x e y no nó 1 e
um deslocamento na direção x de 2,78 Å no nó 2, isto é, o dobro do comprimento inicial da ligação
(correspondendo a uma extensão de 2).
y
ux,1 = 0
ux,2 = 2,78 Å

uy,1 = 0

x

Figura 4.3 – Condições fronteira dos nós 1 e 2 da ligação C-C, para o ensaio monotónico uniaxial na direção x.
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Criou-se um Step do tipo Static General com um Initial increment Size de 0,01, um Minimum
increment Size de 1E-20 e um Maximum increment Size de 0,2. De seguida, selecionou-se, no Field
Output, a variável que se irá medir, neste caso, a força de reação na direção x.
Depois de criado o Job relativo ao Step gerado, efetuou-se a simulação. O que o programa de
elementos finitos efetua são incrementos de deslocamentos, maiores ou menores consoante os valores
inseridos nos Initial increment Size, Minimum increment Size e Maximum increment Size, até chegar
ao deslocamento imposto pelo utilizador nas condições fronteira. O mesmo se passou no capítulo
anterior, contudo, apenas interessavam os valores do incremento final. Com o intuito de construir a
curva tensão vs. extensão no nó 2, mediram-se os valores da força de reação na direção x, Fx, para
cada incremento de deslocamento, até se alcançar a extensão de 2. Deste modo, para obter em cada
incremento a tensão na direção x, a partir da força de reação na mesma direção, e a extensão na
direção x a partir do deslocamento na mesma direção, utilizaram-se as equações 4.3 e 4.4:

𝜎𝑥 =
𝜀𝑥 =

𝐹𝑥
𝐴𝑐
𝑢𝑥

(4.3)
(4.4)

𝑟0

onde σx é a tensão uniaxial na direção x, εx é a extensão na direção x, Fx é a força de reação na direção
x, Ac a área da secção da ligação (igual a 1 Å2), ux é o deslocamento na direção x e r0 o comprimento
inicial da ligação, igual a 1,39 Å.
Com os resultados obtidos, contruiu-se a curva tensão vs. extensão que pode ser observada
na figura 4.4. Os vários pontos correspondem aos vários incrementos a partir dos quais se calcularam
os valores de tensão e extensão. Nos gráficos posteriores, os pontos correspondentes aos incrementos
não apresentados, mostrando-se apenas a curva construída a partir deles.
1000
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Figura 4.4 – Curva tensão - extensão na direção x do ensaio monotónico a uma ligação C-C.
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2

Analisando o gráfico da figura 4.4, verifica-se que inicialmente a tensão aumenta à medida que
a extensão aumenta. Em termos qualitativos, a curva assemelha-se ao comportamento não-linear
descrito no potencial de Morse modificado. Observa-se ainda que a tensão máxima obtida no ensaio
monotónico à ligação C-C é de, aproximadamente, 953 GPa. Na definição do material plástico a tensão
máxima inserida foi de 955,4 GPa. Concluiu-se que o valor da tensão máxima é bastante próximo do
inserido na característica plástica do material. Após se verificar a tensão máxima observa-se o
amaciamento da ligação C-C.

4.3. Ensaios Monotónicos à Estrutura do Grafeno
De seguida, será analisada a estrutura de grafeno através de ensaios monotónicos. A
modelação da estrutura foi idêntica à modelação descrita na subsecção 3.3.3, modificando-se apenas
o material elástico para elastoplástico, como descrito em 4.1, alguns parâmetros do Step e as condições
fronteira, como será referido seguidamente.
Na definição do Step, em todas as simulações seguintes, foi ativado o Automatic Stabilization,
com a opção Specify dissipated energy fraction e selecionado Use adaptative stabilization with max.
ratio of stabilization to strain energy, com os valores de defeito 0,0002 e 0,05, respetivamente. Os
restantes parâmetros utilizados no Step criado, bem como as condições fronteira impostas, estão
presentes nas tabelas 4.1 a 4.4, de acordo com o tipo de ensaio a realizar.
Tabela 4.1 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio monotónico de tração uniaxial na direção x.

Condições Fronteira

Step
Ensaio
monotónico
de tração
uniaxial em
x

Nós do lado direito: ux = 60 Å;

Time Step: 1000;

Nós do lado esquerdo: ux = 0;

Initial increment size: 0,006;

Os dois nós centrais do lado esquerdo: uy = 0,

Minimum increment size: 10-20;
Maximum increment size: 0.011.

para evitar movimentos de corpo rígido;
Deslocamentos nulos em uZ (estrutura 2D).

Tabela 4.2 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio monotónico de tração uniaxial na direção y.

Condições Fronteira

Step
Ensaio
monotónico
de tração
uniaxial em
y

Nós do lado superior: uy = 60 Å;

Time Step: 1000;

Nós do lado inferior: uy = 0;

Initial increment size: 0,005;

Nó central do lado inferior: ux = 0, para evitar

Minimum increment size: 10-20;
Maximum increment size: 0,014.

movimentos de corpo rígido;
Deslocamentos nulos em uZ (estrutura 2D).
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Tabela 4.3 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio monotónico de tração biaxial no plano xy.

Condições Fronteira

Step
Ensaio
monotónico

Nós do lado superior: uy = 90 Å;
Time Step: 1000;

de tração

Initial increment size: 0.005;

biaxial no

Minimum increment size: 10-20;

plano xy

Maximum increment size: 0,01.

Nós do lado inferior: uy = -90 Å;
Nós do lado direito: ux = 90 Å;
Nós do lado esquerdo: ux = -90 Å;
Deslocamentos nulos em uZ (estrutura 2D).

Tabela 4.4 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio monotónico de corte no plano xy.

Condições Fronteira

Step
Ensaio
monotónico
de corte no
plano xy

Nós do lado superior: ux = 90 Å;
Time Step: 1000;

Nós do lado inferior: ux = -90 Å;

Initial increment size: 0,005;

Nós do lado direito: uy = 90 Å;

Minimum increment size: 10-20;

Nós do lado esquerdo: uy = -90 Å;

Maximum increment size: 0,01.

Deslocamentos nulos em uZ (estrutura 2D).

Salienta-se que o critério que esteve na base da escolha dos valores dos deslocamentos
impostos foi o de permitirem alcançar a rutura do material. Outros valores poderiam ter sido escolhidos
desde que permitissem essa rutura. Já os valores dos Steps influenciam o valor dos incrementos de
deslocamentos que se verificarão até se alcançar o valor de deslocamento imposto em cada ensaio.
Inseridos os parâmetros do Step e as condições fronteira presentes nas tabela 3.1 a 3.4, efetuou-se a
simulação em Abaqus (DS Simulia, 2013), para cada um dos quatro ensaios. Os resultados são
apresentados e discutidos em seguida.
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4.4. Resultados
Em seguida são apresentados e analisados os resultados dos ensaios monotónicos ao grafeno.

4.4.1.

Ensaio Monotónico de Tração Uniaxial na direção x

Neste ensaio foram obtidas as forças de reação, Fx, em cada nó do lado direito da estrutura de
grafeno, para cada incremento de deslocamento ux. Efectou-se o somatório dessas forças, em cada
incremento, obtendo-se o somatório das forças de reação na direção x, ∑Fx, em cada incremento. Com
intuito de obter o gráfico tensão-extensão, calculou-se a tensão, σx, e a extensão, εx, para cada
incremento, da seguinte forma:
∑𝐹𝑥
𝐻𝑖 ∗ 𝑡
𝑢𝑥
𝜀𝑥 =
𝐿𝑖

𝜎𝑥 =

(4.5)
(4.6)

em que t é a espessura do grafeno de 3,4 Å e Li e Hi são os comprimentos iniciais da estrutura (tabela
3.1). Assim, construiu-se a curva tensão - extensão do ensaio monotónico de tração uniaxial na direção
x, que pode ser visualizada no gráfico da figura 4.5. Pode também observar-se nessa figura a reta com
declive igual ao módulo de elasticidade na direção x, calculado no capítulo anterior (Ex = 920,2 GPa).

Figura 4.5 – Curva tensão - extensão do ensaio monotónico de tração uniaxial na direção x (azul) e reta com
declive igual ao módulo de elasticidade do grafeno na direção x (preto).

Relativamente à curva a azul da figura 4.5, verifica-se que, à medida que a extensão aumenta,
a tensão também aumenta (pontos 0, 1 e 2). Inicialmente, o comportamento é elástico linear, como
mostra a coincidência da curva com a reta (a preto) de declive igual ao módulo de elasticidade na
direção x. A partir de uma extensão de aproximadamente 0,03, o comportamento torna-se
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elastoplástico. A tensão máxima, de aproximadamente 142 GPa, é atingida a uma extensão de 0,211
(ponto 2). Neste ponto inicia-se a rutura (pontos 3 e 4), sendo a tensão quase nula no ponto 5. Esta
rutura é de caráter “frágil". Os pontos 0 a 5 da figura 4.5 correspondem às imagens da figura 4.6, onde
se apresentam as tensões ao longo dos elementos da estrutura de grafeno. Verifica-se um aumento
das tensões nos elementos da imagem 0 para 1 e da 1 para 2. A distribuição de tensões é homogénea
em quase toda a estrutura. Nas imagens 3 e 4 é visível o desenvolvimento da rutura. Verifica-se nestas
imagens que ocorre uma diminuição de tensão junto aos elementos onde já houve rutura, e que esta
se vai propagando ao longo da estrutura, segundo duas diagonais a 60º com a horizontal,
aproximadamente. A imagem 5 mostra a parte final do ensaio, em que a rutura é completa e as tensões
nos elementos são praticamente nulas. Note-se que a tensão máxima ocorrida nos elementos ao longo
do ensaio é de 955,2 GPa, valor aproximadamente igual à tensão máxima dada na definição do material
na secção 4.1, 955,4 GPa.

