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RESUMO 

 

Os compósitos termoplásticos apresentam elevada capacidade de absorção de energia de 

impacto. Todavia, o processo de fabricação desses componentes pode gerar degradação termo-

oxidativa da matriz polimérica durante o ciclo térmico de processamento. Compreender o nível 

de degradação termo-oxidativa, bem como os limiares de temperatura e tempo de 

processamento, permite a fabricação de componentes compósitos de alto desempenho com 

maior resistência ao impacto. O presente estudo aborda o desenvolvimento de um modelo de 

regressão múltipla que avalia a capacidade do compósito commingled fibra de 

carbono/poliamida 6 (FC/PA6) em absorver energia de impacto e energia na compressão pós 

impacto em função da temperatura e do tempo de processamento. Para tanto, o compósito 

FC/PA6 foi fabricado por consolidação sob pressão a 240°C, 250°C, 260°C, 270°C e 280°C 

para observar a influência da degradação térmica da matriz na capacidade de absorção de 

energia do material. A degradação termo-oxidativa da matriz polimérica foi avaliada pelo 

modelo cinético isoconversional de Friedman. Outros parâmetros como tempo de impregnação 

(tim) e pressão efetiva (P) foram obtidos por meio da lei de Darcy. O teste de impacto por queda 

de peso (LVI) e o teste de compressão após o impacto (CAI) determinaram a energia absorvida 

pelo material em diferentes temperaturas de processamento. O modelo de regressão múltipla 

foi desenvolvido pelo método de seleção de variáveis do tipo stepwise e foi capaz de prever a 

capacidade do material compósito commingled termoplástico FC/PA em absorver energia 

quando processado em diferentes tempos e temperaturas, baseando-se na degradação da matriz 

polimérica durante a consolidação termomecânica. Os resultados demonstraram que a 

degradação termo-oxidativa da matriz afetou a capacidade de absorção de energia do compósito 

FC/PA6 quando a temperatura de processamento excedeu 260°C, o que está de acordo com a 

previsão do estudo de degradação. Portanto, o ciclo de processamento foi definido na 

temperatura de 260°C durante 20min de tempo de patamar. Quando processado em 

temperaturas acima de 260°C, o compósito commingled FC/PA6 reduz em 0,14J/°C a 

capacidade de absorção de energia de impacto devido à degradação da matriz em altas 

temperaturas, levando a uma redução considerável na resistência à colisão e em seu 

desempenho. Após definido o ciclo térmico de processamento, o compósito commingled 

FC/PA6 foi submetido à caracterização físico-química, térmica, termomecânica e mecânica. O 

desenvolvimento do modelo de regressão múltipla revelou como ocorre a interação entre os 
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parâmetros de processamento e como essas interações afetam o comportamento do material 

commingled FC/PA6.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras Chave: Compósito commingled termoplástico, ciclo térmico de processamento, 

caracterização de compósitos termoplásticos. 
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ABSTRACT 

 

The thermoplastic composites present high impact energy absorption capability. The ability of 

the material to absorb impact energy depends on the processing parameters and the polymeric 

matrix thermo-degradation kinetics. The optimization of the thermoplastic composites 

consolidation leads to the manufacture of structural components with greater crashworthiness 

increasing the safety of the passengers in a possible automotive accident. The processing of the 

thermoplastic composites can cause matrix thermo-oxidative degradation. Understanding the 

level of thermo-oxidative degradation, as well as the thresholds of temperature and processing 

time, allows the manufacture of high performance composites with higher crashworthiness. 

This study aims to develop a model based on a multiple regression that evaluates the ability of 

the commingled carbon fiber/polyamide 6 (CF/PA6) composite to absorb impact energy and 

the energy absorbed in post-impact compression as a function of temperature and processing 

time. In addition, the FC/PA commingled composite was manufactured by consolidation under 

pressure at 240°C, 250°C, 260°C, 270°C and 280°C to observe the influence of the matrix 

thermo-oxidative degradation on the composite energy absorption capacity. The thermo-

oxidative degradation of the polymer matrix was evaluated by Friedman's isoconversional 

kinetic model. Other parameters such as impregnation time (tim) and effective pressure (P) were 

obtained by Darcy's law. Impact test and compression after impact (CAI) determined the energy 

absorbed by the CF/PA6 commingled composite at different processing temperatures. The 

multiple regression model was developed using the stepwise selection method. The model was 

able to predict the ability of the CF/PA6 commingled composite to absorb energy when 

processed at different times and temperatures, based on the degradation of the polymer matrix 

during thermomechanical consolidation. The results demonstrated that the matrix thermo-

oxidative degradation affected the energy absorption capacity of the CF/PA6 composite when 

the processing temperature exceeded 260°C, which is in accordance with the forecast on the 

degradation study. Therefore, the optimal processing cycle occurs at 260°C for 20min. When it 

processed in temperatures above 260°C, the commingled composite reduces in 0.14J/°C the 

energy absorption ability due to the matrix degradation in high temperatures, leading to a 

considerable reduction on crashworthiness and its performance. After the thermal processing 

cycle was defined, the CF/PA6 composite was submitted to physical-chemical, thermal, 

thermomechanical and mechanical characterization. The development of the multiple 
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regression model has revealed how the interaction between the processing parameters occurs 

and how these interactions affect the behavior of CF/PA6 commingled composite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Thermoplastic composites processing, commingled CF/PA6, thermal degradation 

and mechanical characterization. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações iniciais 

 

Ao longo dos últimos anos, o uso de materiais compósitos para fabricação de 

componentes e partes estruturais na indústria automotiva cresceu rapidamente 1. Este uso 

implica diretamente na redução de peso dos automóveis e na melhoria de certas características 

como resistência à corrosão, atenuação de ruídos, capacidade de amortecimento no impacto, 

resistência à colisão (crashworthiness) e segurança do veículo 2. Entre várias composições de 

materiais compósitos, os polímeros termofixos reforçados com fibra de carbono e fibra de vidro 

são usados principalmente em indústrias aeronáuticas e automotivas 3,4, em razão de sua alta 

rigidez e resistência mecânica. 

No entanto, os materiais termoplásticos reforçados também apresentam grande 

potencial para a indústria automotiva, devido à capacidade de absorção de energia, 

reciclabilidade e à possibilidade de fabricação de peças diretamente das matérias-primas, 

oferecendo uma excelente relação custo-desempenho 5. A utilização de matriz termoplástica 

para fabricação de compósitos para a indústria automotiva oferece, ainda, uma abordagem 

técnico-científica promissora, em que se pretende ultrapassar algumas das limitações de 

polímeros termofixos, já que o processo de cura de resinas termoendurecíveis requer alto 

controle sobre as reações químicas envolvidas. Em materiais termoplásticos não ocorre esse 

processo de cura, mas simplesmente uma transformação de fase do polímero do estado fundido 

para o estado sólido 6. 

Em relação à configuração das matérias-primas, a tecnologia commingled refere-se a 

um tipo de material que combina fibras de reforço e fios de matriz em um mesmo tecido ou 

cabo, proporcionando fácil armazenamento, conformação e maleabilidade 7, o que permite uma 

excelente drapeabilidade e conformação nas formas do molde antes do processo de 

consolidação e posterior estrutura rígida após o processamento 8.  

Todavia, a utilização de compósitos termoplásticos commingled comportam alguns 

desafios tecnológicos envolvendo a complexa tarefa de impregnação dos reforços, bem como 

sua consolidação, uma vez que as resinas termoplásticas apresentam viscosidade mais elevada 

que as resinas termofixas 9. O processo de consolidação do compósito commingled 

termoplástico resulta na compactação por pressão do material na forma de tecido com a 

impregnação e molhamento das fibras de reforço pela matriz polimérica no estado fundido, e 
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consequentemente, na eliminação de vazios no interior do material 10. Por esse motivo, alguns 

autores 6-12 concentram seus estudos e trabalhos nos métodos de processamento dos compósitos 

de matriz termoplástica, no que se refere às técnicas e parâmetros de consolidação. 

Para determinadas aplicações estruturais em componentes automotivos é necessário 

que o compósito commingled termoplástico seja capaz de cumprir uma série de requisitos, 

descritos em normas técnicas internacionais como a ASTM e ISO, as quais se aplicam às 

propriedades e também à resistência do material 13. O interesse científico em estudos com os 

compósitos commingled termoplásticos baseia-se prioritariamente nas suas vantagens em 

relação aos compósitos de matriz termofixa como alta resistência à fratura e alongamento, 

menores tempos de processamento, facilidade de armazenamento do pré-impregnado, 

facilidade de reciclagem e propriedades de resistência ao impacto 14. 

E é nesse contexto que se torna conveniente testar novas matrizes e reforços para 

fabricação desses compósitos com o objetivo de obter materiais de alta performance para uso 

em estruturas. Atualmente, a matriz termoplástica utilizada principalmente nas indústrias 

automotivas é o polipropileno (PP) 15, mas outras opções comerciais e ainda não exaustivamente 

investigadas são as poliamidas (PA) e os poliésteres 16. 

Além das características mencionadas acima, as peças de automóveis também exigem 

alta capacidade de absorção de energia, a fim de fornecer proteção de componentes próximos e 

aumentar a segurança dos ocupantes. A absorção de energia depende de muitos parâmetros, 

como tipos de fibra e matriz, condições de processamento, fração volumétrica de fibra e 

velocidade de teste. Portanto, qualquer variação nesses parâmetros pode causar alterações 

significativas na absorção específica de energia desses materiais 17. 

Os compósitos termoplásticos podem ser caracterizados em termos de absorção de 

energia pela resistência ao choque e resistência à penetração. O primeiro é definido como a 

capacidade de uma estrutura para proteger seus ocupantes durante um evento de impacto ou 

colisão e é determinado por testes envolvendo mecanismos de falha controlada e manutenção 

gradual no perfil de carga durante a absorção. A resistência à penetração, por outro lado, é um 

conceito que envolve a absorção total de energia sem permitir a penetração em todo o 

componente compósito de um projétil ou fragmento 18. 

Novos estudos relatados na literatura científica 19,20 lidam com testes quase-estáticos 

para avaliar o comportamento de materiais compósitos termoplásticos em um evento de colisão. 

Esses estudos abordam a relação entre resistência ao choque e absorção de energia, mesmo que 

a absorção de energia fornecida por uma estrutura durante um evento de impacto ou compressão 

seja um fenômeno não facilmente previsto devido à complexidade dos mecanismos de falha de 
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esmagamento que ocorrem dentro do material compósito 21,22. Outro recente estudo 23 tem 

investigado a tolerância de danos de compósitos híbridos, adicionando agentes de 

endurecimento termoplásticos para melhorar a resistência e a capacidade de absorção de 

energia. 

O principal desafio associado ao desenvolvimento de um compósito resistente ao 

impacto é determinar as características específicas de geometria, as propriedades dos materiais 

e os parâmetros ótimos de processamento, permitindo assim uma maior segurança ao passageiro 

do veículo ao mesmo tempo em que se diminui o peso do componente, sem aumento do custo 

total de fabricação e produção 24. Portanto, a compreensão dos mecanismos de fratura e do 

comportamento de um material compósito em um evento de colisão, considerando a influência 

da degradação térmica em seu processamento, torna-se um importante campo de estudo, no 

qual se enquadra o presente trabalho. 

A capacidade de absorção de energia do compósito commingled termoplástico de fibra 

de carbono/poliamida (FC/PA) foi avaliada considerando um evento de impacto por um teste 

de impacto de baixa velocidade, seguido de um teste de compressão quase estática - compressão 

após impacto (CAI) 25. O evento de impacto provoca um dano no material compósito e o teste 

CAI caracteriza a resistência do material danificado e sua capacidade de absorver energia, a 

qual é afetada pela degradação térmica da matriz durante o processo de consolidação sob 

pressão. 

O presente estudo propõe o desenvolvimento de um modelo de regressão múltipla para 

avaliar a capacidade de absorção de energia no impacto e na compressão após impacto, 

considerando os parâmetros de processamento do material como variáveis independentes. 

Assim, é possível prever o comportamento do material, precisamente a capacidade de absorção 

de energia no impacto e na compressão após impacto, para que seja determinado o ciclo ótimo 

de processamento.    

Por fim, o compósito commingled termoplástico FC/PA foi submetido à caracterização 

das suas propriedades mecânicas e termomecânicas considerando o ciclo de processamento 

ótimo baseado na avaliação das propriedades físico-químicas da matriz polimérica, nos 

parâmetros obtidos por meio do estudo da cinética da degradação e por meio do modelo de 

regressão.  
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1.2. Objetivos 

 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é o desenvolvimento de um modelo de regressão múltipla 

capaz de prever a capacidade do material compósito commingled termoplástico FC/PA6 em 

absorver energia em um evento de impacto e posterior compressão após impacto, tendo como 

variáveis independentes o tempo e temperatura da consolidação sob pressão. 

 

 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos da pesquisa compreendem: 

i. A aplicação do modelo isoconversional de Friedman para estudo da cinética de 

degradação da matriz polimérica.   

ii. A avaliação da capacidade do material compósito FC/PA em absorver energia de 

impacto e absorver energia no ensaio de compressão após impacto quando processado 

em diferentes temperaturas. 

iii. O tratamento dos dados da pesquisa e desenvolvimento do modelo de regressão. 

iv. A determinação do ciclo de processamento considerando os parâmetros e 

comportamento do material identificados no modelo. 

v. A caracterização do material em relação aos aspectos mecânicos, térmicos e 

termomecânicos quando processado em acordo com os parâmetros ótimos.   

 

1.3. Justificativa 

 

Quanto às justificativas e inovação da pesquisa, destacam-se:  

i. O material commingled termoplástico FC/PA apresenta grande versatilidade para 

aplicação na indústria automotiva, mais precisamente para fabricação de colunas de 

sustentação, barras de proteção laterais e frontais. A capacidade de absorção de impacto 

é considerada o grande diferencial desse material, que ainda possui a característica de 

fácil e rápida processabilidade. Ressalta-se ainda como uma inovação, o 
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desenvolvimento desse novo material como possível matéria prima para fabricação de 

compósitos estruturais no âmbito das engenharias. 

ii. A pesquisa realizada, além de apresentar as qualidades do material commingled 

FC/PA6, revela a importância da aplicação do modelo cinético isoconversional para 

estudo da degradação de matrizes termoplásticas utilizadas em materiais compósitos. O 

resultado do estudo cinético de degradação auxilia na determinação dos parâmetros 

ótimos de processamento de compósitos termoplásticos e assim em melhorias nas 

propriedades finais do material. 

iii. O desenvolvimento de modelos matemáticos atua como um instrumento utilizado para 

derivar o valor de um critério a partir de variáveis independentes e assim prever um 

determinado comportamento do material. A regressão múltipla é a combinação 

simultânea de vários fatores de entrada do modelo para avaliar como e em que medida 

eles afetam um resultado. A aplicação de modelos matemáticos na engenharia de 

materiais agrega na compreensão entre o comportamento e propriedades do material, 

por meio de correlações e associações entre diferentes variáveis de entrada, as quais 

afetam o seu desempenho final.  

 

1.4. Limitações da pesquisa 

 

A principal limitação da pesquisa refere-se a pequena quantidade de material 

disponível (tecido) para fabricação dos laminados compósitos e corpos de prova, e assim na 

realização de mais testes e ensaios com o novo material. Tal restrição impossibilitou uma 

investigação mais aprofundada sobre o comportamento mecânico do compósito commingled 

termoplástico FC/PA em função da degradação durante o processamento em diferentes ciclos 

térmicos.  

O material fazia parte de um desenvolvimento da empresa TEXIGLASS Ltda., que 

contava com uma quantidade muito limitada de tecido. Todavia, o cuidado em obter bons 

resultados sem que houvesse perdas de material foi crucial para o desenvolvimento do trabalho.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Materiais compósitos 

 

A utilização dos materiais compósitos estruturais vem crescendo nos setores industriais 

desde as décadas passadas, devido às suas elevadas propriedades mecânicas quando 

comparados aos tradicionais materiais de engenharia, como os aços 26. A versatilidade desses 

materiais atrai cada vez mais a atenção das indústrias automotiva, espacial, aeronáutica, naval, 

de construção civil, de materiais biomédicos, de artigos esportivos, entre outras 27. 

Define-se um material compósito como uma combinação física entre dois ou mais 

materiais imiscíveis, os quais atuam em conjunto para fornecer propriedades ou características 

superiores àquelas que os materiais apresentam de forma individual 28. Os materiais compósitos 

apresentam duas fases distintas, conhecidas como a fase de reforço e a fase de matriz, a qual é 

responsável pela forma do componente a ser fabricado. Por sua vez, a fase de reforço em 

materiais compósitos pode ser constituída em forma de fibras, contínuas ou não, e particulados. 

A fase matriz é sempre contínua 29,30. A matriz tem ainda a função de distribuição e transmissão 

dos esforços para a fase de reforço, a qual é responsável por suportar as cargas aplicadas ao 

material 31.  

As propriedades dos materiais compósitos estão relacionadas às características dos 

constituintes, à geometria do componente, à orientação das fibras de reforço e à distribuição 

das fases. A geometria e a orientação do reforço afetam a anisotropia do material compósito e 

a distribuição das fases determina a homogeneidade ou uniformidade do componente fabricado 

32. 

Muitos autores ainda classificam os materiais compósitos conforme o tipo de matriz, o 

tipo de reforço, a orientação e distribuição do reforço. Outros autores utilizam-se das 

propriedades mecânicas e também pelo método de processamento como modo de classificação 

destes materiais 33. 

As matrizes utilizadas nos materiais compósitos são, por sua vez, classificadas por 

muitos autores de acordo com sua estrutura e natureza química. Dentre as principais matrizes, 

destacam-se as matrizes poliméricas (termoplásticas e termofixas), cerâmicas e metálicas 34. 

Quanto aos reforços utilizados nos materiais compósitos estruturais, destacam-se as fibras de 

carbono, de vidro e de aramida. Além destes, há também as fibras naturais como fibras de 

bananeira, coco, juta, bambu, entre outros tipos. Alguns compósitos ainda são fabricados com 
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fibras de boro, fibras de quartzo e fibras cerâmicas como alumina. Os reforços podem apresentar 

diferentes formas, entre elas as fibras longas, curtas e contínuas, na forma de partículas, 

whiskers ou até mesmo em forma de lâminas. A maioria dos reforços utilizados em materiais 

compósitos são do formato de fibras, por serem mais fortes e resistentes. Neste caso, o maior 

interesse é nas fibras avançadas, que oferecem alta resistência e rigidez combinadas a uma baixa 

massa específica 35. 

