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RESUMO 

 

Frente aos desafios do mercado e para não ultrapassar indicadores de continuidade 
estabelecidos pela agência reguladora, as distribuidoras de energia tem investido 
com prudência em tecnologia e na gestão de seus ativos. Neste cenário, a 
manutenção é um diferencial e os trabalhos com redes energizadas vem tornando-
se mais frequentes. Intervenções em linhas e redes energizadas requerem a adoção 
de procedimentos específicos e a segurança dos profissionais é fator primordial. Na 
média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV, o trabalho é executado ao contato com o cabo 
energizado, sendo necessário o uso de equipamentos de proteção para as 
respectivas tensões. Para garantir que os equipamentos estejam em condições 
seguras de uso, estes são submetidos a ensaios periódicos padronizados por 
normas, que avaliam suas propriedades elétricas. Tem sido observado que um 
percentual dos equipamentos confeccionados com material polimérico e aprovados 
nos ensaios apresentam propriedades mecânicas comprometidas. Como o 
procedimento atual limita-se aos ensaios elétricos e a avaliação mecânica tradicional 
envolve a destruição do material, este trabalho desenvolveu uma metodologia para 
avaliar as propriedades mecânicas de elastômeros através de técnicas não 
destrutivas de ensaio, bem como confeccionou o protótipo de equipamento para 
realizar esta avaliação. O objetivo foi estabelecer a correlação entre a dureza Shore 
A e o módulo de Young para determinar a degradação mecânica de elastômeros 
utilizados nos trabalhos com redes energizadas. O método consistiu em retirar 
amostras de equipamentos de proteção individual e coletiva e submetê-las ao 
envelhecimento térmico, realizando medidas de dureza Shore A e, na sequência, os 
ensaios de tração para obtenção do módulo de Young pelo método da tangente, 
antes e durante o processo de envelhecimento. No estudo, além dos ensaios 
descritos, foram consideradas medidas de dureza Shore A e energia superficial em 
função da deformação dos elastômeros. Os dados experimentais foram tratados e 
ajustados através de programas específicos, com a proposição de uma função 
empírica que fornece o módulo de Young em função da dureza Shore A e da 
deformação do material elastomérico. O resultado do modelo proposto apresentou 
erros percentuais abaixo dos modelos tradicionais de Gent e Ruess, mostrando-se 
bastante aderente aos dados experimentais. Foram identificados valores críticos 
para o módulo de Young através dos ensaios de tração, que indicam a redução da 
propriedade mecânica para os elastômeros, sendo estabelecidos valores limites de 
dureza Shore A para estes equipamentos pelo modelo proposto. Houve também 
melhorias no equipamento de ensaio desenvolvido, apresentando facilidades no 
processo de medição. Considera-se como desafio do trabalho a consolidação da 
metodologia proposta, fomentando sua abordagem em grupos de estudo nas 
concessionárias de energia e posterior sugestão de inclusão em normas nacionais e 
internacionais. 
 

Palavras-chave: Deformação. Elastômeros. Dureza Shore A. Módulo de Young.  
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Faced with the challenges of the market and not to exceed indicators of continuity 
established by the regulatory agency, energy distributors have invested with 
prudence in technology and in the management of their assets. In this scenario, 
maintenance is a differential and the work with energized networks is becoming more 
frequent. Interventions on energized lines and networks require the adoption of 
specific procedures and the safety of professionals is paramount. At medium voltage 
from 1.0 kV to 36.2 kV, the work is performed at the contact with the energized cable, 
being necessary the use of protective equipment for the respective voltages. To 
ensure that the equipment is in a safe condition, they are subjected to periodic 
standardized tests that evaluate their electrical properties. It has been observed that 
a percentage of the equipments made with polymer material and approved in the 
tests have compromised mechanical properties. As the current procedure is limited to 
electrical tests and the traditional mechanical evaluation involves the destruction of 
the material, this work developed a methodology to evaluate the mechanical 
properties of elastomers through non-destructive testing techniques, as well as made 
the prototype of equipment to perform this evaluation. The objective was to establish 
the correlation between Shore A hardness and Young's modulus to determine the 
mechanical degradation of elastomers used in the work with energized grids. The 
method consisted in removing samples of individual and collective protection 
equipment and subjecting them to thermal aging, performing measurements of Shore 
A hardness and, subsequently, the tensile tests to obtain the Young's modulus by the 
tangent method, before and during the aging process. In the study, in addition to the 
tests described, measurements of Shore A hardness and surface energy were 
considered as a function of elastomer deformation. The experimental data were 
treated and adjusted through specific programs, proposing an empirical function that 
provides the Young's modulus as a function of the Shore A hardness and the 
deformation of the elastomeric material. The result of the proposed model presented 
percentage errors below the traditional models of Gent and Ruess, being very 
adherent to the experimental data. Critical values were identified for the Young's 
modulus through the tensile tests, which indicate the reduction of the mechanical 
property for the elastomers, establishing Shore A hardness limits for these 
equipments by the proposed model. There were also improvements in the test 
equipment developed, presenting facilities in the measurement process. It is 
considered as a challenge of the work the consolidation of the proposed 
methodology, fomenting its approach in groups of study in the concessionaires of 
energy and later suggestion of inclusion in national and international standards. 
 

Key-words: Deformation. Elastomers. Shore A hardness. Young's modulus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atender um mercado consumidor em constante evolução de maneira 

eficiente tem levado as distribuidoras de energia a rever procedimentos na operação 

e manutenção do sistema. Manter os indicadores coletivos de continuidade Duração 

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência 

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) dentro de limites mais 

desafiadores estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nos 

contratos de concessão, aliado a escassez de recursos, exige prudência das 

concessionárias na gestão de seus ativos. Para cumprimento destes indicadores a 

manutenção de linhas e redes é um diferencial e torna-se imprescindível. Esta 

manutenção pode ser realizada com a rede desligada ou com a rede energizada. As 

intervenções com desligamento devem ser programadas e comunicadas com 

antecedência para que os consumidores possam se preparar para o período de 

interrupção no fornecimento de energia. Neste cenário, a manutenção com rede 

energizada ou linha viva tem sido a alternativa mais apropriada para situações que 

descumpram prazos contratuais e em desligamentos não autorizados. Os trabalhos 

executados em linha viva devem ser realizados mediante a adoção de métodos, 

procedimentos e equipamentos que garantam a segurança dos trabalhadores. Os 

métodos aplicados para a realização das atividades na rede de alta tensão 

energizada são os denominados à distância, ao potencial, ao contato ou a 

combinação entre eles para algumas situações. 

O método de trabalho à distância é amplamente utilizado pelas equipes de 

manutenção de linhas de transmissão e subestações. Este método consiste em 

trabalhar com o auxílio de bastões manuais e de elevação confeccionados em 

plástico reforçado com fibra de vidro, nos quais são adaptadas certas ferramentas 

para a execução de serviços específicos. Normalmente este trabalho é aplicado em 

redes e linhas de transmissão até 230 kV. Neste método o profissional fica no 

potencial de terra, sendo necessária a utilização de ferramentas que garantam o 

isolamento elétrico. Também são importantes os cálculos das distâncias mínimas de 

segurança nas quais os eletricistas poderão se posicionar para realizar o trabalho. A 

FIGURA 1 mostra uma equipe de profissionais executando esta atividade de 

manutenção. 
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FIGURA 1 - ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PELO MÉTODO À DISTÂNCIA 

 

 
 

FONTE: MOTTA (2008) 

 

O método ao potencial é utilizado pelas equipes de transmissão e 

subestações. Neste método o profissional fica em contato direto com a tensão da 

rede, sendo necessário o emprego de medidas de segurança que garantam o 

mesmo potencial elétrico no corpo inteiro do trabalhador, devendo ser utilizado 

conjunto de vestimenta condutiva (roupas, capuzes, luvas e botas) ligadas através 

de cabo condutor elétrico e cinto ao objeto da atividade. Na FIGURA 2 pode ser 

visualizada esta atividade sendo executada com auxílio de andaime isolado. 

 

FIGURA 2 - ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PELO MÉTODO AO POTENCIAL 

 

 
 

FONTE: MELO et al. (2003) 
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No método ao contato, normalmente utilizado nas instalações elétricas de 

média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV, o profissional fica isolado do potencial de terra 

com a utilização de cesto aéreo, andaime ou escada de fibra. Como o próprio nome 

descreve, na execução da atividade há o contato do profissional com o cabo 

energizado, sendo necessário o uso de luvas e mangas isolantes específicas para 

as respectivas tensões de trabalho. Tratando-se de um sistema trifásico, a execução 

da atividade é realizada em cada fase na sequência, sendo obrigatório o isolamento 

das fases ou partes energizadas adjacentes por meio de coberturas e lençóis 

isolantes.  

O presente trabalho enfoca diretamente o método ao contato pois 

desenvolve o estudo de materiais específicos para esta metodologia de trabalho. A 

FIGURA 3 apresenta a execução desta atividade de manutenção. 

 

 FIGURA 3 - ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PELO MÉTODO AO CONTATO 

 

 
  

FONTE: MOTTA (2008) 

 

Os equipamentos que proporcionam a segurança das equipes em suas 

atividades são denominados de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e 

Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). 

Nos trabalhos em instalações elétricas há EPIs e EPCs cuja função 

específica é exercer o isolamento elétrico dos profissionais. Para garantir que os 

equipamentos estejam em condições satisfatórias de uso exige-se que os mesmos 

sejam submetidos a ensaios periódicos, os quais estão previstos em manuais das 

concessionárias de energia. Este procedimento segue recomendações de normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da American Society for 

Testing and Materials (ASTM), entre outras. 
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Determinados equipamentos de proteção utilizados nas atividades em 

instalações elétricas são confeccionados com elastômeros, que a exemplo de outros 

materiais, possuem propriedades físicas que os caracterizam elétrica e 

mecanicamente. Pelo procedimento atual, os EPIs e EPCs são submetidos somente 

ao processo de ensaios elétricos, sendo que os profissionais responsáveis pela 

realização dos ensaios periódicos informam que um percentual dos materiais 

aprovados nos ensaios elétricos não apresenta condições mecânicas satisfatórias. 

Como o critério adotado pelas concessionárias de energia limita-se à aprovação nos 

ensaios elétricos, não há como garantir que unidades com propriedades mecânicas 

comprometidas possam ser retiradas de uso, por não haver procedimento 

consolidado para desqualificar estes equipamentos e possibilitar sua retirada e 

descarte, pondo em risco a segurança dos trabalhadores sob este aspecto. 

O CAPÍTULO 1, além da introdução, traz a justificativa de se propor uma 

alternativa para a situação de risco verificada nas concessionárias de energia na 

avaliação de equipamentos de proteção e os objetivos propostos no 

desenvolvimento do trabalho.  

A revisão de literatura é tratada no CAPÍTULO 2, iniciando pela manutenção 

com redes energizadas em média tensão e respectivas normas que fundamentam 

seus procedimentos. A seguir, é feita uma abordagem sobre o uso dos 

equipamentos de proteção com as respectivas atribuições e medidas de 

conservação. Ao final do capítulo a fundamentação teórica apresenta conceitos, 

materiais relacionados ao estudo como a borracha natural e as funções de 

referência que relacionam as grandezas envolvidas. 

O CAPÍTULO 3 descreve o estado da arte com trabalhos e artigos de 

autores sobre temas correlatos que formam a base de estudo.  O projeto de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) anterior também foi considerado neste capítulo 

pela contribuição e protótipo desenvolvido. 

O CAPÍTULO 4 relaciona os materiais aplicados e métodos que devem ser 

seguidos para se obter os resultados apresentados, assim como equipamentos 

empregados e como foi realizado o tratamento dos dados experimentais. 

Os resultados são apresentados no CAPÍTULO 5 na forma de tabelas e 

gráficos para facilitar a visualização da correlação entre as grandezas. É feita a 

análise dimensional da equação e a influência da deformação nos resultados, 

propondo-se valores limites de dureza Shore A para os elastômeros. 
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O CAPÍTULO 6 mostra o equipamento desenvolvido no trabalho para 

avaliação de EPIs e EPCs de forma não destrutiva, com a implementação de 

melhorias diagnosticadas no projeto anterior. 

No CAPÍTULO 7 são apresentadas as conclusões do estudo, sua 

contribuição e recomendações para futuros trabalhos relacionados ao tema. 

O ANEXO 1 refere-se ao artigo apresentado no 14º Congresso Brasileiro de 

Polímeros (CBPol) e o ANEXO 2 mostra o comunicado de aprovação para 

apresentação no VIII Congreso Internacional sobre Trabajos con Tensión y 

Seguridad en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica (CITTES). 

                 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Os procedimentos padronizados para avaliação das propriedades mecânicas 

de um material são ensaios destrutivos e necessitam a retirada de corpos de prova 

para análise. Tratando-se de equipamentos de segurança (EPI e EPC), a retirada de 

corpos de prova implicaria na destruição do equipamento. Este processo não é 

viável pois exige investimentos adicionais das concessionárias de energia para sua 

reposição, além da perda de finalidade dos ensaios de avaliação periódica. Diante 

da situação apresentada, surgiu a necessidade de buscar metodologias não 

destrutivas que possibilitem avaliar o estado de degradação mecânica dos materiais 

elastoméricos.     

O módulo de Young é fundamental para a caracterização do estado de 

degradação de um material, porém sua determinação é realizada de forma geral por 

meio de ensaio de tração, que é destrutivo. No caso do ensaio de dureza Shore A 

não ocorre a perfuração do material e nem há necessidade de retirada de amostras. 

Assim, verifica-se a possibilidade de estabelecer uma correlação entre o módulo de 

Young e a dureza Shore A. Através de medições de dureza, determina-se 

indiretamente o módulo de Young, possibilitando por meio de ensaio não destrutivo 

a obtenção do estado de degradação ou envelhecimento de um material 

elastomérico. 

Em função do exposto, este trabalho tem o propósito de desenvolver 

metodologias que possibilitem avaliar as propriedades mecânicas de EPIs e EPCs 

confeccionados com material elastomérico através de técnicas não destrutivas de 

ensaio. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

   

Estabelecer a correlação entre a dureza Shore A e o módulo de Young para 

avaliação da degradação das propriedades mecânicas de elastômeros utilizados em 

trabalhos com redes energizadas, aplicando metodologia não destrutiva de ensaio 

com o desenvolvimento de equipamento de medição de dureza Shore A. 

