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Resumo: O Polifluoreto de vinilideno (PVDF) é um polímero semicristalino e apresenta quatro fases cristalinas, sendo 
a mais comum, a apolar alfa. Além de apresentar boa estabilidade química e mecânica, o PVDF é empregado como 
barreira de pressão em risers. Entretanto, o seu comportamento durante longo tempo, na presença de temperatura e em 
contato direto com fluidos ainda não está bem estabelecido. Neste trabalho, o comportamento de tensão-deformação e 
relaxação do PVDF com a temperatura foi investigado. Foi observada uma diminuição do módulo de elasticidade com o 
aumento da temperatura, embora a redução não tenha sido linear com o aumento da temperatura O aumento da 
temperatura também causou a diminuição do módulo de relaxação (G(t)). Também foi observado que amostras 
deformadas em até 10% apresentaram uma redução mais drástica no módulo, em comparação com amostras deformadas 
em até 5%, independentemente da temperatura. Este comportamento foi esperado e atribuí-se ao fato da maior 
deformação associada à temperatura facilita a mobilidade das cadeias amorfas. Através da análise de difração de raios-
X (DRX), observou-se que a estrutura não mudou após testes de relaxação, independentemente da temperatura do 
ensaio. Resultados experimentais foram utilizados para validar o modelo numérico desenvolvido, obtendo-se boa 
correlação com os resultados experimentais foram observados. 
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Influence of temperature on the mechanical behavior of polyvinylidene fluoride 
 
Abstract: polyvinylidene fluoride (PVDF) is a semicrystalline polymer that presents four crystalline phases being the 
non polar alpha phase the most common. Due to the very good chemical stability as well a good mechanical properties, 
PVDF is successfully employed as pressure barrier layers in risers. Meanwhile, its long time behavior in the presence of 
temperature and in direct contact with fluids is not yet well established. In this work, PVDF stress-strain behavior and 
stress relaxation with temperature were investigated. It was observed a decrease in elasticity modulus with increasing 
temperature although the decrease was not linear with temperature increase. The temperature increase also caused the 
decrease in the relaxation modulus (G(t)). It was also observed that samples strained up to 10% showed a more drastic 
decrease in modulus compared to samples strained up to 5% regardless the temperature. This behavior was expected 
and it was attributed to the fact that larger deformation associated to temperature facilitates mobility of the amorphous 
chains. Through the analysis of x-ray diffraction (XDR) it was observed that the structure was not change after 
relaxation tests regardless of the test temperature. Experimental results were used to validate the numerical model 
developed where good correlation with the experimental results were observed. 
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Introdução  
 
  O polifluoreto de vinilideno (PVDF) é um termoplástico que apresenta pelo menos quatro 

fases cristalinas, e que tem sido largamente estudado durante décadas devido a suas características 

piezo, piro e ferroelétricas, características de suas fases polares β e γ. [1] Entretanto, é sua fase 

apolar α que tem despertado interesse recente, devido ao elevado potencial em aplicações 

estruturais, tais como na indústria off-shore, onde este polímero é empregado como barreira de 
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pressão em tubulações flexíveis utilizadas na exploração e transporte de petróleo, ou in shore, como 

material para reliner de dutos de transporte de fluídos [2]. 

 Aplicações estruturais de PVDF são relativamente recentes. Sabe-se que as ligações 

químicas entre o flúor e carbono são responsáveis por sua alta resistência mecânica e química. 

Dessa maneira, esses materiais são quimicamente inertes em vários solventes e em ambientes como 

óleo e água. Além disso, apresentam maior resistência a temperaturas elevadas em relação às 

poliamidas e aos polietilenos. No entanto, os modos de falha e limites de aplicação deste material 

ainda não são totalmente entendidos [3]. 

 Materiais poliméricos apresentam comportamento mecânico intermediário ao elástico e ao 

viscoso, sendo denominados viscoelásticos. A contribuição elástica e viscosa para o comportamento 

mecânico do polímero depende da temperatura e da escala de tempo do experimento. O tempo é um 

fator muito importante para essa classe de materiais, razão porque tais materiais são também 

denominados dependentes do tempo (time-dependent materials) [4]. 