A forma mais comumente utilizada na indústria para a fabricação dos materiais 

compósitos é o empilhamento de camadas individuais de tecido, unidirecional ou bidirecional, 

com uma orientação pré-definida. Todavia, a resistência desses materiais é limitada pela sua 

baixa tenacidade à fratura interlaminar, o que os torna suscetíveis à falha por delaminação 35. 

 

 Matrizes poliméricas 

 

Os compósitos de matriz polimérica são classificados conforme o tipo do polímero 

utilizado, termoplásticos ou termorrígidos (termofixos). Os polímeros termoplásticos são 

materiais que apresentam a capacidade de amolecer e fluir quando submetidos ao calor e 

aumento de pressão, que ao retornar ao seu estado inicial o polímero solidifica-se em um 

produto com formas definidas. Esta alteração é considerada como uma transformação física e 

reversível 35. 

Os polímeros termorrígidos endurecem permanentemente durante a sua formação, 

devido ao processo químico de cura irreversível, capaz de formar ligações cruzadas e assim em 

uma estrutura química reticulada. O aumento da temperatura não afeta a mobilidade das cadeias 

poliméricas neste caso, em que as ligações resistem aos movimentos de vibração e rotação. 

Desta forma, os polímeros termofixos não amolecem quando aquecidos 36. A seleção do tipo de 

resina para uma determinada aplicação depende, portanto, das exigências estruturais e do 

ambiente de operação do compósito. 

 

 Reforços de compósitos 

 

A seleção do reforço depende do tipo e magnitude de esforço ao qual o compósito será 

submetido, assim como a temperatura de operação e dos custos envolvidos no processo de 
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fabricação. Os reforços fibrosos mais utilizados em compósitos estruturais são as fibras de 

vidro, de carbono e aramida. 

 

 

 

Dentre os tipos de reforços mais utilizados na fabricação de compósitos poliméricos 

avançados, destacam-se as fibras de carbono (FC). Suas propriedades e alto desempenho são 

associadas ao elevado módulo elástico, elevadas resistências à tração e compressão, baixa 

massa específica e baixa expansão térmica. As fibras de carbono apresentam, ainda, excelente 

resistência à umidade, à solventes, à ácidos e bases na temperatura ambiente. Outros aspectos 

como alta condutividade térmica e baixa resistividade elétrica somam-se às qualidades das 

fibras de carbono 36. O uso destas fibras como reforço em compósitos estruturais é capaz de 

proporcionar elevado desempenho e perfomance aos componentes fabricados, atrelado à 

redução de peso e com resistência mecânica comparada aos dos aços 37. 

O desempenho das fibras de carbono está altamente relacionado aos seus precursores, 

sendo que estes devem possuir elevada concentração de carbono, alta massa molar e também 

um alto grau de orientação molecular 38. A fabricação de fibras de carbono pode ser realizada 

pelos precursores Rayon, piche e Poliacrilonitrila (PAN). O precursor mais utilizado na 

fabricação de fibras de carbono é o PAN 39. Para a fabricação das fibras de carbono, estes 

precursores são aquecidos até temperaturas de 1700°C, em atmosfera inerte, para que as fibras 

sejam carbonizadas. Em seguida, os filamentos carbonizados passam por sucessivos processos 

de tratamentos térmicos em temperaturas iguais ou superiores a 2000 °C, o que ordena a 

estrutura em forma grafítica. As elevadas temperaturas fazem com que o módulo dos filamentos 

de grafite seja aumentado, contudo a resistência das fibras continua baixa. O acréscimo de 

resistência das fibras é dado pelo estiramento mecânico em temperaturas acima de 2000 °C. O 

efeito do estiramento faz com que os planos grafíticos fiquem alinhados ao longo do eixo das 

fibras 40. 

 Para garantir uma boa adesão entre a fibra de reforço e a matriz polimérica, a superfície 

das fibras é tratada por meio de tratamentos superficiais à base de plasma, ácido ou 

recobrimento, com materiais metálicos ou cerâmicos, mas principalmente com materiais 

poliméricos 41. 
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A permeabilidade é a capacidade de um material em permitir a passagem de um fluido 

viscoso. Luo et al. (2001) 42 define a permeabilidade como uma medida da resistência de um 

fluxo de resina através da pré-forma de fibras. Portanto, a permeabilidade e a porosidade da 

pré-forma (reforço) são propriedades do tecido ou cabo de reforço. Os valores de 

permeabilidade do tecido ou cabo são afetados pela condição do arranjo da fibra e dependem 

do espaçamento entre a trama e o urdume, do espaçamento entre as fibras de cada filamento e 

da porosidade das fibras 43,44. Todavia, a permeabilidade e o tempo de impregnação dependem 

do volume de fibras, do sentido e direção do fluxo viscoso, uma vez que as pré-formas são 

normalmente anisotrópicas e apresentam diferentes valores de permeabilidades nas diferentes 

direções 45. A determinação da permeabilidade das fibras de reforço para utilização em 

materiais compósitos vem sendo alvo de intensa investigação cientifica nos últimos anos. 

Amico et al. (2001) 46 abordou em seu estudo questões da inter-relação entre a 

permeabilidade e a pressão capilar na infiltração no plano das montagens de tecidos utilizados 

como reforços em materiais compósitos. Os autores verificaram um aumento da permeabilidade 

para tecidos pré-molhados em comparação com tecidos secos, sugerindo uma relação direta 

entre a permeabilidade do reforço e sua capilaridade (molhabilidade).  

O coeficiente de permeabilidade K, também conhecido como fator de 

proporcionalidade, descreve a facilidade com que o fluido permeia através do reforço. O 

coeficiente K indica que quanto maior a permeabilidade, mais fácil será a impregnação da resina 

no reforço 47. 

Duas recentes publicações 48,49 que envolveram instituições de pesquisa e indústrias 

realizaram um grande trabalho de referência em permeabilidade, em que foram comparados 

dados de permeabilidade no plano para dois tipos de reforço de fibra de carbono. Os resultados 

mostraram a variação do coeficiente de permeabilidade K por diferentes métodos de análise.  

 

2.2. Materiais compósitos termoplásticos 

 

A utilização de uma matriz de polímero termoplástico quando combinada com fibras de 

reforço define um material compósito termoplástico. As abordagens e métodos utilizados para 

a fabricação desses compósitos apresentam desafios para a área de pesquisa e desenvolvimento 

e também para o setor industrial, devido as elevadas temperaturas de processamento, elevada 
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viscosidade da matriz no estado fundido, dificuldade de impregnação das fibras por falta de 

molhabilidade e, em inúmeros casos, fraca adesão na interface fibra/matriz 50. Todos esses 

fatores são considerados complicações que ocorrem durante o processamento dos compósitos 

termoplásticos.  

A dificuldade de processamento desses materiais ainda inclui o difícil controle sobre a 

estabilidade térmica e dimensional do polímero, que varia conforme o tamanho e forma do 

componente a ser fabricado. O método de processamento adequado deve considerar, portanto, 

as características e propriedades da matéria-prima e um estudo minucioso acerca do 

componente compósito termoplástico a ser fabricado  51. 

As matrizes consideradas termofixas ou termofixas requerem uma reação química de 

reticulação para a total solidificação, o que exige um alto controle sobre os mecanismos 

químicos e reológicos que ocorrem durante a fabricação dos compósitos. Por outro lado, as 

matrizes termoplásticas não possuem uma estrutura química reticulada, o que garante a 

reprocessabilidade desses materiais após a vida útil do componente e sugere ser um atrativo 

para o reuso e reciclagem de materiais compósitos.  

A estrutura amorfa de um termoplástico é formada por uma série de cadeias poliméricas  

entrelaçadas, cuja ligação de caráter covalente permite um deslizamento entre essas estruturas 

moleculares e promovem altas taxas de alongamento e flexibilidade. À medida em que há 

aumento do grau de cristalinidade do polímero,  tornando-o semicristalino, observa-se um  

aumento de propriedades mecânicas. A versatilidade dos compósitos termoplásticos é atribuida 

a  combinação da estrutura semi-cristalina e amorfa, que determina as propriedades finais do 

material 52. 

Desde a década de 80, algumas empresas de aviação, grandes fornecedoras de materiais 

e agências governamentais investiram conjuntamente grandes quantias em pesquisa e 

desenvolvimento de materiais termoplásticos 53. Os estudos envolviam desde a síntese de novos 

polímeros à questões relacionadas ao processamento e aplicabilidade desses materiais, 

apresentando-os como possíveis substitutos aos materiais metálicos, até então largamente 

utilizados nas industriais aeronáutica e automotiva 54.  

Atualmente, com o grande avanço tecnológico, os polímeros termoplásticos 

representam 80% de todo o mercado de materiais do tipo commodities, mas os compósitos 

termoplásticos representam apenas 20% do material usado no mercado atual de compósitos 55. 

Apesar da produção em larga escala dos polímeros termoplásticos, as dificuldades em se 

produzir compósitos termoplásticos motivam estudos de novos materiais, novos processos, 

novas tecnologias e produtos.  
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 Vantagens e desvantagens dos compósitos termoplásticos 

 

A recente aplicação de matrizes termoplásticas nos compósitos de fibras longas 

contribui para uma melhoria significativa de algumas importantes características finais destes 

materiais. Como principais vantagens podem-se referir o aumento da tenacidade, da tolerância 

ao dano e também da durabilidade do componente compósito. Cita-se ainda a possibilidade de 

reprocessamento, reciclagem e significativa redução do tempo de processamento quando 

comparado às técnicas utilizadas em compósitos com matriz termofixa56. Outras vantagens 

incluem a eliminação das emissões de estireno para o ambiente, ambientes de trabalho e 

manufatura mais limpos e salubres e um importante aumento da capacidade de resistência à 

corrosão, em comparação aos compósitos termorrígidos. Ultimamente, tem-se também 

assistido ao desenvolvimento de novos polímeros e compósitos termoplásticos de elevado 

desempenho que apresentam um enorme potencial para aplicações mais exigentes 57. 

Os benefícios dos compósitos termoplásticos são considerados um grande atrativo para 

diversos setores industriais, em vista de sua versatilidade. Todavia, as matrizes termoplásticas 

comportam desafios tecnológicos e científicos que derivam das altas temperaturas e pressão de 

processamento 58. Mesmo no estado fundido, as matrizes termoplásticas apresentam 

viscosidade muito maior que as matrizes termoendurecíveis, o que torna mais difícil e complexa 

a impregnação das fibras de reforço assim como a consolidação desses compósitos. Por essa 

razão, o êxito da aplicação de compósitos de matriz termoplástica ainda se encontra bastante 

dependente do desenvolvimento de novos processos de transformação, da adaptação dos 

equipamentos atualmente usados e parâmetros de produção em razão das exigências do seu 

processamento.  

Uma complicação atrelada à utilização dos termoplásticos se associa aos altos valores 

de peso molecular, o que faz o material ter uma temperatura de transição vítrea (Tg) elevada e 

subsequente elevadas temperaturas de fusão, o que exige maior temperatura de processamento 

em comparação aos compósitos termorrígidos. A viscosidade elevada resulta em um efeito 

reológico sobre o material e impede a molhabilidade das fibras podendo ocorrer pontos secos 

ou vazios no interior do laminado. 

O aumento da temperatura de processamento visando a redução de viscosidade do 

fundido é uma forma prática de melhorar a qualidade do impregnado. Todavia, esse aumento 

da temperatura pode provocar degradação térmica da matriz polimérica. Uma outra possível 

solução para aumentar a molhabilidade das fibras de reforço pela resina polimérica é por meio 



31 
 

da dissolução do polímero. Se a resina polimérica for diluída para reduzir sua viscosidade e 

facilitar a impregnação das fibras, causaria um outro problema que é a remoção posterior do 

solvente. Esse recurso traria um custo adicional ao processo e problemas associados ao método 

de remoção. Além disso, os compósitos termoplásticos não são solúveis em qualquer solvente 

e, provavelmente, a utilização de solventes causariam alterações também nas propriedades das 

fibras de reforço 59. 

 

 Processos de fabricação  

 

Existem alguns meios para processar os polímeros termoplásticos com o objetivo de 

produzir um fluxo viscoso.  O aumento progressivo da temperatura provoca quebra de ligações 

químicas, de caráter covalente, do polímero e as macromoléculas, portanto, ganham mobilidade 

e deslizam entre si. O fluxo ocorre devido a esse fenomeno e assim o material fundido é capaz 

de permear as fibras de reforço.  

Quando o sistema é resfriado abaixo da temperatura do fluxo viscoso, o material se 

solidifica e as formas finais do compósito são então definidas. As tarefas de fluxo do 

termoplástico fundido, preformagem e solidificação podem ser realizadas de várias maneiras, 

entre as mais comumente utilizadas estão a moldagem por compressao a quente, extrusão, 

calandragem e técnicas de revestimento. Esses são considerados os métodos mais tradicionais 

de processamento de compósitos termoplásticos 60. Técnicas de processamento estão sendo 

adaptadas e aprimoradas com o tempo para a fabricação de compósitos termoplásticos de alto 

desempenho 61. 

 

 Mecanismo de consolidação  

 

A consolidação de um material compósito termoplástico é definida como um processo 

de compactação das camadas do pré-impregnado unificando o material, até que se atinja uma 

forma final definida. Durante esse processo de achatamento, os voláteis são eliminados do 

laminado, embora exista possibilidade de vazios serem formados através do ar comprimido, 

umidade e presença de solventes. 

O mecanismo de impregnação é determinado pelo polímero fundido sendo 

pressionado através do material de reforço, ocorrendo quatro importantes etapas: a percolação 
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do polímero através do reforço, o escoamento do polímero fundido ao longo do plano do 

material de reforço, o cisalhamento interlaminar ao longo da direção das fibras e o deslizamento 

interlaminar das camadas em diferentes orientações 62,63. 

O processo de moldagem por compressão a quente (MCQ) tem atraído muito a atenção 

dos setores aeroespacial e automobilístico para a produção dos compósitos termoplásticos. Esse 

processo de fabricação é voltado para a produção de peças em escala industrial, atendendo aos 

requisitos de qualidade específicos de cada setor e com redução considerável de tempo de 

processamento. As vantagens do processo MCQ estão associadas com a precisão de 

posicionamento e orientação das fibras de reforço, com o controle do conteúdo volumétrico 

fibra/matriz e com a obtenção de peças com variadas geometrias, porém não tão complexas 

62,64.  

 

2.3. A tecnologia commingled  

 

Os compósitos termorrígidos e termoplásticos, embora ofereçam algumas das 

melhores relações entre alta resistência mecânica e baixa massa específica, são difíceis de se 

produzir e são inerentemente caros, tanto em razão das matérias-primas e insumos, mas 

principalmente quanto aos custos relativos ao processo de fabricação. 

Novas tecnologias em compósitos termoplásticos, como a tecnologia commingled, 

vêm se destacando nas últimas duas décadas, as quais tem uma motivação bastante clara: 

redução de tempo de processamento e dos custos de produção. O compósito commingled 

termoplástico ainda possui vantagens para os diversos segmentos da indústria, como alta 

adaptabilidade às propriedades desejadas, fácil armazenamento e reciclabilidade. 

O desenvolvimento de novos materiais compósitos termoplásticos confronta algumas 

desvantagens decorrentes do uso de matrizes termoendurecíveis em compósitos estruturais, tais 

como fragilidade, longos ciclos de cura, impossibilidade de reparo e reuso de componentes 

fabricados 65. São exatamente por esses fatores que contribuem para uso de matrizes 

termoplásticas em compósitos estruturais e ganham foco na engenharia moderna de materiais 

compósito de alta performance.    

Todavia, para se alcançar as propriedades e características dos materiais compósitos 

termoplásticos compatíveis com a crescente expectativa e interesse das indústrias, 

pesquisadores e cientistas desenvolvem estudos que se estendem desde as propriedades físico-

química de polímeros termoplásticos, mecanismos de obtenção de compósitos de alta 
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resistência mecânica e estudos voltados para otimização do processamento por consolidação 

sob pressão. 

A combinação de fios termoplásticos e fibras de reforço em um mesmo cabo ou tecido 

leva o termo técnico de commingled. Essa tecnologia é considerada uma configuração 

inovadora de pré-formas utilizadas para a fabricação de compósitos termoplásticos, uma vez 

que apresenta maleabilidade altamente capaz de se adaptar às formas do molde antes da 

consolidação em uma estrutura rígida, com a aplicação de calor e pressão. Entretanto, o 

compósito resultante desse processamento pode apresentar zonas mais ricas em polímero do 

que outras. Se as variáveis de processamento forem corretamente controladas é possível 

contornar essa deformidade e fabricar peças que apresentam boas propriedades mecânicas, livre 

de defeitos 66. A Figura 1 contém um tipo de cabo commingled utilizado para fabricação de 

compósitos termoplásticos estruturais.   

 

 

 

Figura 1 – Esquemático do cabo commingled padrão. (Fonte: adaptado de 66) 

 

A fabricação de peças e componentes com geometrias complexas a baixo custo 

representa um campo de aplicações com grande potencial para esse tipo de pré-forma flexível, 

uma vez que o tempo de impregnação das fibras pela matriz fundida é consideravelmente 

reduzido quando aplicado pressão e temperatura suficiente. É possível assim fabricar tanto 

peças em compósito de elevado desempenho, com elevados teores de fibras alinhadas numa 

determinada direção 67,  como produzir tecidos e entrançados a partir dos diferentes tipos de 

cabos commingled 68. As técnicas que utilizam a tecnologia commingled para fabricação de 

compósitos termoplásticos permitem minimizar o tempo de impregnação, apesar de não 

garantirem uma total impregnação das fibras de reforço, a qual somente ocorre durante a 

aplicação correta de pressão à pré-forma. 
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Existem ainda outras possíveis configurações para o commingled termoplástico, como 

revelado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Tipos de cabo e tecido commingled.  (Fonte: adaptado de 69) 

 

A grande flexibilidade promovida pelos cabos commingled permite a utilização de 

processo de tecelagem para fabricação tecidos como pré-forma para os compósitos. No entanto, 

os custos inerentes ao processo de tecelagem são somados aos custos finais de produção dos 

compósitos, tornando-os mais caros em relação aos outros tipos de pré-impregnados que não 

dependem de tecelagem.  

A Figura 3 apresenta diferentes tipos de cabos com a tecnologia commingled.  
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Figura 3 – Tipos de estrutura de cabos commingled. (Fonte: adaptado de 70) 

 

Pouco se conhece sobre a influência de cada tipo de cabo commingled tem sobre as 

propriedades finais do material compósito. Porém, a chance de que o tipo de enrolamento 

padrão facilite a impregnação das fibras de reforço no processamento é maior que das outras 

configurações. A homogeneidade da dispersão dos fios de polímero no cabo reduz a distância 

de impregnação, tornando menos provável o surgimento de vazios e pontos secos no interior 

do laminado após a compactação sob pressão.   