[102 GPa]
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Figura 4.6 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 4.5, no ensaio monotónico
de tração uniaxial na direção x.
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4.4.2.

Ensaio Monotónico de Tração Uniaxial na direção y

À semelhança do efetuado no ensaio anterior, calcularam-se as forças de reação, Fy, em cada
nó do lado superior da estrutura de grafeno, para cada incremento do deslocamento na direção y, uy.
Obteve-se depois o somatório destas forças, ∑Fy, em cada incremento. Deste modo, calculou-se a
tensão, σy, e a extensão, εy, para cada incremento, pelas equações 4.7 e 4.8:
∑𝐹𝑦
𝐿𝑖 ∗ 𝑡
𝑢𝑦
𝜀𝑦 =
𝐻𝑖

𝜎𝑦 =

(4.7)

(4.8)

em que t é a espessura do grafeno de 3,4 Å e Li e Hi são os comprimentos iniciais da estrutura,
presentes na tabela 3.1. Assim, construiu-se a curva de tensão - extensão deste ensaio, presente na
figura 4.7. Pode também observar-se nessa figura a reta com declive igual ao módulo de elasticidade
na direção y, calculado no capítulo anterior (Ey = 903,3 GPa).

Figura 4.7 – Curva tensão - extensão do ensaio monotónico de tração uniaxial na direção y (azul) e reta com
declive igual ao módulo de elasticidade do grafeno na direção y (preto).

À semelhança do ensaio anterior, quando a extensão aumenta a tensão também aumenta
(pontos 0, 1 e 2). Inicialmente, a curva a azul e a reta a preto são coincidentes, concluindo-se assim
que a deformação é elástica linear. A partir de uma extensão de aproximadamente 0,025, a deformação
torna-se elastoplástica. No ponto 2 é verificada a tensão máxima, de 113,3 GPa, a que corresponde
uma extensão de 0,187. A tensão máxima do ensaio monotónico em x é cerca de 25% superior à do
ensaio em y. Já relativamente à extensão correspondente a esta tensão, a do ensaio monotónico em x
é também maior, em cerca de 13%. Pode assim concluir-se que o grafeno é mais resistente na direção
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x do que na direção y. Entre os pontos 2 e 4 verifica-se a rutura de caráter “frágil”. No ponto 5, a tensão
é quase nula.
As imagens 0 a 5 da figura 4.8 representam as tensões nos elementos da estrutura de grafeno,
correspondentes aos pontos da figura 4.7. Mais uma vez se verifica um progressivo aumento das
tensões nos elementos de 0 para 1 e de 1 para 2. Em 3 e 4 verifica-se o desenvolvimento da rutura
segundo uma linha aproximadamente horizontal. Pode também observar-se a propagação da
diminuição das tensões nos elementos, do lado superior para o inferior. Na imagem 5 praticamente
todos os elementos da estrutura apresentam tensões nulas. Novamente a tensão máxima verificada
nos elementos (955,4 GPa) é idêntica à definida em 4.1.

[102 GPa]
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Figura 4.8 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 4.7, no ensaio monotónico
de tração uniaxial na direção em y.
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4.4.3.

Ensaio Monotónico de Tração Biaxial no plano xy

Do ensaio monotónico de tração biaxial foram obtidas as forças de reação, Fx, em cada nó do
lado direito da estrutura de grafeno, e as forças de reação, Fy, em cada nó do lado superior da estrutura
de grafeno, para cada incremento de deslocamento ux e uy, respetivamente. Depois de se efetuar o
somatório de todas as forças nas respetivas direções, ∑Fx e ∑Fy, foi possível efetuar o cálculo das
tensões nas direções x, σx, recorrendo à equação 4.5, e y, σy, recorrendo à equação 4.7, para cada
incremento. Obtidas as tensões em ambas as direções, calculou-se a tensão média, 𝜎̅, para cada
incremento, dada por:

𝜎̅ =

𝜎𝑥 +𝜎𝑦
2

(4.9)

Calculou-se ainda a extensão superficial, εA, para cada incremento, dada pela equação 4.10:

𝜀𝐴 =

𝐿𝑓 . 𝐻𝑓 − 𝐿𝑖 . 𝐻𝑖 (𝐿𝑖 + 2𝑢𝑥 ). (𝐻𝑖 + 2𝑢𝑦 ) − 𝐿𝑖 . 𝐻𝑖
=
𝐿𝑖 . 𝐻𝑖
𝐿𝑖 . 𝐻𝑖

(4.10)

em que Li e Hi são os comprimentos iniciais da estrutura (tabela 3.1). Deste modo, foi possível obter a
curva tensão média – extensão superficial do ensaio biaxial no plano xy, que pode ser observada na

Tensão Média, 𝝈
̅ [GPa]

figura 4.9 (azul). Nessa figura representa-se ainda a reta de declive igual ao módulo volumétrico, K.

Extensão Superficial, εA [-]
Figura 4.9 – Curva tensão média - extensão superficial do ensaio monotónico de tração biaxial no plano xy (azul)
e reta com declive igual ao módulo volumétrico do grafeno (preto).

Analisando a curva a azul da figura 4.9, verifica-se que a tensão média aumenta à medida que
a extensão superficial é maior (pontos 0, 1 e 2). No início, este aumento é elástico linear até εA≈0,025,
como se pode observar pela coincidência da reta preta a tracejado com a curva a azul. A partir desta
extensão, entra-se no domínio elastoplástico. No ponto 2, verifica-se a tensão média máxima (≈116
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GPa), a que corresponde uma extensão superficial de aproximadamente 0,401. Salienta-se o facto de
esta tensão média máxima ser muito idêntica à tensão máxima do ensaio monotónico na direção y
(≈113,3 GPa). A partir deste ponto ocorre uma diminuição brusca da tensão média, ocorrendo a rutura
do material (2 a 6), de caráter “frágil”. No ponto 7, a tensão na estrutura é quase nula.
Salienta-se ainda que a rutura no ensaio biaxial ocorre quando as extensões nas direções x e
y são 0,183 e 0,184, respetivamente. O valor da extensão de rutura em x é diferente da extensão de
rutura no ensaio monotónico em x (0,211), mas a extensão de rutura em y é bastante próxima da
extensão de rutura do ensaio monotónico em y (0,187).
A tensões ao longo da estrutura de grafeno neste ensaio podem ser visualizadas nas imagens
0 a 7 da figura 4.10, que correspondem aos pontos do gráfico da figura 4.9. Inicialmente, as tensões
aumentam de 0 para 1 e de 1 para 2. A rutura inicia-se na direção y, pois esta é a direção menos
resistente (imagem 3), e, posteriormente, também ocorre na direção x (imagem 4). Da imagem 4 para
5 e da 5 para 6, verifica-se uma diminuição das tensões nos elementos, dos cantos para o centro da
estrutura. A tensão máxima verificada nos elementos (955,4 GPa) é idêntica à definida em 4.1.
[102 GPa]
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Figura 4.10 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 4.9, no ensaio
monotónico de tração biaxial no plano xy.
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4.4.4.

Ensaio Monotónico de Corte no plano xy

Após efetuada a simulação do ensaio monotónico de corte, foram obtidas as forças de reação,
Fx, em cada nó do lado superior da estrutura de grafeno e as forças de reação, Fy, em cada nó do lado
direito da estrutura de grafeno, para cada incremento de deslocamento ux e uy, respetivamente. Em
seguida, obteve-se o somatório das forças de reação, ∑Fx e ∑Fy, e efectou-se o cálculo das tensões
de corte, τx e τy, para cada incremento, de acordo com as equações 4.11 e 4.12, respetivamente:

𝜏𝑥 =

∑𝐹𝑥
𝐿𝑖 ∗ 𝑡

(4.11)

𝜏𝑦 =

∑𝐹𝑦
𝐻𝑖 ∗ 𝑡

(4.12)

em que t é a espessura do grafeno de 3,4 Å e Li e Hi são os comprimentos iniciais da estrutura,
presentes na tabela 3.1. Seguidamente, calculou-se a tensão de corte média, 𝜏̅, e a distorção, γ, para
cada incremento, recorrendo às equações 4.13 e 4.14, respetivamente.
𝜏𝑥 +𝜏𝑦
2
2𝑢𝑦 2𝑢𝑥
𝛾=
+
𝐿𝑖
𝐻𝑖

(4.13)

𝜏̅ =

(4.14)

Deste modo, procedeu-se à construção da curva tensão de corte média - distorção, que pode
ser observada na figura 4.11 (azul). Nesta figura também pode ser visualizada a reta de declive igual

Tensão de Corte Média, 𝝉̅ [GPa]

ao módulo de corte, G (tracejado a preto).

[rad]
Figura 4.11 – Curva tensão de corte média - distorção do ensaio monotónico de corte no plano xy (azul)
e reta com declive igual ao módulo de corte do grafeno (preto).
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Através da análise da curva a azul da figura 4.11, verifica-se que, à medida que a distorção é
maior, a tensão de corte média aumenta (pontos 0, 1 e 2). Até uma distorção de aproximadamente 0,08
rad, esse aumento é elástico linear, como mostra a coincidência da curva a azul com a reta de declive
igual ao módulo de corte, a preto. A tensão de corte média máxima (104,6 GPa) é atingida para uma
distorção de aproximadamente 0,366 rad (ponto 2). A partir deste ponto, verifica-se uma diminuição de
tensão até ao ponto 3, não sendo obtida uma propagação da rutura completa neste ensaio.
Os pontos da figura 4.11 relacionam-se com as imagens 0 a 3 da figura 4.12, onde se podem
observar as tensões nos elementos da estrutura, durante este ensaio. É visível o aumento de tensões
nos elementos de 0 para 1 e de 1 para 2. Partindo do pormenor da imagem 2 para o pormenor da
imagem 3, é possível observar a rutura localizada em alguns elementos dos cantos superior direito e
inferior esquerdo. De novo se salienta que a tensão máxima nos elementos é igual a 955,4 GPa,
idêntica à definida em 4.1.

