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Resumo 

 

Os limites de enformabilidade para chapas encontram-se bem definidos. Uma vez que tubos de 

parede fina se podem aproximar a chapas com curvatura, este trabalho utilizou os conhecimentos 

obtidos em chapas com o objetivo de determinar os limites de enformabilidade para tubos de parede 

fina de PVC, nomeadamente a curva limite de estampagem, a curva limite de fratura e a curva limite 

de instabilidade. Para a determinação desses limites, foi necessário caracterizar mecanicamente o 

material, para os quais se realizaram ensaios de tração e compressão. 

Para a caracterização de pontos da curva limite de estampagem (CLE), realizou-se uma análise aos 

resultados de ensaios de tração obtidos através da tecnologia de correlação de imagens digitais. 

Para a determinação da curva limite de fratura (CLF) realizaram-se ensaios de tração, expansão com 

matriz rígida e expansão com elastómero. Através de análises às geometrias dos provetes de tração e 

expansão com elastómero antes e após o trabalho experimental foi possível determinar a posição dos 

pontos da CLF referentes a esses ensaios, contudo não se atingiu a fratura nos ensaios de expansão 

com matriz rígida. 

Para a determinação da curva limite de instabilidade, realizaram-se ensaios de instabilidade para 

diferentes comprimentos do tubo assim como simulações numéricas desses ensaios. A variação do 

comprimento dos tubos permite obter comportamentos diferentes dos tubos: instabilidade pura, 

compressão pura ou um fenómeno misto. 
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Experimentação; Simulação Numérica; Tubos 
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Abstract 

 

The formability limits for sheets are well defined. Since thin walled tubes can be approximated to 

sheets with curvature, this work used the current knowledge of sheets with the objective of 

determining the formability limits of thin walled PVC tubes, namely its forming limit curve, its fracture 

forming limit line and its wrinkling limit curve. In order to determine those limits, it was necessary to 

do a mechanical characterization of the material. To do so, tensile and compressive tests were done. 

An analysis of the results obtained through digital image correlation technology in tensile tests 

enabled the characterization of points in the forming limit curve (FLC). 

Tensile tests, expansion tests using a rigid die and expansion tests using a rubber were carried out in 

order to determine the fracture forming limit line (FFL). Through a comparison of the shape of the 

tubes before and after its fracture, it was possible to determine the position of the FFL points 

concerning tensile tests and expansion tests using a rubber. However, it was not possible to do so in 

expansion tests using a rigid die since fracture was not achieved in these tests. 

To determine the wrinkling limit curve, experimental instability tests as well as numerical simulations 

were conducted for different tube lengths. This length variation allowed for different tube behaviors: 

pure instability, pure compression or a mixed behavior. 
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1. Introdução 

 

Através de uma expansão no que toca ao processamento de dados, áreas como as indústrias 

mecânica, aeroespacial e de telecomunicações evoluíram significativamente. Esta evolução permitiu 

caracterizar de forma mais precisa os limites de enformabilidade de chapas, que possibilitou o fabrico 

de produtos recorrendo a um número inferior de operações de transformação – ou operações mais 

eficientes. No entanto, os limites de enformabilidade de tubos ainda não se encontram bem definidos, 

havendo poucos trabalhos com o intuito de caracterizar os limites de enformabilidade em tubos 

(Centeno et al., 2016) e devido à importância das estruturas tubulares de parede fina, como a sua 

resistência à torção relativamente a outras formas, e do facto que estas se podem aproximar a chapas 

com curvatura, procurou-se encontrar os limites de enformabilidade de tubos de parede fina de 

policloreto de vinil (PVC) através do conhecimento existente para chapas. 

Assim o trabalho desta dissertação prende-se com a caracterização mecânica de tubos de parede fina 

de PVC num primeiro lugar, seguida de uma determinação dos limites de enformabilidade. 

Esta tese encontra-se dividida em 6 capítulos, sendo este, a introdução, o primeiro. 

No capítulo segundo, o estado da arte, aborda-se primeiramente o material utilizado nos ensaios 

realizados, o policloreto de vinil, seguido de uma pequena revisão sobre o tópico de enformabilidade 

da chapa, dos limites de enformabilidade no plano das extensões principais e no plano de triaxialidade. 

E depois são apresentados os processos de enformação plástica realizados para determinar os limites 

de enformabilidade de tubos de parede fina de policloreto de vinil (PVC). 

No capítulo terceiro, o trabalho experimental, apresenta a preparação dos provetes para os ensaios, 

os equipamentos utilizados, o plano de ensaios e a descrição dos procedimentos experimentais para 

cada ensaio. 

O capítulo quarto, trabalho numérico, começa com uma breve descrição do programa de elementos 

finitos utilizado, Iform2D. De seguida, explicitam-se as simulações numéricas de ensaios de 

instabilidade efetuadas e apresentaram-se as diversas análises de sensibilidade realizadas. 

No capítulo quinto, resultados e discussão, procura-se uma análise dos resultados obtidos 

experimentalmente para os ensaios de tração, compressão, expansão com matriz rígida, expansão 

com elastómero e instabilidade assim como uma validação numérico-experimental para o ensaio de 

instabilidade com o intuito de caracterizar os limites de enformabilidade do material. Na primeira 

parte do capítulo caracteriza-se mecanicamente o material utilizado, seguidamente estuda-se o 

modelo numérico desenvolvido para o ensaio de instabilidade e os seus resultados experimentais e 

finalmente, caracterizam-se os limites de enformabilidade do material.  
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No capítulo sexto, conclusões e trabalho futuro, indicam-se as principais conclusões que podem ser 

retiradas dos ensaios realizados assim como se deixam algumas sugestões para futuros trabalhos que 

possam vir a complementar o trabalho desenvolvido nesta dissertação. 

 

 

 

 

 

  



3 

 

2. Estado da arte 

 

Neste capítulo tratar-se-á, de forma abreviada, dos diversos estudos que permitiram a realização 

deste trabalho. Para analisar os resultados obtidos e atingir o objetivo da dissertação – caracterizar a 

enformabilidade do tubo de policloreto de vinil (PVC) – dividiu-se a informação necessária em três 

secções que serão abordadas ao longo deste capítulo. As propriedades do material utilizado, 

policloreto de vinil; o conceito de enformabilidade; os processos de determinação dos limites de 

enformabilidade. A introdução teórica destes processos focou-se nos ensaios efetuados no trabalho 

– ensaio de tração, compressão, expansão com elastómero, expansão com matriz e instabilidade. 

Neste trabalho, deu-se especial atenção ao ensaio de instabilidade uma vez que foram os ensaios em 

que foi necessário realizar uma simulação numérica para obter a curva limite de instabilidade. 

O PVC é o terceiro polímero mais produzido do mundo devido a características como um baixo custo 

e uma boa resistência à corrosão e prevê-se que o seu mercado continue a crescer 6% ao ano até 2020 

(Wood, 2017). Por outro lado, as estruturas tubulares, devido a características como uma excelente 

resistência à torção, têm ganho cada vez mais relevância. Uma vez que a maioria das aplicações do 

PVC se prendem com estruturas tubulares (como por exemplo, na canalização) considerou-se 

importante verificar a viabilidade dos processos de deformação plástica em tubos de parede fina de 

PVC. 

Existe muita informação sobre os limites de enformabilidade em chapa. No entanto no que toca aos 

limites de enformabilidade em tubos, ainda não existem muitos desenvolvimentos nessa área. 

Moedas (2017), desenvolveu a caracterização da enformabilidade do tubo de alumínio. Outros 

autores como Alves e Martins (2009) – que realizaram ensaios para verificar se os ensaios de expansão 

e redução com matriz rígida podiam ser aplicados a materiais poliméricos – já realizaram ensaios em 

tubos de PVC. No entanto, ainda não foi desenvolvido nenhum estudo com vista à caracterização dos 

limites de enformabilidade deste tubo polimérico apesar de 52% das aplicações do PVC se 

relacionarem com tubagem (Whitfield et al., 2016). 

 

2.1. Policloreto de vinil 

 

Polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores – monómeros – 

que se repete várias vezes para gerar a macromolécula. A geometria e fórmula química do monómero 

do PVC, denominado cloreto de vinil, encontra-se na figura 2.1. 
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Figura 2.1- a) Geometria do cloreto de vinil (Meyers e Chawla, 2009) b) Fórmula do cloreto de vinil (C2H3Cl) 

 

Os polímeros têm por norma resistência e módulo de Young inferiores aos metais e cerâmicos (Meyers 

e Chawla, 2009). Além disso, a temperatura máxima à qual podem ser utilizados, é igualmente inferior 

(por exemplo, o PVC pode ser utilizado até temperaturas entre 60° C e 80° C enquanto que o alumínio 

pode ser utilizado até temperaturas de 600° C). No entanto, são materiais mais baratos de trabalhar 

e que costumam apresentar melhor resistência à eletricidade, calor e químicos. 

Os polímeros podem-se dividir em três tipos distintos: os termoendurecíveis; os termoplásticos e os 

elastómeros. 

Os polímeros termoendurecíveis, uma vez deformados, têm a particularidade de manterem a sua 

rigidez e de não fundirem independentemente da temperatura, devido à criação de ligações cruzadas 

entre os átomos de carbono (Harper e Petrie, 2003). Mantém a sua rigidez até atingirem a sua 

temperatura de decomposição. 

Os elastómeros por outro lado, são capazes de sofrer grandes deformações mesmo à temperatura 

ambiente com a capacidade de recuperar a forma original quando deixam de estar tensionados 

(Rauwendall et al., 2001). 

O PVC é um termoplástico. Este tipo de polímeros caracteriza-se por amolecer ou derreter quando 

submetido a uma temperatura, chamada temperatura de transição vítrea. No PVC, a temperatura de 

transição vítrea é entre 60° a 80° C.  

O processo de fabrico de tubos de PVC mais comum é o processo de extrusão (figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2- Processo de extrusão de tubo de PVC (adaptado de Groover, 2010) 

a) b) 
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No processo de extrusão, grânulos de plástico são introduzidos num cilindro de extrusão, onde são 

aquecidos até derreterem. O material plástico amolecido é movimentado por um parafuso como 

demonstrado na figura 2.2 até que atravesse a matriz obtendo-se formas contínuas. Depois a peça 

extrudida é arrefecida. O arrefecimento é geralmente feito com jacto de ar ou com um sistema de 

arrefecimento a água (Rauwendall et al., 2001), (Groover, 2010).  

 

2.2. Critério de plasticidade 

 

Quando se aplica um sistema de forças num corpo, este pode ser composto num sistema de tensões.  

Quando é aplicado um sistema de forças a um corpo este sofre uma extensão, ou seja, deforma-se. 

Pode-se dividir a deformação que o corpo sofre em dois tipos principais: deformação elástica e 

plástica. 

A deformação elástica é provocada por estiragem das ligações interatómicas (Dunne e Petrinic, 2005), 

e neste tipo de deformações, quando a força deixa de atuar no corpo os átomos voltam á sua posição 

inicial, isto é, não existe uma deformação permanente do corpo (figura 2.3). 

 

 

Figura 1.2- Deformação elástica (Dunne e Petrinic, 2005) 

 

Por outro lado, a deformação plástica exige que as ligações interatómicas sejam quebradas e que 

sejam formadas novas ligações, e exige também o movimento relativo de planos de átomos. Assim, 

neste tipo de deformações, quando a força deixa de atuar no corpo os átomos não conseguem voltar 

à sua posição inicial (figura 2.4).  

 

 

Figura 2.4 - Deformação plástica (Dunne e Petrinic, 2005) 
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O fenómeno da plasticidade pode ser verificado num ensaio uniaxial (Dunne e Petrinic, 2005).  Neste 

ensaio é aplicada uma tensão uniaxial nas extremidades de um provete que o alonga. Durante o 

processo vai sendo controlada a tensão aplicada e medida a extensão que o provete está a sofrer. 

 

 

Figura 2.5- Curva tração vs. extensão nominais característica de um material polimérico 

 

É possível verificar a partir da figura 2.5 que o gráfico apresenta um comportamento linear do ponto 

A até ao ponto B. Nesta zona é aplicável a lei de Hooke, que relaciona a tensão nominal (S) com a 

extensão nominal (e), de um modo linear, pelo módulo de Young (E) através da fórmula S=E*e. Nesta 

zona também se verifica um comportamento elástico do provete. A partir do ponto B deixa de existir 

um comportamento linear. Aqui tem início a plasticidade do provete e chama-se à tensão no ponto B, 

tensão de cedência (𝜎𝑒). 

Numa solicitação uniaxial é possível de observar se existe ou não plasticidade. Para isso basta ver se a 

tensão aplicada ultrapassa o valor da tensão de cedência. No entanto, a maioria das solicitações não 

são uniaxiais. Para se representarem as várias tensões que atuam num corpo num momento genérico, 

define-se o estado de tensão de um ponto P, 𝜎𝑖𝑗, como (Rodrigues e Martins, 2010): 

 

𝜎𝑖𝑗 = [

𝜎𝑥𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧𝑧

] 

 

Este tensor total das tensões σij pode ser decomposto num tensor hidrostático, σkk, e num tensor 

desviador, σij’ (procedimento de acordo com Rodrigues e Martins, 2010): 

 

𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑘𝑘 + 𝜎𝑖𝑗
′ = [

𝜎𝑚 0 0
0 𝜎𝑚 0
0 0 𝜎𝑚

] + [

𝜎𝑥𝑥′ 𝜏𝑥𝑦′ 𝜏𝑥𝑧′

𝜏𝑦𝑥′ 𝜎𝑦𝑦′ 𝜏𝑦𝑧′

𝜏𝑧𝑥′ 𝜏𝑧𝑦′ 𝜎𝑧𝑧′

] 

 

Em que σm é a tensão média e pode ser calculada por: 

e 

S 

(2.1) 

(2.2) 
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(2.4) 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦 + 𝜎𝑧𝑧

3
 

 

Assim, o tensor desviador de tensões será: 

 

    𝜎𝑖𝑗
′ = [

𝜎𝑥𝑥′ 𝜏𝑥𝑦′ 𝜏𝑥𝑧′

𝜏𝑦𝑥′ 𝜎𝑦𝑦′ 𝜏𝑦𝑧′

𝜏𝑧𝑥′ 𝜏𝑧𝑦′ 𝜎𝑧𝑧′

] =

[
 
 
 
 
 
2𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦 − 𝜎𝑧𝑧

3
𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥

2𝜎𝑦𝑦 − 𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑧𝑧

3
𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦

2𝜎𝑧𝑧 − 𝜎𝑦𝑦 − 𝜎𝑥𝑥

3 ]
 
 
 
 
 

 

 

Finalmente, podem-se obter os invariantes do tensor desviador de tensões. 

 

𝐽1 = 𝜎1
′ + 𝜎2

′ + 𝜎3′ 

𝐽2 = −(𝜎1
′𝜎2

′ + 𝜎2
′𝜎3

′ + 𝜎3
′𝜎2

′) 

𝐽3 = 𝜎1
′𝜎2

′𝜎3′ 

 

Para determinar a existência ou não de plasticidade para um caso genérico, foi por isso necessário 

desenvolver critérios que determinassem a existência de plasticidade considerando o tensor total de 

tensões. 