 

 Parâmetros de processamento do compósito commingled 

termoplástico 

 

O interesse científico acerca do comportamento de compósitos termoplásticos durante 

o processamento térmico é revelado por recentes publicações na área. De acordo com Ijaz et al. 

(2014) 11, existem três principais parâmetros críticos de processamento dos compósitos 

commingled termoplásticos, cuja importância é revelada na eficiência dos processos e 

envolvem o planejamento e a avaliação da viabilidade técnico-econômica. Os parâmetros 

críticos descritos pelo autor são o tempo, a temperatura e a pressão, e se faz necessário o 

desenvolvimento de rotas ótimas de fabricação para garantir produtos de alta qualidade, 

confiabilidade e durabilidade. O trabalho define um modelo matemático que descreve o 
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comportamento de consolidação do compósito commingled por meio da avaliação dos 

parâmetros críticos de processamento, cuja importância é revelada na eficiência dos processos 

e nas propriedades finais do material. O modelo matemático provém de observações 

experimentais e de definições teóricas de domínio da termodinâmica, da cinética de reações 

químicas e da mecânica dos fluidos. 

Outros autores como Chiasson et al. (2014) 71, também realizaram estudos com base 

na aplicação prática in situ de técnicas de consolidação de materiais compósitos termoplásticos, 

que comprovam a eficácia do modelo matemático proposto. Tais estudos evidenciam o avanço 

tecnológico e científico do processamento destes materiais e ditam possíveis rotas de fabricação 

de futuros produtos de alta performance. 

Os resultados dos trabalhos citados anteriormente revelam que a consolidação de um 

compósito de fibra de carbono/PA ocorre em dois estágios distintos, sendo o primeiro associado 

à um amolecimento inicial e à compactação das laminas sobrepostas, enquanto que o segundo 

estágio de consolidação corresponde à fusão da matriz polimérica. Outro resultado importante 

desses estudos é que o modelo proposto pelos autores pode ser utilizado para determinação de 

ciclos de processamento otimizados para a consolidação de compósitos termoplásticos, visando 

redução de custos operacionais e aumento da qualidade do laminado. 

A Figura 4 revela o grau de consolidação de um compósito de fibra de carbono/PA6 

durante a conformação. Nota-se que o modelo proposto pelos autores está de acordo com as 

medidas experimentais.  

 

 

Figura 4 – Comparação dos dados experimentais de consolidação e da curva de consolidação calculada para um 

laminado de Carbono/PA. (Fonte: adaptado de 71) 
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O modelo empírico proposto considera a separação da consolidação do compósito 

termoplástico em dois processos A e B, conforme ilustrado na Figura 4. As Equações 1 e 2 

revelam a taxa de consolidação de cada processo A e B, respectivamente.  

 

𝑑𝑋𝑎

𝑑𝑡
=  𝐴𝑎 [exp (

𝐵𝑎

𝑇
)] (1 − 𝑋𝑎)𝑚𝑎 

 

𝑑𝑋𝑏

𝑑𝑡
=  𝐴𝑏 [exp (

𝐵𝑏

𝑇
)] (1 − 𝑋𝑏)𝑚𝑏 

 

Em que, 𝑋 representa o grau normalizado de consolidação e 𝑇 a temperatura. As 

constantes 𝐴, 𝐵 e 𝑚 são determinadas experimentalmente pelo ajuste da curva calculada pelos 

dados do experimento.  

A qualidade e o desempenho do compósito commingled termoplástico FC/PA depende 

de uma criteriosa escolha do binômio processo de fabricação e variáveis operatórias, como 

pressão efetiva, temperaturas do molde e do material, e tempo de processamento. A 

determinação dessas variáveis depende diretamente do equipamento utilizado e da capacidade 

de transformação, assim como das propriedades específicas da matriz de PA. São ainda 

considerados fatores que contribuem significativamente para a determinação dos valores dessas 

variáveis a degradação térmica e as características reológicas da matriz termoplástica. 

 Desse modo, a determinação dos valores adotados no processamento do compósito 

FC/PA deve respeitar a conjuntura proposta pela zona de processamento, a qual define a gama 

de possíveis combinações dessas variáveis, conforme ilustrado no gráfico da Figura 5. Essa  

definição garante que o material no estado de alta viscosidade não ultrapasse limites de 

degradação e obtenha no final do processamento térmico, a qualidade e o desempenho desejável 

72.    

(1) 

(2) 
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Figura 5 – Tempo e temperatura correspondentes à zona de processamento de uma pré-forma de matriz 

termoplástica. (Fonte: adaptado de 72) 

 

 Determinação do ciclo de processamento térmico 

 

Outro assunto abordado por pesquisadores da área quando se trata de compósitos 

termoplásticos, em especial do tipo commingled termoplástico, é sobre o ciclo de 

processamento. esses estudos iniciaram a pelo menos duas décadas atrás. O estudo realizado 

por West (1991) 8, define o ciclo de processamento normal como sendo o aquecimento do 

material acima do ponto de fusão das fibras da matriz seguido da aplicação de pressão suficiente 

para reduzir a espessura do laminado até totalmente consolidado e posterior arrefecimento 

abaixo da temperatura de transição vítrea da matriz, mantendo-se a pressão. O estudo proposto 

indica que o tempo para alcançar a consolidação total depende do tempo necessário para a 

impregnação da matriz fundida até a totalidade de molhabilidade das fibras de reforço. Ainda 

conforme sua pesquisa, os ciclos de processamento podem ser prolongados, a fim de melhorar 

a molhabilidade da matriz de fibra para fibra ou para atingir o nível desejável de cristalinidade 

do polímero semicristalino. 

O estudo indica ainda que é desejável reduzir o tempo de consolidação, de modo a 

maximizar a taxa na qual o processo pode ser repetido. O tempo de consolidação depende das 

propriedades do material e dos parâmetros adotados no processamento. São considerados 

principais parâmetros de processamento a pressão máxima aplicada e a taxa em que essa pressão 

é aplicada sobre o laminado, a temperatura e o tempo. 
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Outros autores 73,74 consideram ainda como variáveis que influenciam diretamente na 

qualidade do laminado, a estrutura do tecido como gramatura, título e tipo, as dimensões e 

formas dos fios que constituem o tecido, o número de fibras por cabo, a forma com que se 

misturam as fibras de reforço e os fios poliméricos, a taxa na qual ocorre a impregnação e o 

tempo de consolidação.  

 

2.4. A poliamida como matriz termoplástica 

 

Tradicionalmente, a PA é o polímero termoplástico mais utilizado para fabricação de 

compósitos, apesar do seu preço ser mais elevado que a do PP. Isto deve-se, sobretudo, à sua 

aplicação em peças injetadas para um mercado de tão grande consumo, como é o da indústria 

de automóvel. A matriz de PA ainda oferece maior resistência mecânica quando comparado ao 

do PP 75. A indústria automotiva é pioneira na aplicação dos compósitos termoplásticos 

reforçados com fibras curtas.  

Sob a perspectiva da ciência e engenharia de materiais, as atividades de caracterização 

descrevem em termos técnicos os aspectos de composição e estrutura de um determinado 

material, dentro de um contexto de relevância para um processo, produto ou propriedade em 

particular 76. Assim, para o desenvolvimento de um novo material deve-se alinhar todo o 

conhecimento científico adquirido ao longo do tempo com novas técnicas de caracterização.  

Tal como ocorre em muitos sistemas de compósitos poliméricos, a PA como matriz 

termoplástica pode sofrer com a falta de aderência adequada às fibras de reforço. Além disso, 

o uso dessa matriz polimérica induz o problema relacionado à permeabilidade, ou seja, na difícil 

penetração do material fundido no cabo das fibras de reforço. As resinas termoplásticas no 

estado fundido, em oposição às termoendurecíveis, possuem viscosidade substancialmente mais 

elevada. Assim, essas resinas devem suportar temperaturas mais altas de processamento para 

que se reduza a viscosidade sem que ocorra degradação térmica do polímero 77. Os problemas 

associados à elevada viscosidade do polímero fundido durante a consolidação sob pressão 

incluem o desalinhamento de fibras de reforço, bem como a introdução de vazios no interior do 

laminado 78.      

O mecanismo de impregnação do reforço por um polímero termoplástico no estado 

viscoso é regido pela lei de Darcy, a qual é capaz de descrever um fluxo de um fluido viscoso 

através de um meio sob ação de uma pressão 73. Sob a ótica da dinâmica dos fluidos, a lei de 

Darcy (Equação 3) é dada por uma equação que pode ser utilizada para garantir e prever se um 
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determinado fluido viscoso é capaz de impregnar as fibras de reforço em um material 

compósito. 

 

𝑢𝑝 =  
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝐾

𝜂
 
𝑑𝑃

𝑑𝑥
 

 

Em que, 𝑢𝑝 é a velocidade ou vazão do fluxo de polímero viscoso, 𝐾 é o coeficiente 

de permeabilidade das fibras de reforço, 𝜂 é a viscosidade do polímero e 
𝑑𝑃

𝑑𝑥
 é o gradiente de 

pressão aplicado.  

Considerando a relação 
𝑑𝑃

𝑑𝑥
 constante, o tempo de impregnação 𝑡𝑖𝑚𝑝 pode ser calculado 

pela Equação 4: 

 

𝑡𝑖𝑚𝑝 =
𝜂𝐷𝑝

2

2𝐾𝑃
 

 

Em que, 𝐷𝑝 é o comprimento de impregnação e tem maior influência no 𝑡𝑖𝑚𝑝 durante 

o processo de consolidação sob pressão. A representação esquemática contida na Figura 6 

demonstra o processo de impregnação de um fluido viscoso sob ação de uma pressão externa. 

 

Figura 6 – Impregnação das fibras de reforço por uma matriz termoplástica viscosa, sob ação de pressão externa. 

(Fonte: adaptado de 73) 

 

 De maneira geral, as propriedades mecânicas dos polímeros são sensíveis às mudanças 

de temperatura. Assim, a PA torna-se um fluido viscoeslástico na ordem de 100°C acima de 

sua temperatura de transição vítrea (𝑇𝑔) e assim o polímero pode ser processado como uma 

(3) 

(4) 
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massa fundida. Um termoplástico cristalino tem um comportamento mecânico semelhante a um 

termoplástico amorfo, se ambos estão abaixo da 𝑇𝑔. Porém, como no caso das PA que são 

polímeros semicristalinos, as propriedades mecânicas dependem do grau de cristalinidade. Esta 

cristalinidade da PA desaparece durante a fusão, conduzindo a uma rápida queda no módulo 

elástico à medida em que o polímero se torna um fluido viscoelástico 79, que ocorre quando o 

material apresenta características de um fluido e de um sólido elástico ao mesmo tempo. 

  Quando a PA no estado viscoeslástico sofre um processamento sob pressão, a fração 

elástica da deformação é revelada pelas variações do ângulo e distância de ligação entre os 

átomos de cadeia polimérica principal de grupos laterais. Já a fração plástica ou permanente é 

associada ao atrito e ao cisalhamento entre as cadeias poliméricas. Por esse motivo, o polímero 

necessita de um tempo para responder à solicitação, gerando uma defasagem entre a solicitação 

mecânica e a resposta do material (tempo de relaxação) 80. Por esse motivo, o processamento 

sob pressão de um compósito termoplástico deve considerar um tempo de patamar (soak time), 

na temperatura máxima, compatível com essa defasagem.  

O gráfico da Figura 7 revela que um material polimérico é capaz de apresentar 

diferentes comportamentos físico-mecânicos, os quais variam conforme a temperatura e a 

massa molecular. 

 

 

Figura 7 – Comportamento físico-mecânico dos polímeros em função da massa molecular. 

(Fonte: adaptado de 80) 

 

O processamento da PA deve necessariamente ocorrer em uma temperatura superior à 

temperatura de fusão (𝑇𝑚). Acima da 𝑇𝑚, o polímero termoplástico apresenta a máxima 



42 
 

capacidade de mudança de conformação. O termo matriz fundida é restrito apenas aos 

polímeros semicristalinos como a PA, que neste estado de alta energia e mobilidade molecular 

apresenta forte contribuição plástica à deformação, apesar de possuir uma pequena parcela de 

conformação elástica 80. Contudo, não basta superar 𝑇𝑚 no processamento, mas superar as 

características da PA no estado borrachoso, com um nível admissível de viscosidade para 

molhar as fibras de reforço.  

 

 Caracterização por espectroscopia por infravermelho   

 

Apesar das diferenças de propriedades físicas, as poliamidas 6, 6.6, 6.10 e 6.12 são 

quimicamente semelhantes, o que dificulta encontrar um método específico que as distinguem. 

O componente orgânico Ɛ-caprolactama, como monômero, é responsável pela síntese da PA 6, 

que ocorre por uma polimerização por abertura de anel. A produção da PA 6 é ligeiramente 

diferente daquelas poliamidas que utilizam a policondensação de diaminas com ácidos 

dicarboxílicos 81. Entretanto, a única diferença química entre as PA 6, 6.6, 6.10 e 6.12 é o 

comprimento da cadeia principal de carbono 82, e esse deve ser o critério mais preciso para 

diferenciar o tipo de PA. A técnica de espectroscopia de infravermelho é capaz de investigar a 

composição da amostra e servir de parâmetro para identificação do tipo de PA, em conjunto 

com resultados de técnicas de caracterização térmica.  

 

 Caracterização térmica 

 

As PAs configuram uma disposição microestrutural compreendendo regiões amorfas e 

cristalinas, as quais definem o grau de cristalinidade do polímero. Este parâmetro indica a 

organização das cadeias de polímero e reflete sobre as propriedades mecânicas do material 83. 

Além da fase amorfa, a PA6 pode apresentar três formas cristalinas principais, a forma α 

monoclínica estável, a forma β pseudo-hexagonal metaestável e a forma γ monoclínica instável. 

As formas β e γ podem se reorganizar na forma α durante a análise por calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) 84. Por outro lado, rearranjos estruturais são representados por um desvio da 

linha de base. 
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Na análise dinâmico-mecânico (DMA) é possível a determinação dos módulos 

mecânicos do compósito commingled FC/PA em função do tempo, da temperatura ou de uma 

frequência. É um método bastante comum utilizado para caracterização de materiais 

compósitos, devido a característica viscoelástica da matriz polimérica 85. A DMA tem como 

um dos principais objetivos relacionar as propriedades macroscópicas, tais como as 

propriedades mecânicas, às relaxações moleculares associadas às mudanças conformacionais e 

às deformações microscópicas geradas a partir de rearranjos moleculares 86.   

 

 Caracterização reológica 

 

A reologia de polímeros fundidos é um campo da ciência de materiais que avalia as 

deformações e escoamentos da matéria fundida, por meio do estudo de viscosidade, plasticidade 

e elasticidade. A reologia é, portanto, a ciência responsável por estudos do fluxo e deformações 

decorrentes deste fluxo, envolvendo a fricção do fluido viscoso. A importância de se conhecer 

o comportamento viscoelástico de materiais poliméricos é alcançar condições otimizadas de 

processamento, mas também, para se obter informações acerca dos mecanismos de escoamento 

e seus efeitos sobre a morfologia e principalmente sobre as propriedades mecânicas finais do 

material 87,88. 

A reologia de um material polimérico termoplástico pode ser estudada por técnicas 

experimentais para medir propriedades reológicas em função da relação entre tensão e taxa de 

cisalhamento. Esse conjunto de técnicas é chamada de reometria e o principal instrumento de 

medida é o reômetro, podendo ser classificado como reômetro capilar, de placas paralelas e de 

cone-placa 89.  

Na reometria de placas paralelas e cone-placa, a medida das propriedades é feita a partir 

da imposição de um fluxo de arraste imposto pela rotação ou oscilação angular. É utilizado para 

baixas taxas de cisalhamento, sendo possível relacionar as propriedades do polímero com sua 

estrutura molecular. Desta forma, a utilização desta técnica de caracterização aplicada à matriz 

polimérica de PA é capaz de conhecer o comportamento do polímero, simular situações de 

processamento em regime controlado e propor melhorias de processo e qualidade.    

No processamento de compósitos termoplásticos, o material fica sujeito a vários tipos 

de deformações, devido à complexa tarefa de impregnação das fibras. Durante essa fase de 
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consolidação, o polímero sofre altas taxas de cisalhamento no interior da estrutura. A 

morfologia e propriedades mecânicas do polímero será determinada por estas tensões, 

tornando-se necessário conhecer o comportamento destes materiais durante o fluxo. 

A reometria de torque, técnica utilizada nesse trabalho, avalia o comportamento da 

matriz polimérica de PA em relação a temperatura, tempo e torque (taxa de cisalhamento).  A 

principal resposta é a viscosidade do polímero em função da temperatura, o que é um parâmetro 

extremamente importante para o processamento do compósito commingled termoplástico 

FC/PA.  

 

2.5. Degradação térmica da matriz polimérica 

 Processos físico-químicos 

 

Os materiais poliméricos sólidos sofrem mudanças físicas e químicas quando o calor 

é aplicado, o que geralmente resulta em mudanças indesejáveis nas propriedades do material. 

Tais mudanças são causadas por dois diferentes fenômenos, a decomposição térmica e a 

degradação térmica. A decomposição térmica é descrita como um processo de extensa mudança 

na estrutura química do material causada pelo calor. O processo pelo qual a ação de calor ou 

temperatura elevada em um material causa perda de propriedades físicas, mecânicas ou elétricas 

é, no entanto, considerado uma degradação térmica 90. 

Os vários processos químicos que ocorrem durante a decomposição térmica dependem 

da natureza e estrutura química do material. Como os materiais poliméricos termofixos ou 

termorrígidos são não fundíveis e insolúveis quando formados, as mudanças de fase simples 

após o aquecimento não são possíveis. Os termoplásticos, por outro lado, podem ser amolecidos 

pela ação do calor sem que ocorra alterações irreversíveis no material desde que o aquecimento 

não exceda a temperatura mínima de decomposição térmica 91. Isso proporciona uma grande 

vantagem para os materiais poliméricos termoplásticos em termos de moldagem e 

termoformagem de compósitos 92. 

O comportamento físico dos termoplásticos no aquecimento é dependente do grau de 

empacotamento molecular, como o grau de cristalinidade. Para os materiais cristalinos, existe 

uma temperatura de fusão bem determinada e definida. Os materiais que não possuem uma 

ordem molecular são caracterizados como materiais amorfos. Às baixas temperaturas, os 

materiais amorfos possuem propriedades de sólidos. A temperatura conhecida como 
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temperatura de transição vítrea (Tg) em polímeros, o material inicia uma transição em direção 

a um estado borrachoso. Para materiais que requerem rigidez e força compressiva, a 

temperatura de transição vítrea é um limiar para uso prático desses materiais. Em termos 

teóricos, a deformabilidade de um polímero pode ser expressa como a proporção da deformação 

resultante de uma tensão constante aplicada 93. 