[102 GPa]
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Figura 4.12 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 4.11, no ensaio
monotónico de corte no plano xy.
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4.5. Validação dos Resultados
Nesta secção, serão validados os resultados obtidos anteriormente. Na tabela 4.5 estão
presentes não só esses resultados, como também os obtidos por outros estudos para as propriedades
resistentes em termos de:
•

Tensões máximas e respetivas extensões dos ensaios monotónicos de tração uniaxiais nas
direções x, σmax,x e εx, e y, σmax, y e εy;

•

Tensão média máxima e respetiva extensão superficial do ensaio monotónico de tração biaxial
no plano xy, 𝝈
̅ max e εA;

•

Tensão média de corte máxima e respetiva distorção do ensaio monotónico de corte no plano
xy, 𝝉̅max e γ.
Tabela 4.5 – Propriedades resistentes do grafeno.

Uniaxiais
Estudo

Método

σmax, x

σmax, y

[GPa]

[GPa]

([N/m])

([N/m])

Modelo

MM/EF

142,0

113,3

presente

Morse

(48,3)

(34,5)

Lee et al.
(2008)
Liu et al.
(2007)

DFT

εx

εy

[-]

[-]

0,211

0,187

124

Exper.

Biaxiais

0,25

(42)
118,9

108,1

(40,4)

(36,74)

Cadelano et

MD

124,7

al. (2009)

TB

(42,4)

Zhao et al.

MD

105,4

88,7

(2009)

AIREBO

(35,8)

(30,2)

Georgantzinos

MM/EF

120,3

93,9

et al. (2011)

Morse

(40,9)

(31,9)

0,266

0,194

0,28

𝝈
̅ max
[GPa]
([N/m])
116,0
(39,4)

Corte
εA
[-]

0,401

𝝉̅max
[GPa]
([N/m])
104,6
(35,6)

γ
[rad]

0,366

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,13

-

-

0,269

0,198

-

-

114,4
(38,9)

0,335

Os valores das tensões presentes na tabela 4.5 são apresentados em [GPa] e [N/m].
Novamente, a comparação entre eles será realizada em [GPa], sendo a explicação idêntica à efetuada
na secção 3.6.
Analisando os valores para os ensaios uniaxiais, verifica-se que nos estudos realizados por
Lee et al. (2008) e Cadelano et al. (2009) o grafeno apresenta um comportamento isotrópico em ambas
as direções x e y. Nos restantes estudos apresenta comportamento ortotrópico, sendo verificado em
todos que o grafeno é mais resistente na direção x (zigzag) que na direção y (armchair), à semelhança
do obtido no presente trabalho. A extensão em que se verifica a tensão máxima também é maior na
direção x. Nos estudos efetuados por Georgantzinos et al. (2011) e Zhao et al. (2009) é visível, pelas

54

curvas tensão-extensão apresentadas, o comportamento inicialmente elástico e a rutura de caráter
“frágil” (região localizada de rutura que se propaga a toda a estrutura) quando atingida a tensão
máxima. Já em Liu et al. (2007), a curva de tensão - extensão sugere alguma ductilidade após ser
atingido o ponto de tensão máxima em ambos os ensaios monotónicos nas direções x e y.
Relativamente ao valor das tensões máximas dos ensaios uniaxiais, os resultados obtidos
neste trabalho são ligeiramente superiores aos presentes na literatura. A maior diferença verifica-se em
relação ao estudo efetuado por Zhao et al. (2009): os valores de tensão máxima nas direções x e y
obtidos no presente trabalho são superiores em cerca de 33% e 28%, respetivamente. Em relação ao
estudo elaborado por Georgantzinos et al. (2011) os resultados das tensões máximas nas direções x e
y são inferiores em cerca de 15% e 17%, respetivamente. Ao calcular-se o valor médio das tensões
máximas em x e y obtidas neste trabalho ((σmax,x + σmax,y )/2 ≈ 128 GPa) verifica-se que este valor é
muito próximo do apresentado no ensaio experimental de Lee et al. (2008), em que o grafeno é
considerado isotrópico. Já em relação às extensões correspondentes às tensões máximas, os valores
obtidos no modelo testado são ligeiramente inferiores em relação aos outros estudos presentes na
tabela 4.5, com exceção do estudo realizado por Zhao et al. (2009).
Quanto às propriedades resistentes do ensaio biaxial, não foram encontrados estudos na
literatura para comparação de valores. Pode referir-se apenas que, os valores da tensão máxima e da
extensão em y correspondente (0,184) são muito próximos dos valores de tensão máxima e respetiva
extensão do ensaio monotónico uniaxial na direção y.
Por fim, no ensaio de corte, o valor de tensão máxima obtido é bastante próximo do indicado
por Georgantzinos et al. (2011), havendo uma diferença de apenas 9%. O valor da distorção que
corresponde à tensão média de corte máxima é também bastante próximo do indicado nesse estudo.
Dado que os diversos tipos de análises utilizam diferentes teorias, parâmetros e modelações,
é expectável que os valores das propriedades resistentes do grafeno variem de estudo para estudo.
Contudo, e como se verificou na análise supra realizada, essas diferenças não são muito acentuadas.
Pode então considerar-se que o modelo construído e analisado neste trabalho está validado também
para as propriedades resistentes.
No Anexo C é discutida a influência da área da secção da ligação C-C nas propriedades
resistentes e nas propriedades elásticas.
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5. Análise do Comportamento Cíclico do Grafeno
Após terem sido obtidas e validadas as propriedades elásticas e resistentes do grafeno,
procede-se à análise da estrutura de grafeno quando sujeita a deslocamentos cíclicos.
Esta análise irá iniciar-se com o ensaio cíclico a uma ligação C-C. Em seguida, serão efetuados
à estrutura de grafeno quatro tipos de ensaios cíclicos: uniaxiais nas direções x e y, biaxial no plano xy
e de corte no plano xy. Posteriormente, serão discutidos os resultados obtidos nesses ensaios em
termos das evoluções tensão - extensão para os ensaios uniaxiais, tensão média - extensão superficial
para o ensaio biaxial e tensão de corte média - distorção para o ensaio de corte. Será ainda obtida e
analisada a densidade de energia plástica dissipada (DEPD) da estrutura de grafeno, ao longo de cada
ensaio. Por fim, será feita a comparação da DEPD entre os vários ensaios cíclicos realizados.

5.1. Implementação de um Modelo de Elementos Finitos para a Análise Cíclica
A implementação no Abaqus (DS Simulia, 2013) é similar à efetuada no capítulo anterior, em
termos da definição da estrutura, características geométricas e material. As diferenças residem na
definição do Step, das condições fronteira e da utilização do comando Amplitude. Este permite definir
os ciclos para cada ensaio em termos de uma tabela composta por duas colunas: uma onde se insere
o tempo/frequência (Time/Frequency) e outra onde se insere a respetiva amplitude (Amplitude), que
será multiplicada pelo deslocamento imposto. Deste modo, ao variar a amplitude, os deslocamentos
impostos variam ao longo do ensaio em questão. Na figura 5.1 pode ser observada essa tabela.

Figura 5.1 – Janela do programa Abaqus (DS Simulia, 2013) onde serão definidas as características do ciclo em
termos de tempo/frequência e de amplitude dos deslocamentos impostos.

Além disto, é necessário inserir o número de períodos aquando da definição do Step, em Time
Period que deverá ser igual ao Time/Frequency maior.
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5.2. Ensaio Cíclico à Ligação Carbono - Carbono
Primeiramente, irá efetuar-se a análise cíclica a uma ligação C-C. Esta análise consiste num
ensaio cíclico uniaxial na direção x, cuja amplitude do deslocamento imposto vai variando.
A ligação foi implementada como no capítulo anterior, recorrendo a um material elastoplástico,
com endurecimento isotrópico, sendo mantidas as mesmas características geométricas. Quanto às
condições fronteira, impôs-se um deslocamento nulo nas direções x e y no nó 1 e um deslocamento de
1,39 Å no nó 2, como se pode observar na figura 5.2.
y
ux,1 = 0

x

ux,2 = 1, 39 Å

uy,1 = 0

Figura 5.2 – Condições fronteira dos nós 1 e 2 da ligação C-C, para o ensaio cíclico uniaxial na direção x.

Utilizando a opção Amplitude, definiram-se os ciclos presentes na figura 5.3. A amplitude vai
multiplicar pelo deslocamento do nó 2 na direção x, ux,2.
0,4
0,35

Amplitude [-]

0,3
0,25
0,2
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0,1
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Ciclo [-]
Figura 5.3 – Ciclos impostos à ligação C-C.

Criou-se um Step do tipo Static General, adicionando um Time Period igual a 15. Considerouse um Initial increment Size de 0,01, um Minimum increment Size de 1E-20 e um Maximum increment
Size de 0,01 (o valor do incremento inicial é igual ao valor máximo do incremento). Seguidamente,
selecionou-se, no Field Output, a variável que se irá medir, neste caso, a força de reação, Fx. Após se
efetuar a simulação e obtida a força de reação na direção x, Fx, para cada incremento no nó 2, obtevese o gráfico da figura 5.4, utilizando a mesma metodologia da secção 4.2.
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Extensão, εx [-]

Figura 5.4 – Evolução da tensão - extensão dos ensaios cíclico (azul e roxo) e monotónico (verde), em x, da
ligação C-C. Os pontos a azul escuro correspondem ao máximo de extensão alcançado em cada ciclo.

