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RESUMO
A crescente demanda na utilização de materiais poliméricos na indústria
automobilística impulsiona estudos de compatibilidade desses materiais a fim de
garantir sua estabilidade. Além disso, uma vez que as fontes naturais de energia
mais consumidas no mundo são cada vez mais limitadas, a utilização do biodiesel
como fonte alternativa vem criando força. Mudanças nas legislações que remetem
ao aumento do percentual de biodiesel no diesel vêm sendo realizada
constantemente tanto no Brasil como no exterior. Essa alteração na matriz
energética dos combustíveis é justificada pelas propriedades do biodiesel: menos
agressivo ao meio ambiente, aumenta a vida útil do motor e apresenta expressiva
melhora na sua lubrificação, permitindo uma produção em larga escala a um custo
mais baixo que os derivados de petróleo. Nesse contexto, o presente trabalho teve
como princípio a avaliação das características químicas de três tipos de poliamidas:
PA 6.10, PA 6.12 e PA 12 com o propósito de utilizá-las na fabricação de tanques de
combustíveis. Sendo assim, as poliamidas foram submetidas a um processo de
envelhecimento no qual os materiais poliméricos permaneceram em contato com
duas diferentes blendas de biodiesel: B20 e B30 (20 % de biodiesel em diesel e 30
% de biodiesel em diesel) por até 5040 horas. Nesse período, foram realizadas
retiradas intermediárias tanto das poliamidas como do biodiesel que seguiram para
os ensaios de caracterização química. Os ensaios realizados nas poliamidas
forneceram informações sobre possíveis interações sofridas pelo contato com o
biodiesel de modo a causar alguma degradação estrutural. As técnicas utilizadas,
espectrometria
no
infravermelho,
calorimetria
exploratória
diferencial,
termogravimetria, difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura
mostraram variações na estabilidade desses polímeros. Ensaios no biodiesel tiveram
o propósito de gerar informações da sua estabilidade e possível migração de
compostos a partir das poliamidas. Para avaliação dos combustíveis, a
espectrometria no infravermelho foi uma das técnicas utilizadas além dos ensaios de
monitoramento do biodiesel como teor de água, acidez, estabilidade oxidativa, teor
de metais e ressonância magnética nuclear, comprovando que não houve migração
das poliamidas Contudo, foi possível identificar mudanças estruturais vistas na PA
6.10 que não afetaram tanto a estrutura morfológica da poliamida quanto a PA 12,
sendo assim, a PA 6.10 torna-se uma alternativa de uso.

Palavra-chave: Poliamida; biodiesel; polímeros.

ABSTRACT
Effect of B20 and B30 biodiesel blends on the behavior of the chemical
properties of polyamides used in components of the fuel system of the
automotive industry - Assessment of applied techniques
The increasing demand in the use of polymer materials in the automotive
industry drives studies of compatibility of these materials in order to guarantee their
stability. In addition, as the world's most widely consumed natural energy sources are
increasingly limited, the use of biodiesel as an alternative source has been building
momentum. Changes in the legislation that refers to the increase of the percentage
of biodiesel in diesel has been made constant both in Brazil and abroad. This change
in the energy matrix of fuels is justified by the properties of biodiesel: less aggressive
to the environment, increases the useful life of the engine and presents a significant
improvement in its lubrication, allowing a large scale production at a lower cost than
those derived from oil. In this context, the present work had as a principle the
evaluation of the chemical characteristics of three types of polyamides: PA 6.10, PA
6.12 and PA 12 with the purpose of using them in the manufacture of fuel tanks.
Thus, the polyamides were subjected to an aging process in which the polymeric
materials remained in contact with two different biodiesel blends: B20 and B30 (20%
biodiesel in diesel and 30% biodiesel in diesel) for up to 5040 hours. During this
period, intermediate withdrawals of both polyamides and biodiesel were carried out
for the chemical characterization tests. The tests performed on the polyamides
provided information on possible interactions suffered by contact with biodiesel in
order to cause some structural degradation. The techniques used such as infrared
spectrometry, differential scanning calorimetry, thermogravimetry, X-ray diffraction
and scanning electron microscopy showed variations in the stability of these
polymers. Tests on biodiesel had the purpose of generating information about their
stability and possible migration of compounds from the polyamides. For the
evaluation of the fuels, the infrared spectrometry was a technique used in addition to
the biodiesel monitoring tests such as water content, acidity, oxidative stability,
metals content and nuclear magnetic resonance, proving that there was no migration
of the polyamides However, it was possible to identify structural changes seen in PA
6.10 which did not affect both the morphological structure of the polyamide and PA
12, thus, PA 6.10 becomes an alternative of use.