Von Mises (1913) desenvolveu um critério de plasticidade para metais. Neste critério, assume-se que 

o material é isotrópico, que as tensões de cedência à tensão e compressão são iguais e que a cedência 

é independente da pressão hidrostática, ou seja, pode-se desprezar a influência do tensor 

hidrostático, σkk.  

Segundo este critério, a deformação plástica de um material dúctil tem início quando a energia elástica 

de distorção por unidade de volume do material for igual à energia elástica de distorção por unidade 

de volume do mesmo material quando ele atinge a deformação plástica num ensaio de tração. Para 

calcular a energia elástica de distorção por unidade de volume, 𝑤𝑑
𝑒, utiliza-se a equação 2.8: 

 

𝑤𝑑
𝑒 =

𝐽2
2𝐺

=
3

4𝐺
𝜏𝑜𝑐𝑡

2  

 

Em que a tensão de corte octaedral, τoct, pode ser dada pela expressão: 

 

𝜏𝑜𝑐𝑡 =
1

3
√(𝜎1 − 𝜎2)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2 + (𝜎3 − 𝜎1)

2 

(2.3) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 
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Em que σ1, σ2 e σ3 representam as tensões nas direções principais. Como referido, o valor obtido a 

partir da equação 2.8 num caso genérico, deve ser comparado com o valor obtido através da mesma 

equação para o caso em que se atinge deformação plástica num ensaio de tração uniaxial. Neste tipo 

de ensaios, 𝜎2 = 𝜎3 = 0 e 𝜎1 = 𝜎𝑒. Assim, para este tipo de ensaios, a equação 2.8 fica: 

 

𝑤𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =
3

4𝐺
𝜏𝑜𝑐𝑡

2 =
1

6𝐺
𝜎𝑒

2 

 

Igualando a equação 2.8 à equação 2.10 e substituindo J2 pela equação 2.6, obtém-se o critério de von 

Mises (von Mises, 1913): 

 

F(𝜎𝑖𝑗) = (𝜎1 − 𝜎2)
2 + (𝜎1 − 𝜎3)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2 = 2𝜎𝑒

2 

 

No entanto, estudos (Sternstein e Ongchin, 1969; Raghava et al., 1973; Caddell et al., 1974) verificaram 

que o critério de plasticidade de von Mises não apresentava resultados satisfatórios quando aplicado 

a polímeros, pois desprezava a dependência da pressão hidrostática e assumia valores iguais da tensão 

de cedência à compressão e à tração. Assim, Sternstein e Ongchin (1969) e mais tarde Raghava et al. 

(1973), propuseram novos critérios de plasticidade adaptando o critério de von Mises. Mais tarde, 

comprovou-se que ambos os critérios eram satisfatórios para polímeros (Caddell et al., 1974). A 

função limite de elasticidade F(σij) segundo o critério de Raghava-Caddell-Atkins pode ser escrita 

como: 

 

        F(𝜎𝑖𝑗) = (𝜎1 − 𝜎2)
2 + (𝜎1 − 𝜎3)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2 + 2(𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3)(𝐶 − 𝑇) = 2𝐶𝑇 

 

Onde C e T representam respetivamente os valores absolutos da tensão de cedência à compressão e 

à tração. 

Nota-se que, assumindo que os valores da tensão de cedência à compressão e à tração são os mesmos, 

o critério de Raghava-Caddell-Atkins é equivalente ao critério de von Mises. 

A equação 2.12 pode ser reescrita segundo: 

 

F(𝜎𝑖𝑗) = �̅�2 − 𝐶𝑇 + 𝜎𝑘𝑘(𝐶 − 𝑇) = 0 

 

Sendo �̅� = √
3

2
𝜎𝑖𝑗

′ 𝜎𝑖𝑗
′  a tensão efetiva. E considerando plasticidade associada, as equações 

constitutivas podem ser expressas por, 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 
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d휀𝑖𝑗 = 𝑑𝜆
𝑑F(𝜎𝑖𝑗)

𝑑𝜎𝑖𝑗
= 𝑑𝜆 (𝜎𝑖𝑗

′ + 𝛿𝑖𝑗

𝐶 − 𝑇

3
) 

 

Onde o multiplicador de Lagrange, 𝑑𝜆, é calculado por (Lee, 1998):  

 

𝑑𝜆 =
3

2

𝑑휀̅

�̅�
 

 

Em que o incremento de extensão efetiva 𝑑휀̅ = √
2

3
𝑑휀′𝑖𝑗𝑑휀′𝑖𝑗.  

 

2.3. Enformabilidade 

 

“O termo enformabilidade é geralmente utilizado para caracterizar o nível máximo de deformação 

que se pode alcançar durante um processo tecnológico de deformação plástica, sem que ocorra a 

formação de macrobandas, estricções ou fissuração”, (Rodrigues e Martins, 2010, p.583). Assim, a 

determinação dos limites de enformabilidade, permite prever o comportamento do material sujeito 

a determinadas condições de carregamento. A representação dos limites de enformabilidade no plano 

das extensões principais (figura 2.6), denomina-se diagrama limite de enformabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A importância deste diagrama prende-se com a capacidade de selecionar os materiais indicados para 

cada aplicação e indicar as trajetórias de deformação que reduzem o aparecimento de fratura e/ou 

estricção. Neste diagrama, distinguem-se: 

(2.14) 

(2.15) 

Figura 2.6- Diagrama limite de enformabilidade (adaptado de Martins et al., 2014) 

Fratura Modo II 

Engelhamento 

Fratura Modo I 

Estricção 
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• A curva limite de estampagem (CLE) 

• A curva limite de fratura (CLF) 

• A curva limite de fratura ao corte (CLFC) 

• A curva limite de engelhamento (CLEG) 

As trajetórias de deformação são representações da evolução da extensão na direção principal 1 (ε1) 

em função da extensão na direção principal 2 (ε2). 

A CLE estipula a deformação máxima que se pode atingir sem o aparecimento de estricção, a CLF e a 

CLFC definem a extensão máxima que se pode atingir antes do material fraturar e por fim a CLEG 

define a extensão máxima que se pode atingir antes da ocorrência de engelhamento. 

Os limites de enformabilidade na fratura, estão relacionados com os três modos de fratura (figura 2.7). 

 

 

Figura 2.7- Modos de fratura (adaptado de Martins et al., 2014) 

 

Keeler e Backofen (1963), procurou definir o momento em que ocorria a estricção através de uma 

análise à distribuição de extensões. Esta foi a primeira publicação que se debruçava sobre os limites 

de enformabilidade. No entanto, este trabalho cingiu-se apenas no estudo dos limites de 

enformabilidade sob condições de expansão (ε1 e ε2 positivos). Assim, Goodwin (1968), completou o 

trabalho começado por Keeler e Backofen (1963) definindo os limites de enformabilidade para 

trajetórias de deformação com ε2 negativos, definindo assim a cuva limite de estampagem (CLE) em 

ambos os quadrantes. 

Embury e Duncan (1981) verificaram que em alguns processos de deformação plástica, o material 

pode ter trajetórias de deformação que resultem na fratura do provete sem que haja estricção. 

Mais tarde, Marciniak (1984) propôs pela primeira vez um diagrama de enformabilidade que 

incorporasse os 3 limites de enformabilidade (engelhamento, estricção e fratura). 

Modo I Modo II Modo III 
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Muscat-Fenech et al. (1996) estabeleceram uma relação entre a tenacidade à fratura no modo de 

fratura I (figura 2.7) e a CLF.  

Atkins (1996) demonstrou que a CLF estava relacionada com o critério de falha dúctil de McClintock 

(1968) e com a redução de espessura até um nível crítico e propôs que o gráfico da CLF para metais 

pudesse ser aproximado a uma equação linear com um declive de -1 (figura 2.8). 

Mais tarde, através de ensaios de corte e de torção com provetes de chapa Isik et al. (2014) 

completaram o trabalho desenvolvido por Atkins (1996), apresentando um novo limite de 

enformabilidade, a curva limite de fratura ao corte (CLFC). A CLFC define a deformação plástica para 

a qual se dá fratura provocada pela distorção crítica resultante de tensões de corte no plano – modo 

de fratura II (figura 2.7). O trabalho analítico realizado por Isik et al. (2014) propõe que a CLFC seja 

definida por uma reta de declive +1 (figura 2.8). 

 

 

Figura 2.8 - Limites de enformabilidade para o alumínio AA1050-H111 (adaptado de Martins et al., 2014) 

 

Finalmente, Martins et al. (2014) notaram que o modo de fratura III não se desenvolve devido à 

máxima distorção no plano da chapa, mas sim devido à distorção fora deste plano. Assim, a CLFC 

define a deformação plástica para a qual se dá fratura provocada pela distorção crítica resultante de 

tensões fora do corte no plano. 

Valentino et al. (2017) descreveram um método experimental para determinar os limites de 

enformabilidade à fratura em chapas metálicas. Através de ensaios com condições diferentes 

condições de tensão – para determinar pontos dos limites de fratura ao longo de posições diferentes 

do diagrama de enformabilidade – Valentino et al. (2017) mediram os valores da espessura e da 

largura na fratura utilizando um microscópio. Com estes valores, foi possível calcular as extensões 

principais 2 e 3. Finalmente, considerando o princípio de incompressibilidade, 휀1 + 휀2 + 휀3 = 0, 

Valentino et al. (2017) calcularam o valor da extensão principal 1 e definiram os pontos na fratura. 

CLFC 

CLF

 

CLE
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As primeiras investigações na área de instabilidade de tubos de parede fina foram realizadas em 1947 

por Shanley. Shanley (1947) verificou que o fenómeno de instabilidade se dá quando a carga de 

compressão axial aplicada ultrapassa o valor da carga crítica do material. Para calcular a carga crítica 

teórica através do ensaio de instabilidade, aplicou-se a fórmula de Euler. Nesta fórmula considera-se 

a secção do tubo ensaiado como uma coluna ideal, ou seja, absolutamente reta e com uma carga 

compressiva aplicada no centro, Papl. Se Papl for grande o suficiente e ultrapassar a carga crítica (Pcr) do 

material, a coluna instabiliza (Gere e Timoshenko, 1964): 

 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

4𝑙2
 

 

Em que 𝐼 é o momento de inércia e 𝑙 é o comprimento do tubo. Esta fórmula pode ainda ser adaptada 

para tubos de parede fina (Alexander, 1959): 

 

𝑃𝑐𝑟 = 𝐾 ∗ 𝐸 ∗ 𝑡
3
2 ∗ 𝑑𝑒

1
2 

 

Em que K=6.08, t é a espessura do tubo e 𝑑𝑒  é o diâmetro exterior. 

Havranek (1975) propôs a existência de uma curva limite de engelhamento que se fosse ultrapassada 

resultava no engelhamento do material. Esta curva situa-se na parte inferior do segundo quadrante 

do plano das extensões principais.  

De forma a determinar o início do engelhamento em chapa metálica, Kasaei et al. (2015) e mais tarde 

Magrinho et al. (2016), demonstraram que o início do engelhamento depende da relação entre a 

amplitude da dobra e o comprimento da chapa (
ℎ

𝑙𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎
). Verificou-se que o engelhamento ocorre 

quando 
ℎ

𝑙𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎
≠ 0. Para determinarem o valor das extensões críticas, Kasaei et al. (2015) 

extrapolaram-se os valores obtidos do FEM das curvas extensões principais vs. 
ℎ

𝑙𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎
 e obtiveram-se 

os valores das ordenadas na origem. 

De salientar que as representações dos estados de deformação se podem efetuar da mesma forma 

no plano da triaxialidade. Neste plano (figura 2.9), em vez de se analisar ε1 em função de ε2, analisa-

se a extensão efetiva (휀̅ =
2

√3
√휀1

2 + 휀2
2 + 휀1휀2) em função do coeficiente de triaxialidade (

𝜎𝑚

�̅�
). O 

estado de tensão triaxial é conhecido por influenciar e controlar a quantidade de deformação plástica 

que um material pode sofrer até à iniciação de dano dúctil e fratura. 

 

 

(2.16) 

(2.17) 
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Figura 2.9 - Deformações elementares e curvas limite fratura representadas no plano da triaxialidade, 
(Adaptado de Martins et al. 2014). 

 

No que toca aos polímeros, Franzen et al. (2008) demonstraram que o método de estampagem 

incremental podia ser aplicado para chapas poliméricas através de ensaios utilizando PVC. Mais tarde, 

Martins et al. (2009) aplicaram este estudo para outros materiais poliméricos como o polióxido de 

metileno (POM), polietileno (PE), poliamida (PA) e policarbonato (PC). Silva et al. (2010) propuseram 

um modelo de membrana sensível à pressão para caracterizar e avaliar os limites de enformabilidade 

do processo. Mais tarde, Marques et al. (2011) aplicaram esses estudos na determinação dos limites 

de enformabilidade de quatro materiais poliméricos. 

 

2.3.1. Ensaio de caracterização 

 

Neste subcapítulo, abordar-se-ão alguns ensaios de caracterização, nomeadamente os ensaios de 

tração, compressão e instabilidade. Estes ensaios têm como finalidades a caracterização mecânica dos 

materiais e dos seus limites de enformabilidade. 

Nos ensaios de tração, exerce-se um esforço uniaxial sobre um provete até à fratura com o intuito de 

caracterizar mecanicamente o material e determinar os seus limites de enformabilidade (Smith, 1996). 

No ensaio de tração com polímeros, à medida que se vai alongando o provete, ao contrário do que 

sucede nos metais, a estricção prolonga-se ao longo do comprimento de todo o provete. Na figura 

2.10 observa-se o comportamento típico de um ensaio de tração em polímeros. 
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Figura 2.10- Gráfico tensão vs. extensão nominal de um ensaio de tração em polímeros 

 

Nas curvas resultantes podem-se identificar 4 fases diferentes: 

1. Aumento de tensão, de forma aproximadamente linear, durante o domínio elástico até um 

pico. 

2. A tensão nominal atinge um máximo. Durante a queda que procede o ponto máximo, a 

estricção desenvolve-se localmente. 

3. A tensão nominal atinge um mínimo. Seguidamente, a tensão nominal permanece constante 

até que a estricção se propague pelo provete. A este fenómeno chama-se “estricção estável” 

(Ward e Sweeney, 2004). 

4. Uma vez que a estricção se tenha propagado ao longo de todo o provete, um alongamento 

posterior implica um aumento de tensão para estender e finalmente quebrar as cadeias de 

carbono. A esta capacidade do material de ser capaz de resistir a tensões mais elevadas devido 

à sua deformação denomina-se encruamento. 

Segundo a norma ASTM D638 – Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics (2010) – deve-

se considerar o ponto de força máxima (entre as fases 1 e 2 apresentadas acima) como o ponto da 

tensão de cedência, ver figura 2.11 a). No entanto, em alguns casos, não existe uma queda no valor 

da força. Para esses casos, desenvolveu-se um segundo método em que se considera que a tensão de 

cedência é o ponto de interseção das retas tangentes aos pontos do início e fim da estricção, ver figura 

2.11 b). Um outro método alternativo seria utilizar o mesmo método que utilizado nos metais. Traçar 

uma reta paralela ao regime elástico do material ligeiramente deslocada nas abcissas e considerar o 

ponto de interseção dessa reta com a curva tensão vs extensão nominal o ponto da tensão de 

cedência,  ver figura 2.11 c). (Ward e Sweeney, 2004). 

