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HDT -temperatura de distorção térmica
ISO - International Organization for Standardization
JIS - Japanese Industrial Standards
MAG - Metal Active Gas
Mg - Magnésio
MIG - Metal Inert Gas gás
Mn - magnésio
N - Nitrogênio
NBR - Norma Brasileira Regulamentada
P - Fósforo
PA: poliamida
PBT:polibutileno tereftalato
PC: policarbonato
PE-HD: polietileno de alta densidade
PE-LD: polietileno de baixa densidade
PET: polietileno tereftalato
PFA - poliálcool furfurílico
PHA - Poli(hidroxialcanoato)
PHB - Poli(hidroxibutirato)
PHB/HHx Poli(3-hidrohibutirato-co-3hidroxihexanoato)
PHBV-Poli(hidroxivalerato)
Poli-b-(hidroxibutirato-co-valerato)
PHH - Poli(hidroxihexanoato)
PMMA: polimetilmetacrilato
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PP: polipropileno
PS: poliestireno
PVC: cloreto de polivinila
S - enxofre
Si - silício
Tg - Temperatura de transição vítrea
UV - ultravioleta
VICAT - deflexão térmica e amolecimento
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LISTA DE NOTAÇÕES

% - percentual
g/cm3 - gramas por centímetro cúbico
daNm/rad - decaNewton metro por radiano
E - módulo de elasticidade
GPa - Gigapascal
J/m - joule por metro
MPa - Megapascal
t/ano - tonelada por ano
εT - deformação à ruptura
σT - módulo de resistência à tração
σ - sigma, décima oitava letra do alfabeto grego
τ - tau, décima nona letra do alfabeto grego
Ø- maiúscula que denota uma vogal no alfabeto latino estendido usado em algumas línguas
escandinavas, símbolo para forma nula
𝛿- delta, é a quarta letra do alfabeto grego
μ - mi, é a décima segunda letra do alfabeto grego. Mícron.
W/m.K - O watt por metro kelvin é uma unidade de medida de condutividade térmica. É a
unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades para esta grandeza.
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RESUMO
Perante as necessidades de redução de peso, melhoria no consumo energético e melhor
desempenho estrutural, possibilitando aos fabricantes de automóveis no Brasil em receberem
os benefícios do governo federal, torna-se oportuno o desenvolvimento de soluções em
aplicação de novos materiais que apresentem melhores resultados e incrementem melhoria
nos índices de reciclabilidade. Para tanto, em uma análise teórica e prática da carroceria,
verificou-se que o teto do automóvel sofre um dos menores esforços na estrutura quando
submetido aos ensaios de rigidez torcional, permitindo assim uma proposta de substituição do
seu material de constituição, aço FEP 04, por outro material que possua propriedades
mecânicas inferiores. Como proposta, foi desenvolvido um compósito de polímero
biodegradável PHBV - Poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) reforçado com fibra de sisal
picada em fase dispersa. O objetivo geral foi desenvolver um compósito e caracterizá-lo,
gerando dados para simulação computacional de aplicação. Dentre os objetivos específicos,
destaca-se a simulação computacional sob carga de torção, pré-requisito para definição da
possibilidade de aplicação. A metodologia utilizada foi a análise comparativa do
comportamento da carroceria sob torção utilizando os dois materiais aplicados no teto. Foram
preparadas amostras de PHBV com 0, 20, 30 e 40% de fibra de sisal que, após as
caracterizações, a composição com 30% obteve os melhores resultados, dentre eles uma
melhoria no módulo de elasticidade sob tração em 30,43% sobre o material virgem. Sobre a
composição de 30% foram realizadas análises de aplicação isoladas como envelhecimento
térmico, flamabilidade, adesividade de superfície e adesividade à cola, onde não apresentou
queda considerável de propriedades mecânicas após envelhecimento, mas as propriedades de
adesividade não foram satisfatórias e necessitam de melhorias. Foram realizados ensaios de
aplicação do novo material aplicado ao teto, conforme normas da FCA, obtendo resultados
com uma queda aceitável de 3,3% na rigidez torcional da carroceria, principal análise que
determina sua possibilidade de aplicação. Foi realizada uma análise física na carroceria que
comprovou a plausibilidade dos resultados. Torna-se promissor o uso desse compósito uma
vez que atende à demanda de redução de peso (9kg para 6kg) que influencia no consumo
energético global do veículo, e à melhoria no índice de reciclabilidade, por se tratar de um
compósito biodegradável que atende aos esforços e de fácil descarte.
Palavras chave: Automóveis, biodegradável, PHBV, polímeros, sisal.
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ABSTRACT

In accordance with the needs of weight reduction, improved energy consumption and
improved structural performance, enabling Brazilian car manufacturers to receive the benefits
of the federal government, it is opportune to develop solutions in application of new materials
that present better results and increase the improvement of recyclability indices. In order to do
so, in a theoretical and practical analysis of the bodywork, it was verified that the automobile
roof undergoes one of the smallest efforts in the structure when submitted to the tests of
torsional stiffness, thus allowing a proposal to substitute its material constitution, FEP 04
steel, by another material that has inferior mechanical properties. As a proposal, a composite
of PHBV - Poly (hydroxybutyrate - co - hydroxyvalerate) biodegradable polymer reinforced
with dispersed phase chopped sisal fiber was developed. The general objective was to develop
a composite and characterize it, generating data for computational simulation of application.
Among the specific objectives, we highlight the computational simulation under torsion load,
a prerequisite for definition of the possibility of application. The methodology used was the
comparative analysis of the behavior of the body under torsion using the two materials
applied in the ceiling. Samples of PHBV with 0, 20, 30 and 40% sisal fiber were prepared
which, after the characterizations, the composition with 30% obtained the best results, among
them an improvement in the modulus of elasticity under traction in 30.43% on the virgin
material. On the composition of 30%, isolated application analyzes such as thermal aging,
flammability, surface adhesiveness and glue adhesion were performed, where there was no
significant decrease in mechanical properties after aging, but the adhesion properties were not
satisfactory and needed improvement. Tests were carried out to apply the new material
applied to the ceiling, according to FCA standards, obtaining results with an acceptable fall of
3.3% in the torsional stiffness of the body, the main analysis that determines its possibility of
application. A physical analysis was performed on the bodywork that proved the plausibility
of the results. The use of this composite is promising since it meets the demand of weight
reduction (9kg to 6kg) that influences the overall energetic consumption of the vehicle, and
the improvement in the index of recyclability, because it is a biodegradable composite that
meets the efforts and easy disposal.
Keywords: Automobile, biodegradable, PHBV, polymers, sisal.
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1 INTRODUÇÃO

Na busca de novos materiais, em muitos casos se busca também utilizar recursos de fontes
renováveis, seja para reduzir o impacto ambiental ou os custos de produção. A possibilidade
de reciclagem e de biodegradação são fatores importantes no planejamento, desenvolvimento
e aplicação de novos materiais. A avanço na legislação ligado ao impacto ambiental tem
provocado uma mudança na indústria, no sentido de desenvolver processos e produtos
compatíveis com o meio ambiente (HOAREAU, 2005; GANDINI, 2002 apud JUNIOR,
2006).

Em atenção às necessidades de reciclagem, estima-se que a produção mundial de
termoplásticos seja hoje da ordem de 250.000.000t/ano sendo que desse número o Brasil
representa uma produção de 6.500.000t/ano (ABIPLAST, 2014). A expansão de mercados
consumidores representados por países densamente habitados, como a Índia e a China,
antecipa um potencial de crescimento da ordem 5 a 6% ao ano. Por outro lado, a limitação
crescente de disponibilidade e as altas sucessivas do preço do petróleo tem ensejado, cada vez
mais, novas pesquisas no desenvolvimento de biopolímeros provenientes de recursos
renováveis (PRADELLA, 2006).

Os termoplásticos representam hoje uma participação de 38,3% no volume dos materiais
aplicados em um automóvel, contra 33% dos materiais metálicos, e aumentam o volume de
aplicação a cada dia devido aos novos materiais desenvolvidos com propriedades cada vez
mais apuradas como resistência a temperaturas elevadas e maior resistência mecânica
(TAISS, 2011).

Os termoplásticos são materiais que permitem uma nova fusão, diferente dos termofixos,
podendo ser reaproveitados na confecção de novas peças, porém, uma das maiores
dificuldades na sua aplicação enfrentada pelos fabricantes de automóveis quando o assunto é
reciclabilidade é a sua separação física dos demais componentes da peça onde ele é aplicado,
tornando hoje um dos maiores entraves para atendimento às metas de melhoria do índice de
reciclabilidade automotiva, o que não acontece com os metais e vidros, que são facilmente
1
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recicláveis na formação de novas peças sem perda de propriedades ou prejuízo aos aspectos
de aparência da nova peça (MARQUES, 2006).

Perante esse cenário apresentado pelos termoplásticos tradicionais derivados do petróleo,
temos hoje a necessidade de substituição de materiais convencionais, pauta de congressos
internacionais e nacionais como o Simpósio SAE BRASIL de Novos Materiais e
Nanotecnologia - Seção São Paulo, na sua nona edição em 2016. Os polímeros biodegradáveis
surgem como uma alternativa de redução de peso, se comparado ao aço, e sustentabilidade, se
comparado aos polímeros convencionais já aplicados (MALEN, 2011). A aplicação de um
compósito de fibra natural e polímero biodegradável Poli(hidroxibuturato), PHB, nos painéis
externos da carroceria de um automóvel é inédita, porém, encontram-se várias pesquisas de
aplicações em peças de acabamento interior, pneus e outros produtos relacionados como a sua
mistura com fibras naturais para várias aplicações (CHRISTIAN, 2011), avaliação da sua
flexibilidade como compósito (WRÓBEL, 2004), acabamento interno de portas (SZOPA, et.
al. 2009), estudo de vários “compósitos verdes” para aplicação em carroceria, mas ainda não
envolvendo o PHB (KORONIS, 2013). A fábrica de automóveis Honda divulgou seu
pioneirismo em utilizar o PHB, sendo a primeira a aplicar o material na forma do plástico que
protege os bancos dos veículos durante o transporte até a sua venda (HONDA, 2014).

O PHB pode ser fabricado a partir da fermentação do açúcar da cana-de-açúcar, o qual é
inicialmente invertido por processo enzimático transformando-se em um xarope.
Posteriormente, ocorre a formação do polímero no interior de bactérias que se alimentam do
xarope. O polímero formado pode ser usado na fabricação de vasos, colheres e sacolas
plásticas, dentre outras aplicações (TELLES, 2011).

O projeto piloto para produção do PHB teve inicio em 1992, começando a ser produzido em
1995, por meio de tecnologia desenvolvida em uma planta piloto na usina da Pedra em
Serrana-SP, com a parceria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, da COPERSUCAR e da
Universidade de São Paulo, USP (AKIYAMA et al., 2003; NONATO et al., 2001 apud
RODRIGUES, 2005).
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O PHB é uma opção para solução em substituição aos polímeros tradicionais e até mesmo ao
aço, em regiões da carroceria do automóvel onde há possibilidade de substituição sem
prejuízo ao comportamento global e resistência mecânica da carroceria, pois há uma grande
demanda dos fabricantes de automóveis para a redução de peso, a fim de poderem atender às
expectativas da programa do governo federal denominado Rota 2030, que de acordo com a
Lei 13.755/2018 institui a nova política industrial para o setor automotivo. Entre as principais
diretrizes do programa estão a eficiência energética, o aumento dos investimentos em
pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D); e o estímulo à produção de novas tecnologias e
inovações. (GOVERNO FEDERAL, 2018).

Em face das recorrentes crises de preço do petróleo e desse aumento da percepção pública e
governamental da necessidade de desenvolvimento de processos e produtos ecologicamente
mais amigáveis, o uso de fontes de matérias-primas renováveis e o processamento
biotecnológico destas fontes tem se tornado objetos de grande interesse de muitas empresas
do setor químico. No Brasil, foi criado o Fórum de Competitividade em Biotecnologia,
constituído para definir as ações necessárias à inscrição da área de Biotecnologia entre as
opções estratégicas da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior. Avalia-se
o segmento da “Biotecnologia Industrial e Outras Aplicações”, que tem como referência a
classificação de Biotecnologia Branca (White Biotechnology), como o setor que aplica
recursos naturais para a produção industrial de bioprodutos de interesse comercial
(PRADELLA, 2006).

O PHB pode ser reforçado com fibra de sisal para melhoria das propriedades do PHB puro.
Pesquisas concluídas apontam para melhoria na resistência mecânica sem prejuízo à
biodegradabilidade, adicionando às vantagens de redução do peso e diminuição de custos
como matéria prima (JESUS, 2008).

A expectativa inicial que se tinha sobre o PHB nos anos 90 era de que o mercado pagaria um
prêmio extra pelo produto por conta de suas características de biodegradabilidade, mas isso
não se cumpriu. A adesão voluntária ao produto se deu em uma pequena camada da sociedade
preocupada com as questões ambientais, parecendo mais eficientes as legislações restritivas e
as políticas públicas de incentivo ao uso de novos materiais. No meio automotivo a palavra
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“biodegradabilidade” sugere pouca duração do produto e deterioração antecipada, portanto,
deve-se isolar o material do seu ambiente de biodegradação para permitir uma aplicação que
acompanhe o ciclo de vida do veículo (MARQUES, 2006).

A reciclagem como forma de destinação final de veículos não foi adotada por livre iniciativa
pelas montadoras, mas sim por ser a melhor resposta a uma imposição legal, que prega uma
forma correta de destinar esse passivo ambiental. Como são produzidos no Brasil veículos
destinados a mercados globais, há uma necessidade de atendimento às legislações ambientais
da União Européia, em especial a que trata dos veículos em final de vida, identificada pelo
número 2000/53 EU, que tem papel fundamental no sentido de nortear as atividades de
desenvolvimento de novos veículos, objetivando a redução do impacto ambiental causado
pela sua produção, uso e descarte. Tal papel pode ser evidenciado pela reação das montadoras
e de seus fornecedores. Dentre essas reações podem ser citados o empenho na redução do
peso dos veículos para diminuir o consumo de combustíveis e em conseqüência reduzir o
nível de emissão de gases e o aumento da taxa de reciclabilidade dos veículos, que passa a ser
estabelecido e estimulado. Na Europa, por exemplo, essa taxa foi projetada para 85% em 2006
e 95% em 2015. Algumas montadoras usam seu próprio método para calcular o indicador
ambiental para um determinado modelo de veículo, determinado basicamente pela facilidade
de separação dos materiais que constituem as peças. Para padronização, foi criada a norma
ISO 22628 - Método de cálculo de reciclabilidade e reaproveitamento para veículos terrestres
(MANZINI, 2002).

Em termos de custo, o valor de uma peça de teto estampada em aço FEP04 custa R$85,64
considerando o modelo de veículo mais simples da FCA produzido no Brasil. Esse valor pode
variar de acordo com o mercado, levando a um valor aproximado por kilo de $2,39. Para o
PHB, ainda produzido em baixa escala de produção e para fins de pesquisa, o mercado indica
uma média de preço do kilo em torno de $6,28 (BIOPLÁSTICOS, 2007), o que representa um
preço médio de $37,68 para um teto do mesmo tipo de veículo em fase de pesquisa.

Nesse contexto, torna-se oportuna a pesquisa de aplicação do PHB devido às suas
características de biodegradabilidade, que após a sua remoção e desemontagem do veículo,
representa fácil descarte no meio ambiente sem gerar resíduos tóxicos,

e por possuir
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propriedades semelhantes ao PP (Polipropileno) já aplicado em diversas peças nos automóveis
como para-choques e sistemas internos de acabamento.

2 OBJETIVOS

Diante da oportunidade, a pesquisa se fundamenta na produção de um compósito polimérico
formado por PHBV e fibra de sisal, que deverá ser desenvolvido, caracterizado avaliado
seguindo os objetivos seguintes.
2.1 Objetivo geral

Desenvolver formulações de PHBV com fibra de sisal em fase dispersa e avaliar a melhoria
das propriedades mecânicas e térmicas devido à carga de fibra, gerando dados do compósito
para análises de viabilidade aplicação no teto de uma carroceria automotiva em substituição
ao aço FEP04.

2.2 Objetivos específicos

● Definir o percentual máximo de fibra de sisal viável para fabricação pelo processo de
extrusão com dupla rosca e injeção em escalas de 10 em 10%, iniciando em zero;
● Caracterizar as amostras para levantamento das propriedades e escolha da melhor
composição, usando as técnicas de análises para resistência à tração, flexão,
compressão, impacto Izod, termogravimetria (TGA) e morfologia (MEV);
● Após definição da composição que obtiver melhores comportamentos mecânicos e
térmico, realizar análises de possibilidade de aplicação: envelhecimento térmico,
tração após envelhecimento térmico, flamabilidade, adesividade de superfície e
adesividade à cola;
● Com os dados das análises anteriores, alimentar o software de simulação para ensaios
computacionais de torção da carroceria, com base na norma LP.7N063, específica do
fabricante da carroceria em análise, utilizando como comparativo a carroceria com o
teto, sem o teto e com o novo material aplicado.
5
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● Realizar ensaio físico (real) de torção da carroceria, com base na norma LP.7N063,
para avaliação do valor de torção utilizado como referência nas análises
computacionais e comprovação dos resultados.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Os polímeros biodegradáveis

Previamente à definição de biodegradação, é importante lembrar o conceito de degradação,
que segundo Briassoulis e Dejean (2010) os plásticos degradáveis são projetados para sofrer
uma modificação significativa na sua estrutura química sob determinadas condições,
resultando na perda de algumas propriedades que podem variar no tempo e que determinam a
sua classificação. Não existe obrigatoriedade de serem degradados por microrganismos nem
qualquer outro requisito relacionado com as obrigações dos plásticos compostáveis.

Segundo Raghavam (1995) a biodegradação consiste na degradação dos materiais poliméricos
através da ação de organismos vivos. Como estabelecido pela norma da American Standard
for Testing and Methods - ASTM-D-883 - polímeros biodegradáveis são polímeros
degradáveis nos quais a degradação resulta primariamente da ação de microorganismos tais
como bactérias, fungos e algas de ocorrência natural. em geral, derivam desse processo CO2,
CH4, componentes celulares microbianos e outros produtos.
Andrade (2011) cita a norma europeia EN 13432 descrevendo sobre a biodegradabilidade, que
esta deve acontecer no prazo de 6 meses e deve atingir 90% do valor de biodegradabilidade
obtido pela celulose, usada como referência.

Também segundo Briassoulis e Dejean , após a sua utilização, os polímeros biodegradáveis
devem ser incorporados no solo, juntamente com os resíduos da cultura, com uma grade de
discos ou eventualmente com uma fresa, de modo a que o plástico seja fragmentado em
pequenos pedaços, o que facilita a posterior ação dos microrganismos. Os pedaços de plástico
biodegradável que ficam no solo sofrem um processo de biodegradação completo, não deixam
resíduos e não têm qualquer impacto ambiental negativo.

Pradella (2006) indica que existem hoje descritos na literatura vários materiais que podem ser
produzidos, pelo menos em parte, a partir de matérias primas renováveis e que são
biodegradáveis, ou parcialmente biodegradáveis, em ambientes microbiologicamente ativos.
Cita que os mais comerciais no mercado brasileiro são: Polímeros de Amido (PA),
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Polilactatos

(PLA),

Polibutilenotereftalato

Polihidroxialcanoatos
(PBT),

(PHAs),

Polibutilenosuccinato

Politrimetilenotereftalato
(PBS),

Poliuretanas

(PTT),
(PURs),

Caprolactana (Nylon 6), Ácido adípco (Nylon 66) e o monômero do ácido oléico (Nylon 69).

Em uma das classificações , Avérous & Pollet (2012) propuseram classificar os polímeros
biodegradáveis de acordo com seu processo de síntese (Figura 3.1).