Key Words: Polyamide; Biodiesel; polymer
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1

INTRODUÇÃO
As fontes naturais de energia mais consumidas no mundo é o petróleo, o gás

natural e o carvão, sendo estas limitadas e por consequência a busca frequente por
fontes alternativas vem crescendo. Algumas fontes que surgem como alternativas
são os óleos vegetais substituindo o óleo diesel em motores de ignição por
compressão. Esta prática é bastante atrativa, por serem fontes renováveis e também
induzirem a redução da dependência de importação e utilização de petróleo. Porém,
algumas propriedades físicas dos óleos vegetais como a sua alta viscosidade, baixa
volatilidade e caráter poliinsaturado, limitam a aplicação direta nos motores,
podendo gerar alguns problemas, induzidos por uma combustão incompleta.
Práticas de redução da viscosidade dos óleos vegetais vêm sendo aplicadas, tais
como: diluição, microemulsão com álcoois, craqueamento catalítico e reação de
transesterificação com etanol ou metanol, sendo essa última a melhor opção, por se
tratar de um processo simples por onde ocorre a transformação de triglicerídeos em
moléculas menores de monoalquil ésteres de ácidos graxos. Esse processo da
origem a um combustível com propriedades similares ao óleo diesel, sendo ele
chamado biodiesel derivado de fontes renováveis como óleos vegetais, soja, dendê,
girassol,

babaçu,

amendoim,

mamona,

pinhão-manso

e

gorduras

animais

(FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO, 2005).
O biodiesel puro é denominado B100 e em misturas leva a concentração de
biodiesel no diesel adicionado à sigla B, como por exemplo: B20, B30 que
correspondem a blendas com concentrações 20:80 e 30:70, respectivamente de
biodiesel e óleo diesel. O mesmo pode substituir total ou parcialmente o combustível
fóssil em motores a diesel (de caminhões, tratores, camionetas, automóveis, etc) ou
estacionários (geradores de eletricidade, calor, etc). (MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA, 2016) e (FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO, 2005).
No período de 2006 a 2010 a produção de biocombustíveis mais que dobrou,
encorajada por incentivo de políticas públicas no Brasil e no exterior. Países como
Estados Unidos, Brasil, União Europeia, China e Índia demandam mais de 90% da
produção dos biocombustíveis no mundo. Isso se deve pelas políticas de governo
que induzem a expansão de produção nessas regiões. (FERREIRA; PASSADOR,
2014).
No mercado nacional o percentual de biodiesel em diesel foi sucessivamente
ampliado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para 7,0 %. A partir

21
de 2017, conforme a Lei nº 13.623/2016, esse percentual passará para 8 %
chegando até 10 % em 2019. Essas mudanças vêm de encontro com as normas
internacionais e alinhamento da sua qualidade às condições do mercado brasileiro.
Esse biocombustível ressalta o Brasil como um país que valoriza a diversidade de
fontes energéticas, garantindo uma posição destacada em relação ao restante do
mundo

(AGÊNCIA

NACIONAL

DO

PETRÓLEO

GÁS

NATURAL

E

BIOCOMBUSTÍVEIS, 2017) e (PALÁCIO DO PLANALTO PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, 2017).
O aumento na taxa de biodiesel ao diesel faz com que as indústrias
automobilísticas se preocupem com a estabilidade das peças que estão em contato
direto com esse combustível. Por esta razão, vêm buscando materiais alternativos
mais resistentes e economicamente aceitáveis, na fabricação de peças que entram
em contato direto com o combustível (TEIXEIRA et al., 2013).
Nos últimos anos tem crescido muito a utilização de polímeros termoplásticos
em aplicações de engenharia. Esses materiais