O gráfico da figura 5.4 apresenta a evolução da tensão - extensão em x da ligação C-C, durante
os ciclos 1 a 7. Os ciclos 1 a 4 estão representados a azul, enquanto que os ciclos 5 a 7 estão
representados a roxo. Os pontos a azul escuro correspondem aos pontos de extensão máxima atingida
em cada ciclo (pontos 1 a 7). Nessa mesma figura, a tracejado verde, encontra-se ainda a curva tensãoextensão obtida no ensaio monotónico na direção x à ligação C-C.
Observando o gráfico da figura 5.4, é notória a coincidência dos primeiros quatro ciclos com a
curva a tracejado, durante o aumento de extensão. Após se alcançar o ponto de extensão máxima
nestes quatro ciclos, ocorre a diminuição da tensão/extensão que é elástica linear, tal como esperado
(à compressão admitiu-se que o material da ligação C-C apresentava um comportamento elástico
linear). O declive apresentado é aproximadamente igual ao módulo de elasticidade da ligação C-C (Eb
= 115,53 nN/Å2). De notar ainda que, nos ciclos 2, 3 e 4 a evolução tensão - extensão inicial é elástica
aproximadamente linear e coincidente com a diminuição de tensão - extensão do ciclo anterior, até ser
atingida a extensão máxima deste. A partir daí a evolução coincide novamente com a curva monotónica.
No ciclo 4, a diminuição de tensão/extensão é ligeiramente diferente. A tensão máxima à tração,
definida no comportamento plástico, é também assumida pelo programa na parte de compressão, isto
é, o valor da tensão, em módulo, não pode exceder os 955,4 GPa. Assim, e como o declive da
recuperação do ciclo 4 é demasiado elevado para se atingir a extensão nula com uma tensão menor
em módulo que 955,4 GPa, ocorre uma brusca alteração da evolução tensão - extensão. Esta mantémse aproximadamente linear, mas o declive passa a ser negativo, como se pode observar na figura 5.4.
A partir do ciclo 5, as extensões máximas atingidas, situam-se na parte descendente da curva
monotónica, que corresponde ao amaciamento. Como se pode observar, deixa de ocorrer a
coincidência da curva do ensaio cíclico com a curva do ensaio monotónico. Com efeito, no início do
ciclo 5, a tensão aumenta linearmente até atingir o valor de tensão máxima atingido no ensaio
imediatamente anterior (aproximadamente o valor máximo de tensão do material). Contudo, este valor
de tensão corresponde a uma extensão inferior à imposta na definição do ciclo. Como a tensão já não
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pode aumentar, para alcançar a extensão pretendida, a evolução tensão-extensão altera-se, passando
a ter declive negativo. O valor de tensão no ponto de extensão máxima é inferior ao da curva
monotónica. A recuperação é qualitativamente semelhante à recuperação do ciclo 4.
Nos ciclos 6 e 7 as tensões correspondentes à extensão máxima diferem ainda mais da tensão
do ensaio monotónico, sendo cada vez mais pequenas. As evoluções tensão-extensão destes são
idênticas à do ciclo 5.
De salientar ainda que nos ciclos 5, 6 e 7 a tensão máxima ocorre antes da extensão máxima.
O mesmo se aplica na parte de compressão, isto é, a tensão mínima ocorre antes da extensão nula.
No último ciclo, a tensão é já muito próxima de zero. Ou seja, há uma degradação mecânica da ligação
C-C à medida que a extensão, em cada ciclo, é maior.

5.3. Ensaios Cíclicos à Estrutura de Grafeno
De seguida, será analisada a estrutura de grafeno quando sujeita a deslocamentos cíclicos.
Novamente, a estrutura de grafeno foi modelada identicamente à do capítulo 4, utilizando o mesmo tipo
de material elastoplástico.
Os parâmetros do Step e as condições fronteira utilizados estão presentes nas tabelas 5.1 a
5.4, de acordo com o tipo de ensaio cíclico (uniaxiais nas direções x e y, biaxiais e de corte).
De salientar que os valores não nulos de deslocamento introduzidos em cada ensaio,
correspondem aos deslocamentos em que ocorreu a rutura da estrutura de grafeno nos ensaios
monotónicos correspondentes, conforme calculado no capítulo anterior.
Tabela 5.1 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio cíclico uniaxial na direção x.

Condições Fronteira

Step
Ensaio
cíclico
uniaxial em
x

Nós do lado direito: ux = 21,90 Å;
Time Step: 1000;

Nós do lado esquerdo: ux = 0;

Initial increment size: 0,005;

Os dois nós centrais do lado esquerdo: uy = 0,

Minimum increment size: 10-20;
Maximum increment size: 0,015.

para evitar movimentos de corpo rígido;
Deslocamentos nulos em uZ (estrutura 2D).

Tabela 5.2 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio cíclico uniaxial na direção y.

Condições Fronteira

Step
Ensaio
cíclico
uniaxial em
y

Nós do lado superior: uy = 19,20 Å;

Time Step: 1000;

Nós do lado inferior: uy = 0;

Initial increment size: 0,005;

Nó central do lado inferior: ux = 0, para evitar

Minimum increment size: 10-20;
Maximum increment size: 0,015.

movimentos de corpo rígido;
Deslocamentos nulos em uZ (estrutura 2D).
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Tabela 5.3 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio cíclico biaxial no plano xy.

Condições Fronteira

Step
Ensaio
cíclico
biaxial no
plano xy

Nós do lado superior: uy = 9,48 Å;
Time Step: 1000;

Nós do lado inferior: uy = -9,48 Å;

Initial increment size: 0.005;

Nós do lado direito: ux = 9,48 Å;

Minimum increment size: 10-20;

Nós do lado esquerdo: ux = -9,48 Å;

Maximum increment size: 0,01.

Deslocamentos nulos em uZ (estrutura 2D).

Tabela 5.4 – Parâmetros do Step e condições fronteira para o ensaio cíclico de corte no plano xy.

Condições Fronteira

Step
Ensaio
cíclico de
corte no
plano xy

Nós do lado superior: ux = 9,43 Å;
Time Step: 1000;

Nós do lado inferior: ux = -9,43 Å;

Initial increment size: 0,005;

Nós do lado direito: uy = 9,43 Å;

Minimum increment size: 10-20;

Nós do lado esquerdo: uy = -9,43 Å;

Maximum increment size: 0,01.

Deslocamentos nulos em uZ (estrutura 2D).

Os ciclos a implementar estão representados na figura 5.5. À medida que o número de ciclos
aumenta, a amplitude máxima destes também aumenta. No ciclo 4, o deslocamento imposto será 99%
do deslocamento de rutura em cada ensaio. Por fim, o ciclo 5 apresenta uma amplitude de
deslocamento de duas vezes o deslocamento de rutura. Uma vez que é expectável que a rutura seja
atingida no ciclo 5, este termina logo após a amplitude máxima ser atingida.

Amplitude [-]
Amplitude de deslocamento [-]

2

1,6

1,2

0,8

0,4

0
0
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2

3

4

Ciclo [-]
Figura 5.5 – Ciclos impostos à estrutura de grafeno, em cada ensaio cíclico.
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5

5.4. Resultados
Em seguida, serão apresentados e analisados os resultados dos ensaios cíclicos ao grafeno.

5.4.1.

Ensaio Cíclico Uniaxial na direção x

Uma vez realizada a simulação, foram obtidas as forças de reação, Fx, em cada nó do lado
direito da estrutura de grafeno, para cada incremento de deslocamento ux, ao longo do ensaio.
Utilizando o mesmo tratamento de dados presente na subsecção 4.4.1, construiu-se o gráfico
da figura 5.6, em que é apresentada a evolução tensão - extensão, ao longo do ensaio cíclico uniaxial
na direção x (azul). A tracejado verde pode observar-se a curva tensão - extensão do ensaio
monotónico uniaxial na direção x, obtida no capítulo anterior. Os ciclos 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem,
respetivamente, aos pontos 0-2, 2-4, 4-6, 6-8 e 8-9.

Figura 5.6 – Evolução tensão - extensão dos ensaios cíclico (azul) e monotónico (verde) uniaxiais, em x.