 

e 

S 
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Figura 2.11 - Diferentes tipos de métodos de determinação da tensão de cedência (adaptado de Ward e 

Sweeney, 2004) 

 

Nesta dissertação, a transição entre os regimes elástico e plástico é bastante nítida e por isso optou-

se por se seguir a metodologia da norma ASTM D638, ver figura 2.11 a). 

Através dos ensaios de tração, é possível de determinar a CLE. Para isso, é necessário avaliar a 

evolução das extensões dos provetes ao longo do tempo. 

Martínez-Donaire et al. (2014) procuraram definir a CLE através de ensaios de tração, utilizando o 

sistema de correlação de imagem digital – digital image correlation (DIC) – para avaliar a evolução das 

extensões dos provetes ao longo do tempo. O método desenvolvido por Martínez-Donaire et al. 

(2014) baseia-se na definição física de estricção. Estricção pode ser descrita como uma redução 

localizada da espessura do provete. Nos metais, quando se dá a estricção, a velocidade de deformação 

na direção principal 1 em todo o provete exceto na zona da estricção decresce gradualmente até que 

deixa de existir. O método aplica-se localmente na zona da estricção. 

Para a determinação do início da estricção, analisam-se os gráficos de extensão principal 1 (ε1) em 

função do tempo (t) assim como a velocidade de deformação na direção principal 1 (ἑ1) em função do 

tempo para vários pontos na zona da estricção (figura 2.12).  

Em primeiro lugar, determina-se a zona da estricção através do gráfico da figura 2.12 a). Para isso é 

necessário identificar o ponto em que ε1 não tem um comportamento crescente ao longo de todo o 

tempo (ponto A tem um comportamento decrescente depois de t=128 s). Seguidamente determina-

se o instante do início da estricção através do gráfico ἑ1 vs. t – que será quando o ponto do fim da zona 

da estricção atingir o máximo neste gráfico, ver figura 2.12 b). Finalmente identifica-se o ponto central 

da estricção (ponto B) e verificam-se quais os valores das extensões principais nesse ponto para o 

instante calculado anteriormente. Esses serão os valores dos pontos da CLE. 

 

deslocamento 

força S 

e e 

S 
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Figura 2.12- a) Gráfico extensão principal 1 vs. tempo (adaptado de 26. Martínez-Donaire et al., 2014)  
   b) Esquema do método utilizado (adaptado de 26. Martínez-Donaire et al., 2014) 

 

Nos ensaios de compressão, exerce-se um esforço uniaxial de compressão sobre um provete cilíndrico, 

com o intuito de caracterizar mecanicamente o material.  

Embora o ensaio de tração permita caracterizar mecanicamente o material, os polímeros comportam-

se de formas diferentes quando submetidos a esforços de tração e compressão. Através do ensaio de 

compressão, somos ainda capazes de avaliar o comportamento do material até valores de extensão 

bastante superiores aos valores de extensão máximos do ensaio de tração, devido à ausência de 

estricção (Alves e Martins, 2011). Além do mais, a caracterização mecânica do material através dos 

ensaios de compressão é importante para simular de forma mais acertada processos de deformação 

que se realizam sob condições de compressão acentuadas como a extrusão. 

Nos ensaios de compressão, sugere-se a utilização de provetes cuja relação entre altura (a) e diâmetro 

(d) se encontre no intervalo 1 ≤
𝑎

𝑑
≤ 3. O limite inferior está relacionado com a importância de 

minimizar a influência do atrito enquanto que o limite superior está relacionado com a importância 

de garantir que o provete não falhar por flexão. Uma vez que nem sempre é possível a obtenção de 

provetes cilíndricos com uma altura apropriada, desenvolveu-se um ensaio de compressão utilizando 

discos empilhados (Pawelski, 1967). 

Como foi verificado por Alves et al. (2011), através do teste de compressão de discos empilhados é 

possível obter resultados bastante semelhantes àqueles obtidos num teste de compressão normal. 

No entanto, deve-se ter algum critério na escolha do número de discos pois ainda que possa parecer 

desejado colocarem-se tantos discos quantos necessários para consentir com o rácio acima 

mencionado – para garantir que o efeito do atrito não afeta consideravelmente os resultados – deve-

se compreender também que quantos mais discos se utilizarem, maior será a propensão para estes 

deslizarem e porem em risco a homogeneidade da compressão (Silva et al., 2016). 

t t 

Último instante 
registado 

Fratura 

Zona da estricção 
Início da Estricção 

Metodologia 
proposta 

a) b) 
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Centeno et al. (2016) utilizou este tipo de ensaios para caracterizar com sucesso um tubo de alumínio 

ainda que os discos apresentassem a curvatura do cilindro de onde tinham sido retirados. Nestes 

casos, é necessário ter em conta um ajuste no que diz respeito à altura do tubo devido à sua curvatura 

(figura 2.13). 

 

 

 

 

 

Nos ensaios de instabilidade, exerce-se um esforço de compressão sobre diversos provetes tubulares 

com alturas diferentes de forma a identificar a sua curva limite de instabilidade. 

Para se realizar o ensaio de instabilidade, não existe uma metodologia padrão especificada uma vez 

que a instabilidade é influenciada por inúmeros parâmetros como as propriedades mecânicas do 

material, as condições de contacto (como por exemplo o atrito), a geometria da peça e a carga 

aplicada. 

 

Moedas (2017) adaptou a metodologia desenvolvida por Kasaei et al. (2015) e Magrinho (2016) para 

obter a curva limite de instabilidade para tubos metálicos de parede fina. Para tal, realizaram-se 

extrapolações dos valores obtidos no FEM, das curvas 
ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
 em que  ℎ𝑒𝑥𝑡 é o comprimento da curvatura 

da parede externa e dl é a variação do comprimento do tubo e pode ser calculado retirando ao 

comprimento inicial do provete (l) o comprimento final do provete (lf). As dimensões a medir para a 

obtenção da curva limite de instabilidade encontram-se na figura 2.14. 

 

Figura 2.13 - Dimensões do provete no ensaio de compressão de discos 
empilhados a) vista frontal b) vista de topo 

hint 

hext 

lf 

Figura 2.14- Esquema do provete do ensaio de instabilidade 

a 
d 

a) b) 
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2.3.2. Ensaios de deformação plástica em tubos 

 

Neste subcapítulo, abordar-se-ão alguns ensaios de deformação plástica em tubos, nomeadamente 

os ensaios de expansão com matriz rígida e expansão com elastómero.  Estes ensaios têm como 

principal objetivo a deformação plástica de tubos para obter diferentes formas, umas mais simples 

outras complexas, em tubos. 

Nos ensaios de expansão com matriz, uma matriz cónica atravessa o interior do tubo através de uma 

força de compressão, expandindo o diâmetro do tubo (figura 2.15).  

 

 

Figura 2.15 - Esquema do ensaio de expansão com matriz (Almeida et al., 2006) 

 

No ensaio de expansão com matriz, identificam-se três mecanismos diferentes de deformação 

plástica, nomeadamente a flexão, a expansão e o atrito (Alves et al., 2006). A flexão dá-se quando o 

tubo entra em contacto com a matriz (Ponto B da figura 2.15) e o relaxamento desta flexão ocorre no 

ponto D em que o provete deixa de estar em contacto com a matriz. A expansão do tubo dá-se na 

zona CD da 2.15 13 enquanto o tubo se deforma contra a matriz. Por fim, o fenómeno de atrito tem a 

sua maior influência na zona BD do provete (Almeida et al., 2006). 

Nos ensaios de expansão com matriz, alguns dos parâmetros mais importantes são: o rácio do rp/r0, 

t0/r0, 𝛽 (demonstrados na figura 2.15) e a lubrificação (Almeida et al., 2006). 

Para se analisar a expansão da superfície do tubo até à fratura, Centeno et al. (2016) utilizaram um 

elemento genérico CDEF referente à expansão (figura 2.16). Nessa análise, considerou-se um 

momento fletor nulo, o material isotrópico e uma deformação axissimétrica. 

β 
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Figura 2.16- Análise da expansão do tubo (adaptado de Centeno et al., 2016) 

 

O equilíbrio de forças na direção da espessura pode ser escrito como: 

 

𝜎𝑡𝑟𝜕𝜃𝑟1𝜕𝛽 + 𝜎𝜙𝑟𝜕𝜃𝑡𝑠𝑖𝑛 (
𝜕𝛽

2
) + (𝜎𝜙 + 𝜕𝜎𝜙)(𝑟 + 𝜕𝑟)𝜕𝜃(𝑡 + 𝜕𝑡)𝑠𝑖𝑛 (

𝜕𝛽

2
)

+ 2𝜎𝜃𝑟1𝜕𝛽𝑡𝑠𝑖𝑛 (
𝜕𝜃

2
) cos(𝛽) = 0 

 

Ignorando os termos de menor dimensão, assumindo que r1 tende para infinito e assumindo que 𝑟2 =

𝑟 ∗ cos (𝛽) pode-sese reescrever a equação 2.18 como: 

 

𝜎𝑡

𝑡
+

𝜎𝜃

𝑟2
= 0 

 

 

 

 

punção 

tubo 

Secção de corte 

(corte no plano meridional) 
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a 

(2.18) 

β 

β 

β 

β 

β 

β 

(2.19) 



20 

 

Visto que σθ é um esforço de tração e que 𝑟2 ≥ 𝑡, a equação 2.19 permite inferir que: 

 

𝜎𝜃 = 𝜎1 > 0 

𝜎𝑡 = 𝜎2 < 0 

𝜎𝜙 = 𝜎3 < 0 

 

Por outro lado, o equilíbrio de forças na direção meridional pode ser escrito como: 

 

(𝜎𝜙 + 𝜕𝜎𝜙)(𝑟 + 𝜕𝑟)𝜕𝜃(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝜎𝜙𝑟𝜕𝜃𝑡 + 𝜇𝜎𝑡𝑟𝜕𝜃𝑟1𝜕𝛽 

−2𝜎𝜃𝑟1𝜕𝛽𝑡𝑠𝑖𝑛 (
𝜕𝜃

2
) sin(𝛽) = 0 

 

Ignorando os termos de menor dimensão e assumindo 𝜕𝑟 = 𝑟1 ∗ 𝜕𝛼 ∗ sin (𝛼), a equação 2.23 pode 

ser reescrita como: 

 

𝜕𝜎𝜙

𝜕𝑟
+

𝜎𝜙 − 𝜎𝜃

𝑟
+

𝜇𝜎𝑡

𝑡 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝛽)
+

𝜎𝜙𝜕𝑡

𝑡𝜕𝑟
= 0 

 

Para calcular o valor mínimo do rácio r/rF assume-se que não existe atrito entre o tubo e a matriz 

(𝜇𝜎𝑡 = 0) e que o tubo desliza na pela matriz sem alteração de espessura (
𝜕𝑡

𝜕𝑟
= 0). Assim, foi possível 

integrar a equação 2.24 utilizando as condições de fronteira do ponto F – onde se dá a extensão 

máxima – da figura 2.16 (𝜎𝜃 = 0; 𝜎𝜙 = 𝜎𝑒; 𝑟 = 𝑟𝐹) e obter: 

 

𝜎𝜙 = 𝜎𝑒 ∗ ln (
𝑟

𝑟𝐹
) 

 

Desta relação é então possível determinar o rácio r/rF limite que um provete pode teoricamente 

suportar antes de fraturar (r/rmáx=0.37). 

Um dos modos de falha mais comuns neste tipo de ensaios é a falha por instabilidade (Alves e Martins, 

2009). Quando a força necessária para realizar o ensaio de expansão com matriz atinge o valor da 

carga crítica, o tubo instabiliza em vez de fraturar. Para prevenir que o tubo falhe por instabilidade, 

mas sim que frature, devem-se alterar os valores do rácio do rp/r0, t0/r0, α e a lubrificação.  

(2.23) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.24) 

(2.25) 
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No ensaio de expansão com elastómero, exerce-se uma força compressiva sobre um elastómero que 

se encontra no interior de um tubo. Através de matrizes exteriores sólidas, é possível localizar a 

extensão do tubo numa zona pretendida (figura 2.17). 

 

 

Figura 2.17 - Esquema do ensaio de expansão com elastómero (adaptado de Alves e Martins., 2014) 

 

A origem do processo de enformação através da pressão hidrostática interna, prende-se com a 

capacidade da obtenção de geometrias complexas. Estas elevadas pressões, traduzem-se numa 

redução considerável da espessura que é a maior limitação do processo. Nestes ensaios, as 

extremidades do tubo escorregam para compensar a redução de espessura. 

Al-Qureshi (1971) foi o pioneiro da ideia de utilizar um elastómero para pressurizar internamente o 

provete através de um elastómero.  

Os principais parâmetros do ensaio de expansão com elastómero são o rácio de esbeltez do tubo, ou 

seja, lgap/r0 e o rácio entre o raio e a espessura, ou seja, r0/t0 (Alves e Martins, 2014).  

O ensaio de expansão enunciado pode ser realizado com a utilização de um meio viscoso em vez de 

um elastómero. 

A utilização de um meio sólido para o ensaio de expansão em detrimento de um meio viscoso tem as 

suas vantagens: ferramentas mais simples e baratas; montagem e desmontagem do elastómero do 

interior do provete é mais rápida e não envolve limpeza do material. 

Por outro lado, a utilização de um meio sólido também tem as suas desvantagens como a capacidade 

de se atingirem extensões máximas maiores através da utilização de um fluído (Ramezani e Ripin, 

2012).  
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3. Trabalho experimental 

 

Este capítulo detalha o trabalho experimental realizado, nomeadamente, os diferentes ensaios 

realizados – tração; compressão; instabilidade; expansão com matriz rígida; expansão com elastómero 

– os seus planos de ensaios e os equipamentos utilizados.  

O trabalho experimental realizado teve como finalidades a caracterização mecânica do material, tubos 

de PVC com 2 mm de espessura e 20 mm de raio exterior, e dos seus limites de enformabilidade de 

acordo com a metodologia apresentada no subcapítulo 2.3. 

Todos os ensaios apresentados ao longo do capítulo, foram realizados à temperatura ambiente e a 

uma velocidade quási-estática (v=5 mm/min). 

 

3.1. Ensaio de tração 

 

Neste trabalho, os ensaios de tração tiveram como objetivos principais a caracterização mecânica do 

material e a identificação de pontos da CLE e da CLF. 

 

3.1.1. Preparação dos provetes 

 

Neste ensaio, os provetes foram maquinados a partir de tubo de PVC, ver figuras 3.1 a) e b). Assim, ao 

contrário do que acontece quando os provetes são maquinados através de chapa, os provetes 

utilizados eram arqueados.  

 

 

 

Figura 3.1 - a) Tubo para obter os provetes (Green, 2008)  b) Representação do provete de tração  c) Área 
inicial da secção dos provetes 

 

c) b) a) 
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Por isso, para se prepararem os provetes para os ensaios de tração, adaptou-se a norma ASTM D638 

– Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics (2010) – para provetes arqueados. Devido à 

curvatura foi necessário considerar a área a azul da figura 3.1 c) como a área inicial da secção dos 

provetes. Na figura 3.2 apresenta-se uma representação da geometria dos provetes. 