Figura 3. 1 - Classificação dos polímeros biodegradáveis.

Fonte: Adptado de Mottin(2016).

3.1.1 Poli(hidroxibutirato) (PHB)

O PHB, segundo Pradella (2006) se enquadra na família dos Polihidroxialcanoatos (PHA).
São poliésteres completamente biodegradáveis em ambientes microbiologicamente ativos,
além de serem biocompatíveis, podendo ser biossintetisados por bactérias a partir de diversas
fontes de carbono renováveis ou não-renováveis ou por plantas geneticamente modificadas.

O Poli(hidroxibutirato) (PHB) foi descoberto e estudado pelo pesquisador francês Maurice

8
Universidade Federal de Ouro Preto. Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação.
REDEMAT – UFOP/UEMG

Desenvolvimento de compósito de polímero biodegradável PHBV e fibra de sisal com análise de aplicação em teto de automóvel
Acir Fortunato Paiva

Lemoigne, do Instituto Pasteur, em 1926 (apud MOTIN, 2016). A ideia era desenvolver uma
resina termoplástica, derivada de culturas bacterianas alimentadas com sacarose, que propicia
a formação do termoplástico em grânulos no interior de determinadas linhagens de células
bacterianas (Figura 3.1.1).

Figura 3.1.1 - Grânulos de PHB no interior da bactéria.

Fonte: PHB INDUSTRIAL.

3.1.2 A estrutura molecular do PHB

Segundo Silva (et al, 2007) apesar de ser biodegradável e termoplástico, as propriedades do
homopolímero PHB (FIGURA 3.1.2) fazem com que seja quebradiço, o que limita suas
aplicações. A inserção de unidades de 3-hidroxivalerato (HV), compostas por cinco átomos de
carbono dá origem ao copolímero PHB-co-HV (Figura 3.3B), ou PHBV, com propriedades
tais que lhe conferem maior maleabilidade. Embora existam linhagens bacterianas capazes de
sintetizar PHB-co-HV a partir de carboidratos, elas apresentam baixa eficiência. Assim,
processos de produção do copolímero economicamente viáveis são conseguidos apenas com o
uso de precursores como ácido propiônico (SILVA, 2000 e BYROM, 1990). Um fator
limitante para o uso de ácido propiônico para a produção de biopolímeros refere-se a seu
custo, que se apresenta relativamente maior quando comparado a carboidratos, o que pode
comprometer economicamente o processo (DOI, 1987).
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(A)

(B)
Figura 3.1.2 - A - Mero de PHB e B – Mero de PHBV

Fonte: Laboratório de Biopolímeros UFSCAR

Sobre a produção do PHB, Pradella (2006) descreve que a biossíntese de PHB por bactérias
ocorre em biorreatores quando há excesso de fonte de carbono e a limitação de pelo menos
um nutriente necessário à multiplicação das células (N, P, Mg, Fe, etc.), quando o polímero é
acumulado dentro das células bacterianas (Figura 3.1.1) em forma de grânulos, atingindo até
cerca de 90% de sua massa em base seca. O material é em seguida extraído a quente por
solventes, filtrado para remoção dos restos celulares, precipitado, dessolventizado e seco.
Posteriormente, é convenientemente formulado para vários tipos de aplicações. Uma rota
alternativa é a extração do polímero através do uso de enzimas. Neste caso, a biomassa
produzida é tratada com enzimas hidrolíticas para remoção da porção não PHB da célula,
liberando desta maneira os grânulos do polímero. Este material é então precipitado e seco.
Suas propriedades físicas permitem que sejam utilizados como substitutos dos plásticos
convencionais de origem petroquímica na sua grande maioria de aplicações como peças feitas
por termoformagem e injeção em moldes, filmes extrudados, fios, entre outros. Além disso,
por ser biocompatível, encontra na área médica aplicações como fios de sutura, moldes para
engenharia de tecidos e matriz para liberação controlada de fármacos. As propriedades físicas
de PHB, bem como suas aplicações, dependem em grande medida de sua composição
monomérica e do tamanho da cadeia. Devido a essas origens, suas propriedades e tonalidade
de cor também podem variar de acordo com o lote de fermentação.
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3.1.3 Equivalências dos polímeros biodegradáveis com polímeros tradicionais

É importante destacar o potencial de substituição dos polímeros convencionais pelos
bioplásticos. Na tabela 3.1.3 podemos ver os polímeros convencionais e os bioplásticos,
indicando a possibilidade de substituição completa, parcial e impossibilidade de substituição.
Entre os bioplásticos o PHB e o PHB/HHx (ou PHBV), denominado Poli(hidroxibutirato-cohidroxivalerato) possuem o potencial de substituição total do polipropileno (PP) muito
utilizado em aplicações automotivas.

Tabela 3.1.3 - Potencial de substituição dos polímeros convencionais pelos bioplásticos
Fonte: adaptado de Pradella (2006).

Legenda:
++ substituição completa;
+ substituição parcial;
- não substituição.

3.1.4 Estrutura e propriedades do PHB

O PHB no estado sólido é um material semicristalino, apresentando uma fase cristalina e outra
amorfa. O grau de cristalinidade em filmes de PHB cristalizados a partir do estado fundido
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pode variar entre 60 e 90%. Este caráter semicristalino é responsável por todas as
propriedades físicas e mecânicas desse polímero (TADA, 2009 apud FONSECA, 2014).

3.1.4.1 A estrutura cristalina

Estudos de difração de raios-X em fibras cristalinas de PHB demonstraram que as moléculas
de PHB apresentam conformação helicoidal (Figura 3.1.4.1). As forças básicas deste modelo
conformacional são principalmente as interações de Van der Walls entre o oxigênio das
carbonilas e os grupos metila. Devido à estereorregularidade do PHB, o material é altamente
cristalino, sendo também opticamente ativo, com o carbono quiral sempre na configuração
absoluta R, quando se trata do PHB produzido por microrganismos (NASCIMENTO, 2001;
SUDESH et al., 2000, apud FONSECA, 2014).

Figura 3.1.4.1 - Estrutura helicoidal proposta para a molécula de PHB. a) a barra representa o
eixo da cadeia polimérica); b) Projeções da célula unitária do PHB nos planos cb e ab.
Fonte: (TADA, 2009 apud FONSECA, 2014)
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3.1.4.2 As Propriedades físicas do PHB

Em Fonseca (2014) vemos que a distribuição de massa molar de um polímero é a medida da
distribuição de suas massas molares individuais em torno da massa molar média. Essa
propriedade é extremamente dependente da escolha do microrganismo produtor bem como da
estratégia de produção, ou seja, duração da fermentação, taxa de crescimento, concentração
das fontes de carbono, etc. O peso molecular do PHB produzido por bactérias é na faixa de 1
x 104 a 3 x 106 (NASCIMENTO, 2001; SUDESH et al, 2000).
A transição vítrea em um polímero semicristalino corresponde à mudança do estado vítreo
para o estado líquido, em sua fase amorfa (CANEVAROLO, 2010; NASCIMENTO, 2001). A
temperatura na qual ocorre a transição vítrea é denominada temperatura de transição vítrea
(Tg). Em temperaturas abaixo da Tg, os segmentos de cadeia e grupos pendentes apresentam
mobilidade restrita e acima da Tg, as moléculas poliméricas apresentam mobilidade
translacional, além dos graus de liberdade rotacionais e vibracionais (CANEVAROLO, 2010).
A Tg de polímeros semicristalinos relaciona-se com variáveis as experimentais (preparação da
amostra, história térmica, taxa de aquecimento ou resfriamento), os parâmetros moleculares
(taticidade, massa molar, ramificações, etc.), com o grau de cristalinidade. A Tg do PHB está
em torno de 4 – 5º C, e está diretamente relacionado à sua massa molar e ao seu grau de
cristalinidade (NASCIMENTO, 2001; TADA 2009)
A alta cristalinidade associada à Tg, também, relativamente alta faz com que os filmes de
PHB sejam muito frágeis, dessa forma, são preferíveis copolímeros com unidades contendo
outros grupos alquila (especialmente R=C2H5) (CHANDRA, 1998 e GHANBARZADEH,
2013).
3.1.5 Produção e fornecimento

Em termos de fornecimento, Pradella (2006) acrescenta que o PHB foi o primeiro destes
polímeros explorados comercialmente pelas empresas W.R. Grace e Chimie Linz. Esta última
foi sucedida pela atual Biomer, localizada na Alemanha, que produz atualmente este
homopolímero por bactérias em biorreatores de pequena escala a partir de sacarose.
Atualmente, a Mitsubishi no Japão produz PHB a partir de metanol, com o nome de
Biogreen®. No Brasil, a PHB Industrial produz e comercializa este material a partir de
sacarose extraída de cana-de-açúcar com o nome de Biocycle®. Ambas as empresas possuem
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pequenas unidades de produção (menor que 100 t/ano), mas possuem planos de expansão de
capacidade para os próximos anos. A PHB Industrial opera desde 2005 com uma planta de
capacidade máxima de 60 toneladas de PHB por ano (VELHO, 2006 apud FONSECA, 2014).
Atualmente, a PHB Industrial disponibiliza o PHB gratuitamente para fins de pesquisa.

3.2 Aplicações de polímeros biodegradáveis já consolidadas em automóveis

3.2.1 Aplicações em produtos industrializados

Para melhor contextualização dos polímeros biodegradáveis em sistemas automotivas, cita-se
previamente a aplicação em produtos industrializados, onde já se tem aplicações consolidadas
em vários setores (KLOSS, 2007). Pela Tabela 3.2.1 podem-se observar alguns produtores
industriais de polímeros biodegradáveis, bem como os tipos de polímeros produzidos e
algumas de suas aplicações. Evidencia-se que a divulgação do nome do fabricante não tem
caráter comercial, mas sim para contribuir em futuras pesquisas no setor.

Tabela 3.2.1 - Produtores industriais de alguns polímeros biodegradáveis e suas aplicações.
Produtor

Marca

Aplicação

Materiais

Registrada
Bayer

BAK 1095

Filmes e chapas

Poliéster amidas

Idroplast

Agribag

Distribuidor químico

Poli(álcool vinílico) PVA

Biotec

Bioplast

Filmes e chapas

Amido termoplástico

Novamont MasterBi

Mantas protetoras de plantações e
vasos

Amido / policaprolactona
(PCL)

Solvay
S.A.

Liberação controlada de
fertilizantes

Policaprolactona (PCL)

CAPA,600
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Cargill
Dow

Eco PLA

Mantas protetoras de plantações e
vasos

Poli(ácido lático) (PLA)

Eastman

Eastar Bio

Cobertura de raízes

Copoliésteres

Novon

DegraNovon

Mantas protetoras de plantações e
vasos

Amido modificado

TPS, Inc.

Vinex

Embalagens para produtos químicos Poli(álcool vinílico) PVA

BSL

Sconace II

Filmes e vasos

Amido modificado

Du Pont

Biomax

Mantas protetoras de plantações e
vasos

Resinas poliéster

PHB
PHB
Industrial
(BRASIL)

Embalagens, tubetes de
reflorestamento e outras aplicações
baseadas na injeção.

Polihidroxibutirato (PHB)
produzido por bactéria

Basf

Ecoflex

Fabricação de embalagens flexíveis, Copoliéster de 1,4colaminação com papel filme para
butanodiol, ácido adípico e
plasticultura.
ácido tereftálico

Basf

Ecobras

Embalagens injetadas, tubetes para
reflorestamento, sacolas plásticas e
embalagens para cosméticos

É um combinado do
Ecoflex e um polímero
vegetal à base de milho

Fonte: adaptado de Kloss (2007)
3.2.2 Aplicações em produtos industrializados

Para aplicações automotivas, segundo Pradella (2006), percebe-se que, comparando com a
Tabela 3.1.3, há maiores possibilidades de aplicação em substituição ao material nas peças
automotivas fabricadas em PP que são acondicionadas no interior do veículo, com pouca ou
nenhuma exposição a fatores de biodegradação que poderiam alterar suas características,
confirmado através da tabela 3.2.2.
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Tabela 3.2.2 - Algumas aplicações de polímeros biodegradáveis em automóveis.
Polimero

Aplicações

Amido modificado e Amido-

Uso na composição de pneus como enchimento (filler)

PCL
PLA

uso em interiores de automóveis; tapetes, carpetes

PTT

Corpos de centrais eletronicas.

PBT

Isolamento em relays; cabos de conexão.

PBS e PBSA

Plastificante para PVC (usado em filmes adesivos para
recobrimento – “plotagem”)

PHB; PHB/HV e PHB/HHx

Carenagem para motor junto ao coletor de admissão.

Fonte: adaptado de Pradella

3.3 A fibra de sisal

3.3.1 Origem e definições

A planta sisal (Figura 3.3.1) é originária de Yucatan, no México, e seu nome popular é
derivado de uma erva nativa denominada zizal-xiu, sendo a principal fibra produzida no
mundo, correspondendo a aproximadamente 70% da produção comercial das fibras naturais
produzidas (MEDINA, 1954). É uma das fibras vegetais que possui maior resistência a tração
e uma das mais indicadas como reforço para matrizes poliméricas dentre as fibras vegetais.
No Brasil a espécie cultivada é a Agave sisalana, sendo que o Estado da Bahia contribui com
85% do total da produção. As propriedades mecânicas e físicas apresentam grande
variabilidade, assim como ocorre para outras fibras vegetais.
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Figura 3.3.1 - Planta Sisal Agave sisalana cultivada na região do estado da Bahia, Brasil.
Fonte: Agência Embrapa de informação tecnológica.

A Tabela 3.3.1 mostra as propriedades mecânicas de algumas fibras lignocelulósicas, dentre
elas, o módulo de resistência à tração σT(MPa),o módulo de elasticidade E (GPa),
deformação à ruptura εT(%) e a massa específica P (g/cm3) (MARGEM, 2013).

Tabela 3.3.1 - Propriedades Mecânicas das Fibras naturais lignocelulósicas
Tipo de fibra

σT (MPa)

E (GPa)

εT(%)

P (g/cm3)

Sisal

126-800

3,80-62,0

2,80-10

1,27-1,50

Coco

95-149

2,80-13,7

3,3-5,1

1,18-1,45

Juta

320-500

12,0-100

1,3-2,8

1,50

Malva

160

17,4

5,2

1,41

Rami

393-900

7,30-25,0

1,8-5,3

1,51

Piaçava

143

5,60

5,9

1,05

Fonte:. Adaptado de Margem (2013).

O sisal foi plantado no Brasil em 1903 no estado da Bahia e posteriormente foi levado para
outros estados nordestinos (PAIVA, 2002). Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores
mundiais, sendo a Bahia e Paraíba os principais estados produtores, onde aproximadamente
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um milhão de pessoas dependem desta cultura para sobrevivência. Segundo o Conselho
Nacional de Abastecimento - CONAB, o Brasil produziu 134.900 toneladas de fibra de sisal
em 2004, sendo que 95% desta produção foram extraídas por 75 municípios localizados no
semi-árido do estado da Bahia. Este dado revela que esta cultura é uma excelente fonte de
renda para esta região. A maior parte da produção das fibras de sisal é destinada à exportação,
na forma de fibra “crua”, assim como na forma de produtos manufaturados, como cordas e
tapetes. Segundo a CONAB a fibra de sisal brasileira é exportada para 38 países, gerando uma
receita de aproximadamente U$42.240,00 (2017), valor baixo devido a estiagens.

Segundo dados da EMBRAPA (2019) a colheita é realizada manualmente, por trabalhadores
utilizando uma faca. Em seguida as folhas de sisal são transportadas até o local onde se
encontra o motor desfibrador (ou “motor paraibano”, como é conhecido). No desfibramento
remove-se a parte verde da folha, restando a fibra em estado úmido. Já desfibradas, as fibras
em estado úmido são levadas e estendidas nos varais, permanecendo sob a luz solar por um
período de 72 horas, para que ocorra o processo de secagem uniforme. Após a secagem, a
fibra deve apresentar umidade entre 10 e 13 %, sendo um dos parâmetros avaliados na compra
do sisal. Na sequência, as fibras são enfardadas e transportadas pelos agricultores até a
unidade de beneficiamento. Nesse momento, são classificadas em função do tamanho e
qualidade e, em seguida, são submetidas ao beneficiamento, utilizando a máquina conhecida
como “batedeira”, onde são removidas as impurezas aderidas às fibras, deixando-as com
aspecto brilhoso. Após essa etapa, as fibras são organizadas em fardos de aproximadamente
250kg, identificados segundo normas do Ministério de Agricultura e Abastecimento (MAPA)
e comercializados para as indústrias da Bahia, para outros estados ou para o mercado
internacional. Uma pequena quantidade de fibra é destinada às cooperativas ou associações de
artesanato de sisal. Na indústria, a fibra de sisal é transformada em diversos tipos de fios,
cordas, tapetes, capachos e mantas de sisal.

3.3.2 Morfologia

Do ponto de vista anatômico, as fibras extraídas do sisal, se inserem no grupo de fibras
denominadas estruturais cuja função é dar sustentação e rigidez às folhas. Quando se procede
a extração, as fibras surgem na forma de feixes, variando em comprimento na faixa de 40cm
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a 2m (com média de 1,2m), mais espessa na base, de seção angular ou quase cilíndrica, com
diâmetro de aproximadamente 100 a 300μm e coloração creme (MATTOSO, 1997; LI, 2000
apud JUNIOR, 2006). As fibras são rígidas, inflexíveis e apresentam superior resistência em
comparação às demais fibras naturais, além de boa durabilidade (SAPUAN, 2005 apud
JUNIOR, 2006). A FIGURA 3.3.2 apresenta imagens da seção transversal e detalhes dessa
fibra antes de depois do processo de secagem.

Figura 3.3.2 - Seção transversal e detalhes da fibra de sisal. a) e b) apresentam detalhes antes
do processo de secagem e b) e c) apresentam a detalhes após o processo de secagem.
Fonte: FERREIRA (2014).
3.3.3 Composição e estrutura molecular

Assim como as demais fibras lignocelulósicas, as fibras de sisal são constituídas de celulose,
hemicelulose, lignina, pectina, cera e substâncias solúveis em água, sendo os três primeiros
componentes mencionados os principais responsáveis pelas propriedades físicas das fibras
(GEORGOPULLOS, 2005 apud JUNIOR, 2006).

As fibras de sisal contém 43 a 56% de celulose, 7 a 9% de lignina, 21 a 24% de hemicelulose
e 0,6 a 1,1% de cinzas (ROWEL, 2000). Outros pesquisadores indicam que a fibra de sisal
apresenta 85 a 88% de celulose (JOSEPH, 2002) e há indicações que o teor de celulose nestas
fibras varia entre 50 e 61% (CHAND et al, 1993, apud JUNIOR, 2006).
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As fibras naturais, como as de sisal, podem ser consideradas como uma forma de compósito
natural onde as cadeias de celulose, principal componente responsável pelas excelentes
propriedades mecânicas destas fibras, são impregnadas por uma matriz não cristalina de
lignina que protege as cadeias de celulose e confere maior resistência e rigidez às fibras
(SAIN, 2005).

Como a atenção à celulose é importante devido à sua contribuição para as propriedades da
fibra de sisal, é importante conhecer a sua cadeia molecular (FIGURA 3.3.3), consistindo de
uma cadeia linear de unidades interligadas de celobiose, que é a unidade repetitiva de celulose
(ROWELL, 2000).

