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RESUMO 

Com o aumento da utilização de polipropileno pela indústria automobilística, devido, 

principalmente, a fatores econômicos e ao conjunto equilibrado de propriedades do material, 

surgem também alguns problemas a serem enfrentados. A degradação do polipropileno, em-

pregado especificamente em áreas externas de veículos, geralmente resulta na alteração dos 

seus aspectos visuais (estéticos), com surgimento de manchas permanentes, descoloração, 

fissuras e aumento da rugosidade, inutilizando o produto muito antes de ocorrer qualquer de-

preciação significativa nas propriedades mecânicas. Procedimentos de exposição em ambien-

tes controlados são constantemente empregados em estudos de degradação de polímeros. Po-

rém, existem poucos trabalhos envolvendo exposições naturais, devido à longa duração e a 

difícil reprodutibilidade desse tipo de exposição. Entretanto, exposições naturais evidenciam 

as amostras em situação real de uso. Mensurar todo o contexto e condições em que um auto-

móvel é exposto em sua vida útil seria impraticável em ambientes controlados, desta maneira, 

por meio de pesquisas, foram selecionadas peças de uma mesma montadora e linha, fabrica-

das no material estudado, que tiveram utilização real no cotidiano de um automóvel, ou seja, 

foram expostas a intempéries e outras circunstâncias em suas vidas úteis. Com o objetivo de 

avaliar a integridade superficial do material, foram extraídas amostras de regiões que apresen-

tavam degradação estética, como; manchas, encardidos, descoloração e rugosidades. Estas 

foram analisadas morfologicamente por microscopia eletrônica de varredura (MEV), mapea-

das de acordo com suas composições químicas superficiais pela técnica de espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS) e analisadas em função da variação da descoloração por um analisa-

dor de cor (RGB). Além disso, pelo entendimento da necessidade de um feedback por parte 

dos proprietários de automóveis a percepção dos materiais pelos usuários em relação à degra-

dação visual sofrida pelas peças estudadas, também foi avaliada neste trabalho. A degradação 

estética do polipropileno, quando utilizado em peças externas de automóveis, pode estar rela-

cionada, entre outros fatores, com alguns aspectos principais: (i) maior exposição superficial 

das partículas de reforço; (ii) aderência de partículas originárias do ambiente na superfície do 

material; (iii) fissuramentos e aumento da rugosidade superficial do polipropileno; (iv) desco-

loração. A relevância dos aspectos visuais foi observada na pesquisa de percepção dos usuá-

rios, tendo como principal resultado a desvalorização dos veículos, como um todo, em função 

da degradação estética das peças fabricadas no material estudado. 

Palavras-chave: degradação estética; EDS; indústria automobilística; MEV; polipropileno. 
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ABSTRACT 

As the automotive industry increases its use of polypropylene, mainly due to economic 

factors and to the balanced properties of this material, problems arising from it need to be 

faced. Polypropylene is specifically used in exterior components of vehicles and its degrada-

tion usually results in alterations of visual (aesthetic) aspects, causing permanent spots, dis-

coloration, cracks and an increase in its roughness, which depreciate the vehicle long before 

the occurrence of any significant damage to mechanical properties. Experiments under con-

trolled environments are constantly performed in studies of polymers degradation, but there 

are few involving natural exposures, because of the long duration and difficult reproducibility 

of this kind of exposure. However, natural exposure tests put the samples into an actual-use 

situation. In controlled environments, it would be impracticable to assess the entire context 

and conditions to which an automobile is subjected during its life cycle. Therefore, after re-

searches, polypropylene parts made by a single automaker and of the same line have been 

selected for this study. These parts had been used in real cars, which means they were ex-

posed to bad weather and other common circumstances. In order to assess the surface integrity 

of the material, samples of areas that presented aesthetic degradation such as spots, grime, 

discoloration and roughnesses were collected and analysed morphologically using scanning 

electron microscopy (SEM). They were also mapped according to their surface’s chemical 

composition by the energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) technique, and analysed in 

terms of the variation of discoloration with a colour analyser (RGB). In addition, understand-

ing the need for a feedback from car owners, this study has also evaluated their perception of 

the parts studied concerning the visual degradation on them. The aesthetic degradation of 

polypropylene when it is used in exterior parts of vehicles can be related to some main as-

pects: (i) greater exposure of reinforcing particles from the surface; (ii) adhesion of particles 

from the environment to the material’s surface; (iii) cracks and increase in surface roughness 

of polypropylene; (iv) discoloration. The relevance of visual aspects could be noted in the 

users’ perception survey, which revealed, as the main result, a depreciation of the vehicles as 

a whole, due to aesthetic degradation of the parts made of polypropylene. 

Key-words: aesthetic degradation; EDS; automotive industry; SEM; polypropylene. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Polímeros: Contexto Histórico 

 

De acordo com a ABIPLAST (2016), com a produção do primeiro polímero totalmen-

te sintético, a resina fenólica ou baquelite (obtida através da reação entre fenol e formaldeído), 

por Leo Baekeland (1863-1944) em 1912, materiais como o marfim dos elefantes, cascos e 

chifres de animais bovinos começam a ser substituídos. Dando assim, inicio a uma substitui-

ção em massa, pela indústria, de materiais tradicionais por polímeros. Ainda de acordo com o 

autor, na década de 1930, os fabricantes de resinas sintéticas, a partir do petróleo, começaram 

a produzir poliestireno (PS), polímeros acrílicos e o policloreto de vinila (PVC). Juntamente a 

este desenvolvimento, os fabricantes também aperfeiçoaram a moldagem por injeção, passan-

do a ser totalmente automática em 1937. Esses dois avanços foram bastante impactantes para 

a indústria do plástico, pois além da diversificação de materiais, houve também considerável 

queda nos preços praticados ao consumidor, tornando-se assim um material mais acessível. 

Nas décadas seguintes diversos avanços e descobertas foram feitas pela indústria de políme-

ros. Como por exemplo, o desenvolvimento da poliamida (PA, Nylon®) nas décadas de 1930 

a 1940, quando os materiais poliméricos deram um passo inédito e importante em direção ao 

corpo humano, no vestuário, moda e estilo das pessoas. Nos anos 1950, a resina melamina-

formaldeído tornou-se popular tanto na fabricação de laminados decorativos (Formica®) 

quanto na fabricação de utensílios domésticos. Também nessa década, os tecidos de poliéster, 

o já citado Nylon® e a Lycra® se figuraram como tendência na indústria têxtil, devido seu 

preço mais acessível que tecidos naturais e praticidade nos cuidados diários. A partir da déca-

da de 1960, o plástico atingiu seu ápice, os materiais plásticos eram vistos como inovadores e 

de bom gosto. 

Segundo a ABIPLAST (2015), nas décadas de 1970 e 1980 os materiais plásticos tive-

ram crescentes avanços tecnológicos. Devido à resistência mecânica, baixa densidade, isola-

ção e flexibilidade, estes materiais passaram a substituir os metais na engenharia e na emer-

gente indústria da computação. Os meios de transporte, seguindo a tendência de outros seto-

res, também tem crescente utilização de polímeros. De 1974 a 1988, o uso desses materiais 

em automóveis passou para 11%. Ainda na década de 1980, de acordo com a ABIPLAST 

(2017), a produção global de plásticos superou a do aço, ingressando o mundo na denominada 
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―Era do Plástico‖. Na década de 1990, embora os polímeros já fossem considerados materiais 

maduros, houve importantes desenvolvimentos nesta década, como por exemplo, na indústria 

alimentícia. Os filmes utilizados para embalar alimentos foram aperfeiçoados, e além de se-

rem mais finos, conferiam aos alimentos maior frescor e tempo de prateleira nos supermerca-

dos, minimizando o desperdício. Também nesta década, com o aumento da preocupação com 

o meio ambiente, são desenvolvidas novas técnicas para recuperar e reciclar estes materiais. 

No período de 2000 a 2017, segundo a ABIPLAST (2016), além das utilizações cita-

das anteriormente, os polímeros são empregados nas mais variadas aplicações: coletes a prova 

de bala; na medicina (próteses, polímeros implantáveis, sangue plástico); telas plásticas flexí-

veis para componentes eletrônicos; em carros autônomos; matéria-prima para impressões 3D 

e outros. Os desafios dos materiais poliméricos neste novo século são; avanço tecnológico, 

proteção ao meio ambiente, prosperidade econômica e melhoria dos padrões de vida para toda 

a humanidade. Ainda de acordo com o autor, atualmente é quase impossível encontrar setores 

onde o plástico não esteja inserido. O material está presente nos artefatos mais primários e 

cotidianos até naqueles de alta tecnologia, mérito da conjunção de propriedades técnicas e 

virtudes de custo / benefício não encontrada em nenhum outro material. 

Na Tabela 1 são apresentadas a primeira ocorrência e a primeira produção industrial 

de alguns polímeros comerciais. 

 

TABELA 1: 

Primeira ocorrência e primeira produção industrial de alguns polímeros comerciais. 

1939

1940

1955

1959

1958

Poliamidas (PA) Nylon

Polietileno de alta densidade (PEAD)

Polipropileno (PP)

Policarbonato (PC)

1915

1900

1933

1930

1953

1954

Polietileno de baixa densidade (PEBD)

1953

POLÍMERO 1 ª OCORRÊNCIA 1 ª PRODUÇÃO INDÚSTRIAL

Policloreto de vinila (PVC)

Poliestireno (PS)

1933

1936/7

(Fonte: Baseado em Canevarolo, 2006). 

 

Conforme podemos observar na Tabela 1, alguns polímeros como o poliestireno (PS) e 

o policloreto de vinila (PVC) tiveram sua produção industrial tardia em relação à sua primeira 

ocorrência. Já materiais como o polipropileno (PP), policarbonato (PC) e os polietilenos de 

baixa e alta densidade tiveram sua produção relativamente mais próxima à sua primeira ocor-

rência. 
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1.2.  Polímeros na Indústria Automobilística 

 

De acordo com Hemais (2003), materiais considerados tradicionais, como aço, alumí-

nio, vidro e outros começaram a ser substituídos por polímeros gradativamente ao longo dos 

anos pela indústria automobilística. Mas apenas nas últimas duas décadas é que essa substitui-

ção se mostrou mais acentuada. Algumas razões podem ser apontadas como catalisadoras 

dessa revolução, como por exemplo, as crises do petróleo de 1973 e 1979. As referidas crises 

podem ser indicadas como principais motivadoras para a construção de carros mais eficientes 

em termos de consumo de combustível. Segundo a American Chemistry Council (2018), de-

vido à baixa densidade dos polímeros, o peso total final de um veículo pode ser reduzido com 

a utilização destes materiais. Um veículo pode ter economia de 6 a 8% de combustível, com 

uma redução de apenas 10% em seu peso total. Além disso, a utilização de polímeros pela 

indústria automobilística gera menores índices de emissão de CO2 na atmosfera, redução do 

tempo de montagem dos veículos, maior facilidade de manuseio e armazenamento e possibili-

dade de desenhos mais modernos e complexos devido à excelente processabilidade dos polí-

meros. Além da redução do peso final em um automóvel, e consequentemente a diminuição 

do consumo de combustível, outros fatores influenciaram nessa transição de materiais tradi-

cionais para plásticos. De acordo com Lima (2006), os materiais plásticos são os materiais 

industriais mais versáteis à disposição do homem. De maneira geral, eles são dotados de baixa 

densidade, boa resistência química e mecânica, isolamento elétrico e térmico. A Figura 1 ilus-

tra a resistência à tração versus a densidade para materiais plásticos, compósitos poliméricos, 

metais e ligas metálicas. 

FIGURA 1: 

Resistência à tração em função da densidade para alguns materiais.  

 
(Fonte: Baseado em American Chemistry Council, 2014). 
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O gráfico da Figura 1 fornece dados sobre a resistência à tração e a densidade de plás-

ticos e compósitos poliméricos em relação a metais e ligas. Como observado no gráfico, exis-

tem muitos plásticos e compósitos poliméricos que são significativamente menos densos do 

que a maioria dos metais e ligas, mas, oferecendo resistência à tração similar. Estes dados 

ilustram a vantagem física fundamental que muitos plásticos e compósitos poliméricos ofere-

cem sobre os materiais automotivos metálicos: maior relação peso / força, permitindo que os 

fabricantes reduzam o peso dos veículos, mantendo a segurança e o desempenho. 

Além das características acima citadas dos polímeros, o que mais fascina os profissio-

nais de projeto é a facilidade de transformação, em especial a capacidade de adquirir diferen-

tes formas, texturas e cores. De acordo com Strumberguer, Gospocic e Bartulic (2005), os 

principais processos de fabricação de peças automotivas feitas com materiais poliméricos são 

a moldagem por injeção; moldagem por sopro; termoformagem; extrusão. A moldagem por 

injeção é o procedimento mais importante do processamento de polímeros, e também o pro-

cedimento mais amplamente aplicado na fabricação de peças automotivas. A moldagem por 

sopro é um processo de fabricação muito importante, destinado à produção de artigos ocos ou 

corpos ocos abertos de um lado. Na primeira fase da produção por moldagem por sopro, uma 

pré-forma é produzida por extrusão ou moldagem por injeção. Na segunda fase, a peça é mol-

dada pela pressão do ar exercida, expandindo o material plástico até encontrar as paredes in-

ternas do molde. Segundo Lima (2006), a termoformação ou termoformagem corresponde a 

um grupo de processos de conformação que utilizam temperatura e pressão de vácuo ou ar 

comprimido para moldagem de peças. E por último, a extrusão é utilizada para produzir pro-

dutos contínuos como tubos e cabos revestidos. 

A ABIPLAST (2016) diz que o uso dos plásticos nos veículos automotores proporcio-

na algumas vantagens como; segurança, flexibilidade, aumento da resistência à corrosão, pos-

sibilidade de desenhos mais modernos nas peças e, como já citado, redução no consumo de 

combustível (devido à baixa densidade dos materiais poliméricos), consequentemente diminu-

indo a emissão de gases poluentes na atmosfera. Devido a essas características, os polímeros 

começaram a ser empregados nas mais variadas partes dos automóveis. A Tabela 2 apresenta 

alguns dos principais polímeros empregados na indústria automobilística, as propriedades que 

determinam as aplicações e algumas das peças produzidas. 

 

 

 

 



Degradação Estética de Polímeros na Indústria Automobilística 
                                                                                                                                                                 Pedro Costa Fonseca Mariano de Souza 

 

Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação. 

REDEMAT – UFOP / UEMG 

5 

 

TABELA 2: 

Alguns dos principais polímeros utilizados pela indústria automobilística, suas propriedades e aplicações. 

Polímeros Propriedades Peças produzidas

Polietileno de 

alta densidade 

(PEAD)

Resistência ao calor, resistência a 

solventes, baixa permeabilidade, boa 

processabilidade e baixo custo

Bombona de reserva, caixa do triângulo de 

emergência, proteção anti-cascalho, reservatório de 

água do pára-brisa, tanque de combustível

Polipropileno 

(PP)

Alta resistência química e a 

solventes, boa estabilidade 

dimensional, flexibilidade, 

durabilidade, baixos custos, boa 

resistência às intempéries e a riscos

Bandeja traseira (sobre o porta-malas), caixa da 

bateria, caixa do cinto de segurança, caixa do 

retrovisor interno, calotas, carpetes, cobertura da 

bateria, cobertura do volante, cobertura dos 

amortecedores, condutos de ar, conjunto de 

regulagem dos bancos, empunhadura do freio de 

mão, pára-choques, painéis das portas, moldura de 

pára-lamas, revestimento das colunas

Poli(óxido de 

metileno) 

(POM)

Excelente estabilidade dimensional, 

baixa absorção de água, resistência à 

fricção e alta resistência à fadiga

Movimentação dos vidros da porta, manivela do 

vidro, limpadores de pára-brisa, cintos de 

segurança, espelhos retrovisores, carcaça do filtro 

de combustível, bóia do carburador, fechaduras

Poli(tetrafluoroet

ileno) (PTFE)

Alta resistência térmica, resistência a 

óleo e resistência a agentes químicos

Bomba de combustível elétrica, elemento deslizant 

do amortecedor, elemento deslizante do freio, 

indicador de desgaste do freio

Poli(tereftalato 

de butileno) 

(PBT)

Boa resistência mecânica, boa 

resistência térmica, boa estabilidade 

dimensional, baixa absorção de água e 

isolamento elétrico

Ancoragem dos retrovisores laterias, calota, 

cinzeiros, grades, relés, elementos de regulagem dos 

faróis, estojo de fusível, paleta dos limpadores de 

pára-brisa

Policarbonato 

(PC)

Semelhante ao vidro, alta resistência 

ao impacto, boa estabilidade 

dimensional, boa resistência às 

intempéries, resistência à chama e 

estabilidade à radiação UV

Faróis, lanternas, painel de instrumentos

Poliuretano (PU)

Excepcional resistência à abrasão, 

absoverdor de energia, isolamento 

acústico e fácil processabilidade

Pára-choque, estofado dos bancos, coxins, 

enchimento dos pára-choques, tapes suporte do 

motor

Poliamidas (PA)

Boa processabilidade, resistência à 

tensão, resistência à alta temperatura 

e excelente estabilidade dimensional

Dutos de captação de ar, engrenagens, conectores 

de sistema de injeção, sistema de freio de 

estacionamento, peças do air-bag

Polimetacrilato 

de metila 

(PMMA)

Semelhança ao vidro, boa resistência 

química, alta resistência às 

intempéries e transparência

Fibras óticas, lanternas, protetores de chuva nas 

janelas

Poli(estireno-

butadieno-

acrilonitrila) 

(ABS)

Resistência à corrosão, alta 

resistência química, ótima 

processabilidade, resistência ao 

impacto e estabilidade dimensional

Grades, calotas, painel de instrumentos, carcaça de 

lanterna

Poli(cloreto de 

vinila) (PVC)

Alta resistência à chama, semelhança 

ao couro e flexibilidade de 

processamento

Filtros de ar e de óleo, revestimento de bancos, 

paínéis e interiores, revestimento de fios e cabos 

elétricos  

(Fonte: Baseado em Hemais, 2003). 

 

Pode-se verificar pela Tabela 2, que o polipropileno é um dos polímeros mais empre-

gados pela indústria automobilística. De acordo com Hemais (2003), há uma tendência, em 

países como o Brasil, de substituir peças fabricadas em polímeros de alto desempenho por 

similares, feitos com composições de polipropileno, mais baratas, aumentando a utilização 
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desse material. A Tabela 3 apresenta de forma geral as vantagens e desvantagens do uso de 

polímeros em substituição a materiais tradicionais em veículos.  

 

TABELA 3: 

Vantagens e desvantagens do uso de polímeros em automóveis em substituição a outros materiais. 