  

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

a) Realizar ensaios de tração e medidas de dureza Shore A em amostras 

retiradas de EPIs e EPCs com e sem envelhecimento térmico;  

b) Analisar o comportamento da curva tensão versus deformação (módulo 

de Young) e dureza Shore A nos estágios de envelhecimento que 

indicam a perda das propriedades mecânicas de materiais elastoméricos;  

c) Estabelecer os valores críticos de dureza Shore A que indiquem os 

processos de degradação, padronizando um ensaio não destrutivo que 

permita à concessionária qualificar seus EPIs e EPCs quanto a sua 

propriedade mecânica; 

d) Desenvolver um protótipo de arranjo para ensaio mecânico não 

destrutivo que possibilite realizar a avaliação da dureza Shore A nos 

diferentes tipos de EPIs e EPCs confeccionados com material 

elastomérico. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 MANUTENÇÃO COM REDES ENERGIZADAS 

 

Segundo a ABNT NBR 14039 (2003), que normaliza instalações elétricas de 

média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV, deve-se estimar a frequência e qualidade da 

manutenção considerando a durabilidade prevista. Medidas de proteção devem ser 

aplicadas a uma instalação completa, parte ou a um componente, garantindo a 

segurança dos profissionais envolvidos na manutenção do sistema. A proteção e 

prevenção de choques elétricos deve ser prevista contra contatos diretos pela 

isolação das partes vivas, com afastamentos, barreiras ou invólucros e pela 

utilização de obstáculos.  

As metodologias de trabalho em redes elétricas de média tensão 

energizadas, de acordo com o Manual de Instruções Técnicas (MIT) 160912 (2015), 

são à distância e ao contato. No método à distância, os condutores são afastados de 

sua posição normal na estrutura com o auxílio de bastões de elevação e as tarefas 

são executadas através de bastões manuais, com ferramentas de encaixe universal 

instaladas em suas extremidades. O método ao contato consiste na realização de 

tarefas em que o profissional entra em contato direto com o condutor energizado, 

protegido através da utilização de cestos aéreos, andaimes, escadas e plataformas 

isoladas, além de coberturas isolantes, estando equipado com luvas e mangas de 

borracha. A aplicação desse método está baseada no princípio da dupla proteção, 

ou seja, se houver falha de uma proteção o profissional poderá contar com uma 

segunda. 

 

2.2 USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  

 

O uso de EPIs e EPCs é obrigatório em todos os trabalhos com redes 

energizadas, segundo o MIT 160912 (2015), sendo atribuição de todo profissional de 

manutenção a realização de inspeção diária nas ferramentas e equipamentos a 

serem utilizados. A conservação do ferramental deve ser realizada através de 

limpeza periódica ou quando surgirem sinais de contaminação. Conforme o MIT 

161703 (2007), deverá ser mantido um rigoroso cronograma de ensaios elétricos 

para assegurar que os materiais de linha viva estejam em condições satisfatórias de 
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uso. Esta metodologia segue regulamentação das normas ASTM D120 (2014) para 

as luvas isolantes de borracha; ABNT NBR 10623 (1989) e ASTM D1051 (2014) 

para as mangas isolantes de borracha; ASTM D178 (2010), ASTM D1048 (2014) e 

ASTM D1049 (2010) para matrizes, coberturas e capas isolantes de borracha. 

Entre os equipamentos de proteção utilizados nos trabalhos em instalações 

elétricas existem os confeccionados com material polimérico, que podem ser rígidos 

ou flexíveis para atender sua função. Coberturas utilizadas em condutores, como 

mostra a FIGURA 4(a) e em postes, como apresentado na FIGURA 4(b), são 

exemplos de polímeros rígidos.  

 

FIGURA 4 - COBERTURAS POLIMÉRICAS RÍGIDAS 

 

  
(a)         (b) 

 
FONTE: TEREX RITZ (2017) 

 

 

Os polímeros flexíveis ou elastômeros tem função primordial nas atividades 

com redes energizadas pois são utilizados na confecção de luvas (FIGURA 5(a)), 

mangas (FIGURA 5(b)) e lençóis isolantes (FIGURA 5(c)), portanto sujeitos aos 

maiores esforços por estarem em contato direto com o profissional e o condutor 

energizado. 
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FIGURA 5 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE MATERIAL ELASTOMÉRICO 
 

 

(a)       (b)           (c) 
 

FONTE: SALISBURY (2017) 
 

Conforme Kowalski (2006), a utilização dos materiais elastoméricos pelos 

profissionais de manutenção, a forma de armazenamento, o tempo de uso e a 

exposição ao meio ambiente provocam o envelhecimento do material, alterando as 

propriedades isolantes da ferramenta, bem como suas propriedades mecânicas. O 

envelhecimento e a degradação podem colocar em risco a vida do trabalhador de 

linha viva. 

 

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Não há como desvincular a realização de qualquer atividade à utilização de 

materiais apropriados. Callister (2002) cita que a evolução da sociedade está ligada 

diretamente à habilidade em produzir e manipular materiais para atender suas 

necessidades. O autor comenta que os primeiros seres humanos tiveram acesso a 

um número limitado de materiais, aqueles que estavam disponíveis na natureza 

como pedra, argila e peles. Com o passar do tempo e a descoberta de técnicas mais 

sofisticadas de produção, surgiram novos materiais como os metais e a cerâmica. 

No campo dos polímeros, os mais utilizados ao longo do tempo foram os derivados 

de plantas e animais como madeira, algodão, lã, seda e a borracha. Através de 

pesquisas científicas, ocorreu verdadeira revolução neste grupo de materiais com o 

surgimento dos polímeros sintéticos, que eram produzidos de maneira mais barata e 

passaram a substituir componentes de madeira e metal.     

A estrutura do material, conforme Callister (2002), está associada ao arranjo 

de seus componentes internos, desde a subatômica com elétrons e suas interações 

com o núcleo, passando pelo nível atômico que envolve a organização de átomos ou 
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moléculas, seguindo nos conglomerados de átomos ou microscópica até a estrutura 

macroscópica, onde os elementos estruturais são vistos a olho nu.  

Os polímeros são macromoléculas, quando comparados com os 

hidrocarbonetos, e são formados por grandes cadeias de moléculas menores que 

são ligadas entre si por ligações covalentes, geradas durante o processo de 

polimerização. Trata-se de um composto orgânico, constituído principalmente por 

carbono e hidrogênio, além de outros elementos não metálicos. 

A borracha natural, segundo Tanaka (2001), é um polímero obtido em sua 

forma bruta da seiva (látex) extraído da seringueira do gênero Hevea, proveniente 

de regiões tropicais. Para sua extração são feitos pequenos cortes superficiais no 

caule da árvore onde o látex é captado.  

Tanaka (2001) descreve a composição do látex por aproximadamente 35% 

de hidrocarbonetos, destacando-se o 2-metil-butadieno (C5H8), conhecido 

comercialmente como isopreno, que é o monômero da borracha natural. O látex 

possui pH entre 7,0 e 7,2, mas seu pH cai para 5,0 após 12h de exposição ao ar, 

formando um coágulo com aproximadamente 60% de borracha seca composta de 

1,4cis-isopreno.  Além dos hidrocarbonetos, o látex possui substâncias como 

proteínas, lipídios, aminoácidos e água, entre outros. A FIGURA 6 mostra a estrutura 

da borracha natural não vulcanizada. 

 

FIGURA 6 - ESTRUTURA SUPRAMOLECULAR DA BORRACHA NATURAL 

 

 

 
FONTE: TANAKA (2001) 

 

A elevada elasticidade e flexibilidade da borracha natural são função do 

arranjo cis das cadeias poliméricas. Esse material também possui boas 
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propriedades de resistência a tração, resiliência e de isolamento elétrico. No entanto, 

é bastante suscetível à degradação por calor e oxidação. 

Akcelrud (2007) cita que a ruptura das ligações cruzadas do polímero, por 

calor ou qualquer outro meio, implica na degradação do material polimérico. Ao 

entrar em contato com o solvente, por exemplo, as cadeias poliméricas absorvem as 

moléculas deste, causando o inchamento do material. Quanto maior a densidade de 

ligações cruzadas, menor será o espaço disponível para a penetração das 

moléculas do solvente e menor será o grau de inchamento. 

Como qualquer composto orgânico, segundo Brown, Forrest e Soulagnet 

(2000), a borracha natural está suscetível à degradação por intempéries, como a 

radiação e oxidação, alterando assim as propriedades iniciais do material, devido às 

mudanças na estrutura ou morfologia. O processo de envelhecimento depende das 

condições de uso do material (fatores ambientais, tensões mecânica e elétrica, 

forma de utilização) e do tempo de exposição aos agentes degradantes.    

Navarro (2017) relata que os materiais poliméricos apresentam propriedades 

mecânicas que se equiparam a um sólido elástico, que obedece à lei de Hooke para 

a elasticidade em certos aspectos e à lei de Newton para a viscosidade, em outros. 

A esse comportamento dá-se o nome de viscoelasticidade. Um material viscoelástico 

linear apresenta uma relação de linearidade entre a tensão e a deformação em um 

dado tempo. Esse material apresenta uma deformação instantânea 𝜀0 quando é 

aplicada uma tensão (𝜎 = 𝜎0). Essa deformação cresce com o tempo de aplicação 

da tensão 𝜀(𝑡) em um comportamento chamado de fluência. Com a remoção da 

carga (𝜎 = 0), o material deve apresentar uma recuperação imediata igual a 

deformação instantânea inicial (𝜀𝑅 = 𝜀0), demandando um certo tempo para obter 

grande parte da deformação sofrida, o processo pode ser identificado como 

recuperação elástica retardada. 

A evolução da tecnologia e do conhecimento científico, segundo Canevarolo 

(2004), proporcionou o surgimento de diversas técnicas de caracterização dos 

polímeros. As propriedades mecânicas dos materiais poliméricos são de grande 

interesse científico em função dos requisitos que os polímeros existentes devem 

atender em suas aplicações. Os valores das propriedades mecânicas são obtidos 

através de ensaios mecânicos padronizados, com destaque para solicitação 

mecânica sob tração, flexão e compressão, cuja característica dos ensaios é 

destrutiva.   
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Algumas das técnicas descritas por Canevarolo (2004) são:  

a) Espectroscopia por Transformada de Fourier (FTIR) - estuda a interação 

da radiação eletromagnética infravermelha (IR) com a matéria; 

b) Microscopia Óptica (MO) - explora a interação existente entre a luz e os 

objetos; 

c) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) - produção da imagem 

através de um feixe de elétrons;  

d) Termogravimetria (TG) - técnica de análise térmica de variação da massa 

de uma amostra em função da temperatura ou do tempo. 

 

Canevarolo (2004) ressalta que o comportamento mecânico de um polímero 

é estabelecido por sua estrutura molecular e, segundo este critério, classificam-se os 

materiais poliméricos por sua fragilidade, rigidez e tenacidade. Diagramas de curvas 

de tensão versus deformação auxiliam nesta classificação. 

Garcia, Spim e Santos (1999) evidenciam que os ensaios mecânicos 

permitem determinar as principais características dos materiais como resistência, 

elasticidade, plasticidade, resiliência e tenacidade. A normalização dos materiais e 

métodos de ensaio são determinantes para tornar uniforme a qualidade do produto, 

orientar os projetistas, permitir a comparação de resultados em diferentes 

laboratórios, assim como facilitar a relação entre fabricantes e consumidores. A 

classificação dos ensaios, conforme descrito pelos autores, é realizada sob 

diferentes aspectos. Ensaios de tração, fadiga, flexão, fluência e torção são 

destrutivos, ao passo que o ultrassom, raio X e partículas magnéticas são 

classificados como não-destrutivos pois não comprometem a integridade da peça. 

Considerando a velocidade de aplicação da carga podem ser classificados como 

ensaios estáticos, dinâmicos e carga constante.  

O ensaio de tração é um dos mais tradicionais e consiste na aplicação de 

uma carga crescente em um corpo de prova até sua ruptura, medindo a variação de 

comprimento (l) em função da carga (P). Quando uma amostra de material sujeita a 

uma força sofre deformação e, após retirar a força aplicada, retornar a suas 

dimensões originais, esta deformação é definida como deformação elástica. 

Representa-se este comportamento pela equação (1) a seguir: 

 

𝑃 = 𝑘. 𝑥 (1) 
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onde: 

𝑃 = carga aplicada (N) 

𝑘 = constante de proporcionalidade ou constante elástica (N/m) 

𝑥 = deslocamento ou deformação (m) 

 

Da mesma forma, a deformação elástica de um corpo de prova é dada pela 

lei de Hooke: 

 

𝜎 = 𝐸. 𝜀 (2) 
  

 

A equação (2) descreve que a relação entre tensão e deformação, onde E é 

o módulo de Young ou de elasticidade. Isolando-se E, tem-se: 

 

𝐸 =
𝜎

𝜀
 

 
 (3) 

𝐸 =  
𝑃. 𝑙0

𝑆0. ∆𝑙
 (4) 

 

onde: 

𝐸 = módulo de Young ou de elasticidade (MPa) 

𝜎 = tensão (N/m²) 

𝜀 = deformação (adimensional) 

𝑃 = carga aplicada (N) 

𝑙0 = comprimento inicial (m) 

𝑆0 = seção transversal inicial (m²) 

∆𝑙 = variação de comprimento (m) 

 

O comportamento da tensão versus deformação para os materiais 

elastoméricos não é linear, a exemplo de outros materiais poliméricos. O GRÁFICO 

1 apresenta a curva tensão versus deformação típica para três materiais poliméricos 

específicos. A curva A ilustra o comportamento de polímeros frágeis, que 

apresentam ruptura no trecho elástico. A curva B apresenta comportamento 

semelhante ao encontrado em materiais metálicos, caracterizada por um trecho 
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inicial elástico, seguido de escoamento e por uma região de deformação plástica até 

a ruptura à tração, que pode ter valores maiores ou menores que o limite de 

escoamento. A curva C é totalmente elástica, típica da borracha, onde se observam 

grandes deformações recuperáveis mesmo sob pequenos níveis de tensão e é 

característica da classe de materiais elastoméricos. Os elastômeros, como todos os 

materiais poliméricos, comportam-se segundo a Lei de Hooke em níveis baixos de 

carga, onde o material readquire rapidamente a forma inicial quando a tensão é 

removida, porém, à medida em que as deformações aumentam não se observa mais 

a resposta linear. 