Figura 3.3.3 - Estrutura da celobiose (unidade repetitiva da celulose).
Fonte: OGEDA (2010).
3.4 Tratamentos para as fibras de sisal

As fibras podem requerer tratamentos para melhoria de suas propriedades. Com maior ênfase,
as fibras naturais, pela variação das propriedades devido à sua origem, podem apresentar
melhores resultados após esses tratamentos. O objetivo de um tratamento químico é modificar
ou introduzir grupos na superfície das fibras que possam atuar como agentes de acoplamento,
aumentando a compatibilidade (adesão) entre as fibras naturais e as matrizes poliméricas,
intensificando as interações na região da interface, resultando em compósitos com melhores
propriedades (MODELLI, 2004

e BLEDZKI, 1999 apud JUNIOR, 2006). Porém, a

modificação química consiste em uma etapa adicional na preparação dos compósitos,
aumentando os custos de produção e, dependendo do caso, reduzindo o interesse da utilização
de fibras naturais como agente de reforço em matrizes poliméricas. Tendo isso em vista, um
importante aspecto a ser considerado é que idealmente os reagentes utilizados nas reações
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químicas não devem ter alto custo e as modificações devem envolver compostos provenientes
de fontes renováveis (TRINDADE, 2005). A utilização de reagentes obtidos de fontes
renováveis pode, pelo menos em parte, anular o benefício oriundo da utilização de fibras
vegetais (JUNIOR, 2006).
Nesse contexto, apenas para citação e conhecimento das tecnologias, são citados a seguir os
principais tratamentos, porém, no presente trabalho, eles não serão utilizados para tratar as
fibras de sisal, por considerar que uso da fibra sem tratamento poderá gerar resultados
mínimos em propriedades necessários para a aplicação do compósito com PHB, logicamente,
qualquer tratamento inserido no processo poderá levar a resultados ainda melhores aos que
forem obtidos. Os tratamentos a seguir podem ser utilizados:
●

introdução de lignina para facilitar reações entre fibra e matriz;

●

introdução de anéis aromáticos hidrofóbicos na superfície para dificultar absorção de
água;

●

uso de álcool furfurílico (FA) e poliálcool furfurílico (PFA) , incentivando modificações
químicas entre os sítios reativos presentes na estrutura química da lignina e os
polissacarídeos já presentes na celulose e hemicelulose da fibra de sisal (JUNIOR, 2006).

3.5 Os compósitos
3.5.1 Classificação

Além de possuir diversas aplicações por suas propriedades estruturais, os compósitos são
projetados também para atender aplicações que necessitem de um conjunto de propriedades
específicas, sejam elas térmicas, elétricas, tribológicas, ópticas, dentre outras (AL-QURESHI,
1988). Na Figura 3.5.1, pode-se ver a classificação mais comum para os compósitos.
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Figura 3.5.1- Esquema de classificação para os compósitos.
Fonte: CALLISTER (2013).

3.5.2 Definições

Para classificar os compósitos reforçados com fibras, como ilustrado na Figura 3.5.2, um
comprimento crítico da fibra é necessário para que haja um aumento significativo da
resistência e enrijecimento.

Figura 3.5.2 - Padrão de deformação da matriz que envolve uma fibra sujeita à aplicação de
uma carga de tração.
Fonte: CALLISTER (2013)

O comprimento crítico, lc, depende do diâmetro da fibra, d, e da sua resistência final (ou
limite de resistência à tração), σf, bem como da força de ligação entre a fibra e a matriz (ou
da tensão limite de escoamento cisalhante, o que for menor), τc, de acordo com a relação na
Equação 3.5.2:
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(3.5.2)

3.5.3 Comportamento

Para ilustrar o comportamento tensão-deformação de um compósito, estão descritas na Figura
3.5.3 as curvas esquemáticas para um material com fibra frágil e matriz dúctil. No Estágio I, a
fibra e matriz se deformam elasticamente, assim como o material compósito formado por elas.
Ao iniciar o Estágio II, a matriz já escoou plasticamente, enquanto as fibras continuam na sua
região elástica e aumenta-se a proporção de carga que é suportada pelas fibras (CALLISTER,
2013).

Figura 3.5.3 - Curva esquemática tensão-deformação de um compósito reforçado com fibras contínuas e
alinhadas.
Fonte: Callister (2013)
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3.5.4 Classificação quanto à forma

Os compósitos também são classificados segundo a orientação das fibras de reforço em
relação umas às outras (AMATEAU, 1998), a concentração das fibras e a distribuição das
mesmas. Essas geometrias influenciam significativamente a resistências, que dependem das
direções das fibras. Em relação à orientação, pode-se ter fibras contínuas e alinhadas (Figura
3.5.4a), descontínuas aleatórias (Figura 3.5.4b), dispersas como partículas (Figura 3.5.4c), ou
na forma de trama-urdume (Figura 3.5.4d).

Figura 3.5.4 - Classificação quanto à forma e disposição do reforço: a) fibras contínuas; b)
dispersas; c) dispersão de partículas; d) fibras em trama-urdume
Fonte: (Amateau, 1998).
Alguns aspectos importantes devem ser considerados para a escolha do processo de
fabricação ( COMPÓSITOS I, 2009):
● Custo: envolve o custo do equipamento, do treinamento, da mão-de-obra, da matéria
prima, entre outros;
● Escala de produção: alta produção em série, como na indústria automobilística, ou
baixa escala, como na indústria aeronáutica e naval, ou ainda, peças únicas como
protótipos e modelos;
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● Dimensão física do componente: peças grandes como cascos de barcos, carrocerias de
ônibus e caminhões, piscinas, tanques de reservatórios necessitam de processos de
produção distintos de peças diminutas;
● Volume relativo de fibra: certos métodos serão mais adequados à produção de peças
com baixa percentagem de fibras, como nos processos manuais com mantas, enquanto
outros conseguirão naturalmente altas proporções, como o bobinamento;
● Repetibilidade de características do item: processos manuais tenderão à baixa
repetibilidade e alta variação das dimensões e qualidade geral dos itens produzidos,
em oposição aos métodos automatizados.

Para os compósitos reforçados com fibras descontínuas e com orientação aleatória, as fibras
funcionam como uma carga de reforço para a matriz polimérica e cada unidade de fibra
cumpre seu papel conforme demonstrado anteriormente e ilustrado pela figura 3.8. Outra
vantagem é a possibilidade de usar o processo moldagem por injeção, o mesmo processo de
fabricação de peças que utilizam o polímero puro, sendo a fibra adicionada previamente como
uma composição percentual na mistura (ZURSTRASSEN, 2009).
3.6 Processo de moldagem por injeção

O material é depositado em um recipiente de alimentação da injetora, (funil), de onde é
direcionado para dentro de um cilindro que contém um fuso (rosca) que o empurra,
promovendo seu cisalhamento e homogeneização, contribuindo para sua plastificação. Esse
cilindro possui resistências acopladas (na parte externa), que aquecem o material, ocasionando
sua fusão. O material então percorre o cilindro até a outra extremidade, onde se encontra o
bico de injeção que servirá de intermediário entre o cilindro e o molde. Nesse instante, o
material, já totalmente fundido, é forçado a adentrar o molde, ocupando seus espaços vazios.
Decorridos alguns segundos, o molde se abre e libera a peça já fria e pronta. O tempo de
espera no molde dependerá basicamente da espessura de parede e da eficiência do
resfriamento efetuado, bem como da velocidade da injetora. Caso a peça exija a incorporação
de componentes adicionais (insertos), como parafusos, porcas ou outros, os mesmos deverão
ser introduzidos no molde antes da injeção. Estes componentes poderão ser colocados por
operadores (ou por manipuladores semi-automáticos ou automáticos – robôs), que também
realizarão a retirada (extração) das peças após a injeção (FIGURA 3.6).
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Figura 3. 6- Desenho esquemático de processo de moldagem de peças poliméricas por
injeção, demonstrando a alimentação de material, aquecimento com fusão, resfriamento e
extração da peça injetada.
Fonte: (ABIPLAST, 2019).

3.7 O uso das fibras de sisal como reforço em compósitos poliméricos

Foram identificadas algumas pesquisas semelhantes na área de compósitos utilizando fibras
naturais, resinas derivadas da biodiversidade, tratamentos de fibras para biocompósitos, etc,
com alguns desses trabalhos utilizando o PHB como fase matriz polimérica e outros tipos de
fibras como reforço. De antemão, nenhuma das pesquisas relacionadas foram desenvolvidas
visando situação em aplicações automotivas:
● Compósitos biodegradáveis a base de polihidroxibutirato-hidroxivalerato (PHB-HV)
reforçados com resíduos do beneficiamento do café (MACHADO et al, 2010);
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● Preparation and Characterization of Biodegradable Composites Based on Brazilian
Cassava Starch, Corn Starch and Green Coconut Fibers (RAMÍREZ et al, 2010);
● Compósito de Resina Poliuretano derivada de óleo de mamona e fibras vegetais
(SILVA, 2003).
● Fibras de sisal: Estudo de propriedades e modificações químicas visando aplicação
em compósitos de matriz fenólica. Tese apresentada ao Instituto de Química de São
Carlos. Universidade de São Carlos. (JUNIOR, 2006).
● Polyhydroxybutyrate Composites with Random Mats of Sisal and Coconut Fibers.
(HOSOKAWA, 2016).
● Tendências tecnológicas do uso do sisal em compósitos a partir da prospecção em
documentos de patentes (SCOPEL, 2013);
● Estudo das Propriedades Mecânicas e Térmicas do Polímero Poli-3-Hidroxibutirato
(PHB) e de Compósitos PHB/Pó de Madeira. (PRADELLA, 2010).
● Processamento e caracterização de biocompósitos de PHB com fibras naturais de
coco e sisal acetiladas e não-acetiladas (JESUS, 2008);
● Characterization of poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate)/ Sisal Fiber/Clay biocomposites Prepared by Casting Technique (TENGSUTHIWAT, 2016).
3.8 Análise da contribuição das fibras em um compósito
Sem retirar importância às fibras referidas, a matriz polimérica tem como funções transmitir
os esforços entre as fibras e a estrutura envolvente e ainda proteger as fibras da agressividade
ambiental e dos danos mecânicos. Do mesmo modo, as propriedades da matriz influenciam a
resistência ao corte, interlaminar e no plano. Representa também o suporte físico contra a
instabilidade das fibras sob ações de compressão. Por estes motivos, a seleção da matriz deve
ser criteriosa considerando as necessidades específicas e a generalidade das aplicações
(PEREIRA, 2013).
3.8.1 Mecanismos de falha
A caracterização das propriedades mecânicas dos materiais compósitos não é uma tarefa
simples, pois necessita da interpretação do comportamento dos seus materiais constituintes.
Estudos iniciais mais relevantes sobre as características da fratura nos compósitos relatam que
o processo de deformação e o dano nestes materiais é diferente do que o que acontece nos
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metais e nos polímeros puros (sem carga). Uma das primeiras peculiaridades observadas no
mecanismo de fratura dos compósitos é a sua dependência com relação ao sistema
fibra/matriz e o tipo de carga aplicada. Nestas análises constata-se que, por exemplo, os
laminados compostos submetidos a cargas estáticas apresentam uma propagação simultânea
de todos os tipos de dano que possam ocorrer nestes materiais: microfissuração da matriz,
desaderência fibra/matriz, delaminação e rotura de fibras (SILVA, 2003).
Vários destes mecanismos (Figura 3.8.1) podem atuar simultaneamente durante o processo de
fratura de um compósito. Obviamente, a importância de cada mecanismo no processo de
fratura dependerá do tipo de compósito em estudo, do tipo de carregamento aplicado e da
orientação das fibras (PEREIRA, 2013).

Figura 3.8.1 - Mecanismos de falha em compósitos.
Fonte: (CHAWLA, 1987).
No mecanismo 1 (Arrancamento de fibras), conhecido também pelo termo “pull-out”, ocorre
o arrancamento da fibra do interior da matriz geralmente após a propagação da trinca. O
mecanismo 2 (Ponte de fibras), também chamado de “fiber bridging”, encontra-se na maioria
dos casos em compósitos poliméricos reforçados por fibras frágeis, matrizes dúcteis e
interfaces envolvendo interações intensas. Desta maneira, a trinca se propaga pela matriz e a
fibra forma uma ponte interligando as duas superfícies da matriz fraturada. Por outro lado, a
ponta da trinca dá origem a regiões com concentração de tensões até mesmo fora do plano de
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propagação da mesma. Essas tensões podem provocar o descolamento, mecanismo 3, que
carateriza pelo descolamento entre a fibra e a matriz devido à presença de interações não
muito intensas. Este mecanismo conduz à quebra da ligação química, se existente entre a
matriz e a fibra. Este mecanismo é importante na absorção da energia do impacto. Na região
onde se concentram tensões poderá ocorrer também a falha da fibra, mecanismo 4, devido à
sua fragilidade, ou até a falha da matriz, mecanismo 5, pelo mesmo motivo (PAIVA, 2002
apud JUNIOR, 2006). Nem sempre uma adesão mais intensa na interface fibra/matriz, por
exemplo, levará a uma maior resistência ao impacto, pois se a adesão for muito forte, um
“golpe” na interface não irá liberar a fibra da matriz e a trinca pode se propagar pelo
compósito. Já, em alguns casos, se a adesão não for muito intensa a fibra é descolada e a
energia do impacto é absorvida (BRAHMAKUMAR, 2005).

Além das contribuições para os comportamentos mecânicos, a inserção das fibras podem
gerar para o compósito significativa redução de peso, melhorias no comportamento térmico e
economia de investimentos na compra de matéria prima para a matriz (ZURSTRASSEN,
2009).
3.9 Principais análises realizadas em polímeros automotivos

Existem variadas técnicas para caracterização de um polímero em aplicações automotivas e
elas independem da origem desses materiais (tradicionais, sintéticos, naturais, biopolímeros,
etc.) sendo utilizadas para quantificar as propriedades de interesse. Como exemplo, são
citadas a seguir as técnicas utilizadas por um fabricante de automóveis que atendem às
solicitações dos polímeros para aplicações automotivas abrangente a outras montadoras
nacionais. As descrições desses métodos estão disponíveis na literatura específica interna e
normas técnicas. Logicamente, as análises aplicadas são selecionadas de acordo com o tipo
de solicitação e exigências comerciais para cada peça na qual o material será utilizado. Em
alguns casos, os materiais são extraídos de peças já concluídas fabricadas internamente ou
em fornecedores para confirmação dos requisitos esperados (Tabela 3.9).
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Tabela 3.9 - Principais análises realizadas em polímeros automotivos. Fontes: Instituto
SENAI de Inovação e consultas internas na montadora.

TIPO DE ANÁLISE

Caracterização de Superfícies

Tribologia

Medidas de Aparência

Avaliação de revestimentos

Propriedades mecânicas

Ensaios Acelerados

Caracterização Química

Caracterização Eletroquímica

Ensaios físico- químicos e químicos

TIPO DE ANÁLISE

●

Microscopia eletrônica de varredura

●

Medidas de molhabilidade

●

Ensaios de desgaste

●

Avaliação de cor

●

Avaliação de brilho e opacidade

●

Medidas de aderência

●

Medidas de espessura de camadas

●

Adesividade a filmes

●

Adesividade a tinta

●

Medição de resistência ao risco

●

Ensaios de dureza

●

Ensaios de tração

●

Ensaios de flexão

●

Ensaios de compressão

●

Ensaios de Impacto

●

Resiliência

●

Câmara climática - temperatura e umidade

●

Câmara climática - degradação UV, orvalhamento e chuva.

●

Testes de batida de pedra

●

Estufas com circulação forçada de ar

●

Resistividade à chama

●

Espectroscopia Raman

●

Espectroscopia Infravermelho

●

Espectroscopia UV-Visível

●

Espectroscopia de Emissão Ótica em Descarga Luminescente

●

Caracterização reológica

●

Avaliação de propriedades eletroquímicas

●

Formação e dissolução de filmes eletroquímicos

●

Ponto de fusão

●

Densidade

●

HDT/VICAT

●

Teor de cinzas
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3.10 Constituição da carroceria automotiva
A carroceria de um automóvel é um importante subsistema do veículo que tem várias funções,
dentre elas a principal é a de ser a “armadura” e de suportar as peças que formam o demais
sistemas. Também tem a função de filtrar vibrações e ruídos para diferentes tipos de veículos,
desde os mais luxuosos aos mais básicos e promover proteção e conforto aos ocupantes
(MALEN, 2011). Basicamente, pode-se definir a carroceria de um automóvel em três tipos
principais: Chassi, tubular e monobloco (FENTON, 1980).
3.10.1 Chassi
Esse tipo de carroceria proporciona versatilidade e grande rigidez torcional, porém é ideal
para veículos comerciais e de grande porte. Ex: veículos de carga. Esse tipo de carroceria foi
um dos primeiros a serem aplicados em automóveis devido a simplicidade de construção
(Figura 3.10.1).

Figura 3.10.1 - Imagem de uma carroceria do tipo chassi.
Fonte: IVECO, 2019.

3.10.2 Tubular

Esse tipo de carroceria proporciona grande leveza e alta rigidez torcional, porém, é utilizada
para aplicações especiais. Ex.: veículos de competição (Figura 3.10.2).
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(a)

(b)

Figura 3.10.2 - Imagem de uma carroceria do tipo tubular. a) imagem da carenagem do veículo em compósito e
b) detalhe da estrutura tubular.
Fonte: METALMORO (2019).

3.10.3 Monobloco
Esse tipo de carroceria proporciona versatilidade, maior segurança e menor peso se
comparada com os tipos anteriores. É a mais usada nos veículos de passeio produzidos em
série. Ex.: Chevrolet Cruze, Ford Fusion, VW Fox, Jeep Renegade, Volvo XC90 (Figura
3.10.3).

Figura 3.10.3 - Imagem da estrutura da carroceria monobloco de um veículo Volvo XC90
Fonte: VOLVO (2019)
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3.11 Aerodinâmica

Além das funções estruturais e conforto, a carroceria também possui a função de proteger os
ocupantes das intempéries e proporcionar um bom comportamento aerodinâmico.
Basicamente, a aerodinâmica é o estudo do comportamento do ar quando em contato com
superfícies sólidas. Nos automóveis, o esforço do veículo ao romper a barreira de ar à sua
frente ao movimentar-se é conhecido como Cx, o conhecido Coeficiente Aerodinâmico. O
“C” quer dizer coeficiente e o “x” significa que o esforço se dá no eixo longitudinal, ou seja,
no comprimento do veículo (MALEN, 2011). O Cx é um número adimensional, sem unidade,
pois é uma comparação entre os esforços gerados pela área frontal (corrigida de acordo com a
forma) do veículo com uma superfície padrão de uma chapa de 1 metro quadrado de área.
Pode-se obter esses valores de várias maneiras: por cálculo, por simulação computacional e
por avaliação física em túnel de vento (Figura 3.11).

Figura 3.11 - Jeep Grand Cherokee em análise aerodinâmica utilizando túnel de vento.
Fonte: Automotive Market Research Institute (IBRM) SAMAR (2019).

3.12 Sistema de montagem

A carroceria monobloco (Figura 3.12) é formada por várias peças estampadas unidas pelo
processo de soldagem a ponto, o mais utilizado por se tratar de um processo que não necessita
de material de adição, mas somente a adesão por fusão das peças no ponto escolhido devido à
passagem de uma corrente elétrica programada. Em menor volume, outros processos como
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soldagem MIG e MAG são utilizados em locais com necessidade de maior resistência ou
vedação (FENTON, 1980).