Vantagens Desvantagens

Redução de peso
Deteriorização por ação térmica e 

ambiental

Redução da emissão de CO2 inflamabilidade

Redução de custos Baixa resistência ao impacto

Redução de tempo de produção Deformação permanente elevada

Menores investimentos em manufatura Dificuldade de adesão de película de tinta

aumento da resistência à corrosão Facilidade de manchas permanentes

possibilidade de design mais moderno Baixa estabilidade dimensional

formatos mais complexos

excelente processabilidade

Veículos mais silenciosos

Melhor uso do espaço

Aumento da segurança  

(Fonte: Baseado em Hemais, 2003). 

 

De uma forma geral, como já observado anteriormente, pode-se concluir que a princi-

pal vantagem, decorrente do uso de plásticos se refere à economia, tanto de combustível quan-

to de investimentos em produção. Por outro lado, existe a possibilidade de sofisticação do 

design, o uso de formas e soluções menos tradicionais e o aumento de segurança. 

De acordo com a American Chemistry Council (2017), os polímeros representam 50% 

do volume de um automóvel leve fabricado atualmente, porém, esse volume representa menos 

de 10% do peso final deste automóvel. Um veiculo leve comum contém cerca de 171kg de 

plásticos e compósitos, ou cerca de 10% de seu peso total. Nos anos 2000 esse valor era de 

129kg e na década de 1990 era de 87kg. Em 1960 foram utilizados menos de 9kg. 

No Brasil, o setor de automóveis e autopeças ocupa a terceira posição entre os princi-

pais consumidores de transformados plásticos. Na Figura 2 foram listados os principais seto-

res consumidores de transformados plásticos no Brasil em 2014. 
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FIGURA 2: 

Principais consumidores de transformados plásticos (2014). 
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(FONTE: Baseado em ABIPLAST 2014). 

 

Os setores que mais consomem materiais plásticos no Brasil são a construção civil e a 

indústria alimentícia, com 23,40% e 17,10% respectivamente. Na construção civil, são utili-

zados em sua maioria como tubos, conexões, isolamento acústico e térmico. Enquanto que na 

indústria alimentícia são largamente aplicados em embalagens. O setor automobilístico tam-

bém se evidencia como um dos principais consumidores de materiais plásticos, com destaque 

para o polipropileno, material termoplástico utilizado para fabricar peças por processos, prin-

cipalmente, de injeção, extrusão e termoformagem. 

 

1.3.  Polipropileno na Indústria Automobilística 

 

De acordo com Karian (2003), o polipropileno é um dos polímeros com maior presen-

ça e destaque na indústria automobilística. Sua utilização nesse setor começou na década de 

1970. Um dos usos originais do material no segmento foi em caixas de baterias, devido à boa 

resistência química do polipropileno. 

Petry (2011) analisa que com o desenvolvimento de novos processos industriais, o po-

lipropileno (PP) começou a substituir componentes tradicionais como aço, alumínio, elastô-

meros e até outros termoplásticos que contribuíam para o aumento de peso final nos veículos. 
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Desde então, a utilização de polipropileno pela indústria automobilística vem crescendo cons-

tantemente, conforme mostrado na Figura 3. 

 

FIGURA 3: 

Projeção de utilização de polipropileno por carro (2005). 
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(Fonte: Baseado em Pasquini 2005). 

 

Pode-se observar que em 1977 a quantidade de polipropileno utilizado por carro era de 

aproximadamente 7Kg. Nos anos 2000, a utilização do material tem elevado aumento para 

40Kg por carro. Mesmo se levarmos em conta que o peso médio dos veículos subiu de apro-

ximadamente 1000Kg para 1350Kg, o valor percentual de polipropileno utilizado em carros 

também teve aumento significativo. 

De acordo com a Figura 4, o polipropileno é a resina termoplástica mais consumida no 

Brasil, com 22,3%. Segundo Petry (2011), a moldagem por injeção de autopeças figura entre 

as maiores consumidoras do material, tendo em vista as produções recordes das montadoras 

de veículos. 
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FIGURA 4: 

Resinas termoplásticas consumidas no Brasil (2014). 
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(Fonte: Baseado em ABIPLAST 2014). 

 

A indústria automobilística, de embalagens e bens de consumo são as principais res-

ponsáveis pelo consumo do polipropileno. Conforme Figura 4, o polietileno e suas variações 

ocupam a segunda posição em termos de consumo, tendo como uma das principais aplicações 

do material, a indústria de embalagens. 

O polipropileno pode ser utilizado tanto no exterior dos veículos, quanto no interior e 

em peças dentro do capô. De acordo com Szeteiova (2010), embora diferentes polímeros pos-

sam ser empregados em um único modelo de carro, 66% do total desses materiais usados são 

provenientes de apenas três tipos de plásticos: polipropileno (32%); poliuretano (17%); PVC 

(16%). De acordo com Hemais (2003), algumas das peças produzidas em polipropileno para 

aplicações automobilísticas são: Bandeja traseira; caixa de bateria; caixa de calefação; caixa 

de ferramentas; caixa de primeiros socorros; caixa do cinto de segurança; caixa do retrovisor 

interno; caixa elétrica central; calotas; carpetes; cobertura da bateria; revestimento do volante; 

cobertura dos amortecedores; conduto de ar; conjunto da regulagem dos bancos; depósito de 

água do motor; depósito do fluido de freio; empunhadura do freio de mão; estribo de acesso 

das portas; frisos laterais; grades de circulação de ar; alma do encosto de cabeça; alma do 

quebra-sol; descanso de braço; painéis das portas; painel de instrumentos; pára-choques; porta 

luvas; protetor da borda dos pára-lamas; proteção da correia dentada; revestimento da coluna 

de direção; revestimento das colunas; revestimento do marco da porta; revestimento do porta-
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malas; revestimento do teto interno; revestimento dos bancos; caixas de roda; ventilador; 

spoiler traseiro. A Figura 5 ilustra algumas das aplicações do polipropileno em um carro. 

 

FIGURA 5: 

Algumas aplicações do polipropileno em automóveis. 

 

(Fonte: Baseado em Pasquini 2005). 

 

Ainda segundo Hemais (2003), as propriedades do polipropileno que justificam essa 

quantidade de aplicações na indústria automobilística são: alta resistência química e a solven-

tes; boa estabilidade dimensional; flexibilidade; durabilidade; baixos custos; excelente balan-

ço impacto/rigidez; boa resistência às intempéries e boa resistência a riscos.  

De maneira geral, os polímeros podem ser designados em três grandes grupos: políme-

ros para usos gerais, produzidos em grande escala e com baixo valor agregado (commodities); 

polímeros com desempenho diferenciado, de uso específico (engenharia) e polímeros que 

apresentam alto desempenho, com aplicações bem definidas e alto valor agregado (especiali-

dades). O polipropileno se enquadra no grupo das commodities, além de ser produzido em 

grande escala, que segundo a Braskem (2016), sua produção totalizou mais de 512 mil tonela-

das em 2016, ele também se destaca pelos baixos custos. O material possui aplicações bem 

variadas, de acordo com a ABIQUIM (2010), as principais aplicações do polipropileno são no 

setor de embalagens, bens de consumo e na indústria automobilística. Além desses setores, o 

polipropileno também é utilizado pela indústria agrícola, construção civil, na área de cosméti-

cos, farmacêutica e outras. 

A figura 6 ilustra a demanda mundial dos termoplásticos mais utilizados. 

 



Degradação Estética de Polímeros na Indústria Automobilística 
                                                                                                                                                                 Pedro Costa Fonseca Mariano de Souza 

 

Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação. 

REDEMAT – UFOP / UEMG 

11 

 

FIGURA 6: 

Estimativa de demanda mundial dos termoplásticos mais utilizados (2005). 

 

(Fonte: Baseado em Pasquini 2005). 

 

No final da década de 1980, o poli(cloreto de vinila) (PVC), era a resina termoplástica 

mais consumida no mundo. A partir de meados da década de 1990, o polipropileno (PP) se 

equiparou ao PVC e em seguida se firmou como a resina termoplástica mais consumida no 

mundo.  

Conforme observado, o polipropileno é um material largamente utilizado pela indús-

tria automobilística, devido principalmente às suas propriedades, baixo custo e facilidade de 

processamento. Mas algumas desvantagens surgem com a utilização deste polímero, entre elas 

a deterioração devido a fatores térmicos e ambientais, e a propensão dos materiais poliméricos 

em geral de adquirirem manchas permanentes. 

 

1.4.   Degradação Estética do Polipropileno em Partes Externas de Auto-

móveis  

 

De acordo com De Paoli (2008), degradação é qualquer reação química que altere a 

qualidade de interesse de um material polimérico. Com ―qualidade de interesse‖ entende-se a 

característica inerente ao uso de um determinado objeto polimérico. Podem ser considerados o 

aspecto visual, resistência mecânica, dureza e outros.  
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Segundo Rabello (2000), outra definição, mais abrangente, é qualquer mudança inde-

sejável nas propriedades de um sistema polimérico, podendo ser até mesmo a perda de aditi-

vos, como os plastificantes, devido à migração, fenômeno conhecido como exsudação. As 

consequências gerais da degradação de polímeros podem ser generalizadas como: alteração 

nas propriedades reológicas, perda de propriedades mecânicas, alteração nos aspectos superfi-

ciais como amarelamento, fissuramento, perda de brilho e perda de transparência. A Figura 7 

ilustra a perda do aspecto visual original de uma autopeça fabricada em polipropileno devido 

à degradação. 

 

FIGURA 7: 

Perda de aspecto visual de autopeça devido à degradação. 

 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

Observa-se na Figura 7, na parte direita da imagem, apontada pela seta escura, autope-

ça fabricada em polipropileno com perda de aspecto visual original. A peça apresenta desco-

loração em contraste com o suporte de retrovisor, apontado pela seta clara, em seu aspecto 

estético original. 

Agnelli e Chinelatto (1992) afirmaram que durante as últimas décadas, a crescente 

demanda e o aumento da capacidade produtiva do polipropileno pela indústria de polímeros 

resultou em uma diminuição do custo do material, viabilizando o emprego do polipropileno 

em novas aplicações, apesar de não apresentar no geral propriedades totalmente favoráveis às 

novas aplicações. Segundo os autores, um dos maiores problemas a ser enfrentado, é a degra-

dação oxidativa na exposição prolongada ao intemperismo. 

Automóveis estão constantemente expostos a intempéries (sol, chuva, vento, chuva á-

cida, sereno, alta / baixa temperatura, neve, entre outros), além de sujidades como o minério 

de ferro, piche de asfalto, barro e poeira. Todos esses fatores externos contribuem para a de-

gradação desses veículos e, em especial, das partes plásticas externas que os compõem. Além 
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disso, outros fatores devem ser levados em consideração; com o intuito de reduzir o tempo da 

limpeza externa de um automóvel, produtos agressivos como os desengraxantes alcalinos, 

desengraxantes ácidos, solventes e outros, são utilizados por empresas e lavadores de auto-

móveis. Estes produtos contribuem para o desgaste prematuro, principalmente das partes de 

polipropileno, que segundo Karian (2003), na maioria das vezes as peças são produzidas na 

cor moldada, ou seja, já saem da moldagem por injeção com a pigmentação, não apresentando 

uma camada de pintura (proteção). Alguns hábitos dos proprietários de automóveis também 

podem contribuir com a perda do aspecto estético original das peças de polipropileno: espa-

çamento entre as limpezas; longos períodos de exposição do veiculo ao sol; utilização de pro-

dutos inadequados na conservação do veículo e outros. Estes hábitos contribuem para o sur-

gimento de manchas irreversíveis, degradação oxidativa e encardidos nas peças de polipropi-

leno. 

Esta pesquisa se insere no contexto de avaliar e caracterizar a integridade superficial de 

peças automotivas fabricadas em polipropileno, explorando as causas da degradação estética, 

ou seja, quando o material já não exibe seus aspectos visuais originais em função da utilização 

a que estão relacionadas. Para tal, estruturou-se a metodologia com as seguintes característi-

cas: de natureza aplicada; com abordagem do problema de forma qualitativa e semiquantitati-

va; com objetivos de cunho explicativo e através de procedimentos de caráter experimental 

centrado em estudo de caso e análise de falha. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a forma como as peças fabricadas em polipropileno, empregadas em partes ex-

ternas dos automóveis, perdem seu aspecto visual original e compreender o comportamento 

desses materiais plásticos, quando sujeitos a intempéries, contaminantes e sujeiras que pos-

sam agredir e descaracterizar esteticamente o material no cotidiano de um automóvel. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

I.   Caracterizar morfologicamente amostras retiradas de peças fabricadas no material 

estudado, expondo as diferenças texturais entre os materiais que tiveram utilização no 

cotidiano de automóveis em relação à peça de controle (sem utilização), elucidando os 

processos degradativos relacionados à utilização. 

 

II.  Identificar elementos, provenientes do contexto em que veículos estão inseridos, 

que possam contribuir para a perda da aparência visual original das peças estudadas e 

entender os mecanismos de contaminação que favorecem o surgimento de manchas, 

descoloração e encardidos no polipropileno. 

 

III.   Avaliar a variação da descoloração total das peças estudadas, em função do tempo 

de emprego nos respectivos veículos, em relação à peça de controle. 

 

IV. Avaliar a percepção dos materiais pelos usuários em virtude do nível de degrada-

ção estética das peças estudadas.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capitulo é apresentado o levantamento de informações a respeito do contexto 

que cerca o trabalho. Os assuntos são organizados de forma a dar ao leitor subsídios para uma 

melhor compreensão do trabalho experimental. 

 

3.1 Polipropileno 

 

A produção do polímero, moléculas de massa molar na faixa de 10.000 a 1.000.000 

g/mol, tem início com um monômero, que de acordo com Mano e Mendes (1999), são com-

postos químicos, micromoléculas, predispostos a reagir entre si para formar os polímeros. Em 

outras palavras, os monômeros são a material prima dos materiais poliméricos. A composição 

centesimal do polímero pode ser quase idêntica ou um pouco diferente à do monômero que o 

deu origem, isso vai depender do tipo de reação que promoveu a interligação entre os meros 

(unidade de repetição) para criar a cadeia do polímero. Segundo Petry (2011), o monômero 

utilizado na síntese do polipropileno é o propeno ou propileno, hidrocarboneto insaturado 

formado apenas por átomos de hidrogênio e carbono, subproduto do refino de petróleo, que 

em presença de um catalisador, em condições controladas de pressão e temperatura, resulta na 

macromolécula de polipropileno. A polimerização, ou síntese de polímeros, é o conjunto de 

reações químicas que provocam a união de pequenas moléculas por ligação covalente com a 

formação de um polímero. A figura 8 ilustra a síntese do polipropileno. 

 

FIGURA 8: 

Polimerização do polipropileno. 

 

(Fonte: Baseado em Callister 2008). 
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Conforme observado por Canevarolo (2006), diferentes classificações são usualmente 

empregadas para os materiais poliméricos, entre elas; quanto à sua estrutura química, caracte-

rísticas tecnológicas e comportamento mecânico.  

• Estrutura química: quanto a esta classificação, é analisado o polímero pela estrutu-

ra química de seu mero (unidade de repetição). Os polímeros são então divididos em cadeia 

carbônica e cadeia heterogênea, sendo o polipropileno pertencente ao grupo dos polímeros 

que possuem cadeia carbônica. Ainda, os polímeros de cadeia carbônica são subdivididos em 

poliolefinas, polímeros de dieno, polímeros de estireno e outros, sendo o polipropileno uma 

poliolefina, originário de monômero de hidrocarboneto alifático insaturado contendo uma 

dupla ligação carbono/carbono reativa. 

• Comportamento mecânico: quanto ao comportamento mecânico, o polipropileno é 

classificado como um material termoplástico, ou seja, materiais que possuem a capacidade de 

amolecer e fluir quando sujeitos a um aumento de temperatura e pressão. Quando estes são 

retirados, o polímero solidifica-se em um produto com formas definidas. Novas aplicações de 

temperatura e pressão produzem o mesmo efeito de amolecimento e fluxo. Esta alteração é 

uma transformação física e reversível, em contraste com polímeros termofixos, que de acordo 

com Callister (2008), se tornam permanentemente duros durante a sua formação e não amole-

cem com um aquecimento subsequente. Algumas das principais características dos materiais 

termoplásticos são; fusíveis, solúveis e recicláveis. 

• Desempenho mecânico: Essa é uma classificação do desempenho mecânico do po-

límero quando usado em alguma peça ou item. São subdivididos em polímeros commodities, 

de engenharia e polímeros de especialidades. O polipropileno é considerado um polímero 

commoditie, que, segundo Hemais (2003), são materiais voltados para uso geral. São produzi-

dos e consumidos em larga escala, e apresentam baixo valor agregado, quando comparados a 

polímeros de engenharia ou especialidades. Os polímeros do tipo engenharia tem seu uso mais 

especifico, enquanto os polímeros de especialidade são materiais de desempenho superior, 

produzidos em escala menor do que os polímeros commodities e de engenharia. Possuem alto 

valor agregado, devido ao conteúdo tecnológico empregado para produção do material. Na 

Tabela 4 têm-se um resumo das características da classificação de polímeros de acordo com 

seu desempenho mecânico. 
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TABELA 4: 

Classificação dos polímeros de acordo com desempenho mecânico. 

Valor agregado

•••

••

•

•

••

•••

•

••

•••

Custo
Material 

polimérico

Commodities

Engenharia

Alto 

desempenho

Produção

 

(Fonte: Baseado em Hemais 2003). 

 

Verifica-se que quanto maior o volume de produção, menor são os custos e o valor a-

gregado do material, ou seja, seu valor como bem ao ser transformado durante o processo 

produtivo. 

 

3.1.1 Tipos de Polipropileno 

 

De acordo com Karian (2003), o polipropileno é um material termoplástico produzido 

por polimerização de moléculas de propileno (monômero). Há inúmeras formas de conectar 

os monômeros, mas as duas formas mais comuns para o polipropileno comercial são: isotático 

(i-PP) e o atático (a-PP). O Polipropileno isotático, é um sólido semicristalino com boas 

propriedades físicas, mecânicas e térmicas. Por outro lado, sua forma atática é um material 

macio e viscoso utilizado em adesivos e selantes. É produzido em volumes muito menores 

como um sub-produto da produção de polipropileno semicristalino. Possui propriedades 

mecânicas e térmicas inferiores à sua forma isotática. O polipropileno tem excelentes 

propriedades físicas, mecânicas e térmicas quando utilizado para aplicações em temperatura 

ambiente. Possui dureza significativa, ponto de fusão elevado, baixa densidade e resistência 

ao impacto. Essas características podem ser alteradas pelo manejo da regularidade, conteúdo e 

distribuição das cadeias moleculares (taticidade), comprimento médio das cadeias, 

incorporação de um co-monômero como o etileno na cadeia polimérica e a introdução de um 

modificador de impacto na formulação da resina, conforme ilustrado na Figura 9.  
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FIGURA 9: 

Tipos de (i-PP). 