 

GRÁFICO 1 - CURVAS TENSÃO VERSUS DEFORMAÇÃO PARA POLÍMEROS 

 

 
 

FONTE: CALLISTER (2002) 
 

Como apresentado no GRÁFICO 1, a curva C característica dos materiais 

elastoméricos somente apresenta linearidade para baixo valores de deformação. 

Assim observa-se que o módulo de elasticidade ou módulo de Young deverá sofrer 

alterações para diferentes deformações. Para se determinar o valor do módulo de 

elasticidade a partir da curva tensão versus deformação deve-se utilizar o 

denominado método da tangente.  

No GRÁFICO 2 pode-se observar a ilustração onde são apresentadas as 

formas de determinação do módulo de elasticidade pelos métodos da secante e 

tangente. O método da tangente consiste em se traçar uma reta tangente a qualquer 

ponto da curva de tensão versus deformação, onde na ilustração observa-se a 
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tangente ao ponto (A), sendo a inclinação da reta tangente o módulo de elasticidade. 

O módulo de elasticidade obtido pelo método da secante consiste em unir a origem 

até um ponto da curva por meio de uma reta, sendo no diagrama a união do ponto 

(O) ao ponto (A). A inclinação da reta secante corresponde ao módulo de 

elasticidade. 

 

GRÁFICO 2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE PELO MÉTODO DA SECANTE E DA TANGENTE 

 

 

 
FONTE: O Autor (2017) 

 

Como pode ser verificado no GRÁFICO 2, para o mesmo ponto (A) os 

métodos fornecem valores de módulo de elasticidade diferentes, bem como para 

diferentes pontos da curva tensão versus deformação. Este fato reforça a 

necessidade de se indicar o método pelo qual o módulo de elasticidade foi 

determinado, bem como em qual deformação ele foi obtido. 

Callister (2002) relata que uma propriedade mecânica importante a ser 

considerada para um material é a dureza, que é uma medida de resistência à 

deformação plástica localizada. 

Igualmente, Garcia, Spim e Santos (1999) afirmam que a dureza é uma 

propriedade mecânica de destaque, que consiste na resistência que um material 

apresenta ao risco ou formação de marca permanente, quando pressionado por 

outro material ou por marcadores padronizados. Existem várias escalas de dureza 

associadas ao tipo de material, onde uma escala para a borracha é denominada 

dureza Shore A. O autor discute as relações entre dureza e tensão de deformação, 
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bem como as possíveis correlações entre dureza e módulo de elasticidade ou de 

Young dos materiais. Estas correlações existem e são padronizadas para materiais 

metálicos, porém ainda se buscam correlações para os polímeros. 

A dureza do material, conforme Garcia, Spim e Santos (1999), depende das 

forças de ligação entre átomos, íons e moléculas, assim como da resistência 

mecânica. Por estas características, o ensaio de dureza é amplamente utilizado na 

indústria de componentes metálicos, tratamento de superfícies, vidros e laminados 

em função do fornecimento de dados quantitativos de resistência à deformação 

permanente. Os ensaios de dureza mais utilizados para estes materiais são: 

a) Dureza por risco; 

b) Dureza por rebote; 

c) Dureza Brinell; 

d) Dureza Rockwell; 

e) Dureza Vickers. 

 

O ensaio de dureza Shore, segundo Gent (1958), consiste na medição da 

profundidade de penetração de um indentador cilíndrico rígido com extremidade 

cônica em uma amostra de borracha de comportamento elástico. A relação entre a 

medida de penetração 𝑑 para um indentor cilíndrico e o valor do módulo de Young 𝐸 

para a borracha é dada pela teoria da elasticidade clássica, dada pela equação (5): 

 

𝑑 =  
𝐹

2,67. 𝐸. 𝑟
 (5) 

onde: 

𝐹 = carga aplicada (N) 

𝑟 = raio do penetrador (cm) 

 

O penetrador se afunila a partir de um eixo cilíndrico com raio de 0,0635 cm 

para uma face de extremidade circular com um raio de 0,0395 cm, sobre uma 

distância próxima a 0,077 cm. Pode-se assumir como primeira aproximação que o 

indentador é equivalente a um cilindro com um raio igual ao raio médio da 

extremidade cônica, ou seja, 0,0515 cm, denominado 𝑟 e utilizado nos cálculos. 

O indentador está preso a uma mola no instrumento e se projeta em uma 

profundidade de penetração máxima de 0,254 cm. Quando o instrumento é 
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pressionado contra a borracha, a quantidade 𝑐 pela qual a mola é comprimida e a 

penetração da borracha 𝑑 se igualam ao comprimento de deslocamento original do 

indentador, conforme a equação (6): 

 

𝑐 + 𝑑 = 0,254 (𝑐𝑚) (6) 
 

A compressão de mola 𝑐 é indicada em uma escala linear, sendo um grau 

equivalente a 2,54.10−3. Da equação (6), portanto, a quantidade de penetração 𝑑 na 

escala de leitura de 𝑠 graus é dada por (7): 

 

𝑑 (𝑐𝑚) = 0,254 − 2,54.10−3𝑠 (7) 

 

Assim pode ser observado na equação (7) que se ocorrer a penetração total 

do indentador, ou seja, d = 0,254 cm a dureza será s = 0 e se não houver nenhuma 

penetração d = 0 cm a dureza será s = 100. 

A força que atua no penetrador quando a mola é comprimida por 𝑠 graus de 

escala é dada por (8): 

 

𝐹 (𝑘𝑔) = 0,056 + 7,66.10−3𝑠 (8) 

 

Substituindo na equação (5) por 𝑑 da equação (7), e por 𝐹 da equação (8), 

obtém-se a equação (9): 

 

𝐸(𝑘𝑔/𝑐𝑚2) =  
56 + 7,66𝑠

2,67𝑟(254 − 2,54𝑠)
 (9) 

 

Ao introduzir na equação (9) o valor apropriado para o raio médio 𝑟 da seção 

final do penetrador, a curva completa do GRÁFICO 3 é obtida para a relação entre o 

módulo de Young 𝐸 e dureza Shore 𝑠. Observa-se que se obtém uma boa 

concordância para valores de dureza superiores a 40, proporcionando suporte para 

os pressupostos feitos na derivação das duas relações e também fornecendo 

confirmação da equivalência aproximada do British Standard and International (BSI) 

de dureza da borracha e escalas de dureza Shore sobre a maior parte da escala. 

Para penetradores de forma cônica obtém-se a relação descrita pela 

equação (10): 
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𝐸 =  
0,0981(56 + 7,66𝑠)

0,1375(254 − 2,54𝑠)
 (10) 

 

onde: 

𝐸 = módulo de Young  (MPa) 

𝑠 = dureza Shore A 

Os durômetros comerciais possuem indentadores de forma cônica. O 

GRÁFICO 3 apresenta a relação resultante da equação (10). 

 

GRÁFICO 3 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA NO MODELO DE GENT 
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FONTE: O Autor (2017) 
 

Além do modelo de Gent, existe outro modelo postulado por Ruess, 

conforme Larson (2016), para se correlacionar a dureza Shore A ao módulo de 

Young para materiais elastoméricos. O modelo atribuído a Ruess para a dureza 

Shore A é dado pela equação (11): 

 

𝑙𝑜𝑔10𝐸 = 0,0235. 𝑠 − 0,6403 (11) 
 

onde: 

𝐸 = módulo de Young (MPa) 

𝑠 = dureza Shore A  
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O GRÁFICO 4 mostra o comportamento deste modelo e o GRÁFICO 5 faz 

um comparativo entre o modelo de Gent e o modelo de Ruess para o mesmo 

intervalo de dureza Shore A. 

 

GRÁFICO 4 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA NO MODELO DE RUESS 
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FONTE: O Autor (2017) 
 

GRÁFICO 5 - COMPARATIVO DOS MODELOS DE GENT E RUESS 
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FONTE: O Autor (2017) 
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Como pode ser observado no GRÁFICO 5 os modelos de Gent e Ruess 

apresentam uma boa concordância para o intervalo compreendido entre 10 Shore A 

e 40 Shore A. 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

Musil et al. (2002) analisaram a relação entre dureza, módulo de Young e a 

recuperação elástica em revestimentos de nanocompósitos rígidos. Fazem uma 

avaliação a partir de curvas de carga e descarga medidas por um testador 

controlado por computador para uma profundidade máxima do penetrador de 

diamante no revestimento, aplicando-se determinada carga. O artigo descreve que a 

área entre as curvas de carga e descarga e o valor de penetração diminuem com o 

aumento da dureza e o módulo de Young efetivo. Neste contexto, não há uma 

relação simples entre a resposta mecânica do revestimento e a dureza ou módulo de 

Young sozinhos, porém a resposta é fortemente dependente da razão entre eles. 

Esta relação proporciona a possibilidade de preparar revestimentos com alta dureza, 

alta resistência à deformação plástica e com ótima recuperação elástica. Os autores 

concluem destacando que revestimentos nanocompósitos rígidos com diferentes 

durezas podem apresentar a mesma recuperação elástica, pois a relação entre 

dureza e o módulo de Young é relativamente constante. 

A relação entre o módulo de elasticidade e dureza foi investigada por Bao, 

Wang e Zhou (2004) com base em medidas de profundidade de penetração. 

Verificaram que as duas propriedades estão relacionadas através de um parâmetro 

do material que definido como a resistência de recuperação. Este parâmetro é 

utilizado para representar a dissipação de energia durante medidas de penetração. 

No artigo também é apresentado um conjunto simples de procedimentos para 

determinar a área de recuo. Os procedimentos requerem três quantidades medidas, 

isto é, a carga de pico e os deslocamentos correspondentes, bem como a 

profundidade da penetração residual, mas não requerem um processo complicado 

de ajustamento de curva e análise de regressão que por sua vez envolvem o 

material da amostra. 

Kunz e Studer (2006) realizaram um estudo da determinação do módulo de 

elasticidade na compressão através da dureza Shore A. Utilizam em seu 

experimento um procedimento de medida da dureza modificado para determinar o 

módulo de elasticidade. Esta modificação consiste em empregar um indentador de 

ponta cilíndrica no lugar do penetrador padrão com ponta cônica ao medir o valor de 

dureza Shore A. Ao medir a dureza Shore A, é pressionado um indentador na forma 
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de um cone truncado na amostra de teste sob a força de uma mola com uma 

característica definida como mostrado na FIGURA 7. 

 

FIGURA 7 - PENETRADOR PARA ENSAIO DE DUREZA SHORE A 

 

 

 
FONTE: KUNZ e STUDER (2006) 

  

Há uma relação linear entre a profundidade de penetração e a dureza Shore, 

bem como entre a profundidade da penetração e a força da mola. A relação para a 

força da mola é dada pela equação (12): 

 

𝐹 = 𝐶1 + 𝐶2. 𝑠 (12) 
 

E para a profundidade de penetração, a equação (13): 

 

𝑤 = 𝐶3. (100 − 𝑠) (13) 

onde: 

𝐹 = Força da mola (N) 

𝑤 = Profundidade de penetração (mm) 

𝐶1 = 0,549 (N) 

𝐶2 = 0,07516 (N) 

𝐶3 = 0,025 (mm) 

𝑠 = dureza Shore A 
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Baseiam-se na teoria de Boussinesq (1885) ao medir a dureza Shore A com 

um indentador de alta rigidez pressionado em uma amostra com uma baixa rigidez, 

deformando-a elasticamente para descrever as relações entre a carga e a 

deformação. A FIGURA 8 apresenta essas leis de carregamento do meio elástico 

pelo indentador rígido com um diâmetro finito. 

 

FIGURA 8 - MEIO ELÁSTICO SOB CARGA DE UM PENETRADOR RÍGIDO 
 

 

 
FONTE: KUNZ e STUDER (2006) 

 

A relação entre a força de carga F e a profundidade de penetração do 

indentador é dada pela equação (14): 

 

𝑤 =  
𝐹

2
.
1 − 𝜇2

𝐸
.
1

𝑅
 (14) 

 

onde: 

𝑤 = Profundidade de penetração (mm) 

𝐹 = Força (N) 

𝜇 = Razão de Poisson 

𝐸 = Módulo de elasticidade (MPa) 

𝑅 = Raio do penetrador (mm) 
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Ao inserir as equações (12) e (13) na equação (14), obtém-se uma relação 

direta entre o módulo de elasticidade e a dureza Shore conforme equação (15): 

 

𝐸 =  
1 − 𝜇2

2. 𝑅. 𝐶3
.
𝐶1 + 𝐶2. 𝑠

100 − 𝑠
 (15) 

 

Kushch et al. (2007) desenvolvem um procedimento para determinação de 

um módulo elástico local, que se baseia na comparação entre os dados de 

nanopenetração e os resultados de uma modelação numérica de interação do 

contato, no sistema penetrador-amostra. Uma imagem do recuo do penetrador 

Berkovich, num material com baixa recuperação elástica, foi obtida por microscopia 

de força atômica e a geometria de um penetrador equivalente na forma de um sólido 

de revolução, necessário para o ajuste adequado do problema de contato modelo, 

foi definido. Os autores sugerem um procedimento para a determinação do módulo 

de Young, solucionando o problema inverso da teoria da elasticidade, a partir da 

condição da melhor correlação entre as curvas de carga experimental e calculada. 

Os dados relatados no trabalho mostram que a utilização da forma real do 

penetrador de Berkovich permite mais medidas de precisão do módulo elástico na 

nanopenetração em comparação a outros métodos. 