apresentam facilidade de

processamento com boa resistência à corrosão, baixa densidade e alta resistência
mecânica. Essas características apresentadas por esses materiais juntamente com a
capacidade de serem reciclados, permitem que sejam utilizados em diversas
aplicações mecânicas, incluindo principalmente aplicações em automóveis. A baixa
densidade do material é de muito interesse ambiental, para esse tipo de aplicação,
pois o consumo de combustível e emissões de CO2 está diretamente ligado ao peso
do veículo. Por exemplo, um veículo de transporte público que tenha sua massa
reduzida em 100 Kg, permite uma economia de até 2.500 litros de óleo diesel em
sua vida útil, consequentemente tem-se uma redução das emissões de CO2 de
5200 Kg em relação ao mesmo período de tempo (TEIXEIRA et al., 2013)
Um dos principais materiais utilizados como matéria-prima na composição
dessas peças são as poliamidas (PA) por ser uma classe de polímeros
semi-cristalinos com alta resistência ao impacto, abrasão, tensão e resistividade
química. As primeiras poliamidas foram desenvolvidas na década de 30 pela
DuPont, através da polimerização de monômeros de amina e aminoácidos
(SANTOS, 2012) e (RUEHLE et al., 2013).
Desde a produção das primeiras poliamidas muitas outras foram sintetizadas e
comercializadas usando variações nas combinações de monômeros de diamina e
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ácido dicarboxílico para formação de diferentes tipos de poliamidas como: PA 6;
PA 66; PA 612; PA 11 entre outras (PAGE, 2000 p. 3).
Pelas razões mencionadas, as indústrias automotivas investem no emprego de
novos materiais poliméricos, o custo desses materiais é atrativo, sendo um dos
fatores mais relevantes que o torna acessível e viabiliza sua comercialização. Outro
ponto de interesse parte da cultura socioambiental da indústria, materiais recicláveis
como os polímeros são os mais atrativos.
Um fato crucial importante que despertou interesse das indústrias automotivas
por alternativas de matérias-primas para fabricação de peças automotivas foi a crise
de fornecimento da PA 12 decorrente da explosão de uma unidade de produção do
monômero da PA, ocorrido na Indústria Evonik, na Alemanha. A paralisação causou
escassez da poliamida afetando o fornecimento de componentes de veículos. A
busca por alternativas foram emergenciais e materiais similares não foram testados
com grande aprofundamento, que poderia garantir a substituição sem qualquer dano
no produto final (VOSS AUTOMOTIVE, 2017) e (AUTOMOTIVE MANUFACTURING
SOLUTIONS, 21017).
Com base na deficiência no fornecimento da PA 12, na necessidade de
melhoria constante e de estudar o efeito do biodiesel em peças automotivas, este
trabalho foi realizado empregando as poliamidas PA 6.10, PA 6.12 e PA 12, por
imersão em duas blendas de biodiesel B20 e B30 avaliando sua compatibilidade no
processo de envelhecimento acelerado.
O presente trabalho faz parte de um projeto envolvendo o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas – IPT e a Ford Motor Company Brasil, que abrange ainda o
envolvimento de outros pesquisadores.
O projeto consiste em quatro estudos, sendo dois deles focados nos ensaios
mecânicos e caracterização química de elastômeros envelhecidos em uma blenda
de biodiesel. O presente trabalho, focado na caracterização química das poliamidas
PA 6.10, PA 6.12 e PA12 tem como complemento a avaliação das propriedades
mecânicas dos mesmos materiais, envelhecidos em duas blendas de biodiesel (B20
e B30). A seleção do B20 se deu pelo fato de já ser uma especificação da América
do Sul (levando em conta que a especificação no Brasil também vem alterando
gradativamente) e o B30 uma condição extrema. A avaliação mecânica foi
conduzida pelo pesquisador Jonathan Vieira Martins colaborador da Ford, que
utilizou as mesmas poliamidas mencionadas, porém, dois fabricantes distintos e
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duas temperaturas de envelhecimento. Os resultados são brevemente comparados
e citados nessa dissertação.
O projeto teve a colaboração da empresa Polypack de São Carlos, que foi
responsável por acompanhar o processo de envelhecimento do biodiesel/poliamida
e biodiesel/elastômero, assim como o preparo e as trocas das blendas a cada duas
semanas.
Os ensaios físico-químicos de monitoramento das blendas foram realizados no
Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes (LCL) e os ensaios de caracterização
química das poliamidas foram realizados no Laboratório de Análises Químicas (LAQ)
ambos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT.
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2

OBJETIVO

2.1 Objetivo geral
Investigar o efeito das blendas de biodiesel (B20 e B30), em materiais
poliméricos do tipo poliamidas (PA 6.10, PA 6.12 e PA 12), através de ensaios
químicos e físico-químicos.
2.2 Objetivo específico
Utilizando

técnicas

analíticas

como

espectrometria

no

infravermelho,

termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial, difração de raios-X e
microscopia eletrônica de varredura para caracterizar as poliamidas e ressonância
magnética nuclear além de outros ensaios químicos como teor de água, estabilidade
oxidativa, número de acidez total, índice de peróxido e espectrometria de emissão
atômica, além da espectrometria no infravermelho para monitorar as blendas de
biodiesel. Dentro desse universo, avaliar as alterações químicas causadas nos
materiais envelhecidos nas blendas de biodiesel, bem como modificações nas
blendas em si, comparados com os materiais originais.
Com os resultados gerados, identificar o material que apresentar melhor
compatibilidade com as blendas de biodiesel, ou seja, o que apresentar menor
alteração química capaz de ser identificada pelas técnicas citadas. Além de indicar
as técnicas que apresentarem maior relevância nas investigações.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Polímeros
O

termo

“Polímero”

indica

um

número

indeterminado

de

unidades

monoméricas. Quando o número de monômeros é muito grande, o composto é
chamado de um polímero elevado, macromolécula ou molécula grande. Os
polímeros não são restritos aos monômeros de uma mesma composição química, ou
peso molecular e estrutura. Alguns polímeros naturais são compostos de um tipo de
monômero. Amido, celulose, e borracha natural, são exemplos de tais polímeros,
formados por cadeias de uma simples unidade repetida milhares de vezes. Porém a
maioria dos polímeros naturais e sintéticos são constituídos por dois ou mais tipos
diferentes

de

monômeros,

sendo

esses

conhecidos

como

copolímeros

(RODRIGUEZ et al., 2014, p.1).
A Figura 3-1 exemplifica a estrutura química de um polímero à base de cloreto
de vinila (monômero).
Figura 3-1 – Polímero policloreto de vilina