A Figura 8 revela os estágios de deformabilidade de um polímero termoplástico e efeito 

do aumento de temperatura na deformabilidade do material.   

 

 

Figura 8 – Efeito do aumento da temperatura na deformabilidade dos polímeros termoplásticos.  

(Fonte: Adaptado de 93) 

 

A decomposição térmica dos polímeros ocorre por processos oxidativos pela ação do 

calor. Nos polímeros termoplásticos, os processos de decomposição térmica são acelerados pela 

ação de oxidantes como o ar ou oxigênio. A exposição do polímero em elevadas temperaturas 

em ambientes oxidantes causa redução na temperatura limite de decomposição do polímero e 

dificulta a previsão e determinação das taxas de decomposição térmica, assim como a 

concentração de oxigênio na superfície do polímero durante o evento térmico 94,95. 

A degradação térmica dos polímeros termoplásticos considera as seguintes classes de 

reações e mecanismos químicos, entre eles: (1) a cisão randômica da cadeia polimérica, em que 

a cisão ocorre em qualquer posição na cadeia do polímero; (2) cisão ao fim da cadeia, em que 

a unidade monomérica é sucessivamente removida ao final da cadeia; (3) remoção da cadeia, 

em que átomos ou grupos não pertencentes à cadeia são clivados e (4) reticulação, em que 
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ligações cruzadas são formadas entre as cadeias do polímero. Esses mecanismos químicos são 

utilizados para compreender e classificar o tipo de degradação térmica do polímero 96.   

As propriedades físicas e químicas dos polímeros são responsáveis pela natureza dos 

produtos voláteis da decomposição térmica, considerando que o tamanho dos fragmentos 

moleculares deve ser pequeno o suficiente para ser um volátil na temperatura de decomposição. 

Isso efetivamente estabelece um limite superior no peso molecular dos voláteis. Se forem 

criados fragmentos de cadeia maiores, permanecerão na fase condensada e serão posteriormente 

decompostos a fragmentos menores, que podem se vaporizar 97. Em especial, a fusão dos 

polímeros termoplásticos ocorre por reação apenas física em que as moléculas do polímero 

ganham mobilidade com o aumento da temperatura. Todavia, sempre ocorre alguma 

decomposição e degradação térmica antes mesmo da fusão 98.   

  

 Cinética de decomposição térmica  

 

A técnica de termogravimetria dinâmica atrelada à modelos matemáticos diferenciais e 

integrais tem se mostrado de grande utilidade para a análise da degradação térmica de materiais 

compósitos termoplásticos. O modelo de cinética isoconversional ou modelo livre tem base em 

dois conceitos principais: no desenvolvimento cinético de degradação do polímero e nos 

parâmetros de Arrhenius, os quais são determinados a partir de um mínimo de três dinâmicas 

de análise termogravimétrica (TGA) em diferentes taxas de aquecimento. 

O modelo proposto por Friedman (1964) 99  utiliza uma técnica para obter leis de taxa e 

parâmetros cinéticos que descrevem a degradação térmica de polímeros a partir de dados de 

TGA. O método baseia-se na comparação entre experimentos que foram realizados em 

diferentes taxas constantes de aquecimento. Por este método, é possível determinar a energia 

de ativação atribuída à degradação do material sem mesmo conhecer a forma da equação 

cinética. 

A cinética de degradação em polímeros pode ser descrita pela Equação 5, em que α 

representa o grau de degradação, t é o tempo, k(T) é a constante dependente de temperatura (T) 

e f(α) é o modelo de reação.  

 

 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑇)𝑓(𝛼) (5) 
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Os valores α podem ser determinados experimentalmente por TGA e expressam a perda 

de massa relativa. Em geral, a constante k(T) é bem descrito pela equação de Arrhenius 

(Equação 6), em que Ea representa a energia de ativação, R é a constante dos gases e A é o fator 

pré-exponencial.  

 

𝐾(𝑇) =  𝐴𝑒 (
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
) 

 

 A multiplicação do fator pré-exponencial pelo modelo de reação será, portanto, 

denominado Aα (Aα = A f(α)). Então, a Equação 7 pode ser obtida substituindo a Equação de 

Arrhenius.  

 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝐴𝛼𝑒 (

−𝐸𝛼

𝑅𝑇
) 

 

O modelo desenvolvido por Friedman permite o cálculo dos parâmetros cinéticos, como 

a energia de ativação (Ea) e o valor do pré-exponencial (Aα). Esses valores são obtidos pela 

linearização da taxa de degradação (
𝑑𝛼

𝑑𝑡
) em relação ao gráfico de temperatura inversa (

1

𝑇
) para 

cada grau de degradação (α), em que (
−𝐸𝑎

𝑅
) e ln(𝐴𝛼) são equivalentes à inclinação da reta e à 

intersecção, respectivamente, conforme a Equação 8:  

 

𝑙𝑛 (
𝑑𝛼

𝑑𝑡
) = ln 𝐴𝛼 − 

𝐸𝑎

𝑅𝑇
 

 

 

O método isoconversional de Friedman também permite a previsão do grau de 

degradação em função do tempo para uma determinada temperatura, utilizando os parâmetros 

cinéticos obtidos como descrito acima. Esta previsão é obtida por meio da Equação 9.  

 

𝛼 = 𝐴𝛼𝑒𝑥𝑝 (
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
) 𝑡 

 

Esses cálculos podem ser utilizados para definição da janela de processamento para 

compósitos termoplásticos, com foco no tempo e temperatura necessários para a fusão da matriz 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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polimérica sem atingir um grau de degradação prejudicial ao componente a ser processado 15. 

Em especial, a degradação térmica de PA vem sendo estudada por outros autores 100, que 

determinaram que os compostos majoritários obtidos pela degradação são as lactamas 

(monômeros cíclicos e dímeros), nitrilas olefínicas, olefinas e oligômeros cíclicos.  

 

2.6. Resistência à colisão 

 

O interesse na utilização de materiais compósitos estruturais em componentes para 

indústria automobilística está aumentando consideravelmente nos últimos anos. A segurança 

humana depende das melhorias de absorção de energia dos materiais compósitos em um 

eventual acidente automotivo. Essas melhorias devem considerar que a absorção de energia 

depende do tipo de fibra, tipo de matriz, das condições de processamento, da fração de volume 

de fibra, das propriedades mecânicas, da sequência de montagem do laminado (layup) e da 

velocidade de teste 17,24. 

No contexto de materiais funcionais que melhoram a segurança do veículo, a resistência 

à colisão (crashworthiness) é a capacidade da estrutura em proteger os ocupantes durante um 

evento de impacto 2,16. Esta capacidade avalia a absorção de energia através de mecanismos e 

modos de falha controlados, que permitem a manutenção gradual no perfil de carga durante a 

absorção 18,101.  

A literatura recente aborda o efeito do tipo de material, design do laminado, geometria 

do componente, condição de processamento, resistência à fratura e mecanismos de 

esmagamento sobre as capacidades de absorção de energia dos componentes compósitos 

estruturais 19,102–104. Outros estudos investigaram o efeito da aplicação de vácuo em estruturas 

compostas durante a fabricação na capacidade de absorção de energia 105 e a relação entre 

estresse de esmagamento sustentado específico (specific sustained crushing stress) de placas 

compostas em função de suas propriedades de resistência à fratura do modo I e modo II 106.  

Brown et al. (2010)20 e Daniel et al. (2011)107 investigaram uma relação constitutiva 

entre o comportamento quase-estático e o dinâmico de materiais compósitos com as teorias de 

falhas, de modo a descrever as falhas estáticas e dinâmicas em estados de estresse multiaxiais. 

Além disso, outros estudos abordam a simulação numérica de resistência à colisão, a fim de 

prever os modos de falha por esmagamento, sua evolução e a absorção de energia em diferentes 

estruturas compósitas 108,109.  
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O comportamento de danos progressivos causado por diferentes velocidades no teste de 

impacto de queda de peso foi estudado por Sevkat et al. (2009) 110 revelou informações úteis 

sobre absorção de energia de materiais compósitos. Ma et al. (2017) 111 realizou um estudo de 

fractografia em materiais compósitos em teste de flexão e revelou como a plasticidade da matriz 

afeta e influencia a falha interfacial.  

Mesmo com muitos estudos atuais, a absorção de energia fornecida por uma estrutura 

compósita durante um evento de impacto ou compressão é um fenômeno que não é facilmente 

previsto. A complexidade dos mecanismos de falha de esmagamento que ocorrem dentro do 

material composto dificulta sua caracterização e previsão de comportamento em uma eventual 

colisão. Os compósitos avançados utilizados nas estruturas dos veículos devem ser capazes de 

fornecer altos níveis de segurança contra acidentes, de modo que os requisitos de certificação 

de falhas sejam satisfeitos 22,21. Portanto, entender o mecanismo de fratura e o comportamento 

de um material compósito em um evento de colisão torna-se um importante campo de estudo 

112, uma vez que o testes mecânicos são necessários para obter uma melhor compreensão acerca 

da capacidade de resistência à colisão. 

 

2.7. Modelo de regressão linear múltipla  

 

O modelo de regressão linear múltipla (MRLM) é considerado como uma coleção de 

técnicas estatísticas capazes de construir modelos matemáticos que descrevem as relações entre 

duas ou mais variáveis explicativas de um determinado processo ou comportamento 113. Define-

se o modelo de regressão linear múltipla para duas variáveis independentes conforme a Equação 

10: 

 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +𝛽2𝑥2 

 

Em que, Y representa a variável resposta (variável dependente), x1 e x2 representam as variáveis 

independentes explicativas. A Equação 10 refere-se a um MRLM com duas variáveis 

independentes explicativas 114. O termo linear é utilizado devido ao caráter da equação, função 

linear de parâmetros desconhecidos β0, β1 e β2, denominados coeficientes da regressão. 

 

 

(10) 
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 Determinação dos parâmetros do modelo matemático 

 

O parâmetro β0 corresponde ao intercepto do plano no eixo z, quando x=(x1,x2)=(0,0). 

A Equação 11 refere-se à determinação do coeficiente de regressão β0 
113:  

 

𝛽0 = 𝑌 −  𝛽1𝑥1 − 𝛽2𝑥2   

 

O coeficiente de regressão β1 indica uma mudança na resposta média a cada unidade de 

x1, quando as demais variáveis são mantidas fixas. O cálculo de β1 é dado pela Equação 12: 

 

𝛽1 =  
(∑𝑥2

2)(∑𝑥1𝑌) − (∑𝑥1𝑥2)(∑𝑥2𝑌)

(∑𝑥1
2)(∑𝑥2

2) − (∑𝑥1𝑥2)2
 

 

De forma semelhante, a interpretação para o parâmetro β2 que indica uma mudança na 

resposta média a cada unidade de mudança em x2, quando x1 é mantido constante (Eq. 13). 

 

𝛽2 =  
(∑𝑥1

2)(∑𝑥2𝑦) − (∑𝑥1𝑥2)(∑𝑥1𝑦)

(∑𝑥1
2)(∑𝑥2

2) − (∑𝑥1𝑥2)2
 

 

 O MRLM descreve o processo ou comportamento estudado como um plano 

bidimensional, denominado superfície de resposta, referente às variáveis independentes 

explicativas 114.   

 

 Efeito das interações entre as variáveis independentes 

 

Os modelos mais complexos de regressão múltipla consideram o efeito da interação 

entre as variáveis independentes 114. Para o caso de duas variáveis, o MRLM é descrito 

conforme a Equação 14: 

 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +  𝛽2𝑥2 + 𝛽3(𝑥1. 𝑥2) 

 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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Em que, β3 é o coeficiente de regressão associado à interação e (x1.x2) é a interação entre as 

variáveis x1 e x2. Caso a interação estiver presente e ser significativa, o efeito de x1 na resposta 

depende do nível de x2, já efeito de x2 na resposta depende do nível de x1. 

Se n é o número de observações da variável dependente das p variáveis independentes 

explicativas, Yi é o valor da variável resposta na i-ésima observação, enquanto xij é o valor da 

variável xj na i-ésima observação, desde que j=1,...,p.  Os dados da MRLM podem, portanto, 

ser representados conforme o Quadro 1, em que cada observação satisfaz a Equação 15 114–116. 

 

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 

 

Em que i varia de 1 até n.  

 

Quadro 1 – Representação dos dados do MRLM.  

Y x1 x2 xp 

Y1 x11 x12 x1p 

Y2 x21 x22 x2p 

Yn xn1 xn2 Xnp 

(Fonte: autor) 

 

 Método dos mínimos quadrados 

 

O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) é uma técnica de otimização matemática 

que tem como objetivo encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados por meio de 

cálculos numéricos. Esse ajuste visa minimizar a soma dos quadrados das diferenças (ou 

resíduos) entre o valor estimado e os dados observados, e assim maximizar o grau de ajuste do 

modelo aos dados observados. Um requisito para a utilização do MMQ é que o fator 

imprevisível (erro) seja distribuído aleatoriamente e que sua distribuição seja do tipo normal, 

ou seja, paramétrica 113,114,117,118. Assim, o objetivo é minimizar a função de máxima 

verossimilhança do modelo L: 

 

𝐿 =  ∑(𝑌𝑖 − 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝)
2

𝑛

𝑖=1

 

 

Derivando L em função dos coeficientes da regressão, tem-se: 

(15) 

(16) 
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𝜕𝐿

𝜕𝛽0
=  −2 ∑(𝑌𝑖 − 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝)

𝑛

𝑖=1

 

   

𝜕𝐿

𝜕𝛽𝑗
=  −2 ∑(𝑌𝑖 − 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝)𝑥𝑗𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Em que j varia de 1 até n.  

 

 Determinação do modelo matemático 

 

A determinação do modelo matemático apropriado é um tópico extremamente 

importante na análise de dados, sob o ponto de vista estatístico segundo Bozdangan (1987) 119. 

A proposta é determinar um modelo que envolva o mínimo de parâmetros possíveis a serem 

estimados e que explique bem o comportamento da variável resposta 120.  

Nesta linha, diversos critérios para seleção de modelos são apresentados na literatura 

119–121. Dentre os critérios para seleção de modelos, os critérios baseados no máximo da função 

de verossimilhança (MFV) são os mais utilizados, com maior ênfase o Teste da Razão de 

Verossimilhança (TRV), o Critério de Informação de Akaike (AIC) e o Critério Bayesiano de 

Schwarz (BIC). 

 

 

 

O AIC foi desenvolvido por Akaike (1973) 122 como uma forma de comparar diferentes 

modelos para um determinado resultado. A proposta do AIC é verificar como as variáveis 

independentes influenciam o resultado real e assim estimar vários modelos de regressão 

diferentes. As equações de regressão podem ser executadas considerando uma variável por vez 

ou qualquer outra combinação de variáveis. O modelo que melhor se ajusta é aquele que 

determina a relação entre variáveis específicas e o resultado de interesse de maneira ótima. Para 

tanto, Akaike (1973) mostrou que a seleção do modelo que melhor se ajusta aos dados é 

determinada por um escore AIC 122: 

 

𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙𝑜𝑔(𝐿𝑝) + 2[(𝑝 + 1) + 1] 

(17) 

(18) 

(19) 
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Em que, L é a função de máxima verossimilhança do modelo e p é o número de variáveis 

explicativas consideradas no modelo. 

O modelo com menor valor de AIC é considerado o modelo de melhor ajuste, todavia o 

escore AIC é ordinal e não significa nada por conta própria. Ele apenas é uma maneira de 

classificar os modelos.  

 

 Seleção de variáveis 

 

Em modelos de regressão múltipla é necessário determinar um subconjunto de variáveis 

independentes que melhor explique a variável resposta, isto é, dentre todas as variáveis 

explicativas disponíveis, deve-se encontrar um subconjunto de variáveis importantes para o 

modelo 116. 

Existem duas principais estratégias no processo de seleção de variáveis. A primeira 

considera todos os subconjuntos possíveis de variáveis explicativas, e pelos critérios de 

avaliação, seleciona o melhor deles. A segunda forma e por meio da seleção automática, que 

faz uma busca do melhor subconjunto de variáveis explicativas sem considerar todos os 

possíveis subconjuntos. Na prática, assume-se que a correta especificação funcional das 

variáveis explicativas é conhecida e que não há outliers. Assim, a técnica de seleção de 

variáveis automática é aplicada na seleção das variáveis 116,117.   

 

 

 

Esse procedimento parte da suposição de que não há variável no modelo, apenas o 

intercepto. A proposta para o método é adicionar uma variável por vez, sempre iniciando com 

a variável com maior correlação com a resposta. Supondo que essa variável seja x1, calcula-se 

a estatística F para testar se ela realmente é significativa para o modelo. A variável entra no 

modelo se a estatística F for maior do que o ponto crítico, chamado de Fin e está associado ao α 

(nível de significância do teste). Considerando que x1 foi selecionado para o modelo, o próximo 

passo é encontrar uma variável com maior correlação com a resposta considerando a presença 

da primeira variável no modelo. Esta é chamada de correlação parcial e é a correlação dos 

resíduos do modelo 117,123.     

   

 



54 
 

 

 

O tipo de seleção de variáveis Stepwise é uma modificação da seleção Forward, em que 

a cada passo todas as variáveis do modelo são previamente verificadas pelas suas estatísticas F 

parciais. Uma variável adicionada no modelo no passo anterior pode ser redundante para o 

modelo por causa do seu relacionamento com as outras variáveis e se sua estatística F parcial 

for menor que Fin, ela é removida do modelo 113,117,123. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Fluxograma de atividades 

 

A Figura 9 apresenta um fluxograma que revela a sequência de atividades realizadas no 

estudo.  

 

 

 

Figura 9 – Fluxograma de atividades. (Fonte: autor)  
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3.2. Materiais 

 

As fibras de carbono utilizadas na tecelagem foram fornecidas pela empresa Toho-

Tenax® e possuem a especificação técnica HTS40 T300 12k. De acordo com o fabricante, as 

fibras de carbono possuem resistência à tração de 4240 MPa e módulo de elasticidade de 237 

GPa 124. 

A matriz termoplástica de poliamida foi selecionada com base em suas propriedades 

mecânicas e térmicas, e também pelo fato de ser um material que apresenta uma ótima gama de 

possibilidades para a exploração de propriedades de resistência a falhas. A poliamida 6 foi 

fornecida pela empresa Concordia Manufacturing, em forma de fibra (Concordia Nylon 6 - 

900/72) para permitir a tecelagem do tecido conjugado, o commingled. De acordo com o 

fornecedor, a temperatura de processamento deste material pode variar de 240-290°C e também 

apresenta boa relação custo/desempenho, boa resistência química e alta resistência 125. O fio de 

PA utilizado na tecelagem do tecido commingled FC/PA foi fabricado por extrusão em fieiras 

de múltiplos orifícios, portanto, sendo um fio do tipo multifilamento contínuo. 