Chung et al. (2008) apresentam em seu artigo a correlação entre dureza e 

módulos elásticos dos diboretos de metal de transição. A dureza e o módulo de 

Young foram medidos utilizando nanopenetração com um indentador de diamante 

Berkovich. O módulo de massa e o módulo de cisalhamento foram obtidos a partir 

de um modelo isotrópico e depois foram plotados em função da dureza. Observaram 

forte correlação entre a dureza e o módulo de cisalhamento para os diboretos de 

metal de transição. Materiais duros e superduros são de grande interesse em função 

de suas aplicações industriais difundidas como abrasivos, ferramentas de corte e na 

prevenção do desgaste. Materiais superduros são normalmente definidos com 

microdureza superior a 40 GPa, porém a dureza é um parâmetro complexo que 

envolve elasticidade e plasticidade, sendo governada por propriedades intrínsecas, 

como energia coesiva e estrutura cristalina e propriedades extrínsecas, como 

defeitos, campos de tensão e morfologia. Os autores citam que um material 

superduro possui elevado módulo de massa, elevado módulo de cisalhamento e 

forte resistência ao cisalhamento. Um material com módulo de volume elevado tende 
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a resistir elasticamente à compressão de volume, enquanto que um material com 

módulo de Young elevado tende a resistir elasticamente à compressão linear. Um 

material com módulo de cisalhamento elevado tende a resistir à deformação elástica 

numa direção diferente da carga aplicada, ou seja, resistir à alteração de forma em 

vez da alteração de volume. Consideram que um material é duro se resiste à 

deformação envolvendo o movimento irreversível de átomos uns em relação aos 

outros, através da criação e movimento de deslocamentos. A ativação e a 

mobilidade dos deslocamentos são governadas pelo estresse de cisalhamento, no 

entanto, a resistência ao cisalhamento de um material é de difícil medição. Finalizam 

afirmando que um esforço considerável tem sido dedicado a correlacionar a dureza 

com outras propriedades físicas, tais como módulo de massa e módulo de 

cisalhamento. 

A relação entre a dureza Shore dos materiais elastoméricos dentários e o 

módulo de Young foi analisada por Meththananda et al. (2009). Relatam em seu 

artigo que medidas de dureza proporcionam um rápido e fácil método de ensaio em 

substâncias sólidas, tendo sua origem em testes de metais. Estes ensaios são 

apropriados para a área de controle de qualidade e em especificações como ligas de 

ouro. Há ensaios disponíveis definidos pela geometria do penetrador e pela força 

aplicada. Para polímeros vítreos, compósitos e tecidos a força produz uma 

deformação permanente e o valor de dureza é a força pela área da superfície de 

penetração. Testes de dureza também são realizados em materiais elastoméricos 

onde considera-se a dureza Shore A, entretanto a característica é diferente, pois a 

deformação para os elastômeros é recuperável. 

A dureza e a força, conforme Zhang, Li e Zhang (2011), são propriedades 

importantes dos materiais e obedecem um relacionamento empírico em metais 

rígidos e metais vítreos ou amorfos (BMG). No trabalho os autores utilizaram 

algumas ligas de cobre com diferentes microestruturas para analisar a relação geral 

entre dureza e força. Vários relacionamentos poderiam ser obtidos a partir dos 

resultados experimentais de diferentes materiais disponíveis, onde três morfologias 

de penetração foram analisadas. A penetração com morfologia sink-in 

(afundamento) representa um estado do material onde a dureza encontra-se na faixa 

de resistência ao escoamento até a resistência à tração final. As outras duas 

morfologias de penetração induziram ao endurecimento total do material, portanto a 

dureza poderia representar a propriedade mecânica intrínseca dos materiais. As 
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proporções de dureza e força são afetadas pelos comportamentos acumulados e 

sua capacidade de deformação ao cisalhamento. O efeito combinado dos dois 

aspectos torna a dureza aproximadamente três vezes maior nos materiais cristalinos 

endurecidos. 

A borracha natural, segundo Mathew (2015), é o modelo de todos os 

elastômeros que permite que a elasticidade e a flexibilidade sejam combinadas com 

resistência induzida pela cristalização e dureza ao serem tracionadas. Normalmente, 

compostos de borracha natural possuem cargas, de modo a melhorar suas 

propriedades e reduzir o custo. Assim, o autor avaliou as propriedades mecânicas 

da borracha natural vulcanizada utilizando sílica precipitada e fibra de coco tratada 

como carga. A borracha natural vulcanizada composta com sílica produziu melhores 

resultados do que a tratada com carga de fibra de coco. Os protótipos preparados 

com sílica apresentaram maior dureza do que a fibra de coco devido a energia de 

reforço da sílica. A perda de abrasão da fibra de coco é maior que a sílica devido à 

maior capacidade de absorção de umidade do meio ambiente. 

Tratando-se de equipamentos para a realização de ensaios que avaliem as 

propriedades mecânicas dos EPIs e EPCs, o estado da arte do assunto refere-se 

aos resultados apresentados no projeto P&D 2866-019/2006 intitulado “Estudo para 

a padronização, normalização e realização de ensaios mecânicos em ferramentas 

de linha viva” onde foram apresentados dois protótipos, sendo um para obtenção da 

dureza Shore A em luvas e mangas isolantes e outro para lençóis isolantes. 

Neste mesmo projeto foram levantados os pontos onde deveria se realizar a 

medida da dureza Shore A em luvas e mangas isolantes. 

Com relação à medida da dureza Shore A em luvas isolantes ficou 

estabelecido que deveriam ser realizadas 5 medidas e apresentar como resultado a 

média para os seguintes pontos: 

a) Pontas dos dedos; 

b) Palma da luva; 

c) Próximo à orla da luva. 

Com relação à medida da dureza Shore A em mangas isolantes ficou 

estabelecido que deveriam ser realizadas 5 medidas e apresentar como resultado a 

média para os seguintes pontos: 
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a) Região do punho (aproximadamente 68 mm para classe 2 e 128 mm para 

classe 4) em 360º; 

b) Região do cotovelo em 360º; 

c) Região do ombro (parte externa). 

Com base nestas condições foi desenvolvido o protótipo apresentado na 

FIGURA 9. 

 

FIGURA 9 - PROTÓTIPO PARA ENSAIO EM LUVA E MANGA ISOLANTE 

 

 
 

FONTE: O Autor (2017) 

 

Na FIGURA 9 observa-se o equipamento desenvolvido no projeto anterior 

para a medida da dureza Shore A em luvas e mangas isolantes. No ponto 1 

realizava-se a medida da dureza Shore A nas pontas dos dedos da luva, no ponto 2 

na orla e palma da mão. No ponto 3 eram realizadas as medidas em mangas 

isolantes. Na FIGURA 10 pode-se observar o ensaio sendo realizado em luvas 

isolantes e na FIGURA 11 o ensaio sendo conduzido em mangas isolantes. 

 
 

FIGURA 10 - MEDIDAS DE DUREZA SHORE A EM LUVA ISOLANTE 

 

 
 

FONTE: O Autor (2017) 
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FIGURA 11 - MEDIDAS DE DUREZA SHORE A EM MANGA ISOLANTE 
 

 
 

FONTE: O Autor (2017) 

 

Para os lençóis isolantes foi apresentada uma base rígida sobre a qual foi 

colocada uma proteção de borracha com 8 mm de espessura, de forma que a 

dureza da superfície rígida não tivesse influência na dureza a ser medida. O ensaio 

deveria ser realizado com a medida da dureza em 5 pontos, sendo 4 próximos à 

borda do lençol (3 cm) e 1 ponto central. O resultado representativo considerado era 

a média das 5 leituras. A FIGURA 12 mostra o protótipo desenvolvido e a FIGURA 

13 mostra o ensaio sendo realizado. 

 

FIGURA 12 - PROTÓTIPO PARA ENSAIO EM LENÇOL ISOLANTE 
 

 
 

FONTE: O Autor (2017) 
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FIGURA 13 - MEDIDAS DE DUREZA SHORE A EM LENÇOL ISOLANTE 
 

 
 

FONTE: O Autor (2017) 

 

Os protótipos desenvolvidos e apresentados da FIGURA 9 à FIGURA 13 

foram aplicados em campo, onde verificou-se como principal dificuldade o 

posicionamento perpendicular do durômetro Shore A à superfície do EPI ou EPC 

nos pontos de medição para implantação da metodologia. Foi observado que para 

diferentes ensaiadores os resultados produzidos eram diferentes. Esta análise 

demonstrou a necessidade de se realizar melhorias nos arranjos de ensaio para 

tornar os resultados obtidos mais precisos. 

Como análise final do estado da arte, verificou-se que o método mais citado 

nos estudos de correlação entre a dureza Shore A e o módulo de Young para 

materiais elastoméricos é o modelo apresentado por Gent (1958). Mais 

recentemente, houve referência ao estudo realizado por Kunz e Studer (2006). 

Sobre o modelo de Ruess, comentado em alguns trabalhos de pesquisa, ainda não 

são apresentadas informações relevantes sobre sua metodologia. Em todos os 

modelos observou-se que a deformação do elastômero não foi levada em 

consideração. Pelo princípio da causalidade deve haver o estímulo para se obter 

uma resposta do material, que é evidenciado no ensaio de tração versus 

deformação, onde recomenda-se que o módulo de Young seja determinado para 

deformações de 200% em elastômeros. Deste modo, sendo utilizado um valor para 

o módulo de Young, sem levar em consideração a deformação percentual do 

material, pode-se conduzir a estimativas não verdadeiras. Este fato foi observado 

pela divergência que os modelos apresentaram em relação aos resultados 

experimentais. 
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Com relação aos equipamentos para a realização dos ensaios em EPIs e 

EPCs elastoméricos, pode ser considerado como estado da arte o trabalho de 

pesquisa do projeto P&D 2866-019/2006. Observou-se a necessidade de melhoria 

dos protótipos desenvolvidos, principalmente no aspecto referente a aplicação da 

força ao durômetro, de forma que esta seja realizada sempre perpendicularmente ao 

ponto de medição da dureza, caso contrário os valores de dureza não serão 

representativos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS 

 

Para a realização dos ensaios experimentais foram adquiridos lençóis e 

mangas isolantes dos fabricantes A e B da concessionária, sendo em seguida 

retiradas as amostras. Foram confeccionadas amostras em forma de quadrados com 

medidas de 14 cm por 14 cm. De cada lençol e manga isolante dos fabricantes A e B 

foram retiradas 19 amostras, totalizando 57 amostras confeccionadas para a 

realização do estudo. 

 

4.2 MÉTODOS E EQUIPAMENTOS 

 

Como o objetivo principal do estudo é estabelecer a correlação entre o 

módulo de Young e a dureza Shore A para os materiais elastoméricos, após a 

retirada das amostras de lençóis e mangas isolantes, foram realizados os ensaios de 

tração e medidas de dureza Shore A para a condição considerada como materiais 

novos. 

Para o ensaio de tração mecânica foram estampados sete corpos de prova 

de cada uma das amostras de 14 cm por 14 cm em formato de tiras com 100 mm 

por 10 mm, conforme norma ASTM D412 (2016). Antes da realização do ensaio de 

tração, o conjunto de corpos de prova foi submetido ao ensaio de medida da dureza 

Shore A, pois para os elastômeros este ensaio não é destrutivo. Para a medida da 

dureza Shore A foi utilizado o conjunto ASKER, composto pelo durômetro ASKER 

DD2 e base suporte ASKER CL-150, como apresentado na FIGURA 14. Após a 

aplicação da carga inicial sobre o corpo de prova, o equipamento foi ajustado para 

retornar a medida após o tempo de 10 segundos. 
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FIGURA 14 - CONJUNTO PARA MEDIDA DE DUREZA 
 

 
 

FONTE: O autor (2017) 

 

Em cada um dos cinco corpos de prova foram realizadas cinco medidas em 

diferentes pontos, considerando como resultado representativo em cada corpo de 

prova a média das cinco medidas. Para o respectivo conjunto de cinco corpos de 

prova em cada situação avaliada a dureza Shore A foi dada pela média das cinco 

médias. 

Realizaram-se as medidas de dureza Shore A nos cinco corpos de prova e 

na sequência os mesmos foram submetidos ao ensaio de tração mecânica. Foi 

utilizado no experimento o equipamento de tração universal INSTRON modelo 4467 

com célula de carga de 100 kgf, distância entre garras de 50 mm e velocidade de 

tração de 10 mm/min. O ambiente onde o ensaio foi realizado manteve-se 

controlado com temperatura de 25°C e umidade relativa de 60%. Para a obtenção 

do valor do módulo de Young de cada corpo de prova, utilizou-se o método da 

tangente seguindo a norma ASTM D412 (2016), a qual recomenda que o módulo de 

Young seja calculado a partir de 50% de deformação e que o resultado seja 

informado de acordo com o percentual da deformação verificado. Realizou-se a 

obtenção do módulo de Young para as deformações de 25%, 50%, 100%, 200% e 

300% para cada um dos corpos de prova, obtendo-se como resultado representativo 

em cada uma das deformações a média das cinco medidas. 
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Assim, para cada conjunto de amostras, os dois resultados utilizados para a 

obtenção da correlação entre a dureza Shore A e o módulo de Young foram: 

- dureza Shore A: média da média das durezas de cada corpo de prova; 

- módulo de Young: média do valor obtido para cada um dos cinco corpos de 

prova em cada uma das deformações. 

Para a continuidade dos ensaios, dezoito amostras de mangas e dezoito 

amostras de lençóis isolantes dos fabricantes A e B foram submetidas ao 

envelhecimento térmico nas temperaturas de 70ºC e 80ºC, sendo nove amostras de 

cada conjunto colocadas em envelhecimento a 70ºC e nove a 80ºC. A temperatura 

de 70ºC foi utilizada por ser recomendada para o envelhecimento de amostras 

elastoméricas segundo as normas ASTM D3826 (2013). A temperatura de 80ºC foi 

aplicada em função de estudos realizados, conforme Kowalski (2006), onde 

verificou-se que nesta temperatura o processo de envelhecimento térmico ocorre de 

forma mais acentuada, em função das energias associadas aos processos de 

entrecruzamentos das cadeias elastoméricas. 