Cloreto de Vinila

Policloreto de vinila

Fonte: RODRIGUEZ et al. (2014, p.1)

Os monômeros podem combinar-se para formar dímeros, trímeros e assim por
diante. O número de unidades de monômero de repetição é referido como o grau de
polimerização. O grau de polimerização indicado por x na Figura 3-1 e Figura 3-2,
pode ser ambíguo quando mais de um monômero estiver presente no polímero. Na
poliamida PA 6.6 a unidade de repetição é constituída por uma diamina e um diácido
(RODRIGUEZ, et al., 2014, p.1).
Figura 3-2 - Poliamida 6,6 formado por hexametilenodiamina e ácido adípico

Fonte: RODRIGUEZ et al. (2014, p.1)

Até 1929, os polímeros não tinham sua natureza química tão esclarecida,
foram classificados em naturais ou naturais quimicamente modificados. Com o
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avanço tecnológico, na Segunda Guerra Mundial, os anos 40 foram marcados pelo
grande desenvolvimento de materiais poliméricos. Nessa época surgiu uma imensa
variedade de estruturas químicas sintéticas macromoleculares, desde a mais
simples até a mais complexa, incluindo os polímeros clorados, fluorados, epoxídicos,
siloxânicos, poliamidicos, poliésteres e alguns elastômeros. Na década de 50, além
dos polímeros: Polipropileno (PP) e Polietileno de Alta Densidade (HDPE), o
Polioximetileno (POM), Policarbonato (PC) e a Poliamida aromática (PAaromática)
também foram descobertos, época marcada pela utilização de novos tipos de
poliadição com catalisadores. A partir da década de 50, auge da síntese de
polímeros,

o

foco

tecnológico

passou

a

ser

a

mistura

dos

mesmos.

Consequentemente expandiu-se a pesquisa sobre compatibilidade dos polímeros
com produtos de natureza diversa (MANO; MENDES, 2000).
3.1.1 Classificação dos polímeros
A maioria dos autores classificam os polímeros quanto a sua natureza sendo:
naturais ou sintéticos. Segundo FELDMAN (1989, p.19-20), os polímeros sintéticos,
podem ser classificados de forma mais ampla dependendo de alguns critérios:


estrutura polimérica;



propriedades físicas técnicas de processos;



técnicas de preparação;



tipo de monômero;



uso do material.

A maleabilidade dos polímeros os divide em classes: podendo ser
termoplásticos ou termorrígidos. Uma classificação mais abrangente quanto à
natureza da cadeia divide os polímeros nos seguintes grupos:


polímeros minerais;



polímeros orgânicos;



polímeros semi-orgânicos.
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Polímeros orgânicos incluem na sua composição além de átomos de carbono,
hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e átomos de halogéneo. Mesmo se o O, N
ou S estiverem na cadeia principal. Exemplos: álcool polivinílico, poliuretano, entre
outros. A Figura 3-3 representa um desses exemplos (FELDMAN, 1989, p.19-20).
Figura 3-3 - Álcool polivinílico

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de FELDMAN (1989, p. 20)

Os Polímeros mistos (semi-orgânicos) apresentam cadeias com átomos de
carbono e hetero-átomos (exceto átomos C, N, S e O). São compostos por cadeias
minerais que contêm grupos laterais com átomos de carbono ligados diretamente à
cadeia principal, tal como Dimetil-polissiloxano. A Figura 3-4 apresenta um exemplo
desse polímero (FELDMAN, 1989, p.19-20).
Figura 3-4 – Dimetilpolissiloxano

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de FELDMAN (1989, p. 20)

Polímeros minerais não contêm átomos de carbono, exemplo os polisilanos
(Figura 3-5), utilizados como precursores na produção de cerâmicas termicamente
estáveis (ISHIFUNE, 2012).
Figura 3-5 - Polisilanos

Fonte: ISHIFUNE (2012)
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Outras classificações podem ser feitas de acordo com o encadeamento das
unidades monoméricas, comportamento mecânico, característica de fusibilidade e
estrutura química (LUCAS, 2001).
3.1.2 Cristalinidade dos polímeros
A cristalinidade é definida pela regularidade estrutural do polímero através do
empacotamento das cadeias moleculares, de modo a produzir um arranjo atômico
ordenado. As moléculas de polímero muitas vezes são parcialmente cristalinas (ou
semicristalinas),