 O comportamento viscoelástico pode ser compreendido mais facilmente a partir de ensaios 

mecânicos. Um dos ensaios utilizados para a investigação desse comportamento é o de relaxação, o 

qual se manifesta pelo decréscimo gradual da tensão quando o material está sujeito a uma 

deformação contínua no tempo. 

 O conhecimento de constantes viscoelásticas obtidas através de ensaio mecânico torna 

possível o desenvolvimento de modelo numérico em software de elementos finitos. Dessa maneira, 

consegue-se criar um modelo numérico para descrever o comportamento real do material em 

diferentes situações, como por exemplo, a simulação da aplicação do polímero em reparo de duto 

danificado. 

 Por esse motivo, optou-se por estudar o comportamento viscoelástico do PVDF, utilizando 

ensaios de tração e relaxação em diferentes temperaturas e para o último diferentes deformações. 

Através dos dados obtidos, pode-se desenvolver um modelo numérico utilizando constantes 

viscoelásticas e comparando os resultados com os experimentais. 

 

Experimental 
 
 As amostras utilizadas nos ensaios mecânicos e na análise de difração de raios-x (DRX) 

foram retiradas de tubos de PVDF copolímero (VF2-CTFE) SOLEF 60512, fabricado e 

comercializado pela Solvay Solexis e processados por extrusão Tigre SA.. O material foi recebido 

na forma de tubo com espessura média de 2,56. As amostras para o ensaio de tração foram usinadas 

a partir dos tubos de PVDF em dimensões de 2,56 x 10 x 150 mm, no formato de gravata, sendo 

utilizado um corpo de prova para cada condição de ensaio. Os ensaios de tração foram feitos em 
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máquina universal Instron, com um forno acoplado para a realização de ensaios em temperaturas de 

25, 55, 70 e 90°C. As condições de ensaio foram segundo a norma ASTM 638, com velocidade de 

carregamento de 5 mm/min. A elongação do corpo de prova foi medida com extensômetro tipo clip 

gage. Os testes não foram conduzidos até a ruptura dos corpos de prova. 

 Os ensaios de relaxação foram realizados em equipamento Instron e as dimensões dos 

corpos de prova foram iguais aos testados em tração, utilizando-se um corpo de prova para cada 

condição de ensaio. O método criado para este ensaio apresentou duas etapas: inicialmente o corpo 

de prova foi tracionado uniaxialmente com velocidade de carregamento de 120 mm/min, até 

deformação de 5% ou 10%, deformação esta mantida constante. Foi registrada a variação da tensão 

ao longo do tempo por aproximadamente 4 horas. As temperaturas utilizadas foram 25, 55, 70 e 

90°C.  

 Para verificar a influência dos testes mecânicos e da temperatura nas propriedades 

cristalográficas do PVDF, realizaram-se ensaios de DRX nas amostras ensaiadas em relaxação com 

5% de deformação em temperaturas de 25, 55, 70 e 90°C e amostras ensaiadas com 10% de 

deformação em temperatura de 90°C. Foram retiradas dos corpos de prova após os ensaios de 

relaxação, amostras retangulares com dimensões de 2,56 x 2,00 x 1,00mm. As análises de DRX 

foram realizadas na faixa de 2θ variando de 2 até 60° e taxa de 2°/minuto. 

 A modelagem computacional foi feita em software de elementos finitos (ABAQUS). 

Utilizou-se modelo bidimensional e elementos lineares de 1/4 do corpo de prova utilizado para os 

ensaios mecânicos. A simulação foi feita para os testes de relaxação em temperatura de 25°C com 5 

e 10% de deformação utilizando constantes viscoelásticas. 

 

Resultados e Discussão  
 
Tração 
 A influência da temperatura no comportamento mecânico em tração do material pode ser 

observada nas curvas da Figura 1 e a variação do módulo de elasticidade com a temperatura está 

listada na Tabela 1. Os módulos de elasticidade foram obtidos através das curvas (tensão x 

deformação), sendo a razão entre a tensão e a deformação em 3% de deformação.  

Ensaio realizado em temperatura de 25°C apresentou maior valor de módulo de elasticidade 

(1008 MPa). O aumento da temperatura para 55°C causou uma diminuição do módulo (520MPa) e 

em temperatura de 70°C obteve-se o valor de 337 MPa. Em maior temperatura (90°C) o módulo foi 

menor, 285 MPa (Tabela 1).  
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Figura 1 – Tensão-deformação do PVDF em temperaturas de 25, 55, 70 e 90°C e velocidade de carregamento de 5mm/min. 
 