 

 

Figura 3.2- Geometria do provete de tração (Rodrigues e Martins, 2013) 

 

Como foi referido no subcapítulo 2.1., devido ao processo de fabrico do tubo (extrusão) a espessura 

do tubo difere ao longo do seu perímetro. Para se estudar essa variação da espessura ao longo do 

diâmetro, realizaram-se medições da espessura de 10 em 10° para se obter o perfil de espessuras ao 

longo do tubo, ver figuras 3.3 a) e b).  

 

 

 

 

 

Para comparar os resultados obtidos para as diferentes espessuras, realizaram-se ensaios de tração 

ao longo de 4 espessuras diferentes – máxima, mínima e duas intermédias – e calculou-se a espessura 

média (2.06 mm). 

b0 (largura) [mm] 13 

W (largura de aperto) [mm] 19 

l0 (comprimento de referência) [mm] 50 

lc (comprimento calibrado) [mm] 57 

lt (comprimento total) [mm] 165 

r (raio) [mm] 76 

Figura 3.3 - a) Locais de medição da espessura b) Valores da espessura 
obtidos ao longo do perfil do tubo 

a) b) 

0° 

90° 270° 

180° 
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3.1.2. Plano de ensaios 

 

É importante referir que as amarras da máquina-ferramenta utilizada (apresentada na subcapítulo 

3.6.) são retas e os provetes curvos o que torna obrigatório o uso de quatro apoios (dois para cada 

amarra) para apoiar os provetes da forma correta e prevenir a flexão dos mesmos, isto é, o 

achatamento. 

 

Ângulo α [°] Espessura [mm] Extensómetro DIC N° de ensaios 

70 2.193 
x - 2 

- x 1 

150 2.021 
x - 2 

- x 1 

320 2.026 
x - 1 

- x 1 

230 1.966 
x - 1 

- x 1 

Nº Total de Ensaios 10 

Tabela 3.1- Plano dos ensaios de tração 

 

Como podemos ver pelo plano dos ensaios na tabela 3.1, para calcular as extensões dos provetes, 

utilizaram-se dois métodos diferentes: um que utilizava a tecnologia DIC (apresentada no subcapítulo 

3.6.1.) e outro que utilizava um extensómetro longitudinal. 

 

3.2. Ensaio de compressão 

 

Neste trabalho, os ensaios de compressão tiveram como objetivo principal a caracterização mecânica 

do material quando submetido à compressão, para possibilitar a determinação dos limites de 

enformabilidade do tubo de PVC. 

Como foi referido no subcapítulo 2.3.1. os resultados dos ensaios de compressão de discos empilhados 

são semelhantes aos obtidos em ensaios de compressão usuais. Desta forma, embora os ensaios 

realizados sejam de compressão de discos empilhados, prepararam-se os provetes adaptando-se a 

norma ASTM D695 – Standard Test Method for Compressive Properties of Plastics (2002). Para a 

obtenção da geometria pretendida, foi necessário cortar discos a partir de tubos do material. Uma vez 

que estes discos tinham uma altura demasiado reduzida em comparação com o seu diâmetro (ad=1.95 

mm; dd =12 mm – figura 3.4), tornou-se necessário recorrer à técnica de empilhamento de discos. Os 
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discos foram empilhados em grupos de 5 para aproximar a relação a/dd de 1 o mais possível (valor 

mínimo sugerido para a relação a/dd – ver subcapítulo 2.3.1.). Para garantir o alinhamento dos cinco 

discos, colocou-se um pingo de cola nas paredes laterias entre os discos (pontos a azul na figura 3.4). 

A forma dos provetes antes do ensaio pode ser vista na figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4- Provetes para ensaio de compressão de discos empilhados 

 

Nos ensaios de compressão, foi necessário colocar lubrificante (massa grafitada) nos pratos de 

compressão antes de realizar o ensaio para prevenir o efeito de barril. O plano de ensaios realizado 

pode ser observado na tabela 3.2. 

 

Nº de discos Redução de altura máxima [mm] a/dd Nº de ensaios 

5 4.3 0.8 3 

Tabela 3.2- Plano dos ensaios de compressão 

 

Tanto nos ensaios de tração, como nos de compressão, os valores obtidos podem ser colocados em 

gráficos de força vs. deslocamento. Para transformar estes gráficos em gráficos de tensão nominal vs. 

extensão nominal é preciso usar as equações 3.1 e 3.2: 

𝑆 =
𝐹

𝐴0
 

𝑒 =
𝛥𝑙

𝑙0
 

 

Em que S, e, Δl, l0 e A0 são respetivamente: tensão nominal, extensão nominal, deslocamento, 

comprimento inicial e área inicial. Transformando as tensões e extensões nominais em verdadeiras a 

partir das equações 3.3 e 3.4, obtemos as curvas características do material no plano da tensão vs. 

extensão verdadeiras (σ e ε respetivamente). 

𝜎 = 𝑆(1 + 𝑒) 

휀 = ln (1 + 𝑒) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.2) 

(3.1) 

a=9.5 mm 
dd=12 mm 

ad=1.9 mm 
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3.3. Ensaio de instabilidade 

 

Neste trabalho os ensaios de instabilidade tiveram como principal objetivo analisar o comportamento 

de tubos de diferentes comprimentos a esforços compressivos para ser possível a determinação da 

sua CLEG. 

Para se contabilizar o valor da força que não está associado à deformação do tubo, mas sim ao 

movimento da máquina-ferramenta, realizou-se um ensaio em vazio. Este valor da força deve ser 

retirado aos resultados obtidos nos ensaios de instabilidade. Esse valor foi de 0.9 kN. 

 

Comprimento do provete [mm] Redução de altura máxima [mm] Nº de ensaios 

3 1.5 3 

6 3 3 

9 4.5 3 

12 6 3 

15 7.5 3 

20 10 3 

Nº total de ensaios 18 

Tabela 3.3- Plano dos ensaios de instabilidade para determinação da CLEG 

 

Como podemos ver a partir do plano de ensaios (tabela 3.3), realizaram-se ensaios para tubos de 

comprimentos diferentes (entre 3 a 20 mm). A utilização de comprimentos diferentes, teve como 

finalidade a obtenção de comportamentos diferentes dos diferentes ensaios. 

 

3.4. Ensaio de expansão com matriz rígida 

 

Neste trabalho os ensaios de expansão com matriz rígida tiveram como principal objetivo a 

caracterização dos limites de enformabilidade. 

Para tentar evitar a instabilidade do tubo antes da sua fratura, colocou-se lubrificante (massa 

grafitada) nas paredes interiores do tubo. 

Para estes ensaios utilizaram-se matrizes de aço cónicas de expansão com um ângulo β=45° assim 

como uma matriz de inversão externa com um raio de curvatura de 5 mm para proporcionar a 

expansão dos provetes (figura 3.5). Como não se atingiu a fratura de nenhum dos tubos antes da 

instabilidade, não se revelou possível a medição das fraturas e por isso não se utilizou o sistema 

tecnológico de DIC nestes ensaios. 
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Figura 3.5- Matrizes utilizadas. a) e b) Ângulo β=45° b) Matriz de inversão externa 

 

No ensaio de expansão com matriz, pode ocorrer instabilidade antes da fratura dos tubos. Esse 

fenómeno dá-se no valor da carga crítica. Para o cálculo da carga crítica, realizaram-se 3 ensaios de 

instabilidade cujo plano de ensaios se encontra de seguida na tabela 3.4. O fim dos ensaios deu-se 

quando se alcançou a instabilidade. 

 

Altura do Provete [mm] Redução de altura máxima [mm] Nº de ensaios 

70 35 3 

Tabela 3.4- Plano dos ensaios para cálculo da carga crítica 

 

Uma vez realizados os ensaios de instabilidade, realizaram-se ensaios de expansão com matriz. 

Inicialmente, realizaram-se seis ensaios preliminares com matrizes cónicas de β=45° (tabela 3.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.5- Plano dos ensaios de expansão com matriz cónica 

 

Depois de se notar que não se atingia a fratura antes da instabilidade com essas matrizes, realizaram-

se novos ensaios preliminares com uma matriz de inversão externa (tabela 3.6). 

 

 

Comprimento do 
provete [mm] 

Lubrificação 
Curso máximo 

admissível [mm] 
Nº de 

ensaios 

70 
- 

65 
1 

x 2 

60 x 55 1 

50 x 45 2 

Nº total de ensaios 6 

a) 
b) c) 
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raio de curvatura 
[mm] 

comprimento do 
provete [mm] 

lubrificação 
curso máximo 

admissível [mm] 
nº de 

ensaios 

5 60 x 55 1 

Tabela 3.6- Plano dos ensaios de expansão com matriz de inversão externa 

 

No entanto, nestes ensaios os tubos também instabilizaram antes de se atingir a fratura e por isso não 

seria possível atingir a fratura com as matrizes disponíveis. Por isso, não se realizaram mais ensaios de 

expansão com matriz rígida. 

 

3.5. Ensaio de expansão com elastómero 

 

Neste trabalho os ensaios de expansão com elastómero tiveram como principal objetivo a 

determinação das curvas de enformabilidade. Inicialmente realizaram-se 2 ensaios preliminares, um 

utilizando borracha natural como elastómero e outro utilizando poliuretano para se selecionar o 

elastómero a utilizar durante os restantes ensaios. Verificou-se que através da borracha natural o 

provete fraturava mais facilmente e por isso utilizou-se a borracha natural como elastómero nos 

restantes ensaios (figura 3.6). 

O procedimento experimental, seguiu as indicações de Moedas (2017) que concebeu, projetou e 

fabricou a ferramenta utilizada para os ensaios em questão. 

 

                            

Figura 3.6- Ensaios preliminares utilizando elastómeros diferentes 
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Uma das características da ferramenta é a sua capacidade de bloquear as extremidades do tubo 

através de parafusos. Esta característica é importante uma vez que, devido à expansão localizada, as 

extremidades do tubo têm tendência a deslizar no sentido da zona de expansão, ou seja, das 

extremidades para o interior do tubo. Assim, através de um aperto do tubo nas extremidades a partir 

de 6 parafusos (3 no bloco de fixação e 3 na base), o provete fica preso, o que previne o deslizamento 

das suas extremidades durante o ensaio. Pode-se visualizar um esquema da ferramenta na figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7- Esquema da ferramenta utilizada (Moedas, 2017) 

 

Consoante o aumento do deslizamento das extremidades do tubo, as trajetórias de deformação dos 

ensaios são diferentes visto que existe mais material para expandir na zona de expansão. Visto que o 

deslizamento das extremidades depende do tipo de aperto do tubo, realizaram-se inicialmente 

ensaios com quatro condições de aperto distintas para um lgap de 30 mm (tabela 3.7). 

 

Caso Aperto Superior Aperto Inferior 

1 justo justo 

2 justo com folga 

3 justo sem aperto 

4 sem aperto sem aperto 

Tabela 3.7- Diferentes tipos de aperto utilizados 

 

Para se compreender melhor as condições de aperto em cada um dos casos, representa-se 

visualmente as diferentes condições de aperto (figura 3.8).  
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Figura 3.8- Diferentes condições de aperto para o ensaio de expansão com elastómero a) Caso 1 b) Caso 2 

c) Caso 3 d) Caso 4 

 

Neste ensaio ensaiaram-se tubos com diferentes espaçamentos entre matrizes (lgap) e utilizou-se a 

ferramenta de expansão de tubos desenvolvida por Moedas (2017). A ferramenta exerce uma força 

de compressão num elastómero que a transforma numa força de tração biaxial localizada, ver figuras 

3.9 a) e b).  

Figura 3.93- Vista seccionada da ferramenta (Moedas, 2017) a) Ponto morto superior (PMS) b) Ponto morto 
inferior (PMI) 

 

Visto que os resultados obtidos para todas as condições de aperto foram semelhantes excetuando o 

caso em que os provetes estavam apertados em ambas as extremidades, para os restantes valores de 

lgap realizaram-se apenas ensaios com duas condições de aperto distintas (aperto justo e sem aperto). 

Para se obterem resultados com trajetórias de deformação diferentes, realizaram-se ensaios com lgap 

diferentes (20, 30, 40 e 50 milímetros) tabela 3.8.  

 

a) b) 

Aperto justo 

Aperto com folga 

Sem aperto 

a) b) c) d) 
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Comprimento dos 
provetes [mm] 

lgap [mm] Caso Nº de ensaios 

150 

30 

1 1 

150 2 1 

150 3 1 

150 4 1 

140 
20 

1 1 

140 4 1 

160 
40 

1 1 

160 4 1 

170 50 4 1 

Nº total de ensaios 9 

Tabela 3.8- Plano dos ensaios de expansão com elastómero 

 

Nos casos em que lgap=40 mm e lgap=50 mm, o elastómero deformou de forma não homogénea antes 

de atingir a fratura ao contrário dos casos em que lgap=20 mm e lgap=30 mm (figura 3.10). 

 

  

Figura 3.10- Ensaio de expansão com elastómero para a) lgap = 30 mm b) lgap = 50 mm 

 

Como nos casos em que lgap=40 mm e lgap=50 mm, o elastómero deformou de forma não homogénea 

antes de atingir a fratura, não foi possível obter os pontos da CLF referentes a estes casos. 
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3.6. Equipamentos utilizados 

 

Para a realização do ensaio de tração utilizou-se a máquina-ferramenta de ensaios de tensão INSTRON, 

modelo 5900R, que se encontra no Laboratório de Caracterização Mecânica do Instituto Superior 

Técnico. Algumas das características técnicas da máquina-ferramenta assim como uma imagem 

demonstrativa podem ser verificadas na figura 3.11: 

    

 

 

 

Para a realização dos restantes ensaios – compressão, instabilidade, expansão com matriz rígida e 

expansão com elastómero – utilizou-se a máquina-ferramenta de ensaios hidráulica INSTRON, modelo 

SATEC 1200, que se encontra no laboratório de tecnologia mecânica do Instituto Superior Técnico. 

Algumas das características técnicas da máquina-ferramenta assim como uma imagem demonstrativa 

podem ser verificadas na figura 3.12: 

 

 

Velocidade do ensaio 0.001-500 mm/min 

Força máxima 
50 kN (a 500 mm/min); 

200 kN (a 100 mm/min); 

 

Figura 3.11- a) Máquina-ferramenta INSTRON 5900R b) Principais características técnicas 

b) 

a) 
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Para além das máquinas-ferramentas mencionadas, para a maquinagem dos provetes foi necessária 

a utilização de um torno e um serrote mecânicos. No ensaio de compressão de discos, foi ainda 

necessária uma broca de trepanagem para a obtenção dos discos enquanto que nos ensaios de tração 

foi preciso utilizar uma fresadora para a maquinagem dos provetes.  

Para além destes aparelhos utilizaram-se um micrómetro, um paquímetro e um microscópio para a 

medição das dimensões dos provetes antes e após os ensaios. 

O microscópio usado foi o Mitutoyo, de modelo TM-505B (figura 3.13).  

 

 

Figura 3.13- a) Microscópio Mitutoyo TM-505B b) Principais características técnicas 

Resolução do transdutor 

de deslocamento 
0.001 mm 

Força máxima 1200 kN 

Ampliação [x] 10 

Resolução [mm] 0.001 

Figura 3.12- a) Máquina-ferramenta SATEC 1200 b) Principais características técnicas 

b) 

a) 

b) 

a) 
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Nos ensaios de tração, instabilidade e expansão com elastómero, utilizou-se ainda a tecnologia de 

correlação de imagens digitais (digital image correlation – DIC) (figura 3.14).  