tendo

regiões

cristalinas

dispersas

no

material

amorfo

remanescente. Um polímero semicristalino pode resultar de uma região amorfa por
desordem da cadeia ou desalinhamento acarretado por uma torção, dobramento ou
enrolamento das cadeias. O grau de cristalinidade de um polímero depende da
velocidade de arrefecimento, solidificação e configuração da cadeia. Durante o
processo de cristalização sobre refrigeração através da temperatura de fusão, as
correntes, que são altamente aleatórias no líquido viscoso, devem assumir uma
configuração ordenada, sendo necessário tempo suficiente para que as correntes se
movam e se alinhem. A química molecular e a configuração da cadeia também
influenciam a cristalização do polímero. Não é favorecida nos polímeros que são
formados por estruturas complexas (por exemplo, poliisopreno). Não sendo
facilmente evitada em polímeros quimicamente simples como o polietileno, mesmo
para taxas de arrefecimento muito rápidas (CALLISTER; RETHWISCH, 2009, p. 9299).
Os polímeros podem apresentar estrutura esferulítica que é uma formação
esférica e consiste num agrupamento de cristais e regiões amorfas a eles ligadas.
Dependendo de alguns tratamentos ao qual o polímero for submetido, como a
temperatura de cristalização, obtêm-se estruturas esferulíticas diferentes. O controle
da cristalinidade é importante para as propriedades mecânica e química. A
cristalinidade influencia algumas propriedades dos polímeros como a densidade, a
rigidez e as resistências mecânicas, térmicas e solventes. Elasticidade, maciez e
flexibilidade são influenciadas pelas regiões não-cristalinas dos polímeros, logo, a
dosagem dessas características permite maior conhecimento sobre diferentes
aplicações (MANO, 1985).
Os cristais foram considerados como um sistema descrito pelo modelo de
micela franjada (Figura 3-6). Nesse modelo os cristalitos, que são regiões da matéria
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em que as unidades estruturais sejam átomos, íons, meros ou moléculas arranjadas
em um sistema geométrico regular, têm cerca de 100 Å (SPERLING, 2005, p. 257).
Figura 3-6 - Modelo de micelas franjadas

Fonte: SPERLING (2005, p. 257)

Cada cristalito era admitido como um feixe de cadeias paralelas. Sendo assim,
um polímero não atinge 100 % de cristalinidade, pois, à medida que a cristalização
progride as porções da molécula nas regiões amorfas se tornariam sob tensão,
impedindo a sequência da cristalização. Esse modelo pôde explicar diferentes
comportamentos em plásticos semicristalinos, fibras e regiões vítreas que produzem
um plástico rígido. Entretanto, a rigidez exata do plástico ou da fibra foi relacionada
com o grau de cristalinidade, ou fração do polímero que foi cristalizada (MANO,
1985, p. 27) e (SPERLING, 2005, p. 257).
3.1.3 Polímeros na indústria
A indústria automobilística já fazia o uso de materiais plásticos antes da
Segunda Guerra, tanto para componentes elétricos como acessórios para o interior
do veículo. Tratava-se de aplicação de substituição direta. Com o desenvolvimento
do petróleo de baixo custo no período pós-guerra, os preços dos plásticos a granel
caíram. A década de 1960 foi marcado pela aparição de um fluxo aparentemente
interminável de novos materiais. A maioria dos materiais, classificados como
plásticos de engenharia, estavam em alta produção. O crescimento desse mercado
desde o início dos anos 70 resultou na descoberta de novos plásticos a partir da
refinação de outros. Grande parte desse desenvolvimento estava voltada para a
indústria automobilística (MAXWELL, 1994, p.4).
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Ainda no século XX tornou-se importante a utilização de misturas poliméricas
ao invés da criação de novas estruturas químicas. Além disso, devido à necessidade
de preservação ambiental, indústrias incentivam a reciclagem de materiais
poliméricos (MANO; MENDES, 2000).
Nos últimos anos, compostos poliméricos têm atraído atenção considerável na
área industrial, devido suas propriedades mecânicas, físicas e térmicas. Existe uma
procura para compreender o desempenho das moldagens de materiais poliméricos
de resistência elevada. Algumas vantagens em utilizar esses materiais, ao invés dos
convencionais, seriam a sua capacidade de elasticidade e as boas propriedades de
amortecimento. A substituição dos materiais convencionais para os poliméricos vem
crescendo, sendo cada vez mais aplicáveis aos automóveis, aeronaves, estruturas
marítimas e espaciais. Esses materiais têm propriedades não homogêneas e
anisotrópicas (certas propriedades físicas como dureza, resistência mecânica e
refração da luz) por isso, sua modelagem difere dos materiais tradicionais (KURAM,
2016).
3.1.4 Vantagens e desvantagens dos polímeros na indústria automobilística
Segundo MAXWELL (1994, p. 7), devido aos méritos alcançados na sua
utilização pela indústria automotiva, os plásticos não são mais considerados
simplesmente materiais de substituição, seus principais benefícios segunda a
indústria automobilística são:


design funcional;



economia;



manutenção reduzida;



potencial estilizado;



redução de peso;



resistência à corrosão.