Inicialmente, a evolução da tensão - extensão do ensaio cíclico é coincidente com a curva do
ensaio monotónico (pontos 0 a 1). No ponto 1, verifica-se a extensão máxima do primeiro ciclo. A partir
deste e até ao ponto 2, ocorre a diminuição de extensão e, consequentemente, diminuição de tensão.
Esta recuperação para a extensão inicial é elástica linear, tal como esperado dada a definição do
material à compressão como elástico linear. O declive é muito próximo ao valor do módulo de
elasticidade calculado no capítulo 3 para o ensaio uniaxial, na direção x (≈ 920,2 GPa). Uma vez que
no primeiro ciclo é ultrapassada a zona elástica, a tensão obtida no final do primeiro ciclo não é nula,
mas sim negativa. Efetivamente, e uma vez que já ocorreu deformação plástica, para se obter uma
extensão nula na direção x, a estrutura tem de ser sujeita a tensões negativas.
No segundo ciclo, que se inicia no ponto 2 a evolução tensão - extensão é inicialmente elástica
linear, seguindo a reta da recuperação do ciclo anterior, até atingir a extensão do ponto 1. A partir deste
ponto, torna-se coincidente com a curva do ensaio monotónico até ao ponto 3, onde se verifica a
extensão máxima do segundo ciclo. De seguida, inicia-se novamente a recuperação elástica linear até
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ao ponto 4, onde a tensão é ainda mais negativa, pois a deformação plástica durante o ciclo 2 foi maior
que no ciclo 1. Novamente, a recuperação apresenta um declive idêntico ao módulo de elasticidade na
direção x. O comportamento dos terceiro e quarto ciclos é semelhante ao segundo ciclo. No quinto
ciclo, verifica-se a rutura de caráter “frágil” da estrutura de grafeno. É possível observar que os valores
de tensão e extensão onde esta ocorre, 141,16 GPa e 0,210, são quase idênticos aos do ensaio
monotónico (142 GPa e 0,211). Pode-se concluir assim que não há degradação significativa da
resistência mecânica do grafeno quando este é sujeito a deslocamentos cíclicos na direção x.
Na figura 5.7 podem observar-se as estruturas deformadas correspondentes aos pontos da
figura 5.6, em termos de tensões nos elementos.
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Figura 5.7 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 5.6, durante o ensaio
cíclico em x.
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Observando as imagens 1, 3, 5 e 7, verifica-se que ocorre um progressivo aumento das tensões
nos elementos da estrutura de grafeno. Tal era expectável dado que as imagens correspondem às
amplitudes máximas de deslocamento em cada ciclo, que vão aumentando. As imagens com número
par corrrespondem aos ponto de extensão nula, em cada ciclo. Os pontos 2, 4, 6 e 8 apresentam,
segundo o gráfico da figura 5.6, tensões negativas. Embora na imagem 2 da figura 5.7 tal não seja
evidente, uma vez que essas tensões ainda são muito pequenas, nas imagens 4, 6 e 8 verifica-se um
progressivo aumento de tensões nos elementos, correspondendo ao aumento, em módulo, das tensões
de compressão. Deste modo, a estrutura vai perdendo a sua geometria inicial, tornando-se mais
retangular, à medida que os ciclos se realizam. Na imagem 9 pode observar-se a rutura.
Foi ainda obtida a DEPD, em todos os elementos da estrutura de grafeno, para cada incremento
de deslocamento ux. De seguida, somou-se o valor de DEPD desses elementos, em cada incremento.
Na figura 5.8 é apresentado o gráfico da DEPD na estrutura de grafeno em função da extensão na
direção x, εx, ao longo do ensaio cíclico uniaxial na mesma direção.

Figura 5.8 – Evolução da densidade de energia plástica dissipada na estrutura de grafeno em função da
extensão, durante o ensaio cíclico uniaxial na direção x.

No primeiro ciclo, até uma extensão de aproximadamente 0,03, não se verifica DEPD uma vez
que a deformação é elástica. Quando a deformação se torna elastoplástica a DEPD aumenta. A partir
do ponto 1, quando se inicia a diminuição da extensão, e até ao ponto 2, não ocorre dissipação de
energia, uma vez que a recuperação é elástica, tal como se verificou no gráfico da figura 5.6.
No início do segundo ciclo, a DEPD é constante até ser atingida a extensão máxima do ciclo
anterior, como seria de esperar, dado que este aumento de tensão inicial também é elástico, como
referido anteriormente. A partir deste ponto, a DEPD volta a aumentar, até se atingir o ponto 3. Durante
a diminuição de extensão a DEPD mantém-se novamente constante. As análises aos ciclos 3 e 4 são
qualitativamente semelhantes à efetuada para o ciclo 2. No quinto ciclo, durante a rutura, verifica-se
um aumento brusco da DEPD. Após a rutura, não se verifica variação da DEPD.
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5.4.2.

Ensaio Cíclico Uniaxial na direção y

Efetuada a simulação, foram obtidas as forças de reação, Fy, em cada nó do lado superior da
estrutura de grafeno, para cada incremento de deslocamento uy, ao longo do ensaio.
Com o mesmo procedimento utilizado na subsecção 4.4.2, construiu-se o gráfico da figura 5.9,
em que é apresentada a tensão em função da extensão, ao longo do ensaio cíclico uniaxial na direção
y (azul). A curva tensão - extensão do ensaio monotónico uniaxial na direção y, obtida no capítulo
anterior, está também representada, a tracejado verde. Os ciclos 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem,
respetivamente, aos pontos 0-2, 2-4, 4-6, 6-8 e 8-9.
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Figura 5.9 – Evolução tensão - extensão dos ensaios cíclico (azul) e monotónico (verde) uniaxiais, em y.

A evolução tensão - extensão do ensaio cíclico uniaxial na direção y é muito semelhante,
qualitativamente, à evolução do ensaio cíclico uniaxial na direção x.
Efetivamente, durante a primeira parte do ciclo 1 (pontos 0-1), a evolução da tensão é
coincidente com a curva do ensaio monotónico uniaxial na direção y. Na segunda parte (pontos 1-2),
ocorre a diminuição da extensão, estando a estrutura de grafeno à compressão. Como seria de esperar
novamente, tendo em conta a definição do material à compressão, esta recuperação é elástica linear.
O declive dessa reta é idêntico ao módulo de elasticidade na direção y, calculado no capítulo 3 (≈ 903,3
GPa). No final do primeiro ciclo (ponto 2), as tensões são negativas uma vez que ocorreu deformação
plástica e a extensão imposta nesse ponto é nula.
No início do ciclo 2, a evolução tensão - extensão é coincidente com a recuperação do ciclo
anterior, até ao ponto de extensão máxima deste. Após este ponto, a evolução passa a ser coincidente
com a curva do ensaio monotónico até ao ponto de extensão máxima deste ciclo (ponto 3). A diminuição
de extensão é novamente elástica linear. No fim do segundo ciclo, e uma vez que a deformação plástica
ainda foi maior, o ponto 4 apresenta um valor de tensão mais negativo que o ponto 2. A análise à
evolução tensão - extensão dos ciclos 3 e 4 é qualitativamente semelhante à realizada ao ciclo 2. No
quinto ciclo, verifica-se a rutura de caráter “frágil”. Os valores de tensão e extensão em que esta ocorre
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(113,3 GPa e 0,186, respetivamente), são idênticos aos obtidos durante o ensaio monotónico (113, 3
GPa e 0,187). Tal significa que os deslocamentos cíclicos impostos na direção y não influenciam a
resistência mecânica do grafeno.
Na figura 5.10 podem observar-se as estruturas deformadas correspondentes aos pontos da
figura 5.9, em termos de tensões nos elementos.
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Figura 5.10 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 5.9, durante o ensaio
cíclico uniaxial em y.
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Observando as imagens da figura 5.10, é notório o progressivo aumento de tensões nos
elementos das imagens 1, 3, 5 e 7, que correspondem à extensão máxima dos ciclos 1, 2, 3, e 4,
respetivamente. Embora nas imagens 2 e 4 não esteja bem evidente, as imagens 6 e 8 mostram
claramente que os elementos nos pontos de extensão nula não apresentam tensões nulas. Tal está de
acordo com o gráfico da figura 5.9, onde as tensões nos pontos 2, 4, 6 e 8 são negativas. Como é
demostrado pelas imagens de número par, a estrutura, no final de cada ciclo, torna-se cada vez mais
retangular uma vez que as tensões de compressão são cada vez maiores. Efetivamente, embora a
extensão em y seja nula no final de cada ciclo, a extensão em x não o é. Na imagem 9 está patente a
estrutura no final do ciclo 5, onde é visível a rutura da mesma.
Em seguida, foi calculada a DEPD em toda a estrutura de grafeno. Com esse intuito, calculouse a DEPD em todos os elementos, para cada incremento de deslocamento uy. De seguida, a DEPD
no elementos foi somada, em cada incremento. Na figura 5.11 está presente o gráfico da DEPD na
estrutura de grafeno em função da extensão na direção y, para o ensaio cíclico em causa. Os pontos
assinalados a azul escuro correspondem aos pontos da figura 5.9 e às imagens da figura 5.10.
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Figura 5.11 – Evolução da densidade de energia plástica dissipada na estrutura de grafeno em função da
extensão, no ensaio cíclico uniaxial na direção y.

Analisando o gráfico da figura 5.11, no primeiro ciclo a DEPD inicialmente é nula. Tal ocorre
devido ao facto da deformação ser elástica. A uma extensão de aproximadamente 0,025, quando a
estrutura entra em regime elastoplástico, verifica-se um aumento da DEPD, até ao ponto 1. A
diminuição de extensão ocorrida entre 1 e 2 é elástica linear como foi descrito anteriormente. Tal
justifica o facto de a variação da DEPD ser nula entre esses dois pontos. No início do segundo ciclo
(ponto 2), como o aumento de tensão inicial é também elástico, a DEPD é novamente constante até
ser atingida de novo a extensão do ponto 1. A partir deste, e até ao ponto 3, há um novo aumento da
DEPD. A análise da DEPD para os ciclos 3 e 4 é semelhante. No ciclo 5, quando ocorre a rutura,
verifica-se um brusco aumento da DEPD. Depois da rutura ocorrer, o valor da DEPD não varia mais.
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5.4.3.

Ensaio Cíclico Biaxial no plano xy

Do ensaio cíclico biaxial no plano xy foram obtidas as forças de reação Fx, em cada nó do lado
direito, e as forças de reação Fy, em cada nó do lado superior da estrutura de grafeno, para cada
incremento de deslocamento ux e uy, respetivamente.
Posteriormente, utilizando o procedimento descrito na subsecção 4.4.3, foi possível construir o
gráfico tensão média - extensão superficial, presente na figura 5.12, a azul. Na mesma figura, a

Tensão Média, 𝝈
̅ [GPa]

tracejado verde, está representada a curva do ensaio monotónico biaxial, obtida no capítulo anterior.