Para se analisarem os resultados obtidos através do DIC utilizou-se o software Instra4D num 

computador com um processador intel I7-7700K com 4.20GHz e 32 GB de RAM. 

 

 

Figura 3.14- Sistema (DANTEC DYNAMICS, DIC systems Q-400) 

 

Para a aplicação desta tecnologia, deve-se pintar o provete de forma adequada. 

Na pintura dos provetes, deve-se confirmar que os provetes não contêm nenhuma sujidade nem 

gordura residual que impeça que a tinta adira da forma desejada. De seguida, pinta-se o provete com 

tinta branca até ao provete estar uniformemente preenchido pela tinta. Uma vez pintado de branco, 

o provete é pontilhado com tinta preta de forma a marcar pontos de referência em todo o seu 

comprimento (figura 3.15).  

 

 

Figura 3.15- Superfície dos provetes pintados para a utilização do sistema DIC 
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Uma vez que o provete estivesse devidamente pintado, através de um sistema de câmaras, 

constituído por duas câmaras distintas, é possível captar fotografias a alta frequência e identificar a 

posição instantânea dos diversos pontos pretos.  

 

 

Figura 3.16- a) Representação da montagem do sistema DIC b) Pontos lidos pelo software 

 

O sistema de captação de imagens pode ser observado na figura 3.16. 

Através de uma análise da posição dos pontos medidos pelo sistema de captação de imagens ao longo 

do tempo é possível obtermos o valor de variáveis posicionais, como as extensões principais, em cada 

instante.  

  

a) 
b) 

Fonte 

luminosa 
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4. Trabalho numérico 

 

O trabalho numérico realizado focou-se nos ensaios de instabilidade e teve como finalidade a 

determinação da curva limite de instabilidade. Através das simulações, foi ainda possível determinar 

a influência dos principais parâmetros do ensaio – atrito, comprimento do tubo e espessura – nos 

resultados. 

Para a concretização do trabalho numérico houve a necessidade de verificar a viabilidade do modelo 

de análise efetuado. Para isso realizaram-se análises de sensibilidade à malha, ao incremento de 

tempo, à velocidade de ensaio, ao atrito, ao comprimento do tubo e à espessura. 

Para a realização das simulações numéricas foi utilizado o software I-Form2. O I-Form é um software 

utilizado para a simulação de processos de deformação plástica criado pelo professor Paulo Martins e 

que tem sido desenvolvido desde os anos 80. Neste trabalho, utilizou-se a aplicação bidimensional do 

software – I-Form2 – para a simulação dos ensaios de instabilidade de tubos uma vez que o problema 

é axissimétrico e pode ser por isso reduzido a duas dimensões. A partir deste software, foi possível 

obter as curvas de força-deslocamento, assim como as extensões principais que permitiram a 

construção das trajetórias de deformação e a sua comparação com os valores experimentais. 

O I-FORM baseia-se na formulação de escoamento plástico quási-estática e considera o 

comportamento rígido-plástico ou rígido-viscoplástico do material de acordo com relações de tensão-

extensão/ velocidades de deformação do tipo (Sá, 2010): 

 

𝜎 = 𝑓(휀,̅ 휀 ̅̇) 

 

O software minimiza ainda o resíduo das forças em cada incremento, assegurando a qualidade dos 

resultados. 

As simulações foram realizadas integralmente num computador portátil com 6 GB de ram, um sistema 

operativo Windows 10 64-bit e um processador Intel® Core™ i5-4210U. 

As propriedades do material introduzidas no programa, correspondem às propriedades identificadas 

nos ensaios experimentais realizados (tabela 4.1).  

 

Tabela 4.1- Propriedades mecânicas do material 

Tipo de 
solicitação 

Módulo de 
elasticidade [GPa] 

Tensão de 
cedência [MPa] 

Tensão de rutura 
[MPa] 

Alongamento à fratura 
[%] 

Tração 6.7 103.77 102.23 102.2 

Compressão 6.7 104.2 - - 

(4.1) 
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Ao longo desta análise, considerou-se o material isotrópico e incompressível. Estas premissas não 

correspondem à realidade uma vez que nos polímeros não se aplica o critério da incompressibilidade 

e que o tubo não tem uma geometria perfeita (a espessura varia ao longo do perímetro, as bases não 

se encontram completamente paralelas entre si e existem irregularidades nas bases) devido a fatores 

como os processos de fabrico, maquinagem, entre outros. Estas considerações são, no entanto, 

necessárias para efetuar as simulações. 

Em todas as simulações, utilizou-se o elemento que se encontrava no diâmetro exterior do tubo e a 

meia altura. Este elemento será o que, nas simulações, apresentará maior deformação (figura 4.1).  

 

 

Figura 4.1- Modelo utilizado para a simulação 

 

Através das simulações realizadas, pretendeu-se verificar a viabilidade dos ensaios efetuados tendo 

em conta a comparação das curvas forças-deslocamento e das trajetórias de deformação – tanto no 

plano das extensões, como no plano da triaxialidade – dos resultados experimentais e das simulações.  

Durante as simulações assume-se que a secção analisada do tubo é igual, em qualquer plano 

longitudinal de corte (figura 4.1) e devido à sua axissimetria, assume-se que metade da secção do tubo 

é suficiente para simular o seu comportamento. Desta forma, reduziram-se os tempos de 

processamento dos ensaios. 

Na simulação dos ensaios, utilizaram-se elementos finitos quadrangulares bidimensionais para 

discretizar os provetes a ensaiar. Os pratos de compressão por sua vez, assumiram-se como elementos 

rígidos (figura 4.2). 

 

x 

y 

Elemento 
analisado 
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Figura 4.2- Demonstração das condições de fronteira 

 

Para a realização do método de elementos finitos, é necessário especificarem-se as condições de 

fronteira. No caso dos ensaios de instabilidade, o tubo encontra-se livre. Ainda que as bases do tubo 

iniciem o ensaio em contacto total com os pratos de compressão, nada implica que esta condição se 

verifique no decorrer dos ensaios pois não existe qualquer encastramento ou restrição do tubo, ou 

seja, parte da base pode deixar de estar em contacto com os pratos de compressão (figura 4.2). 

Para além disso, concedeu-se a um dos pratos de compressão a velocidade pretendida para a 

realização do ensaio. Para além desse esforço realizado pelos pratos, não existe nenhuma outra força 

aplicada no tubo. 

 

4.1. Análise de sensibilidade à malha 

 

Em qualquer análise de elementos finitos, um dos parâmetros fundamentais a otimizar é o tamanho 

dos elementos da malha – lado dos elementos quadrados constituintes da malha (lele). Estes devem 

ser suficientemente pequenos para garantir a qualidade dos valores da simulação, contudo a 

utilização de elementos demasiado pequenos vem associada a tempos de simulação bastante 

superiores. Assim, deve haver um compromisso entre a qualidade dos resultados obtidos e o tempo 

empregue em cada simulação. Para se encontrar o lele ideal partiu-se de um valor (0.5 mm) que se foi 

comparando com outros valores menores (0.25 mm, 0.125 mm, 0.0625 mm) (figura 4.3) até se 

alcançar uma comparação satisfatória (quando os resultados do refinamento da malha convergirem).  

 

v 
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               Figura 4.3- Refinamento progressivo da malha a) 0.5 mm b) 0.25 mm c) 0.125 mm d) 0.0625 mm 

 

Resolveu-se testar a sensibilidade para comprimentos do tubo de 3 e 15 mm para se garantir que o 

modelo era adequado para o espetro de comprimentos. 

 

Figura 4.4- Plano das extensões principais - Análise de sensibilidade à malha 

 

Como podemos verificar pela análise da figura 4.4, à medida que reduzimos a dimensão dos elementos 

quadrados da malha, a diferença observada entre as curvas do gráfico reduz-se consideravelmente. 

Num tubo com comprimento de 15 mm, para valores de lele ≤ 0.125 mm, a diferença entre as curvas, 

ainda que observável, não é acentuada.  

Num tubo com comprimento de 3 mm, para valores de lele ≤ 0.0625 mm, a diferença entre as curvas, 

é praticamente nula.  

 

 

 

 

 

l = 3 mm 

l = 15 mm 

 

q 

lele lele lele lele lele lele lele 

a) b) c) d) 
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Comprimento do tubo [mm] Tamanho dos elementos [mm] Tempo de processamento [hh:mm:ss] 

15 

0.5 00:01:43 

0.25 00:02:58 

0.125 00:06:10 

0.0625 00:37:10 

3 

0.125 00:07:25 

0.0625 00:14:08 

0.03125 00:28:37 

Tabela 4.2- Tempos de processamento - Análise de sensibilidade à malha 

 

Observando a tabela 4.2 constata-se que o tempo de simulação utilizando lele = 0.125 mm é cerca de 

6 minutos enquanto que o tempo para lele = 0.0625 mm é cerca de 37 minutos. Desta forma, apesar 

das pequenas discrepâncias entre as curvas, uma vez que a utilização de elementos inferiores viria 

associada a um tempo de simulação significativamente superior, optou-se pela utilização de 

elementos com lele = 0.125 mm. Pelas mesmas razões evocadas no caso anterior, optou-se pela 

utilização de elementos com lele = 0.0625 mm para l= 3 mm. 

 

4.2. Análise de sensibilidade ao incremento de tempo 

 

Outro parâmetro importante em qualquer análise de elementos finitos é o incremento de tempo. Ao 

se reduzir o incremento de tempo, aumenta-se a quantidade de steps até se atingir a mesma 

deformação, aumentando-se dessa forma o tempo de cada ensaio. Assim, para se identificar o 

incremento de tempo ótimo optou-se por se utilizar um valor inicial de 0.2 segundos e seguidamente 

testarem-se incrementos de tempo 5 vezes superiores e inferiores (1 segundo e 0.04 segundos 

respetivamente). Para esta análise utilizou-se o tubo de 15 mm. 

 

 

Figura 4.5- Força vs. deslocamento - Análise de sensibilidade ao incremento de tempo 
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Como se pode observar pela figura 4.5, a curva a azul ciano (representativa do incremento de tempo 

de 1 s) encontra-se ligeiramente desviada das restantes. No entanto a diferença entre as outras duas 

é praticamente insignificante uma vez que ambas se apresentam como quase coincidentes.  

 

 

 

 

 

Tabela 4.3- Tempos de Processamento – Análise de sensibilidade ao incremento de tempo 

 

Desta forma, optou-se por se utilizar um incremento de tempo de 0.2 segundos visto que se traduz 

em tempos de ensaio inferiores (tabela 4.3). 

 

4.3. Análise de sensibilidade à velocidade de ensaio 

 

Para se determinar a velocidade de ensaio adequada, fizeram-se simulações em que se variou a 

velocidade do prato de compressão móvel e verificaram-se as diferenças observadas. Decidiu-se testar 

a velocidade usada experimentalmente (5 mm/min) assim como uma velocidade de ensaio 10 vezes 

superior e outra 10 vezes inferior (50 mm/min e 0.5 mm/min respetivamente). Os resultados 

referentes a esta análise podem ser consultados na figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6- Força vs. deslocamento - Análise de sensibilidade à velocidade de ensaio 

 

Como é possível verificar, as três velocidades de ensaio, originam resultados bastante semelhantes.  

Incremento de tempo [s] Tempo de processamento [hh:mm:ss] 

1 00:02:15 

0.2 00:06:10 

0.04 00:16:23 
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Velocidade de ensaio [mm/min] Incremento de tempo [s] Tempo de processamento [hh:mm:ss] 

50 0.02 00:05:30 

5 0.2 00:06:10 

0.5 2 00:06:00 

Tabela 4.4- Tempos de processamento – Análise de sensibilidade à velocidade de ensaio 

 

Visto que a alteração dos tempos de simulação é praticamente desprezável (tabela 4.4), optou-se por 

se escolher a velocidade que foi utilizada nos ensaios experimentais de 5 mm/min. 

 

4.4. Análise de sensibilidade ao atrito 

 

Nos ensaios de instabilidade, dependendo do seu comprimento, os tubos ao serem ensaiados podem 

ter 3 comportamentos distintos: ocorrência de instabilidade, compressão ou um fenómeno misto 

entre instabilidade e compressão (Moedas, 2017). Quando o comportamento do tubo é de 

compressão, o ensaio assemelha-se ao ensaio de anel que é significativamente influenciado pelo 

atrito. Assim, seria de esperar que para os casos em que se dá o fenómeno de compressão, o atrito 

fosse um fator determinante para as simulações. Tendo isto em consideração, efetuaram-se análises 

para os tubos com comprimento inferior a 15 mm onde poderia existir algum fenómeno parcial de 

compressão. Resolveu-se testar 3 fatores de atrito de Prandtl (Martins et al. 2014) diferentes: 0.1, 0.2 

e 0.3. Os resultados podem ser observados na figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7- Plano das extensões - Análise de sensibilidade ao atrito 

l = 12 mm l = 9 mm 

l = 6 mm 

l = 3 mm 
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Como é possível verificar, para comprimentos de 3 e 6 milímetros, os ensaios são acentuadamente 

dependentes do fator de atrito entre o tubo e os pratos de compressão. Para tubos com 9 milímetros 

de comprimento, os resultados também diferem, mas menos, e para 12 milímetros de comprimento 

as curvas são praticamente coincidentes, ou seja, a influência do atrito é quase nula, o que implica 

que para 12 mm o comportamento do tubo pode ser considerado como instabilidade pura. É ainda 

possível observar que o fator de atrito que melhor aproxima os valores experimentais é m=0.3 e, 

portanto, esse foi o fator de atrito selecionado durante as simulações. 

 

4.5. Análise de sensibilidade ao comprimento 

 

Para a preparação dos provetes, foi necessário sangrá-los do tubo original. Nesta operação, 

encontraram-se várias dificuldades como o aperto do tubo e a dificuldade em garantir precisão nas 

operações de maquinagem de tubo de PVC. Por tudo isto, considerou-se importante analisar a 

sensibilidade do tubo à variação do comprimento. Para cada um dos casos, realizaram-se simulações 

com comprimentos 5% diferentes do esperado, maiores e menores, pois o comprimento dos provetes 

experimentais se encontravam abrangidos por esse intervalo. 

Os resultados das simulações podem ser verificados na figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8- Plano das extensões - Análise de sensibilidade ao comprimento 

 

l = 12 mm 

l = 15 mm 

l = 9 mm 

l = 6 mm 

l = 3 mm 
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Pode-se observar através da figura 4.8 que quando o comprimento do tubo diminui, as trajetórias 

passam de uma situação de instabilidade para uma situação de compressão. Esta relação entre o 

comprimento e as trajetórias de deformação traduz-se no facto de uma variação no comprimento do 

tubo, alterar o modo como o tubo se comporta (falha por instabilidade ou compressão).  

Os ensaios de instabilidade tinham como objetivo testar as variações das trajetórias de deformação 

em função do comprimento do tubo por isso seria de esperar que a mudança de comprimento do 

tubo (mesmo que pequena) se traduzisse em alterações nos resultados. Observando a figura 4.8, 

confirma-se essa hipótese especialmente para os casos em que l=6 mm e l=9 mm. Isto indicia que para 

estes dois comprimentos, o tubo tem um comportamento misto (instabilidade e compressão) e que 

por isso uma pequena alteração no comprimento, resulta numa alteração considerável no seu 

comportamento. 