O alto índice de confiabilidade e outras vantagens aos materiais comuns
utilizados como: vidro, aço, alumínio, entre outros, também são importantes, pois
permitem maior flexibilidade e economia na fabricação. Sua baixa densidade é
essencial para a redução do consumo de combustíveis. Por exemplo, em um
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automóvel que pesa 1 tonelada, a substituição de diversos tipos de materiais por
cerca de 100 quilos de plásticos resultará em uma economia de 7,5% de
combustível (SANTOS, 2012).
Porém esses materiais também apontam algumas desvantagens sendo elas
comuns à maioria dos materiais plásticos (SANTOS, 2012):


alta contração;



baixa solidez da cor e luz mesmo com estabilização UV;



higroscópio com variação dimensional e de propriedades;



perdas mecânicas (alongamento, módulo e impacto);



propriedades elétricas e mecânicas influenciáveis pelo teor de umidade;



suscetibilidade a ataque de ácidos fortes.

3.1.5 Termoplástico
Os polímeros termoplásticos são amortecidos e fundidos pelo calor, moldados
ou transformados antes de solidificarem novamente. Os processos de aquecimento
e resfriamento podem ser repetidos muitas vezes sem alteração química significativa
(embora não sem alguma deterioração, geralmente atribuível à quebra de cadeias
moleculares). Em geral eles exibem melhor desempenho em algumas propriedades
mecânicas como flexão, impacto e também resistência superior a solventes. Com
relação à temperatura, devido suas cadeias moleculares serem separadas tornamse cada vez mais móveis e, à medida que é aquecido, o material amolece ou funde.
A decorrer da elevação da temperatura a fusão torna-se cada vez mais fluida e,
eventualmente, a decomposição térmica ocorre (MAXWELL, 1994).
Por conta das suas propriedades mecânicas e químicas, os termoplásticos são
os polímeros mais utilizados na indústria automobilística. Suas virtudes comuns
incluem: versatilidade, capacidade de ser moldado por injeção ou extrusão em
formas intrincadas e adequação para a produção em massa. Entre os mais
utilizados estão polipropileno, PVC (cloreto de polivinila), poliamidas, polietileno e
policarbonato (MAXWELL, 1994, p. 13-14).
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3.2 Poliamida
A companhia DuPont foi pioneira nos estudos e fabricação das poliamidas na
forma de fibras sintéticas em 1928, quando W. H. Carothers explorou uma série de
pesquisas lidando com os fundamentos do processo de polimerização. Os estudos
visaram às reações de condensação de glicóis e ácido dibásico. Carothers sintetizou
um grande número de poliésteres com massa molecular entre 2500 e 5000. Nos
seus estudos estavam ω-amino ácidos, obtendo poliamidas com grau de
polimerização de cerca de 30, os quais eram materiais serosos, insolúveis e duros
(FRED, 1964, p. 430).
As poliamidas são polímeros que contém na sua cadeia principal, grupos
amida, obtido frequentemente por policondensação de diácido e uma diamina ou de
um aminoácido. Podem também ser obtidas por reações de abertura de anel de
lactamas. As poliamidas são também conhecidas como nylons (ANDRADE et al.,
2001).
A policondensação é a designação atribuída à condensação entre compostos
com, pelo menos, dois grupos reativos (por exemplo, grupos carboxila, amina,
hidroxila). Dá-se a eliminação contínua de pequenas moléculas (por exemplo, água,
amoníaco, cloreto de hidrogênio) e formam-se macromoléculas em cadeia ou
reticuladas.

O

policondensação

produto
pode

final

tem

envolver

a
dois

designação
ou

mais

de

policondensado.

monômeros

A

diferentes

(copolimerização). A policondensação é um dos três processos que se utilizam para
a fabricação de plásticos, como por exemplo, poliamidas e poliésteres (INFOPÉDIA
DICIONÁRIOS PORTO EDITORA, 2015).
As poliamidas são formadas por grupos amino (NH2) e carbonila (C=O)
separados por variadas unidades de metileno (CH2). Os tipos das poliamidas são
diferenciados pela distância entre o grupo amino e carbonila (indicados por a e b na
Figura 3-7), quanto mais curta essa distância, maior a densidade, temperatura de
fusão, maior absorção de água, resistência a tração, rigidez, dureza e resistência
afluência da poliamida (SILVA et al., 2010).
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Figura 3-7 - Estrutura química geral das poliamidas

Fonte: SILVA et al. (2010)

A estrutura da poliamida é polar, favorecendo a formação de ligações
secundárias (do tipo pontes de hidrogênio) entre as cadeias poliméricas demostrado
na Figura 3-8. O empacotamento das moléculas é favorecido por essas ligações,
resultando em alta cristalinidade, que leva à alta resistência, alta rigidez, entre outras
propriedades (SILVA et al., 2010).
Figura 3-8 - Esquema de cadeias de poliamidas paralelas unidas por pontes de
hidrogênio
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados de SILVA et al. (2010)

Nos itens abaixo estão representadas as estruturas das poliamidas estudadas
no presente trabalho (PA 6.10; PA 6.12 e PA12):

3.2.1.1 Poliamida PA 6.10 - Poli(hexametileno-sebacarnida)
A poliamida PA 6.10 (Figura 3-9) é produzia a partir da polimerização do
hexametileno diamina com um ácido dibásico (PAGE, 2000, p. 5).
Figura 3-9 - Estrutura química da poliamida PA 6.10