Figura 5.12 – Evolução tensão média - extensão superficial dos ensaios cíclico (azul) e monotónico
(verde), no plano xy.

Durante a primeira parte do ciclo 1 (pontos 0 a 1), a evolução tensão - extensão superficial é
coincidente com a do ensaio monotónico, como prova a sobreposição das curvas a azul e a tracejado
verde. Na parte compressiva do primeiro ciclo, a recuperação para extensão nula é elástica,
aproximadamente linear. O facto de essa recuperação ser aproximadamente linear poderá prende-se
com o facto de na análise biaxial se terem imposto extensões diferentes nas duas direções (os
deslocamentos ux e uy são iguais, mas as dimensões nas direções zigzag e armchair são diferentes).
A tensão no final do ciclo 1 (ponto 2) é negativa pois a estrutura já entrou em regime
elastoplástico.
No segundo ciclo, que se inicia no ponto 2, a evolução da tensão sobrepõe-se à recuperação
do ciclo anterior. Quando se atinge a extensão superficial correspondente ao ponto 1, e até ao ponto
3, a curva do ensaio monotónico e do ensaio cíclico são novamente coincidentes.
No final dos segundo e terceiro ciclos, dado que a deformação plástica é cada vez maior, a
tensão ainda é mais negativa no final de ambos (pontos 4 e 6, respetivamente).
Nos pontos 7 a 8 ocorre a diminuição da extensão superficial do ciclo 4, que deveria ser nula
no final deste, à semelhança dos outros ciclos. Contudo, a simulação permite apenas alcançar uma
extensão superficial mínima de 0,156. A partir deste ponto até ao ponto 8’ a extensão superficial é
aproximadamente constante, ocorrendo uma diminuição de tensão, em módulo. Esta diminuição de
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tensão em módulo deve-se a uma localização de plasticidade junto aos cantos da estrutura, que pode
ser observada na figura 5.13.

[102 GPa]

8’

Figura 5.13 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno no ponto 8’ da figura 5.12.

Esta localização da plasticidade não tem realidade física. Tal ocorre devido ao facto de a tensão
máxima verificada à tração não poder ser ultrapassada também à compressão, em módulo (116 GPa).
Da evolução do gráfico da figura 5.12, observa-se que seria necessário ultrapassar esse valor para
atingir uma extensão superficial nula no final ciclo 4.
Com o intuito de verificar a rutura no ensaio cíclico biaxial procedeu-se à alteração da amplitude
máxima do ciclo 4, passando esta de 0,99 para 0,9.
Depois de efetuar a simulação, e proceder ao tratamento de dados, obteve-se o gráfico da
tensão média - extensão superficial (azul), para o novo ciclo, presente na figura 5.14. Novamente,

Tensão Média, 𝝈
̅ [GPa]

também está presente, a tracejado verde, a curva do ensaio monotónico biaxial, obtida no capítulo 4.

Figura 5.14 – Evolução tensão média – extensão superficial dos ensaios cíclico modificado (azul) e monotónico
(verde), no plano xy.

A análise aos três primeiros ciclos é idêntica à efetuada para o gráfico da figura 5.12. A
localização de plasticidade durante a diminuição da extensão superficial do ciclo 4 já não se verifica,
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sendo atingida uma extensão superficial nula no final desse ciclo. O ciclo 5 inicia-se no ponto 8. Neste
ciclo ocorre a rutura de caráter “frágil” do grafeno. Verifica-se que os valores de tensão e extensão em
que esta se verifica, 115,7 GPa e 0,404, respetivamente, são praticamente idênticos aos medidos no
ensaio monotónico biaxial, 116,0 GPa e 0,401. Conclui-se então que não há alterações significativas
na resistência mecânica do grafeno quando sujeito a ensaios cíclicos biaxiais.
Na figura 5.15 podem observar-se as estruturas deformadas correspondentes aos pontos da
figura 5.14, em termos de tensões nos elementos.
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Figura 5.15 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 5.14, durante o ensaio
cíclico biaxial no plano xy.
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Analisando as imagens da figura 5.15, é notório o progressivo aumento de tensões nos
elementos, à medida que a extensão superficial é maior (imagens 1, 3, 5 e 7 correspondentes aos
pontos de amplitude máxima dos ciclos 1, 2, 3 e 4, respetivamente). Também se verifica, nas imagens
com número par, que as tensões vão aumentando progressivamente. Tal deve-se ao facto de ocorrer
um aumento da deformação plástica ao longo dos ciclos, o que implica que as tensões de compressão
vão aumentando, em módulo, quando εA é nula. Na imagem 9 observa-se a rutura. Neste caso, a rutura
ocorre apenas na direção y. Efetivamente, e como se pode observar também nesta imagem, as tensões
não são totalmente nulas, o que significa que a rutura não é total. Embora só sejam apresentados os
resultados até ao ponto 9, a simulação continua até que haja rutura em x. Contudo, esta rutura é
precedida de um aumento de tensão que não tem realidade física, pelo que estes resultados não são
apresentados.
Por fim, e utilizando um procedimento semelhante aos dos anteriores ensaios cíclicos, obtevese o gráfico da figura 5.16 em que está presente a evolução da DEPD em função da extensão
superficial, na estrutura de grafeno. Os pontos assinalados a azul escuro correspondem aos pontos da
figura 5.14 e às imagens da figura 5.15.

Figura 5.16 – Evolução da densidade da energia plástica dissipada na estrutura de grafeno em função da
extensão superficial, no ensaio cíclico biaxial modificado no plano xy.

À semelhança dos ensaios anteriores, durante a parte inicial do primeiro ciclo não ocorre
variação da DEPD. Após se atingir uma extensão superficial de aproximadamente 0,02, verifica-se que
a DEPD aumenta, dado que se atingiu o regime elastoplástico. Do ponto 1 ao ponto 2, onde se verifica
a diminuição da extensão superficial, a DEPD mantém-se constante, uma vez que essa diminuição é
elástica como referido anteriormente. No segundo ciclo, que se inicia no ponto 2, e até se atingir a
extensão superficial máxima do ciclo anterior (ponto 1), a DEPD mantém-se contante, sendo, de
seguida, verificado um aumento até ao ponto 3. De novo, a DEPD é constante na diminuição de
extensão superficial de 3 para 4. Qualitativamente, os ciclos 3 e 4 são semelhantes ao ciclo 2. Durante
a rutura, no quinto ciclo, é verificado um aumento brusco da DEPD, até ser atingido o ponto 9. A
variação da DEPD não é nula no final uma vez que a rutura total não foi atingida.
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5.4.4. Ensaio Cíclico de Corte no plano xy
Depois de efetuado o ensaio de corte no plano xy, foram obtidas as forças de reação Fx, em
cada nó do lado superior, e as forças de reação, Fy, em cada nó do lado direito da estrutura de grafeno,
para cada incremento de deslocamento ux e uy, respetivamente.
Utilizando o procedimento descrito na subsecção 4.4.4, obteve-se a evolução da tensão de
corte média - distorção, ao longo do ensaio. Na figura 5.17 está presente não só esta evolução (azul)
mas também a curva do ensaio monotónico de corte, a tracejado verde, obtida no capítulo 4. Os ciclos

𝝉̅ [GPa]

Tensão de Corte Média, 𝝉̅ [GPa]

1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos pontos a azul escuro 0-2, 2-4, 4-6, 6-8 e 8-9, respetivamente.

γ [rad]

[rad]
Figura 5.17 – Evolução tensão de corte média - distorção dos ensaios cíclico (azul) e monotónico (verde) no
plano xy, com pormenor aumentado da parte final do gráfico.

Neste ensaio cíclico, verifica-se que o primeiro ciclo (pontos 0 a 2) coincide quase exatamente
com a curva do ensaio monotónico, tanto na parte de aumento como na parte de diminuição da
distorção. Embora já se tenha entrado em regime elastoplástico (a tensão no ponto 2 é próxima de
zero, mas negativa), a deformação plástica é muito pequena.
Durante o segundo ciclo, a parte inicial volta a ser praticamente coincidente com a curva do
ensaio monotónico até ao ponto 3. A diminuição de distorção até ao ponto 4 é elástica
aproximadamente linear. A não linearidade dessa diminuição, devida às dimensões distintas da
estrutura de grafeno em x e y, não é tão visível como no ensaio cíclico biaxial (a deformação plástica
não é tão acentuada).
Os ciclos 3 e 4 são qualitativamente semelhantes ao ciclo 2, verificando-se que sua parte inicial
coincide com a recuperação dos ciclos anteriores, até ao ponto de distorção máxima destes. De
seguida, a evolução volta a ser coincidente com a curva do ensaio monotónico de corte.
No último ciclo ocorre a rutura. Os valores de tensão e distorção em que esta se verifica, 103,7
GPa e 0,362 rad, respetivamente, são quase idênticos aos valores obtidos no ensaio monotónico, 104,6
GPa e 0,366 rad. Tal indica que não ocorre uma diminuição significativa da resistência mecânica do
grafeno quando sujeito a ensaios cíclicos de corte.
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Além disso, é de salientar que, à medida que os ciclos ocorrem, as tensões no final vão sendo
cada vez mais negativas, embora não tão negativas como nos ensaios anteriores.
Em seguida, são apresentadas as estruturas deformadas correspondentes aos pontos da figura
5.17, em termos de tensões nos elementos (figura 5.18).
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Figura 5.18 – Tensões nos elementos da estrutura de grafeno para os pontos da figura 5.17, durante o ensaio
cíclico de corte no plano xy.
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Nas imagens 1, 3, 5 e 7 da figura 5.18, correspondentes às amplitudes de deslocamento
máximas em cada ciclo, verifica-se que as tensões nos elementos da estrutura de grafeno são
progressivamente maiores. Já nas imagens pares, correspondentes às distorções nulas, as tensões
nos elementos são praticamente nulas. Contudo, pode observar-se um aumento de tensões nos
elementos junto às laterais superiores e inferiores, que justificam as tensões serem negativas no gráfico
da figura 5.17, em γ = 0 rad.
Em seguida, na figura 5.19, pode observar-se a evolução da DEPD na estrutura de grafeno em
função da distorção, durante o ensaio cíclico de corte. Os pontos assinalados a azul escuro
correspondem aos pontos da figura 5.17 e à imagens da figura 5.18.