Para o processo de envelhecimento térmico foram utilizadas duas estufas, 

uma da marca FANEM modelo 320 SE (70ºC) e a outra comercializada pela 

empresa DELEO Equipamentos Laboratoriais (80ºC). As amostras foram 

envelhecidas nas respectivas temperaturas pelos períodos de 7, 14, 21, 45, 60, 90, 

120 e 150 dias conforme mostra a FIGURA 15. 

  

FIGURA 15 - AMOSTRAS SENDO ENVELHECIDAS EM ESTUFA 
 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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Ao término de cada período de envelhecimento, para cada temperatura, foi 

retirado um conjunto de amostras de mangas e lençóis isolantes dos fabricantes A e 

B. De cada conjunto de amostras foram retirados sete corpos de prova, seguindo as 

mesmas medidas utilizadas para as amostras novas. Após a retirada dos corpos de 

prova realizou-se inicialmente o ensaio para obtenção da dureza Shore A e na 

sequência o ensaio de tração seguindo a mesma metodologia descrita para as 

amostras novas.  

Procurou-se no experimento a obtenção de valores mais baixos de dureza 

Shore A, deixando duas amostras submersas em diluente thinner 9000. Foram 

retirados sete corpos de prova das amostras e submetidos à mesma sequência de 

ensaios de medida da dureza e ensaio de tração. 

Para exemplificar a quantidade de corpos de prova envolvidos, foram 

utilizadas 127 unidades para cada amostra, totalizando 378 amostras envelhecidas 

termicamente e três amostras submetidas em thinner 9000. Deve-se ressaltar que 

que se tomou o cuidado em confeccionar dois corpos de prova a mais, pois no 

ensaio de tração podem ocorrer rupturas dos corpos de prova no ponto de fixação 

das garras do equipamento, anulando os resultados nestes casos. Assim o total de 

valores médios obtidos foram de cinquenta e sete valores de dureza Shore A e 

módulo de Young respectivamente (cinquenta e quatro oriundos do envelhecimento 

térmico e três submetidos ao thinner 9000). 

Para o estudo referente a influência da deformação imposta aos corpos de 

prova sobre os valores de dureza Shore A e energia superficial, realizou-se a 

montagem de um arranjo de ensaio construído com um fuso trapezoidal, duas 

porcas quadradas e duas garras de alumínio para fixação das amostras. O arranjo 

pode ser observado na FIGURA 16. 

 

FIGURA 16 - ARRANJO PARA TRACIONAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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No arranjo desenvolvido, ao se rosquear as porcas quadradas ocorre o 

afastamento das garras de alumínio que tracionam o corpo de prova. Na posição de 

repouso considera-se a amostra sem deformação e com uma distância entre as 

garras 𝑙0. Rosqueando-se as porcas obtém-se uma distância entre as garras 𝑙. A 

deformação produzida foi calculada seguindo a razão entre 𝑙 − 𝑙0 e 𝑙0 dado em 

percentual. Como exemplo ao considerar a distância entre as garras 𝑙0 = 10 𝑐𝑚 e 

𝑙 = 13 𝑐𝑚, o resultado será (13 − 10)/10 ∗ 100% = 30%. 

Para cada uma das deformações produzidas foi realizada a medida da 

dureza Shore A em cinco pontos diferentes da amostra, seguindo a mesma 

metodologia e equipamentos utilizados para a medida de dureza anterior. Após a 

medida da dureza Shore A, realizou-se a medida da energia superficial aplicando o 

tensiômetro óptico THETA LITE da BIOLIN SCIENTIFIC. Na FIGURA 17(a) pode ser 

verificado o arranjo de ensaio para medida da dureza Shore A em função da 

deformação e na FIGURA 17(b), o arranjo para a medida da energia superficial da 

borracha natural pela técnica do ângulo de contato da gota. 

 

FIGURA 17 - ENSAIOS DE DUREZA SHORE A E DE ENERGIA SUPERFICIAL 

 

    
(a)          (b) 

 
FONTE: O autor (2017) 

 

A metodologia aplicada para a medição do ângulo de contato consiste em 

utilizar uma seringa com água destilada acoplada a uma agulha (ambas específicas 

para o líquido utilizado), depositar a gota com volume de 10 L e aferir seu 

comportamento, medindo o ângulo de contato entre a gota e a superfície. A medição 

é iniciada no instante em que a gota é depositada na superfície da amostra, sendo a 

aquisição dos dados realizada por dez segundos. Por meio do software 
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OneAttension, que acompanha o equipamento, seleciona-se o material da 

superfície em sua biblioteca e o mesmo retorna o valor da energia superficial. O 

método aplicado é denominado método da gota séssil, pela medida do ângulo de 

contato estático. Para cada deformação imposta à amostra foram realizadas cinco 

medidas, sendo utilizada a média como resultado representativo. 

O tratamento dos resultados obtidos para as medidas de dureza Shore A, 

módulo de Young e energia superficial foi realizado através do software Excel, com 

o qual foram realizados os cálculos das médias. 

Para a obtenção da correlação entre a dureza Shore A e módulo de Young, 

bem como demais correlações necessárias para o estudo, foi utilizada a ferramenta 

analysis, non linear curve fit do software Origin, que utiliza o método dos mínimos 

quadrados para realização dos ajustes dos dados experimentais às funções 

matemáticas. 
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5 APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos nos experimentos são apresentados junto com as 

respectivas descrições de cada função matemática, de forma a viabilizar a análise 

da correlação entre o módulo de Young e a dureza Shore A. 

 

5.1 MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DEFORMAÇÃO E DUREZA  

 

Devido à quantidade de corpos de prova, conforme descrito no capítulo 

sobre materiais e métodos, optou-se por apresentar os valores obtidos de dureza 

Shore A e módulo de Young em uma tabela, para cada uma das deformações 

avaliadas (25%, 50%, 100%, 200% e 300%). A partir da tabela foram construídos os 

gráficos do módulo de Young em função da dureza Shore A para cada percentual de 

deformação. A TABELA 1 apresenta os valores de dureza Shore A e módulo de 

Young obtidos. 

 
TABELA 1 - VALORES DE DUREZA E MÓDULO DE YOUNG MEDIDOS 

 
Dureza Dureza

Shore A 25% 50% 100% 200% 300% Shore A 25% 50% 100% 200% 300%

28 0,166 0,166 0,348 0,357 0,502 48,960 1,282 1,190 1,047 0,940 0,910

28,8 0,171 0,171 0,433 0,446 0,465 49,120 1,221 1,156 1,000 0,860 0,814

29,8 0,453 0,453 0,428 0,446 0,381 49,160 1,035 1,205 0,984 0,738 0,646

42,9 0,075 1,185 1,021 0,852 0,798 49,800 1,258 1,323 1,033 0,775 0,689

43,9 1,102 1,176 1,010 0,840 0,781 50,960 1,065 1,277 1,067 0,803 0,705

44,3 1,026 1,132 0,983 0,818 0,761 51,080 0,943 1,158 0,971 0,750 0,667

44,5 1,038 1,120 0,960 0,789 0,733 51,320 0,900 1,202 1,034 0,794 0,704

44,5 1,038 1,120 0,960 0,789 0,733 51,400 1,071 1,260 1,038 0,803 0,717

44,72 1,040 1,095 0,956 0,805 0,757 52,160 1,264 1,388 1,114 0,860 0,763

45,3 1,070 1,150 0,995 0,839 0,787 53,960 1,317 1,448 1,179 0,940 0,851

45,4 0,898 1,011 0,843 0,600 0,530 59,800 2,654 1,922 1,325 0,960 0,821

45,4 0,898 1,011 0,843 0,600 0,530 60,700 2,758 1,996 1,386 1,012 0,868

45,8 1,110 1,168 1,035 0,898 0,852 61,100 2,982 2,098 1,401 0,960 0,804

46,1 1,125 1,216 1,047 0,876 0,817 61,100 2,982 2,098 1,401 0,960 0,804

46,2 1,185 1,259 1,089 0,915 0,851 61,400 2,867 2,061 1,430 1,046 0,897

46,4 1,110 1,120 0,905 0,652 0,564 61,400 2,714 2,000 1,412 1,051 0,905

46,5 0,905 1,067 0,905 0,665 0,582 62,400 2,726 1,999 1,435 1,101 0,963

46,6 1,045 1,135 0,985 0,830 0,777 64,300 3,016 2,219 1,632 1,272 1,112

46,8 0,856 1,012 0,875 0,632 0,548 64,700 2,867 2,133 1,553 1,183 1,025

46,9 0,976 1,129 0,930 0,675 0,586 66,480 1,943 1,701 1,253 0,911 0,767

47 1,169 1,156 0,990 0,833 0,780 66,600 4,823 3,984 2,984 2,223 1,881

47,5 1,079 1,218 1,087 0,932 0,876 67,640 4,301 3,635 2,701 1,987 1,673

47,6 1,187 1,279 1,040 0,769 0,672 68,280 3,208 2,453 1,841 1,409 1,208

47,68 1,200 1,197 1,045 0,908 0,864 68,840 3,529 2,636 1,910 1,400 1,179

47,7 1,196 1,258 0,970 0,704 0,617 70,000 5,190 4,283 3,253 2,442 2,052

48,36 0,858 1,187 1,027 0,755 0,654 71,240 3,601 2,850 2,120 1,550 1,292

48,68 1,265 1,212 1,064 0,941 0,911 72,360 3,971 2,931 2,148 1,580 1,327

48,76 1,159 1,131 0,988 0,845 0,798 75,000 4,370 3,350 2,542 1,876 1,560

48,9 0,954 1,019 0,854 0,634 0,554

Módulo de Young (MPa) Módulo de Young (MPa)

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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Com os dados da TABELA 1 foi construído o GRÁFICO 6, onde pode ser 

observado o comportamento do módulo de Young em função da dureza Shore A 

obtidos experimentalmente. As linhas utilizadas no gráfico para ligação entre os 

pontos têm o objetivo de determinar de forma empírica uma função que estabeleça a 

correlação entre as duas grandezas. 

 

GRÁFICO 6 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA SHORE A 
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FONTE: O autor (2017) 

 

Observando o GRÁFICO 6 verifica-se que a dependência entre o módulo de 

Young (𝑌) e a dureza Shore A (𝑠), )(sfY   segue uma lei de potência como mostra 

a equação (16), onde para diferentes deformações tem-se valores de módulo de 

Young diferentes, sendo que para deformações menores tem-se valores de módulo 

de Young maiores para os mesmos valores de dureza Shore A. 

  

𝑌 = 𝑌0. 𝑠𝑛 (16) 
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Neste momento, mesmo conhecendo as unidades das grandezas físicas 

envolvidas, será omitida a sua indicação, pois após a análise matemática destas 

equações será realizada a avaliação dimensional das funções de correlação obtidas. 

Ao se ajustar os dados experimentais à função representada na equação 

(16) por meio do software Origin, para cada uma das deformações avaliadas, 

obtém- se as relações demonstradas do GRÁFICO 7 ao GRÁFICO 11, os quais 

representam o ajuste aos dados experimentais para cada uma das deformações nas 

quais se obteve o módulo de Young. Nos gráficos a curva em vermelho representa o 

melhor ajuste à função da equação (16) obtida pelo software em relação aos dados 

experimentais. 

 

GRÁFICO 7 - AJUSTE À LEI DE POTÊNCIA DO MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA 
COM 25% DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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GRÁFICO 8 - AJUSTE À LEI DE POTÊNCIA DO MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA 
COM 50% DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 

 

GRÁFICO 9 - AJUSTE À LEI DE POTÊNCIA DO MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA 
COM 100% DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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GRÁFICO 10 - AJUSTE À LEI DE POTÊNCIA DO MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA 
COM 200% DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
 

GRÁFICO 11 - AJUSTE À LEI DE POTÊNCIA DO MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA 
COM 300% DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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Após o ajuste à lei de potência dada pela equação (16), buscou-se realizar 

outro ajuste aos mesmos dados experimentais com uma nova função, avaliando 

assim a dependência entre o módulo de Young e a dureza Shore A por meio de uma 

correlação linear. Para os mesmos dados apresentados no GRÁFICO 6, realizou-se 

assim o ajuste linear seguindo a equação (17): 

 

𝑌 = 𝐴. 𝑠 + 𝑏 (17) 
  

  

Os resultados obtidos com o ajuste dos valores experimentais à equação 

(17) realizado por meio do software Origin podem ser observados no GRÁFICO 12 

ao GRÁFICO 16. 

 

GRÁFICO 12 - AJUSTE LINEAR DO MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA COM 25% 
DE DEFORMAÇÃO  
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FONTE: O autor (2017) 
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GRÁFICO 13 - AJUSTE LINEAR DO MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA COM 50% 
DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
 

GRÁFICO 14 - AJUSTE LINEAR DO MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA COM 100% 
DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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GRÁFICO 15 - AJUSTE LINEAR DO MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA COM 200% 
DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
 

GRÁFICO 16 - AJUSTE LINEAR DO MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA COM 300% 
DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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Para a escolha de qual função (equação (16) ou equação (17)) melhor 

representa a correlação desejada, linear ou lei de potência, foi selecionada aquela 

que apresentou o melhor resultado de coeficiente de correlação (𝑟2). A TABELA 2 

apresenta os resultados comparativos entre os coeficientes de correlação obtidos 

por meio dos dois ajustes apresentados. Deve-se ressaltar que o coeficiente de 

correlação foi retirado dos próprios gráficos em função dos ajustes realizados pelo 

software Origin. 

 

TABELA 2 - COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO DOS AJUSTES DE POTÊNCIA E LINEAR 

 

 Linear Potência

25 0,88 0,90

50 0,81 0,89

100 0,74 0,81

200 0,66 0,70

300 0,59 0,59

Coeficiente de correlação

% de Deformação

 
 

FONTE: O autor (2017) 

 

Ao se avaliar os resultados da TABELA 2 observa-se que os coeficientes de 

correlação são bastante próximos, porém o que apresenta os melhores valores de 

correlação são os ajustados através da lei de potência. Assim, foram utilizados os 

parâmetros (A e n) obtidos pela lei de potência (equação (16)) para se estabelecer a 

correlação empírica entre o módulo de Young e a dureza Shore A. 

 O GRÁFICO 6 mostra que existe uma dependência do módulo de Young 

resultante com relação à dureza Shore A e também com relação à deformação. 