O tecido commingled FC/PA usado neste estudo foi fabricado e fornecido pela empresa 

Texiglass Ltda, empresa especializada em tecelagem de produtos para produção de compósitos 

estruturais.  

 

3.3. Caracterização do tecido FC/PA 

 

A primeira etapa do estudo consiste na descrição e caracterização do tecido commingled 

FC/PA, a qual avalia e determina a configuração, a gramatura, a qualidade da superfície e o tipo 

de entrelaçamento utilizado na fabricação do material tecido. Para tanto, amostras do tecido 

foram cortadas com 10mm de largura e 10mm de comprimento e avaliadas pela técnica de 

microscopia.  

As micrografias por estereoscópio Feldmann Wild FWL-SM7 7.5 com câmera 

acoplada, estereoscópio Olympus SZ61, microscópio óptico Zeiss Jenavert e microscópio 

eletrônico de varredura Zeiss EVO15MA possibilitaram a identificação da construção do tecido 

e o detalhamento acerca da distribuição dos fios de PA por entre o cabo 12k de fibra de carbono.  

 



57 
 

3.4. Análise físico-química da matriz polimérica 

 

Embora conhecido o polímero contido no tecido commingled, as poliamidas apresentam 

diferentes características em razão da massa molecular e dos tipos de ligações peptídicas 

presentes, as quais atribuem às poliamidas diferentes formas de grupamentos, como o Nylon e 

Aramidas utilizadas como matrizes em compósitos termoplásticos 126.   

A produção da poliamida é feita por polimerização por condensação de um grupo amina 

e um ácido carboxílico, motivo no qual as poliamidas existem em uma grande variedade e que 

proporcionam diferentes propriedades aos materiais. Um modo de se diferenciar os tipos de 

poliamida, e assim identificar o tipo da matriz polimérica presente no tecido commingled  

FC/PA  é pela caracterização química do material 127.  

 

 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier  

 

O método de análise de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 

(FT-IR) é um tipo de espectroscopia de absorção e resulta no espectro molecular de absorção 

ou transmissão. A técnica espectroscópica de FT-IR foi utilizada neste trabalho para investigar 

a composição química da matriz polimérica por meio da avaliação da intensidade de absorção 

no infravermelho referente à frequência de vibração dos grupos funcionais constituintes da 

microestrutura.  

Apesar das poliamidas apresentarem os mesmos grupos funcionais, esses estão em 

diferentes proporções para cada tipo, podendo então o nível de transmitância apresentado no 

espectro de FT-IR ser um critério para diferenciação. O fio de poliamida foi cuidadosamente 

removido do cabo commingled FC/PA e a análise de FT-IR, pelo método de refletância total 

atenuada (ATR) foi efetuada por meio do espectrofotômetro Perkin-Elmer Spectrum 100 com 

ponteira cônica de ZnSe, no intervalo de número de onda de 650 a 4000 cm-1. 

 

 Calorimetria exploratória diferencial 

 

A técnica de calorimetria diferencial de varredura (DSC) foi utilizada para a avaliação 

das propriedades térmicas do polímero, incluindo a natureza exotérmica ou endotérmica dos 
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eventos térmicos, as temperaturas de fusão e cristalização, além das entalpias envolvidas em 

cada caso. O ensaio utilizado para determinação dessas propriedades térmicas é baseado no 

método padrão contido na norma ASTM-E1952 128. 

A análise de DSC foi conduzida pelo equipamento TA Instruments DSC Q-20 2151 com 

unidade de refrigeração RCS40, sob atmosfera de N2 com taxa de fluxo de 30 ml/min. O ensaio 

consistiu em submeter 3 mg de amostra do fio de poliamida em uma panela de alumínio 

hermeticamente fechado em dois ciclos térmicos consecutivos de aquecimento a 10°C/min e 

resfriamento a 20°C/min em uma faixa de temperatura de 25°C a 290°C. A Tabela 1 lista as 

condições térmicas utilizadas para aplicação da análise de DSC, cujo objetivo é obter o ciclo 

térmico de processamento do material compósito. 

 

Tabela 1 - Condições aplicadas na análise de DSC da matriz de PA. 

Ciclo 

Térmico 

Processo 

Térmico 
Condições Térmicas Justificativa 

1 

1 
Isoterma: 30°C (5 min)  

Estabilizar o equipamento e iniciar o ensaio 
Aquecer: 30°C-290°C (20°C/min) 

2 
Isoterma: 290°C (5 min) 

Minimizar efeitos de processamento prévios 
Resfriar: 290°C-30°C (20°C/min) 

2 

3 
Isoterma: 30°C (5 min) Estabilizar o equipamento 

Aquecer 30°C-290°C (10°C/min) Identificar fenômenos e parâmetros endotérmicos 

4 
Isoterma 290°C (5 min) 

Identificar fenômenos e parâmetros exotérmicos 
Resfriar 290°C-30°C (10°C/min) 

(Fonte: autor) 

 

O termo história térmica é usado pela comunidade científica para descrever eventuais 

processos de aquecimento e resfriamento os quais uma determinada amostra ou peça polimérica  

tenha sido submetida 129. Por esse motivo, a análise de DSC ocorreu em dois ciclos. O primeiro 

ciclo térmico de aquecimento e resfriamento teve a finalidade de apagar o histórico térmico do 

material, uma vez que a fabricação do fio de PA por extrusão no estado fundido, seguido de 

fiação, é capaz de orientar as moléculas de poliamida no sentido axial (preferencial à fiação), 

assim as taxas de cisalhamento são tão intensas nesse processo, que as moléculas de PA ficam 

alinhadas no sentido longitudinal do fio. 

Em geral, os polímeros apresentam um arranjo microestrutural que compreende regiões 

amorfas e cristalinas, cujo estado pode ser definido pelo seu grau de cristalinidade. Tal 

parâmetro indica a organização das cadeias de polímero, o que reflete nas propriedades 

mecânicas e térmicas do material 83. O conhecimento do grau de cristalinidade do polímero é 

um importante fator para a seleção do material a ser usado em diferentes aplicações 130. O 
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cálculo da cristalinidade da matriz de PA considerou as entalpias de fusão e cristalização, de 

modo a revelar uma previsão de nível de cristalinidade do polímero quando submetido a taxas 

de aquecimento e resfriamento similares às utilizadas em um processo de consolidação do 

compósito termoplástico.   

O grau de cristalinidade (Xc), portanto, foi definido pela Equação 20 84,131: 

 

𝑋𝑐 =  
∆𝐻𝑓

∆𝐻𝑐
∞

 × 100 

 

Em que, ∆𝐻𝑓 é a entalpia endotérmica de fusão, e ∆𝐻𝑐
∞ é a entalpia teórica da PA 

considerando-a 100% cristalina, assumida ser igual a 190 (±25) 𝐽. 𝑔−1 132.  

 

 Análise viscosimétrica por reometria de torque  

 

A análise viscosimétrica foi realizada pelo reômetro de torque TA Instruments AR 

2000 com câmara de aquecimento externa. O ensaio foi realizado em uma amostra de PA de 

aproximadamente 5g, a qual foi prensada em forma de pastilha com 20mm de diâmetro e 2mm 

de espessura. O torque de 100mN.m foi mantido constante durante o aquecimento de 150°C a 

290°C sob taxa de aquecimento de 10°C/min.  

 

 Estudo cinético de degradação por análise termogravimétrica 

 

O modelo cinético isoconversional de Friedman foi escolhido para determinar os 

parâmetros cinéticos da reação de degradação pois é o método mais comum para polímeros e 

fornece uma maneira direta de avaliar a energia de ativação efetiva em função da extensão da 

reação. De acordo com o princípio isoconversional, a taxa de reação em uma conversão 

constante depende apenas da temperatura 133. A ideia principal dos métodos isoconversionais é 

baseada em dois pressupostos básicos 134: 

 

(i) A taxa dos processos térmicos é geralmente uma função da temperatura e da conversão 

(ii) Os parâmetros de ativação são obtidos de um conjunto de corridas cinéticas que 

dependem do tempo versus temperatura (para medições isotérmicas), temperatura 

(20) 
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versus taxa de aquecimento (para métodos integrais e incrementais com taxa de 

aquecimento linear) ou da taxa de reação versus temperatura (para o método diferencial 

de Friedman). A avaliação é realizada na conversão fixa. 

 

O comportamento de degradação da matriz de PA foi estudado e caracterizado por 

análise termogravimétrica (TGA), realizada em um equipamento Mettler Toledo AE 240 TG. 

Para tanto, amostras de aproximadamente 10 mg de PA foram submetidas a ciclos de 

aquecimento de 0ºC a 600ºC em três diferentes taxas de aquecimento (5, 10 e 15ºC/min) em 

atmosfera oxidante (ar ambiente). 

A previsão de degradação da PA pode então auxiliar na definição da janela de processo 

térmico para o compósito commingled termoplástico FC/PA, de modo a minimizar os danos 

causados pela degradação térmica da matriz.   

 

3.5. Processamento do compósito commingled FC/PA 

 Amostras para ensaio de impacto e compressão após impacto 

 

A consolidação do compósito termoplástico, do qual foi obtida as amostras para teste 

de impacto por queda de peso e teste de compressão após impacto (CAI), foi realizada nas 

instalações e com recursos do Center for Composite Materials - CCM da Universidade de 

Delaware-EUA. Contudo, os compósitos de 5 camadas [0/90]5 foram fabricados com diferentes 

ciclos de processamento, em temperatura de patamar de 240°C, 250°C, 260°C, 270°C e 280°C, 

considerando 20 min de tempo de imersão, calculado por meio de equação de Darcy (Figura 

10).  

Sabendo que a cristalinidade dos polímeros semicristalinos, como a PA6, afeta as 

propriedades finais dos compósitos termoplásticos, este trabalho considerou como pressuposto 

que os compósitos fabricados possuem o mesmo grau de cristalinidade final após o 

processamento térmico. Isto devido às taxas de resfriamento terem sido mantidas iguais para 

todas as amostras no ciclo térmico de processamento, uma vez que a taxa de resfriamento é o 

principal parâmetro de processo que afeta a cristalinidade de polímeros semicristalinos. A 

Figura 10 revela claramente que as curvas de resfriamento podem ser consideradas idênticas e 

assim o grau de cristalinidade final da PA6 permanece igual para todas as amostras.     
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Figura 10 – Ciclo de processamento do compósito FC/PA para fabricação das amostras para teste de impacto e 

compressão após impacto. (Fonte: autor) 

 

O processamento por consolidação sob pressão foi realizado por meio de uma prensa 

hidráulica de alta pressão com aquecimento, modelo Wabash 150-2525-2TMX. Placas planas 

de alumínio (Figura 11) foram utilizadas como anteparo (batente), as quais serviram como 

molde e assim garantiram a mínima espessura do laminado consolidado. A pressão de 0,30 MPa 

foi obtida empiricamente após algumas tentativas, visando a total compactação do compósito 

sem que ocorra vazamento da matriz fundida para fora do anteparo de alumínio utilizado como 

molde. Os corpos de provas para o ensaio de impacto por queda de peso e compressão após 

impacto apresentaram dimensões de 152,4mm (6”) de comprimento, 101,6mm (4”) de largura 

e 3mm de espessura. Essas dimensões estão descritas na norma ASTM 135,136 referentes a cada 

teste. 
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Figura 11 – Montagem utilizada no processamento do compósito commingled FC/PA. (Fonte: autor) 

 

 Amostras para ensaios mecânicos e dinâmico-mecânicos 

 

O processo de consolidação sob pressão para fabricação das amostras dos ensaios de 

tração, fadiga e cisalhamento interlaminar foi realizado por meio da prensa hidráulica Solab 

SL-12/150, nas instalações do Núcleo de Tecnologia em Compósitos (NTC), na Universidade 

Federal de Itajubá - UNIFEI. 

O processo de consolidação sob pressão foi executado por meio de um molde metálico 

plano com sistema de aquecimento elétrico acoplado, para controle e monitoramento do 

aquecimento e resfriamento do material. 

A Figura 12 é uma representação da montagem do sistema de aquecimento do molde 

metálico plano utilizado no processamento térmico sob pressão do compósito commingled 

FC/PA. 

 

 

 

 

 

Prensa superior 

Anteparo de 

alumínio (batente) 

Prensa inferior 

Amostra 
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Figura 12 – Sistema de aquecimento do molde metálico plano. (A) Montagem do molde com sistema de 

aquecimento acoplado. (B) Vista explodida da montagem do molde e resistores elétricos. (Fonte: autor) 

 

O sistema de controle de temperatura inclui o monitoramento in situ do processo de 

consolidação por termografia e por termopares instalados no molde e no material, como 

ilustrado na Figura 12. A câmera térmica é do modelo FLIR E30 e foi utilizada para avaliação 

do possível gradiente de temperatura do molde. O multímetro Victor VC9808VOM Volt-Ohm-

Milliammeter foi utilizado para medições de temperatura no interior do molde (material) e o 

controlador Tholz Mvh411n P327, com termopar embutido no molde, foi responsável pelo 

sistema de acionamento dos resistores elétricos. 

 

 

Figura 13 – Sistemas integrados de controle e monitoramento da temperatura durante a consolidação do 

compósito termoplástico. (Fonte: autor) 

 

A Figura 13 refere-se ao sistema de prensagem utilizado para a fabricação do compósito 

commingled FC/PA. A partir desse sistema, os painéis de 5 camadas com 3mm de espessura 

foram consolidados e posteriormente extraídas amostras para o ensaio de tração, fadiga e 

cisalhamento interlaminar. A Figura 14 revela o formato do molde (superior e inferior) e a 

montagem do sistema na prensa hidráulica.  

 

 

  

 

 

(B)

_A 

(A) 
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Figura 14 – Sistemas utilizados no NTC-UNIFEI para o processamento do compósito FC/PA. (A) Molde 

metálico plano retificado. (B) Dispositivo montado na prensa hidráulica. (Fonte: autor) 

 

 

 

O método de ensaio não destrutivo por ultrassom foi empregado para verificação da 

qualidade dos laminados fabricados por consolidação sob pressão, uma vez que esta técnica 

permite identificar possíveis vazios e poros presentes no interior do material sem provocar 

danos. A velocidade de escaneamento ou varredura da superfície dos laminados realizado pelo 

equipamento Olympus Phased Array Ominiscan MX2 com sistema C-Scan Glider foi de 10 

mm/min.  

De modo a complementar a avaliação da qualidade dos laminados consolidados pela 

técnica de ultrassonografia, as amostras de compósitos commingled FC/PA foram submetidas 

à microscopia óptica e eletrônica de varredura. As micrografias visam revelar as características 

de superfície e das secções transversais dos laminados consolidados. Foram utilizados nessa 

fase de estudo os mesmos equipamentos da caracterização da pré-forma, o microscópio óptico 

Zeiss Jenavert e o microscópio eletrônico de varredura Zeiss EVO15MA.   

 

3.6. Preparação dos corpos de prova 

 

Os corpos de prova para os ensaios mecânicos e termomecânicos foram usinados por 

meio da fresadora SHG1212 CNC Router de três eixos com fresa de topo de 2mm. O 

equipamento foi programado para realizar o corte dos corpos de prova de modo a obter alta 

precisão dimensional e menos danos ao material. A dimensão de 250mm de comprimento e 

 

 

 

  

 

 

(A) (B) 
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25mm de largura das amostras submetidas à ensaios mecânicos de tração e fadiga estão de 

acordo com os valores estabelecidos pelas normas ASTM D3039 137 e ASTM D3479 138, 

respectivamente. 

As amostras submetidas ao ensaio de cisalhamento interlaminar foram usinadas 

conforme dimensões descritas na norma ASTM D2344 139, a qual estipula valores de largura e 

espessura em função da espessura do painel. No caso, as dimensões foram 18mm de 

comprimento e 6mm de largura, uma vez que a espessura do painel era de 3mm. 

Os corpos de prova para a análise dinâmico-mecânico (DMA) foram usinados com 

50mm de comprimento e 10mm de largura, conforme estipulado pela  norma ASTM D7028 140. 

As amostra para a determinação do volume de fibras por digestão ácida foram usinadas 

com dimensões de 20mm por 20mm conforme descrito na norma ASTM D3171 141. 

A Figura 15 apresenta com mais detalhes as etapas para confecção dos corpos de prova 

para os ensaios mecânicos de tração e fadiga. 

 

 

 

Figura 15 – Etapas para usinagem dos corpos de prova realizada pela fresadora plana. (A) Laminados 

commingled FC/PA consolidados. (B) Usinagem dos corpos de prova. (C) Amostras para os ensaios mecânicos. 

(Fonte: autor) 

 

3.7. Ensaio de impacto por queda livre de peso 

 

O teste de impacto por queda livre de peso (drop-weight impact test) foi realizado de 

acordo com o método de teste padrão da norma ASTM D7136/D7136M 135 no laboratório de 

testes mecânicos do CCM, nos EUA. As amostras foram usinadas com 152,4 mm de 

comprimento e 101,6 mm de largura. 

 O equipamento Dynatup 9200 é um dispositivo de impacto que possui uma torre com 

mecanismo de guia de coluna dupla, no qual um punção é liberado de uma determinada altura 
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e, em queda livre, choca-se com a amostra ao final do trajeto. O teste foi realizado com punção 

esférico de 15,8mm de medida padrão e 0,45 kg de massa. A altura de queda livre (h=589 mm) 

foi calculada de acordo com as especificações contidas na norma, a qual considera uma energia 

de impacto de 28,81 kJ para esse tipo de material. 

A Figura 16 apresenta o dispositivo de impacto e o aparato utilizado na fixação da 

amostra. 

 

 

 

Figura 16 – Dispositivos do ensaio de impacto por queda de peso. (A) Torre de impacto. (B) Suporte fixador. 

(Fonte: autor e adaptado de 135) 

 

A energia do impacto (E) é calculada considerando a velocidade de impacto (vi), o 

deslocamento do pêndulo (δ) e o tempo (t) conforme as Equações 21, 22 e 23.  

 

𝑣𝑖 =
𝑤12

𝑡2 −  𝑡1
+ 𝑔 (𝑡𝑖 −  

(𝑡1 − 𝑡2)

2
) 

 

Em que, w12 é a distância entre os detectores (inferior e superior) que identificam a 

passagem do punção; t1 , t2 e ti são, respectivamente, o tempo referente a passagem do punção 

no detector 1, o tempo referente a passagem do punção no detector 2 e o tempo referente ao 

ponto de contato inicial com a superfície da amostra 135.  