 

4.6. Análise de sensibilidade à espessura 

 

Finalmente, a análise de sensibilidade à espessura permite compreender a forma como os resultados 

variam tendo em conta diferentes espessuras. 

Neste trabalho, utilizaram-se tubos de PVC produzidos através de um processo de extrusão. Visto que 

este método resulta num perfil de espessuras não uniforme ao longo do seu perímetro (figura 3.3 

subcapítulo 3.1.1.) decidiu-se realizar uma análise de sensibilidade à espessura tendo em conta as 

espessuras maior, menor e nominal medidas no tubo (figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9- Plano das extensões - Análise de sensibilidade à espessura 

l = 12 mm 

l = 15 mm 

l = 9 mm 

l = 6 mm 

l = 3 mm 
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Como se pode verificar, uma variação da espessura origina diferenças consideráveis nas trajetórias de 

deformação quando l=6 mm e l=9 mm. Desta forma, tal como na análise de sensibilidade ao 

comprimento do tubo, esta análise indiciou que para os casos assinalados o tubo tem um 

comportamento misto. Para os restantes casos as diferenças são desprezáveis. 

Nesta análise, ao se variar a espessura, altera-se também a área transversal do tubo. Nesta área será 

aplicada a força. Desta forma seria de esperar que a força necessária para exercer o mesmo 

deslocamento num tubo com maior espessura fosse superior. Assim, considerou-se importante 

analisar o quão acentuadas essas diferenças seriam (figura 4.10).  

 

 

Figura 4.10- Força vs. deslocamento - Análise de sensibilidade à espessura 

 

A análise permitiu inferir que o aumento da espessura está de facto associado a um aumento da força 

uma vez que para transmitir a mesma tensão a um provete com maior secção transversal, é necessário 

aumentar a carga utilizada. 

  

l=12 mm 

l=15 mm 

l=9 mm 

l=6 mm 

l=3 mm 
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5. Resultados e discussão 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados dos ensaios realizados, nomeadamente dos ensaios 

de tração uniaxial; de compressão; de instabilidade; de expansão com matriz; e de expansão com 

elastómero. 

O trabalho realizado tem como objetivos a determinação dos seus limites de enformabilidade. Para 

isso, foi necessário caracterizar o material utilizado através dos ensaios de tração e compressão. Por 

isso, o capítulo iniciar-se-á com a caracterização mecânica do material, seguida de uma análise com 

validação numérico-experimental dos ensaios de instabilidade e a determinação das trajetórias de 

deformação e dos limites de enformabilidade. 

 

5.1. Caracterização mecânica do material 

 

Como foi referido no subcapítulo 2.2. os polímeros apresentam propriedades distintas quando 

testados à tração e à compressão. Desta forma, com o objetivo de caracterizar o tubo de PVC, 

procurou-se compreender qual a relevância de cada uma das curvas características do material. 

 

5.1.1. Tração 

 

Nos ensaios realizados, utilizou-se uma velocidade de ensaio de 5 mm/min como estabelecido pela 

norma ASTM D638 – Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics (2010). 

É importante notar que durante os ensaios de tração, o alongamento do provete não ocorre de forma 

uniforme. De facto, nos provetes poliméricos, a estricção ocorre imediatamente e propaga-se ao longo 

de todo o comprimento restante.  

A geometria dos provetes antes e após os ensaios pode ser vista na figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1- Geometria do provete antes e depois do ensaio de tração 
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Na figura 5.2 apresenta-se o gráfico de tensão nominal vs extensão nominal dos ensaios experimentais 

de tração uniaxial com extensómetro e sistema DIC do tubo de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2- Tensão vs. extensão nominais - Ensaios de tração 

 

Para os ensaios em que se utilizaram o sistema DIC, obtiveram-se extensões menores que quando se 

utilizou um extensómetro. Isto está associado ao facto dos pontos selecionados no sistema DIC saírem 

do alcance do sistema de câmaras utilizado. 

 

5.1.2. Compressão de discos empilhados 

 

Os ensaios de compressão de discos empilhados realizados, seguiram as instruções apresentadas na 

subcapítulo 3.2. A geometria dos provetes antes e após os ensaios pode ser vista na figura 5.3. 

 

   

Figura 5.3- a) Vista de frente antes do ensaio b) Vista de topo antes do ensaio c) Provete depois do ensaio 

 

No ensaio de compressão de discos empilhados decidiu-se utilizar 5 discos empilhados em cada ensaio 

para obter um rácio a/dd de 0.8. Apesar deste rácio não estar compreendido no intervalo pretendido 

(entre 1 a 3), não se empilharam mais discos uma vez que tal aumentaria a propensão dos discos para 

a) c) 

d a 

b) 



48 

 

deslizarem. O gráfico de tensão vs. extensão nominal dos ensaios experimentais de compressão 

empilhada de discos de PVC pode ser observado na figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4- Curvas tensão vs. extensão nominais dos ensaios de compressão 

 

Nos ensaios de compressão é possível observar que, ao contrário de nos ensaios de tração, não existe 

uma queda na força tração vs. extensão nominal. Isto deve-se à inexistência de estricção nos ensaios 

de compressão. Na figura 5.5 observa-se o gráfico tensão vs. extensão nominal das curvas 

características do material à tração e à compressão. A tabela 4.1 do capítulo  4 indica algumas 

propriedades mecânicas do material. 

 

 

Figura 5.5- Curvas características do material à tração e à compressão no plano da tensão vs. extensão 
nominais 
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Foi possível concluir que as duas curvas (tração e compressão) apresentam comportamentos 

diferentes. No ensaio de tração, no gráfico da tensão nominal vs. extensão nominal, é possível 

observar um intervalo de tempo em que a tensão exercida tem um valor constante. Este fenómeno 

resulta da propagação da estricção ao longo do provete. No entanto, visto que nos ensaios de 

compressão não existe estricção, nesse mesmo intervalo a tensão nominal cresce à medida que a 

extensão nominal cresce.  

 

 

Figura 5.6- Curvas características do material no plano da tensão vs extensão verdadeiras 

 

Na figura 5.6 observa-se o gráfico tensão vs. extensão verdadeiras das curvas características do 

material à tração e à compressão. Outra diferença entre as curvas características do material à 

compressão e à tração, observável a partir da figura 5.6, é o facto de que, na curva de compressão, se 

pode avaliar o comportamento do material até valores de extensão bastante superiores aos valores 

de extensão máximos do ensaio de tração. 

 

5.2. Análise dos resultados experimentais e teóricos do ensaio de 

instabilidade 

 

Comparam-se em seguida, os resultados obtidos, no trabalho experimental e no trabalho numérico 

anteriormente apresentados, para o ensaio de instabilidade.  

Do confronto dos perfis obtidos (figura 5.7), é possível concluir que os perfis computacionais, 

assemelham-se de forma bastante próxima dos perfis obtidos experimentalmente.  
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Figura 5.7- Perfis para os diferentes ensaios de instabilidade a) ensaios experimentais b) Simulações numéricas 

 

Como se pode observar, à medida que a altura do tubo diminui, o fenómeno de instabilidade diminui 

também. Este comportamento era esperado uma vez que tubos instabilizam tanto mais facilmente 

quanto maior for a sua altura. 

Através da análise da figura 5.7 é possível identificar o fenómeno de instabilidade para todos os tubos 

com uma altura superior a 3 mm. No entanto, para 3 mm, os perfis não indicam que haja qualquer 

fenómeno de instabilidade. 

Para verificar se os ensaios experimentais e as simulações numéricas tiveram comportamentos 

semelhantes, fez-se uma análise aos gráficos de força vs deslocamento de cada um dos casos (figura 

5.8). Como referido na subcapítulo 4.4. o fator de atrito selecionado para as simulações numéricas foi 

m=0.3. 

 

a) 

3 mm 

6 mm 

9 mm 

12 mm 

15 mm 

20 mm 

b) 
b) 

a) 
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Figura 5.8- Gráficos força deslocamento dos ensaios de instabilidade para os tubos de comprimento: a) 3 mm 
b) 6 mm c) 9 mm d) 12 mm e) 15 mm f) 20 mm 

 

Numa primeira análise, conseguimos distinguir 3 comportamentos experimentais diferentes nas 

curvas dos gráficos. Um caso predominante em que a força cresce até um pico e seguidamente 

decresce que acontece para todos os provetes com altura superior a 6 mm. Um outro caso em que a 

força cresce até um pico e depois decresce ligeiramente e depois volta a crescer acontece apenas na 

análise experimental do tubo com 6 mm de altura e ainda um terceiro caso em que a força cresce, 

chega a um pico e de seguida volta a crescer num comportamento hiperbólico. Cada um destes 

comportamentos está fortemente relacionado com forma como deformam. Quando falham por 

instabilidade, os tubos instabilizam e a propagação dessa gelha processa-se sem grande necessidade 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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de força. Assim se explica o fenómeno da redução de força para os tubos de maior comprimento (de 

9 mm a 20 mm). Para tubos de menor comprimento (de 3 e 6 mm), ocorre um aumento da força. 

Desta forma, para o provete comprimir é necessário aumentar a força, figuras 5.8 a) e b).  

Pode notar-se que todas as simulações resultaram em curvas no plano das extensões com 

comportamentos bastante semelhantes às curvas obtidas experimentalmente excetuando o caso de 

6 mm partir de certa altura, ver figura 5.8 b). Para este caso, a curva experimental apresentou um 

comportamento de deformação plana para uma extensão principal 2 inferior àquela necessária para 

o mesmo suceder na simulação. Através das análises de sensibilidade efetuadas no capítulo 4, conclui-

se que esse fenómeno pode estar relacionado com a espessura ou a altura do tubo (um tubo com uma 

altura maior ou uma espessura inferior àquela considerada tenderia para um comportamento de 

deformação plana para uma extensão principal 2 igualmente menor). O facto desta diferença ser 

observável principalmente no caso em que l=6 mm corresponde às observações do capítulo 4, em que 

se verificou que para o caso l=6 mm, uma pequena variação de altura ou espessura do tubo está 

associada a grandes alterações nos resultados. 

Um dos objetivos da análise dos resultados dos ensaios de instabilidade foi compreender de que forma 

o tubo de PVC instabilizava, ou seja, definir as suas trajetórias de deformação. Para se determinarem 

as trajetórias de deformação experimentais, utilizou-se a tecnologia DIC, que permite analisar a 

evolução das extensões principais 1 e 2 num ponto, ao longo do tempo. Tal como nas simulações 

numéricas, selecionou-se um ponto que se encontrava no diâmetro exterior do tubo e a meia altura 

(ponto de maior deformação). 

Na figura 5.9 podem-se observar as trajetórias de deformação no plano das extensões.  

 

 

Figura 5.9- Trajetórias de deformação, ensaios de instabilidade - plano das extensões principais 
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Como se observa pela figura 5.9, à medida que se diminui a altura dos provetes, os ensaios de 

instabilidade podem-se aproximar a ensaios de compressão de anel, comprovando-se a suposição 

efetuada através da análise das simulações. 

Para os casos em que 𝑙 > 9 mm, os tubos falham por instabilidade pura. Para o caso em que l=9 mm, 

os tubos aparentam ter um comportamento misto. Para o caso em que l=6 mm, o comportamento 

dos tubos pode ser de compressão pura ou um fenómeno misto de compressão e instabilidade. Por 

fim, no tubo de l=3 mm, o tubo sofre compressão pura, como se estivesse a ser submetido a um ensaio 

de anel. 

Na figura 5.10 representam-se os diversos ensaios no plano de triaxialidade.  

 

 

Figura 5.10- Trajetórias de deformação, ensaios de instabilidade - Plano de triaxialidade 

 

Apesar de existirem pequenas diferenças nos resultados obtidos através do trabalho experimental e 

do trabalho numérico, estas podem-se considerar negligenciáveis e pode-se afirmar que o modelo 

simula satisfatoriamente os ensaios. Desta forma, é possível utilizar o modelo numérico desenvolvido 

para calcular a CLEG. 

Outra das vantagens das simulações numéricas é que estas permitem análises que de outra forma não 

seriam possíveis. No caso deste trabalho uma destas capacidades é a capacidade de medir a evolução 

do perfil do tubo ao longo do ensaio para se poder verificar os modos de falha de cada um dos ensaios 

e determinar o limite de instabilidade. Assim, para se comprovarem os modos de falha de cada um 

dos casos, determinaram-se, para cada passo dos modelos computacionais, informações referentes à 

curvatura das paredes interna e externa dos tubos, ver figura 5.11 a). 

 

Deformação 
plana 

Compressão 
uniaxial 

Tração 
uniaxial 

Corte 
puro 

Expansão 
equiiaxial 
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Figura 5.11- a) Representação esquemática das curvaturas na parede interna e externa do tubo (b) Relações entre rácios de 

curvaturas e respetivos tipos de deformação 

 

Em que dl=l-lf. Através da análise dos comprimentos de curvatura das paredes interna e externa dos 

tubos (ℎ𝑖𝑛𝑡 e ℎ𝑒𝑥𝑡 respetivamente) foi possível inferir se existe ou não aumento de espessura. Deste 

modo na Figura 5.11 b) apresenta-se a relação entre os rácios descritos e o respetivo comportamento 

que os tubos apresentam. É de salientar que existe aumento de espessura antes do fenómeno de 

instabilidade, no entanto apenas se considera nesta análise o aumento de espessura após a 

instabilidade ou nos casos de compressão pura.  

 

Tabela 5.1- Análise das relações entre os comprimentos de curvatura das paredes interna e externa dos tubos 

 

Para se concluir o comportamento dos tubos para diferentes alturas, identificaram-se os valores de 

hext e hint para cada um dos casos (tabela 5.1). Assim, confirmou-se que se dava o fenómeno de 

instabilidade para todos os tubos exceto l=3 mm. 

Através do rácio 
ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑙
 é possível determinar a partir de que valores de extensão se dá a instabilidade 

em cada caso, podendo-se definir o limite de instabilidade para os tubos. 

Tipo de relação Instabilidade 
Aumento de 

espessura 
Tipo de 

deformação 

ℎ𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
=

ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
 x - Instabilidade pura 

ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
>

ℎ𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
 x x Fenómeno misto 

ℎ𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
= −

ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
 - x Compressão pura 

Comprimento do 
provete [mm] 

ℎ𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
 

ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
 Tipo de relação Instabilidade 

Aumento de 
espessura 

3 -0.263 0.251 
ℎ𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
= −

ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
 - x 

6 0.228 0.265 
ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
>

ℎ𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
 x x 

9 0.380 0.396 
ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
>

ℎ𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
 x x 

12 0.589 0.591 
ℎ𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
=

ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
 x - 

15 0.702 0.702 
ℎ𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
=

ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
 x - 

20 0.792 0.792 
ℎ𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
=

ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
 x - 

a) b) 

hint 

hext 

lf 
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Uma vez que o rácio 
ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
 toma o valor nulo até que ocorra a instabilidade, a partir do momento em 

que o rácio 
ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
 toma um valor não nulo a geometria do tubo apresenta uma ligeira curvatura apesar 

de ser muito pequena uma vez que a instabilidade para todos os casos ocorre para valores de extensão 

muito pequenos. 