 

(Fonte: Baseado em Moritomi et al, 2010). 

 

O polipropileno (i-PP) pode ser visto como um conjunto de três tipos: homopolímero, 

mais rígido e cristalino; copolímero heterofásico, fabricado em duas etapas, sendo o 

homopolímero produzido na primeira etapa e em seguida, em um segundo reator, a 

copolimerização de propeno com eteno é realizada; copolímero aleatório, obtido também com 

a adição de eteno ao propeno, porém em menores quantidades, quando comparado ao 

copolímero heterofásico. A adição de um copolímero de impacto torna o material 

emborrachado, o que melhora a absorção de impacto, em relação ao polipropileno 

homopolímero. 

 

3.1.2 Propriedades do Polipropileno  

 

De acordo com Mark (1999), as propriedades de interesse especial do polipropileno 

são: baixo custo, por se tratar de um polímero commoditie; baixa densidade (0,9g/cm
3
); 

facilmente processado em moldes de injeção e extrusão; pode ser orientado; resistência a 

produtos químicos; facilidade de pigmentação; pode ser estabilizado para fornecer 

estabilidade térmica; força e rigidez moderadas; tenacidade ao impacto; resistência à fadiga 

por flexão. Algumas das propriedades mecânicas do polipropileno (i-PP) são descritas na 

Tabela 5. 
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TABELA 5: 

Propriedades mecânicas do polipropileno. 
T

ip
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 d
e 
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(0
,4

5
5

M
P

a)

O
p

ac
id

ad
e

Homopolímero H 107

Injeção de peças 

de parede fina; 

compostos

80 

g/10min

0,905 

g/cm
3

1550 

MPa

38 

MPa
8% R 106 20J/m 110

⁰

C -

Copolímero 

randônico
RP 149

Injeção de peças 

de alta 

transparência e 

parede fina

87 

g/10min

0,902 

g/cm3

950 

MPa

28 

MPa
14% R 80 40J/m 75

⁰

C 21%

Copolímero 

heterofásico
CP 100

Injeção de peças 

de grande 

volume, design 

complexo ou 

paredes finas; 

compostos

100 

g/10min

0,900 

g/cm
3

1350 

MPa

27 

MPa
5% R 92 30J/m 115

⁰

C -

 

(Fonte: Baseado em Braskem 2015). 

  

Pode-se observar, conforme já citado anteriormente, que as propriedade do polipropi-

leno podem ser alteradas pelo manejo da regularidade, taticidade, comprimento médio das 

cadeias, incorporação de um co-monômero e a introdução de um modificador de impacto na 

formulação da resina. Na tabela 5, são apresentados três diferentes formulações de polipropi-

leno para diferentes demandas e aplicações.  

De acordo com a Incomplast (2018), o polipropileno enquadra-se entre os termoplásti-

cos de menor peso específico e maior resistência química disponível. Impermeável a líquidos 

e gases, não reage com a grande maioria de agentes químicos industriais e farmacêuticos. Su-

as propriedades físicas são descritas na Tabela 6. 

 

TABELA 6: 

Propriedades físicas do polipropileno. 

Propriedades físicas Unidades Normas

Peso específico g/cm
3 DIN 53479 ASTM D792  

ISSO 1183

temperatura mínima e máxima em 

uso contínuo

⁰

C - -10 100

Absorção de umidade até 

equilíbrio a 23

⁰

C c/UR 50%
% DIN 53715

Absorção de água até a saturação % DIN 53495  ASTMD570

Valores

0,91

0

0
 

(Fonte: Baseado em Incomplast 2018). 
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Conforme observado na tabela acima, uma das principais características físicas do po-

lipropileno é a sua absorção de umidade (menor que 0,03%), o que lhe concede boa estabili-

dade dimensional.  

As propriedades térmicas do polipropileno são descritas na Tabela 7. 

 

TABELA 7: 

Propriedades térmicas do polipropileno. 

Propriedades térmicas Unidades Normas

Calor específico a 23⁰C J/K g -

Condutividade térmica a 23⁰C W/K m DIN 52612

Coeficiente linear de 

expansão térmica a 23⁰C
10

-6
/K -

Temperatura máxima de uso 

em curto período
⁰C -

Ponto de fusão ⁰C DIN 52736

Temperatura de transição 

vítrea
⁰C DIN 52736

Inflamabilidade - UL94 HB

0,25

Valores

1,7

150

120

165

-18

 

(Fonte: Baseado em Incomplast 2018). 

 

De acordo com Santos et al (2003), a difusividade térmica (capacidade de um corpo de 

se ajustar por inteiro à temperatura de seu entorno) do polipropileno é de aproximadamente 

0,1275 a 0,150 x 10
-6

m
2
/s à temperatura ambiente.  

As propriedades elétricas do polipropileno são descritas na Tabela 8. 

 

TABELA 8: 

Propriedades elétricas do polipropileno. 

Propriedades elétricas Unidades Normas

constante dielétrica a 1000Hz - DIN 53483  ASTM D150

Fator de perda dielétrica a 10Hz - DIN 53483  

Resistividade volumétrica a 23

⁰

C 

50%RH
Ω cm DIN 53483  ASTM D257

Rigidez dielétrica KV/mm DIN 53481

Resistência superficial Ω DIN 53482 10 
13

0,0002

Valores

2,2

10 
17

100

 

(Fonte: Baseado em Incomplast 2018). 

 

Uma das principais características do polipropileno é o seu isolamento elétrico, con-

forme observado na Tabela 8.  

Na Tabela 9, são apresentadas as propriedades químicas do polipropileno. 
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TABELA 9: 

Propriedades químicas do polipropileno. 

Propriedades químicas Unidades Normas

Resistência a ácidos fortes - ASTM D543

Resistência a ácidos fracos - ASTM D543

Resistência à bases fortes - ASTM D543

Resistência à bases fracas - ASTM D543

Resistência a raios solares - ASTM D543 Resistente

Resistente

Valores

 Atacado somente por 

alta concentração de 

ácidos oxidantes

Resistente

Resistente

 

(Fonte: Baseado em Incomplast 2018). 

 

De acordo com Petry (2011), o polipropileno apresenta um conjunto equilibrado de 

propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e químicas, o que o torna um dos materiais plásti-

cos mais versáteis, justificando sua aplicação em diversos setores industriais. 

 

3.1.3 Processos de Produção do Polipropileno 

 

Segundo Reginato (2001), durante as ultimas décadas, os processos de produção de 

polipropileno têm progredido de forma contínua. Esta evolução se deve, principalmente, aos 

avanços tecnológicos na produção de catalisadores com maior especificidade e rendimento. 

Estes avanços tornaram os processos de produção de polipropileno mais simplificados, 

eliminando etapas de remoção de catalisador e de polímero atático. Desde o início de sua 

produção comercial, surgiram quatro processos de polimerização e os catalisadores se 

encontram em sua 5ª geração. A evolução dos sistemas catalíticos para produção de 

poliolefinas, em especial polipropileno, pode ser dividida em etapas. Cada etapa apresenta um 

avanço nos processos de polimerização, conforme ilustrado na Figura 10. 
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 FIGURA 10: 

Etapas no processo de produção x geração do catalisador 

 

(Fonte: Baseado em Reginato 2001). 

 

A Figura 10 ilustra o impacto da evolução dos catalisadores nos processos de 

produção dos polipropilenos. Observa-se, redução de etapas no processo produtivo em função 

da geração do catalisador. Segundo Reginato (2001), os processos utilizados para produção de 

polipropileno inicialmente foram projetados para lidar com as limitações dos catalisadores 

disponíveis. A remoção do catalisador do produto e a separação do polímero atático eram 

etapas fundamentais para alcançar um produto adequado. Com o desenvolvimento dos 

catalisadores, os processos foram simplificados. Os mais importantes processos de 

polimerização do polipropileno existentes podem ser divididos em quatro tipos: polimerização 

em lama (slurry); polimerização em solução; polimerização em massa (bulk); polimerização 

em fase gás. De acordo com Petry (2011), umas das tecnologias de processo mais utilizadas 

atualmente para a produção indústria de polipropileno é a Spheripol, que envolve 

polimerização do tipo em massa em meio líquido e copolimerização em leito fluidizado.  

 

3.1.4 Processos de Transformação e Aplicações do Polipropileno 

 

Uma das principais características do polipropileno é a sua facilidade de processabili-

dade. De acordo com a Braskem (2015), o material pode ser conformado pelas seguintes téc-

nicas: moldagem por injeção; moldagem por sopro; moldagem por compressão; termoforma-

gem; extrusão geral; extrusão de fibras; revestimento de tubos metálicos; extrusão de ráfia; 

recobrimento por extrusão; extrusão de filmes biorientados (BOPP); extrusão de filmes tubu-

lares; extrusão de filme em matriz plana; coextrusão de filmes. Na indústria automobilística, 

conforme citado anteriormente, os processos produtivos mais utilizados são a injeção, extru-
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são e termoformagem de peças. A Tabela 10 exemplifica produtos fabricados em polipropile-

no em função do seu processo de transformação. 

 

TABELA 10: 

Processos de transformação x produtos em PP. 

Material Processo de transformação Principais produtos

Moldagem por injeção

Autopeças, 

eletrodomésticos, 

embalagens, copos, 

peças de móveis, 

cadeiras e brinquedos.

Moldagem por sopro Garrafas, embalagens.

Moldagem por compressão Tampas de garrafas.

Termoformagem

Autopeças, 

embalagens, copos e 

pratos.

Extrusão
Autopeças, chapas, 

perfis,tubos, filmes.

P
o

li
p

ro
p

il
en

o

 

(Fonte: Baseado em Braskem 2015). 

 

Conforme observado na Tabela 10, são diversas as aplicações do polipropileno, devido 

a sua processabilidade em vários métodos de transformação. As suas aplicações vão desde 

produtos destinados ao setor automobilístico até utensílios domésticos e brinquedos. De 

acordo com Ebewele (2000), o setor de injeção de moldes consome cerca da metade do 

polipropileno produzido e tem como finalidade principal a produção de peças automotivas. A 

Figura 11 apresenta o consumo do polipropileno no mundo, em função dos processos de 

transformação. 

 

FIGURA 11: 

Consumo de polipropileno em 2005 por processo de transformação (kt). 
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(Fonte: Baseado em Karian 2003). 
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3.1.5 Mercado Mundial do Polipropileno 

 

Segundo Karian (2003), o polipropileno sofreu um grande crescimento na produção e 

uso em todo o mundo durante a segunda metade do século XX. Do início dos anos 1960 até a 

crise do petróleo no início dos anos 70, a taxa de crescimento era de quase 25% ao ano. 

Durante o período entre 1974 e 1999, a taxa de consumo aumentou entre 7% e 12% ao ano. 

Essa alta taxa de crescimento do consumo de polipropileno exigiu que a capacidade de 

produção acompanhasse a crescente demanda. Embora a utilização da capacidade instalada 

tenha tipicamente variado de aproximadamente 85% a quase 98% durante períodos de pico de 

demanda, a maior parte da oferta e da demanda permaneceu equilibrada. No entanto, durante 

a segunda metade da década de 1990, o produto interno bruto cresceu em ritmo recorde e 

muitas empresas investiram em nova capacidade de poliolefina. Com a taxa de crescimento 

anual média aproximando-se de 12% em 1999, houve uma expectativa contínua de alta 

demanda. De acordo com Moritomi et al (2010), a partir de 2007, 3,75 milhões de toneladas 

de polipropileno, relativas a 8% do consumo mundial de polipropileno de 45,5 milhões de 

toneladas, são usados para aplicações automotivas. 

Segundo Pasquini (2005), as maiores companhias de pesquisa de mercado concordam 

e estimam que o polipropileno vá manter uma taxa média anual de crescimento entre 4,5% e 

6% nas próximas duas décadas. A Figura 12 apresenta uma previsão do crescimento da 

demanda de polipropileno em diferentes regiões do mundo. 

 

FIGURA 12: 

Demanda regional mundial de polipropileno (kt). 
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(Fonte: Baseado em Pasquini 2005). 
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Conforme observado, a região mais importante para esse futuro crescimento na 

demanda mundial de polipropileno é a Ásia, na qual a China possui papel impactante. Entre 

os tipos de polipropileno produzidos por região, o polipropileno homopolímero foi mais 

consumido em relação ao copolímero, no ano de 2005, conforme ilustrado pela Figura 13. 

 

FIGURA 13: 

Homopolímero e copolímero produzidos por região em 2005 (kt). 
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(Fonte: Baseado em Karian 2003). 

 

De acordo com Karian (2003), a localização das instalações de produção tornou-se 

uma importante vantagem competitiva para o transporte de produtos acabados ou aquisição de 

monômero. Além disso, os locais próximos a portos de alto mar podem ter uma vantagem 

significativa para exportar produtos, especialmente em uma desaceleração econômica local.  

Ainda segundo o autor, os produtos baseados na resina de polipropileno, produzidos a 

partir de um monômero relativamente simples e amplamente disponível (propeno), provaram 

ser muito versáteis no desempenho geral. Portanto, podemos esperar que as resinas de 

polipropileno continuem a ser uma das principais escolhas de matérias-primas de construção 

para a humanidade no futuro. 

 

3.2 Indústria Petroquímica  

 

A cadeia produtiva dos materiais plásticos se divide em alguns seguimentos (gera-

ções), e tem sua base nas matérias-primas obtidas da indústria de energia, principalmen-

te nafta (derivada do petróleo), líquidos de gás natural e carvão, sendo o eteno e o propeno 
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(base do polipropileno) os principais químicos de base para a cadeia petroquímica. A Figura 

14 ilustra as gerações envolvidas nessa cadeia. 

FIGURA 14: 

Indústria petroquímica. 

 

(Fonte: Baseado em BRASKEM 2015). 

 

A indústria petroquímica de primeira geração é composta por grandes empresas res-

ponsáveis pelo craqueamento da nafta e pela produção dos monômeros. Estes materiais, pos-

teriormente serão polimerizados ou utilizados pela indústria em outros processos. O etileno, o 

propileno e o butadieno são alguns dos principais exemplos desse segmento. A indústria pe-

troquímica de segunda geração é composta por empresas de grande porte, normalmente insta-

ladas próximas às empresas citadas anteriormente. Elas recebem os monômeros na forma li-

quida por meio de dutos, e produzem os polímeros através da polimerização destes monôme-

ros. Para ser viável, a produção de polímeros commodities como o polipropileno (PP), essa 

geração da indústria deve produzir algo em torno de meio milhão de toneladas por ano. A 

Figura 15 ilustra a cadeia petroquímica de primeira e segunda geração do propeno. 

 

FIGURA 15: 

Cadeia petroquímica de primeira e segunda geração do propeno. 

 

(Fonte: Baseado em BRASKEM 2015). 
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A indústria de terceira geração representa empresas que compram o polímero na forma 

de pó, liquido ou grão e o processam, produzindo artigos na sua forma final para uso. São 

empregadas técnicas de produção como extrusão, injeção e outras. Essas empresas, de tama-

nhos variados, vendem seus produtos diretamente ao consumidor final ou a empresas da quar-

ta geração. A indústria de quarta geração é composta por empresas dos mais variados portes. 

Elas são indústrias transformadoras, ou seja, compram o material plástico e o transformam em 

itens diversos, como exemplo têm-se as montadoras automobilísticas. 

 

3.3   Adição de Cargas Minerais ao Polipropileno 

 

Freire, Monteiro e Cyrino (1994), afirmam que o objetivo da incorporação de cargas 

em polímeros é melhorar as propriedades físicas, mecânicas e térmicas dos mesmos, bem co-

mo modificar a aparência superficial e as características de processamento, podendo também 

contribuir para a redução de custos do material final. O surgimento destes materiais no mer-

cado teve como objetivo atender necessidades de diversos segmentos industriais, com a fina-

lidade de se obter vantagens em relação aos materiais de engenharia convencionais. 

De acordo com Abreu, Forte e Liberman (2006), a adição de elastômeros convencio-

nais ao polipropileno reduz significativamente sua rigidez. Para compensar este efeito e me-

lhorar as propriedades mecânicas do material, cargas minerais como talco e carbonato de cál-

cio, são adicionadas ao polipropileno, tornando-o semelhante, em termos de propriedades, aos 

polímeros de engenharia. Rabello (2000), afirma que o carbonato de cálcio é o principal aditi-

vo (carga) para polímeros. Dentre as razões para seu elevado consumo pode-se citar: baixo 

custo; não abrasividade; não toxicidade; carga clara, favorecendo a pigmentação. A adição de 

carbonato de cálcio (CaCO3) ao polipropileno têm a capacidade de promover o aumento da 

estabilidade dimensional e do módulo de rigidez do material. O seu acréscimo tende a melho-

rar a tenacidade no ponto de fratura, com aumento do índice de fluidez do polipropileno.  

No polipropileno, segundo Dalpiaz (2006), uma das cargas mais utilizadas é o talco. 

Na indústria automobilística, este mineral é utilizado principalmente em peças localizadas em 

áreas externas e dentro do capô dos veículos. Este aditivo é um mineral funcional que apre-

senta textura lamelar e baixa dureza. O talco é um silicato de magnésio, com a composição 

teórica de 3MgO.4SiO2.H2O, que consiste de uma camada ou folha de brucita Mg(OH)2 inter-

calada entre duas folhas de sílica SiO2. Minerais acessórios comuns são a clorita e dolomita, 

enquanto os minerais puros são aqueles de origem metamórfica. Os talcos de origem ultrabá-
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sica já têm teores de ferro mais elevados e a presença de contaminantes que podem compro-

meter sua aplicação geral, com minerais fibrosos ou traços de cobre e manganês. Teores signi-

ficativos de alumínio e ferro podem estar presentes na estrutura cristalina do mineral. No caso 

de compósitos de polipropileno, de acordo com Mondo Minerals (2015), a principal razão 

para incorporar o talco como carga é aumentar a rigidez. O grau de rigidez depende do nível 

de enchimento, proporção e finura do talco. Por causa da condutividade térmica significati-

vamente maior do talco (em comparação com o polipropileno), o calor introduzido e gerado 

durante o processamento é transmitido através da mistura mais rapidamente. O calor também 

é transportado para fora do composto mais rapidamente durante o resfriamento. A incorpora-

ção de talco em um composto aumenta a condutividade térmica, resultando em taxas de pro-

dução mais rápidas. A cristalização do polipropileno é promovida por pequenas quantidades 

de talco, de preferência finas, que atuam como um agente de nucleação. A cristalização inicia-

se a uma temperatura mais elevada na presença de talco, em comparação com o PP não preen-

chido. A resistência ao impacto é melhorada, mas isso se deve principalmente a um aumento 

na cristalização do PP e não às propriedades mecânicas do próprio talco. Há também uma 

mudança no módulo de flexão, como resultado da mudança na cristalinidade. Em muitas apli-

cações, como em peças de polipropileno para automóveis, a rigidez é necessária a temperatu-

ras elevadas. A temperatura de distorção de calor pode ser usada para demonstrar como um 

mineral influencia a rigidez de um composto de plástico a temperaturas elevadas. O talco la-

melar com alta relação de aspecto melhora a temperatura de deflexão das poliolefinas em 

maior extensão do que o talco com menor razão de aspecto.  