 

𝛿(𝑡) = 𝛿𝑖 + 𝑣𝑖𝑡 +   
𝑔𝑡2

2
−  ∫ (∫

𝐹(𝑡)

𝑚

𝑡

0

𝑑𝑡)

𝑡

0

𝑑𝑡 
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Em que, δi é o deslocamento do punção no local de referência no tempo t=0s e F é a 

força de contato do punção medida no instante t.  

 

𝐸(𝑡) =  
𝑚(𝑣𝑖

2 −   𝑣(𝑡)2)

2
+ 𝑚 𝑔 𝛿(𝑡) 

 

Em que, m é a massa do punção e g é a aceleração devido à gravidade.  

A energia total de impacto (ET) é a somatória entre a energia absorvida pelo material 

(AEI) e energia elástica (EE) associada ao rebote do punção (Equação 24).  

 

𝐸𝑇 = 𝐴𝐸𝐼 +  𝐸𝐸   

 

A taxa de deformação 𝜖 ̇ (𝑡) é definida pela Equação 25 107,142.  

 

𝜖 ̇ (𝑡) =
𝑑𝜖

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
(

𝐿(𝑡) −  𝐿0

𝐿0
) =  

1

𝐿0

𝑑𝐿

𝑑𝑡
(𝑡) =

𝑣(𝑡)

𝐿0
 

 

Em que, L0 é o comprimento original da deflexão, L(t) é o comprimento em cada tempo 

t e v(t) é a velocidade de queda no tempo t. A taxa de deformação define o aspecto dinâmico do 

teste mecânico. 

 

 Inspeção por escaneamento ultrassônico 

 

A inspeção por ultrassom do tipo C-Scan foi realizada nas amostras do compósito 

consolidado antes e depois do teste de impacto, com o objetivo de revelar os danos causados 

pelo choque do punção no material. O equipamento conta com uma estação tradicional NDE 

ultrassônica, que consiste em um tanque de imersão em água e com um sistema de varredura 

de múltiplos eixos, bem como sondas de pontos manuais. O teste é capaz de gerar uma imagem 

de C-Scan das amostras pelos transdutores de 0,5MHz a 20MHz em eco de pulso ou transmissão 

contínua. 

 

 

(23) 

(25) 

(24) 
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3.8. Ensaio de compressão após impacto 

 

O ensaio de compressão após impacto foi realizado conforme a norma ASTM 

D7137/D7137M-12 136 , em que descreve o aparato necessário para a fixação dos corpos de 

prova (Figura 17). O ensaio de compressão após impacto – CAI foi aplicado, portanto, nas 

mesmas amostras submetidas ao ensaio de impacto por queda de peso anteriormente.  

 

 

 

 Figura 17 – Ensaio de compressão após impacto. (A) Esquema do suporte de fixação. (B) Amostra 

sendo testada. (Fonte: autor e adaptado de 135,136) 

 

 O ensaio foi conduzido por uma máquina de ensaios universal Instron 4484 com célula 

de carga de 300kN e 0.127 mm/min de taxa de deformação. A energia absorvida na compressão 

(ECAI) foi calculada de acordo com a Equação 26 135,136, que representa a área total abaixo da 

curva força versus deslocamento para cada amostra ensaiada.     

 

𝐸𝐶𝐴𝐼 = ∫ 𝑃
𝛿

0

𝑑𝛿  

 

Em que ECAI  é a energia absorvida na compressão da amostra do compósito commingled 

FC/PA, 𝛿 é o deslocamento e P a força compressiva.  

 

 

(A) 

 

 

  

  

(B) 

(26) 
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3.9. Desenvolvimento do MRLM  

 

O MRLM foi desenvolvido por meio do software Rstudio®. O objetivo foi desenvolver 

um modelo de regressão que considere as relações entre os parâmetros de processamento do 

compósito commingled termoplástico FC/PA, como temperatura e tempo, de modo a prever: 

(1) a absorção de energia de impacto – AEI e (2) a absorção de energia de compressão após 

impacto – AEC. 

A resistência à colisão (crashworthiness) de um componente compósito é diretamente 

associada com os parâmetros AEI e AEC. Quanto maior a capacidade de absorção de energia 

do componente compósito em um evento de impacto, maior a segurança do veículo.  

 

3.10. Ensaios mecânicos no compósito FC/PA  

 

Os ensaios mecânicos de tração e de fadiga foram realizados no compósito commingled 

termoplástico FC/PA de 5 camadas pela máquina universal de ensaios Instron 8801 com 

capacidade de até 100kN de força axial. 

 

 Ensaio de tração  

 

O ensaio de tração foi conduzido conforme a norma ASTM D3039 137 com auxílio de 

um extensômetro avançado de vídeo (AVE), no qual utiliza uma tecnologia precisa de medição 

sem contato que reduz drasticamente os erros das variações térmicas e de iluminação no 

ambiente de teste. O módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson foram calculados, 

portanto, pelo método de correlação de imagem digital (DIC). A taxa de deformação foi de 

2mm/min e a célula de carga de 100kN. 

O tipo de fratura das amostras após o ensaio de tração foi caracterizado conforme os 

modos apresentados pela norma ASTM D3039 (Figura 18). 
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Figura 18 – Modos do tipo de fratura do ensaio de tração em compósitos. 

(Fonte: adaptado de 137) 

 Ensaio de fadiga 

 

O ensaio de fadiga foi realizado de acordo com a norma ASTM D3479 138, com 10 Hz 

de frequência, para evitar aquecimento da amostra, e razão de carregamento R=0,1. A 

elaboração da curva S-N (tensão pelo número de ciclos) foi baseada no modelo log-log, que é 

representado por equações ajustadas dos resultados dos testes experimentais de fadiga e revela 

o comportamento do compósito, principalmente quanto ao limite de fadiga 143.  

O modelo log-log é descrito pela Equação 27: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥=𝐴. 𝑁𝐵 

 

Os termos A e B são constantes determinadas experimentalmente, 𝜎𝑚𝑎𝑥 é a máxima 

tensão de fadiga e 𝑁 o número de ciclos.   

O ensaio de fadiga foi iniciado com tensão máxima igual à 70% do valor de resistência 

à tração do material, obtido previamente no ensaio de tração. A carga foi progressivamente 

acrescida até que o valor do limite de fadiga do material fosse alcançado, o qual corresponde 

ao valor de tensão quando o material suporta 106 ciclos sem fratura ou danos.  

 

 

 

(27) 
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 Ensaio de cisalhamento interlaminar 

 

Os ensaios de cisalhamento interlaminar foram realizados em amostras do compósito 

FC/PA pela máquina universal de ensaios EMIC DL2000A. Os parâmetros do ensaio foram 

definidos conforme norma ASTM D2344 139, que indica uma taxa de compressão de 1mm/min, 

célula de carga de 10kN e cilindros de apoio (flexão 3 pontos) de 2mm de diâmetro.   

 A norma ainda classifica o tipo de dano do material quando submetido ao ensaio de 

cisalhamento. A Figura 19 apresenta os modos típicos de fratura dos compósitos no ensaio de 

cisalhamento interlaminar.  

 

 

 

Figura 19 – Modos de falha do ensaio de cisalhamento interlaminar. (Fonte: adaptado de 139) 

 

3.11. Ensaio dinâmico-mecânico 

 

As amostras do compósito FC/PA foram ensaiadas pela técnica de DMA sob atmosfera 

de N2 com fluxo de 50ml/min por meio do equipamento DMA Exstar SII 6000, com frequência 

de oscilação de 1 Hz, amplitude de 33 µm, no intervalo de temperatura de 25°C a 225°C, com 

taxa de aquecimento de 10°C/min. A força aplicada foi variada em 1000, 4000 e 7000 mN, de 

modo a alcançar o mais representativo resultado gráfico, em resposta ao comportamento do 

compósito, e assim interpretá-lo com maior precisão. A análise baseou-se na metodologia e 

parâmetros de ensaio contidos na norma ASTM D7028 140.  
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3.12. Análise termogravimétrica  

 

O método de análise térmica por termogravimetria (TGA) e termogravimetria 

diferencial (DTG) foi utilizado para avaliação da perda de massa do material em função do 

aumento controlado da temperatura. A técnica de TGA também foi utilizada para verificar a 

fração mássica de fibra e matriz do compósito commingled FC/PA. Para tanto, o equipamento 

TMA Exstar SS7100C com adaptador para TGA foi utilizado sob as condições de ensaio 

definidas por uma atmosfera de N2, fluxo de 50ml/min, no intervalo de 25°C a 500°C, com taxa 

de aquecimento de 10°C/min e em amostras de 5g do compósito FC/PA consolidado.  

 

3.13. Determinação do conteúdo de fibras 

 

O ensaio para verificação do conteúdo constitutivo do compósito commingled FC/PA 

foi realizado pelo método I da norma ASTM-D3171 141, que remove quimicamente a matriz por 

digestão ácida, permitindo assim o cálculo do volume de reforço ou da matriz. Ainda de acordo 

com a norma, o ensaio foi conduzido pelo procedimento A, o qual indica o uso de ácido nítrico 

para a digestão ácida na matriz de poliamida.  

As amostras, individualmente, foram colocadas em um béquer contendo 30ml ácido 

nítrico 70% em constante agitação em temperatura de 70°C por 5 horas. As amostras foram 

pesadas antes e após a exposição ao ácido. 

O cálculo do conteúdo de reforço (volume de fibras) foi realizado conforme a Equação 

28 141. 

 

𝑣𝑓 = (
𝑚𝑓

𝑚𝑖
) 𝑥100𝑥 (

𝜌𝑐

𝜌𝑓
) 

 

Em que, vf é o volume de reforço (volume de fibras de carbono), mi é a massa inicial do 

compósito, mf é a massa final do compósito após a digerstao acida, ρc é a massa especifica do 

compósito FC/PA e ρf é a massa específica das fibras de carbono. 

 A massa especifica do compósito (ρc)  foi obtida pelo método A confome norma ASTM-

D792 144. considerando ρágua (23°C) = 0,99754 g/cm3, ρPA = 1,14 g/cm3 e ρfibra de carbono = 1,78  

g/cm3  144,145 (Equação 29). 

(28) 
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𝜌𝑐 =  (
𝑚𝑠

𝑚𝑠 − 𝑚𝑢
) 𝜌á𝑔𝑢𝑎 (23°𝐶) 

 

Em que ms é a massa seca do compósito e mu é a massa úmida do compósito (imersa em água).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(29) 
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4. RESULTADOS  

4.1. Caracterização do tecido commingled FC/PA 

 Construção e configuração do tecido  

 

As micrografias obtidas por técnicas estereoscópicas e microscópicas revelam que o 

tecido é do tipo plain weave, como apontado pela Figura 20. De acordo com Kadolph (2007) 

146, esse tecido é o mais básico dos tipos principais de tecidos têxteis e possui a característica 

de alta resistência. No tecido do tipo plano (plain weave), a trama e o urdume são alinhados de 

modo a formarem um padrão denominado cruzado (criss-cross), que é um padrão de 

cruzamento bastante simples.  

 

 

Figura 20 – Micrografias da pré-forma obtidas por estereoscópio óptico. (A) Ampliação de 10x. (B) Detalhe do 

grupamento de fios de PA com ampliação de 20x. 

(Fonte: autor) 

 

Conforme apontado na Figura 20 (B), existem pequenos grupamentos de PA nos cabos 

do tecido plano (plain weave), o que demonstra heterogeneidade de dispersão da matriz 

polimérica. Esses grupamentos de fios de PA, todavia, não estão presentes em todo o tecido. 

Existem cabos em que os fios de PA estão melhores distribuídos, como indicado pela Figura 

21. A disposição que favorece a consolidação sob pressão é àquela em que a dispersão dos fios 

de PA seja homogênea ao longo do material e, assim, auxilie na impregnação das fibras de 

carbono pela matriz durante o processamento térmico do compósito. 

 

 

  

 

(A) (B) 

Grupamento de Fios de PA 

gGrouping  
Aglomerados de fios de PA 
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Figura 21 – Fios de PA. (A) Grupamento de fios de PA isolado do cabo de carbono - Magnificação de 50x (B) 

Fios de PA dispersos no cabo de carbono - Magnificação de 50x. 

(Fonte: autor) 

 

A Figura 22 é uma micrografia via MEV e revela (A) a secção transversal do cabo e (B) 

evidencia o caráter de multifilamento dos fios de PA.  

 

 

Figura 22 – Secção transversal do cabo da pré-forma FC/PA. (A) Fibras de carbono e fios de PA. (B) Detalhe do 

fio multifilamento de PA disperso no cabo 12k do tecido FC/PA. 

(Fonte: autor) 

 

As micrografias contidas na Figura 23 indicam o diâmetro medido da fibra de carbono 

(ØFC) e do fio de PA (ØPA). 

 

 

  

 

Fios de PA 

gGrouping  

(A) (B) 

  

 

Fibras de carbono 
carbonoarbono 

ping  

Fios de PA 

gGrouping  

Fio multifilamento de PA 

gGrouping  

(A) (B) 
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Figura 23 – Determinação da dimensão da fibra de carbono e do fio de PA. (A) Fibra de carbono. (B) Fio 

multifilamento de PA. 

(Fonte: autor) 

 

A Tabela 2 e 3 resumem os dados obtidos com a caracterização do cabo e do tecido da 

commingled FC/PA, respectivamente.   

 

Tabela 2 – Dados do título do cabo commingled FC/PA. 

Amostra 
Massa  

(g) 

Comprimento 

(mm) 

Título 

(g/km) 

Média  

(g/km) 

Desvio Padrão 

 (g/km) 

1 0,1364 107,00 1275,14 

1276,56 3,29 

2 0,1238 97,00 1276,08 

3 0,1114 87,00 1279,89 

4 0,1101 86,00 1279,65 

5 0,1088 85,50 1272,05 

(Fonte: autor)  

 

O título de um produto têxtil é representado por um número que expressa uma relação 

entre determinado comprimento e o peso correspondente, usualmente utilizado para 

classificação desses produtos. O título do cabo commingled FC/PA é de 1,27 kg/km, de acordo 

com os valores calculados.  

 

Tabela 3 – Dados da gramatura do tecido commingled FC/PA. 

Amostra 
Massa 

(g) 

Área 

(m²) 

Gramatura 

(g/m²) 

Média 

(g/m²) 

Desvio Padrão 

(g/m²) 

1 8,12 0,0132 615,15 

610,72 3,37 

2 6,39 0,0105 611,48 

3 6,36 0,0105 605,71 

4 6,40 0,0115 610,57 

5 6,41 0,0117 610,68 

(Fonte: autor) 

   

  

 

ØFC = 7 µm 
gGrouping  

ØPA = 36 µm 

(A) (B) 



77 
 

A gramatura de um tecido, por sua vez, denota-se como uma densidade de área ou 

densidade superficial, expressa como uma relação entre a massa por unidade de área. A 

gramatura média do tecido commingled obtida foi de 610,72 g/m².  

 

4.2. Caracterização da matriz polimérica  

 Análise química 

 

O espectro de transmissão na região do infravermelho da amostra do fio de PA está 

representado na Figura 24. O espectro revela os picos característicos de transmitância 

associados aos grupos funcionais da estrutura molecular da PA. O objetivo da análise por FT-

IR é obter informações acerca do tipo de PA contida no tecido commingled FC/PA e assim 

adotar, com maior precisão, os parâmetros para o processamento térmico do compósito.   

A Tabela 4 corresponde ao número de onda associado às bandas de vibração para cada 

pico de transmitância do espectro de FT-IR.  

 

 

Figura 24 – Espectro de FT-IR do fio de PA multifilamento. (Fonte: autor) 
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Tabela 4 – Atribuições do espectro de FT-IR do fio de PA. 

Número de onda (cm-1) Grupo Funcional Tipo de Vibração 

3296 N-H νasNH 

3075 C-H νas 

2934 C-H νasCH2 

2863 C-H νsCH2 

1635 C=O (amida I) ν 

1534 N-H  δ 

1462 C-H δsCH2 

1417 C-H δ 

1371 CO-NH ν 

1260 C-CO ν 

1198 C-CH δs 

1169 C-CH δs 

1119 C-CH δs 

1024 C-C ν 

959 C-C ν 

727 C-H ρ 

680 C-C δ 

(Fonte: adaptado de 147,148,149,82,127,150) 

 

A intensidade dos picos de transmitância dos grupos funcionais N-H, C-H e amida foi 

determinante para a identificação do tipo de PA utilizada na fabricação da pré-forma 

commingled. Apesar das poliamidas apresentarem os mesmos grupos funcionais, estes estão em 

diferentes proporções e resultam em picos de banda de transmissão com diferentes intensidades 

de absorvância ou transmitância 148.  

Para melhor compreensão desse critério de diferenciação das PA por meio da 

espectroscopia por FT-IR, mas também para confirmar a identificação do polímero utilizado na 

pré-forma, tem-se uma comparação entre os espectros de diferentes poliamidas conforme 

revelado na Figura 25. 
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Figura 25 – Espectros de FT-IR das poliamidas 6, 6.6, 6.10 e 6.12. 

(Fonte: adaptado de 151) 

 

 Figura 26 apresenta o mesmo espectro de FT-IR obtido no ensaio, porém função da 

absorvância da radiação IR. A equivalência de intensidade entre os grupos amida e também 

entre os hidrocarbonetos comprovam que o fio multifilamento utilizado na fabricação da pré-

forma commingled FC/PA é de fato uma poliamida 6 (PA6). Neste sentido, a técnica de 

espectroscopia por FT-IR foi capaz de identificar o tipo de material e facilitou na determinação 

dos parâmetros de processamento, assim como na caracterização do material.  
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Figura 26 – Espectro de FT-IR da PA6. 

(Fonte: autor) 

 

 Análise térmica  

 

O resultado da análise de DSC da amostra de fio de PA6 foi capaz de indicar os 

principais fenômenos físicos decorrente do ciclo térmico aplicado, como a fusão e a 

cristalização do polímero. A partir da curva de DSC contida na Figura 27, pode-se identificar 

os dados relativos às temperaturas e entalpias de fusão e cristalização, os quais são 

determinantes para a definição dos parâmetros de processamento do compósito commingled 

FC/PA6.  