[rad]
Figura 5.19 – Evolução da densidade da energia plástica dissipada na estrutura de grafeno em função da
distorção, no ensaio cíclico de corte no plano xy.

Analisando o gráfico da figura 5.19, durante o primeiro ciclo a DEPD é bastante pequena.
Inicialmente, e uma vez que a deformação é elástica, a DEPD é nula, começando a aumentar a
aproximadamente 0,06 rad de distorção até ao ponto 1. Do ponto 1 para o 2 a variação da DEPD é nula
pois a recuperação é elástica. No segundo ciclo, o aumento da distorção não altera a DEPD até ser
atingida a distorção máxima do ciclo anterior. Tal deve-se ao facto de este aumento também ser
elástico. Análises qualitativamente semelhantes podem ser efetuadas aos terceiro (pontos 4 a 6) e
quarto ciclos (pontos 6 a 8). No quinto ciclo é atingida a rutura, verificando-se um aumento DEPD, até
ao ponto 9. A variação da DEPD não é nula no final uma vez que a rutura total não foi atingida.
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5.5. Discussão dos Resultados da Densidade de Energia Plástica Dissipada
De seguida, efetuou-se a comparação entre as DEPD da estrutura de grafeno obtidas em cada
ensaio. Como nos ensaios cíclicos biaxial e de corte a rutura não foi completa, o valor de referência à
comparação entre os valores de DEPD dos quatro tipos de ensaios realizados serão os imediatamente
antes da rutura. Esses valores estão presentes na tabela 5.5.
Tabela 5.5 – Valor da DEPD imediatamente antes da rutura, nos vários ensaios cíclicos realizados.

Ensaio Cíclico

Uniaxial em x

Uniaxial em y

Biaxial no plano xy

Corte no plano xy

DEPD [nN/Å2]

1614

1296

4290

810,7

Verifica-se que o ensaio em que ocorreu maior DEPD foi no ensaio cíclico biaxial no plano xy.
Por outro lado, o ensaio cíclico de corte no plano xy foi o que apresentou menor DEPD. Relativamente
aos ensaios cíclicos uniaxiais, houve maior DEPD durante o ensaio na direção x do que no ensaio na
direção y.
Foi também estudada a percentagem de DEPD em cada ciclo, para cada tipo de ensaio, em
relação à DEPD imediatamente antes da rutura. Estes valores podem ser observados na tabela 5.6.
Tabela 5.6 – Percentagem de DEPD em cada ciclo, em relação à DEPD imediatamente antes da rutura.

Ensaio Cíclico
Uniaxial na
direção x
Uniaxial na
direção y
Biaxial no
plano xy
Corte no
plano xy

% DEPD
Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Ciclo 5

3%

21%

29%

44%

3%

3%

20%

29%

45%

3%

6%

27%

29%

17%

21%

2%

16%

30%

51%

1%

A partir da tabela 5.6, verifica-se que nos primeiros três ciclos dos quatro ensaios as
percentagens de DEPD aumentam à medida que os ciclos se realizam. Estas são semelhantes entre
os diferentes tipos de ensaios cíclicos. Tal deve-se ao facto de, embora os valores de deslocamento
sejam diferentes, a amplitude imposta é igual nestes três primeiros ciclos.
Nos ensaios uniaxiais e de corte, verificou-se que a maior percentagem de DEPD ocorre no
quarto ciclo. Já no ensaio biaxial, este valor é inferior aos restantes ensaios como seria de esperar,
dado que a amplitude máxima de deslocamento do ciclo 4 foi inferior. No entanto, se forem somadas
as percentagens de DEPD dos ciclos 4 e 5, verifica-se que estas são muito semelhantes nos quatro
tipos de ensaios.
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6. Conclusão e Desenvolvimentos Futuros
Nesta dissertação foi abordada a construção de um modelo de elementos finitos para
caracterizar as propriedades mecânicas do grafeno, sob ações monotónicas e cíclicas.
No primeiro capítulo foi descrita a importância dos materiais compósitos na indústria
aeroespacial. Os nanomateriais, tais como o grafeno, o grafino, os fulerenos, o grafono e o grafano,
poderão integrar esses materiais, dadas as suas excelentes propriedades mecânicas e elétricas.
No segundo capítulo foram abordados os vários métodos de análise das propriedades
mecânicas do grafeno, nomeadamente os métodos experimentais e computacionais (DFT, MD e os
elementos finitos com recurso à MM). Além disso, foram referidos vários estudos em que o grafeno, o
óxido de grafeno e as NPG são incluídos em matrizes metálicas e poliméricas, verificando-se
melhoramentos das suas propriedades mecânicas.
No capítulo 3 foi implementado com sucesso um modelo em elementos finitos para o cálculo
das propriedades elásticas do grafeno. Cada ligação C-C foi considerada um elemento viga/barra, cujo
comportamento elástico foi modelado com recurso ao potencial de Morse modificado. Foram efetuados
quatro tipos de ensaios (uniaxiais nas direções x e y, biaxial e de corte no plano xy), com distintas
condições fronteira que permitiram o cálculo do módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, módulo
volumétrico e módulo de corte. Estudada a influência das dimensões da estrutura de grafeno nas
propriedades elásticas calculadas, os resultados obtidos foram discutidos e validados por comparação
com os existentes na literatura.
No capítulo 4 foram obtidas as propriedades resistentes do grafeno, recorrendo a quatro
ensaios monotónicos (uniaxiais nas direções x e y, biaxial e de corte no plano xy). Recorrendo
novamente ao potencial de Morse modificado, foi atribuído aos elementos representativos das ligações
C-C um comportamento elastoplástico. Os resultados obtidos foram discutidos e validados com os
obtidos por outros estudos.
Por fim, no capítulo 5, foram realizados quatro ensaios cíclicos à estrutura de grafeno (uniaxiais
nas direções x e y, biaxial e de corte no plano xy). Foi obtida a evolução da tensão na estrutura, para
cada tipo de ensaio. Uma vez realizados estes ensaios, os resultados foram discutidos e comparados
com as curvas dos ensaios monotónicos, obtidas anteriormente. Foram ainda efetuados o cálculo e
análise da DEPD na estrutura, ao longo dos ensaios cíclicos.
Deste modo, foi possível retirar as seguintes conclusões:
•

As propriedades elásticas obtidas, através do modelo construído em elementos finitos,
estão de acordo com as obtidas por outros autores, recorrendo não só a elementos
finitos mas também a outros métodos como DFT e MD.

•

O grafeno apresenta um comportamento elástico ortotrópico, sendo mais rígido na
direção zigzag que na direção armchair.

•

Em termos de dimensão, uma estrutura de grafeno aproximadamente quadrada, com
cerca de 10 nm de lado, está na zona de convergência dos resultados das propriedades
elásticas.
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•

As propriedades resistentes obtidas através do modelo desenvolvido em elementos
finitos estão de acordo com as obtidas por outros autores recorrendo a métodos
alternativos como DFT e MD.

•

Observou-se que nos ensaios monotónicos uniaxiais, biaxial e de corte, embora o
comportamento pré-rutura seja elastoplástico, a rutura do grafeno é de caráter “frágil”
(região localizada de rutura que se propaga a toda a estrutura).

•

O grafeno apresenta um comportamento último ortotrópico, sendo mais resistente na
direção zigzag que na direção armchair.

•

Verificou-se que a resistência mecânica do grafeno não é significativamente alterada
quando sujeita a deslocamentos cíclicos, uma vez que as tensões máximas onde se
verifica a rutura são quase idênticas às obtidas nos ensaios monotónicos.

•

O grafeno apresenta um comportamento cíclico ortotrópico, ocorrendo maior DEPD no
ensaio cíclico uniaxial na direção zigzag que no ensaio cíclico uniaxial na direção
armchair.

•

O grafeno apresenta a maior DEPD durante o ensaio cíclico biaxial e a menor durante
o ensaio cíclico de corte.

Após a realização desta dissertação, existem ainda questões que podem ser estudadas, para
a complementar. Desenvolvimentos futuros poderão incluir:
•

Implementação de defeitos na estrutura de grafeno e o cálculo do efeito dos mesmos
nas propriedades elásticas e resistentes. Além disso, avaliar o novo comportamento
cíclico da estrutura e a DEPD.

•

Avaliar o comportamento monotónico e cíclico do grafeno sem restrição para fora do
plano (comportamento não-planar).