Figura 3.12 - Vista explodida esquemática da constituição de uma carroceria monobloco.
Fonte: AUDI (2018)

3.13 Principais esforços a que uma carroceria automotiva é submetida

A carroceria, como descrito anteriormente, tem a função de suportar outros sistemas do
veículo como motor, transmissão, direção, freios, etc. As cargas devidas a fixação desses
sistemas são pontuais e devidamente preparadas para tal. Estatisticamente e devido
comportamento em movimento, os principais esforços mecânicos aos quais o corpo de uma
carroceria é submetida são torção, flexão, impacto e vibrações. para avaliação do seu
comportamento a essas solicitações as análises recebem praticamente o mesmo nome
(KIKUCHI, 2007):
3.13.1 Análise de resistência à torção
A resistência à torção da carroceria, semelhante à resistência à flexão, é mensurada de acordo
com normas internas das montadoras, não devendo ultrapassar valores pré-definidos de
acordo com o modelo do veículo, a fim de não prejudicar a dinâmica e influência em outros
sistemas. Há procedimentos gerais segundo a ASTM, porém, cada montadora aplica sua
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norma específica por questões de sigilo e vantagens mercadológicas. Consiste em montar a
carroceria em um

banco de provas e aplicar uma carga padrão de torção em pontos

normalizados, região frontal dos pontais, avaliando em seguida o deslocamento angular que
irá gerar um resultado do esforço pelo deslocamento angular na unidade daNm/rad (Figura
3.13.1).

Figura 3.13.1 - Ilustração da carroceria indicando os pontos de carregamento para a análise de torção..
Fonte: Projeto ULSAB WorldAutoSteel

3.13.2 Análise de resistência à flexão

A resistência à flexão da carroceria, semelhante a resistência à torção, pode ser mensurada
segundo normas gerais ASTM, porém, nas montadoras é utilizada mesma norma aplicada
para torção, pois utiliza-se a mesma estrutura de base para montagem da carroceria do
veículo, modificando apenas os pontos de carregamento. Os valores obtidos não podem
ultrapassar valores pré-definidos, de acordo com o modelo do veículo, a fim de não prejudicar
a dinâmica e influência em outros sistemas. Consiste em montar a carroceria em um banco de
provas e aplicar uma carga padrão de flexão em pontos normalizados, avaliando em seguida o
deslocamento vertical em mm de acordo com o carregamento, gerando uma unidade em
daNm/mm (Figura 3.13.2).
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Figura 3.13.2 - Ilustração da carroceria indicando os pontos de carregamento para a análise de flexão.
Fonte: Projeto ULSAB WorldAutoSteel

3.13.3 Análise de resistência ao impacto
A resistência ao impacto é mensurada em simulações computacionais (Figura 3.13.3) e
físicas, utilizando equipamentos e locais padronizados. O ensaio de impacto, computacional
ou físico, é aplicado para prever os danos de uma situação real ao veículo e aos ocupantes
seguindo as exigências do mercado onde o veículo será comercializado. Esses tipos de ensaio
são popularmente conhecidos como crashtests e podem ser realizados internamente na
montadora ou por órgãos externos de certificação para os mercados de interesse como a
EURONCAP, LATINNCAP, USNCAP e outros. As características desses ensaios são
baseadas em estatísticas mundiais da modalidade dos acidentes. Segundo a EURONCAP, uma
das mais tradicionais entidades de avaliação, os principais tipos de ensaio de impacto para
avaliação da estrutura e a segurança promovida aos ocupantes são:
3.13.3.1 Frontal com 40% de área
No teste em escala real (Figura 3.13.3.1), o carro é conduzido a 64km/h com 40% de
sobreposição (chamado 40% de overlap) em uma barreira deformável que representa o
veículo que se aproxima. O teste reproduz uma colisão entre dois carros do mesmo peso,
ambos viajando a uma velocidade de 50km/h. Dois bonecos de impacto frontal representando
um homem de estatura média estão sentados na frente e bonecos de criança são colocados em
apoios para crianças nos bancos traseiros. Neste acidente, a estrutura do veículo é colocada
em teste. As forças de colisão devem ser direcionadas eficientemente para partes do carro
onde a energia pode ser absorvida de forma eficiente e segura. A zona de deformação frontal
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deve deformar de forma controlada, deixando o compartimento de passageiros o mais intacto
possível. O movimento para trás do volante e dos pedais deve ser limitado para evitar
ferimentos graves.

Figura 3.13.3.1 - Imagem esquemática demonstrando o posicionamento para o teste de impacto frontal com 40%
de sobreposição em barreira deformável.
Fonte: EURONCAP (2019)

3.13.3.2 Frontal frontal 100%

A EURONCAP testa carros contra uma barreira rígida com sobreposição total a uma
velocidade de teste de 50 km/h (Figura 3.13.3.2). Um pequeno boneco de impacto frontal
fêmea está sentado no banco dianteiro do motorista e no banco lateral do passageiro traseiro.
Este teste exige muito dos sistemas de retenção (air-bags, cintos, etc) nos lugares dianteiros e
traseiros. Limites restritos são definidos para desacelerações do tórax e no grau de deflexão do
peito e isso, por sua vez, encoraja os fabricantes a se adaptarem a restrições mais sofisticadas.
O teste complementa o teste deformável de desvio (40%), pois deve ser encontrada uma
média entre um sistema de retenção suficientemente rígido para conter um manequim
masculino no teste de 64 km/h e que seja suficientemente compatível para não colocar forças
de desaceleração prejudicialmente altas em um manequim de uma mulher pequena.
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Figura 3.13.3.2 - Imagem esquemática demonstrando o posicionamento para o teste de impacto frontal com
100% de sobreposição em barreira rígida..
Fonte: EURONCAP (2019)

3.13.3.3 Lateral com barreira móvel

Os impactos laterais são responsáveis pela segunda maior frequência de morte e ferimentos
graves. Comparado a um impacto frontal, há muito pouco espaço dentro do interior do veículo
para absorver energia e ferimentos graves na cabeça e no peito são comuns. Nesta análise da
EURONCAP, uma barreira deformável é montada em um carrinho e é conduzida
perpendicularmente a 50km/h na lateral do veículo de teste estacionário (Figura 3.13.3.3). Um
manequim masculino de impacto lateral é colocado no banco do motorista e manequins
infantis são colocados em sistemas de retenção para crianças na parte traseira.

O teste avalia se há proteção adequada nas regiões críticas do corpo. Isto impulsionou o
reforço das estruturas dos veículos em torno do pilar B (entre as portas), a instalação de
airbags de impacto lateral ou de cortina nos carros, mas também o desenvolvimento de
estruturas de absorção de energia menos óbvias nos bancos e nos painéis das portas. O tempo
e o posicionamento dos airbags devem ser cuidadosamente controlados para garantir que eles
ofereçam a maior proteção possível.
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Figura 3.13.3.3 - Imagem esquemática demonstrando o posicionamento para o teste de impacto lateral com
barreira móvel.
Fonte: EURONCAP (2019

3.13.3.4 Lateral com barreira rígida

Alguns impactos laterais envolvem um veículo que se desloca lateralmente em direção a
objetos rígidos na estrada, como árvores ou postes. Muitas vezes, isso é o resultado de uma
perda de controle por parte do motorista, devido a velocidade, erro de julgamento de um canto
ou devido a derrapagem em condições escorregadias. Esses acidentes são graves e a
frequência de morte ou ferimentos graves é alta. No teste da EURONCAP, um carro é
impulsionado lateralmente a 32km/h contra um poste rígido e estreito. O carro é colocado em
ângulo reto com a direção do movimento, ou como é feito a partir de 2015, a um pequeno
ângulo de distância da perpendicular. Um único boneco de impacto lateral masculino médio é
colocado no banco do motorista. Este é um teste muito severo da capacidade de um carro
proteger a cabeça do motorista. Como a carga sobre o veículo é muito pontual, a deformação
pode ser muito alta e o poste pode penetrar profundamente no compartimento de passageiros.
Sem proteção efetiva, o poste atingiria a cabeça, resultando em ferimentos graves. Os airbags
de protecção da cabeça - frequentemente airbags de cortina montados acima das janelas
laterais, mas por vezes airbags de tórax/cabeça montados no banco - tornaram-se uma solução
comum, mas é necessário muito cuidado para garantir um desempenho eficaz de tais
dispositivos (Figura 3.13.3.4)
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Figura 3.13.3.4 - Imagem esquemática demonstrando o posicionamento para o teste de impacto lateral com
barreira rígida (poste).
Fonte: EURONCAP (2019)

3.13.3.5 Traseiro
As lesões por efeito do “chicoteamento da cabeça”, associadas à distorção rápida e excessiva
da coluna, podem ser de longa duração, difíceis de diagnosticar ou tratar e extremamente
debilitantes. Essas lesões também são comuns, ocorrendo mais freqüentemente em colisões
traseiras de baixa velocidade. Embora tais acidentes raramente resultem em fatalidades, as
conseqüências dos ferimentos causados pelo efeito chicoteamento têm um enorme impacto
sobre os indivíduos e a sociedade, com um custo anual estimado em cerca de 10 bilhões de
euros na Europa. Assentos e encostos de cabeça são testados em um trenó usando um boneco
de impacto traseiro de baixa velocidade. Três testes dinâmicos são realizados, representando
as severidades mais comuns de acidentes conhecidas por causar lesões, juntamente com uma
avaliação da geometria dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros. Os testes whiplash
(chicoteamento da cabeça) da EURONCAP são projetados para promover o design de assento
e apoio para a cabeça de melhores práticas, ou seja, aqueles projetos que são conhecidos a
partir de dados de acidentes para fornecer a proteção mais eficaz no mundo real (Figura
3.13.3.5). A geometria é avaliada para ver se o apoio de cabeça pode ou não ser posicionado
para evitar o movimento excessivo da cabeça e fornecer um suporte eficaz. Os testes
dinâmicos do trenó indicam a eficiência com que o assento e o apoio de cabeça operam para
fornecer proteção contra o efeito chicote em cenários típicos de colisão. Como opção para
avaliação simultânea da estrutura da carroceria, pode ser realizada uma análise de impacto
traseiro, onde o veículo a ser testado permanece parado e freado, sendo atingido por uma
barreira móvel rígida pesando 1814kg, impelida no mesmo ângulo longitudinal do veículo a
uma velocidade de 56km/h.
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Figura 3.13.3.5 - Imagem esquemática demonstrando o posicionamento para o teste de impacto traseiro,
objetivando mensurar a segurança na região do pescoço.
Fonte: EURONCAP (2019).

3.13.3.6 Esmagamento do teto

Realizado pelo Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) - Instituto de Seguros para
Segurança de Rodovias dos EUA, consiste basicamente em aplicar uma carga sobre o teto
através de uma prensa hidráulica. Uma máquina comprime lentamente uma grande placa
sobre o teto do veículo, enquanto uma série de células de carga mede a força necessária para
realizar o esmagamento. O instituto, em seguida, associa essa força em uma equação para
determinar a relação força-peso, uma situação que precisa ser multiplicada por quatro para
que um veículo receba uma classificação aceitável de acordo com a legislação norte
americana (Figura 3.13.3.6).

Figura 3.13.3.6 - Veículo sendo submetido a análise de esmagamento do teto..
Fonte: IIHS (2019)
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3.14 Análises de aplicação específicas

3.14.1 Amancabilidade

É uma análise para os painéis externos da carroceria, os que são visíveis pelo lado externo,
que tem o objetivo de avaliar o comportamento de painéis de fechamento separadamente,
utilizando a mesma situação de preparação da carroceria para análises de flexão e torção. Esta
análise verifica se há movimentações do painel em direções paralelas ao seu plano de
montagem na carroceria, que poderiam levar a um descolamento do adesivo de vedação ou
estrutural, rompimento de solda, vibração e ruído.
3.14.2 Análise de pulmonamento

É uma análise muito específica onde se aplicam cargas perpendiculares ao plano de
montagem do painel na carroceria, verificando possíveis deformações como “afundamento”,
deformação permanente no material, ruído, movimentação livre e aspecto visual da
deformação através de iluminação especial. A área da superfície a ser analisada é delimitada
em quadrados de 100mm de lado, onde a carga é aplicada no centro de cada um desses
quadrados.
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3.14.3 Análise de durabilidade em câmara climática
Avalia o comportamento da carroceria, com o veículo já produzido, em situações de
climáticas extremas abaixo e acima de zero grau, simulando situações de diversos mercados
onde o veículo é comercializado e situações particulares de uso. As normas são internas e
selecionadas de acordo com o mercado de comercialização (Figura 3.14.3).

(a)

(b)

Figura 3.14.3 - Veículo em câmara climática a) análise de variação de variação térmica e b) análise de infiltração
de água.
Fonte: Automotive Business (2019)

3.14.4 Análise de fadiga

A análise de fadiga para elementos da carroceria é aplicada geralmente em itens de
movimentação como dobradiças de portas, capô e tampa do porta malas. São simulados
movimentos repetitivos segundo normas internas das montadoras, de acordo com a previsão
de uso ou para avaliar a resistência de novas peças. Para a carroceria completa, em veículo já
montado e preparado em banco de teste específico, podem ser simuladas acelerações verticais,
laterais, frenagem, torção e impulso lateral, acrescentadas de movimentos oriundos de prévia
aquisição de dados se necessário.
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3.15 Fatores para determinação da escolha do teto como peça de pesquisa
3.15.1 A contribuição do teto para a resistência à torção
O teto de um automóvel é denominado painel externo, pois está inserido no conjunto das
chapas visíveis do veículo. Internamente, logo abaixo destas, estão as chapas que fazem parte
da estrutura e responsáveis pela maior parte da rigidez da carroceria, recebendo maior parte
dos esforços (MALEN, 2011). Os painéis de teto, das portas, capô e porta-malas auxiliam na
rigidez, mas não são considerados estruturais.
Os esforços de flexão, vibração e impacto são pouco atuantes no teto de uma carroceria e
podem ser avaliados no conjunto para cálculos e análises físicas em bancada, entretanto, os
maiores esforços mecânicos a que um teto de automóvel é submetido são provenientes da
torção da carroceria (FENTON, 1980).
Ao definir o esforço aplicado no ensaio de torção, considera-se as condições de uso de um
veículo com a aplicação máxima de torque que sua carroceria poderia ser submetida, e ainda
uma condição que o usuário (cliente final do automóvel) deseja que a carroceria seja
submetida mas sem alterações no perfil após a remoção do torque (MALEN, 2011). A
manobra de torção se baseia nessas condições e são ajustadas segundo normas internas de
cada montadora. Como visto anteriormente no item Análise de Torção, o veículo é apoiado
sobre os pontos da suspensão nas duas extremidades. Nos dois pontos de aplicação frontais,
aplica-se um carregamento para cima no lado direito e para baixo, no lado esquerdo, com o
mesmo módulo, produzindo um binário de força. O ângulo do binário descrito pela carroceria,
ø , pode ser mensurado pela equação 3.15.1:
Ø = 2𝛿/𝑤

(3.15.1)

Onde:
𝜃= ângulo descrito pela carroceria com torque ainda aplicado
δ = deflexão de cada ponto de suspensão carregado
w = distância entre os pontos de carregamento
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Segundo a norma 7N9050, durante esse ensaio, espera-se que a carroceria sofra uma pequena
deformação antes da remoção do torque aplicado. O torque a ser aplicado é normalizado para
cada tipo de veículo e montadora, baseado em resultados nessas normas internas e varia
segundo o porte do veículo.
3.15.2 Análise das cargas aplicadas na cabine
A cabine do automóvel, fechada no topo pelo teto, forma um espaço totalmente fechado pelas
superfícies, temos então oito lados.

A cabine é carregada por um torque aplicado no

compartimento do motor, cuja magnitude é a mesma aplicada na carroceria total, porém, para
facilitar a análise da cabine, considera-se um torque similar aplicado na superfície frontal da
cabine (FENTON, 1980).

Figura 3.15.2 – Imagem ilustrativa das direções dos carregamentos de uma cabine.
Fonte: Malen (2011)

Em uma vista explodida da cabine (Figura 3.15.2) pode-se analisar suas superfícies
separadamente e os carregamentos em cada uma delas, de Q1 a Q7. Assim como o modelo
fechado da carroceria, considera-se cada superfície no seu equilíbrio estático e se expressa
esse equilíbrio em forma de matriz. Analisando o teto (roof) separadamente com o torque
externo aplicado, assume-se o momento sobre os cantos como sendo igual a zero, através da
equação 3.15.2:
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𝐿𝑅𝑄1 – 𝑤𝑄4 = 0

(3.15.2)

Onde podemos definir com apoio da figura 3.15.2:

LR = magnitude do carregamento na direção de Q4;
Q1 = largura do teto;
w = distância entre os pontos de carregamento;
Q4 = comprimento do teto.

Como exemplo, para uma cabine total, fechada, aplicando um torque de 7.730Nm o teto
deverá suportar uma carga de 1.515 N em suas bordas (Q3), representando o menor esforço a
que todas as peças da cabine estão submetidas. O maior esforço é aplicado sobre as laterais
(side frame) com uma carga de 4286N (Q7). Para melhor referência o para-brisa (windshield)
deve suportar 3348N, o que significa um esforço de 2,2 vezes a mais que o teto (MALEN,
2011).

3.16 Proporção dos materiais aplicados em uma carroceria

3.16.1 Proporção dos materiais aplicados no veículo completo

É o material de base das carrocerias produzidas atualmente devido ao seu baixo custo,
tecnologia produtiva e grande reciclabilidade. Representando os metais, sua aplicação nas
carrocerias atuais está em torno de 70% quando o quesito é peso (ver gráficos na Figura
3.16.1) e 33% quando o quesito é volume. É interessante vermos que os polímeros superam os
metais quando o quesito é volume, apresentando 38,3% contra 33,0% dos metais (TAISS,
2011).
Em termos de reciclabilidade, os metais não representam dificuldade para seu
reaproveitamento, podendo ser inserido novamente em seu processo de produção junto às
matérias primas virgens. O valor de 38,3% em volume representado pelos polímeros é que
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indica necessidades de melhoria, por ser um material de difícil separação e triagem correta ao
fim da vida útil do veículo.

Figura 3.16.1 – Proporção dos materiais aplicados em automóveis (veículo completo).
Fonte: TAISS (2011)

3.16.2 Proporção dos materiais aplicados na carroceria

A carroceria “nua” , sem os demais sistemas como portas, motopropulsor, suspensão e
sistemas de acabamento, etc., o aço representa maioridade de aplicação. Como podemos ver
na figura 3.16.2, há uma grande variedade de composições, com ligas de baixo a alto teor de
carbono, resistências diferenciadas e processos modernos que proporcionam excelentes
desempenhos estruturais e proteção aos ocupantes, como as peças em aço estampadas a
quente sob pressão (PHS) que proporcionam leveza e ao mesmo tempo grande resistência
para os locais de interesse na carroceria (MALEN, 2011).
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.16.2 – Imagem ilustrativa das direções dos carregamentos de uma cabine.
Fonte: Boronextrication (2019).
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3.17 O aço FEP 04
3.17.1 Fornecimento e composição
Material base aplicado nos tetos automotivos atualmente, o aço FEP04 é um tipo de aço
fabricado por processo de laminação a frio fornecido pela indústria siderúrgica, ideal para
processo de estampagem, característico da produção das carrocerias monobloco. Se esquadra
quanto à proporção junto aos aços de baixo teor de carbono e atende às normas de diversas
montadoras, que estabelecem os aços ideais para folhas e tiras em aço de baixo teor de
carbono. Sua composição química está detalhada na tabela 3.17.1.
Tabela 3.17.1 - Composição química do aço FEP04.

Elemento

C

Mn

Al

P

S

Si

N

Teor %

0,006

0,17

0,02

0,017

0,0077

0,017

0,052

Fonte: Petraconi (2009).

A espessura da chapa fornecida varia de 0,04 a 1,80mm. A definição da espessura para cada
peça depende das suas solicitações no conjunto da carroceria, a fim de poder contribuir para o
desempenho e estar dentro do limite de custo.
3.17.2 Propriedades específicas de aplicação no veículo em estudo
As propriedades mecânicas do AÇO FEP04 utilizado na carroceria (Tabela 3.17.2) são
padronizadas segundo normas internas das montadoras, dentre outros aços FEP laminados a
frio utilizados para o mesmo fim. Na tabela pode-se 3.17.2 pode-se fazer comparativo.
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Tabela 3.17.2 - Propriedades mecânicas dos aços FEP laminados a frio para utilização em carroceria
automotivas.