Para o primeiro ciclo de processamento, que visa minimizar os efeitos de 

processamentos térmicos anteriores, o ponto de fusão (𝑇𝑓1) ocorre à 223°C e a entalpia de fusão 

(∆𝐻𝑓1) equivale a 59,67J/g. O pico exotérmico observado no ciclo 1 refere-se à cristalização, a 

qual é definida pela temperatura de cristalização (𝑇𝑐1) em 177°C e entalpia de cristalização 

(∆𝐻𝑐1) de 60,32 J/g.   
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O segundo ciclo (ciclo 2) revela a temperatura de fusão (𝑇𝑓2) em 219°C e entalpia de 

fusão (∆𝐻𝑓1) de 51,33 J/g, e durante o resfriamento verifica-se a temperatura de cristalização 

(𝑇𝑐2) em 188°C e entalpia de cristalização (∆𝐻𝑐1) de 42,66 J/g. 

 

 

Figura 27 – Curva de DSC da amostra do fio de PA. 

(Fonte: autor) 

 

Todos os valores de temperatura e entalpia apresentados estão resumidos na Tabela 5 e 

serviram para estabelecer os ciclos térmicos para o processamento do material compósito 

FC/PA, uma vez que, para uma impregnação adequada das fibras de carbono e capacidade de 

moldagem, a matriz deve estar em um estado de amolecimento e o resfriamento do sistema deve 

assegurar sua total cristalização. 

 

Tabela 5 – Quadro resumo da análise de DSC. 

Ciclo 

Térmico 

Processo 

Térmico 

(corrida) 

Temperatura (°C)        Entalpia (J.g-1) 

Onset Fusão Cristalização End ΔHf  ΔHc 

1 
1 208 223  - 229 59,67  - 

2 184  -  177 161  - 60,32 

2 
3 201 219  - 223 51,33  - 

4 192  - 188 180  - 42,76 

(Fonte: autor) 
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 O grau de cristalinidade da PA6 sob as condições de aquecimento e resfriamento 

adotadas no ciclo 2 foi calculado pela Equação 10 e possui valor de 27%, o que está de acordo 

com dados da literatura 152.    

 

 Reometria de torque 

 

A Figura 28 apresenta a variação da viscosidade da PA em função da temperatura.  

 

 Figura 28 – Viscosidade dinâmica da matriz de PA. 

(Fonte: autor) 

 

A viscosidade da PA6 decresce a partir da temperatura de 220°C, referente à mobilidade 

molecular causada pela fusão do polímero, até um patamar em 800 Pa.s. A viscosidade se 

mantém constante em 800 Pa.s em até 235°C. Após essa temperatura, a viscosidade da PA6 

aumenta progressivamente até próximo de 1100 PA.s, muito provável pela liberação de voláteis 

e umidade presentes na amostra. Quando próximo à 260°C, a viscosidade da PA6 sofre uma 
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mudança de comportamento, a qual pode ser atribuída à ação da degradação termo-oxidativa 

do material durante o ensaio.   

  

 Degradação térmica da matriz   

 

A degradação da matriz pode ser um fator limitante para o processo de fabricação de 

materiais compósitos termoplásticos. A Figura 28 apresenta os resultados de TG/DTG para o 

ciclo de aquecimento da amostra do fio de PA em três taxas diferentes (5, 10 e 15°C/min), 

considerando a perda de massa das amostras (%) em função da temperatura. 

Por meio da Figura 29 nota-se que a perda de massa mais significativa se inicia em 

aproximadamente 350ºC para as três taxas de aquecimento, apresentando ligeiro deslocamento 

para a direita devido à influência de taxas de aquecimento mais altas. Este fenômeno é 

decorrente do aumento da relação 
𝑑𝐻

𝑑𝑡
 , pois maior o número de reações (eventos térmicos) ocorre 

em um mesmo intervalo de tempo e, portanto, o ápice de temperatura será maior 153. De acordo 

com Speil (1945) 154, a diferença de temperatura (∆𝑇) é dada pela temperatura da amostra (𝑇𝑎) 

subtraindo-se a temperatura de referência (𝑇𝒓), conforme  representado pela Equação 30.  

 

∆𝑇 =  𝑇𝑎 − 𝑇𝑟                                                                                                          

 

Com relação ao aspecto quantitativo, ainda segundo Speil 154, a temperatura de pico 

na DTG representa o ponto no qual a entrada de calor é igual à razão de absorção de calor 

(Equação 31 e 32).  

 

𝑚(∆𝐻)

𝑔𝑘
=  ∫ ∆𝑇𝑑𝑇

𝑇2

𝑇1

 

 

∆𝑇𝑚í𝑛 =  (
𝑑𝐻

𝑑𝑡
)

𝑚á𝑥

𝑚

𝑔𝑘
 

 

Em que ∆𝐻 é a variação da entalpia, m é a massa da amostra, ∆𝑇 é a variação de temperatura 

entre o início (𝑇1) e o final (𝑇2) do processo, 𝑔 e 𝑘 são constantes referentes à amostra, ao porta 

amostras e ao instrumento utilizado.  

(30) 

(31) 

(32) 
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Figura 29 – Resultados de TGA para 10g de amostra do fio de PA em diferentes taxas de aquecimento. 

(Fonte: autor) 

 

Conforme descrito na seção de metodologia, os resultados de TGA foram então 

aplicados ao modelo cinético isoconversional de Friedman com o objetivo de estimar o grau de 

degradação alcançado pela matriz, quando permanecida a uma certa temperatura e período. 

Considerando que o objetivo do estudo de degradação apresentado é sugerir um ciclo 

térmico que assegure as propriedades finais do material, o limite de tolerância à degradação foi 

estabelecido como 5% e a previsão foi feita nesse grau, conforme apresentado na Figura 29. 

Para o limite máximo de degradação estabelecido, o coeficiente de determinação é de cerca de 

85%, proporcionando uma boa previsão estimada do comportamento de degradação da matriz 

de PA. 
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Figura 30 – Previsão de tempo em função da temperatura para 5% de grau de degradação da matriz de PA.  

(Fonte: autor) 

 

A interpretação da Figura 30 sugere que o compósito FC/PA pode ser processado a partir 

de 220ºC (temperatura de fusão aproximada para a matriz PA) à 350ºC (temperatura de 

degradação aproximada para a matriz) sem atingir mais de 5% de degradação se o tempo de 

processamento está sob os limites da curva. A fim de preservar as propriedades da matriz 

termoplástica e evitar altos custos de fabricação, é melhor selecionar temperaturas mais baixas 

desde que se obtenha uma viscosidade apta a molhar as fibras de reforço e preencher toda a 

cavidade do molde. 

Além disso, para isolar o efeito de temperatura na absorção de energia, o tempo de 

imersão foi selecionado para ser um valor constante de 20min para todas as temperaturas. Esta 

seleção de tempo foi feita em relação aos limites de tempo para 5% da degradação da matriz 

em cada temperatura, conforme apresentado na Tabela 6, assumindo que para 240ºC não é 

alcançado um grau de degradação significativo, enquanto que para 280ºC a matriz é degradada 

a 5%. 

 



86 
 

Tabela 6 – Tempo limite para 5% de degradação da matriz de PA em diferentes temperaturas.  

Temperatura (°C) 
Tempo limite para 5% de 

degradação (min) 

240 90 

250 60 

260 40 

270 30 

280 20 

(Fonte: autor) 

 

4.3. Efeito da degradação térmica na absorção de energia 

 

A Figura 31 apresenta (A) as amostras do compósito FC/PA consolidadas a 240°C, 

250°C, 260°C, 270°C e 280°C e os resultados da inspeção por ultrassom do tipo C-Scan das 

amostras (B) antes e (C) após o teste de impacto por queda de peso.  

A inspeção ultrassônica não revelou vazios nem delaminação nas amostras antes do 

evento de impacto de acordo com a Figura 31 (B). A variação na tonalidade ocorre devido ao 

desvio de amplitude ou profundidade do sinal emitido sob a amostra e pode estar associada a 

irregularidades na superfície, inerentes ao processo de compressão. No entanto, como pode ser 

visto na Figura 31 (C), após o evento de impacto, a extensão do dano é claramente revelada. 
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Figure 31 – Inspeção por ultrassonografia C-Scan. (A) Amostras do compósito commingled FC/PA consolidado 

em diferentes temperaturas. (B) Antes do evento de impacto. (C) Danos causados pelo impacto. 

(Fonte: autor) 

 

O tipo de dano causado pelo evento de impacto está representado na Figura 32. Nota-se 

um tipo de fratura com rompimento de fibras na orientação [0/90] das fibras de reforço.  

 

 

Figura 32 – Tipo de dano causado no compósito commingled FC/PA pelo punção devido ao impacto.  

(Fonte: autor)  
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 As micrografias contidas na Figura 33 revelam o dano provocado pelo evento de 

impacto do punção na amostra do compósito commingled FC/PA. A Figura 33 (A) refere-se à 

face impactada e (B) a face oposta do corpo de prova impactado. As amostras apresentaram o 

mesmo tipo de dano e fratura, independente da temperatura de processamento do material.    

 

 

  

Figura 33 – Dano causado no ensaio de impacto por queda de peso com energia de 28,81kN. (A) Face 

impactada. (B) Face oposta ao impacto. (Fonte: autor)  

 Absorção de energia no impacto 

 

Os resultados do ensaio de impacto por queda livre de peso estão revelados a seguir. A 

Figura 34 é um gráfico de força de resistência em função do tempo de contato do punção com 

a amostra do compósito durante o impacto. A força de resistência é lida pela célula de carga do 

dispositivo de impacto e traduz quanta carga o material suporta durante o impacto.    

Nota-se que o aumento da temperatura de processamento tem efeito direto na máxima 

força de resistência do material no ensaio de impacto por queda livre de peso, muito provável 

pelo ação da degradação térmica da matriz polimérica no processamento.    

(A) (B) 
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Figura 34 – Força de resistência versus tempo de contato. (Fonte: autor)  

 

 Em continuidade aos resultados do ensaio de impacto, tem-se a Figura 35 que representa 

a força de resistência em função do deslocamento do punção.  
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Figura 35 – Força de resistência versus deslocamento do punção. (Fonte: autor)  

 

A área sob a curva de força de resistência em função do deslocamento do punção é 

associada às energias ET, AEI e EE (Equação 24). A Figura 36 revela o resultado da integração 

numérica da força de resistência pelo deslocamento do punção.  

 Como o aumento da temperatura de processamento do compósito termoplástico FC/PA 

provoca redução da força de resistência, o valor da ET (valor da energia quando o deslocamento 

do punção é máximo) também decresce. A Figura 36 ainda revela que o aumento da temperatura 

de processamento do compósito commingled termoplástico FC/PA afeta a ET, e 

consequentemente os valores de AEI e EE, após a temperatura de 260°C devido à degradação 

da matriz polimérica.  

Todavia, o material apresentou excelente capacidade de absorção de energia de impacto, 

uma vez que ET e AEI apresentam valores muito aproximados. Isto significa que grande parte 

da energia de impacto foi absorvida pelo material, revelando sua alta tenacidade.  
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Figura 36 – Força de resistência versus deslocamento do punção. (Fonte: autor)  

 

A Figura 37 revela o comportamento de 5 amostras do compósito commingled FC/PA 

processadas nas temperaturas de 240°C, 250°C, 260°C, 270°C e 280°C. O gráfico representa a 

energia absorvida em função da deflexão do material, causado pelo contato do punção em queda 

livre sob a superfície da amostra.  

A Figura 38 apresenta uma relação entre a máxima energia absorvida no impacto e 

deflexão em função das temperaturas de processamento. O compósito commingled FC/PA 

apresentou redução na capacidade de absorver energia de impacto após a temperatura de 260°C.  

Portanto, quando processado acima da temperatura de 260°C o compósito FC/PA reduz em 

0.14J/°C a capacidade de absorção de energia. Esse fenômeno ocorre devido à degradação da 

matriz polimérica fazendo com que o material apresente redução considerável na resistência à 

colisão e, portanto, no seu desempenho para uso na indústria automotiva. 
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Figura 37 – Absorção de energia em função da deflexão do punção no ensaio de impacto por queda livre de peso. 

(Fonte: autor)  

 

 

Figura 38 – Absorção de energia de energia e deflexão do punção em função das temperaturas de processamento. 

(Fonte: autor) 
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 Absorção de energia na compressão após impacto 

 

O teste CAI revelou que a capacidade de absorção de energia do compósito FC/PA tende 

a redução (-0.74kJ/°C) após a temperatura de processamento a 260°C. O teste quase-estático, 

conforme provado por 𝜖 ̇ (𝑡) =  1124.45 𝑠
−1

 155, envolve o comportamento dinâmico de 

materiais compósitos e teorias de falha para descrever falhas estáticas e dinâmicas em estados 

multiaxiais do tensão 112. Geralmente, os materiais compósitos apresentam uma capacidade 

limitada de deformação plástica. As amostras do compósito FC/PA apresentaram flambagem 

durante a aplicação da carga compressiva, mas não apresentaram fratura frágil. A energia foi 

absorvida pelo material durante a aplicação da carga e, como consequência, as amostras 

sofreram esmagamento e perderam rigidez. Esse comportamento do compósito termoplástico  

está de acordo com a literatura 156. No entanto, a predição da carga pós-impacto de uma estrutura 

compósita danificada é uma tarefa difícil, uma vez que a zona de danos é geralmente de natureza 

complexa e de difícil caracterização. 

A Figura 39 revela a absorção de energia na compressão, dada pela AEC, em função da 

temperatura de processamento. O ajuste polinomial (R2 = 0.98349) revelou uma tendência de 

redução da capacidade de absorver energia ao se aumentar a temperatura de processamento do 

compósito commingled termoplástico FC/PA, que está principalmente associado a degradação 

térmica da matriaz de PA como consequência à exposição em altas temperaturas do processo, 

que afeta o desempenho e também o ciclo de vida dos produtos obtidos 157. 

Por conseguinte, mesmo que o aumento das temperaturas de processamento de 

compósitos termoplásticos esteja associado a algumas vantagens, como a diminuição da fração 

de vazios e no fortalecimento das ligações de interface 158, os efeitos adversos da degradação 

da matriz devem ser tomados em conta. Desta forma, é razoável afirmar que pode haver uma 

temperatura de processamento que permita a impregnação adequada das fibras, evitando a 

formação do vazio sem danificar as propriedades mecânicas do material compósito. No presente 

estudo, o ciclo de processamento envolve um tempo de imersão para o material de 20min na 

temperatura de 260°C. 
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Figura 39 – Absorção de energia determinada pelo ensaio de compressão após impacto.  

(Fonte: autor) 

 

 O resultado do teste CAI revelou que na temperatura de 260°C a capacidade de absorção 

de energia do material impactado sofre uma mudança do regime I para o regime II. Muito 

provável que a diminuição da capacidade de absorção de energia após essa temperatura possa 

ser atrelada à degradação térmica da matriz, confirmando o resultado obtido no estudo de 

cinética de degradação. 

 

4.4. Desenvolvimento do MRLM 

 Modelo de regressão para absorção de energia no impacto 

 

O modelo de regressão da Equação 33 (Modelo 1) descreve a AEI em função da 

temperatura e tempo de processamento.  
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𝐴𝐸𝐼 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇 +𝛽2𝑡 

 

 O Modelo 1 pode ser expresso em plano tridimensional como representado pela Figura 

40. Os coeficientes da regressão 𝛽0, 𝛽1 e 𝛽2 apresentam valores de 80,02, -0,18 e -0,06, 

respectivamente, todos determinados pelo processo de seleção do tipo stepwise.  

 

 

   

 

 

Figura 40 – Absorção de energia determinada pelo ensaio de impacto.  

(Fonte: autor) 

  

 O plano tridimensional do Modelo 1 revela que o compósito commingled termoplástico 

FC/PA possui maior capacidade de absorção de energia de impacto quando processado em 

temperatura e tempo menores. O Modelo 1 é, portanto, capaz de prever o comportamento do 

material em diferentes temperaturas e tempos de processamento.         

 

(33) 
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 Modelo de regressão para absorção de energia na CAI 

 

De modo semelhante, o modelo de regressão da Equação 34 (Modelo 2) descreve a ECAI 

em função da temperatura e tempo de processamento.  

 

𝐸𝐶𝐴𝐼 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇 +𝛽2𝑡 

 

 Os coeficientes da regressão 𝛽0, 𝛽1 e 𝛽2, neste caso da ECAI, apresentam valores de 

435,79, -1,49 e -0,65, respectivamente. A Figura 41 a seguir apresenta o plano tridimensional 

referente ao Modelo 2. 

 

 

Figura 41 – Absorção de energia determinada pelo ensaio de compressão após impacto.  

(Fonte: autor) 

 

 A capacidade do compósito commingled termoplástico FC/PA em absorver energia na 

CAI depende dos parâmetros de processamento. O Modelo revela que existe uma tendência em 

redução da capacidade de absorver energia à medida em que a temperatura e tempo de 

(34) 



97 
 

processamento aumentam. O plano tridimensional ainda revela uma faixa de temperatura 

(acima de 270°C) e iniciado em t=10min em que o material perde a capacidade de absorver 

energia de compressão após impacto. Ou seja, neste intervalo o material sofre uma degradação 

térmica da matriz intensa e, somado ao dano causado pelo impacto, tende a perder quaisquer 

capacidades de suportar uma carga compressiva. Nessas condições, o material não poderia ser 

utilizado em nenhum componente estrutural.   

 

4.5. Determinação dos parâmetros ótimos de processamento 

 

A energia absorvida em um evento de impacto pode então ser definida por meio da 

Equação 35, que considera o efeito da degradação térmica durante o aquecimento e das 

propriedades do material compósito:     

 

𝐴𝐸𝐼 =  𝛽0 + 𝛽1 (
−𝐸𝑎

𝑙𝑛(
𝛼

𝐴𝛼
𝑡)

) +𝛽2 (
𝜂𝐷𝑝

2

2𝐾𝑃
) 

   

Os termos da Equação 35 foram definidos pela lei de Darcy e pela cinética de 

degradação térmica da PA6. 

 

4.6. Processamento do compósito FC/PA6  

 

O ciclo ótimo de processamento do compósito FC/PA foi definido conforme ilustrado 

na Figura 42.  

 

(35) 
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Figura 42 – Ciclo ótimo de processamento do compósito commingled FC/PA. 

(Fonte: autor) 

 

Em que I está associado à fase de aquecimento do molde, II representa uma isoterma 

na temperatura máxima de processamento (𝑇𝑝) e III à fase de resfriamento brando. É possível 

perceber que existe uma diferença entre a temperatura lida do molde em relação à temperatura 

do material, que é mais veemente na fase de resfriamento. A Figura 43 é uma imagem do molde 

durante o processamento do compósito termoplástico. 
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Figura 43 – Imagem térmica do molde durante o aquecimento. 

(Fonte: autor) 

As imagens provenientes do monitoramento do processo de consolidação por 

termografia revelam que a temperatura do molde é homogênea durante todo o processamento. 