Durante o resfriamento de polímeros, após a injeção em um molde, o material sofre 

uma deformação dimensional (volumétrica) no sentido de retração. Materiais semicristalinos, 

como o polipropileno, têm uma contração elevada por conta do espaçamento entre as molécu-

las. De acordo com Henriques (2016), o uso do talco no polipropileno reduz o encolhimento 

da peça no molde, ou, como é comumente denominado, contração do material no molde. A 

Tabela 11 apresenta um comparativo do polipropileno reforçado com 30% de talco em com-

paração com o polipropileno puro e o ABS. 
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TABELA 11: 

Contração do material no molde. 

Polímero Talco (%peso) Contração no molde (%) Alteração devido ao talco (%)

0 2,1 -

30 0,9 39

0 1,8 -

30 1,1 59

ABS 0 0,5 -

Polipropileno 

homopolímero

Polipropileno 

copolímero

 

(Fonte: Baseado em Karian 2003). 

 

Com a adição de 30% de talco (carga) à matriz polimérica (polipropileno), a contração 

no molde no polipropileno homopolímero foi reduzida em 58%, enquanto que no polipropile-

no copolímero houve diminuição nesses valores de 39%, ou seja, com o acréscimo de talco ao 

polipropileno, houve um menor encolhimento do material no resfriamento após a injeção no 

molde, em relação ao polipropileno sem adição da carga. 

 

3.4 Degradação do Polipropileno 

 

De acordo com Rabello (2000), as propriedades do polipropileno se modificam no de-

correr do tempo como resultado de algumas modificações estruturais, tais como: cisão da ca-

deia principal; reações de reticulação; alteração na estrutura química levando à formação de 

cor e mudanças nas propriedades do material; degradação; eliminação dos aditivos presentes. 

Estas mudanças são resultado dos vários tipos de ataques químicos e/ou físicos a que o polí-

mero está sujeito em seu uso como produto acabado. A ruptura da cadeia principal do poli-

propileno provoca redução das propriedades do material em curtos tempos de envelhecimen-

to, conforme observado na figura 16. 
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FIGURA 16: 

Efeito do tempo de exposição à radiação ultravioleta na elongação máxima do polipropileno. 

 

(Fonte: Baseado em Rabello 2000). 

 

Observa-se pela figura acima, que a grande ductilidade (capacidade do material em de-

formar-se plasticamente até a ruptura) do polipropileno, uma das suas principais característi-

cas, é perdida após poucas semanas de exposição. 

A magnitude dos eventos relacionados ao envelhecimento de polímeros depende da 

combinação de alguns fatores: estrutura química e molecular do polímero; composição (aditi-

vos e impurezas presentes); efeitos térmicos e mecânicos no processamento; orientação mole-

cular, morfologia e grau de cristalinidade no processamento; condições de uso (temperatura, 

umidade, presença de fontes de radiação, poluentes e outros). Na tabela 12 são listadas algu-

mas das causas físicas e químicas da degradação do polipropileno. 

 

 TABELA 12: 

Classificação da degradação de acordo com a causa. 

Causas físicas Causas químicas

Térmica Oxidação

Mecânica Hidrólise

Fotoquímica Ozonólise

Radiação de alta 

energia
Acidólise

 

(Fonte: Baseado em Rabello 2000). 

 

De acordo com De Paoli (2008), no caso do ataque químico, o processo de iniciação 

vai depender mais da cinética das reações do que da termodinâmica. Quando o ataque ocorre 

por agentes externos, ele é localizado na superfície do polímero. Quando é causado por impu-

rezas intrínsecas ao material ele poderá se propagar de dentro para fora. Rabello (2000), afir-

ma que em grande parte dos casos, a degradação é decorrência de mais de um processo simul-
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taneamente. Estes mecanismos de degradação podem ocorrer durante diferentes estágios do 

ciclo de vida do material: processamento; estocagem; utilização do produto. Na etapa de pro-

cessamento, podem ocorrer as degradações: térmica; mecânica; oxidativa. Um exemplo de 

degradação térmica oxidativa é no processamento por calandragem do polipropileno. O mate-

rial fundido passa por diversos rolos aquecidos girando a diferentes velocidades de forma a 

formar um filme. A exposição a altas temperaturas por um longo período de tempo, e na pre-

sença de oxigênio do ar, pode iniciar a degradação térmica oxidativa do material. Na utiliza-

ção do produto, ou seja, na exposição natural aos elementos, podem ocorrer as seguintes de-

gradações: fotooxidação; termooxidação; hidrólise; ozonólise. A oxidação é o tipo de degra-

dação mais comum, e pode ser iniciada principalmente por altas temperaturas e pela radiação 

ultravioleta (UV). 

Agnelli e Chinelatto (1992), afirmam que um dos maiores problemas a serem enfren-

tados é a baixa resistência do polipropileno à degradação oxidativa na exposição prolongada 

ao intemperismo. De acordo com De Paoli (2008), no caso do polipropileno, quando ocorre 

esse processo de degradação oxidativa na superfície de uma peça, observa-se um efeito de 

embranquecimento, principalmente se a peça tiver um tom de cor escuro. Este efeito visual é 

resultante do espalhamento de luz provocado pela rugosidade superficial resultante da degra-

dação e não pela migração do pigmento para a superfície, pois ele também ocorre em peças 

que contem somente negro de fumo, sem pigmentação branca. O negro de fumo e o titânio 

(TiO2), são alguns dos pigmentos utilizados para coloração de polímeros.  

As consequências da degradação por oxidação em polímeros podem ser generalizadas 

como: alteração nas propriedades reológicas; perda de propriedades mecânicas; desenvolvi-

mento de odor; alteração nos aspectos visuais superficiais (degradação estética), como man-

chas e amarelamento; fissuramento; perda de brilho; perda de transparência. Na figura 17 po-

de se observar fissuramento na superfície de uma amostra exposta à radiação ultravioleta.  

 

FIGURA 17: 
Fissuramento superficial do polipropileno moldado por injeção. 

 
(Fonte: Rabello e White 1997). 
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Observa-se, na Figura 17, fissuras irradiando a partir do ponto de injeção da peça, de 

maneira bem semelhante ao material fundido entrando na cavidade do molde. Comportamento 

semelhante também foi observado em outro trabalho do gênero, conforme Figura 18. 

 

FIGURA 18: 

Mudanças na textura da superfície do polipropileno exposto a teste de intemperismo acelerado. 

 

(Fonte: Shimizu et al 2016). 

 

É possível constatar claramente a formação de fissuras na superfície do material em 

função do intemperismo simulado. Segundo Shimizu et al (2016), a degradação estética (visu-

al) na superfície do polipropileno aumenta drasticamente em função do tempo de exposição, 

contrastando com a aparência superficial inicial do material (sem fissuramentos), como pode 

ser observado na parte mais a esquerda da Figura 18. 

Na degradação térmica, de acordo com Rabello (2000), a ruptura de ligações químicas 

ocorre em ausência de oxigênio por conta da energia térmica, superior à energia das ligações 

intramoleculares, adicionada ao sistema. A Tabela 13 mostra dados da temperatura de decom-

posição térmica, temperatura de fusão e força de interação intermolecular do polipropileno, 

poli(tetrafluoretileno) e do polietileno. 

 

TABELA 13: 

Estabilidade térmica de alguns polímeros comerciais em ausência de oxigênio. 

Polímero Tm  (

⁰

C)
Energia de dissociação da 

ligação C-C (Kcal/mol)
Td (

⁰

C)

PP - Polipropileno 165 69 380

PTFE - Poli(tetrafluoretileno) 327 86 ~500

PE - Polietileno 137 71 400

Td - Temperatura de decomposição térmicaTm  - Temperatura de fusão
 

(Fonte: Baseado em Rabello 2000). 
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Os valores de Td (decomposição térmica) aumentam com o aumento da força de inte-

ração intramolecular, conforme observado na tabela 9. A degradação térmica raramente ocor-

re durante o uso de produtos poliméricos, mas assume importância durante o processamento, 

aonde inicia a termo-oxidação.  

A degradação termooxidativa é a degradação por oxigênio atmosférico ou outros oxi-

dantes, iniciada por processos térmicos. De acordo com Rabello (2000), este tipo de degrada-

ção depende da presença de grupos e moléculas facilmente oxidáveis na macromolécula. 

Normalmente ocorre durante a utilização do produto acabado, quando exposto a altas tempe-

raturas, ou ainda, no processo de transformação do polímero. A degradação termooxidativa, é 

um processo de autocatálise, ou seja, um dos produtos formados atua como o catalisador da 

própria reação. As reações básicas dessa forma de degradação compreendem as etapas de ini-

ciação, propagação, ramificação e terminação. A iniciação ocorre pela clivagem homolítica de 

ligações covalentes do polímero ou de impurezas presentes. O radical obtido na iniciação é 

altamente reativo com o oxigênio formando um radical peróxi, que reage novamente com o 

polímero formando um hidroperóxido e outro radical, dando prosseguimento às reações oxi-

dativas. O término das reações se dá no acoplamento de dois radicais livres, mas não necessa-

riamente formando produtos estáveis. Uma característica importante da oxidação é que a pre-

sença de íons metálicos pode catalisar a decomposição do polímero. Estes íons podem estar 

presentes em resíduos de catalisadores, nas máquinas de processamento, em cargas minerais e 

outros. Uma pequena quantidade destes íons podem provocar grandes efeitos degradativos 

nos polímeros. 

Na degradação fotooxidativa, o gerador da degradação é a radiação ultravioleta (com-

primento de onda entre 100 e 400nm). A absorção desta radiação por polímeros causa um 

aumento na excitação dos elétrons, podendo resultar em cisão molecular. Dependendo da 

quantidade de energia absorvida haverá cisão da cadeia polimérica em locais mais suscetíveis, 

conforme Tabela 14. 
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TABELA 14: 

Energia de dissociação de alguns tipos de ligações químicas. 

Ligação Energia (Kcal/mol)

C - C 124

C - H 98

N - H 84

C - Cl 78

O - O 64

C - N 53  

(Fonte: Baseado em Rabello 2000). 

 

A principal diferença entre a termooxidação e a fotooxidação, esta justamente em sua 

iniciação, desencadeada, como citado anteriormente, pela excitação de elétrons provocada 

pela radiação UV. O polipropileno apenas absorve fortemente a radiação UV com compri-

mentos de onda menores que 250nm, inferior ao limite de comprimento de onda que atinge a 

superfície terrestre (290nm), apesar disso, o polipropileno é altamente suscetível à fotodegra-

dação. Na Tabela 15 estão listados valores de sensibilidade espectral (absorção de radiação 

com comprimento de onda especifico) para alguns polímeros. 

 

TABELA 15: 

Sensibilidade espectral de alguns polímeros comerciais. 

Polímero Sensibilidade espectral (nm)

PP - Polipropileno <250

PE - Polietileno <250

PC - Policarbonato 280-305; 330-360

PA - Poliamida <470

PET - Poli(tereftalato de etileno) <315  

(Fonte: Baseado em Davis e Sims 1983). 

 

Devido à crescente utilização do polipropileno, em aplicações externas, como na in-

dústria automobilística, o conhecimento da fotodegradação torna-se de extrema importância. 

De acordo com Rabello e White (1996), o polipropileno e seus compósitos são fre-

quentemente expostos a ambientes agressivos, que incluem contato com produtos químicos, 

altas temperaturas e radiação ultravioleta, que podem causar deterioração de suas proprieda-

des mecânicas. Mas, ainda segundo os autores, os efeitos da degradação no polipropileno ge-

ralmente resultam em uma aparência visual ruim (degradação estética), inutilizando o produto 

muito antes de ocorrer qualquer depreciação significativa nas propriedades mecânicas. 
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3.5 Percepção dos Materiais pelo Usuário 

 

De acordo com Alcántara et al (2005), as preferências dos usuários e a percepção dos 

materiais influenciam fortemente a aceitação do produto. Ambos podem ser expressos por 

palavras, que por sua vez, podem ser estudadas e analisadas em pesquisas. A satisfação dos 

usuários depende não apenas de aspectos como: durabilidade; segurança; eficácia e preço do 

produto, mas também exige uma qualidade extra em termos de valor simbólico e da imagem 

transmitida através da aparência do material / produto, aspectos estes, correlacionados à per-

cepção de produtos, imagens mentais e preferências dos usuários. Esse contexto, segundo 

Pagnan (2018), evidencia a importância da avaliação da percepção dos usuários em relação 

àquilo com o que interage, com o propósito de compreender suas reações e opiniões, propor-

cionando melhorias. Com base na relevância do assunto, diversos pesquisadores desenvolve-

ram técnicas de avaliação da percepção dos usuários frente a materiais, produtos, comunica-

ção e outros fatores ligados à interação com os indivíduos. 

Desenvolvido por Dias (2009), o modelo de Percepção dos Materiais pelos Usuários 

(PERMATUS), foi elaborado a partir da análise e identificação de lacunas existentes nos di-

versos métodos de percepção do usuário existentes. Segundo Pagnan (2016), nesse método, o 

modelo de aplicação simples e de baixo custo possui como objetivo quantificar aspectos sub-

jetivos na interação do usuário, além de fornecer embasamento para a obtenção de perfis de 

interpretação dos materiais pelos usuários, provendo diversas ferramentas com finalidades 

específicas para essa construção. O modelo é dividido em duas fases constituídas por etapas: 

fase 1, elementos dos produto, ciclo de interação, processo sensorial e perfil do material; fase 

2, avaliação subjetiva dos materiais e diretrizes para projeto. 

De acordo com Pagnan (2018), a experiência é um fator que vem tomando grandes 

proporções no âmbito atual de mercado, transformando a forma de se pensar, consumir, proje-

tar produtos, serviços, ambientes e comunicação. Na busca por provocar sensações específicas 

nas pessoas com quem os materiais interagem, os fatores relacionados à percepção e experi-

ência do usuário passam a ser pensados de forma mais relacionada. Segundo Dias (2009), os 

materiais exercem papel fundamental no processo de concepção e aplicação do produto, defi-

nindo seu leque de funções, como, a durabilidade, os custos e outros. Da mesma forma, a ex-

periência dos usuários tem papel de grande influência nesse momento, uma vez que, ao inte-

ragirem com o produto, estabelecem relações sensoriais que podem ser determinantes em sua 

concepção. O modelo de comunicação tradicional está centrado no designer/engenheiro, onde 
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estes são as fontes ou emissores. O produto é visto como canal e, por ultimo, o usuário, como 

destinatário ou receptor da mensagem, conforme constatado na Figura 19a. 

 

FIGURA 19: 

Modelos de comunicação. 

 

(Fonte: Baseado em Crilly e  Clarkson 2006). 

 

Esse modelo tradicional de comunicação, conforme ilustrado na Figura 19a, é formado 

em uma lógica fechada, linear e unidirecional, baseado em um sistema de transferência de 

ideias sem nenhuma participação do usuário (destinatário). Ainda de acordo com Dias (2009), 

ao examinar a natureza da intenção da fonte e a resposta do destino (usuário), conclui-se que 

são poucos os estudos que se preocupam com uma maior aproximação entre usuário e fonte. 

Embora haja a preocupação, conforme Figura 19b, dessa aproximação pela utilização de pes-

quisas, estas, oferecem respostas pobres para nortear a fonte, pois se baseiam apenas no estilo 

de vida, preferências e aspirações. Segundo Schutte (2005), grande parte das empresas conhe-

ce bem seus clientes (aqueles que compram), mas poucas conhecem os usuários (aqueles que 

usam). Contudo, é necessário que haja o conhecimento acerca da percepção do usuário em 

relação aos produtos consumidos para que se possa integrar valores afetivos a estes produtos. 

De acordo com Krippendorff (2000), o ―design centrado no usuário‖, no qual o con-

sumidor/usuário é a figura principal para nortear projetos, emergiu quando os produtos ultra-

passaram suas características puramente funcionais, para serem considerados como bens, in-

formações e identidades. Os designers/engenheiros perceberam que os produtos não eram 

apenas objetos, mas práticas sociais, símbolos e preferências e, portanto, deveriam ser proje-

tados para atender aos compradores, consumidores e público, em geral. Ainda segundo o au-

tor, os usuários não reagem às qualidades físicas das coisas, mas ao que elas significam para 

eles. 



Degradação Estética de Polímeros na Indústria Automobilística 
                                                                                                                                                                 Pedro Costa Fonseca Mariano de Souza 

 

Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação. 

REDEMAT – UFOP / UEMG 

37 

 

De acordo com Dias (2009), alguns segmentos industriais, como o setor automobilísti-

co, já utilizam a abordagem de design ―centrado no usuário‖. Os automóveis devem ser evi-

denciados de maneiras distintas, atentando até para pequenos detalhes. Os veículos devem ser 

seguros, confortáveis, ter bom desempenho, mas também apelar diretamente aos sentidos dos 

futuros compradores: a parte estética deve cativar os sentidos visuais; os sons emitidos pelo 

veículo devem conseguir encantar os proprietários; seu acabamento deve agradar aos sentidos 

táteis; e até o odor característico, que emana da cabine de um carro novo, precisa de atenção 

especial, para conquistar os sentidos olfativos. 

Para que possam alcançar vantagens competitivas, as empresas devem conhecer me-

lhor seus usuários em aspectos que não são expressos formalmente, como sentimentos e emo-

ções, buscando maneiras de traduzir informações abstratas, em ferramentas objetivas de co-

nhecimento, objetivando o desenvolvimento de projetos. 

 

3.5.1 Técnicas de Pesquisa com Usuários 

Segundo Dias (2009), as principais estratégias de abordagens em pesquisas com pes-

soas são a pesquisa individual e a pesquisa em grupos. Nas pesquisas individuais, as técnicas 

de coleta de informações que melhor atendem ao modelo são: aplicação de questionários e 

entrevistas com questões abertas e/ou fechadas; observação direta dos usuários com registros 

(áudio, fotográfico, vídeo e anotações). Na abordagem em grupo, são elaboradas aplicações 

de grupos focais acompanhados por um líder, que conduz as entrevistas. As sessões em grupo, 

como as individuais, são totalmente registradas pelos pesquisadores. Na técnica de coleta de 

dados mista, são utilizados ambos os métodos (individual e grupo) em fases distintas da pes-

quisa. As expectativas e opiniões dos indivíduos pesquisados são refletidas com maior preci-

são, quando os estudos sobre como o usuário reage ao produto, são aplicados em ambiente 

real e natural de interação. Ainda segundo os autores, a avaliação sensitiva e afetiva é mais 

certeira, quando a abordagem individual é aplicada nas pesquisas, em relação às técnicas utili-

zadas em grupos. Os métodos relativos à identificação da proporção afetiva durante a intera-

ção dos indivíduos com os produtos podem ser classificados como métodos empíricos, aonde 

o conhecimento é gerado a partir da experiência sensorial, e não-empíricos. Os métodos empí-

ricos são mais apropriados para avaliações relacionadas à interação. 