Assim para se identificar o valor das extensões críticas (onde começa a instabilidade), efetuou-se uma 

extrapolação através dos resultados das simulações para descobrir o valor da extensão da ordenada 

da origem dos gráficos 
ℎ𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑙
 vs extensões principais. A extrapolação demonstrada na figura 5.12 a), foca 

o caso de l=6 mm. No entanto, o mesmo método foi utilizado para calcular as extensões críticas para 

os restantes comprimentos, ver figura 5.12 b). 

 

 

 

Figura 5.12- a) Identificação do início da instabilidade para l=6 mm b) Extensões críticas para os diferentes 
comprimentos do tubo 

 

Assim, a partir da determinação das extensões principais no momento em que ocorre instabilidade – 

ordenada na origem dos gráficos da figura 5.12 a) – é possível representar o limite de instabilidade no 

plano das extensões principais (figura 5.13). 

 

l [mm] ε1crit ε2crit 

6 4.1*10-5 -2.7*10-4 

9 4.1*10-5 -1.6*10-4 

12 4.2*10-5 -9.5*10-5 

15 4.2*10-5 -7.5*10-5 

20 4.2*10-5 -6.8*10-5 

ε2crit 

ε1crit 

a) b) 
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Figura 5.13- Curva limite de instabilidade – plano das extensões principais 

  

Verifica-se que quanto menor for a sua altura, maior será a extensão em que ocorre a instabilidade, o 

que demonstra que à medida que se diminui a altura do tubo, este tem cada vez mais, tendência a 

comprimir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14- Curva limite de instabilidade – Plano de triaxialidade 

 

O mesmo sucede na figura 5.14. À medida que o comprimento do tubo diminui, a instabilidade ocorre 

para valores de extensão efetiva maiores, ou seja, para maiores deformações. 

 

Limite de instabilidade 

Limite de instabilidade 
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5.3. Trajetórias de deformação e limites de enformabilidade 

 

Um dos objetivos do trabalho era compreender de que forma o tubo de PVC deformava, ou seja, as 

suas trajetórias de deformação. Para o fazer, realizaram-se três ensaios distintos: Tração uniaxial, 

expansão com matriz e expansão com elastómero. Através da combinação dos resultados dos três 

ensaios esperava-se obter as trajetórias de um tubo de PVC com 40 mm de diâmetro e 2 mm de 

espessura para diferentes ensaios. 

 

5.3.1. Ensaio de tração 

 

Além de caracterizarem as propriedades mecânicas do material, os ensaios de tração tinham ainda o 

propósito de ajudarem a determinar as trajetórias de deformação, a CLF e a CLE. 

Para determinar as trajetórias de deformação, utilizou-se a tecnologia DIC que permite selecionar um 

ponto do provete e obter a evolução de variáveis posicionais ao longo do tempo nesse ponto. 

Para se adquiri o valor da extensão longitudinal registou-se a evolução dos deslocamentos de dois 

pontos separados por uma distância igual à do comprimento de referência e analisaram-se os valores 

obtidos para a extensão longitudinal através do deslocamento desses pontos. Para a extensão 

transversal, fez-se a média das extensões transversais desses dois pontos. 

Conforme apresentado no subcapítulo 2.3.1. para se determinar o gráfico da CLE, é necessário 

recolher informações sobre as extensões principais dos pontos junto à estricção até à fratura 

(Martínez-Donaire et al. 2014). Como demonstração, selecionou-se um dos ensaios de tração, no 

entanto os mesmos procedimentos foram efetuados para todos os provetes. Para seguir a 

metodologia proposta por Martínez-Donaire et al. (2014) selecionaram-se pontos característicos da 

estricção inicial – numerados de 1 a 6 – figura 5.15 a) – e analisaram-se as curvas obtidas no plano ε1 

vs. t e no plano ἑ1 vs. t, ver figuras 5.15 b) e c). 
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Figura 5.15- a) Seleção de pontos para o estudo b) Extensão principal 1 vs tempo dos diversos pontos 
identificados c) Velocidade de deformação na direção principal 1 vs tempo e identificação do instante da 

estricção 

 

Ao contrário do que acontece nos metais, devido à propagação da estricção, nos polímeros as curvas 

ε1 vs t dos vários pontos tendem para o mesmo valor. Por isso, realizou-se a análise até ao instante 

em que a curva ἑ1 vs t para o ponto central da estricção (ponto 1) atinge o máximo (t=56 s). 

Seguidamente analisou-se o gráfico de taxa de estricção (휀1̇) em função do tempo (t) dos vários pontos 

e verificou-se que o ponto mais próximo do centro da estricção que tinha um pico nesse gráfico era o 

ponto 3, para um tempo de 50 segundos, ver figura 5.15 c). Assim, considerou-se que a extensão 

máxima antes da estricção (extensão na direção principal 1 do ponto da CLE) se dava no ponto 1 

quando t=50 s e retirou-se os valores da extensão a partir do gráfico da figura 5.15 b). Este método foi 

utilizado para identificar os diferentes pontos da CLE (figura 5.16). 

 

 

a) 

b) 

Intervalo em que 휀1̇  do 
ponto 1 é crescente 

c) 

Instante em que 휀1̇ é 
máximo no ponto 3 

𝛆 𝟏
 

t [s] 
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Figura 5.16- a) identificação dos pontos da CLE b) CLE no plano das extensões 

 

Para se identificar a posição dos pontos da CLF referentes ao ensaio de tração foi necessário conhecer 

as extensões na fratura. 

Para se obter o valor da extensão ε3 foi necessário medir a espessura antes e após o ensaio. Para medir 

a espessura após o ensaio, utilizou-se um microscópio para se medirem várias espessuras ao longo da 

largura dos provetes para reduzir a possibilidade de erro – aproximadamente 1 ponto a cada milímetro 

(figura 5.17 a). Seguidamente, ignoraram-se valores incoerentes e calculou-se a média. 

Para o cálculo da ε2, embora não tivéssemos um provete em que fosse possível medir a largura final 

transversalmente, foi possível medir a largura inicial e final dos provetes num plano rodado um 

determinado ângulo da área transversal (figura 5.17 b). 

A ε1 foi calculada assumindo que o material era incompressível (subcapítulo 2.3.). 

  

Figura 5.17- Medições após a fratura a) espessuras b) larguras 

Ângulo α [°] 
Extensão 

principal 1 
Extensão 

principal 2 

70 0.0491 -0.0192 

230 0.0527 -0.0184 

320 0.0513 -0.0175 

b) 

a) 

b) 

a) 
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De seguida demonstra-se a representação dos pontos da CLF obtidos no plano das extensões 

principais (figura 5.18): 

 

 

Figura 5.18- Trajetórias de deformação ensaio de tração - Plano das extensões 

 

Como se pode verificar, as retas têm um comportamento bastante aproximado ao de tração uniaxial. 

A diferença entre as extensões atingidas entre a reta a amarelo e as restantes pode-se dever ao facto 

da sua espessura ser maior nesse caso e por isso conseguir aguentar maiores níveis de deformação 

antes de fraturar.  

 

 

Figura 5.19-Trajetórias de deformação ensaio de tração - Plano de triaxialidade 

 

Tração 
uniaxial 

Tração 
uniaxial 
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As mesmas conclusões podem ser retiradas das trajetórias de deformação no plano de triaxialidade 

(figura 5.19). 

 

5.3.2. Ensaio de expansão com matriz rígida 

 

Os ensaios de expansão com matriz realizados, seguiram as instruções apresentadas no subcapítulo 

3.4. A geometria dos provetes após os ensaios pode ser vista na figura 5.20. 

 

 

Figura 5.20- Geometrias dos provetes após o ensaio de expansão com matriz rígida 

 

No que diz respeito ao ensaio de expansão com matriz, esperavam-se obter as trajetórias de 

deformação com a ajuda do sistema DIC. Contudo, a incapacidade de fraturar o provete antes de 

ocorrer instabilidade, impossibilitou que se obtivessem pontos para a determinação da CLF e por isso 

não se utilizou o sistema DIC. 

Como foi estabelecido na subcapítulo 2.3.2. a carga crítica é um parâmetro fundamental no ensaio de 

expansão com matriz rígida. É este valor que permite definir se um tubo irá falhar por fratura ou por 

instabilidade. Para obter o valor da força crítica, realizaram-se ensaios de instabilidade para tubos com 

70 mm de altura. Pode-se assumir que se está em condições de instabilidade pura uma vez que para 

20 mm, a influência da compressão nos resultados já é desprezável. 

 

 



62 

 

 

Figura 5.21- Ensaios de instabilidade para cálculo da carga crítica (l=70 mm) 

 

Através da figura 5.21 foi possível obter os valores da carga crítica dos 3 ensaios realizados (força 

máxima de cada um dos gráficos), dos quais se selecionou o mínimo, 15.38 kN para que a instabilidade 

ocorra após esse valor. 

Ensaiou-se primeiramente a expansão tubos de 50 mm de altura utilizando matrizes rígidas de 

expansão com um ângulo β=45°. No entanto, os tubos não fraturaram e por isso foi preciso aumentar 

a altura dos tubos a ensaiar. Todavia, quando se utilizaram tubos com 60 e 70 mm de altura, 

independentemente da lubrificação, estes instabilizaram antes de fraturar. O mesmo ocorreu com a 

utilização de uma matriz de inversão existente no laboratório com um raio de curvatura de 5 mm. 

Existiam ainda à disposição matrizes com β=30° e β=15°, no entanto a expansão máxima que se 

conseguia atingir através destas matrizes era inferior à expansão necessária para atingir a fratura. 

Apesar de não se terem conseguido definir as trajetórias de deformação, visto que não se utilizou o 

sistema DIC nestes ensaios, é importante analisar a evolução dos gráficos força vs. deslocamento dos 

ensaios (figura 5.22). 
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Figura 5.22- Plano das extensões principais, ensaio de expansão com matriz rígida 

 

Nestas curvas conseguimos identificar quatro fases distintas: 

1. Crescimento rápido da força. Este crescimento repentino resulta do contacto inicial da matriz 

com o provete. 

2. Força praticamente uniforme (ligeira descida na força aplicada). Este fenómeno em que a 

força não aumenta tem a ver com a matriz ter uma pequena altura de encaixe sem ângulo em 

que não obriga o tubo a expandir (figura 3.5, subcapítulo 3.4). Nesta fase a força aplicada 

serve apenas para superar o atrito existente entre o tubo e a matriz (Daxner et al., 2005). 

3. Aumento constante da força aplicada. É nesta altura que a matriz expande o tubo. 

4. Decréscimo acentuado da força. A quarta e última fase relaciona-se com a ocorrência de 

instabilidade. Uma vez que o tubo de altura 50 mm não instabilizou antes do final do seu 

curso, o tubo não apresenta esta fase. Nos outros, esta fase significa que o tubo já não está a 

expandir biaxialmente e que falhou por instabilidade. 

É importante reparar ainda que a força máxima antes de instabilizar é tanto maior quanto menor for 

a altura do tubo. Esta conclusão está de acordo com que se esperava uma vez que é necessário menos 

força para instabilizar um tubo com maior altura. 

Como se esperava, o tubo de altura igual a 70 mm instabilizou sensivelmente ao atingir a sua carga 

crítica. 

Uma vez que o tubo não fraturou, não foi possível identificar os pontos de fratura para definir os 

limites de enformabilidade. 

 

 

Carga crítica=15.38 kN 
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5.3.3. Ensaio de expansão com elastómero 

 

Nos ensaios de expansão com elastómero, pretendeu-se observar a variação das trajetórias de 

deformação com a variação da distância entre matrizes, lgap assim como identificar os pontos de 

fratura para a construção da CLF do tubo de PVC com 40 mm de diâmetro e 2 mm de espessura. 

Tal como nos ensaios de expansão com matriz, a análise dos gráficos de força vs deslocamento contém 

informações importantes. 

Conforme apresentado no subcapítulo 2.3.2. quando se realiza um ensaio de expansão com 

elastómero, o material das extremidades do tubo tem tendência a escorregar para a zona em 

expansão. Usando um aperto justo nas extremidades do tubo, previne-se esse escorregamento 

(subcapítulo 3.5.). Desta forma, nos casos em que o tubo é apertado, prevê-se que se atinja uma 

expansão inferior. Na figura 5.23 podemos ver os gráficos força vs. deslocamento obtidos para cada 

um dos casos explícitos no subcapítulo 3.5. 

 

 

Figura 5.23- Gráfico força vs. deslocamento obtido nos ensaios de expansão com elastómero 

 

Segundo Alves e Martins (2014), a força necessária para fraturar um provete por expansão com 

elastómero, é tanto maior quanto menor for o espaçamento entre as matrizes. Esta relação verificou-

se na maioria dos casos, no entanto, para um lgap=40 mm as curvas força-deslocamento encontram-se 

acima das curvas para um lgap=30 mm.  

É possível verificar também que em alguns casos existe um patamar inicial em que a força cresce de 

forma muito reduzida (ver evolução das curvas lgap=40 mm para um deslocamento de 0 a 10 mm da 

figura 5.23). Este patamar tem a ver com a maneira como o elastómero preenche o tubo. Se o 
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elastómero tiver um diâmetro que preencha totalmente o interior do tubo de PVC, quando o 

elastómero for comprimido, a sua expansão iniciar-se-á imediatamente contra o tubo. No entanto, se 

não preencher o interior do tubo tão eficazmente, quando o elastómero for comprimido, tem algum 

espaço para expandir até entrar em contacto com o tubo, não necessitando inicialmente de tanta 

força e criando dessa maneira o patamar referido. Este fator pode influenciar o comportamento 

inesperado das curvas força-deslocamento para o caso de lgap=40 mm explícito no parágrafo anterior. 

Tal como no subcapítulo anterior, para se analisarem as trajetórias de deformação é preciso analisar 

os dados obtidos através da tecnologia DIC no ponto de maior deformação. No ensaio de expansão 

com elastómero, este ponto é o ponto intermédio do espaçamento existente entre as duas matrizes 

(figura 5.24). 

 

 

Figura 5.24- Identificação do ponto analisado através do sistema DIC 

 

Na figura 5.25 podem-se observar as diferentes trajetórias de deformação obtidas experimentalmente 

no plano das extensões. Inicialmente, realizaram-se ensaios com diversos tipos de aperto para um lgap 

de 30 mm. É possível observar que à medida que o lgap aumenta, as curvas têm um declive cada vez 

maior sendo que para um espaçamento de 50 mm, os tubos têm um comportamento de deformação 

plana até aos elastómeros deformarem de forma não homogénea. Quando o lgap diminui, as trajetórias 

de deformação tendem a aproximar-se de estados de extensão equibiaxiais. 

 

Ponto selecionado para a 
análise com o sistema DIC 
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Figura 5.25- Trajetórias de Deformação para ensaios de expansão com elastómero - Plano das Extensões 

 

Os resultados podem ainda ser transpostos para o plano de triaxialidade, obtendo-se as mesmas 

conclusões que se obtiveram através do plano das extensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26- Trajetórias de deformação para ensaios de expansão com elastómero - Plano de triaxialidade 

 

 

Corte 
puro 

Expansão 
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Na figura 5.26 confirma-se que para um espaçamento entre matrizes de 20 ou 30 mm, a deformação 

tende para estados de expansão biaxial enquanto que para lgap de 40 e 50 mm os tubos apresentam 

comportamento de deformação plana. Infelizmente, apesar de se terem obtido trajetórias de casos 

de deformação plana e de expansão equibiaxial (o indicado para caracterizar a curva limite de fratura), 

o tubo não expandiu de forma uniforme para os lgap de 40 e 50 milímetros, incapacitando a utilização 

desses ensaios para definir a CLF. Esta expansão não uniforme é atribuível a um maior espaçamento 

entre as matrizes que resulta na expansão de forma não homogénea do elastómero (figura 3.7 da 

secção 3.5). 