A temperatura influencia fortemente a resposta do material quando sujeito a um esforço 

mecânico. As forças de ligações existentes entre as cadeias macromoleculares são responsáveis pela 

facilidade ou dificuldade de movimentação das mesmas. As regiões cristalinas são constituídas por 

forças secundárias e empacotamento das cadeias, já a porção amorfa é caracterizada por fracas 

interações físicas. Dessa maneira, cada fase apresenta uma temperatura característica relacionada à 

ativação da mobilidade das cadeias.   

 A diminuição do módulo de elasticidade com o aumento da temperatura de ensaio é 

referente à mobilidade da porção amorfa do PVDF, visto que a região cristalina manteve-se 

inalterada, pois a Temperatura de transição vítrea do PVDF apresenta-se em temperatura mais alta 

do que as utilizadas nos ensaios. O aumento da temperatura contribui para a mobilidade das cadeias 

amorfas, fazendo com que a estrutura se deforme com mais facilidade e seu desempenho mecânico 

seja comprometido. 

 Estudos sobre o comportamento em tração de PVDF (fase alfa) em diferentes temperaturas 

foram realizados por Castagnet e colaboradores [5]. Eles observaram que a falha do material varia 

com a temperatura, e esse comportamento é referente à existência de duas Tgs que são característica 

de duas fases amorfas, uma comprimida pela fase cristalina e outra livre.  

 Os diferentes modos de falha obtidos com variação de temperatura em ensaio de tração 

observado por Castagnet e colaboradores podem ser responsáveis pela maior diferença entre as 

tensões máximas no intervalo de 70 e 90°C quando comparado com as temperaturas de 55 e 70°C 
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(Figura 1). Visto que essa conclusão será plausível apenas com a realização de análises para 

identificação das temperaturas de transição vítrea desse material. 

  

Relaxação 

 Para a avaliação do comportamento viscoelástico do PVDF foram realizados ensaios de 

relaxação em diferentes temperaturas e deformação, mostrados através da Figura 2.  

  

      

  

  
Figura 2 – Relaxação de PVDF em temperaturas de 25, 55, 70 e 90°C com deformação de: A) 5% e B) 10%. 

 

  Observa-se na Figura 2 a diminuição do módulo de relaxação com o aumento da 

temperatura para os ensaios realizados com 5 e 10% de deformação, sendo que esse comportamento 

está relacionado às mudanças conformacionais de grupos ou segmentos da cadeia polimérica, 

resultantes de rotações em torno das ligações químicas que ocorrem com o aumento da temperatura. 

O aumento da temperatura contribui para a mobilidade das cadeias poliméricas, consequentemente, 

diminuição do módulo de relaxação. 

A influência das deformações de 5 e 10% nos valores de G(0) também podem ser 

observadas através da Figura 2 e Tabela 1. Amostras testadas com 10% de deformação 

apresentaram maiores valores de G(0) quando comparadas com amostras com 5% de deformação. 

Esse fato deve-se ao maior valor de tensão máxima atingida por amostras com maior deformação 

(10%), influenciando diretamente nos valores de G(0).  

 

A B 
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       Tabela 1 – Resultados obtidos através de ensaio de tração e relaxação em diferentes condições. 

          Ensaio de Tração                        Ensaio de Relaxação 
Temperatura(°C) E(Mpa) Deformação(%) G(0)(Mpa) 

25 1008 5 670 
55 520 5 377 
70 337 5 275 
90 285 5 185 
25 _ 10 742 
55 _ 10 545 
70 _ 10 339 
90 _ 10 224 

 

Difração de Raio-X (DRX) 

 Os DRX de amostras após o ensaio de relaxação em diferentes temperaturas e deformação 

podem ser observados na Figura 3. Os picos obtidos para todas as amostras são característicos da 

fase alfa, não sendo observada a formação de outras fases. Os picos mais intensos referem-se a 

inflexões (110) (200) dessa fase. Valores de 26,6° estão associados a inflexões (021), também da 

fase alfa [6]. 

 O grau de cristalinidade foi medido para observar sua variação após ensaio de relaxação em 

diferentes temperaturas e deformações. Através da razão entre a área total e a área dos picos obtido 

através dos difratogramas, foi possível a determinação do grau de cristalinidade (Tabela 2).  