Segundo Dias (2009), como estratégia de abordagem individual, o pesquisador pode 

utilizar algumas ferramentas para obtenção de dados acerca do produto pesquisado, como a 

utilização de questionários, que são compostos por questões abertas e/ou fechadas, apresenta-
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das aos usuários. As questões abertas permitem ao individuo entrevistado emitir suas opiniões 

de maneira própria e mais livre, enquanto nas questões fechadas, o usuário escolhe sua res-

posta entre as opções predefinidas. O conteúdo dos questionários deve estar adaptado a cada 

estudo em particular, contendo informações objetivas e pessoais, de interesse, experiência, 

habilidades, perguntas relacionadas ao produto estudado, valores, hábitos e estilo de vida. 

A seleção dos participantes, segundo Schutte (2005), é de especial importância para 

um estudo de percepção dos materiais pelo usuário. Os entrevistados devem apresentar algu-

mas características importantes para a natureza do estudo, como; experiência prévia dos pro-

dutos, grau de interação, interesse nos produtos. O grau de interesse pelo produto pode moti-

var de maneira positiva ou negativa a avaliação de um usuário, ou seja, a amostragem dos 

participantes deve ser representativa, em todos os sentidos. Também na área de seleção dos 

participantes, são destacadas mais algumas observações e ressalvas na escolha dos usuários 

para testes: os usuários devem ser agrupados por idade e gênero; eles devem possuir senso 

crítico e capacidade de imaginação a partir das simulações; os entrevistados devem ser impar-

ciais em relação ao produto estudado; possuir certa experiência com o objeto estudado. De 

acordo com Dias (2009), os usuários selecionados para a pesquisa devem ser informados da 

finalidade do estudo e estarem dispostos a colaborar de forma livre e sem constrangimentos. 

Ainda, os participantes devem preencher e assinar um termo de consentimento livre e esclare-

cido (elaborado previamente pelos pesquisadores), que garanta a preservação e sigilo das in-

formações confidenciais envolvidas no estudo. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

Neste capitulo são descritos os recursos e metodologia que foram utilizados durante o 

desenvolvimento do trabalho, conforme representado esquematicamente na Figura 20. A es-

trutura da pesquisa foi fundamentada em estudo de caso e análise de falha. 

 

FIGURA 20: 

Metodologia adotada para os experimentos. 

 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

A Figura 20 apresenta as etapas do estudo, sendo divido em sete partes. Na etapa 1, foi 

elaborada uma pesquisa com proprietários de automóveis com o objetivo de nortear o desen-

volvimento do trabalho acerca das peças, tipos de degradação visual e materiais a serem utili-

zados pelo estudo. A pesquisa, denominada ―ficha técnica‖, consta no Anexo I desse trabalho. 

A etapa seguinte descreve a seleção dos materiais utilizados nos ensaios, em função da pes-

quisa realizada na etapa anterior. A etapa 3 elucida a preparação e obtenção das amostras uti-

lizadas. Na etapa 4 as amostras obtidas são analisadas morfologicamente por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e posteriormente na etapa 5 são analisadas em função da com-

posição química superficial (EDS). Na sequência, a variação da descoloração das regiões a-

mostradas, em função do tempo de utilização, é verificada por um analisador de cor (RGB). 

Finalizando, na etapa 7, a percepção dos usuários é avaliada em relação à degradação visual 

dos materiais estudados. 
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4.1 .  Seleção de Materiais, Obtenção e Preparação das Amostras 

 

- Seleção de materiais 

Os materiais selecionados para os procedimentos experimentais foram definidos de 

acordo com a pesquisa inserida no Anexo I. Molduras de para-lamas são peças externas am-

plamente empregadas pela indústria automobilística, utilizadas principalmente para conferir 

aspecto estético desejado, o que justifica um estudo de degradação visual nessas peças em 

específico. Para a pesquisa, foram adquiridas três molduras de para-lamas, conforme Tabela 

16, sendo que duas tiveram utilização real no ciclo de vida de um automóvel, e que, conti-

nham as degradações estéticas requeridas para o estudo: descoloração; manchas permanentes; 

encardidos e mudanças no aspecto textural, como rugosidade e fissuramentos. A terceira peça, 

sem utilização, foi empregada com o objetivo de controle da evolução de degradação em rela-

ção aos outros materiais.  

 

TABELA 16: 

Características dos materiais adquiridos. 

Peça
Material de 

fabricação

Moldura A *PPTD30

Moldura B *PPTD30

Moldura C *PPTD30

Utilização

**Controle

***Quatro anos

***Oito anos

 

* Polipropileno reforçado com 30% de talco. ** Peça sem utilização, adquirida para fins de comparação com as 

peças usadas. *** Peças com utilização real no ciclo de vida de automóveis. 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

As peças foram adquiridas na cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil, de car-

ros de uma mesma montadora e linha, todas fabricadas em polipropileno reforçado com 30% 

de talco (>PP TD30<). Este material é um compósito de polipropileno isotático (i-PP), proje-

tado para processamentos de moldagem por injeção, que incluem engenharia automotiva. Na 

Tabela 17 são listadas as propriedades características do PP TD30. 
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TABELA 17: 

Propriedade do polipropileno PP TD30. 

Physical properties/Typical values Test method Unit Mean value

Abbreviated term ISO 1043 PP TD30

Density 23°C ISO 1183 g/cm3 1.12

Melt Mass Flow Rate MFR (230°C/2,16kg) ISO 1133 g/10 min 7

Tensile Modulus (1 mm/min) ISO 527-1,-2 MPa 3000

Tensile Stress at Yield (50 mm/min) ISO 527-1,-2 MPa 26

Tensile Strain at Yield (50 mm/min) ISO 527-1,-2 % 3,5

Impact Strength Charpy 23°C ISO 179/1eU kJ/m2 40

Notched Impact Strength Charpy 23°C ISO 179/1eA kJ/m2 3,5

Flexural Modulus (2 mm/min) ISO 178 MPa 2400

Vicat Softening Point, A120 ISO 306 °C 150

Heat Deflection Temperature 0,45 MPa (HDT/B) ISO 75-1,-2 °C 122

Properties

Rheology

Mechanical properties

Thermal properties

 

(Fonte: Baseado em dados fornecidos pela Inno-Comp). 

 

- Obtenção das amostras 

Os materiais primeiramente foram limpos com detergente automotivo desengraxante, à 

base de tensoativos, conforme Tabela 18. A diluição e forma de utilização foram seguidas de 

acordo com as instruções do fabricante do produto. A limpeza com detergente automotivo foi 

efetuada com o objetivo de retirar sujidades superficiais que se encontravam nas molduras B e 

C, e também simular a limpeza que seria realizada no cotidiano de um automóvel. 

 

TABELA 18: 

Boletim técnico do detergente automotivo utilizado. 

Utilização Características
Diluição 

recomendada
Diluição Ativos pH

Limpeza leve e pesada de 

chassis e latarias, utilizado 

em superfícies plásticas, 

metais pintados, acrílicos e 

borracha

Shampoo 

desengraxante, à base 

de tensoativos 

aniônicos e não 

aniônicos, não tóxico.

Chassis e motores: 

1/5  Pintura: até 

1/200

1/100 25% 10%

 

(Fonte: Baseado em dados fornecidos pela RODOL). 

 

Em seguida, as peças foram demarcadas em planos de corte (regiões 1 e 2), para iden-

tificação e comparação entre as amostras extraídas das diferentes regiões, conforme Figura 

21. As molduras de para-lamas (B e C) que tiveram utilização real no cotidiano de automó-



Degradação Estética de Polímeros na Indústria Automobilística 
                                                                                                                                                                 Pedro Costa Fonseca Mariano de Souza 

 

Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação. 

REDEMAT – UFOP / UEMG 

42 

 

veis, não apresentavam homogeneidade de exposição a intempéries em relação à peça como 

um todo, ou seja, algumas regiões apresentavam maior degradação estética, como descolora-

ção e manchas permanentes, fator determinante para escolha das regiões amostradas (Figura 

21). 

 

FIGURA 21: 

Ilustração dos planos de corte. 

 

*Região 1, **Região 2. Dimensões aproximadas das peças: 110 cm x 66 cm. Dimensões aproximadas das regi-

ões avaliadas: 12 cm x 15 cm. 

 (Fonte: Autor, 2018). 

 

De cada moldura de para-lama (A, B e C) foram retiradas duas amostras, uma de cada 

região (1 e 2), totalizando seis amostras (A1, A2, B1, B2, C1 e C2). No caso das molduras de 

para-lamas B e C (usadas), foram selecionadas amostras que continham manchas e descolora-

ção (degradação estética). Cada amostra foi extraída com aproximadamente 14 mm de diâme-

tro. A Figura 22 apresenta fotografias das regiões de onde foram obtidas as amostras para os 

ensaios. 
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FIGURA 22: 

Fotografias das regiões amostradas. 

 

A) moldura de para-lama A, região 1; B) moldura de para-lama A, região 2; C) moldura de para-lama B, região 

1; D) moldura de para-lama B, região 2; E) moldura de para-lama C, região 1; F) moldura de para-lama C, região 

2. 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

Apesar da diferença de iluminação entre as fotografias apresentadas na Figura 22, é 

possível constatar visualmente os efeitos das degradações estéticas sofridas pelas molduras de 

para-lamas B e C em relação à moldura de para-lama A (nova). Na Figura 22c, percebe-se 

mancha esbranquiçada, mais clara que o restante do material, apontada pela seta. Na Figura 

22d, tem-se mancha escurecida, apontada pela seta. Também foi obervado descoloração no 

material, em relação ao seu aspecto visual original. Na Figura 22e, é possível notar elementos 

escuros, apontados pela seta, aderidos à superfície do material. Na figura 22f, percebe-se ma-

terial claro, apontado pela seta, possivelmente aderido à superfície do polipropileno. 

As amostras foram extraídas das molduras de para-lamas utilizando-se um vazador fa-

bricado em aço com 14mm de diâmetro interno, conforme as figura 23. 
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FIGURA 23: 

Ferramenta de corte, vazador de aço de 14mm. 

 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

À esquerda a ferramenta (vazador fabricado em aço), no centro da figura uma das re-

giões da peça sendo cortada e, à direita, a amostra extraída com aproximadamente ø14mm. 

 

- Preparação das amostras 

Os materiais não condutores de corrente elétrica para serem analisados no MEV/EDS 

devem ser previamente metalizados. Segundo Duarte et al (2003), a metalização consiste na 

precipitação, a vácuo, de uma película micrométrica de material condutor (ouro ou carbono) 

sobre a superfície do material, possibilitando assim a condução da corrente elétrica. 

Primeiramente, foi utilizada uma fita dupla face de carbono para fixação da amostra no 

Stub do porta amostras. Posteriormente, uma fita condutora de alumínio foi fixada entre a 

superfície da amostra e o corpo do Stub para condução elétrica, conforme Figura 24. 

 

FIGURA 24: 

Amostra, Stub e fita condutora. 

 

(Fonte: Autor, 2018). 
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As fitas utilizadas nos ensaios foram: Electron microscopy sciences double sided car-

bon tape 8mm (fita de carbono utilizada para fixação da amostra); Lian Li Tape, fita de alu-

mínio adesiva para retrabalho em PCI’s – 30mm x 50mm (fita condutora). 

Após os procedimentos descritos anteriormente, as amostras foram posicionadas no 

porta amostras do vaporizador, para recobrimento com material condutor, conforme figura 25. 

  

FIGURA 25: 

Vaporizador utilizado nos ensaios. 

 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

Para metalização das amostras, foi utilizado um vaporizador QUORUM-Q150R ES. 

As amostras foram revestidas com uma fina camada de ouro durante 45 segundos. A distância 

entre o vaporizador e a superfície das amostras foi de 30mm, e o vácuo utilizado para melho-

rar o recobrimento de ouro nas amostras foi de 10
-1

Bar a 10
-2

Bar. 

 

4.2.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Com o objetivo de caracterizar, buscar e identificar possíveis contaminantes e outros 

fatores, que possam justificar degradação estética na superfície do polipropileno, como man-

chas e descoloração, a microscopia eletrônica de varredura foi um dos recursos utilizados no 

desenvolvimento do trabalho. A utilização de microscópios eletrônicos de varredura permite 

ampliações maiores quando comparados a microscópios ópticos. De acordo com Callister 

(2008), na Microscopia Eletrônica de Varredura, a superfície do material é varrida com um 

feixe de elétrons e a parcela refletida (ou retroespalhada) é captada e exibida na mesma taxa 

de varredura sobre um tubo de raios catódicos (semelhante à tela de uma televisão). A ima-

gem representa características morfológicas (elétrons secundários), e da composição química 

(elétrons retroespalhados) da amostra. 
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O microscópio eletrônico de varredura utilizado nos ensaios foi o TESCAN VEGA3-

LM, conforme Figura 26a. O feixe de elétrons primário foi de 20Kv e o vácuo utilizado foi de 

10
-2

Pa. 

 

FIGURA 26: 

MEV utilizado nos ensaios. 

 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

Com as amostras previamente recobertas por material condutor, elas foram posiciona-

dos no porta amostras do MEV (Figura 26b). 

 

4.3.  Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

 

Por meio de raios-x característicos e contínuos, a espectroscopia de energia dispersiva 

foi utilizada para microanálise elementar qualitativa e semiquantitativa, com o objetivo de 

identificar e mapear os elementos esperados das amostras e possíveis elementos contaminan-

tes na superfície do material. A técnica fornece espectro completo de uma amostra de forma 

simultânea, obtendo assim, rapidez na análise qualitativa dos constituintes. O EDS utilizado 

nos ensaios foi o OXFORD x-act, em conjunto com o microscópio eletrônico de varredura já 

citado.  

 

4.4.  Analisador de Cor (RGB) 

 

De acordo com Rabello (2011), o controle e a avaliação da tonalidade podem ser feitos 

de maneira visual, por comparação de amostras padrão ou por meio de equipamentos como o 

colorímetro. Para avaliação da descoloração das peças estudadas, foi utilizado um analisador 

de cor modelo ACR-1023 da marca Instrutherm, equipado com 3 foto-transistores, avaliando 
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os comprimentos de onda que atravessam a amostra, medindo os parâmetros R(red-vermelho- 

0 a 1023), G(Green-verde – 0 a 1023) e B(blue-azul – 0 a 1023), permitindo a análise de cor 

com precisão. O objetivo deste ensaio é observar a variação total de cor das peças que tiveram 

emprego real em automóveis em função do tempo de utilização, e com relação à peça de con-

trole (sem utilização). 

 

4.5.  Percepção dos Usuários  

 

Pelo entendimento da necessidade de um feedback dos usuários, a avaliação da per-

cepção dos materiais, última etapa dessa pesquisa, foi elaborada a partir de um estudo com 

uma amostragem de 20 pessoas, proprietárias de carros, quanto à degradação visual sofrida 

pelos materiais estudados, após sua utilização no cotidiano de veículos, em relação ao materi-

al de controle (sem uso). Este estudo foi realizado por meio de métodos de percepção aplica-

dos ao design, com base nos referenciais teóricos sobre as técnicas e ferramentas para essa 

aplicação em especial. Segundo Dias (2009), o perfil subjetivo de um material se pauta em 

características intangíveis determinadas pelos significados atribuídos e pelas emoções evoca-

das, não podendo ser identificadas por valores numéricos. Devido à natureza sensorial e sub-

jetiva da pesquisa, a estratégia de abordagem selecionada foi a individual, com a aplicação de 

questionário com questões mistas (abertas e fechadas), permitindo ao usuário uma maior li-

berdade de opinião e também instigando o participante em alguns pontos desejados, fator pre-

tendido para um estudo desse gênero. A técnica de registro selecionada foi a captação de áu-

dio dos indivíduos pesquisados, devido à possibilidade de recuperação dos dados após os tes-

tes. Os participantes foram selecionados de acordo com seu grau de interesse e interação com 

os produtos e agrupados por idade e gênero. A Figura 27 ilustra as etapas envolvidas no de-

senvolvimento da pesquisa de percepção do usuário. 
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FIGURA 27: 

Etapas da pesquisa de percepção do usuário. 

 

(Fonte: Autor, 2019). 

 

Na etapa 1, conforme citado anteriormente, são definidas as técnicas utilizadas na pes-

quisa de percepção do usuário. Na etapa seguinte, para a obtenção das informações acerca da 

percepção, foi primeiramente importante definir os objetivos da pesquisa:  

a) A percepção dos usuários acerca da degradação estética dos materiais pesquisados; 

b) Grau de importância: a influência da degradação dos materiais na desvalorização 

dos veículos; 

c) A qualidade percebida dos materiais, ou seja, a maneira como a degradação visual 

pode afetar a percepção do usuário em relação aos materiais empregados, mesmo 

todas as peças sendo fabricadas no mesmo material; 

 

A estratégia de abordagem (questionário misto) foi elaborada em função dos objetivos princi-

pais da pesquisa. O modelo do questionário teste está inserido no Anexo II. Além da estraté-

gia de abordagem, a etapa 2 também apresenta os aspectos éticos dessa pesquisa, com a elabo-

ração de um termo de consentimento, com o objetivo de informar aos participantes da finali-

dade do estudo antes do início da sessão, para que eles se mostrem dispostos, ou não, a cola-

borar para a pesquisa de forma livre e sem constrangimentos. Um modelo do termo de con-
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sentimento se encontra disponível no Anexo III. A formação do perfil do entrevistado, etapa 3 

desse estudo, consiste na seleção dos participantes, de acordo com as características conside-

radas importantes para a realização dessa pesquisa: experiência prévia, ou seja, pessoas que 

tenham alguma ligação com carros; grau de interação e interesse no assunto abordado pela 

pesquisa. Os usuários foram divididos em faixas etárias e gênero, conforme Figura 27, e um 

questionário com o perfil dos participantes, Anexo IV, foi elaborado compondo de questões 

como: nome do participante; sexo (gênero); idade; estado civil; grau de instrução; profissão; 

marca e modelo de veículo. A etapa final consiste do tratamento e análise das informações 

colhidas, onde, segundo Dias (2009), a verificação dos dados qualitativos se fundamenta em 

três atividades interativas e contínuas: 

a) Redução dos dados: processo de seleção e simplificação do material compilado de 

questionários e entrevistas;  

b) Apresentação dos dados: consiste em organizar os dados de maneira que o pesquisador 

consiga tirar conclusões;  

c)  Interpretação e verificação das conclusões: identificação de padrões, possíveis expli-

cações, configurações e fluxo de causa e efeito, verificando a coerência dos dados com 

as proposições da pesquisa. 