Assim, dos ensaios experimentais de expansão com elastómero realizados, iremos apenas utilizar os 

casos de espaçamento entre matrizes de 20 e 30 mm para definir a CLF.  

Para se identificar a posição dos pontos na CLF foi necessário conhecer as extensões na fratura. A 

obtenção da extensão longitudinal (ε2) pode conseguir-se com o sistema DIC. Este possibilita 

conhecer, no momento anterior à fratura, o valor da extensão referida que pode ser considerada igual 

à do momento após a fratura. 

Para se obter o valor de ε3 foi necessário medir as espessuras antes e após o ensaio. Como o tubo 

fraturou ao longo do perímetro, para se garantir que o valor da espessura após a fratura era acertado 

mediu-se a espessura em vários pontos, ao longo da zona da fratura (figura 5.27). Para a espessura 

inicial, considerou-se a espessura média do tubo, 2.06 mm. 

A ε1 foi calculada assumindo que o material era incompressível (subcapítulo 2.2.). 

 

 

Figura 5.27- Medição das espessuras para o ensaio de expansão com elastómero 

 

A curva limite de fratura obtida através dos ensaios realizados e representada no plano das extensões 

pode ser observada na figura 5.28. 
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Figura 5.28- Trajetórias de deformação e CLF - Plano das extensões principais 

 

A Curva Limite de Enformabilidade à fratura que se calculou através dos ensaios resultou numa reta 

de declive -0.8464.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.294- Trajetórias de deformação e CLF - Plano de triaxialidade 
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A representação do gráfico no plano de triaxialidade permite obter as mesmas conclusões (figura 

5.29). Para a representação da CLF no plano de triaxialidade, faz-se uma transformação da equação 

da reta obtida no plano das extensões principais. 
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6. Conclusões e trabalho futuro 

 

Este capítulo expõe as principais conclusões do trabalho efetuado, bem como o trabalho que se 

considera relevante desenvolver no futuro para o complementar. Este trabalho procurou caracterizar 

mecanicamente tubos de PVC com 40 mm de diâmetro e 2 mm de espessura e os seus limites de 

enformabilidade, nomeadamente a curva limite de estampagem (através de ensaios de tração), a 

curva limite de fratura (através de ensaios de tração, expansão com matriz rígida e expansão com 

elastómero) e a curva limite de instabilidade (através de ensaios de instabilidade). 

A caracterização mecânica do material foi efetuada através de ensaios de tração e compressão. 

Os ensaios de tração foram ainda relevantes para a determinação de pontos da curva limite de 

estampagem através do método desenvolvido por Martínez-Donaire et al. (2014). Para além de tudo 

isto, os ensaios de tração permitiram o cálculo de pontos da CLF. 

Os ensaios de instabilidade foram efetuados experimentalmente e numericamente e obteve-se 

comportamentos semelhantes em ambas as análises. Observou-se que para comprimentos superiores 

a 9 mm se tinham comportamentos de instabilidade pura enquanto que para 3 mm se obtinha um 

comportamento de compressão pura. Tanto para 3 mm como para 9 mm, no entanto, tinha-se um 

comportamento misto. Depois analisou-se o comportamento do tubo para os diferentes 

comprimentos ensaiados e determinou-se o limite de instabilidade através das simulações numéricas. 

Verificou-se para o tubo ensaiado, a instabilidade ocorre para valores de extensão na ordem de 

grandeza de 10-4 e que à medida que se diminui a altura do tubo, o limite de instabilidade desloca-se 

para estados mais compressivos. 

Os ensaios de expansão de tubos finos com matriz rígida tinham a intenção de ajudar na determinação 

da CLF. No entanto, como as cargas aplicadas durante o ensaio transcenderam a carga crítica, o tubo 

expandiu de forma não homogénea antes de atingir a fratura e não foi possível retirar conclusões 

quanto à CLF. Nos ensaios de expansão com elastómero determinaram-se os valores da CLF referentes 

a esse ensaio. Pretendia-se a determinação de valores tanto em estados de expansão biaxial como de 

deformação plana, no entanto quando se testaram tubos com um espaçamento entre matrizes maior 

(40 e 50 mm), a expansão dos tubos não se deu de forma uniforme e por isso não foi possível o cálculo 

dos pontos da CLF em condições de deformação plana. Contudo, foi possível identificar os valores da 

CLF para valores de espaçamento entre matrizes menores (20 mm e 30 mm) e de verificar que um 

aumento do espaçamento entre matrizes traduzia-se em trajetórias de deformação a tender para 

estados de deformação plana. Além disso foi possível verificar a importância do aperto. Ao se 

realizarem os ensaios de expansão com o elastómero com um aperto justo, os tubos expandiam 
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menos do que quando não se apertava o tubo, verificando assim que quando não há aperto das 

extremidades do tubo, existe escorregamento.  

 

No futuro seria interessante determinar outros pontos da CLE para possibilitar a sua caracterização.  

Para além disso, seria importante realizar outros ensaios que permitissem uma caracterização do 

material mais abrangente como por exemplo, a tenacidade à fratura.  

Seria importante determinar novos pontos de fratura, nomeadamente na zona de deformação plana 

e corte puro para identificar a posição da CLF e da CLFC. 

Seria ainda interessante fabricar novas matrizes com ângulos superiores a 45° que permitissem 

efetuar os ensaios de expansão com matriz rígida até à fratura e desenvolver um modelo numérico de 

forma a comparar os valores obtidos a partir de uma simulação e aqueles obtidos experimentalmente. 

  



72 

 

7. Referências 

 

Al-Qureshi, H. A. (1971). Factors Affecting the Strain Distributions of Thin-Walled Tubes Using 

Polyurethane Rod. International Journal of Mechanical Sciences, 13(5), 403-406. 

Alexander, J. M. (1959). An approximate analysis of the collapse of thin cylindrical shells under axial 

loading. The Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, 13(1), 10-15. 

Almeida, B. P. P., Alves, M. L., Rosa, P. A. R., Brito, A. G., Martins, P. A. F. (2006). Expansion and 

reduction of thin-walled tubes using a die: Experimental and theoretical investigation. International 

Journal of Machine Tools and Manufacture, 46(12–13), 1643-1652. 

Alves, L. M. e Martins, P. A. F. (2009). Cold Expansion and Reduction of Thin-Walled PVC Tubes Using 

a Die. Journal of Materials Processing Technology, 209(9), 4229-4236. 

Alves, L. M., Dias, E. J., Martins, P. A. F. (2011). Joining sheet panels to thin-walled tubular profiles by 

tube end forming. Journal of Cleaner Production, 19(6-7), 712-719. 

Alves, L. M. e Martins, P. A. F. (2014). Rubber Assisted Compression Beading of Tubes. Procedia CIRP, 

18, 45-50. 

ASTM D638-10. (2010). Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics, ASTM International, 

West Conshohocken, PA. 

ASTM D695-02a. (2010). Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics, ASTM 

International, West Conshohocken, PA. 

Atkins, A.G. (1996). Fracture in forming. Journal of Materials Processing Technology, 56(1-4), 609-618. 

Caddell, R. M., Raghava, R. S., Atkins, A. G. (1974). Pressure Dependent Yield Criteria for Polymers. 

Materials Science and Engineering, 13(2), 113-120. 

Centeno, G., Silva, M. B., Alves, L. M., Vallellano, C., Martins, P. A. F. (2016). Towards the 

Characterization of Fracture in Thin-Walled Tube Forming. International Journal of Mechanical 

Sciences, 119, 12-22. 

Daxner, T., Rammerstorfer, F. G., Fischer, F. D. (2005). Instability Phenomena during the Conical 

Expansion of Circular Cylindrical Shells. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 

194(21-24), 2591-2603. 

Dunne, F., Petrinic, N. (2005). Introduction to Computational Plasticity (1st Ed.), Oxford University 

Press. 

Embury, J. D. e J. L. Duncan. (1981). Formability Maps. Annual Review of Materials Science, 11, 505-

521. 

Franzen, V., Kwiatkowski, L., Martins, P. A. F., Tekkaya, A. E. (2008). Single point incremental forming 

of PVC. Journal of Materials Processing Technology 209(1), 462-469. 



73 

 

Gere, J. e Timoshenko, S. (1997). Mechanics of Materials (4th Ed.), PWS. 

Goodwin, G. (1968). Application of strain analysis to sheet metal forming problems in the press shop. 

SAE Technical Paper 680093, 60(8), 767-774. 

Green, D. E. (2008). Formability Analysis for Tubular Hydroformed Parts. em Hydroforming for 

Advanced Manufacturing, 93-120. 

Groover, M. P. (2010). Fundamentals of Modern Manufacturin – Materials, Processes and Systems 

(4th Ed.), John Willey & Sons, Inc. 

Harper, C. A. e Petrie, E.M. (2003). Plastic Materials and Processes: A Concise Encyclopedia (1st Ed.), 

McGraw-Hill. 

Havranek J.  (1975). Wrinkling limit of tapered pressing. Journal of the Australian Institute of Metals, 

20, 114-119. 

Isik, K., Silva, M. B., Tekkaya, A. E., Martins, P. A. F. (2014). Formability Limits by Fracture in Sheet 

Metal Forming. Journal of Materials Processing Technology, 214(8), 1557-65. 

Kasaei, M. M., Moslemi, N. H., Liaghat, G. H., Silva, C. M. A., Silva, M. B., Martins, P. A. F. (2015). 

Revisiting the wrinkling limits in flexible roll forming, The Journal of Strain Analysis for Engineering 

Design, 50(7), 528-541. 

Keeler S. e Backofen W. (1963). Plastic instability and fracture in sheets stretched over rigid punches. 

ASM Transactions Quarterly, 56(11), 25-48. 

Magrinho, J. P. G., Silva, C. M. A., Silva, M. B., Martins, P. A. F. (2016). Formability limits by wrinkling 

in sheet metal forming. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part L Journal of 

Materials Design and Applications. 

Marciniak, Z., (1984). Assessment of material formability. Advanced Technology of Plasticity, 1, 685-

694. 

Marques T. A., Silva, M. B., Martins, P. A. F. (2011). On the potential of single point incremental forming 

of sheet polymer parts. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 60(1-4), 75-

86. 

Martínez-Donaire, A. J., García-Lomas, F. J., Vallellano, C. (2014). New Approaches to Detect the Onset 

of Localised Necking in Sheets under Through-Thickness Strain Gradients. Materials and Design, 57, 

135-145. 

Martins P. A. F., Bay, N., Tekkaya, A. E., Atkins, A. G. (2014). Characterization of fracture loci in metal 

forming. International Journal of Mechanical Sciences, 83, 112-123. 

Martins, P. A. F., Kwiatkowski, L., Franzen, V., Tekkaya, A. E., Kleiner, M. (2009). Single point 

incremental forming of polymers. CIRP Annals—Manufacturing Technology, 58(1), 229–232. 

Annals—Manufacturing Technology 58:229–232 



74 

 

McClintock, F. A. (1968). A Criterion for Ductile Fracture by the Growth of Holes. Journal of Applied 

Mechanics, 35(2), 363-371. 

Meyers, M. A., Chawla, K. K. (2009). Mechanical Behavior of Materials (1st Ed.), Cambridge University 

Press. 

Moedas, F. (2017). Caracterização dos Limites de Enformabilidade de Tubo Metálico. Tese de 

mestrado em engenharia mecânica, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. 

Muscat-Fenech, C. M., Arndt, S., Atkins, A. G. (1996). The determination of fracture forming limit. 4th 

International  Conference. Sheet Metal, 1, 249-260, University of Twente, Netherlands. 

Pawelski, O. (1967). Über das stauchen von holzylindern und seine eignung zur bestimmung der 

formänderungsfestigkeit dünner bleche. Arch Eisenhüttenwes, 38, 437-442. 

Ramezani, M. e Ripin, Z. M. (2012). Rubber-Pad Forming Processes: Technology and Applications (1st 

Ed.), Woodhead Publishing. 

Rauwendaal, C. (2001). Polymer Extrusion (4th Ed.), Hanser. 

Raghava, R., Caddell, R. M., Atkins, A. G. (1973). Pressure dependent yield criteria for polymers. 

Materials Science and Engineering, 13(2), 113-120. 

Rodrigues, J. & Martins, P. (2010). Tecnologia Mecânica, Tecnologia da Deformação Plástica, Vol I - 

Fundamentos Teóricos (2nd Ed.), Escolar Editora. 

Rodrigues, J. & Martins, P. (2010). Tecnologia Mecânica, Tecnologia da Deformação Plástica, Vol II - 

Aplicações Industriais (2nd Ed.), Escolar Editora. 

Rodrigues, J. & Martins, P. (2013). Tecnologia Mecânica, Tecnologia da Deformação Plástica, Vol IV – 

Técnicas de Laboratório (1st Ed.), Escolar Editora. 

Sá,  N. (2010). Processo  de  enformação  de  cascas  toroidais  de  parede  fina:  Análise  numérica  e 

experimental. Tese de mestrado em engenharia mecânica, Instituto Superior Técnico, Universidade 

de Lisboa. 

Shanley, F. R. (1947). Inelastic Column Theory. Journal of the Aeronautical Sciences, 14(5), 261-268. 

Silva, C. M. A., Silva, M. B., Alves, L. M., Martins, P. A. F. (2016). A new test for determining the 

mechanical and fracture behavior of materials in sheet-bulk metal forming. Journal of Materials: 

Design and Applications, 231(8), 693-703. 

Silva, M. B., Alves, L. M., Martins, P. A. F. (2010). Single point incremental forming of PVC: Experimental 

findings and theoretical interpretation. European Journal of Mechanics - A/Solids, 29(4), 557-566. 

Smith, W. F. (1996). Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais (3ª Ed.), Mcgraw-Hill. 

Sternstein, S. S.  e Ongchin, L. (1969). Yield Criteria for Plastic Deformation of Glassy High Polymers in 

General Stress Fields. Bulletin of the American Physical Society, 14, 362. 

Valentino A. M. C., Silva, M. B., Wong, P. K., Martins, P. A. F. (2017). Determining the fracture forming 



75 

 

limits in sheet metal forming: A technical note. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 

52(8), 467-471. 

von Mises. (1913). R.: Mechanik der festen Körper im plastisch deformablen Zustand, Nachrichten von 

der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse, 1913, 582-592. 

Der Wissenschaften zu Göettingen, Mathematisch-physikalische Klasse, 582–592 

Ward, I. M., Sweeney, J. (2004). An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers (2nd 

Ed.), West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd. 

Whitfield, Ron. (2016). An IHS Economics Report: The Economic Benefits of Polyvinyl Chloride in the 

United States and Canada, American Chemistry Council. 

Wood, Laura. (2017). Global Industrial I/O Modules Market - by Product, End User, Region - Market 

Size, Demand Forecasts, Company Profiles, Industry Trends and Updates (2016-2022), Research and 

Markets. 

 

 

 