Fonte: Maffeis (2019).

Um norma interna pode especificar, por exemplo, a retirada dos corpos de prova no sentido
transversal da chapa de origem, assim como requisitos de microestrutura, homogeneidade de
propriedades mecânicas e outra. O aço FEP 04 pode ser identificado em outras normas com a
equivalência: NBR- EEP2, EN-DC04, ASTM-DS tipo B, DIN-ST 14, BS-CR1 e JIS-SPCE.

3.18 Importância da redução de peso no automóvel

Acrescentando aos incentivos e anunciados pelo programa ROTA 2030 já mencionado no
item INTRODUÇÃO, A necessidade de utilização de novos materiais com baixo peso e
melhor desempenho a fim de reduzir o peso dos automóveis também é um dos assuntos em
pauta nos congressos sobre tecnologia automobilística. O aço ainda permanece como
principal matéria prima e vem melhorando o seu desempenho com adição de novas ligas,
tratamentos e processos, seguido dos polímeros, elastômeros e vidros em percentual de peso.
Pelo fato das pesquisas em materiais alternativos ao aço serem recentes, e a indústria do aço
uma das mais confiáveis e potenciais fornecedores de matéria prima, desenvolveu-se pouco
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no mercado brasileiro a substituição desse material por outros com sistema de produção
menos tradicional (MALEN, 2011).
A utilização do aço, mesmo com todo seu avanço e estabelecimento, se enquadra dentro de
uma descontinuidade (NELSON, 1997), indicando a emergência de um novo paradigma
tecnológico. Os novos materiais, por suas características poupadoras de energia, de matériasprimas e de mão-de-obra, estão na base de um novo paradigma tecnológico, bem como
servem de insumo para setores industriais estratégicos como os de materiais de origem
sustentável.
Bartolomeu (et al 2009) indicam que, através de melhores tecnologias, tais como motores
avançados, redução de peso, melhoria na aerodinâmica e nos pneus, os veículos podem se
tornar pelo menos entre 30% e 40% mais eficientes até 2030, sendo que das mencionadas a
redução de peso é a que necessita de maior contribuição.
Durante a crise do petróleo na década de 70, a indústria automobilística direcionou seus
esforços para aumentar a eficiência dos combustíveis nos automóveis. Desenvolvimentos
avançados em muitas áreas foram realizados, incluindo motores mais eficientes, melhorias na
aerodinâmica e combustíveis alternativos. Entretanto o método mais óbvio e eficaz para
economizar combustível é através da redução do peso do veículo. Uma redução de 10% no
peso do veículo, por exemplo, resultará em uma economia de combustível de 7% na cidade e
de 4% em rodovias (CLARK, 1998).
O uso de compósito com fibra de carbono é um dos mais utilizados na indústria
automobilística quando o objetivo é de redução de peso, devido à sua combinação superior de
rigidez, resistência mecânica e resistência à fadiga. Para ilustrar, a tabela 3.18 mostra o
potencial que a fibra de carbono poderia oferecer à indústria automobilística, caso alguma
grande descoberta ocorra e reduza o preço do material. Foram resumidos dados sobre um
protótipo (CFRP) construído pela Ford, comparado diretamente com um mesmo veículo
produzido em aço.
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Tabela 3.18 – Redução no peso de automóvel CFRP.

Fonte: Adaptado da Encyclopédia Advanced Materials.
Como os plásticos, o alumínio desperta grande interesse em função de sua baixa densidade.
Há muito tempo as montadoras investem em pesquisas para utilizar o alumínio nas peças dos
automóveis. Na produção de modelos modernos (com exceção do Audi A8) quase não
encontramos o uso desse material na carroceria. A razão para este fenômeno se encontra no
alto preço do alumínio quando comparados com o aço e o plástico tradicional (ARAÚJO,
1997).
O PHB foi o material escolhido para a pesquisa, junto à fibra de sisal, por ser completamente
biodegradável e com propriedades semelhantes a diversos polímeros convencionais,
permitindo inúmeras aplicações. Podemos destacar o potencial brasileiro para produzi-lo,
devido a grande produção de cana-de-açúcar, fonte para obtenção desse polímero. A produção
atual de PHB está direcionada apenas para pesquisas (GONÇALVES, 2009), mas já existe
uma planta industrial preparada para fornecimento em grande escala em caso de demanda no
mercado, o que é um dos motivadores desta pesquisa.
3.19 Índice de reciclabilidade

A possibilidade de reciclagem, reciclabilidade, é um setor em plena expansão que, pela
produção de matérias primas secundárias, confere maior sustentabilidade à produção e uso
dos recursos minerais, complementando a produção de matérias-primas primárias
(MARQUES, 2006).
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A partir do final da década de setenta, começaram a surgir as primeiras preocupações com a
preservação do meio-ambiente levando, assim, à elaboração de legislações ambientais em
alguns países europeus. Pode-se constatar uma grande evolução entre as primeiras diretivas
ambientais e as que vigoram hoje em dia, principalmente pela mudança de abordagem dada
aos sistemas de produção. Antigamente, o foco estava centrado somente no final dos
processos produtivos e, atualmente, abordam-se as questões ambientais desde as primeiras
fases de concepção dos produtos (BELLMANN, 2000).
Os países membros da União Europeia exigem que os fabricantes de veículos recebam, de
volta do mercado, os veículos por eles produzidos, que não apresentam mais condições de
operação (SCHMIDT, 2000). Os veículos em final de vida útil são devolvidos aos seus
fabricantes e estes realizam a destinação final adequada.
Segundo Manzini e Vezzoli (2002), um veículo que é projetado hoje deve ter agregado na sua
concepção não só quesitos necessários para sua utilização ao longo da sua vida útil, mas
também deverá ser previsto o destino de cada componente quando da sua inutilização, no seu
final de vida útil. Passa-se assim, a projetar não só um produto, mas o chamado sistemaproduto, considerando todo o seu ciclo de vida.
Segundo Schmidt (2000), atualmente um veículo é constituído de aproximadamente 30.000
peças, podendo chegar a até 50.000 em determinados modelos, conforme relatos levantados
pelo autor, sendo os materiais constituintes de maior representatividade o aço, o ferro fundido,
os plásticos e as ligas não metálicas. Os metais representam um percentual aproximado de
74% em peso, seguido dos polímeros, com 18%, dos fluidos com 4%, os vidros com 3% e
outros 1%.
Segundo Edwards (2003) e diversas literaturas já estabelecidas na área de metalurgia, p aço
pode ser reciclado com facilidade, mas não apresenta tanto valor no mercado reciclado como
o alumínio. Ambos podem ser usados em parte nas mesmas funções do material original. Já
no caso dos polímeros, isto dificilmente acontece, uma vez que os plásticos em geral perdem
muitas de suas propriedades ao passarem por um processo de reciclagem.
As legislações ambientais da União Europeia, em especial a que trata dos veículos em final de
vida - 2000/53 EU (2005) - tem papel fundamental, no sentido de nortear as atividades de
desenvolvimento de novos veículos, objetivando a redução do impacto ambiental causado
pela sua produção, uso e descarte. Tal papel pode ser evidenciado pela reação das montadoras
e de seus fornecedores. Dentre elas podem ser citados o empenho na redução do peso dos
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veículos para diminuir o consumo de combustíveis e em consequência reduzir o nível de
emissão de gases e o aumento da taxa de reciclabilidade dos veículos, que foi estabelecido e
estimulado em 2000. Na Europa, essa taxa foi projetada para 85% em 2006 e 95% em 2015,
segundo essa legislação.
A grande contribuição para a reciclagem é exercida pelos metais, que apresenta cerca de 74%
do peso do automóvel, o que contribuiu para que os fabricantes atingissem a meta de 85% em
2006 com pequenos ajustes de projeto, segundo Mildenberger (1999), sendo esses reciclados
sem apresentar perdas significativas de propriedades, podendo ser aplicados nas mesmas
funções de sua primeira aplicação, fechando o ciclo de uso do material. O grande desafio para
2015 (95% de reciclagem) foi representado pelos polímeros, pois os plásticos empregados
hoje na indústria automobilística são representados por termoplásticos e termorrígidos.
Somente os termoplásticos permitem uma nova fusão para os processos de reciclagem, por
apresentarem estruturas de cadeias mais lineares. Os termorrígidos, por serem caracterizados
por apresentarem ligações cruzadas entre as suas cadeias, não permitem nova fusão, mas
passam do estado sólido para gasoso quando aquecidos (CALLISTER, 2013).
Os polímeros representam um dos maiores desafios de reciclabilidade para atingir as metas
indicadas pela diretiva europeia. Algumas abordagens já fazem parte das equipes de
desenvolvimento de novos veículos, mas foram concedidas algumas derivas nos prazos, de
forma que as montadoras passam a ganhar mais tempo para se adaptarem a esse novo cenário
dos veículos em final de vida útil (MAGNANI, 2000), com o nomenclatura de Veículos em
Final de Vida ELV (End of Line Vehicles).
De forma a tornar mais claras essas restrições impostas pela direti-va ambiental 2000/53-EC,
foram traçados quatro objetivos. Esses objetivos, assim como na Europa, serão
implementados de acordo com os tempos limites impostos pela diretiva, e fazem parte do
plano estratégico de adequação dos veículos da montadora fren-te à diretiva. De maneira
abrangente, abordam todos os aspectos impostos pela diretiva, como segue um resumo
disponível na Diretiva (2005):
● atingir 95% de reciclabilidade:
● eliminar substâncias tóxicas;
● obter 100% das peças plásticas identificadas;
● aumentar o uso de material reciclado na composição de peças em geral.
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Desses pontos, os mais visíveis são a identificação das peças plásticas para facilitar o
processo de reciclabilidade, em que os fabricantes devem indicar uma gravação em em relevo
nas peças, indicando sua composição entre os sinais de maior e menor, como exemplo para
uma peça em Polipropileno: >PP<.
O índice de reciclabilidade do veículo pode também ser obtido seguindo a norma ISO 22628 –
Método de cálculo de reciclabilidade e reaproveitamento para veículos terrestres, que
resumidamente pode ser representado pela equação 3.19:
𝑅𝑐𝑌𝑐 = (𝑀𝑝 + 𝑀𝑑 + 𝑀𝑚 + 𝑀𝑡𝑅)/𝑀𝑣

(3.19)

Onde:

Rcyc: Índice de reciclabilidade
Mp: Peso de todo o material e peças que são removidos no pré-tra-tamento do processo de
desmontagem. Por exemplo, a drenagem dos fluídos e a retirada da bateria;
Md: Peso de todas as peças que são desmontadas do carro antes deste ser encaminhado para o
processo de trituração
Mm: Peso da carcaça depois de essa ter sido submetida aos proces-sos de drenagem de fluidos
e desmontagem.
MtR: Peso final dos resíduos não aproveitados após o processo de trituração.
Mv: Peso total do veículo montado.

Os custos relacionados a reciclagem na Europa podem ser acessados em um site de
recicladores na internet (STIBA, 2018), Que é uma associação comercial e defensora de
empresas certificadas de automóveis, motocicletas, caminhões e desmantelamento de veículos
relacionados. Seguindo a Diretiva, devem também, ser providas informações a respeito dos
processos de desmontagem e meios de fixação. Dessa forma, os fabricantes mais uma vez se
uniram e foi criado um grande banco de informações a respeito de cada um dos seus modelos.
Esse banco de dados é chamado de IDIS (International Disassembly Information System)
(IDIS, 2018) e disponibiliza informações através sobre os materiais de todas as peças de um
veículo, assim como informações sobre os meios de fixação e ferramentas necessárias para a
desmontagem dessas peças.
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Todas essas citações e processos estão disponíveis para todos países, mas em vigor apenas em
alguns países da Europa e Estados Unidos. No Brasil a legislação ainda é branda para as
exigências de reciclagem, mas temos aproveitamentos dos processos devido à quantidade de
montadoras no nosso país e padronização de novos automóveis lançados mundialmente
(MARQUES, 2006). Todo esse contexto leva à necessidade de utilização de novos materiais
que apresentem bom desempenho e sustentabilidade (EDWARDS, 2003).

3.20 Estado da arte

Conforme o cenário atual já apresentado de necessidade de melhoria no consumo energético,
através de redução de peso e inserção de tecnologias de novos materiais para melhoria dos
índices de reciclabilidade, a presente pesquisa se torna inovadora, por indicar imediata
possibilidade de redução de peso sem prejuízo ao comportamento global do veículo e inserir
no automóvel a possibilidade de aplicação de materiais biodegradáveis, sendo esses
devidamente isolados do meio de biodegradação através de barreiras físicas, prolongando sua
vida útil e acompanhando a modalidade de uso dos veículos de passeio.
As simulações computacionais são recursos indispensáveis para esse trabalho, pois
possibilitam prever o comportamento da aplicação do material sem que este ainda exista
fisicamente como material fabricado, indica as possibilidades de uso e melhoria nos processos
de engenharia de produção e minimiza os custos pela redução na fabricação de protótipos
físicos (reais) para testes.
Por fim, as duas características da carroceria do automóvel que motivaram esse trabalho
foram a baixa energia absorvida pelo teto em situações de torção, apresentada por diversos
autores e perante relatórios de engenharia, possibilitando a substituição do aço pelo compósito
de PHBV e sisal na constituição do teto, somada a baixa densidade do PHBV.
O último e importante motivador é inserção de materiais biodegradáveis na cadeia de
produção de painéis para carrocerias automotivas, que define o trabalho como inovador.
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4 RECURSOS UTILIZADOS E METODOLOGIA
A seguir, há um detalhamento dos recursos utilizados e metodologia.
4.1 Materiais

Os materiais utilizados foram adquiridos e doados por estabelecimentos reconhecidos
comercialmente, com o objetivo de promover resultados confiáveis. São eles:
4.1.1 O PHB

Figura 4.1.1.1 - PHB granulado.

Foram utilizados 60kg de PHBV PURO (Figura 4.1.1.1), granulado, com número de
fermentação FE147 (2014), em três sacos de 20kg, em embalagem própria e padronizada pela
empresa fornecedora. As especificações do material como densidade, índices de fluidez,
resistência à tração na ruptura, alongamento da ruptura em tração, módulo de elasticidade em
tração, resistência ao impacto IZOD com entalhe, cristalinidade e temperatura de fusão estão
disponíveis em ficha técnica no ANEXO 1. A estrutura do PHBV, como já comparada com a
estrutura do PHB, é representada pela Figura 4.1.1.2.

Figura 4.1.1.2 - Mero de PHBV
Fonte: Laboratório de Biopolímeros UFSCAR.
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4.1.2 A fibra de sisal

Figura 4.1.2.1 - Fibra de sisal picada.
Fonte: Autor

A fibra de sisal picada (Figura 4.1.2.1) foi adquirida através de doação, acondicionada em
pacotes com 10kg. Cada fibra apresenta em média o comprimento de 5mm e o diâmetro de
100 a 200μm. Como já dito, a celulose é o componente que proporciona a grande resistência a
tração nas fibras de sisal, sendo representada pela figura 4.1.2.2:

Figura 4.1.2.2 - Estrutura da celobiose (unidade repetitiva da celulose). .
Fonte: OGEDA (2010).

4.1.3 O aço FEP04

O aço FEP04, cujas especificações e propriedades já foram mencionadas, foi extraído em tiras
de 20 x 150mm da estrutura de um teto de veículo já produzido, apresentando espessura de
0,4mm. A extração dessas tiras são necessárias para serem utilizadas nas análises de
adesividade de superfície e à cola, como efeito comparativo ao compósito de PHBV com 30%
de fibra de sisal. É importante salientar que, para esse trabalho, não é objetivo substituir o Aço
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FEP 04 por um compósito polimérico em equivalência de propriedades, mas avaliar se o
comportamento do material atende às expectativas nas condições de aplicação.
4.1.4 Filme adesivo de PVC homologado

O filme de PVC adesivo (Figura 4.1.4) foi adquirido por compra direta em um fornecedor e
peças homologadas pela montadora do automóvel cuja carroceria foi utilizada. Esse filme é
destinado a aplicação em tetos de automóveis como acessório ou disponibilizado como peça
opcional no momento da compra. Apresenta coloração preto fosco e é homologado para
proteção do teto e melhoria no aspecto visual. A sua utilização na pesquisa se dá nas análises
de adesividade de superfície, como efeito comparativo entre uma aplicação na tira de aço
FEP04 no compósito de PHBV com 30% de fibra de sisal. A empresa não fornece suas
especificações.

Figura 4.1.4 - Adesivo em PVC para teto homologado pela montadora.
Fonte: Autor

4.1.5 Cola estrutural homologada Betaseal U-418.

A cola estrutural Betaseal U-418 (Figura 4.1.5) foi adquirida junto ao filme de PVC, no
mesmo fornecedor. É uma cola destinada à fixação de pára-brisa homologada pela montadora,
mas também utilizada para fixação de outras peças poliméricas, apresentando grande
resistência mecânica. É disponibilizada em tubos com 200g e necessita de bico aplicador. A
cola é anaeróbica e deve ser aplicada em temperaturas acima de 4,4oC, com tempo de cura
para movimentação de 24h (para cordões de 6x12mm), cura total em 7 dias. Seu uso na
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pesquisa é destinado às análises de resistividade à cola, como efeito comparativo, para
aplicações em tiras de aço FEP04 e no compósito de PHB com 30% de sisal.

Figura 4.1.5 - Cola estrutural Betaseal U-418.
Fonte: Autor

4.2 Metodologia

A metodologia para execução desse trabalho foi estabelecida em cinco etapas (Tabela 4.2),
sendo escolhida a análise comparativa entre os comportamentos de uma carroceria com o teto
de chapa, usado como referência, e os comportamentos de carrocerias sem o teto e com o
novo compósito aplicado. A escolha da análise comparativa foi motivada pela possibilidade
de indicar, com maior praticidade, um resultado no intervalo de comportamento de uma
carroceria com e sem o teto devido a aplicação do novo material.
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Tabela 4.2 - Visualização das etapas para desenvolvimento da pesquisa.
ETAPA

DENOMINAÇÃO

1

Análise da Revisão Bibliográfica

2

Fabricação das amostras

3

Caracterizações para escolha da melhor composição PHB/Sisal

4

Análises de aplicação isolada

5

Análises experimentais de aplicação na carroceria

Objetivos de cada etapa descrita na tabela 4.2:

Etapa 1 - Análise da Revisão bibliográfica - Tem o objetivo de abordar os conceitos, as
tecnologias e os trabalhos semelhantes já desenvolvidos em relação ao tema da pesquisa da
tese, de forma a guiar o método proposto através do embasamento adquirido.

Etapa 2 - Fabricação das amostras - Tem o objetivo de executar o processamento das
composições de PHBV com fibra de sisal em várias formulações, misturas, definindo as que
melhor se comportam no processo de extrusão e geram corpos de prova íntegros que
viabilizem os trabalhos de caracterização.

Etapa 3 - Caracterizações para escolha da melhor composição PHBV/Sisal- Tem o
objetivo de aplicar análises para caracterização das formulações definidas na etapa anterior, a
fim de levantar dados para identificar aquela que obteve melhor comportamento geral e que
viabilize o trabalho de análise de aplicação isolada.

Etapa 4 - Análises de aplicação isolada- Tem o objetivo de executar análises de aplicação
padronizadas em novos materiais que visam aplicação em sistemas automotivos. Cada uma
delas para determinar comportamentos de interesse segundo as futura solicitações do novo
material na carroceria.
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Etapa 5 - Análises experimentais de aplicação na carroceria - Tem o objetivo de avaliar o
comportamento da carroceria montada com a peça produzida utilizando o novo material,
compósito PHB/SISAL aplicado no teto em substituição ao aço FEP04 já utilizado e definir se
existe ou não possibilidade de substituição.