 

Os dados quantitativos gerados são analisados estatisticamente com o objetivo de obter perfil 

de polaridade a cerca do assunto estudado. 

No ambiente da pesquisa, com intuito de produzir contraste, as peças foram dispostas 

lado a lado (Figura 28a), em local com iluminação natural, permitindo aos participantes a vi-

sualização dos efeitos das degradações estéticas sofridas pelos materiais pesquisados. Para 

facilitar a contextualização de utilização das peças estudadas, um banner explicativo foi ela-

borado (e disponibilizado aos participantes), conforme figura 28b, expondo o emprego das 

molduras de para-lamas em automóveis. 
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FIGURA 28: 

Ambiente da pesquisa e banner explicativo disponibilizado aos participantes. 

 

(Fonte: Autor, 2019). 

 

Os participantes do estudo puderam conhecer e manusear os materiais estudados dis-

postos sobre a bancada (Figura 28a), bem como entender a utilização e localização (contexto) 

das peças nos automóveis, apontadas pelas setas, conforme Figura 28b. A pesquisa foi reali-

zada de maneira individual e a sequência dos eventos e procedimentos adotados, com os par-

ticipantes, é detalhada a seguir: 

 

1. Termo de consentimentos livre e esclarecido: primeiramente os objetivos da pesquisa 

foram expostos pelo pesquisador aos participantes, esclarecendo também o tipo de 

participação voluntária do convidado. Com a pesquisa esclarecida, solicitou-se a leitu-

ra e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelo participante. O ter-

mo descreve os objetivos, os procedimentos da pesquisa, o sigilo com relação às ima-

gens registradas durante o teste e o sigilo a respeito de informações dos produtos e das 

empresas envolvidas na pesquisa (conforme modelo do Anexo III). 

 

2. Questionário perfil: após assinar o termo de consentimento, o participante é convidado 

a responder o questionário perfil. O objetivo das questões é conhecer melhor a popula-

ção dos usuários participantes do estudo nos seguintes aspectos: sexo; idade; grau de 

instrução; profissão/ocupação; marca e modelo de automóvel que possui; frequência 

em que utiliza o carro; grau de interesse no assunto, ou seja, em aspectos visuais / es-

téticos dos automóveis, em uma escala de valor que varia de 1 (menor importância) a 

5 (maior importância), sendo o 3 (neutro). O modelo do questionário perfil está dispo-

nível no Anexo IV. 
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3. Interação: o participante é conduzido até o local onde os materiais pesquisados estão 

expostos. Ele é orientado a agir livremente, manuseando e interagindo com os materi-

ais. Durante a interação, foram feitos registros de áudio a respeito de declarações es-

pontâneas sobre as impressões iniciais a respeito das peças. A disposição das peças 

segue a ordenação de ―A‖ a ―C‖, conforme sinalizadas na superfície da bancada (Figu-

ra 28a). 

 

4. Questionário Teste: na sequência, o participante responde um questionário com per-

guntas abertas e fechadas sobre a sua percepção a respeito da degradação estética dos 

materiais pesquisados; da influência da degradação dos materiais na desvalorização 

dos veículos e da qualidade percebida dos materiais, ou seja, a maneira como a degra-

dação visual pode afetar a percepção do usuário em relação aos materiais empregados, 

mesmo todas as peças sendo fabricadas no mesmo material. Com o intuito de não in-

duzir um padrão de respostas, a palavra ―degradação‖ não foi utilizada no Questioná-

rio Teste, assim como não foram utilizados termos técnicos na elaboração das pergun-

tas. O objetivo da questão 1 foi de identificar a percepção dos usuários acerca da in-

fluência da degradação estética na qualidade percebida dos materiais avaliados. As 

questões 2, 3, 4, 5 e 6 têm como objetivo verificar a percepção do usuário a cerca do 

nível de degradação visual das peças estudadas. Finalizando, as questões 7 e 8 foram 

determinantes para a avaliação do grau de importância que a degradação visual nos 

materiais estudados gera na desvalorização dos automóveis como um todo. O modelo 

do Questionário teste se encontra disponível no Anexo II. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capitulo são apresentados os resultados dos ensaios realizados. Além disso, são 

feitas discussões relevantes a respeito dos dados obtidos. 

 

 5.1.  Aspectos Morfológicos: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

De acordo com Fechine, Santos e Rabello (2006), ainda que os procedimentos de ex-

posição em laboratório sejam aplicados de forma ampla em estudos de degradação de políme-

ros, existem poucos trabalhos envolvendo exposições naturais. Isto pode ser devido à difícil 
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reprodutibilidade desse tipo de exposição e também por ser um procedimento de longa dura-

ção. Em contrapartida, exposições naturais evidenciam as amostras em situação real de uso, 

ao contrário das exposições em laboratório, que tentam simular de alguma forma um processo 

ambiental. Nas Figuras 29 a 33 são apresentados os resultados obtidos nos ensaios de micros-

copia eletrônica de varredura (MEV), onde é possível observar as alterações morfológicas 

superficiais das amostras que foram retiradas de peças que tiveram utilização real no cotidiano 

de automóveis (B1, B2, C1 e C2), em relação às amostras que foram retiradas da peça de con-

trole, sem utilização (A1 e A2).  

 

FIGURA 29: 
Micrografias das amostras A1 e A2, MEV. 

 
(a) Amostra A1 – 1000x; (b) Amostra A1 – 5000x; (c) Amostra A2 – 1000x; (d) Amostra A2 – 5000x. 

(Fonte: Autor, 2018). 
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Nas micrografias referentes às amostras A1 e A2 (Figura 29), observa-se aspectos tex-

turais homogêneos; boa adesão e distribuição do reforço de talco e, visualmente, ausência de 

elementos contaminantes, aspectos também observados em trabalhos anteriores, conforme 

Ammar et al (2017). As micrografias relacionadas com as amostras B1, B2, C1 e C2, obser-

vadas adiante no trabalho, apresentam um panorama completamente divergente do que foi 

observado nas amostras A1 e A2. A Figura 30 apresenta os aspectos morfológicos encontra-

dos na amostra B1. 

 

FIGURA 30: 

Micrografias da amostra B1, MEV. 

 

(a) Amostra B1 – 1000x; (b) Amostra B1 – 5000x. 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

Na amostra B1 (Figura 30) é possível constatar fissuramentos, indicados pelas setas 

escuras, e, aparente aumento da rugosidade superficial do material, também observado em 

trabalho anterior, conforme Al-Shabanat (2011). Esses fissuramentos observados, e aumento 

aparente da rugosidade podem estar relacionados, entre outros fatores, a: 

a) Ao efeito de processos degradativos, como a degradação fotooxidativa, onde, de acor-

do com Rabello (2000), a absorção de radiação ultravioleta por grupos específicos do 

polímero causa um aumento na excitação de elétrons, podendo resultar em cisão mole-

cular.  

b) De acordo com Rabello e White (1997), o aumento da cristalinidade nas camadas su-
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perficiais do material, também em função da ação da radiação ultravioleta, leva ao en-

colhimento destas camadas, causando o aparecimento de fissuras superficiais. 

c) Verifica-se também, conforme indicação das setas claras (Figura 30), que as partículas 

do reforço de talco ficaram visíveis devido à erosão da matriz polimérica em função 

da foto-oxidação, aumentando a rugosidade superficial. Fenômeno também observado 

por Rabello e White (1996). 

Além dos processos degradativos citados, trabalhos anteriores demonstraram que a luz visível 

também é capaz de avançar a degradação no polipropileno reforçado com talco, Azuma et al 

(2009). A Figura 31 apresenta os aspectos morfológicos encontrados na amostra B2. 

 

FIGURA 31: 

Micrografias da amostra B2, MEV. 

 

(a) Amostra B2 – 1000x; (b) Amostra B2 – 5000x. 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

A amostra B2 (Figura 31) destaca-se por diversos elementos de formatos variados ade-

ridos na superfície do material, apontados pelas setas escuras. A aderência destes elementos 

na superfície amostrada pode justificar as manchas escuras observadas anteriormente neste 

trabalho, seção 4.1, na fotografia referente à amostra B2 (Figura 22D). Aumento aparente da 

rugosidade superficial também foi observado na amostra B2. Os aspectos morfológicos super-

ficiais da amostra C1 são apresentados na Figura 32. 
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FIGURA 32: 

Micrografias da amostra C1, MEV. 

 

(a) Amostra C1 – 1000x; (b) Amostra C1 – 5000x. 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

Na amostra C1 (Figura 32) observa-se superfície com textura diferenciada, na totali-

dade da região amostrada, em relação à amostra A1. O material aderido à superfície da amos-

tra C1, não apresenta aspecto uniforme, conforme verificado pela Figura 32. A amostra C1 foi 

retirada da região 1, parte inferior da moldura de para-lama C. A localização da região amos-

trada pode justificar a quantidade de elementos aderidos à superfície do polipropileno naquela 

região, uma vez que o movimento e atrito do pneu com a estrada pode lançar detritos da pró-

pria estrada, do pneu, da roda ou das pastilhas de freio, contra a moldura de para-lama. Além 

disso, essas partículas provavelmente também são responsáveis por fissuras encontradas no 

material. A Figura 33 apresenta os aspectos morfológicos encontrados na amostra C2. 
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FIGURA 33: 

Micrografias da amostra C2, MEV. 

 

(a) Amostra C2 – 1000x; (b) Amostra C2 – 5000x. 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

Assim como nas amostras B2 e C1, a amostra C2 (Figura 33) apresenta material aderi-

do à superfície do PP TD30, conforme apontado pelas setas menores. Na Figura 33a pode-se 

notar material sobreposto, mais claro, na imagem gerada por elétrons secundários, em relação 

à superfície mais homogênea encontrada nas micrografias da amostra de controle A2. Parte do 

material aderido à superfície do PP TD30 na amostra C2 (Figura 33a), provavelmente seja 

originário de partículas de caulim, conforme apontado pela seta maior, e observado adiante 

nos resultados gerados nos ensaios de EDS.  

O aumento aparente da rugosidade superficial e presença de fissuramentos na superfí-

cie dos materiais que tiveram utilização real em automóveis em relação às peças de controle 

podem justificar uma maior propensão na aderência de partículas na superfície do polipropi-

leno reforçado com talco. 

 

5.2.  Análise Elementar: Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

 

Posteriormente aos ensaios de microscopia eletrônica de varredura, foram realizadas 

análises de composição química das amostras A1, A2, B1, B2, C1 e C2 utilizando a técnica de 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS), com ampliações de 1000x. Foram obtidos dados 

de mapeamento elementar qualitativo e semiquantitativo (para visualizar a distribuição dos 
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elementos na superfície das amostras), e análise pontual (para caracterização de pontos 

específicos). As análises foram efetuadas com o objetivo de caracterizar e identificar, 

superficialmente, elementos não pertencentes ao polipropileno reforçado com talco, que 

possam justificar a degradação estética do material quando utilizado em áreas externas de 

automóveis. Os mapeamentos elementares superficiais obtidos das amostras são apresentados 

nas Figuras 34, 35, 36, 37 e 38. 

 

FIGURA 34: 

Mapeamento elementar das amostras A1 e A2.  

 

(a) Amostra A1 – 1000x; (b) Amostra A2 – 1000x. 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

No mapeamento elementar das amostras de controle (A1 e A2), foram encontrados a-

penas os elementos esperados para o polipropileno reforçado com talco. Além de carbono e 

hidrogênio, que são os elementos constituintes do polipropileno, foram encontrados (Figuras 

32a e 32b), em quantidades menores, silício, alumínio, magnésio e titânio. O EDS utilizado 

para os ensaios é equipado com uma janela de berílio (8µm). De acordo com Goldstein 

(2003), esta janela absorve todo raio-x abaixo de 0,75keV, o que impossibilita a análise de 

elementos leves (Z<11), como o hidrogênio e o carbono, desconsiderados neste tipo de ensai-

o. Segundo Dalpiaz (2006), o silício, magnésio e alumínio encontrados são provenientes do 
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reforço de talco, que pode apresentar pequenas quantidades de contaminações de alumínio e 

ferro. As quantidades de titânio encontradas podem ser relativas à pigmentação do material, 

óxido de titânio e o negro de fumo são frequentemente utilizados para este fim. Os resultados 

da análise química referentes à amostra B1 são apresentados na Figura 35. 

 

FIGURA 35: 

Mapeamento elementar da amostra B1.  

 

 (Fonte: Autor, 2018). 

 

Os elementos encontrados na amostra B1 (Figura 35) são os mesmos elementos espe-

rados para esse tipo de material, também encontrados nas amostras A1 e A2. Porém, a amos-

tra B1 apresenta maiores quantidades de silício e magnésio em relação às quantidades destes 

mesmos elementos encontrados nas amostras A1 e A2. Os aumentos nas quantidades de silí-

cio e magnésio podem estar relacionados a uma maior exposição do reforço de talco na super-

fície do polipropileno, apontadas pelas setas, comprovando o que foi observado na microsco-

pia eletrônica de varredura (Figura 30). A amostra B1 também exibe aumento nas quantidades 

do elemento ferro, provavelmente originário do ambiente aonde os materiais foram expostos. 

A aderência de elementos na superfície do polipropileno, e os efeitos da foto-oxidação, como 

a erosão da matriz e maior exposição do reforço de talco na superfície, podem justificar as 

manchas esbranquiçadas, em relação ao restante do material, encontradas na região amostra-
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da, conforme observado na seção 4.1, fotografia (Figura 22C). Na Figura 36 são apresentados 

os resultados da análise química referentes à amostra B2. 

 

FIGURA 36: 

Mapeamento elementar da amostra B2.  

 

 (Fonte: Autor, 2018). 

 

O mapeamento de composição química superficial da amostra B2 (Figura 36), exibe, 

além dos elementos esperados, quantidades de enxofre, potássio e um aumento nas quantida-

des do elemento ferro, em relação às amostras A1 e A2. Ainda, conforme mapa de composi-

ção (Figura 36) da amostra B2, observa-se, além de maior exposição superficial das partículas 

do reforço de talco, apontada pelas setas claras, elementos aderidos à superfície do polipropi-

leno, constituídos de enxofre, potássio, fósforo e ferro em sua maioria, apontados pelas setas 

escuras.  Uma hipótese para o enxofre encontrado na amostra B2 é de que o elemento, por 

conta do contexto em que um carro está inserido, seja proveniente de contaminação do mate-

rial por combustíveis derivados do petróleo (gasolina e diesel), que tem em sua composição 

quantidades de enxofre. Os resultados da análise química referentes à amostra C1 são apre-

sentados na Figura 37. 
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FIGURA 37: 

Mapeamento elementar da amostra C1.  

 

 (Fonte: Autor, 2018). 

 

Na amostra C1, conforme mapa de composição (Figura 37), os elementos alumínio, si-

lício e ferro foram encontrados em maior abundância do que os mesmos nas amostras A1 e 

A2 (Figura 34). Elementos como o cálcio, potássio e enxofre também foram encontrados na 

amostra C1. Em função da região de onde a amostra C1 foi extraída, uma hipótese para o au-

mento nas quantidades de ferro e alumínio, em relação às amostras sem utilização (A1 e A2), 

na composição superficial da amostra, é de que partículas provenientes do atrito das pastilhas 

de freio tenham se aderido à superfície do PP TD30. Pastilhas de freio utilizadas em carros 

contêm, entre outros elementos, ferro e alumínio em sua composição. Na Figura 38 são apre-

sentados os resultados da análise química referentes à amostra C2. 
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FIGURA 38: 

Mapeamento elementar da amostra C2.  

 

 (Fonte: Autor, 2018). 

 

Na microanálise elementar (Figura 38) da amostra C2, observa-se aumento dos ele-

mentos silício, alumínio, magnésio, ferro e titânio em relação à amostra A2. Conforme mapa 

de composição da amostra C2 (Figura 38) percebe-se que o elemento ferro está distribuído em 

praticamente toda a amostra, com concentração mais elevada em alguns pontos isolados, indi-

cados pelas setas escuras. Nota-se também, na parte superior direita da Figura 38, maior expo-

sição superficial das partículas do reforço de talco, indicadas pelas setas claras. Devido à co-

loração esbranquiçada das manchas apresentadas na seção 4.1, Figura 22F (referente à foto-

grafia da região de onde foi extraída a amostra C2), à morfologia observada nos ensaios de 

MEV (Figura 33), os elementos encontrados no ensaio de EDS (Figura 38), e o contexto em 

que um automóvel está inserido, o material contaminante da amostra C2 pode ser cera auto-

motiva, que comumente tem argila de caulim em sua formulação, utilizada como polidor, 

sendo o caulim, composto de silicatos hidratados de alumínio. As amostras B1, B2, C1 e C2, 

que foram extraídas das peças com utilização real em automóveis, apresentaram fissuramen-

tos e aumento aparente da rugosidade superficial em relação às amostras A1 e A2, conforme 

observado nos ensaios de MEV (Figuras 29 a 33). O surgimento de fissuramentos e aumento 

da rugosidade estão diretamente ligados à exposição ao intemperismo, principalmente à radia-
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ção ultravioleta.  A ocorrência desses processos degradativos, pode estar relacionada com 

uma maior disposição na aderência de partículas na superfície do polipropileno, acarretando 

em degradação visual do material. 

 

5.3.  Descoloração: Analisador de Cor (RGB) 

 

Foram obtidos dados RGB (red-green-blue) por meio de medições de cor nas regiões 

amostradas. A partir das medições foi realizada comparação da evolução da descoloração 

entre as regiões amostradas B1, B2, C1 e C2 em função do tempo e em relação às regiões 

amostradas de controle (A1 e A2), como pode ser observado na Tabela 19. 

 

TABELA 19: 

Evolução descoloração em função do tempo de utilização. Cores geradas a partir dos dados RGB. 

Controle 8 anos de utilização 4 anos de utilização

A1: R82 G81 B80 B1: R126 G119 B114 C1: R84 G81 B76

A2: R77 G76 B76 B2: R128 G121 B116 C2: R81 G77 B74

R
eg

iõ
es

 a
m

o
st

ra
d

as

Utilização

 

(Fonte: Autor, 2019). 