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.2.1.2 Poliamida PA 6.12 – Poli(hexametileno dodecanamida)
É produzida pela polimerização de hexametileno diamina com 1,12-ácido
dodecanodióico, representada na Figura 3-10. Esta poliamida apresenta a
combinação de boas propriedades térmicas mecânicas e elétricas, estabilidade
dimensional, propriedades de barreira e resistência química. A aplicação automotiva
inclui acessórios, vedações e forros, revestimentos para cabos e tubos (PAGE,
2000, p. 5-11).
Figura 3-10 - Estrutura química da poliamida PA 6.12

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.1.3 Poliamida 12 - Polidodecanamida
Poliamida 12 absorve menos umidade comparada com outros tipos de
poliamida. Suas propriedades mecânicas são similares às outras em termos de
resistência à fadiga e impacto, baixo coeficiente de atrito e resistência a
hidrocarbonetos aromáticos, também apresenta menor ponto de fusão. Sua
estrutura química esta apresentada na Figura 3-11 (PAGE, 2000, p. 3-7).
Figura 3-11 - Estrutura química da poliamida PA12

Fonte: Elaborado pelo autor

As temperaturas de fusão dessas poliamidas estão apresentadas na Tabela
3-1.
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Tabela 3-1 - Ponto de fusão das poliamidas
Poliamidas

Ponto de Fusão °C (Tm)

PA 6.10

~ 223

PA 6.12

~ 212

PA 12

~ 175

Fonte: Elaborado pelo autor com dados PAGE (2000) e NELSON (1976)

3.2.2 Propriedade das poliamidas
Para a engenharia, as poliamidas estão entre os mais importantes
termoplásticos. Desde quando foram introduzidas, na forma de fibras, suas
aplicações expandiram consideravelmente. Atualmente podem ser encontradas em
diversas formas: fibras, filmes, moldados, injetados. As poliamidas demonstram sua
propriedade de resistência ao desgaste e à abrasão, menor custo e peso quando
comparados com

outros

materiais. Existem

algumas limitações em

suas

propriedades mecânicas como sensibilidade a triaxialidade de tensão (corresponde
ao aumento das tensões ao redor de uma trinca) e fragilidade ao entalhe. Algumas
propriedades mecânicas como: baixa temperatura de deflexão, alta absorção de
água e instabilidade dimensional pode limitar seu uso (DOMINGOS, 2011).
As poliamidas apresentam boa resistência a solventes, apenas fenóis, cresol e
ácido fórmico conseguem dissolve-las em temperatura ambiente. Ácidos fortes tem
pouco potencial para degrada-las. Descolorem no ar a temperaturas próximas de
130 °C, sendo degradadas por hidrólise e temperaturas elevadas. Facilmente
estabilizadas ou pigmentadas com negro de fumo, têm baixa gravidade específica,
sua flexibilidade e resistência são influenciadas pela umidade (FRED, 1964, p. 432).
Suas características são determinadas pelo grupamento amida (-CONH-),
presentes em sua estrutura química, podendo ser divididas em dois tipos: as que
são decorrentes da produção de diaminas e ácidos dibásicos e as decorrentes de
sua produção à base de aminoácidos. Constituem de áreas cristalinas empacotadas,
sólidas e rígidas, de alto ponto de fusão, unidas por regiões amorfas, contendo as
ligações de hidrogênio. As poliamidas 6,6 e 6,10 exibem bom alinhamento de
cadeias devido suas estruturas simétricas e lineares, apresentam também maior
cristalinidade, devido seu alto grau de ligações de hidrogênio (Figura 3-12).
(DOMINGOS, 2011).
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Figura 3-12 - Ligação de hidrogênio formada entre a carbonila e o
grupo NH de uma poliamida

Fonte: DOMINGOS (2011)

O grau da cristalinidade, perfeições estruturais, tamanhos da célula unitária e
da sua espessura da lamela estão relacionados à temperatura de fusão e as
entalpias. As propriedades físicas e mecânicas estão diretamente ligadas a
diferenças estruturais desses polímeros, onde o aumento da quantidade de grupos
metileno entre o grupamento amida, afetam as forças intermoleculares. Na Tabela
3-2 observa-se que a transição vítrea (Tg) influenciada pelo aumento dos grupos
metilênicos,

aumentando

a

mobilidade

entre

as

cadeias

poliméricas.