•

Efetuar estudos semelhantes para outras estruturas de carbono, como por exemplo o
grafino.
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Anexo A
Programa em Python utilizado na construção da estrutura de grafeno no Abaqus
(DS Simulia, 2013)

from Abaqus import *
from Abaqus Constants import *
backwardCompatibility.setValues(includeDeprecated=True,
reportDeprecated=False)
import sketch
import part
myModel = mdb.Model(name='Cyclic Analysis of Graphene Nanocomposites')
mySketch = myModel.ConstrainedSketch(name='Graphene Single Layer',
sheetSize=200)
atoms_coordinates = open('atom.txt', 'r').readlines()
coordinates = []
for line in atoms_coordinates:
coordinates.append( eval( '(%s)' % line.strip() ) )
atoms_bonds = open('bond.txt', 'r').readlines()
bonds = []
for line in atoms_bonds:
bonds.append( eval( '(%s)' % line.strip() ) )
for i in range(len(bonds)):
mySketch.Line(point1=coordinates[bonds[i][0]],
point2=coordinates[bonds[i][1]])
myPart = myModel.Part(name='Graphene Single Layer', dimensionality=TWO_D_PLANAR,
type=DEFORMABLE_BODY)
myPart.BaseWire(sketch=mySketch)
myViewport = session.Viewport(name='Viewport for Graphene',
origin=(10, 10), width=150, height=100)
myViewport.setValues(displayedObject=myPart)
myViewport.partDisplay.setValues(renderStyle=SHADED)
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Anexo B
Tabela B.1 – Tensão real – extensão real da componente plástica da ligação C-C, com área de secção igual a 1
Å2.

Tensão Real [nN/Å2]
1,418928
3,058671
4,446708
5,611679
7,372934
8,518817
9,191207
9,419496
9,55395
9,489993
9,257953
8,907645
8,477825
7,747422
6,976247
6,211195
5,481224
4,80292
4,383722
3,992212
3,628551
3,29231
2,982638
2,698393
2,438247
2,200758
1,787769
1,447554
1,168916
0,941772
0,757302
0,487356
0,249288
0,100705
0,031962

Extensão Real
0
0,003393
0,00803
0,014326
0,031056
0,052121
0,076354
0,092394
0,116665
0,145171
0,174372
0,203877
0,233387
0,277188
0,319988
0,361475
0,401484
0,439948
0,464729
0,488832
0,512274
0,535075
0,557258
0,578847
0,599869
0,620349
0,659785
0,697349
0,733221
0,767565
0,800523
0,862778
0,94848
1,051405
1,166049
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Anexo C
Um comentário adicional ao modelo utilizado nesta dissertação para calcular as propriedades
elásticas e resistentes do grafeno deve ser efetuado. No modelo do potencial de Morse modificado
utilizado, em que se considerou apenas a componente de alongamento, o módulo de elasticidade da
ligação, Eb, é função apenas da área da secção, Ac (equação 3.6). Deste modo, variando a área da
secção, e mantendo contante o produto EbAc, o momento de inércia, Ib, altera-se e os resultados para
as propriedades elásticas e resistentes variam. Só será possível obter os mesmos resultados utilizando
uma secção equivalente à secção circular utilizada, com a mesma área de secção e momento de
inércia. Tal poderá ser alcançado utilizando uma secção retangular com a geometria presente na tabela
C.1. De salientar que, dada a definição da estrutura de grafeno em 2D, o momento de inércia Ixx da
secção retangular está inativo.
Tabela C.1 – Características da secção circular e retangular.

Área [Å2]

Secção

Geometria

Inércia [Å4]
y
Ixx = Iyy ≈ 0,07958

1

Circular

R

R ≈ 0,5642 Å

x
Ixx ≈ 0,08726
(inativo)

1

Retangular

y

Iyy ≈ 0,07958

a ≈ 0,97722 Å

b

x

a

(ativo)

b ≈ 1,0233 Å

Foram obtidas as propriedades elásticas e resistentes para uma secção retangular com área
de secção e inércia iguais à secção circular. Os resultados estão presentes na tabela C.2 e C.3.
Tabela C.2 – Propriedades elásticas do grafeno com ligações C-C de secção circular e retangular.

Ex

Ey

νyx

νxy

K

G

[GPa]

[GPa]

[-]

[-]

[GPa]

[GPa]

Circular

920,2

903,3

0,387

0,384

712,0

325,7

Retangular

912,7

896,3

0,393

0,390

712,0

318,1

Secção

Tabela C.3 – Propriedades resistentes do grafeno com ligações C-C de secção circular e retangular.

Secção

Uniaxiais

Biaxiais

Corte

σmax, x

σmax, y

εx

εy

𝝈
̅ max

εA

𝝉̅max

γ

[GPa]

[GPa]

[-]

[-]

[GPa]

[-]

[GPa]

[-]

Circular

142,0

113,3

0,211

0,187

115,97

0,401

104,56

0,366

Retangular

142,2

113,5

0,213

0,188

115,98

0.402

104,04

0,367
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Como se pode observar nas tabelas C.2 e C.3, os valores das propriedades elásticas e
resistentes da ligação com secção circular e retangular são muito próximos entre si, como seria de
prever. A diferença entre eles é sempre inferior a 3%.
Em seguida, foram calculadas as propriedades elásticas e resistentes, para áreas de secção
circular do elemento viga/barra iguais a 0,5 Å2 e 2 Å2. De notar que, ao variar a área, as características
do material atribuído ao elemento alteram-se, nomeadamente ao nível do módulo de elasticidade e da
componente plástica. Nas tabelas C.4 e C.5 estão definidas as componentes plásticas do material
elastoplástico, para as áreas de secção 0,5 Å 2 e 2 Å2, respetivamente. Os módulos de elasticidade
introduzidos tanto no material elástico como no elastoplástico estão presentes na segunda coluna das
tabelas C.6 e C.7, respetivamente.
Tabela C.4 – Tensão real – extensão real da componente plástica da ligação C-C, com área de secção igual a
0,5 Å2.

Tensão Real [nN/Å2]
2,837856
6,117342
8,893415
11,22336
14,74587
17,03763
18,38241
18,83899
19,1079
18,97999
18,51591
17,81529
16,95565
15,49484
13,95249
12,42239
10,96245
9,605839
8,767444
7,984424
7,257102
6,58462
5,965275
5,396786
4,876494
4,401515
3,575537
2,895108
2,337833
1,883543
1,514603

Extensão Real
0
0,003393
0,00803
0,014326
0,031056
0,052121
0,076354
0,092394
0,116665
0,145171
0,174372
0,203877
0,233387
0,277188
0,319988
0,361475
0,401484
0,439948
0,464729
0,488832
0,512274
0,535075
0,557258
0,578847
0,599869
0,620349
0,659785
0,697349
0,733221
0,767565
0,800523
85

0,974712
0,498577
0,20141
0,063924

0,862778
0,94848
1,051405
1,166049

Tabela C.5 – Tensão real – extensão real da componente plástica da ligação C-C, com área de secção igual a 2 Å2.

Tensão Real [nN/Å2]
0,709464
1,529335
2,223354
2,80584
3,686467
4,259408
4,595604
4,709748
4,776975
4,744997
4,628977
4,453822
4,238913
3,873711
3,488123
3,105598
2,740612
2,40146
2,191861
1,996106
1,814276
1,646155
1,491319
1,349197
1,219123
1,100379
0,893884
0,723777
0,584458
0,470886
0,378651
0,243678
0,124644
0,050352
0,015981

Extensão Real
0
0,003393
0,00803
0,014326
0,031056
0,052121
0,076354
0,092394
0,116665
0,145171
0,174372
0,203877
0,233387
0,277188
0,319988
0,361475
0,401484
0,439948
0,464729
0,488832
0,512274
0,535075
0,557258
0,578847
0,599869
0,620349
0,659785
0,697349
0,733221
0,767565
0,800523
0,862778
0,94848
1,051405
1,166049

As condições fronteira e restantes parâmetros utilizados para calcular as propriedades elásticas
e resistentes, são iguais aos definidos no capítulo 4.
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As tabelas C.6 e C.7 contêm as propriedades elásticas e resistentes da estrutura de grafeno,
respetivamente, calculadas para ligações C-C de secção circular com áreas distintas.
Tabela C.6 – Propriedades elásticas do grafeno para ligações C-C com áreas circulares distintas.

Ac

νyx

Eb

Ex

Ey

[Å ]

[GPa]

[GPa]

[GPa]

0,5

231,06

782,5

768,8

0,486

1

115,53

920,2

903,3

2

57,765

1009,4

991,2

2

νxy

K

G

[GPa]

[GPa]

0484

711,17

255,4

0,387

0,384

712,00

321,9

0,323

0,320

712,65

370,3

Tabela C.7– Propriedades resistentes do grafeno para ligações C-C com áreas circulares distintas.

Ac

Uniaxiais

Eb

2

[Å ]

[GPa]

σmax, x

σmax, y

[GPa]

[GPa]

Biaxiais
εx

εy

𝝈
̅ max

εA

[GPa]

Corte
𝝉̅max

γ

[GPa]

0,5

231,06

140,2

111,5

0,219

0,197

116,50

0,415

88,33

0,376

1

115,53

142

113,3

0,211

0,187

115,97

0,401

104,56

0,366

2

57,765

144,9

112,1

0,211

0,169

114,97

0,382

116,53

0,372

Como se pode observar nas tabelas C.6 e C.7, as diferenças devidas à variação da área da
secção do elemento viga/barra são mais acentuadas nas propriedades elásticas. Efetivamente, existe
uma variação nos módulos de elasticidade, coeficientes de Poisson e no módulo de corte da estrutura.
As variações do módulo volumétrico não são significativas.
A maior variação nas propriedades resistentes reside nos valores de tensão de corte média
máxima.
Os valores das propriedades elásticas e resistentes para uma área de secção de 1 Å2 são mais
próximos dos presentes na literatura relativamente aos valores para uma área de secção de 0,5 Å2. Já
em relação à área de secção 2 Å2, existem valores que estão mais próximos dos da literatura, como o
módulo de corte, e outros que estão mais distantes como a tensão máxima no ensaio monotónico
uniaxial em x.
Pode-se concluir que a área de secção assumida neste trabalho, igual a 1 Å2 (Couto, 2016) é
válida pois os resultados estão de acordo com a maioria dos presentes na literatura, como referido
anteriormente.
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