 

Por meio de análise visual, como pode ser constatado na Tabela 19, as amostras B1 e 

B2 (8 anos de utilização) apresentam maior descoloração em relação às amostras A1 e A2, 

que foram extraídas da peça controle (sem utilização). Os pontos amostrados B1 e B2 exibi-

ram valores RGB mais elevados, tendendo em direção ao branco, apresentando tons de cinza 

mais claro em relação à coloração original, demonstrada pelas amostras de controle. De acor-

do com De Paoli (2008), da perspectiva do intemperismo, observa-se que, depois de certo 

tempo de exposição ambiental ou de uso, peças fabricadas em polipropileno exibem um em-

branquecimento superficial. Esse embranquecimento pode ser uniforme ou com a aparência 

de manchas transversais ou longitudinais. Não há nenhuma montadora que não tenha esse 

problema em algum dos seus modelos de linha, desde os veículos populares até os de mais 

alto custo. O fenômeno é constatado com maior frequência nos veículos utilizados em regiões 

com maior incidência de luz UV.  
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De acordo com Pagnan (2018), para um maior entendimento a respeito da descolora-

ção provocada no material em função da radiação UV, é necessário converter os dados RGB 

para coordenadas CIELAB. Esse sistema é composto pelos elementos L*, a* e b*, onde o L* 

descreve a luminosidade, indo de 0 (branco) ao 100 (preto) enquanto a* representando a pre-

sença do vermelho, quando positivo, e do verde, quando negativo, e as medidas de b* repre-

sentando a presença do amarelo, quando positivo, e do azul, quando negativo. Na tabela 16 

são apresentados os dados RGB e as coordenadas CIELAB correspondentes. 

 

TABELA 20: 

Conversão de dados RGB para coordenadas CIELAB. 

Região amostrada

A1 82 81 80 34,514 0,194 0,730

A2 77 76 76 32,410 0,410 0,145

B1 126 119 114 50,505 1,734 3,705

B2 128 121 116 51,296 1,727 3,694

C1 84 81 76 34,583 0,203 3,374

C2 81 77 74 33,031 1,031 2,366

Dados RGB Coordenadas CIE-L*ab

 

A conversão dos dados RGB para coordenadas CIELAB foi feita utilizando o site público easyrgb.com 

(Fonte: Autor, 2019). 

 

Utilizando as coordenadas CIELAB obtidas, foi possível calcular a variação total da 

descoloração ∆E* das peças B e C em função do tempo de utilização e em relação à peça de 

controle A. Para o calculo dessa variação de cor, foi utilizada a Equação 1 (Baliarsingh et al., 

2015). 

 

                                                                                                             (1) 

 

Sendo ΔL* = L*h – L*0; Δa* = a*h – a*0; Δb* = b*h – b*0, correspondendo o 0 ao tempo 

inicial e o h ao tempo final de exposição ao intemperismo (4 e 8 anos). Com o aumento da 

exposição à radiação ultravioleta, é esperado, também, o crescimento da rugosidade superfici-

al das amostras, com consequente crescimento da luminosidade L*. Os valores de variação 

total da cor (ΔE*) e valores de variação total de luminosidade (∆L*) são apresentados na tabe-

la 21. 
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TABELA 21: 

Valores de ∆E* e ∆L* para as regiões amostradas. 

Região amostrada Utilização ∆E* ∆L*
Cores geradas pelos 

dados RGB

A1 Controle 0,00 0,00

A2 Controle 0,00 0,00

B1 8 anos 27,21 15,99

B2 8 anos 33,22 18,89

C1 4 anos 7,06 0,07

C2 4 anos 5,94 0,62
 

 (Fonte: Autor, 2019). 

 

Os valores da variação total na descoloração das regiões amostradas exibidos na Tabe-

la 21 demonstram que a exposição ao intemperismo promoveu crescimento gradativo na vari-

ação da descoloração. Essa variação nos valores de ∆E*, corrobora que todas as amostras que 

tiveram utilização real em automóveis (B1, B2, C1 e C2) sofreram descoloração em função da 

exposição. Nas regiões amostradas B1 e B2, como esperado, os valores da variação total de 

cor foram mais altos em relação às amostras C1 e C2, devido a um maior tempo de exposição 

ao intemperismo. Os valores da variação de luminosidade (∆L*) comprovam que as regiões 

amostradas B1, B2, C1 e C2 tornaram-se mais rugosas em função do tempo de exposição, em 

relação às amostras de controle, comprovando o que foi observado nos ensaios de MEV. 

 

5.4.  Percepção dos Usuários 

 

Apesar de diversos pontos convergentes com o modelo de percepção dos materiais 

pelos usuários, esta pesquisa avalia o entendimento dos entrevistados em relação à degradação 

(fruto da utilização) de determinados materiais, e não uma comparação entre materiais 

empregados em produtos. Devido a essa divergência de propósito, nesta pesquisa de 

percepção, não foram empregadas as ferramentas para obtenção de resultados, inerentes ao 

modelo PERMATUS. A percepção dos usuários, em relação à degradação visual dos 

materiais estudados, foi avaliada com base nos resultados obtidos nos questionários (Perfil e 

Teste), disponíveis nos Anexos II e IV, respectivamente.  
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5.4.1.  Perfil dos Usuários 

 

O questionário Perfil consiste em um grupo de perguntas com o objetivo de traçar o 

perfil de características pessoais do entrevistado, além de coletar dados a respeito da 

importância do assunto para o participante. Os usuários participantes da pesquisa foram 

divididos por faixa etária e gênero, conforme Tabela 22. Os requisitos básicos estipulados 

para a participação foram: possuir carteira de motorista e veículo próprio, ou seja, experiência 

previa relacionada ao assunto. 

 

TABELA 22: 

Amostragem dos participantes. 

Masculino Feminino %

2 2 20%

2 2 20%

2 2 20%

2 2 20%

2 2 20%

100%Total 20

Faixa etária

20 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

61 a 70

 

 (Fonte: Autor, 2019). 

 

A amostra total de usuários foi de 20 participantes, sendo composta por 50% de 

homens e 50% de mulheres, com as faixas etárias; 20 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60 e 61 a 70 

anos. 

O perfil acadêmico dos usuários pesquisados caracteriza-se, na sua maioria, por 

indivíduos que possuem pós-graduação, com, 45% do total dos entrevistados, conforme 

ilustrado na Figura 39. Em menor número, 25% possuem nível superior, 25% possuem 2º 

grau completo e 5% possuem 1º grau completo. 

 

FIGURA 39: 
Perfil acadêmico dos participantes. 

 
 (Fonte: Autor, 2019). 
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Entre os indivíduos do sexo masculino, 40% são pós-graduados, 40% possuem nível 

superior, 10% possuem 2º grau e 10%, 1º grau. Entre as mulheres, 50% das entrevistadas são 

pós-graduadas, enquanto 40% possuem 2º grau e 10%, nível superior. 

As áreas de ocupação / profissão são as mais variadas, das artes à medicina, conforme 

Figura 40. 

 

FIGURA 40: 

Áreas de formação / ocupação. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Assitente social

Engenheiro (a)

Artes

Supervisor de serviços

Farmacêutica

Economista

Do lar

Analista

Contador

Médico

Terapeuta ocupacional

Estagiário

Psicólogo (a)

Biomédico (a)

Estudante

Taxista

Servidora pública

Autônomo

Feminino

Masculino

 

 (Fonte: Autor, 2019). 

 

Os ramos de profissão / ocupação dos participantes são diversificados, tendo ligeira 

concentração na área de engenharia e ―do lar‖, com ambos somando 20% dos pesquisados. 

Com relação à quantidade de carros que os participantes possuem atualmente, a 

maioria, 70% dos entrevistados, dispõem de apenas um veiculo, enquanto 15% responderam 

possuir dois carros e o restante, três carros. Quando indagados sobre quantos carros possuíram 

ao longo da vida, 30% responderam que mais de cinco, conforme Figura 41. 
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FIGURA 41: 

Quantidade de carros e marcas. 

 

 (Fonte: Autor, 2019). 

 

Para melhor representar a preferência dos pesquisados pelas marcas e modelos dos ve-

ículos, foi inserida uma questão a respeito do carro atual. Utilizando o site Wordclouds 

(www.wordclouds.com), foi gerada uma imagem para demonstrar, conforme Figura 42, a 

partir do tamanho da fonte empregada em cada palavra, a preferência pelas marcas e modelos 

de carros que os participantes possuem atualmente, podendo-se destacar, entre as marcas, a 

montadora FIAT. Com relação ao modelo, o Palio, se sobressai entre os demais. Além disso, 

100% dos participantes alegaram já ter, em algum momento da vida, possuído veiculo novo 

(0km). 

 

FIGURA 42: 

Marcas e modelos dos veículos atuais dos participantes. 

 

 (Fonte: Autor, 2019). 

 

Com o objetivo de coletar dados a respeito da percepção e aproximar os usuários com 

o tema da pesquisa, os participantes foram perguntados a respeito da importância dos aspectos 

visuais / estéticos em um veículo. Em uma escala variando de 1 a 5, onde: 1 e 2 retratam uma 
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menor importância; 3 o participante é neutro em relação ao assunto; 4 a 5 o pesquisado se 

mostra bem atento aos aspectos visuais / estéticos. A maioria dos pesquisados, 80%, considera 

de grande importância o tema, ou seja, marcaram de 4 a 5 na escala, enquanto que o restante, 

20% se considera neutro em relação à proposição da pergunta, conforme ilustrado na Figura 

43. 

 

FIGURA 43: 

Importância dos aspectos visuais. 

 

 (Fonte: Autor, 2019). 

 

Com relação à frequência com que utilizam o veículo, quando perguntados, 70% dos 

participantes afirmaram utilizar o carro constantemente, de cinco a sete dias por semana 

(Figura 44). Vinte por cento dos entrevistados responderam utilizar o veículo em frequência 

baixa, de 1 a 2 dias por semana, e o restante, 10%, utiliza moderadamente o carro, de 3 a 4 

dias por semana. 

 

FIGURA 44: 

Frequência de utilização do veículo.  

 

 (Fonte: Autor, 2019). 
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5.4.2.  Questionário Teste 

 

O questionário Teste consiste em um grupo de perguntas com o objetivo de levantar 

dados acerca da percepção dos usuários em relação ao nível de degradação estética (visual) 

sofrida pelos materiais estudados em função de suas utilizações. Além disso, esse questionário 

busca mensurar a influência que a degradação tem na desvalorização dos veículos e avaliar a 

qualidade percebida dos materiais pelos usuários. Com o objetivo de não direcionar a 

pesquisa, não foram disponibilizados, aos entrevistados, dados a respeito das peças usadas no 

estudo. O tempo médio gasto pelos pesquisados foi de nove minutos e trinta segundos, sendo 

os maiores tempos registrados pertencentes aos participantes P4 e P18, com quatorze minutos 

cada, enquanto o menor tempo registrado, cinco minutos, foi do P1. 

 

- Qualidade percebida dos materiais 

A qualidade percebida dos materiais, ou a maneira como a degradação visual pode 

afetar a percepção dos usuários em relação aos materiais empregados nos produtos, foi 

avaliada em função das respostas obtidas pela questão 1 do questionário Teste, na qual o 

pesquisado é questionado se as três peças são fabricadas no mesmo material, conforme Figura 

45.  

FIGURA 45: 

Qualidade percebida. 

 

 (Fonte: Autor, 2019). 

 

A maioria dos participantes, 80%, presumiu que as três peças estudadas são fabricadas no 

mesmo material, enquanto que, para 20% dos pesquisados, a degradação estética / visual 

exibida nas peças influenciou na percepção da qualidade percebida. Fato corroborado pelos 

comentários, exibidos na Figura 45, nos quais os participantes consideraram as peças 

degradadas (B e C) como sendo fabricadas em materiais de menor qualidade. 
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- Percepção dos usuários a cerca do nível de degradação estética dos materiais 

As respostas obtidas nas questões 2, 3, 4, 5 e 6 têm como objetivo avaliar a percepção 

dos participantes em relação ao nível de degradação apresentado nas peças expostas. Na 

questão 2, de forma mais ampla, o usuário é indagado a respeito das diferenças estéticas / 

visuais que ele percebe entre as três peças estudadas (A, B e C). Todos os pesquisados (100%) 

responderam que sim, percebem diferenças estéticas entre peças, e entre os comentários 

gerais, o ―desgaste‖, apontado por 40% (P1, P8, P10, P11, P13, P15, P18 e P20) dos 

participantes é a principal diferença entre as peças. Comentários relacionados à descoloração 

e perda de brilho das peças também foram observados em 35% (P4, P5, P6, P10, P11, P14 e 

P17) das respostas relativas à questão 2. Comentários esporádicos como ―tempo de uso‖ (P19) 

e ―conservação‖ (P2) também foram observados. 

O quesito tonalidade, questão 3, também foi abordado no questionário Teste. Essa 

questão tem como objetivo, avaliar a percepção dos usuários em relação à descoloração das 

peças, tendo como parâmetro, os ensaios laboratoriais, destacados neste trabalho, realizados 

com um analisador de cor RGB. Entre os participantes, 100% foram capazes de perceber 

diferenças de tonalidade entre as peças. Ainda, os pesquisados foram convidados a organizar 

as peças em uma escala de tonalidade, do mais claro ao mais escuro, sendo 90% dos 

participantes capazes de organizar as peças na escala correta (B, C, A), coforme observado 

pelos ensaios de RGB, sendo a peça B (oito anos de utilização) a peça com maior variação na 

descoloração total, seguida pela peça C (quatro anos de utilização), e por último, a peça A, 

que foi utilizada como controle. 

Na questão 4, os participantes foram indagados a cerca do nível de degradação de cada 

peça, com base em uma escala de valor variando de 1 a 3, sendo 1 (sem mudança visual), 2 

(menor mudança visual) e 3 (maior mudança visual). Os usuários deveriam considerar se as 

peças, observadas individualmente, exibiam seus aspectos originais de fábrica, ou sofreram 

mudanças em função da utilização no cotidiano dos automóveis. Os resultados são 

apresentados na Figura 46. 
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FIGURA 46: 

Mudanças estéticas nas peças. 

 

 (Fonte: Autor, 2019). 

 

De acordo com 100% dos participantes, a peça A não apresentava sinais de mudanças 

estéticas / visuais, resultado condizente com as características da peça A, que é uma moldura 

de para-lama nova, sem utilização, usada nos ensaios com o objetivo de controle em relação 

às outras peças. Em relação à peça B, moldura de para-lama com maior tempo de utilização 

entre os materiais estudados, 85% dos usuários consideraram a opção 3, maior mudança. Este 

resultado também está de acordo com as características, observadas nos ensaios, da peça B, 

principalmente no quesito descoloração (RGB), onde a peça em questão apresentou maior 

variação na descoloração total entre todos os materiais estudados. Na peça C, a maioria dos 

entrevistados, 80%, considerou a opção 2, menor mudança, enquanto 15%, assinalou a opção 

3, maior mudança. No geral, os resultados obtidos pela percepção dos usuários, na questão 4, 

são congruentes com as observações feitas nos ensaios laboratoriais (MEV, EDS e RGB), e 

com o histórico de cada peça estudada. 

Quando perguntados, questão 5, sobre os fatores determinantes para a degradação 

observada nas peças estudadas, o fator  ―clima‖ foi associado em 32% das opiniões, conforme 

Figura 47. Alguns participantes sugeriram mais de um fator em suas respostas. 
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FIGURA 47: 

Fatores que determinam a degradação. 

 

 (Fonte: Autor, 2019). 

 

O fator ―tempo de uso‖ foi apontado em 22,5% dos comentários, seguido por ―falta de 

cuidados na conservação‖, com 19%. O ―desgaste‖ e ―utilização de produtos na limpeza‖ 

somaram 19% dos comentários. Em menor quantidade, aparecem os comentários ―qualidade 

dos materiais‖ e ―fabricante‖, que de acordo com o P19, a montadora também é apontada 

como fator determinante, empregando materiais de pior qualidade, mais sujeitos à degradação 

visual por consequência da utilização. 

Finalizando o conjunto de questões, objetivadas para expor a percepção dos usuários 

acerca do nível de degradação das peças, os participantes foram convidados a associar, com 

suas próprias concepções, as peças estudadas em função do tempo de utilização. De acordo 

com os resultados obtidos na questão 6, 100% dos pesquisados foram capazes de perceber a 

peça A como sendo uma peça nova, sem utilização. Enquanto que 90% dos usuários foram 

capazes de associar a peça B, à sua idade real (8 anos de utilização), e, 95% dos participantes 

disseram que a peça C aparentava 4 anos de utilização. A maioria dos entrevistados foi capaz 

de associar as peças ao tempo de utilização real de cada uma delas. 

 

- Grau de importância 

A influência da degradação visual das peças estudadas na desvalorização dos veículos 

foi observada em relação à percepção dos usuários, em função dos resultados obtidos com as 

últimas questões (7 e 8) do questionário Teste. Quando perguntados se as degradações 

estéticas / visuais observadas nas peças estudadas influenciariam na decisão de comprar um 

automóvel usado, 100% dos participantes responderam que ―sim‖. A totalidade dos 

pesquisados também afirmou que a degradação observada nas peças influencia diretamente na 

desvalorização de um automóvel como um todo. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir das análises conduzidas neste estudo, foi possível observar o comportamento, 

em condições de uso, do polipropileno reforçado com talco quando utilizado pela indústria 

automobilística em áreas externas de automóveis. 

Através dos ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV), evidenciou-se que 

as amostras que tiveram utilização real no cotidiano de automóveis apresentaram degradação 

em seus aspectos morfológicos superficiais. Nessas amostras foi possível observar fissura-

mentos e aumento visível da rugosidade superficial, ocorridos em função da exposição ao 

intemperismo, principalmente à radiação ultravioleta, que desencadeia reações degradativas, 

como as degradações termooxidativa e fotooxidativa. A absorção desta radiação por políme-

ros causa um aumento na excitação dos elétrons, podendo resultar em cisão molecular, fatores 

também responsáveis pela variação de cor, observadas nas peças B e C, em relação à peça A. 

Além disso, em algumas amostras, também foi observado maior exposição superficial das 

partículas do reforço de talco e partículas, não pertencentes ao PP TD30, aderidas à superfície 

do material. 

No mapeamento elementar realizado por espectroscopia de energia dispersiva (EDS), 

comprovando o que foi observado nos ensaios de MEV, foi possível distinguir os diversos 

elementos aderidos na superfície do material, não relacionados ao polipropileno reforçado 

com talco, em função da utilização das peças no cotidiano dos automóveis. Elementos como 

ferro, enxofre, fósforo, potássio, alumínio e outros foram capazes de se aderir na face do poli-

propileno, causando manchas que descaracterizaram visualmente as peças estudadas, confor-

me fotografias das regiões amostradas. A ocorrência de fissuramentos, e aumento aparente da 

rugosidade superficial do PP TD30, em função da exposição ao intemperismo, observados 

pelos ensaios de MEV, podem ter tornado o material mais suscetível à aderência de partículas 

em sua superfície, causando um efeito em cadeia de degradação estética.  

Nos resultados obtidos pelos ensaios de descoloração, verificou-se, visualmente e pela 

variação total da cor (∆E*), que as amostras retiradas das peças com utilização tiveram au-

mento da descoloração em relação à peça de controle, em função do tempo de utilização. A 

descoloração é gerada, principalmente, pelo aumento da rugosidade superficial, em função do 

aumento da reflectância de luz para os comprimentos de onda do espectro visível, cofirmando 

também as observações relacionadas anteriormente. 