 

Figura 3 – Difratograma de raio-x de amostras de: 1) PVDF não ensaiada e ensaiadas em relaxação com taxa de deformação de 5% 

em temperaturas: 2) 25, 3) 55, 4) 70 e 5) 90°C e com taxa de deformação de 10%: 6) 90°C. 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

 A cristalinidade da amostra não ensaiada foi de 57%, o mesmo valor foi obtido para amostra 

ensaiada em relaxação com 10% de deformação e temperatura de 90°C. O maior valor obtido foi 

para amostra com 5% de deformação e temperatura de 90°C (59%). 

 
                           Tabela 2 – Grau de cristalinidade das amostras ensaiadas em relaxação. 
 

Amostra Temperatura (°C) Taxa de deformação (%) cristalinidade (%) 
1 25 0 57 
2 25 5 51 
3 55 5 56 
4 70 5 54 
5 90 5 59 
6 90 10 57 

 

 As oscilações dos valores de cristalinidade podem ser relacionadas com a heterogeneidade 

causada durante o processamento de extrusão dos tubos, não mostrando assim, alterações 

significativas.   

 

Modelo Numérico 

 Foram utilizados parâmetros elásticos e viscoelásticos para o desenvolvimento do modelo 

numérico do PVDF. Combinaram-se dois estágios para a elaboração do modelo, um com tensão 

instantânea, referente à região elástica (Modulo de elasticidade: 1008 MPa e coeficiente de poisson: 

0.25) e outro dependente do tempo, relacionado com a resposta viscoelástica do material. 

 Para a obtenção dos parâmetros viscoelásticos, foram necessárias as definições dos módulos 

de relaxação em tração (E(t)) e de cisalhamento G(t) através das equações: 

 

ε
σ )()( ttE =                

)4.01(*2
)()(

+
=

tEtG  

Onde s (t) é a tensão variando com o tempo e e é a deformação do material. 

 A Figura 4 mostra o resultado numérico de um carregamento de relaxação para o PVDF com 

5 e 10% de deformação em temperatura ambiente. Observa-se que não ocorreram deformações 

consideráveis após a aplicação da tensão no material. Um aumento gradual da tensão no início da 

curvatura do corpo de prova pode ser notado nos dois casos. Maiores valores de tensão foram 

obtidos no centro do corpo de prova para os materiais com 5 e 10% de deformação, 18.6 e 20.2 

MPa, respectivamente.  
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Figura 4 – Resultado numérico de relaxação para PVDF com: A) 5% de deformação e B) 10% de deformação em temperatura ambiente. 

 

O afinamento do corpo de prova no centro possibilita uma concentração de tensão nessa 

região, caso confirmado com o modelo numérico pela obtenção de maiores valores de tensão no 

centro dos corpos de prova.   

 Para a validação do modelo numérico viscoelástico, utilizou-se uma correlação entre os 

resultados experimental e numérico que pode ser observada na Figura 5. Os resultados 

experimentais, tanto para os materiais tracionados até 5% como os até 10% de deformação 

apresentaram valores um pouco menores do que os obtidos teoricamente, mas apresentaram uma 

considerável aproximação.  
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Figura 5 – Correlação entre os resultados teóricos e experimentais de relaxação com 5 e 10% de deformação. 

Conclusões  
 
 Os módulos de elasticidade e de relaxação do PVDF diminuem com o aumento da 

temperatura, comportamento característico do aumento da mobilidade das cadeias da região amorfa 

do material.  

 Através dos testes de relaxação, observou-se a velocidade de queda do módulo de relaxação 

quando é alterada a deformação do material. Em testes com deformação até 10% observou-se uma 

queda mais rápida do módulo nos minutos iniciais, quando comparadas com ensaios com 5% de 

deformação. A deformação nas regiões amorfas aumenta com o aumento do nível de força aplicada, 

explicando assim tal comportamento. 

 Amostras de PVDF ensaiados em relaxação em temperaturas entre 25 e 90°C não 

apresentaram mudança no grau de cristalinidade. Fato observado também para a variação de 

deformação de 5 e 10%. 

 A utilização de simulação numérica do comportamento viscoelástico do PVDF apresentou 

resultado compatível com os obtidos através de testes experimentais. 
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