Como apresentado na revisão bibliográfica, a dureza Shore A é uma medida obtida 

em função da profundidade de penetração do durômetro no corpo de prova, ou seja, 

está associado à deformação que o corpo de prova sofre em função da geometria do 

penetrador e da carga padrão aplicada. Referindo-se ao ensaio de tração, o gráfico 

foi construído em função da deformação, obtendo-se valores para o módulo de 

Young nas respectivas deformações. Assim para complementar a análise dos 

resultados experimentais, além de se obter a correlação diretamente em função da 

dureza Shore A, foi obtida a correlação em função da profundidade de penetração 

do indentador (ℎ) nos corpos de prova. Outro aspecto importante a ser considerado, 

é o fato da dureza Shore A não ser uma grandeza física, mas uma propriedade dos 

materiais elastoméricos. Desta maneira para se estabelecer as correlações entre 
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grandezas físicas, foi utilizada a profundidade de penetração que é uma grandeza 

física. 

Partindo das relações apresentadas na norma ASTM D2240 (2015), as 

mesmas apresentadas por Gent (1958), tem-se a equação (18): 

  

ℎ(𝑐𝑚) = 0,254 − 0,00254. 𝑠 (18) 

 

 Analisando a equação (18) verifica-se que se 𝑠 = 0, tem-se ℎ = 0,254 𝑐𝑚, ou 

seja, a penetração do durômetro será de 0,254 cm na amostra. Quando 𝑠 = 100, 

tem-se ℎ = 0 𝑐𝑚, ou seja, não haverá penetração na amostra.  

Aplicando os valores de dureza Shore A medidos experimentalmente e 

apresentados na TABELA 1 na equação (18), foram obtidas as profundidades de 

penetração ℎ para cada um dos cinquenta e sete valores de dureza Shore A, para os 

quais se obteve os respectivos valores do módulo de Young nas cinco diferentes 

deformações. O GRÁFICO 17 apresenta o resultado obtido para o módulo de Young 

em função da profundidade penetração ℎ aplicando a equação (18), para cada uma 

das deformações estudadas. 

 

GRÁFICO 17 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA PENETRAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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No GRÁFICO 17 pode ser observado que para menores valores de 

deformação tem-se maiores valores de módulo de Young e à medida que a 

deformação aumenta, os valores do módulo de Young diminuem. Ao se observar o 

GRÁFICO 6 verifica-se que o módulo de Young em relação à dureza segue a lei de 

potência (equação (16)) onde o expoente 𝑛 da dureza é positivo (
nsYY .0 , onde 

0n ). Para o caso onde se correlaciona o módulo de Young com a profundidade de 

penetração ℎ mostrado no GRÁFICO 17, o expoente 𝑛 é negativo (
nsYY .0 , onde 

0n ). Assim para a correlação entre o módulo de Young e a profundidade de 

penetração resulta na equação (19): 

 

𝑌 = 𝑌0. ℎ𝑛, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 < 0 ⇒ 𝑌 =
𝑌0

ℎ𝑛
 (19) 

  

 Na equação (19) verifica-se portanto que o módulo de Young possui uma 

dependência com relação ao inverso da profundidade de penetração ℎ. Construindo-

se um gráfico do módulo de Young em função do inverso da profundidade de 

penetração ℎ, (valores de ℎ são os mesmos utilizados para gerar o GRÁFICO 17) 

𝑌 = 𝑓(1/ℎ), gerou-se o GRÁFICO 18. 

 

GRÁFICO 18 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DO INVERSO DA PENETRAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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Para se obter um comparativo entre o módulo de Young em função da 

dureza Shore A (𝑌 = 𝑓(𝑠)) e do inverso da profundidade de penetração (𝑌 =

𝑓(1/ℎ)) para os mesmos dados experimentais, realizou-se a normalização destas 

grandezas (somente a dureza Shore A e inverso da profundidade de penetração), 

viabilizando observar suas tendências comparativas. O resultado é apresentado no 

GRÁFICO 19. 

 

GRÁFICO 19 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA E DO INVERSO DA 
PENETRAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 

 

O GRÁFICO 19 mostra que o módulo de Young possui a mesma forma de 

dependência em relação à dureza e ao inverso da profundidade de penetração. Para 

se verificar esta correlação em função da dureza Shore A e do inverso da 

profundidade normalizados, realizou-se o ajuste linear por meio do software Origin 

indicado no GRÁFICO 19 e representados nas equações (20) e (21), com os 

respectivos coeficientes de correlação retornados.  

𝑌 = −1,46 + 5,14. (
1

ℎ
)   𝑐𝑜𝑚 𝑟2 = 0,91   (20) 

𝑌 = −2,25 + 5,44. 𝑠     𝑐𝑜𝑚 𝑟2 = 0,90   (21) 
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 Como a equação (20) apresentou a melhor correlação aos dados 

experimentais, foram realizados os ajustes para cada uma das deformações 

medidas no ensaio de tração do módulo de Young em função do inverso da 

profundidade de penetração. As funções são apresentadas do GRÁFICO 20 ao 

GRÁFICO 24 com os respectivos ajustes à equação (22). 

𝑌 = 𝐴. (
1

ℎ
) + 𝑏   (22) 

 

GRÁFICO 20 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DO INVERSO DA PENETRAÇÃO COM 25% DE 
DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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GRÁFICO 21 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DO INVERSO DA PENETRAÇÃO COM 50% DE 
DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
 

GRÁFICO 22 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DO INVERSO DA PENETRAÇÃO COM  100% 
DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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GRÁFICO 23 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DO INVERSO DA PENETRAÇÃO COM 200% 
DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 

 

GRÁFICO 24 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DO INVERSO DA PENETRAÇÃO COM 300% 
DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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Com base nos resultados apresentados do GRÁFICO 20 ao GRÁFICO 24 e 

retornados pelo software ao ajuste linear onde se obteve os parâmetros A e b, foi 

gerada a TABELA 3 que apresenta os parâmetros A e b do ajuste à equação (22) 

para cada uma das deformações avaliadas. 

 

TABELA 3 - COEFICIENTES DO AJUSTE LINEAR 

 

 A b

25 0,00494 -2,66

50 0,00384 -1,87

100 0,00230 -0,83

200 0,00146 -0,36

300 0,00106 -0,10

% de Deformação

Coeficiente do Ajuste

 
 

FONTE: O autor (2017) 

 

Através dos resultados apresentados na TABELA 3, verifica-se uma 

tendência dos valores do coeficiente A diminuírem com o aumento da deformação e 

os valores de b tendem a aumentar com o aumento da deformação. Fazendo-se a 

relação dos coeficientes A e b em função da deformação obtém-se o GRÁFICO 25 e 

o GRÁFICO 26. 

 

GRÁFICO 25 - COEFICIENTE A EM FUNÇÃO DA DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 



 
 

69 

GRÁFICO 26 - COEFICIENTE B EM FUNÇÃO DA DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
 

 

Analisando o GRÁFICO 25 e o GRÁFICO 26 pode ser observada a 

dependência de ambos à lei de potência, conforme a equação (16). Portanto, 

fazendo os ajustes à lei de potência resulta no GRÁFICO 27 e GRÁFICO 28, onde a 

linha vermelha representa o melhor ajuste obtido pelo software aos dados. 

 

GRÁFICO 27 - COEFICIENTE A EM FUNÇÃO DA DEFORMAÇÃO AJUSTADO 
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FONTE: O autor (2017) 
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GRÁFICO 28 - COEFICIENTE B EM FUNÇÃO DA DEFORMAÇÃO AJUSTADO 
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FONTE: O autor (2017) 

 

O GRÁFICO 27 e o GRÁFICO 28 mostram que os valores dos coeficientes 

de correlação são 0,98 para A e 0,92 para b, confirmando a forte correlação 

resultante. Assim as equações obtidas para )(fA   e )(fb   são 

respectivamente as equações (23) e (24): 

𝐴 = 0,03645. 𝜀−0,604   (23) 

𝑏 = −94,91. 𝜀−1,08   (24) 

 

 

Na TABELA 3 também pode ser verificada a existência de uma correlação 

entre os valores de A e b, como mostra o GRÁFICO 29. 
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GRÁFICO 29 - CORRELAÇÃO ENTRE OS COEFICIENTES A E B 
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FONTE: O autor (2017) 

 

O GRÁFICO 29 demonstra que há uma dependência linear entre os 

coeficientes A e b, cujo ajuste realizado pelo software é apresentado no GRÁFICO 

30, onde a linha vermelha representa o melhor ajuste linear aos dados. 

 

GRÁFICO 30 - AJUSTE LINEAR ENTRE OS COEFICIENTES A E B 
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FONTE: O autor (2017) 
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Pode ser observado no GRÁFICO 30 que o coeficiente de correlação 

retornado pelo software entre A e b é 0,99, indicando uma forte correlação. Portanto, 

utilizando os parâmetros obtidos com o ajuste linear, a relação entre A e b é dada 

pela equação (25): 

𝑏 = −642,32. 𝐴 + 0,58   (25) 

Substituindo as equações (23), (24) e (25) na equação (22) resulta na 

equação (26): 

𝑌 = (0,03645. 𝜀−0,604). (
1

ℎ
) + (−642,32. (0,03645. 𝜀−0,604) + 0,58)   

 

𝑌 =
0,03645

𝜀0,604 . (
1

ℎ
− 642,32) + 0,58   (26) 

A equação (26) fornece os valores do módulo de Young em função da 

deformação 𝜀 e da profundidade de penetração do indentador do durômetro ℎ, ou 

seja, estabelece a correlação entre grandezas físicas. Com os valores experimentais 

de dureza Shore A convertidos para a profundidade de penetração ℎ, mesmos 

valores utilizados do GRÁFICO 20 ao GRÁFICO 24 e utilizando a equação (26) nos 

percentuais de deformação selecionados, resultou na representação do GRÁFICO 

31 ao GRÁFICO 35. 

 

GRÁFICO 31 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA PENETRAÇÃO COM 25% DE 
DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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GRÁFICO 32 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA PENETRAÇÃO COM 50% DE 
DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 

 

 
GRÁFICO 33 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA PENETRAÇÃO COM 100% DE 

DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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GRÁFICO 34 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA PENETRAÇÃO COM 200% DE 
DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 

 

GRÁFICO 35 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA PENETRAÇÃO COM 300% DE 
DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 

 
 

Ao verificar do GRÁFICO 31 ao GRÁFICO 35 observa-se o excelente ajuste 

da equação (26) aos dados experimentais nas deformações analisadas. Como a 
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medida da dureza Shore A é realizada diretamente com o durômetro, ao inserir a 

equação (18) que estabelece a relação entre a dureza Shore A e a profundidade de 

penetração ℎ na equação (26), obtém-se a expressão do módulo de Young em 

função da deformação e da dureza Shore A, como mostra a equação (27): 

𝑌 =
0,03645

𝜀0,604 . (
1

0,254−0,00254.𝑠
− 642,32) + 0,58   (27) 

 

Aplicando os valores de dureza Shore A medidos na equação (27) e 

comparando-os aos dados experimentais, obtém-se os resultados apresentados do 

GRÁFICO 36 ao GRÁFICO 40. 

 

GRÁFICO 36 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA COM 25% DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
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GRÁFICO 37 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA COM 50% DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
 

 

GRÁFICO 38 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA COM 100% DE DEFORMAÇÃO 

 

20 30 40 50 60 70 80

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Dureza Shore A

M
ó

d
u

lo
 d

e
 Y

o
u

n
g

 (
M

P
a

)

100 % de deformação

 Módulo de Young Experimental

 Módulo de Young calculado

 

 
FONTE: O autor (2017) 
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GRÁFICO 39 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA COM 200% DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 

 

GRÁFICO 40 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA COM 300% DE DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 
 

Na análise dos dados do GRÁFICO 36 ao GRÁFICO 40 observa-se 

novamente que existe um excelente grau de ajuste entre os valores de módulo de 

Young gerados pela equação (27) e os valores obtidos experimentalmente nas 

respectivas deformações.  
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Como comparativo, calculou-se o erro percentual dos modelos de Gent e 

Ruess apresentados na revisão teórica e para o modelo proposto pela equação (27), 

com base nos valores experimentais de dureza Shore A. O erro percentual calculado 

é dado pela diferença entre o valor gerado pelo modelo e o valor medido 

experimentalmente, dividido pelo valor experimental em cada ponto. O resultado é 

multiplicado por 100% (TABELA 4 e TABELA 5). Ao final foi feita a média dos erros 

percentuais obtidos ponto a ponto (TABELA 6). Os valores calculados estão 

apresentados na TABELA 4 e TABELA 5. 