De modo a identificar e avaliar a produtividade associada ao processo de fabricação por 

consolidação sob pressão do material commingled FC/PA, a curva de aquecimento (Figura 44), 

a isoterma (tst) e a curva de resfriamento (Figura 45) foram traçadas com o tempo em função da 

temperatura para prever e estimar os custos produção. 

 

 

Figura 44 – Tempo de aquecimento do molde. (Fonte: autor) 
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Figura 45 – Tempo de resfriamento do molde. (Fonte: autor) 

 

A Tabela 7 resume as equações das curvas de aquecimento e resfriamento do molde 

metálico.  

 

Tabela 7 – Equações das curvas de aquecimento e resfriamento do molde. 

Estágio 
Faixa de  

Temperatura (°C) 
Equação da Curva (tempo de processamento) R² 

I 23 - 400 3.10-6 Tp
 3 - 0,0012. Tp ² + 0,255 Tp -5,735 0,9991 

III 400 - 60 1560,4 Tp -0,422 0,9951 

(Fonte: autor) 

 

Em que, Tp representa a temperatura máxima de processamento e as equações apresentam como 

resposta o tempo processamento no aquecimento em I e resfriamento em III. A Equação 36 que 

prevê o tempo total de processamento (tt) do compósito termoplástico é, portanto:  

 

tt  = (3.10-6 Tp
 3 - 0,0012. Tp ² + 0,255 Tp -5,735) + tst + (1560,4 Tp -0,422)  

 
 

 Considerando os parâmetros adotados no processamento do compósito commingled 

FC/PA, em que Tp = 260°C e tst = 20 min, de acordo com a Equação 20, tem-se tt = 183 min, ou 

seja, aproximadamente 3 hr. O cálculo do custo com o processamento inclui o gasto de energia 

elétrica da prensa hidráulica e dos resistores elétricos. Com esse intuito, foram considerados a 

y = 1560,4x-0,422
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potência da prensa igual a 20.000 W e dos resistores elétricos de 1200 W. O valor equivalente 

ao consumo em kWh, no local onde se realizaram os experimentos é, de acordo com empresa 

fornecedora de energia, de R$ 0,86802854 por kWh. Assim, o gasto de energia elétrica do 

processamento de cada laminado FC/PA com 5 camadas é de R$ 18,40.     

 A Figura 46 mostra as amostras de FC/PA6 fabricadas por consolidação sob pressão em 

molde plano.  

 

 

Figura 46 – Laminados do compósito commingled FC/PA6. (Fonte: autor) 

 Inspeção de qualidade por ultrassom  

 

O ajuste da pressão de processamento do compósito commingled termoplástico FC/PA6 

foi realizado com o auxílio da inspeção por ultrassonografia, que revela a qualidade da 

consolidação. O laminado FC/PA6 apresentou uma consolidação aceitável, sem a presença de 

vazios e delaminações quando ajustada a pressão em 30 t/m2, que corresponde à 0,30 MPa.  

 

 

Figura 47 – Inspeção por ultrassom revelando um defeito no laminado. (Fonte: autor) 
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Quando processados em pressões inferiores a esse valor, verificou-se a existência de 

vazios no interior do material como demostrado na Figura 47, que é uma varredura da espessura 

do compósito processado em pressão de 0,25MPa. No eixo à esquerda da tem-se uma régua que 

determina a espessura do laminado em mm, enquanto o eixo vertical da direita indica a 

intensidade de penetração da onda sonora. O eixo horizontal é o comprimento do laminado que 

o equipamento é capaz de gerar em uma única imagem. 

O defeito identificado pelo ultrassom foi confirmado pela micrografia da Figura 48, que 

destaca uma região seca causada por falta de molhamento das fibras pela matriz decorrente de 

falta de pressão durante o processamento térmico. 

 

 

 

Figura 48 – Ponto seco no interior do material. (Fonte: autor) 

 

A varredura por ultrassonografia contida nas Figura 49 foi realiza em amostras 

consolidadas com pressão de 0,30 MPa. A imagem revela não haver defeitos no laminado 

provando que essa pressão é suficiente para garantir boa consolidação do material.  

  

Ponto seco 
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Figura 49 – Inspeção do compósito FC/PA6. (Fonte: autor) 

 

 

4.7. Caracterização do compósito commingled FC/PA6 

 

O compósito FC/PA6 foi fabricado na temperatura de 260°C, com 20 min de isoterma 

sob pressão de consolidação de 0,30MPa, conforme mencionado anteriormente. Esses 

parâmetros configuram o ciclo de processamento do material levando em consideração a 

máxima capacidade de absorção de energia durante um evento de colisão.  

 

 Análise dinâmico-mecânico  

 

A Figura 50 relaciona-se com o resultado do ensaio de DMA do compósito FC/PA6. A 

temperatura de transição vítrea (𝑇𝑔) pode ser identificada na temperatura de 52°C, de acordo 

com os picos da curva do módulo de armazenamento (E") e da tangente delta (tanδ). A 𝑇𝑔  

representa a principal transição da matriz de PA, à medida que o material vai de um estado 

vítreo rígido para um estado elástico ou borrachoso e, portanto, as propriedades físicas mudam 

drasticamente. A 𝑇𝑔 do material ainda define a extremidade máxima da faixa de temperatura 

sobre a qual o polímero pode ser utilizado, muitas vezes chamado de faixa de operação 159. 

Neste caso, 52° C é então a temperatura admissível de trabalho do compósito commingled 

FC/PA6, em que se deseja rigidez em que solicitação mecânica é requerida.  
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A zona acima da 𝑇𝑔 e abaixo da 𝑇𝑓 depende do peso molecular entre os emaralhados e 

ligações cruzadas da microestrutura da PA e é definida como platô borrachoso 160, também 

relacionada com o grau de cristalinidade no material, assim como à sua viscosidade 161. 

A  𝑇𝑔 pode ser atribuída à um movimento gradual da cadeia polimérica, assim como a 

𝑇𝛼
∗ (transição alfa estrela) e 𝑇𝑙𝑙 (transição líquido-líquido) que são atribuídas à outras mudanças 

referentes aos movimentos moleculares. Ainda de acordo com a Figura 50, a 𝑇𝛼
∗ e 𝑇𝑙𝑙 são 

identificadas em 127°C e 191,8°C, respectivamente, e representam as relaxações secundárias 

envolvendo os segmentos relativamente grandes da estrutura polimérica 162. Os valores obtidos 

com o ensaio de DMA são compatíveis com os obtidos com a análise DSC, em que 𝑇𝑙𝑙 

corresponde ao início da 𝑇𝑓.  

 

 

Figura 50 – Resultado da análise de DMA do compósito FC/PA6. (Fonte: autor) 

 

 Análise termogravimétrica  

 

A Figura 51 revela a curva de TGA do compósito commingled FC/PA6. A temperatura 

de início de degradação térmica é indicada como 𝑇𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡 e ocorre em 386°C. A temperatura de 

máxima volatilidade 𝑇𝑚𝑎𝑥 é observada em 432°C. De acordo com o método de TGA, o material 

apresentou 64.3% em massa de conteúdo de fibras ao fim do processo de degradação térmica 
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da matriz polimérica. Esse valor que representa uma fração de volume final de fibras de 54,90%, 

considerando a massa específica calculada (de acordo com o item 3.11) de 1,44 g/cm3.  

A curva em vermelho representa a análise termogravimétrica diferencial (DTG) e o pico 

mínimo é relacionado com a temperatura máxima de volatilidade, isto é, a temperatura na qual 

o material perde massa com máxima velocidade.  

 

Figura 51 – Resultado de TGA/DTG do compósito commingled FC/PA6. (Fonte: autor)   

 

 Digestão ácida  

 

A Tabela 8 resume os valores obtidos da digestão ácida de acordo com o método I 

proposto pela norma ASTM-D3171. Considera-se esse método de identificação de conteúdo 

constituinte o mais aplicado e representativo para determinação do conteúdo de fibra de reforço 

em um material compósito. Ressalta-se novamente que o processo de digestão ácida é capaz de 

remover a matriz polimérica do compósito, restando apenas a quantidade de fibra. Assim, o 

percentual de fibra e matriz pode ser calculado levando em consideração os respectivos valores 

de massa específica de cada componente.    
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Tabela 8 – Valores obtidos com a digestão ácida do compósito FC/PA6. 

Amostra 

FC/PA6 

Massa 

seca (g) 

Massa 

úmida (g) 

minicial 

(g) 

mfinal  

(g) 

mfinal de 

fibra (%) 

Conteúdo de fibras – Volume  

Método de 

digestão 

ácida (%) 

Método 

de TGA 

(%) 

Diferença entre 

os métodos  

(%) 

1 0,6297 0,1960 5,0098 3,4044 67,95 

59,37  54,90 7,53 2 0,6341 0,1992 5,3998 3,6738 68,04 

3 0,6098 0,1870 5,2044 3,5383 67,99 

(Fonte: autor) 

 

A tabela também apresenta uma comparação entre os valores obtidos da fração 

volumétrica de fibras pelos métodos de digestão ácida e por TGA. O percentual calculado deve-

se a diferença entre o valor obtido de volume de reforço pelo método de digestão ácida pelo 

valor obtido por meio do método de TGA.  

 

 Análises mecânicas   

 

 

A Figura 52 é uma curva de força em função do alongamento obtida pelo o ensaio de 

cisalhamento interlaminar. As amostras de compósito FC/PA6 não falharam durante o ensaio 

de cisalhamento interlaminar devido à alta capacidade de deformação do material, e assim não 

foi possível obter o valor da resistência ao cisalhamento. O material deforma-se até um limite 

de medida do equipamento, e se ultrapassado o máximo alongamento, o dispositivo do ensaio 

pressiona o material (ponto de esmagamento), que faz a força medida aumentar drasticamente. 
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Figura 52 – Curva de força em função do deslocamento no ensaio de cisalhamento interlaminar. (Fonte: autor)   

 

A Figura 53 destaca o ponto de esmagamento que ocorre quando o material se deforma 

mais do que a capacidade de leitura do equipamento. A norma ASTM-D2344 define esse tipo 

de comportamento do compósito no ensaio de cisalhamento interlaminar como uma deformação 

inelástica, de acordo como os modos típico de fratura no ensaio de cisalhamento interlaminar. 
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Figura 53 – Deformação da amostra do compósito no ensaio de cisalhamento interlaminar. (Fonte: autor) 

 

 

 

A Tabela 9 contém os resultados do ensaio de tração do compósito commingled FC/PA6. 

 

Tabela 9 – Resultados do ensaio de tração do compósito commingled FC/PA6. 

Amostra  

Resistencia à 

Tração 

(MPa)   

Deformação 

(mm/mm) 

Módulo de Elasticidade 

 (GPa) 

Coeficiente de 

Poisson  

1 572,12 0,01 53,80 0,18 

2 561,82 0,01 56,14 0,19 

3 566,40 0,01 50,62 0,20 

4 591,28 0,01 52,70 0,19 

5 574,21 0,01 52,44 0,18 

6 536,61 0,01 52,77 0,19 

Média 567,07 0,01 53,08 0,19 

Desvio Padrão 17,99 0,00 1,82 0,00 

(Fonte: autor) 

 

O material compósito commingled FC/PA6 apresentou resistência à tração de 

567,07MPa, deformação máxima de 0,0126mm/mm, 53,08GPa de módulo de elasticidade e 

coeficiente de Poisson de 0,19.  

O estudo realizado por Paiva et al. (2006) 163 considerou o ensaio de tração em 

compósitos de resina epóxi reforçados com de fibra de carbono (tecido do tipo plain weave). 

Os resultados do estudo mostraram resistência a tração de 950MPa e módulo de elasticidade de 

57,80GPa. Gu et al. (2008) 164 e Souza et al. (2017) 15 realizaram ensaios de tração em 

Ponto de esmagamento 
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compósitos termoplásticos commingled (do tipo plain weave) de fibras naturais com matriz de 

PP. Gu (2008) obteve um compósito com 58,04 MPa de resistência à tração e 7,25 GPa de 

módulo de elasticidade. Souza (2017) obteve compósitos com 78,84 MPa de resistência à tração 

e 27,46 GPa de modulo de elasticidade. Esses resultados evidenciam quanto satisfatória é a 

propriedade mecânica de resistência à tração do compósito commingled termoplástico FC/PA6. 

A Figura 54 revela a micrografia óptica do corpo de prova do compósito FC/PA6 após 

o ensaio de tração.  

 

 

Figura 54 – Fratura do compósito FC/PA6. (Fonte: autor) 

 

 A fratura é classificada pela norma ASTM-D3039 137 como do tipo AGM (2) – Angled 

– gage – middle.  

   

 

 

O desempenho do material compósito FC/PA6 no ensaio de fadiga foi caracterizado 

pela curva S-N, também conhecida como curva de Wöller, a qual revela a magnitude de tensão 

(S) por número de ciclos (N). O limite de fadiga do material foi estabelecido sendo a tensão a 

qual N supera 106 de ciclos. 

A Figura 55 apresenta a curva S-N do compósito FC/PA6. O ensaio foi iniciado na 

tensão de 360 MPa, que corresponde à 70% da resistência à tração do compósito. Nessa tensão 

o corpo de prova rompeu-se com N próximo à 9x103. À medida em a magnitude da tensão foi 

reduzida, foi possível identificar o limite de fadiga do compósito. Já a Figura 56 apresenta a 

curva S-N baseada no modelo log-log.   
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Figura 55 – Curva S-N do ensaio de fadiga do compósito commingled FC/PA6. (Fonte: autor) 

 

 

Figura 56 – Curva S-N pelo método log-log. (Fonte: autor) 
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 O ajuste linear realizado nos dados do ensaio de fadiga descreveu a equação da reta 

como sendo:  

 

𝜎𝑚𝑎𝑥=729,53. 𝑁−0,07743 

 

Portanto, o limite de fadiga ocorre em 250MPa, quando N excede 106 ciclos.  

 O estudo realizado por Oliveira et al. (2009) 165 avaliou a vida de fadiga do compósito 

termoplástico poli(éter-imida) reforçados com fibras de vidro e do compósito de epóxi 

reforçado com fibra de vidro. O estudo revelou valores de limite de fadiga de, 

aproximadamente, 120MPa para o compósito termoplástico e 110MPa para o compósito 

termorrígido.   O resultado do ensaio de fadiga realizado por Gornet et al. (2013) 166 em 

compósitos de epóxi reforçados com fibra de carbono revelou um limite de fadiga de 

aproximadamente 330 MPa.  

 A comparação entre todos esses resultados sugere que o compósito commingled 

termoplástico FC/PA6 apresenta alta resistência à fadiga.  

 

5. CONCLUSÃO 

5.1. Considerações finais 

A análise da capacidade de determinado projeto ser exequível refere-se à sua viabilidade 

técnica ou tecnológica. O proposto estudo verificou se existem recursos técnicos que 

possibilitam produzir o compósito commingled termoplástico FC/PA6 e se esse material atende 

aos requisitos e especificações técnicas de compósitos estruturais, no âmbito da engenharia de 

materiais. O resultado do conjunto de técnicas de caracterização comprovou que o 

comportamento e propriedades do compósito são compatíveis com os interesses da indústria 

automotiva.  

A caracterização físico-química demonstrou as peculiaridades da pré-forma e explicitou 

as características das fibras de carbono e também da matriz polimérica. Os resultados apontam 

algumas variáveis que possam dificultar o processamento do material como baixa dispersão dos 

fios de PA6 nos cabos de carbono e a baixa molhabilidade da matriz nas fibras de reforço, 

quando no estado fundido. Entretanto, essa situação pode ser contornada alterando-se os 

parâmetros de processamento pressão e temperatura.  

(37) 
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Quanto à caracterização térmica da matriz, a qual foi utilizada para definir as 

temperaturas utilizadas no processamento do material, foi de grande valia para o estudo e 

estende-se para uma necessidade da indústria, em recorrer à caracterização dos materiais para 

reduzir custos e ajustar os processos de fabricação com maior precisão. 

A degradação termo-oxidativa da matriz polimérica afeta a capacidade de absorção de 

energia do compósito termoplástico quando a temperatura de processamento excede os limites 

previstos no estudo de degradação. O ciclo de processamento ocorre a 260°C durante 20min. 

Quando processado em temperaturas acima de 260°C, o compósito commingled FC/PA6 reduz 

em 0,14J/°C a capacidade de absorção de energia. Portanto, a resistência à colisão do compósito 

é prejudicada pela degradação termo-oxidativa. 

A previsão fornecida pelo estudo de degradação termo-oxidativa é um meio importante 

para otimizar o processamento de compósitos termoplásticos, uma vez que fornece 

corretamente a relação entre tempo de processamento e temperatura, indicando os limiares de 

degradação. A capacidade de absorção de energia do FC/PA6 é compatível com materiais 

compósitos de alto desempenho, quando processado em temperaturas abaixo dos limites de 

degradação.  

O processamento por consolidação sob pressão do compósito commingled termoplástico 

FC/PA6 apontou alguns benefícios como redução do tempo de operação e de custos de 

processamento. O estudo do custo operacional para fabricação de um laminado commingled 

FC/PA6 revelou ser muito abaixo quando comparado às técnicas empregadas na fabricação de 

compósitos termorrígidos. Outro fator importante do estudo do processamento do material é 

com relação à definição do método utilizado para o ajuste e otimização do processamento, o 

qual segue um roteiro pré-definido de atividades que buscam reduzir o tempo de processamento 

e minimizar o reprocessamento e desperdício.  

O compósito commingled FC/PA6 é capaz de atender às expectativas mercadológicas 

no quesito propriedades mecânicas. Alta resistência à tração e módulo de elasticidade são 

fatores essenciais para um material que tenha caráter estrutural. O limite de fadiga de 250MPa 

também atrai atenção para a utilização do material compósito em componentes que sofrem 

solicitação mecânica oscilante. Todavia, o compósito termoplástico estudado apresenta altos 

níveis de deformações em flexão e cisalhamento, o que deve ser investigado durante o 

desenvolvimento de um determinado componente estrutural. Mas esse comportamento reflete 

um outro ganho do compósito, que é alta tenacidade e assim absorção de energia em um evento 

de impacto. 
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O trabalho proposto evidencia as qualificações do material compósito commingled 

termoplástico FC/PA6 que serão úteis no projeto de novas peças e estruturas para a indústria 

automotiva. 

 

5.2. Trabalhos futuros 

 

• Obter informações mais significativas acerca das propriedades de cisalhamento 

interlaminar do material. 

• Fabricar vigas e realizar um estudo de falhas progressivas por meio de compressão. 

• Estudar a deformação e ruptura em uma única fibra de carbono na matriz de PA. 

• Aprofundar o estudo de cinética de degradação e sua influência sobre outros aspectos 

mecânicos do material 

• Comparar propriedades com outros compósitos termoplásticos e termofixos. 
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