4.3 Detalhamento das etapas envolvidas
4.3.1 Etapa 1 - Análise da Revisão bibliográfica

Durante a revisão bibliográfica foram encontrados trabalhos de pesquisa semelhantes,
investigando o comportamento do PHB puro reforçado com a fibra de sisal, em alguns casos
investigando o PHB comparando o comportamento com reforço utilizando outras fibras,
porém não foram encontrados trabalhos que investigaram a aplicação do compósito de
PHB/Sisal em uma situação de aplicação em uma carroceria automotiva, restringindo ainda
mais a incidências das pesquisas já realizadas. não foram localizado trabalhos relacionados a
aplicação do PHBV em automóveis.
4.3.2 Etapa 2 - Fabricação das amostras

4.3.2.1 Preparação das amostras
Os compostos em estudo, contendo PHBV e Sisal, foram preparados em uma extrusora dupla
rosca com perfil de temperaturas de 150°C a 180°C (Figura 4.3.2.1), foram experimentadas
várias composições de 0 a 60% de fibra, porém, as formulações acima de 40% não
apresentaram mistura homogênea, gerando pontos quebradiços inviabilizando a confecção de
corpos de prova. A formulação com 40% foi a máxima viável que possibilitou uma boa
mistura.
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(a)

(b)

Figura 4.3.2.1 - Imagens da extrusora de dupla rosca mostrando a) funil de alimentação da
mistura e b) painel de comando e monitoramento.

Após a extrusão, as misturas foram moldadas por injeção para confecção de corpos de prova
para os ensaios realizados neste trabalho. As condições da moldagem por injeção estão
apresentadas na tabela 4.3.2.1.

Tabela 4.3.2.1 - Condições do Processo de Moldagem por Injeção.
Perfil de Temperatura (°C)

180 / 165/ 160/ 150*

Pressão de Injeção (bar)

700

Tempo de Injeção (s)

7

Pressão de Recalque (bar)

500

Velocidade de Injeção (cm³/s)

15 / 15 / 15 / 15*

Tempo de Recalque (s)

4

Contra-Pressão (bar)

0

Temperatura do Molde (°C)

40
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Tempo de Resfriamento (s)

25

Velocidade de Plastificação (cm³/s)

25 / 25 / 25 / 25*

* valores proporcionais e em ordem decrescente ao percentual de fibra de sisal

4.3.2.2 Identificação das amostras
As amostras foram identificadas de acordo com a tabela 4.3.2.2.

Tabela 4.3.2.2 - Identificação das amostras
Identificação

Composição correspondente

AFK170317

PHBV + 30% Sisal

AFK170318

PHBV + 40% Sisal

AFK170319

PHBV + 20% Sisal

AFK170457

Virgem (PHBV puro)

4.3.2.3 Aspecto visual das amostras
Foram fabricados 40 corpos de prova de cada composição, de acordo com as normas ASTM
específicas para cada análise detalhadas a seguir. A tabela 4.3.2.3 exibe imagens dos copos
de prova nas composições de PHBV com 0 (a) a 40% (b) de sisal, percentual máximo, apenas
para efeito comparativo da coloração promovida pelo sisal.
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Tabela 4.3.2.3 - Aspecto visual das amostras.
Aspecto visual das amostras de PHBV de acordo com o percentual de sisal.
0%

20%

30%

40%

4.3.1 Etapa 3 - Caracterizações para escolha da melhor composição PHB/Sisal

4.3.3.1 Ensaio de impacto Izod

Este é um dos testes de impacto mais utilizados para determinar a energia de impacto ou a
tenacidade de um corpo de prova padrão através do choque com um pêndulo de energia
conhecida (Figura 4.3.3.1). Difere do teste de Impacto Charpy pelo posicionamento do corpo
de prova retangular, que no teste Izod, encontra-se verticalmente posicionado e engastado em
uma de suas extremidades. As regiões de fratura foram úteis para avaliação da morfologia
utilizando Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV. A norma utilizada para esse ensaio
foi a ASTM D256:2010, com temperatura de 23ºC , umidade de 50% , pêndulo de 1,0J no
equipamento NZ Philpolymer, modelo XJC – 25D.
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(a)

(b)

Figura 4.3.3.1 - Equipamento para ensaio de impacto Izod. a) imagem do equipamento com
corpo de prova posicionado e b) detalhe do corpo de prova e pêndulo.

4.3.3.2 Ensaio de tração

Este ensaio é usado para aquisição de dados de propriedades sob tração para controle e
especificação de materiais plásticos. É usados também para caracterização qualitativa e para
pesquisa e desenvolvimento. As propriedades sob tração são bastante suscetíveis à preparação
da amostra e a velocidade e ambiente de ensaio. Seus resultados serão úteis para avaliar
determinar a melhor composição de PHB/fibra de sisal e alimentar os dados para simulação
de aplicação. A norma utilizada para o ensaio de tração foi a ASTM D638:2014, à
temperatura de 23º C, umidade de 50%, Célula de carga de 5,0kN, distância entre as garras de
115mm e velocidade de 5,0 e 50,0 mm/min, utilizando o equipamento Instron EMIC, modelo
23-30 (Figura 4.3.3.2).
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(a)

(b)

Figura 4.3.3.2 - Equipamento para ensaio de tração. a) imagem do equipamento com corpo de
prova posicionado e b) detalhe do corpo de prova montado.

4.3.3.3 Ensaio de compressão

O ensaio de compressão (Figura 4.3.3.3) é utilizado para obter dados de propriedades sob
compressão de materiais plásticos para seu controle e especificação, bem como caracterização
qualitativa e pesquisa e desenvolvimento. O ensaio de compressão realizado utilizando a
norma ASTM D695:2015, à temperatura de 23º C, umidade de 50%, célula de carga de 5kN e
velocidade do ensaio de 1,3mm/min, utilizando o equipamento Instron EMIC, modelo 23-30.

(a)

(b)

Figura 4.3.3.3 - Equipamento para ensaio de compressão. a) imagem do equipamento
montado para compressão e b) detalhe do corpo de prova montado.
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4.3.3.4 Ensaio de flexão

Este ensaio é usado para aquisição de dados de propriedades sob flexão para controle e
especificação de materiais assim como para caracterização qualitativa e para pesquisa e
desenvolvimento. Foi usada a norma ASTM D790:2017, à temperatura de 23º C, umidade de
50%, célula de carga de 5kN, velocidade de ensaio de 1,3mm/min, utilizando o equipamento
Instron EMIC, modelo 23-30 (Figura 4.3.3.4).

(a)

(b)

Figura 4.3.3.4 - Equipamento para ensaio de flexão (mesmo utilizado para tração e
compressão. a) imagem do equipamento e b) detalhe do corpo de prova montado.

4.3.3.5 Ensaio de termogravimetria (TG)

A análise termogravimétrica (TG ou TGA) é uma ferramenta largamente utilizada para a
caracterização de materiais para diversas aplicações, sobretudo para a caracterização de
polímeros. Esta análise baseia-se na medição contínua da massa da amostra em função da
temperatura ou tempo e sob atmosfera controlada (MAGNANI, 2000). Os resultados obtidos
a partir da análise termogravimétrica são apresentados em curvas de variação de massa versus
temperatura e, a partir dessas informações é possível determinar, por exemplo, composição da
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amostra, estabilidade térmica e quantificação de resíduos inorgânicos (COSTA, 2012). O
equipamento usado na análise, Perkin Elmer - Pyris I TGA (Figura 4.3.3.5) é constituído por
uma microbalança e um forno conectados a um programador responsável pelo controle do
perfil de temperaturas a que a amostra será submetida (CANEVAROLO, 2003). A tabela
4.3.3.5 indica a massa inicial das amostras utilizadas.

Tabela 4.3.3.5 - Massa inicial das amostras utilizadas para o ensaio de termogravimetria.
Identificação

Massa inicial (mg)

AFK170317

9,749

AFK170318

10,805

AFK170319

8,886

AFK170457

11,139

Para a os compostos de PHB com fibra de sisal, o dado importante a ser coletado é a
temperatura de início de perda de massa. A faixa de temperatura do ensaio foi de 25 a 800 oC,
taxa de aquecimento de 10oC /min, N2 como gás utilizado com vazão de 50ml/min, suporte da
amostra de platina.

Figura 4.3.3.5 - Equipamento Perkin Elmer - Pyris I TGA utilizado para ensaio de
termogravimetria.
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4.3.3.6 Análise morfológica (MEV)

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica na qual um feixe de elétrons focalizado
varre a superfície da amostra, interagindo com a matéria. Desta interação, são gerados
diferentes tipos de sinais que podem oferecer informações sobre a morfologia e composição
química do material. Os elétrons secundários emitidos são os mais utilizados para a obtenção
da imagem que oferece informações sobre a morfologia e a topografia do material. Já elétrons
retroespalhados, cuja intensidade está ligada ao número atômico, podem ser utilizados para a
construção da imagem que fornece informações sobre a distribuição dos elementos químicos
na imagem. Outro sinal importante é composto dos fótons emitidos de raios-x característicos
que permitem a identificação qualitativa dos elementos presentes em sua composição
(CANEVAROLO, 2003).

A identificação qualitativa dos elementos presentes na amostra foi realizada via EDS (Energy
Dispersive Spectroscopy – Espectroscopia por Dispersão de Energia de Raios-X) acoplado ao
MEV, Microscópio Eletrônico de Varredura – FEI INSPECT S50 (Figura 4.3.3.6). A análise
via EDS é uma técnica que caracteriza os elementos presentes na amostra, e não os
compostos, sendo que o limite de detecção pode chegar a 0,1% de concentração em massa.

Figura 4.3.3.6 - Equipamento MEV FEI INSPECT S50
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4.3.4 Etapa 4 - Análises de aplicação isolada

4.3.4.1 Envelhecimento térmico em estufa

O ensaio de envelhecimento térmico foi realizado em 5 corpos de prova em estufa com
circulação e renovação de ar forçada da marca Ethik, modelo 420TD (Figura 4.3.4.1), por um
período de 1000 horas na temperatura de 80°C. O tempo de ensaio foi definido segundo testes
para aplicação automobilística e, posteriormente, foi feito um ensaio de tração na amostra
para avaliar a perda de propriedades.

Figura 4.3.4.1 - Imagem da estufa da marca Ethik, modelo 420TD, utilizada para o ensaio de
envelhecimento acelerado.
Fonte: ETHIK

4.3.4.2 Ensaio de tração das amostras envelhecidas

O ensaio de tração das amostras envelhecidas foram realizados utilizando o mesmo
equipamento e parâmetros das amostras sem sem envelhecimento. O objetivo deste teste
adicional é mensurar as propriedades sob tração das amostras após o processo de
envelhecimento acelerado em estufa, a fim de comparar com as propriedades antes do
envelhecimento.
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4.3.4.3 Ensaio de flamabilidade

Ensaios de flamabilidade são utilizados para medir e descrever a resposta dos materiais e
produtos ao calor e à chama sob condições controladas. Este ensaio não simula condições
reais de incêndio. O objetivo é verificar o comportamento de materiais utilizados sob a
estrutura da carroceria, nos sistema de acabamento, verificando o risco de velocidade de
propagação de chama.

Nesse teste os corpos de prova são mantidos horizontalmente e a chama, com altura de 20
mm, deve ser aplicada na superfície inferior dos mesmos. A duração da aplicação da chama
deve ser de 30 segundos. São feitas duas marcações diretamente no corpo de prova, sendo o
Ponto A a 25 mm de distância do início do corpo de prova e o Ponto B a 100 mm de distância
do início do corpo de prova. Com auxílio de um cronômetro digital (calibrado), mede-se o
tempo que a chama leva para percorrer a distância de A a B. Os parâmetros da montadora,
para valores máximos de velocidade de queima, foram utilizados, mas para efeito de
divulgação utiliza-se o valor da RESOLUÇÃO Nº 498, DE 29 DE JULHO DE 2014, do
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, que especifica um valor máximo
de 100 mm/min. Para o teste foi utilizada a norma UL 94 HB:1997, que estabelece o Padrão
para Segurança da Inflamabilidade de Materiais Plásticos para Peças em Dispositivos e Testes
de Aparelhos, para preparação do teste e ajustada com os procedimentos da montadora para a
consideração dos valores de velocidade de chama.

4.3.4.4 Ensaio de adesividade de superfície

Para realização do ensaio, tiras do adesivo homologado foram aplicadas sobre 5 corpos de
prova de dimensões de 50 mm x 12mm x 3 mm da amostra PHB com 30% de fibra de sisal. O
mesmo procedimento foi realizado para aplicação do adesivo sobre corpos de prova de mesma
dimensão extraídos de uma chapa de aço FEP04 removida de parte do teto de um veículo.
A amostra e a chapa foram submetidas à um ensaio de tração de modo que a fita fosse
tracionada por sua extremidade e o corpo de prova mantido perpendicular ao sentido de
solicitação, com o objetivo de gerar valores comparativos entre os materiais de base. O
procedimento segue parâmetros específicos internos da montadora.
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(a)

(b)

Figura 4.3.4.4 - Imagem do ensaio de adesividade de superfície utilizando o equipamento de
tração. a) Início do ensaio e b) meio do ensaio.

4.3.4.5 Ensaio de adesividade à cola

Para a realização do ensaio, cordões da cola homologada pelo fabricante foram aplicadas
sobre 5 corpos de prova de dimensões de 50 mm x 12 mm x 3 mm da amostra de PHB com
305 de fibra de sisal. Tiras de aço retiradas do teto, de mesmo formato e dimensões da
amostra de PHB/30% de sisal, foram coladas a essa mesma amostra gerando sanduíches
AÇO/COLA/AÇO e AÇO/COLA/PHB, simulando condições de aplicação para efeito
comparativo. Os corpos de prova resultantes foram posicionados e tracionados no sentido
normal ao de solicitação (vertical). A norma utilizada foi a da montadora com os parâmetros
de temperatura a 23º C, umidade de 50%, célula de carga de 500N, distancia entre garras de
40mm, velocidade do ensaio de 50mm/min e equipamento de tração Instron EMIC, modelo
23-30. O tempo de cura foi utilizado segundo as especificações do fornecedor da cola
BETASEAL U418 (Item 4.1.5 - Materiais), idêntico ao tempo de cura utilizado nas aplicações
comuns em carroceria.
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4.3.5 Etapa 5 - Análises experimentais de aplicação na carroceria
4.3.5.1 Simulação computacional de ensaio de torção da carroceria

Os ensaios computacionais de avaliação da carroceria são úteis para uma previsão
significativa do comportamento real da carroceria em diversas solicitações como torção,
flexão, amancabilidade e pulmonamento, já citados anteriormente. Também é possível
verificar o comportamento em situações de colisão frontais, laterais e traseiras. Soma-se a
esses recursos as verificações de comportamento aerodinâmico. Os softwares e suas versões
utilizadas são específicos de cada montadora, sendo sigilosa a divulgação dessas
especificações. Nas análises de torção da carroceria, foi utilizado um software específico
preparado pelo fornecedor para atendimento às necessidades da engenharia da montadora.
A análise de torção é a mais significativa quando se deseja avaliar o comportamento de um
novo material aplicado á carroceria, pois é a solicitação mecânica que proporciona maior
movimento angular das peças envolvidas.
A norma utilizada para essa análise segue os mesmos parâmetros da norma para análise física
geral (7N9050) e pode ser usada a norma específica LP7N063 (2019). Em ambas as normas a
carroceria a ser ensaiada pode ser submetida em quatro situações:
● condição 1 - carroceria nua (sem as partes móveis, sem para-brisa e sem travessa de
reforço sob o painel);
● condição 2 - carroceria nua com travessa de reforço sob o painel;
● condição 3 - carroceria nua com travessa de reforço sob o painel e com para brisa;
● condição 4 - veículo completo.

A condição escolhida devido à praticidade e agenda foi a condição 3, sendo realizado o
procedimento na engenharia de produto da montadora, na área definida como Concept &
Integration - Vehicle Virtual Validation.

Foi utilizado o modelo virtual da carroceria de um veículo produzido no Brasil, ano 2019,
para a avaliação comparativa entre os modelos com teto em aço FEP04, identificado como
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baseline (Figura 4.3.5.1), um modelo sem teto de aço e o outro modelo com novo compósito
aplicado como material do teto, para o qual o software foi alimentado com as propriedades
necessárias para a análise e oriundas das análises de caracterização.

Figura 4.3.5.1 - Imagem virtual da carroceria para as análises de torção com teto montado e
com para-brisa (baseline).

As cargas aplicadas na análise foram superdimensionadas, por questões de sigilo, para a carga
máxima permitida pela norma, a fim de não gerar imagens de resultados que possam ser
avaliados público externo como pontos de possíveis falhas ou fragilizados. O valor de carga
aplicado foi de 2 vezes maior ao normalizado e aplicado para os testes rotineiros.
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4.3.5.2 Ensaio de torção da carroceria em bancada dedicada

Não foi possível produzir um teto com o novo compósito para o ensaio físico de torção, a fim
de avaliar o seu comportamento em comparação aos modelos sem o teto e com o teto em aço
FEP04, porém, é importante realizar uma análise física para comprovação dos valores
encontrados na análise virtual, utilizando um veículo com teto montado, identificado como
baseline. Caso os valores dos resultados físicos encontrados para a configuração baseline
sejam próximos dos valores dos resultados encontrados na simulação computacional, tornamse mais confiáveis os demais resultados para as configurações sem teto e com o novo material
aplicado.

A norma para essa análise é a LP7N063, na condição 3 (mesma condição da análise virtual) já
mencionada anteriormente, utilizando a mesma carroceria do modelo escolhido. A carroceria
é posicionada em uma bancada específica, fixada na mesma através dos pontos de fixação da
suspensão. Logicamente, para evitar absorção da carga de torção, as molas são removidas e a
suspensão é soldada a carroceria, proporcionando rigidez. Em todos os vãos são fixados
transdutores para avaliar a variação no dimensionamento cruzado, que podem interferir no
funcionamento das partes móveis ou indicar um rompimento de sistemas de fixação colados
(Figura 4.3.5.2).

Figura 4.3.5.2 - Imagem ilustrativa da carroceria em análises de torção com teto montado e com para-brisa
(baseline). NOTA: a imagem real do veículo utilizado não pode ser divulgada devido às regras de sigilo da
montadora.
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Para a medição de rigidez torcional, aplica-se o torque de 200 daNm no sentido horário
medindo os deslocamentos nas longarinas próximo ao centro dos eixos do veículo. O
enrijecimento das suspensões seguiu o especificado na norma do ensaio, sendo através do
amortecedor na suspensão dianteira e através do amortecedor na suspensão traseira.
Para o cálculo da rigidez torcional, usa-se as seguintes equações (Equação 4.3.6.1) para o
ângulo de torção e a rigidez torcional (Equação 4.3.6.2):
𝐿𝑓−𝑅𝑓

Ângulo de torção: 𝛼 = (

Rigidez torcional: 𝐾𝑡 =

𝐷𝑓

𝐿𝑟−𝑅𝑟

)- (

𝐷𝑟

)

𝑀𝑡

(4.3.6.1)

(4.3.6.2)

𝛼

Onde,
Lf (left front) é o ponto de referência na parte anterior esquerda;
Rf (Right front) é o ponto de referência na parte anterior direita;
Df é a distância entre eixos frontal;
Lr (left Rear) é o ponto de referência na parte posterior esquerda;
Rr (Right Rear) é o ponto de referência na parte posterior direita;
Dr é a distância entre eixos traseiro;
Mt é o momento torçor aplicado.