. 
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TABELA 4 - ERRO PERCENTUAL NOS MODELOS DE GENT E RUESS 
  

25% 50% 100% 200% 300%

531,48 531,48 201,88 194,83 109,43

524,64 524,64 147,04 139,57 129,91

150,01 150,01 164,61 153,91 197,65

1664,69 1222,09 445,97 175,17 144,57

431,72 169,37 149,53 178,12 201,73

71,57 348,01 329,46 463,77 136,09

77,50 66,38 93,64 132,96 150,52

93,43 75,31 102,07 142,73 160,79

92,77 78,51 108,37 153,38 172,90

94,36 79,99 110,09 155,47 175,14

98,17 88,21 115,66 155,90 172,15

93,35 79,92 107,86 146,63 162,74

130,25 104,67 145,49 244,92 290,41

133,71 107,74 149,18 250,10 296,28

91,32 81,71 105,21 136,56 149,14

89,41 75,20 103,53 143,33 160,71

81,18 70,58 97,22 134,60 152,18

94,11 92,40 138,18 230,64 282,37

139,15 102,73 139,02 225,24 271,97

108,52 91,96 121,26 162,59 180,59

155,58 116,18 150,10 246,28 299,16

124,89 94,49 136,19 225,14 274,38

91,30 93,56 126,01 168,66 186,87

108,12 84,40 106,58 140,88 156,19

89,79 76,01 116,56 192,71 235,26

87,80 88,30 115,76 148,06 160,74

93,21 83,62 138,09 227,93 274,20

172,41 96,96 127,72 209,67 257,51

85,33 93,45 120,33 149,03 157,40

102,32 107,24 137,32 177,49 193,97

147,08 131,19 176,10 271,81 325,62

84,32 98,50 125,63 151,35 159,48

94,63 105,48 137,55 176,31 191,90

130,01 97,46 141,77 222,67 268,40

93,82 84,18 136,07 214,70 253,99

138,96 99,40 138,66 217,22 261,22

171,30 120,75 163,27 241,04 283,68

186,71 114,75 149,68 224,82 266,62

141,77 105,43 149,42 222,43 260,89

110,78 91,87 138,98 209,83 248,87

116,42 96,95 141,83 203,36 235,04

34,74 86,07 169,86 272,60 335,53

34,45 85,70 167,47 266,40 327,36

26,33 79,54 168,83 292,35 368,62

26,33 79,54 168,83 292,35 368,62

33,01 85,04 166,59 264,70 324,96

40,49 90,63 169,98 262,72 321,24

45,69 98,70 176,73 260,83 312,29

42,49 93,63 163,23 237,76 286,59

52,43 104,86 181,39 269,49 326,37

142,75 177,31 276,37 417,65 515,05

1,70 19,00 58,85 113,27 152,08

15,36 36,51 83,72 149,70 196,61

59,15 108,10 177,32 262,28 322,69

48,34 98,61 174,12 274,07 344,23

6,36 28,88 69,72 126,08 169,01

62,47 105,33 175,93 277,42 352,91

55,51 110,66 187,46 290,77 365,18

61,40 110,52 177,45 275,99 352,08

Erro módulo de Young Modelo de Gent

25% 50% 100% 200% 300%

511,47 511,47 192,32 185,49 102,79

500,38 500,38 137,45 130,27 120,98

134,30 134,30 147,98 137,96 178,95

1451,68 1062,51 380,07 141,96 115,05

326,86 116,24 100,32 123,27 142,23

31,54 243,49 229,27 332,25 81,01

34,21 25,80 46,42 76,15 89,43

45,45 31,83 51,95 82,53 96,11

44,56 33,87 56,25 90,01 104,64

45,31 34,56 57,06 90,99 105,70

46,98 39,59 59,95 89,79 101,85

43,21 33,26 53,95 82,66 94,60

70,53 51,59 81,82 155,46 189,16

72,14 53,02 83,54 157,87 191,89

40,34 33,29 50,53 73,53 82,76

38,75 28,34 49,09 78,25 90,98

32,36 24,61 44,07 71,38 84,22

41,61 40,36 73,76 141,21 178,94

74,22 47,69 74,13 136,94 170,98

51,49 39,46 60,75 90,77 103,85

85,42 56,84 81,45 151,23 189,59

62,93 40,91 71,12 135,57 171,24

37,65 39,27 62,62 93,31 106,41

49,55 32,50 48,44 73,09 84,08

36,22 26,33 55,43 110,10 140,63

34,76 35,12 54,82 78,00 87,09

37,38 30,57 69,29 133,18 166,08

92,84 39,43 61,20 119,22 153,08

31,05 36,79 55,80 76,09 82,02

43,06 46,55 67,81 96,22 107,87

74,38 63,16 94,86 162,41 200,39

29,98 39,97 59,11 77,24 82,98

36,94 44,58 67,14 94,42 105,38

61,75 38,86 70,02 126,91 159,07

35,09 28,37 64,54 119,35 146,73

63,88 36,75 63,67 117,55 147,72

85,74 51,13 80,25 133,49 162,68

95,63 46,53 70,36 121,63 150,16

64,78 40,01 69,99 119,75 145,97

42,12 29,37 61,14 108,91 135,23

42,20 29,41 58,90 99,32 120,14

19,04 11,80 62,15 123,89 161,70

20,40 9,94 58,35 116,92 153,01

25,71 5,58 58,09 130,73 175,59

25,71 5,58 58,09 130,73 175,59

22,17 8,27 55,98 113,39 148,65

17,79 11,54 57,97 112,23 146,47

16,21 14,28 59,16 107,53 137,12

20,79 7,64 46,32 87,75 114,89

15,90 13,03 55,26 103,87 135,25

29,42 47,84 100,66 175,98 227,91

47,72 36,71 15,51 13,43 34,08

39,93 28,92 4,33 30,03 54,45

18,23 6,92 42,48 86,13 117,17

24,70 0,82 39,15 89,89 125,51

47,38 36,24 16,04 11,85 33,08

21,92 1,32 32,61 81,38 117,66

27,30 1,51 34,39 82,70 117,49

29,71 8,32 20,83 63,75 96,89

Erro módulo de Yound Modelo de Ruess

 
 
FONTE: O autor (2017) 
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TABELA 5 - ERRO PERCENTUAL NO MODELO PROPOSTO 
 

 

 
FONTE: O autor (2017) 

  

Na TABELA 6 são apresentados os erros médios percentuais para os 

modelos, onde é possível estabelecer uma comparação entre eles. 

 

 

25% 50% 100% 200% 300%

50,8608 51,5185 4,6350 22,8830 6,5719

42,8928 53,5043 14,2061 0,7964 1,6181

65,8133 33,7284 7,5178 2,8492 27,4756

330,8038 311,0053 93,7057 5,5796 3,2084

101,5562 0,7580 9,8103 0,7583 7,0853

24,7825 76,3993 56,4745 94,5095 20,4532

19,2202 33,3063 29,2897 20,4003 16,8571

10,7125 29,2387 26,1466 17,3738 13,9618

10,3977 27,7015 23,8100 13,9126 10,2327

8,9786 26,8369 23,1460 13,3814 9,7848

5,3906 22,7632 21,0084 13,6983 11,5156

7,3916 26,0452 23,8505 16,9002 14,6992

10,2785 15,8738 10,0659 16,2174 26,7518

13,3681 14,0669 8,6400 17,5355 27,9197

6,3225 24,4844 24,7145 20,7958 19,9185

6,9768 27,0759 25,3173 18,6005 16,3177

10,4731 28,7846 27,6028 21,6604 19,2858

3,7981 19,5522 12,5471 10,3123 22,2132

18,8779 15,1021 12,2230 8,4152 18,7212

4,2672 19,3722 18,7123 12,6228 10,6946

28,1699 9,0652 8,0993 15,1253 26,8680

13,1056 18,0671 13,1928 8,0023 18,8261

2,4087 17,8651 16,8554 11,1460 9,5742

6,4730 21,6382 23,9892 20,3998 19,3561

2,6898 25,1210 20,3060 3,3391 5,4172

3,6567 19,8665 20,5946 18,0979 18,0370

0,9035 21,1336 12,2698 7,6677 16,5836

43,4678 15,0356 16,0421 1,4021 10,9044

2,1929 16,4604 18,7525 18,5106 20,2355

6,7733 10,5021 12,4901 9,1969 8,9035

30,8712 0,0269 1,8365 21,5264 31,6485

2,2236 14,0498 16,7692 17,8873 19,8042

3,6655 10,8358 12,3471 9,8516 9,9765

22,6367 14,2687 10,7838 5,2386 13,5584

4,9910 19,3674 12,7862 2,1069 8,2019

33,0223 11,4300 11,6546 1,9791 8,7759

51,4317 1,8044 2,5251 9,5345 15,3632

60,9003 4,1988 7,5215 4,1292 9,9010

35,9179 8,2690 7,6049 3,2992 8,0741

20,4685 13,5611 11,3606 1,3122 3,4861

28,2819 9,4878 10,0525 4,6556 2,7677

11,9185 9,6489 1,1835 12,5859 18,3561

10,9714 9,1602 0,3989 10,0929 15,0413

15,8785 11,8903 0,9554 17,6022 25,6219

15,8785 11,8903 0,9554 17,6022 25,6219

11,0685 8,9732 0,1506 9,1153 13,5666

6,0639 6,2253 1,4266 8,5238 12,5715

1,2865 1,4930 4,0828 7,3144 9,0607

1,1251 2,6571 0,7817 0,6443 0,3503

6,2783 3,2769 6,1071 8,4433 10,2464

72,7460 41,5013 42,1916 50,4451 56,3552

29,9531 39,2274 39,9806 38,0578 35,9887

16,8702 29,8208 30,5120 27,8757 25,4066

15,4589 7,4161 4,9586 4,2907 5,6799

8,2379 2,8722 3,8040 7,3736 10,5051

Erro módulo de Young  Modelo proposto
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TABELA 6 - MÉDIA DE ERRO PERCENTUAL PARA CADA DEFORMAÇÃO 
 

25 50 100 200 300

Gent 137,40 132,54 150,22 213,02 243,90

Ruess 89,00 70,75 71,80 109,80 127,85

 Modelo Proposto 24,85 23,56 15,83 13,92 15,57

Deformação %

Modelo

Média do Erro % 

 
 
FONTE: O autor (2017) 

 

 Como pode ser observado na TABELA 6 o modelo proposto (equação (27)) 

apresenta erros médios menores de módulo de Young no ensaio de tração quando 

comparados aos demais modelos para todas as deformações. 

 

5.2 ANÁLISE DIMENSIONAL DA EQUAÇÃO PROPOSTA 

 

Trancanelli (2016) comenta em seu artigo que a análise dimensional é a arte 

de antecipar como uma certa grandeza vai depender de outras grandezas presentes 

em um problema, sem fazer a conta detalhada, ou seja, sem ter que resolver 

explicitamente as equações que definem o problema. É uma ferramenta poderosa 

para físicos, teóricos e outros profissionais. Em problemas experimentais onde se 

obtém um conjunto de variáveis correlacionadas por meio de funções matemáticas, 

é extremamente útil a avaliação das dimensões físicas de constantes e termos, 

através da aplicação do princípio da homogeneidade dimensional. Assim para se 

avaliar o sentido físico da equação (27), obtida empiricamente no estudo, será 

aplicado este princípio dimensional.  

Como discutido por Gent (1958), a correlação entre a profundidade de 

penetração ℎ e a dureza Shore A 𝑠 em unidades do Sistema Internacional (SI) é 

dada pela equação (28): 

ℎ = 0,00254 − 0,0000254. 𝑠 (28) 
 

A dimensão de ℎ é 𝐿, as dimensões 0,00254 e 0,0000254 também são 𝐿 e  a 

dureza 𝑠 é adimensional (Shore A), respectivamente. Na equação (38) tem-se a 

deformação 𝜀 que é adimensional e a dimensão para o módulo de Young é 

𝑀. 𝐿−1. 𝑇−2. Assim aplicando-se o princípio da homogeneidade dimensional à 
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equação (27) tem-se: 

𝑀. 𝐿−1. 𝑇−2 =
𝑀. 𝑇−2

1
. (

1

(𝐿 − 𝐿)
− 𝐿−1) + 𝑀. 𝐿−1. 𝑇−2 

𝑀. 𝐿−1𝑇−2 = 𝑀. 𝑇−2. (𝐿−1 − 𝐿−1) + 𝑀. 𝐿−1𝑇−2 

𝑀. 𝐿−1𝑇−2 = 𝑀. 𝑇−2. 𝐿−1 + 𝑀. 𝐿−1𝑇−2 (29) 

 

Pode ser observado no resultado que a equação (29) apresenta 

homogeneidade dimensional, pois todos os termos possuem a mesma dimensão. 

Assim após a análise dimensional realizada sobre a equação (27), verifica-se que o 

termo 0,03645/𝜀0,604 possui dimensões de energia ou tensão/estresse superficial 

(𝑀. 𝑇−2). Uma observação direta com relação a este termo permite verificar que esta 

energia ou tensão/estresse superficial não é constante e depende da deformação 

(ε). Para verificar se este termo representa a energia ou estresse superficial, 

realizou-se um conjunto de medidas complementares que serão descritas e 

apresentadas na próxima seção. 

  

5.3 DUREZA E ESTRESSE SUPERFICIAL EM FUNÇÃO DA DEFORMAÇÃO 

 

Em função dos resultados obtidos com a análise dimensional da equação 

proposta onde o termo 0,03645/𝜀0,604 apresentou dimensão de energia ou 

tensão/estresse superficial realizou-se o experimento variando-se a deformação 𝜀 da 

amostra e medindo-se a dureza Shore A por meio do durômetro e a tensão 

superficial por meio do tensiômetro como descrito em métodos. Para se realizar esta 

avaliação foi aplicado o arranjo de ensaio apresentado na FIGURA 17(a) e FIGURA 

17(b) respectivamente. 

Na TABELA 7 são apresentados os resultados obtidos para a medida da 

dureza Shore A em função da deformação com o ensaio realizado e descrito na 

metodologia, para uma amostra de borracha retirada de lençol isolante novo classe 

de isolamento 4.  
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TABELA 7 - RESULTADOS DO ENSAIO DE DEFORMAÇÃO E DUREZA 
 

0% 14,70% 25% 55,11% 78,67% 85,29%

1 58,20 58,90 59,50 63,70 66,00 67,00

2 57,20 59,10 60,40 63,70 66,40 67,40

3 57,40 58,00 59,80 63,50 66,40 67,40

4 56,90 59,90 59,50 62,90 66,00 67,50

5 55,40 60,70 59,90 63,00 66,00 67,70

Média 57,02 59,32 59,82 63,36 66,16 67,40

Medida

Deformação

 
 
FONTE: O autor (2017) 

 

Com os resultados da TABELA 7 foi construído o GRÁFICO 41, 

correlacionando a dureza Shore A como função da deformação imposta à amostra. 

 

 
GRÁFICO 41 - DUREZA EM FUNÇÃO DA DEFORMAÇÃO EM LENÇOL 
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FONTE: O autor (2017) 

 

No GRÁFICO 41 pode-se observar que os valores experimentais obtidos 

demonstram que a dureza Shore A da amostra é uma função da deformação, como 

discutido até o momento. Utilizando os dados da dureza Shore A média e as 

respectivas deformações da TABELA 7 na equação (27) foram gerados os 

respectivos valores do módulo de Young apresentados no GRÁFICO 42. 
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GRÁFICO 42 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DUREZA E DEFORMAÇÕES 
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FONTE: O autor (2017) 

 

No GRÁFICO 42 pode-se verificar o comportamento do módulo de Young 

calculado em função da dureza Shore A, onde os valores de módulo de Young são 

maiores à medida que a deformação diminui, fato este demonstrado nos resultados 

experimentais apresentados na TABELA 1. Também se observa que o módulo de 

Young tende a aumentar à medida que a dureza aumenta.  