Os resultados obtidos na pesquisa de percepção dos usuários mostraram que a degra-
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dação estética / visual, induz os indivíduos a perceberem as peças automotivas, como sendo 

fabricadas em materiais de pior qualidade. Além disso, esta pesquisa também demonstrou que 

os usuários consideram a degradação visual de peças fabricadas no material estudado, um 

fator importante na desvalorização do automóvel como um todo, podendo ser empecilho na 

compra de um modelo seminovo ou usado.  

Dessa forma, neste trabalho, além dos aspectos degradativos que poderiam ser observa-

dos em ambientes controlados, como exposição à radiação ultravioleta, também foi possível 

constatar, no material estudado, outras formas de degradação estética, como a aderência de 

partículas na superfície do polipropileno reforçado com talco, quando empregado em áreas 

externas de automóveis. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Em face dos resultados obtidos ao longo deste estudo, foram identificados alguns aspec-

tos que podem ser considerados em trabalhos futuros: 

 

1. Ensaiar propriedades mecânicas (módulo de Young, tensão e deformação no escoa-

mento, tensão máxima, tensão e deformação na ruptura e tenacidade) dos materiais 

que apresentaram degradação visual em função da utilização real em automóveis. 

2. Paralelamente, aos estudos de caso e análise de falha com peças que sofreram de-

gradação visual em utilização real, realizar testes de envelhecimento em ambientes 

controlados, utilizando câmara para teste de intemperismo acelerado, com o objetivo 

de comparar os resultados em ambos os casos. 

3. Avaliar e comparar os aspectos da degradação visual das peças automotivas fabrica-

das em polipropileno com diferentes concentrações de talco (10% e 20%), também 

utilizadas pela indústria automobilística. 

4. Estudar isoladamente o efeito degradativo de elementos contaminantes, provenien-

tes do ambiente externo, caracterizados nos ensaios de EDS, como; ferro, enxofre e 

outros. 

5. Analisar a percepção do usuário frente a peças automotivas fabricadas em plásticos 

de engenharia, como a poliamidas (PA), em comparação a peças fabricadas em poli-

propileno. E avaliar também a percepção frente à degradação visual destes políme-

ros de engenharia após a utilização real em longos períodos.  

6. Descrever áreas de utilização dos veículos/peças para possível correlação com con-

taminantes superficiais de natureza específica. 

7. Ensaiar a rugosidade superficial das amostras. Avaliar aumento da rugosidade em 

função do tempo de utilização. 

8. Ensaio de molhabilidade com medição de ângulo de contato, avaliando as diferenças 

entre as amostras de controle e com utilização. 

9. Designar experimento para verificar possível relação matemática entre tempo e cor. 

10. Estudo comparativo de degradação entre peças automotivas fabricadas em polipro-

pileno, e peças também fabricadas no material, porém, com acabamento pintado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Ficha técnica: Pesquisa de degradação estética de peças plásticas de veículos di-

versos. 

ANEXO II: Questionário Teste, percepção do usuário. 

ANEXO III: Termo de consentimento livre e esclarecido, percepção do usuário. 

ANEXO IV: Questionário Perfil do Participante, percepção do usuário. 
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ANEXO I 

 

Com o objetivo de nortear o trabalho a cerca dos materiais e peças a serem estudados, 

nesta pesquisa são apresentadas informações coletadas de clientes e automóveis de uma em-

presa de estética automotiva, que entre outros serviços é especializada em revitalizações de 

peças plásticas de automóveis. Os dados da empresa constam na Tabela 23. As informações 

coletadas foram organizadas em uma ficha técnica, conforme figuras 42 a 67, contendo: mon-

tadora dos veículos; tipo de peça; quilometragem; ano e fotos das peças de polipropileno de-

gradas esteticamente, ou seja, que já não apresentam seu aspecto visual original. A pesquisa 

foi realizada com vinte e seis veículos, de diversas marcas e modelos, que procuraram a em-

presa durante o período de janeiro a abril de 2018, para revitalização de partes plásticas exter-

nas dos automóveis. Todas as fotos foram tiradas após a limpeza dos veículos. Com o objeti-

vo de não expor as montadoras dos veículos, elas foram denominadas de ―A‖ a ―L‖, com cada 

letra maiúscula correspondendo a uma montadora.  

 

TABELA 23: 

Dados da empresa parceira do estudo. 

Nome empresarial Nome fantasia CNPJ Ano início

Kim lauenstein 

06010267641
Carwash PK 20.433.535/0001-63 2014

CEP Logradouro Bairro
Município / 

UF

35420-000
Rua Catinho 

Camelo 50
Santana Mariana / MG

Dados da empresa

Endereço comercial

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

A peça exibida na Figura 48 apresenta manchas escuras apontadas pelas setas, e perda 

da tonalidade original. A peça retradada na Figura 49 apresenta manchas esbranquiçadas, a-

pontadas pelas setas. As manchas apresentam sentido especifico, provavelmente pelo movi-

mento do carro. A peça da Figura 50 exibe manchas encardidas, apontadas pelas setas. As 

manchas apresentam sentido especifico, provavelmente pelo movimento do carro. A peça da 

Figura 51 apresenta manchas esbranquiçadas, apontadas pelas setas. As manchas apresentam 

sentido específico, ―escorrendo‖ na vertical. A peça da Figura 52 mostra manchas esbranqui-

çadas, apontadas pelas setas. De acordo com o proprietário as manchas foram causadas por 

―produto de limpeza‖. A peça exibida na Figura 53 apresenta pequenas manchas escuras, a-
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pontadas pelas setas. As manchas aparentam ser contaminantes aderidos na superfície do ma-

terial. A peça da Figura 54 apresenta manchas escuras, apontadas pelas setas. As manchas 

apresentam sentido especifico, ―escorrendo‖ na vertical. A peça exibida na Figura 55 mostra 

diversas manchas escuras, apontadas pela seta. Além das manchas, a peça também exibe des-

coloração em relação ao aspecto visual original. A peça da Figura 56 apresenta diversas man-

chas mais claras em relação ao material, apontadas pelas setas. As manchas formatos diversos 

e não possuem sentido especifico. A peça da Figura 57 exibe algumas manchas mais claras 

em relação ao material, apontadas pelas setas. As manchas apresentam formatos diversos e 

não possuem sentido especifico, e pela posição das manchas, aparentam terem sido provoca-

das por dedos. Na Figura 58, a peça apresenta algumas manchas mais claras em relação ao 

material, apontadas pela seta. As manchas apresentam sentido especifico. A peça da Figura 59 

apresenta mancha mais escura em relação ao material, apontada pela seta. A mancha não a-

presenta sentido especifico. Além disso, a peça da direita exibe grande descoloração, em rela-

ção à peça da esquerda, mais próxima da aparência original. A peça da Figura 60 apresenta 

manchas azuladas em contraste com a cor do material. As manchas não apresentam sentido 

especifico. Na Figura 61, a peça apresenta pequenas manchas encardidas. As manchas não 

apresentam sentido especifico. A peça da Figura 62 apresenta manchas escuras em relação ao 

material original. As manchas apresentam sentido especifico, escorrendo na vertical. A peça 

da Figura 63 exibe manchas esbranquiçadas, apontadas pelas setas. As manchas apresentam 

sentido especifico, provavelmente pelo movimento do carro. A peça exibida na figura 64 mos-

tra encardidos e grande descoloração em relação ao seu aspecto original, apontados pela seta. 

A parte esquerda da imagem exibe degradação estética, na parte direita, a peça foi revitaliza-

da, apresentando aspecto visual semelhante ao original. A peça da Figura 65 apresenta man-

chas escuras em relação ao material original. As manchas apresentam sentido especifico, es-

correndo na vertical. A peça da Figura 66 exibe algumas manchas mais claras em relação ao 

material, apontadas pelas setas. As manchas apresentam formatos diversos, sem sentido espe-

cifico. Na peça exibida na Figura 67, pode-se notar encardidos e descoloração em relação ao 

seu aspecto original, apontados pela seta. Além disso, podem-se observar manchas mais claras 

que a aparência do material. A peça da Figura 68 apresenta manchas mais escuras, apontadas 

pelas setas, em relação à cor do material. As manchas não apresentam sentido especifico. A 

peça da Figura 69 exibe pequenas manchas escuras, apontadas pelas setas. Algumas das man-

chas aparentam contaminantes aderidos na superfície do material. A peça apresentada na Fi-

gura 70 apresenta pequenas manchas escuras, apontadas pelas setas. As manchas não apresen-

tam sentido especifico. A peça da Figura 71 apresenta mancha esbranquiçada, sem sentido 
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especifico, e encardidos. A peça da Figura 72 apresenta mancha de tonalidade marrom. Apa-

rentemente, algum contaminante se aderiu à superfície do material. Na peça exibida na Figura 

73, é possível notar manchas esbranquiçadas. As manchas não tem sentido definido. 

 

FIGURA 48: 

Ficha técnica da pesquisa: 1/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 49: 

Ficha técnica da pesquisa: 2/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

FIGURA 50: 

Ficha técnica da pesquisa: 3/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 51: 

Ficha técnica da pesquisa: 4/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

FIGURA 52: 

Ficha técnica da pesquisa: 5/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 53: 

Ficha técnica da pesquisa: 6/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

FIGURA 54: 

Ficha técnica da pesquisa: 7/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 55: 

Ficha técnica da pesquisa: 8/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

FIGURA 56: 

Ficha técnica da pesquisa: 9/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 57: 

Ficha técnica da pesquisa: 10/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

FIGURA 58: 

Ficha técnica da pesquisa: 11/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 59: 

Ficha técnica da pesquisa: 12/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

FIGURA 60: 

Ficha técnica da pesquisa: 13/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 61: 

Ficha técnica da pesquisa: 14/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

FIGURA 62: 

Ficha técnica da pesquisa: 15/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 63: 

Ficha técnica da pesquisa: 16/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

FIGURA 64: 

Ficha técnica da pesquisa: 17/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 65: 

Ficha técnica da pesquisa: 18/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

FIGURA 66: 

Ficha técnica da pesquisa: 19/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 67: 

Ficha técnica da pesquisa: 20/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

FIGURA 68: 

Ficha técnica da pesquisa: 21/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 69: 

Ficha técnica da pesquisa: 22/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

FIGURA 70: 

Ficha técnica da pesquisa: 23/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 71: 

Ficha técnica da pesquisa: 24/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

FIGURA 72: 

Ficha técnica da pesquisa: 25/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 
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FIGURA 73: 

Ficha técnica da pesquisa: 26/26. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

Os dados extraídos da ficha técnica foram organizados em gráficos, contendo: peças 

degradadas; idade média dos veículos; destinos mais frequentes; média de quilometragem; 

montadoras. A Figura 74 exibe a relação dos tipos de peças degradadas entre os veículos pes-

quisados. 

 

FIGURA 74: 

Tipos de peças degradadas. 

 

(Fonte: Autor, 2017) 
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Observa-se, de acordo com a Figura 74, que as peças com maior porcentagem de de-

gradação estética, entre os veículos pesquisados, são as molduras de para-lama e os para-

choques, ambos com 23%, seguidas pelas ―entradas de ar‖ e ―suporte retrovisor‖, ambas com 

11%. 

Na Figura 75, são listados as quantidades e ano de fabricação dos veículos pesquisa-

dos. Bem como a idade média total. 

 

FIGURA 75: 

Ano de fabricação e idade média dos veículos pesquisados. 

 

(Fonte: Autor, 2015) 

 

Conforme observado pela figura acima a média de idade dos veículos pesquisados é de 

6,2 anos. Os veículos fabricados em 2011, entre os carros pesquisados, são os com maior in-

cidência de peças degradadas, com 27% do total, seguidos pelos modelos fabricados em 2016. 

Além disso, estão presentes na lista, carros com tempo de utilização relativamente pequeno, 

uma vez que a FENABRAVE (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) 

considera veículos seminovos como sendo carros com menos de três anos de fabricação, e 

menos de 20.000km rodados por ano. A quilometragem dos veículos pesquisados e a média 

total estão descritos na Figura 76. 
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FIGURA 76: 

Quilometragem e média dos veículos pesquisados. 

 

(Fonte: Autor, 2017). 

 

Conforme observado na Figura 76, a média de quilômetros rodados, entre todos os ve-

ículos pesquisados, é de pouco mais de 64 mil quilômetros. Alguns carros (―10‖, ―11‖, ―14‖ e 

―26‖) apresentam quilometragem inferior a 20 mil quilômetros. 

Entre os veículos pesquisados, suas respectivas montadoras foram catalogadas e repre-

sentadas com letras maiúsculas de ―A‖ a ―L‖, com o objetivo de não expor as montadoras. Na 

figura 77 são apresentadas as montadoras das quais os veículos pesquisados apresentaram 

degradação estética nas peças plásticas. 

 

FIGURA 77: 

Montadoras pesquisadas com degradação estética nas peças plásticas externas. 

 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Pode-se observar, pela figura acima, que a montadora com a maior incidência de casos de 

degradação estética das partes plásticas externas, é a montadora ―L‖, com 19%, seguida pelas 

montadoras ―G‖ e ―I‖, ambas com 15%. Uma das montadoras com menor índice de degrada-

ção é a montadora ―D‖, com 4%. 
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ANEXO II 

 
QUESTIONÁRIO TESTE 

 
1. Em sua opinião, as três peças são fabricadas no mesmo material? 

□ Sim     □ Não 

Caso negativo, você percebe diferença na qualidade dos materiais empregados? Exemplo: O material da peça ―X‖ 

parece ser de melhor qualidade que o da peça ―Y‖. 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Em relação aos aspectos estéticos, você percebe diferenças entre as três peças?   

□ Sim     □ Não 

Quais? _______________________________________________________________ 

 

3. No quesito tonalidade, você percebe diferença na coloração entre as peças? 

□ Sim     □ Não 

Caso positivo, organize as peças A, B e C em uma escala em função da tonalidade, do mais claro para o mais escu-

ro. 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Em sua opinião, os materiais pesquisados exibem seus aspectos visuais originais de fábrica ou aparentam 

mudanças estéticas em função das suas utilizações? Escala de valor: 1 (sem mudança), 2 (menor mudança) e 

3 (maior mudança). 

a) Peça A: 1□ 2□ 3□  

b) Peça B: 1□ 2□ 3□  

c) Peça C: 1□ 2□ 3□  

 

5. Em sua opinião, quais fatores determinam as mudanças visuais nesse tipo de material? 

___________________________________________________________________ 

 

6. De acordo com sua percepção, associe as peças em função do tempo de utilização: 

a) Peça A: Nova□ 4 anos□ 8 anos□ 

b) Peça B: Nova□ 4 anos□ 8 anos□ 

c) Peça C: Nova□ 4 anos□ 8 anos□ 

 

7. Em sua opinião, as mudanças visuais nos materiais estudados influenciam na decisão de comprar um auto-

móvel usado? 

□ Sim     □ Não 

 

8. Em sua opinião, as mudanças visuais nos materiais estudados influenciam na desvalorização de um automó-

vel usado? 

□ Sim     □ Não 

 



Degradação Estética de Polímeros na Indústria Automobilística 
                                                                                                                                                                 Pedro Costa Fonseca Mariano de Souza 

 

Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação. 

REDEMAT – UFOP / UEMG 

102 

 

ANEXO III 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa para um traba-

lho de mestrado. Após ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento. Em caso de recusa você não participará da 

pesquisa e não será penalizado de forma alguma. 

 

Título da dissertação: 

Degradação Estética de Polímeros na Indústria Automobilística 

Pesquisador responsável: 

Pedro Costa Fonseca Mariano de Souza (mestrando) | Matrícula: 2017.10279 – REDEMAT – 

UFOP/UEMG | Telefones para contato: (31) 9 9961 1766 

Orientador: 

Profª Sebastiana Luiza Bragança Lana, Dra. 

 

Objetivo e esclarecimentos da pesquisa 

O objetivo desta pesquisa é avaliar a percepção dos usuários em relação à degradação visual 

de materiais plásticos utilizados pela indústria automobilística em áreas externas de automó-

veis. Os participantes responderão a questionários e entrevista para opinar sobre os materiais. 

Durante parte da pesquisa, utilizaremos registros fotográficos e gravação de áudio (voz). Ga-

rantimos resguardar suas informações pessoais, não as divulgando de nenhuma forma. Quanto 

às imagens, utilizaremos para fins acadêmicos, ou seja, para ilustrar o experimento no docu-

mento da dissertação de mestrado e em artigos técnico-científicos. Entretanto, a identificação 

pessoal dos participantes será preservada, não mostraremos o rosto ou outras partes e sinais 

pessoais característicos. Em casos onde houver necessidade de mostrar o rosto para demons-

trar expressões de emoções (positivas e/ou negativas), o participante será consultado a con-

cordar ou não com a divulgação de sua imagem. Por outro lado, como estamos avaliando pro-

dutos e comparando os, pedimos sigilo com relação às informações referentes às marcas e 

empresas fabricantes das peças envolvidas na pesquisa. 

 

 

 

Eu,_________________________________, RG nº___________________________, abaixo assinado, concor-

do voluntariamente em participar do estudo acima descrito. Declaro ter sido devidamente informado e esclareci-

do pela pesquisadora responsável sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. Foi-me garantido que não sou 

obrigado a participar da pesquisa e posso desistir a qualquer momento, sem qualquer penalidade. 

 

 

Mariana – MG,_______ de _______________de 2019,______________________________________________. 
                                                                                      Assinatura do (a) voluntário (a) 
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ANEXO IV 
 

QUESTIONÁRIO PERFIL DO PARTICIPANTE 

 
Nome:______________________________________email ___________________________ 

 

1. Sexo  

□ Masculino   □ Feminino  

 

2. Idade 

□ 20 a 30   □ 31 a 40   □ 41 a 50   □ 51 a 60   □ 61 a 70  

 

3. Grau de instrução 

□ Sem escolaridade 

□ 1º grau  

□ 2º grau 

□ Superior 

□ Pós-graduação 

 

4. Ocupação / Profissão 

_____________________________________________________________________ 

5. Quantos carros você possui atualmente? 

□ 1   □ 2   □ 3   □ Mais de 3  

6. Quantos carros você já possuiu? 

□ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ Mais de 5 

7. Marca e modelo do veículo atual 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Possui ou já possuiu carro 0km? 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Você considera os aspectos visuais / estéticos de um carro importantes? Escala de valor: 1 a 2 

(menor importância), 3 (neutro) e 4 a 5 (maior importância). 

□ 1    □ 2    □ 3    □ 4    □ 5 

10. Frequência com que utiliza o carro? 

□ Alta - 5 a 7 dias por semana 

□ Moderada - 3 a 4 dias por semana 

□ Baixa - 1 a 2 dias por semana 