O valor de rigidez torcional é estabelecido na unidade daNm/rad.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir estão apresentados os resultados das etapas de fabricação e das análises realizadas.
Os valores apresentam a média e o devido desvio padrão, que indica a dispersão em torno da
média, sendo os valores mais baixos desse desvio indicadores de maior proximidade da média
ou dos valores esperados. A discussão apresenta o comparativo entre os resultados e a
percepção dos comportamentos.
5.1 Fabricação das amostras

O processo de fabricação das amostras iniciou com o PHBV virgem, com 0% de fibra de
sisal, a fim de poder mensurar o ganho proporcionado pela fibra de sisal picada. Foram
definidas escalas com intervalos de 10% da fibra em volume, iniciando em 10% e seguindo
até 60% de fibra. As amostras fabricadas com formulação igual e acima de 50% não
apresentaram boa integridade, se apresentando excessivamente quebradiças e com
descolamento excessivo de fibras, possivelmente provocado pelo excesso de fibras, com
pouco envolvimento da fibra pela matriz gerando baixa energia de ligação na interface
matriz/fibra, gerando o descolamento prematuro mesmo sem aplicação de carga. Devido a
esse comportamento, para o percentual máximo foi estabelecida a composição de 40%. Para a
definição do percentual mínimo, foi desconsiderada a composição com 10% de fibra, por se
apresentar visualmente semelhante às amostras fabricadas com produto virgem, considerando
a experiência de pesquisas já realizadas, citadas no estudo bibliográfico, e as formulações
comumente aplicadas em compósitos para aplicação automotiva, que está na média de 33%.
Foram então estabelecidas as formulações de 0, 20, 30 e 40% para uma melhor verificação da
contribuição da fibra de sisal.

5.2 Avaliação das propriedades após a carga de fibra de sisal para escolha da melhor
composição

As amostras com as formulações escolhidas foram submetidas aos ensaios a seguir para a
caracterização e escolha da composição que apresentasse melhor comportamento.
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5.2.1 Análise dos resultados de resistência ao impacto Izod

As tabelas 5.2.1.1 a 5.2.1.4 exibem os resultados individuais de cada amostra após os ensaios
de impacto Izod, citando um valor médio em J/m na penúltima linha para cada composição.
Os resultados foram obtidos em 10/04/2017. Já é possível, nessa primeira análise, identificar a
contribuição da fibra para o compósito, pois para o PHBV puro (0%) a resistência ao impacto
atingiu valor médio de 12,99J/m, passando a 19,35J/m com a adição de 20% de fibra, logo
após passando a 19,91J/m, com adição de 30% de fibra e atingindo o valor máximo de
21,03J/m para a adição de 40% de fibra, indicando uma melhoria final de 38,23% nessa
última composição devido à adição da fibra, indicando que houve uma boa interação na
interface fibra/matriz e a contribuição da resistência à tração de cada fibra individual.
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Tabela 5.2.1.1 - Resultados de Resistência ao Impacto da amostra AFK170457 (0% de fibra)

Tabela 5.2.1.2 - Resultados de Resistência ao Impacto da amostra AFK170319 (20% de
fibra).
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Tabela 5.2.1.3 - Resultados de Resistência ao Impacto da amostra AFK170317 (30% de
fibra).

Tabela 5.2.1.4 - Resultados de Resistência ao Impacto da amostra AFK170318 (40% de
fibra).
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5.2.2 Análise dos resultados de resistência à tração

As tabelas (5.2.2.1 a 5.2.2.4) e figuras (gráficos de 5.2.2.1 a 5.2.2.4) exibem os resultados
após a análise de resistência à tração para as composições de PHBV com 0 a 40% de fibra de
sisal. O módulo de elasticidade do material virgem (0% de fibra) apresenta resultado de
2,72GPa sendo melhorado após a carga de fibra atingindo melhor resultado na composição
com 30% de fibra de sisal, atingindo o valor de 3,91GPa, melhoria de 30,43%. Já a tensão na
ruptura inicia em 19,72MPa no material virgem e atinge melhor resultado na composição com
20% de fibra de sisal, com o resultado de 19,86MPa, pequena melhoria de 0,7%. Para as
composições com 30 e 40% de fibra de sisal os resultados de tensão de ruptura foram
inferiores, apresentando, respectivamente, 19,90MPa e 17,77MPa, que podem ser justificados
por queda na interação fibra/matriz na interface devido ao maior volume de fibra, com maior
percentual de descolamento. As análises foram realizadas no dia 10/04/17 a temperatura de
23°C.

Tabela 5.2.2.1 - Resultados de resistência à tração da amostra AFK170457 (0% de fibra)

Figura 5.2.2.1 - Gráfico de tensão x deformação sob tração da amostra AFK170457 (0% de
fibra).
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Tabela 5.2.2.2 - Resultados de resistência à tração da amostra AFK170319 (20% de fibra).

Figura 5.2.2.2 - Gráfico de tensão x deformação sob tração da amostra AFK170319 (20% de
fibra).
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Tabela 5.2.2.3 - Resultados de resistência à tração da amostra AFK170317 (30% de fibra).

Figura 5.2.2.3 - Gráfico de tensão x deformação sob tração da amostra AFK170317 (30% de
fibra).
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Tabela 5.2.2.4 - Resultados de resistência à tração da amostra AFK170318 (40% de fibra).

Figura 5.2.2.4 - Gráfico de tensão x deformação sob tração da amostra AFK170318 (40% de
fibra).
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5.2.3 Análise dos resultados de resistência à flexão

As tabelas (5.2.3.1 a 5.2.3.4) e figuras (gráficos de 5.2.3.1 a 5.2.3.4) a seguir exibem os
resultados após a análise de resistência à flexão para as composições de PHB com 0 a 40% de
fibra de sisal. Quanto ao módulo de elasticidade em flexão, a composição com 0% de fibra
(virgem) apresentou uma valor de 3,72GPa, havendo uma melhoria significativa de 16,22%
para a composição com 40% de fibra, que apresentou um resultado de 4,44GPa devido à carga
de fibra. Quanto à resistência à flexão na ruptura, o material virgem apresentou um resultado
de 24,06MPa, sendo que houve um ganho para a amostra com 20% de fibra de sisal, que
também apresentou resultado bem próximo da amostra com 40% de sisal (29,38 e 29,28
respectivamente). O alongamento na ruptura foi de 0,68% para as amostras com 0% de fibra,
contra um maior resultado para a composição com 30% de fibra, que apresentou resultado de
0,90%. As análises foram realizadas no dia 10/04/18.

Tabela 5.2.3.1 - Resultados de resistência à flexão da amostra AFK170457 (0% de fibra).
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Figura 5.2.3.1 - Gráfico de tensão x deformação sob flexão da amostra AFK170457 (0% de
fibra).

Tabela 5.2.3.2 - Resultados de resistência à flexão da amostra AFK170319 (20% de fibra).

Figura 5.2.3.2 - Gráfico de tensão x deformação sob flexão da amostra AFK170319 (20% de
fibra).
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Tabela 5.2.3.3 - Resultados de resistência à flexão da amostra AFK170317 (30% de fibra).

Figura 5.2.3.3 - Gráfico de tensão x deformação sob flexão da amostra AFK170317 (30% de
fibra).

Tabela 5.2.3.4 - Resultados de resistência à flexão da amostra AFK170318(40% de fibra).
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Figura 5.2.3.4 - Gráfico de tensão x deformação sob flexão da amostra AFK170318 (40% de
fibra).

5.2.4 Análise dos resultados de resistência à compressão

As tabelas e figuras (gráficos) a seguir exibem os resultados após a análise de resistência à
compressão para as composições de PHB com 0 a 40% de fibra de sisal. Os resultados obtidos
nessa análise foram bem próximos para todas as amostras, indicando que o percentual de fibra
de sisal não contribui significativamente para um aumento de resistência à compressão nas
composições. A maior melhoria para a carga máxima em compressão foi de 1695,90N, na
composição com 30% de fibra de sisal, contra 1583,74N para o material virgem, aumento de
6,61%. Para a carga máxima em compressão as composições com 20 e 30% de sisal
apresentaram valores inferiores, 1362,77 e 1351,74N, respectivamente. Em resistência à
compressão a mesma composição de 30% apresentou maior resultado com 40,76Mpa, contra
38,07MPa do material virgem, representando uma melhoria de 6,60%. Esses resultados
podem ser interpretados por uma contribuição da fase fibra na matriz, onde a fibra cumpre o
papel de diminuir o deslocamento da matriz devido à uma boa interação na interface,
minimizando o deslocamento percentual em compressão no sentido perpendicular à carga,
gerando maior resistência ao compósito reforçado com fibra.

89
Universidade Federal de Ouro Preto. Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação.
REDEMAT – UFOP/UEMG

Desenvolvimento de compósito de polímero biodegradável PHBV e fibra de sisal com análise de aplicação em teto de automóvel
Acir Fortunato Paiva

Tabela 5.2.4.1 -Resultados de resistência à compressão da amostra AFK170457 (0% de fibra).

Figura 5.2.4.1 - Gráfico de tensão x deformação sob compressão da amostra AFK170457 (0%
de fibra)
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Tabela 5.2.4.2 - Resultados de resistência à compressão da amostra AFK170319(20% de
fibra).

Figura 5.2.4.2 - Gráfico de tensão x deformação sob compressão da amostra AFK170319
(20% de fibra).
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Tabela 5.2.4.3- Resultados de resistência à compressão da amostra AFK170317(30% de
fibra).

Figura 5.2.4.3 - Gráfico de tensão x deformação sob compressão da amostra AFK170317
(30% de fibra)
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Tabela 5.2.4.4- Resultados de resistência à compressão da amostra AFK170318(40% de
fibra).

Figura 5.2.4.4 - Gráfico de tensão x deformação sob compressão da amostra AFK170318
(40% de fibra).
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5.2.5 Análise dos resultados de comportamento térmico (Termogravimetria)

Na figura 5.2.5 podem ser observadas as curvas de TG (Termogravimetria) das amostras de
PHB com composição de 0 a 40% de fibra de sisal. A tabela 4.3.3.5 indica a massa inicial das
amostras utilizadas para o ensaio de termogravimetria relembra a identificação das amostras
para melhor interpretação do gráfico:

Figura 5.2.5 - Comparação das curvas Tg referentes às amostras com 0 a 40% de fibra de
sisal.

Percebe-se que não houve melhoria nas composições quanto à decomposição térmica devido à
inserção da fibra de sisal. A queda de massa inicia para todas as composições em
aproximadamente 222,81°C, com perda de massa total a 349,65°C. Um resultado para ambas
as composições pode ser considerada para a temperatura de aplicação na carroceria, que
geralmente não ultrapassa os 120°C em situações normais de uso.
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5.2.6 Análise de morfologia e composição

As tabelas e figuras de numeros 5.2.6.1 a 5.2.6.4 a seguir exibem os resultados após a análise
de morfologia utilizando a técnica MEV para as composições de PHB com 0 a 40% de fibra
de sisal após os ensaios de tração e impacto. As análises de morfologia e identificação da
composição foram realizadas em 10/04/18. As amostras com 0% de fibra de sisal (PHB
virgem) apresentaram uma superfície homogênea, sem a presença de aglomerados e
característica de fratura frágil, sem indícios de deformação plástica. Na figura 5.2.6.1 é
possível observar a presença de poros (indicado com as setas verdes). Para as demais amostras
analisadas, as quais apresentam fibra em sua composição, diferentemente da amostra sem
fibra, não apresentam uma superfície de fratura uniforme e homogênea. É possível observar a
presença das fibras dispersas na matriz e que as mesmas não estão aglomeradas, apresentando
uma boa homogeneidade na mistura. Também apresentam alguns pontos de descolamento,
identificados pelas setas vermelhas, que indicam o rompimento da interação na interface
fibra/matriz, justificando a absorção de energia nas análises realizadas e o maior resultado de
resistência mecânica para as composições com o maior percentual de fibra.
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5.2.6.1 Análise de morfologia e composição da amostra AFK170457 (0% de fibra)

Morfologia

O material virgem (0% de fibra) apresenta superfície de fratura homogênea e alguns poros na
imagem, provavelmente falhas devido ao processo de injeção.

Figura 5.2.6.1 - Micrografia das amostras AFK170457 (0% de fibra) com aumentos de:
(a) 50X, (b) 100X, (c) 200X, (d) 200X, (e) 200X e (f) 200X.
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Composição

Na composição (Tabela 5.2.6.1), detalhe para o carbono e o oxigênio, como parte da estrutura
da matriz e fibra, e os elementos cálcio e titânio, que podem ser explicados por material
inorgânico.

Tabela 5.2.6.1 - Análises de EDS para identificação da composição nas amostras AFK170457
(0% de fibra).
(%) em Massa
Elemento
Figura 5.2.6.1 (e)

Figura 5.2.6.1 (f)

C

49,82

50,11

O

41,58

41,50

Ca

5,18

5,72

Ti

2,83

2,67

97
Universidade Federal de Ouro Preto. Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação.
REDEMAT – UFOP/UEMG

Desenvolvimento de compósito de polímero biodegradável PHBV e fibra de sisal com análise de aplicação em teto de automóvel
Acir Fortunato Paiva

5.2.6.2 Análise de morfologia e composição da amostra AFK170319 (20% de fibra)
Morfologia
Na composição 20% de fibra a superfície de fratura apresentou-se menos homogênea, com
boa interação fibra/matriz, pois a fibras apresentam-se bem circundadas pela matriz.
Apresentou alguns poros e descolamentos de fibra (Figura 5.2.6.2.1).

Figura 5.2.6.2.1 - Micrografia das amostras AFK170319 (20% de fibra) com aumentos de:(a)
50X, (b) 100X, (c) 200X, (d) 200X, (e) 200X e (f) 200X.
Composição
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Para identificação da composição, foram utilizadas as micrografias que podem ser vistas na
Figura 5.2.6.2.2.

Figura 5.2.6.2.2 - Micrografia das amostras AFK170319 (20% de fibra) com aumentos de:
(a) 200X e (b) 200X.

Tabela 5.2.6.2 - Análises de EDS para identificação da composição nas amostras AFK170319
(20% de fibra).

(%) em Massa
Elemento
Figura 5.2.6.2.1 (a)

Figura 5.2.6.2.1 (b)

C

48,13

47,61

O

42,75

44,03

Si

2,12

1,95

K

0,66

0,74

Ca

4,52

4,18

Ti

1,82

1,48

99
Universidade Federal de Ouro Preto. Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação.
REDEMAT – UFOP/UEMG

Desenvolvimento de compósito de polímero biodegradável PHBV e fibra de sisal com análise de aplicação em teto de automóvel
Acir Fortunato Paiva

5.2.6.3 Análise de morfologia e composição da amostra AFK170317 (30% de fibra)
Morfologia

Na composição com 30% de fibra de sisal, a superfície de fratura, logicamente, apresentou-se
ainda menos homogênea comparada com a composição de 20%, com superfície mais rugosa e
mais partículas de fibras dispersa, porém, com poucos descolamentos de fibra da matriz,
indicando um bom percentual de composição, gerando boa interação na interface fibra/matriz
(Figura 5.2.6.3.1).

Figura 5.2.6.3.1 - Micrografia das amostras AFK170317 (30% de fibra) com aumentos de:(a)
50X, (b) 100X, (c) 100X, (d) 500X.
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Composição
Para identificação da composição, foram utilizadas as micrografias que podem ser vistas na
Figura 5.2.6.3.2.

Figura 5.2.6.3.2 - Micrografia das amostras AFK170317 (30% de fibra) com aumentos de:(a)
200X, (b) 200X, (c) 200X, (d) 200X.
Tabela 5.2.6.3 - Análises de EDS para identificação da composição nas amostras AFK170317
(30% de fibra).
(%) em Massa
Elemento
Figura 5.2.6.3.2 (a)

Figura 5.2.6.3.2 (b)

Figura 5.2.6.3.2 (d)

C

40,13

44,47

48,28

O

44,02

46,05

42,75

Mg

-

0,62

-

Cl

-

0,42

-

K

-

1,28

0,52

Ca

-

5,63

4,72

Ti

-

1,53

1,94

Si

25,84

-

1,79
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5.2.6.4 Análise de morfologia e composição da amostra AFK170318 (40% de fibra).
Morfologia
As amostras com 40% de fibra de sisal apresentaram superfície de fratura ainda menos
homogênea se comparada com as demais devido à maior quantidade de fibra. Apresentou
alguns pontos de descolamento (Figura 5.2.6.4.1).

Figura 5.2.6.4.1 - Micrografia das amostras AFK170318 (40% de fibra). com aumentos de:
(a) 50X, (b) 100X, (c) 200X, (d) 200X, (e) 200X e (f) 200X.
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Composição
Para identificação da composição, foram utilizadas as micrografias que podem ser vistas na
Figura 5.2.6.4.2.

Figura 5.2.6.4.2 - Micrografias da amostra AFK170318 (40% de fibra) com aumentos de: (a)
200X e (b) 200X.

Tabela 5.2.6.4 - Análises de EDS para identificação da composição nas amostras AFK170318
(40% de fibra).

(%) em Massa
Elemento
Figura 5.2.6.4.2 (a)

Figura 5.2.6.4.2 (b)

C

48,08

47,45

O

43,36

44,14

Si

0,62

0,76

K

0,69

0,64

Ca

5,32

4,95

Ti

1,92

2,06
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5.2.7 Resumo dos resultados para escolha da composição

A tabela 5.2.7 apresenta o resumo dos resultados para as amostras analisadas, apresentando
dados comparativos que foram úteis para a determinação da amostra que apresentou melhor
comportamento. As melhorias nos valores dos comportamentos estão destacados nas células
da tabela com preenchimento mais escuro.

Tabela 5.2.7 - Resumo dos resultados para as amostras analisadas.

AMOSTRAS ( % DE FIBRA DE SISAL)
ANÁLISE
(unidade)

AFK170457 AFK170319 AFK170317 AFK170318
(0%)
(20%)
(30%)
(40%)

Resistência ao impacto (J/m)

12,99

19,35

19,91

21,03

Resistência ao impacto (KJ/m2)

1,28

1,90

1,96

2,07

Módulo de elasticidade sob
tração (GPa)

2,72

3,78

3,91

3,71

Tensão de ruptura (MPa)

19,72

19,86

17,90

17,77

Deformação na ruptura sob
tração (%)

1,07

1,04

1,00

1,08

Carga máxima em compressão
(N)

1.583,74

1.362,77

1.695,90

1.351,74

Resistência à compressão
(MPa)

38,07

32,76

40,76

32,49

Módulo de elasticidade sob
flexão (GPa)

3,72

4,44

4,27

4,39

Resistência à flexão na ruptura
(MPa)

24,06

29,28

29,30

29,14

Deformação na ruptura sob
flexão (%)

0,68

0,88

0,82

0,90
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Visualmente e considerando os números da tabela 5.2.7, os resultados apontaram um melhor
comportamento geral para a composição de PHBV com 30% de fibra de sisal, por apresentar,
considerando o material virgem, o maior aumento no módulo de elasticidade sob tração,
maior valor para a carga máxima em compressão, maior resistência à compressão e maior
resistência à flexão na ruptura. Todas as formulações foram inferiores ao material virgem
quanto à deformação na ruptura, logicamente, devido ao ganho de resistência proporcionado
pelas cargas de fibra, diminuindo a deformação plástica.

Quanto ao comportamento térmico, já citado anteriormente na análise termogravimétrica, não
houve melhoria na estabilidade térmica do PHB devido á introdução da fibra de sisal.

Quanto à morfologia, já mencionada previamente para facilitar a análise das micrografias, o
material virgem apresentou fratura de superfície homogênea, característica de fratura frágil. A
adição das fibras de sisal tornou a superfície de fratura menos uniforme e homogênea,
gerando uma fratura mais dúctil, consequentemente, com maior absorção de energia,
explicando as melhorias nos comportamentos mecânicos, com maior destaque para a
composição com 30% de fibra de sisal.