 No GRÁFICO 43 é apresentado o comportamento do módulo de Young 

calculado para as deformações percentuais obtidas no ensaio e apresentadas na 

TABELA 7, onde se verifica o comportamento decrescente do módulo de Young em 

função do aumento da deformação, fato este que corrobora com a análise 

experimental realizada com o ensaio de tração e apresentada na TABELA 1. 
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GRÁFICO 43 - MÓDULO DE YOUNG EM FUNÇÃO DA DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 

 

Pode-se supor que a tendência verificada no GRÁFICO 43 se deve 

fundamentalmente ao comportamento viscoelástico da borracha. Observa-se que 

com o aumento da deformação tem-se uma redução do módulo de Young, sendo 

que à medida que a deformação atinge valores maiores o módulo elástico tende a 

valores mais próximos e constantes. Este resultado pode ser explicado pelo fato de 

que à medida que as cadeias moleculares tendem a se alinhar com o aumento da 

elongação, as cargas aplicadas para deformar o material deverão ser maiores para 

que o mesmo apresente deformações menores. O alinhamento das cadeias 

moleculares altera estruturalmente o volume (bulk) e a superfície do material, 

alterando assim a tensão/estresse superficial e consequentemente a energia 

superficial. Ao aplicar o termo 0,03645/𝜀0,604  da equação (27), obtida empiricamente 

nos experimentos de dureza e módulo de Young, considerando o resultado da 

análise dimensional  que representa a energia ou tensão/estresse superficial, para 

um intervalo de 0,0001% a 300% de deformação, obtém-se o GRÁFICO 44. 

 

 

 

 

 
 



 
 

86 

GRÁFICO 44 - ESTRESSE SUPERFICIAL EM FUNÇÃO DA DEFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor (2017) 

 

No GRÁFICO 44 observa-se que a tensão/estresse superficial da amostra 

de borracha tende a seu valor máximo quando a deformação tende a ser nula, 

decaindo à medida que a deformação aumenta. Müller, Saùl e Leroy (2014), 

abordam em seu artigo esta situação, ou seja, a redução da tensão/estresse 

superficial em função do aumento da deformação da superfície. Segundo a 

abordagem apresentada, a redução da tensão/estresse superficial e consequente 

aumento da energia superficial deve-se à quebra de ligações na superfície do 

material, sendo atribuídas a potenciais interatômicos. A deformação da superfície 

está associada ao trabalho realizado pela força aplicada, sendo a derivada primeira 

do potencial interatômico. 

Para verificar se o termo 0,03645/𝜀0,604 da equação (27) representa a 

energia ou a tensão/estresse superficial, foi feita medição na superfície da amostra 

de borracha natural pela técnica da gota e medida do ângulo de contato. A FIGURA 

17(b) mostra o ensaio onde foram realizadas as medidas com a amostra de 

borracha natural sem deformação e na sequência, utilizando o mesmo arranjo, as 

medidas de dureza conforme FIGURA 17(a) em função da deformação.  

Os resultados obtidos da energia superficial da amostra de borracha em 

função da deformação da superfície são apresentados no GRÁFICO 45.  
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GRÁFICO 45 - ENERGIA SUPERFICIAL EM FUNÇÃO DA DEFORMAÇÃO 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 

 

Analisando o GRÁFICO 44 e o GRÁFICO 45, verifica-se que o estresse 

superficial do termo 0,03645/𝜀0,604 da equação (27) empírica e a energia superficial 

medida experimentalmente, possuem comportamentos opostos, ou seja, a 

tensão/estresse superficial tende a diminuir com o aumento da deformação e a 

energia superficial tende a aumentar com o aumento da deformação. Este resultado 

vem de encontro ao indicado por Müller, Saùl e Leroy (2014) e apresentado na 

abordagem em que devido ao aumento da deformação ocorrem quebras de ligações 

que conduzem a uma redução do estresse superficial e consequente aumento da 

energia superficial. Assim é razoável propor que na equação (27) obtida 

empiricamente o termo 0,03645/𝜀0,604 em análise, refere-se ao estresse superficial e 

não à tensão ou energia superficial. 

Ao observar o GRÁFICO 41 e o GRÁFICO 45 verifica-se uma similaridade 

bastante interessante entre a dureza Shore A em função da deformação e da 

energia superficial em função da deformação. Esta analogia possibilita propor que o 

aumento da dureza em função da deformação deve-se ser proporcional ao aumento 

da energia superficial em função da deformação. Este resultado passa a apresentar 
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um papel importante, pois explica o motivo do aumento da dureza da amostra em 

função da variação da deformação e, consequentemente, do módulo de Young. 

 

5.4   AVALIAÇÃO DA EQUAÇÃO PROPOSTA 

 

Como pode-se observar na equação (27), a mesma foi estabelecida com 

base em resultados experimentais, sendo empírica. Assim a mesma poderá ser 

aplicada para o intervalo de durezas utilizados em sua determinação, ou seja, entre 

28 Shore A e 75 Shore A. Outro aspecto importante refere-se à deformação 𝜀. Esta 

grandeza encontra-se no denominador da equação (27), indicando que a medida 

que a deformação tende a zero o valor deste termo tende a infinito, não 

representando uma situação real. Assim aplicando-se o mesmo critério, a equação 

terá como intervalo valores compreendidos entre 25% e 300% de deformação. Este 

aspecto não tira a validade do modelo proposto, pois seguindo as recomendações 

(ASTM D120 (2014), ASTM D178 (2010), ASTM D1048 (2014) e ASTM D1051 

(2014)) a determinação do módulo de Young deve ser realizada com 200% de 

deformação. Seguindo estas recomendações a equação para se determinar o 

módulo de Young para os EPIs e EPCs seria: 

 

𝑌 = 0,00149. (
1

0,00254 − 0,0000254. 𝑠
− 642,32) + 0,58 (30) 

 

Assim a equação (30) estabelece a correlação final entre a dureza Shore A e 

o módulo de Young para EPIs e EPCs confeccionados com material elastomérico. 

Inserindo os valores limites estabelecidos de dureza Shore A de luvas, mangas e 

lençóis isolantes na equação (30), são obtidos os valores mínimo e máximo 

aceitáveis para o módulo de Young, como mostra a TABELA 8. 

 

TABELA 8 - VALORES LIMITES PARA MÓDULO DE YOUNG EM EPIS E EPCS 
 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Luva e Manga 32,00 50,00 0,49 0,80

Lençól 32,00 60,00 0,49 1,09

Dureza Shore A Módulo de Young (MPa)

EPI/EPC

 
 
FONTE: O autor (2017) 
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6 SISTEMA DE ENSAIO EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

 

Um objetivo de relevância do trabalho para a concessionária referiu-se ao 

desenvolvimento de um equipamento para avaliação das propriedades mecânicas 

de EPIs e EPCs elastoméricos de forma não destrutiva. Como abordado no capítulo 

sobre o estado da arte, não há até o momento um procedimento padronizado para 

avaliação de elastômeros sem causar sua perda ou destruição.  

Na fase anterior do projeto de P&D verificou-se a necessidade de 

aprimoramento nos seguintes aspectos: 

a) Posicionamento do durômetro Shore A de forma perpendicular à 

superfície do EPI ou EPC nos pontos de medição; 

b) Aplicação de uma carga padrão sobre o durômetro; 

c) Integração das medidas de dureza Shore A em mangas, lençóis e luvas 

em um único equipamento. 

Durante o desenvolvimento do trabalho foram projetados diversos protótipos 

buscando atender as necessidades levantadas. Baseado nestas condições, utilizou-

se o conceito de durômetro e base padrão estabelecido na norma ASTM D1415 

(2012). A FIGURA 18 apresenta o sistema final desenvolvido. 
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FIGURA 18 - FIXAÇÃO DO DURÔMETRO E APLICAÇÃO DA CARGA 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 

  

Na FIGURA 19 observa-se o detalhe da haste vertical regulável de acordo 

com o tamanho da luva isolante. Esta haste é alinhada ao penetrador do durômetro 

para viabilizar a medida de dureza perpendicularmente à superfície da amostra. 

Também pode ser verificada a base padrão para a medida da dureza em mangas e 

lençóis isolantes, bem como na palma e orla das luvas isolantes, e as bases 

articuladas para auxiliar no apoio de mangas e lençóis. 
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FIGURA 19 - MEDIDA DE DUREZA NA PONTA DOS DEDOS DAS LUVAS 

 

  
 

FONTE: O autor (2017) 
 
 

O durômetro especificado possui comunicação com um computador para 

aquisição de dados de dureza de luvas, mangas e lençóis isolantes. Para o ensaio 

de luvas, por exemplo, os valores de dureza medidos para cada região (dedos, 

palma e orla) são salvos em um banco de dados, onde é apresentado como 

resultado do ensaio a média das 5 medidas realizadas em cada ponto do 

equipamento de proteção. 
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O sistema desenvolvido como protótipo está sendo utilizado pela equipe da 

concessionária que realiza os ensaios elétricos em EPIs e EPCs e mostrou-se 

funcional às necessidades levantadas pelos usuários, como pode ser observado na 

FIGURA 20 no ensaio de lençol isolante. 

 

FIGURA 20 - SISTEMA DE ENSAIO EM TESTE NA CONCESSIONÁRIA 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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7 CONCLUSÕES 

 

A metodologia apresentada utilizou dados experimentais obtidos de ampla 

amostragem, retirada de equipamentos de proteção confeccionados com material 

elastomérico para estabelecer a correlação entre a dureza Shore A e o módulo de 

Young. Houve considerável redução em relação ao erro percentual médio na 

modelagem proposta frente aos modelos pesquisados de Gent e Ruess, sendo 

verificadas reduções de 89% e 80% respectivamente. Este resultado pode ser 

atribuído pela metodologia levar em consideração a influência da deformação 

característica dos elastômeros na obtenção do módulo de Young em função da 

dureza Shore A.  

Constatou-se que há necessidade de uma melhor interpretação física e 

química nas funções obtidas por meio dos ajustes à lei de potência, podendo-se 

avaliar outras influências na relação obtida. O resultado proposto apresenta 

evoluções em comparação aos modelos utilizados atualmente, apresentando 

grandezas que foram identificadas no experimento como o estresse superficial.  

Houve também o aperfeiçoamento do equipamento desenvolvido no trabalho 

em relação ao projeto de pesquisa anterior, apresentando facilidades no manuseio e 

melhorias no processo de medição de dureza Shore A dos materiais que passaram 

a não depender do executor do ensaio. 

O trabalho foi apresentado no 14º CBPol conforme pode ser visto no ANEXO 

1 e o ANEXO 2 mostra o comunicado de aprovação para apresentação no VIII 

CITTES. 

 

7.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Nos trabalhos envolvendo subestações e redes energizadas a segurança 

dos profissionais e de terceiros é fator fundamental, podendo ocorrer o 

cancelamento das atividades se todos os critérios de segurança não forem 

atendidos.  

O método atual adotado pelas concessionárias para avaliação periódica dos 

equipamentos de proteção limita-se aos ensaios elétricos, seguindo recomendações 

da normalização atual. Não há um procedimento consolidado para avaliação dos 
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EPIs e EPCs utilizados pelos profissionais envolvendo suas propriedades 

mecânicas, pondo em risco a segurança dos trabalhadores. 

Recomenda-se a avaliação dos valores limites estabelecidos de dureza 

Shore A para indicação da degradação mecânica dos materiais elastoméricos, 

sendo correlacionados ao módulo de Young.  

Espera-se que a aplicação dos ensaios contribua às áreas de engenharia e 

segurança do trabalho, disponibilizando técnicas que auxiliam e complementam os 

procedimentos existentes.  

Por fim, considera-se que o desafio do trabalho desenvolvido será a 

consolidação da metodologia de ensaio proposta, fomentando sua abordagem em 

grupos de estudo e padronização, inicialmente nas concessionárias e empresas do 

setor de energia com posterior sugestão de inclusão em normas nacionais e 

internacionais. 
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ANEXO 1 - ARTIGO APRESENTADO NO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE 

POLÍMEROS 
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ANEXO 2 - APROVAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO NO VIII CITTES 

 

 

 

Estimados 
Guilherme Rachelle Hernaski, Victor Salvino Borges, Edemir Luiz Kowalski, 
Rafael Pires Machado, Leandro Fontana Pires, Rodolfo Tureck, Daniel De 
Andrade Ussuna, Anselmo Pombeiro 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con referencia al VIII Congreso 
Internacional sobre “Trabajos con Tensión y Seguridad en Transmisión y Distribución 
de Energía Eléctrica” (VIII CITTES), que se realizará del 8 al 11 de Mayo de 2018, 
en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina. 
 
Al respecto nos es muy grato comunicarle/s que vuestro trabajo sobre 
"DESENVOLVIMENTO DE ARRANJO DE ENSAIO PARA VERIFICAR AS 
PROPRIEDADES MECÂNICAS DE EPIs E EPCs UTILIZADOS EM TRABALHOS 
COM REDES ENERGIZADAS", ha sido seleccionado por el Comité Técnico para 
ser expuesto en dicho Congreso Internacional. Asimismo deseamos informarle que 
dispondrá de 20 minutos para la exposición del trabajo, y luego se adicionarán 
algunos minutos más para responder preguntas de los asistentes. 
 
Solicitamos tenga a bien enviar su presentación en PowerPoint por correo 
electrónico a: cacier@cacier.org.ar, antes del lunes 30 de Abril de 2018. 
 
Oportunamente le informaremos el día y hora de presentación del trabajo. 
 
Solicitamos confirmarnos su presencia en esta actividad. 
 
Cordialmente 
 
Comité Técnico del VI CITTES 
 
Secretaría del CACIER 
Av. Leandro N. Alem 428 piso 6º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Telefax: (54-11) 4311-2970 / 4311-9375 
E-mail: cacier@cacier.org.ar 
Web: www.cacier.org.ar 
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