As análises de EDS em todas as amostras com fibras indicam a presença dos elementos
Silício, Cálcio e Titânio. Estes elementos são comumente relacionados à presença de material
inorgânico presente na composição, que pode se tratar de uma possível contaminação ou da
matriz ou das fibras, ou, no caso de titânio, de aditivo presente na matriz. O carbono e o
oxigênio estão presentes em todas as formulações e são parte da estrutura da matriz e da fibra.

Considerando esses resultados, a composição com 30% de fibra de sisal foi definida a de
melhor comportamento mecânico e que apresentou uma morfologia aceitável, sendo assim,
essa composição será a utilizada nas análises de avaliação do comportamento em aplicações
isoladas.
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5.3 Avaliação do comportamento nas análises de aplicação isoladas

As amostras com 30% de fibra de sisal foram novamente identificadas com o código
AFK180911.

5.3.1 Análise dos resultados de envelhecimento térmico acelerado

Este ensaio foi realizado entre os dias 15 de junho a 26 de julho de 2018 para poder
proporcionar as 1000 horas previstas pela norma, utilizando as amostras com a composição de
30% de fibra de sisal. Foram utilizadas seis amostras para essa análise, com o objetivo de
poder avaliar o seu comportamento sob tração após envelhecidas, comparando com o
comportamento de amostras não envelhecidas.

5.3.2 Análise dos resultados de tração após envelhecimento térmico acelerado

Para as análises de tração, foi utilizado o mesmo equipamento e normas das análises de
caracterização iniciais já descritas. A tabela 5.3.2.2 exibe os resultados obtidos na análise de
tração, com o objetivo de avaliar as propriedades da composição com 30% de fibra de sisal
após o envelhecimento.
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Tabela 5.3.2 - Resultados sob tração para a composição com 30% de fibra (após o
envelhecimento).

A figura 5.3.2 mostra o gráfico da curva tensão x deformação para a composição com 30% de
fibra após o envelhecimento.

Figura 5.3.2 - Curva tensão x deformação para as amostras envelhecidas.

Em uma análise preliminar, percebe-se que houve uma pequena queda nas propriedades após
o envelhecimento, principalmente em dois pontos de interesse que são a tensão de ruptura e o
módulo de elasticidade.
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5.3.3 Análise dos resultados de adesividade de superfície

As tabelas 5.3.3.1 e 5.3.3.2 correspondem aos resultados de carga máxima da amostra
AFK180911 (30% de fibra) e a chapa de aço, respectivamente, quando submetidos ao ensaio
de adesividade de superfície, utilizando sobre as amostras o adesivo homologado.
As figuras 5.3.3.1 e 5.3.3.2 mostram as curvas de carga em função da deformação para as
mesmas.

Tabela 5.3.3.1 - Resultados do ensaio de adesividade da superfície da amostra AFK180911

Figuras 5.3.3.1 - Curvas de carga x deformação da amostra AFK180911
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Tabela 5.3.3.2 - Resultados do ensaio de adesividade da superfície da chapa de aço.

Figura 5.3.3.2 - Curvas de carga x deformação da chapa de aço

Perante os resultados, percebe-se claramente que a adesividade de superfície para a chapa de
aço é muito superior, 7,14N, contra 3,70 da amostra com 30% de sisal. Os valores podem ser
explicados pela natureza das superfícies do aço (pintura) e da AFK180911, ainda não testada
para o adesivo específico.

5.3.4 Análise dos resultados de adesividade à cola

As tabelas 5.3.4.1 e 5.3.4.2 correspondem aos resultados de carga máxima dos corpos de
prova ensaiados, aço-cola-aço e AFK180911-cola-Aço, respectivamente, quando submetidos
ao ensaio de adesividade da cola. As figuras 5.3.4.1 e 5.3.4.2 mostram as curvas de carga em
função da deformação para as mesmas. O aço mencionado se refere ao aço FEP04 pintado.
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Tabela 5.3.4.1 - Resultados do ensaio de adesividade à cola da amostra aço-cola-aço.

Figura 5.3.4.1 - Curvas de carga x deformação dos corpos de prova aço-cola-aço.
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Tabela 5.3.4.2 - Resultados do ensaio de adesividade à cola da amostra AFK180911-cola-aço.

Figura 5.3.4.2 - Curvas de carga x deformação dos corpos de prova AFK180911-cola-Aço.

Inquestionavelmente, o resultado da adesividade à cola na amostra aço-cola-aco foi muito
superior, apresentando valor 3,7 vezes melhor que o resultado da amostra AFK180911-colaAço. Esse bom resultado é explicado pelo desenvolvimento e evolução da afinidade da cola
(adesivo poliuretânico Betaseal) já largamente utilizado no contato com a chapa de aço nas
fixações e vedações da carroceria. A adesividade da mesma cola com a superfície da amostra
AFK180911, para a qual já se esperava um baixo valor, é explicada por se tratar de um novo
material para essa aplicação, não se conhecendo ainda quais os tratamentos de superfície
específicos para melhorar a afinidade com essa cola na sua interface, variações químicas na
cola ou outras colas que podem ter afinidade com o compósito de PHB/sisal.
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5.3.5 Análise dos resultados de flamabilidade

A análise de flamabilidade foi realizada seguindo as especificações da norma UL 94 HB:1997
para mensurar a resistividade as amostras do compósito de PHB com 30% de sisal (amostra
AFK180911). Relembrando que, segundo a RESOLUÇÃO Nº 498, DE 29 DE JULHO DE
2014, do CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, a velocidade máxima de
propagação de chama é de 100 mm/min.
O valor obtido após esta análise foi de 25,5mm/min, indicando um bom comportamento, bem
abaixo do valor máximo especificado.

5.3.6 Resumo dos resultados do comportamento nas análises de aplicação isoladas

A tabela 5.3.6 apresenta o resumo dos resultados obtidos nesta etapa.

Tabela 5.3.6 - Resumo dos resultados nas análises de aplicações isoladas.
ANÁLISE
(unidade)

AMOSTRAS
AFK180911
(não envelhecida)

AFK180911
(Envelhecida)

Aço

AFK180911/
cola/aço

Módulo de elasticidade sob
tração (GPa)

3,91

3,01

-

-

Tensão na ruptura (MPa)

17,90

10,17

-

-

Deformação na ruptura sob
tração (%)

1,00

0,36

-

-

Adesividade da superfície Carga Máxima (N)

3,70

-

7,14

-

Adesividade à cola – Carga
Máxima (N)

-

-

1.080,22

292,30

Velocidade de Propagação da
Chama (mm/min)

25,5

-

-

-
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Resumidamente, nas análises de aplicações isoladas percebeu-se, pelos resultados, um bom
comportamento da amostra AFK180911 (PHBV com 30% de sisal) após o envelhecimento,
com pequena queda no módulo de elasticidade, tensão na ruptura e deformação na ruptura sob
tração. Esses valores podem ser explicados devido à excelente estabilidade dos polímeros
biodegradáveis como o PHB e PHBV.
O melhor melhor resultado da chapa de aço sobre a amostra AFK180911 na adesividade de
superfície pode ser explicada devido à pintura da chapa de aço, com maior afinidade química
do verniz de acabamento com o adesivo já homologado e desenvolvido para esta aplicação. O
mesmo acontece para a adesividade à cola, pois as superfícies de aplicação são as mesmas e a
adesividade à cola da amostra AFK180911 é desconhecida.
A velocidade de propagação de chama, na análise de flamabilidade, atingiu um resultado
melhor que o esperado, apresentando uma grande folga considerando o valor máximo
(100mm/min).
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5.4 Avaliação do comportamento nas análises de aplicação na carroceria
5.4.1 Análise dos resultados da simulação computacional de torção

A simulação computacional de torção foi realizada na condição 3 (carroceria nua com
travessa de reforço sob o painel e com para brisa). As propriedades mecânicas do compósito
de PHB com 30% de fibra de sisal, tabela 5.2.7, identificada por AFK170317, foram inseridas
no software dedicado para simulação do novo material aplicado ao teto do veículo, fazendo
uma análise comparativa na carroceria com o teto de aço (Figura 5.4.1.1a), carroceria sem o
teto de aço (Figura 5.4.1.1b) e a carroceria com o com o teto fabricado com as propriedades
da amostra AFK170317 (Figura 5.4.1.1c).

(a)

(b)

(c)

Figura 5.4.1.1 - Configurações do veículo para a análise computacional de torção. a) com o
teto em aço, b) sem o teto e c) com o teto fabricado na composição AFK170317.

Contraditoriamente aos valores apresentados na pesquisa bibliográfica e ao que se previa
dentro do intervalo de comportamento, a resistência à torção foi consideravelmente
prejudicada pela ausência da chapa do teto, permitindo um aumento de 39,2% no ângulo de
rotação A figura 5.4.1.2 mostra o comportamento normal da linha elástica da carroceria
quando submetida a torção apresentando um valor de rotação máxima de 83rad no ponto de
aplicação (zero). As linhas azul e vermelho representam os lados direito e esquerdo,
respectivamente.
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Figura 5.4.1.2 - Linha elástica da carroceria sob torção aplicada ao veículo com teto.

Já a figura 5.4.1.3 mostra a maior inclinação da linha elástica, indicando maior rotação,
apresentando o valor de 130rad no ponto de aplicação, portanto, menor rigidez torcional.

Figura 5.4.1.3 - Linha elástica da carroceria sob torção aplicada ao veículo sem o teto.

Após a inserção das propriedades da composição AFK170317, foi feita nova análise,
esperando um valor intermediário entre as duas condições anteriores, porém, os resultados
obtidos foram bem próximos da carroceria com o teto em aço, com perda de 3,3% de rigidez,
indicando um excelente comportamento, o que pode ser visto na figura 5.4.1.4.

Figura 5.4.1.4 - Linha elástica da carroceria sob torção com a composição AFK170317.
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A figura 5.4.1.5, exibe as linhas elásticas nas três configurações. A mais inclinada, vermelha,
indica a carroceria sem o teto, a linha amarela logo abaixo indica a carroceria com o teto
montado usando a formulação AFK170317 (PHB com 30% de sisal) e linha inferior,
vermelha, indica a linha elástica da carroceria com o teto em aço. Nesta imagem é possível
perceber a proximidade de comportamento do teto em aço com o teto na formulação
AFK170317. A imagem da carroceria como base da figura 5.4.1.5 é apenas uma referência
para posição das linhas elásticas, pois apresenta um veículo com teto e sem para-brisa.

Figura 5.4.1.5 - Linhas elásticas da carroceria sob torção em três configurações.

Em uma análise visual, chamada resultado de deslocamento relativo, utilizando o mesmo
software, onde a coloração voltada para o cinza indica o menor valor

percentual de

deslocamento com relação a carroceria sem carga de torção e a coloração voltada para o
vermelho indica o maior valor em relação à mesma referência, pode-se comparar os
resultados das análises nas três configurações, conforme a figura 5.4.1.6, onde “a” representa
a carroceria sob torção com o teto em aço, “b” a carroceria sob torção com o teto sem o teto e
“c” a carroceria sob torção com o teto utilizando o compósito AFK170317. Pode-se ver que
os deslocamentos mais incidentes sobre o teto, região laranja, estão bem próximas nas
condições “a’ e “c”. É importante salientar que o deslocamento relativo para essas imagens
está superdimensionado para divulgação, a fim de não publicar o resultado real do veículo,
por questões de sigilo, servindo apenas para efeito comparativo, portanto, estima-se um
resultado melhor que visualizado nessas imagens.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.4.1.6 - Resultados da análise de deslocamento relativo da carroceria sob torção. a)
teto em aço, b) sem o teto e c) com teto utilizando o compósito AFK170317.

Para uma análise de concentrações de carga na estrutura da carroceria, também considerando
as três configurações anteriores, não houve diferença significativa entre a carroceria com o
teto em aço e a carroceria com teto utilizando o compósito AFK170317, o que podemos ver
na figura 5.4.1.7, onde a faixa de cores de cinza a vermelho indicam as concentrações de
carga em ordem crescente. A condição de divulgação das imagens segue o rigor anterior.

(a)

(b)

(c)

Figura 5.4.1.7 - Resultados da análise de concentração de carga na carroceria sob torção. a)
teto em aço, b) sem o teto e c) com teto utilizando o compósito AFK170317.
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5.4.2 Análise dos resultados de torção da carroceria em bancada dedicada

Como já citado no detalhamento desta análise, seu objetivo é verificar se o comportamento na
carroceria real está próximo da simulação computacional

sob torção, nas mesmas

configurações (condição 3), pois foi utilizada a referência da carroceria com o teto em aço
para efeito comparativo de partida, que apresentou o valor de 83daNm/rad de rigidez
torcional.
Na análise física o valor obtido para a rigidez torcional foi de 81.910,90daNm/rad, valor
muito próximo do virtual. Essa pequena diferença pode ser causada por configuração na
montagem do maquinário, posicionamento dos transdutores, torque de aperto dos parafusos de
fixação da carroceria ou até mesmo detalhes construtivos como posição dos pontos de solda e
adesivos utilizados. Com esse resultado, comprova-se a referência para os valores
apresentados nos resultados anteriores.
5.5 Benefício para melhoria no índice de reciclabilidade

As condições de torção da carroceria foram as provas necessárias indicar a possibilidade de
aplicação do PHB com 30% de fibra de sisal (composição AFK170317), onde, perante os
resultados, considera-se positiva a sua aplicação. Como o compósito não está no seu meio de
biodegradabilidade, estando isolado do meio externo pela aplicação de um adesivo já
analisado e, no interior do veículo, não há contato com o meio externo, sua remoção da
carroceria para descarte ao final do ciclo de vida do veículo fica facilitada, bastando a
remoção do adesivo para descarte final. Sendo assim, considera-se um percentual não
mensurado de melhoria no índice de reciclabilidade, já que não será necessário reprocessá-lo
para reutilização em outros componentes, mas descartá-lo em seu ambiente ideal de
biodegradação através de agentes credenciados.
5.6 Contexto comercial de possível aplicação

Uma análise comercial precisa torna-se impossibilitada devido ao fornecimento do PHB
apenas para finalidades de pesquisa. Como já citados os valores por kilo após consultas no
fornecedor e à bibliografia, um teto produzido em aço FEP04 custa aproximadamente $21,5,
já em PHBV puro custaria em média $22,60. Vale lembrar que, em uma possibilidade de
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aplicação, esse valor pode baixar consideravelmente devido ao aumento de produção para
fornecimento em escala industrial.
5.7 Outros benefícios não mensurados de possível aplicação

● Melhoria térmica no interior do veículo, pois a com os valores de condutividade
térmica para o aço FEP04 de aproximadamente 50,2W/m.K e do PHB puro na faixa de
0,4W/m.K, indica que, com uma possível aplicação, haverá uma diminuição da
temperatura interna e consequentemente uma melhoria no conforto interno;
● Pode-se considerar uma melhoria no índice de reciclabilidade não mensurada pelo uso
de uma peça que favorece esse índice, facilitando o processo de descarte;
● Melhoria no índice de ruído interno, devido ao uso de um material com menor
propagação acústica;
● Eliminação da característica de pulmonamento, por se tratar de um material mais
flexível que o aço;
● Melhoria no consumo energético de sistemas como climatização, devido a menor
condutividade térmica;
● Melhoria na dinâmica do veículo devido à diminuição do peso do teto e o baixa na
altura do centro de gravidade.
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6 CONCLUSÕES

Perante os resultados obtidos, a escolha do PHBV e da fibra de sisal picada para a formação
do compósito com 30% de fibra mostrou-se adequada, formando uma boa interação entre fase
fibra e matriz na interface e gerando homogeneidade da mistura nessa composição. A fibra de
sisal picada contribuiu para a melhoria das propriedades do PHBV puro, gerando
propriedades mecânicas superiores como maior módulo de elasticidade , maior resistência à
compressão e maior resistência à flexão. Quanto ao comportamento térmico identificou-se
que a fibra de sisal não proporcionou melhoria significativa para o compósito em qualquer
composição. Quanto à morfologia identificou-se que, nessa composição com 30% de fibra,
houve boa molhabilidade da das fibras, não apresentando aglomerações, indicando uma boa
proporção e afinidade matriz/fibra. Nas análises de aplicação isoladas foi comprovado que
não houve perda significativa de propriedades da composição com 30% de fibra após seu
envelhecimento, estando apta para as condições de aplicação. Quanto à adesividade de
superfície e adesividade à cola o compósito em estudo não atingiu bons resultados,
impossibilitando sua aplicação e necessitando de melhorias no tratamento da superfície ou da
seleção de um adesivo e cola ideais para uma melhor força de adesividade. Quanto à
resistividade à chama, flamabilidade, o compósito em estudo atingiu bom resultado, estando
apto para aplicação. Nas análise de aplicação computacionais sob torção, o resultado obtido
com o material proposto foi satisfatório, apresentando comportamento melhor do que o
esperado perante os cálculos e pesquisas na literatura. Foi comprovada, através da análise
física de torção, que a referência para as simulações computacionais estava correta e os
valores apresentados são plausíveis. Conclui-se que o material proposto está em condições de
substituir o aço FEP04 como material constituinte do teto de um automóvel sob as
solicitações de torção, mas necessita de melhorias quanto aos produtos utilizados na superfície
para melhorar sua adesividade. A separação do material proposto após a vida útil do veículo
fica facilitada, através remoção do adesivo de proteção que o isola do meio de
biodegradabilidade, bastando seu descarte adequado. Conclui-se, finalmente, que há
possibilidade de aplicação desde que haja incentivos na indústria para a aplicação desse tipo
de material a fim de proporcionar as devidas adequações.
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7 CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS AO CONHECIMENTO
A palavra “biodegradabilidade” ou quando se usa o termo “material biodegradável” soa como
impedimento na indústria quando o quesito é aplicação automotiva, por entender que o
material apresenta ciclo de vida menor que os demais materiais de aplicação automotiva já
consagrados, porém, o PHB ou o PHBV apresentam grande estabilidade e não degradam se
não estiverem imersos no meio adequado para biodegradação, portanto, o material pode ser
aplicado desde que seja isolado desse meio, assim como foi projetado neste trabalho. Há ainda
grande desconhecimento e preconceito da indústria automotiva sobre esses materiais,
portanto, considera-se que essa pesquisa contribui para minimizar essa reação e proporcionar
novas aplicações e incentivo a novas pesquisas de aplicação automotiva para os materiais
biodegradáveis como o PHB e PHBV. Essa pesquisa de aplicação em carroceria é inédita e
pode contribuir para novos trabalhos utilizando biomateriais.
8 RELEVÂNCIA DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos atingiram valores dentro da faixa esperada, aproximando-se mais do
comportamento da carroceria com o teto em aço. Perante os cálculos e a as informações da
bibliografia esperavam-se valores mais voltados para a carroceria sem o teto. A comprovação
e relevância desses resultados se deu pela análise física de torção, que comprovou a referência
utilizada nas simulações computacionais utilizando as propriedades geradas para o composto
após as caracterizações e escolha da melhor composição.
9 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
● Avaliação da condutividade térmica entre aço FEP04 e PHB com 30% de fibra
aplicado no teto do automóvel;
● Simulação de uma carroceria automotiva sob torção utilizando PHB como material
constituinte dos painéis externos;
● Avaliação do índice de ruído interno devido à aplicação de polímeros biodegradáveis
como material constituinte dos painéis externos;
● Avaliação da melhoria no índice de reciclabilidade devido à utilização de polímeros
biodegradáveis em uma carroceria;
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● Avaliação de fadiga do teto de uma carroceria utilizando o compósito de PHBV com
30% de fibra de sisal sob solicitações mecânicas previstas pelas normas da montadora.
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ANEXO 1 - Ficha técnica do PHB
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