Consequentemente, o efeito da reação de hidrólise sobre a Tg e a absorção de água
será menor, quando o número de grupos metilênicos na cadeia linear for maior
(DOMINGOS, 2011).
Tabela 3-2 - Ponto de fusão e transição vítrea de algumas poliamidas
Poliamida

Transição Vítrea (Tg) °C

Ponto de Fusão (Tm) °C

Poliamida 6,6

~ 70

~ 260

Poliamida 6

~ 55

~ 220

Poliamida 11

~ 42

~ 190

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de DOMINGOS (2011)

3.2.3 Influência da umidade na estrutura da poliamida
Por ser mais higroscópica do que a maioria dos termoplásticos, a poliamida
tem a capacidade de absorver água tanto na forma líquida quanto na forma de
vapor, dependendo do tipo, numa proporção de 10% do peso do polímero. Tanto no
processamento quanto na concepção dos materiais produzidos em poliamidas
podem acarretar problemas devido à absorção de água, pois assim como as
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propriedades são comprometidas as dimensões de um material também podem
sofrer alterações afetando diretamente seu funcionamento (NELSON, 1976, p. 117).
A Figura 3-13 representa a interação das moléculas de água com o
grupamento principal CONH.
Figura 3-13 - Ação das moléculas de água sobre uma
molécula de poliamida

Fonte: SILVA et al. (2010)

A permeabilidade da água e gases depende diretamente do grau de
cristalinidade do polímero, a qual diminui fortemente com o aumento da
cristalinidade. No entanto, com o aumento da proporção de CH2 / CONH no polímero
ocorre diminuição da permeabilidade, ou seja, a poliamida 66 tem maior
permeabilidade em comparação a poliamida 11. No entanto a permeabilidade
diminui com o aumento da cristalinidade (NELSON, 1976, p. 62-63).
3.2.4 Degradação da poliamida
No processo de síntese, ou até mesmo no processo de transformação de um
polímero, pode ocorrer a degradação do mesmo. Quando o polímero é submetido à
agitação em alta velocidade, fluxo turbulento e irradiação podem ocorrer alterações
na sua estrutura, levando a diminuição no peso molecular, pois a recombinação de
radicais não é favorecida. A degradação pode afetar o polímero química ou
fisicamente, por exemplo, a perda de elasticidade. Para combater a degradação dos
sistemas, certos estabilizantes que interferem com reações específicas podem ser
adicionados (RODRIGUEZ, et al., 2014, p. 477).
Fatores físicos e químicos podem degradar as poliamidas proporcionando
pequenas mudanças na sua estrutura. Fatores químicos provocam a oxidação da
poliamida, que produzem grupos hidroperóxidos, hidróxidos, carbonílicos, podendo
promover a formação de ligações cruzadas. A maior parte da degradação oxidativa
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ocorre na superfície devido a maior exposição à luz, oxigênio e altas temperaturas. A
hidrolise é um processo químico e importante na degradação da poliamida. A reação
ocorre iniciada pela presença de água catalisada por ácidos e bases levando à cisão
de cadeia (SEIXAS, 2013).

3.2.4.1 Degradação por oxidação
O processo de oxidação descrito abaixo é o ataque do oxigênio e da água aos
quais vários polímeros estão sujeitos:
Iniciação:

Produção de radicais R⋅

Propagação: R⋅ + O2 → ROO⋅
ROO⋅ + RH → ROOH + R⋅
Terminação:

R⋅ + R⋅
ROO⋅ + ROO⋅

Produtos inativos

R⋅ + ROO⋅
Onde RH é a poliamida, R⋅ é o radical livre, ROO⋅ é o radical hidroperoxi e
ROOH ao hidroperóxido (NELSON, 1976, p. 74).
Ligações covalentes carbono-carbono, ligações peróxido, e às vezes
hidroperóxidos, embora qualquer ligação carbono-hidrogênio possa ser atacada, as
posições que são especialmente vulneráveis são aquelas adjacentes a uma dupla
ligação, uma ligação éter, ou um carbono terciário (RODRIGUEZ et al, 2014, p. 480).
Algumas estruturas e as indicações das principiais regiões propícias a sofrerem
clivagem (quebra) estão apresentadas na Figura 3-14, assim como a taxa de
oxidação. Contudo, pode-se observar que as ligações adjacentes a uma dupla
ligação são realmente mais vulneráveis (RODRIGUEZ et al. 2014, p. 481).
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Figura 3-14 – Estruturas x Taxa de oxidação relativa
Estruturas
Taxa de oxidação relativa

Fonte: RODRIGUEZ et al. (2014, p. 481).

3.2.5 Degradação térmica
O conhecimento da degradação térmica das poliamidas em presença de
oxigênio ou sob uma atmosfera inerte é importante no processamento, uma vez que
a qualidade de uma fibra é grandemente afetada pela degradação não controlada.
Em extrusão e moldagem por injeção as propriedades também são afetadas pela
degradação. Ocorrem algumas rações de degradação como cisão de cadeia,
reticulação (cross-linking, ligações entre moléculas lineares produzindo polímeros
tridimensionais com alta massa molar) e alteração nos grupamentos laterais
(CALLISTER; RETHWISCH, 2009, p. 90) e (RODRIGUEZ, et al, 2014, p. 484).
Neste

estudo, as poliamidas serão

submetidas a um

processo

de

envelhecimento térmico na presença de combustível. Abaixo estão apresentadas as
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principais

reações possíveis

nas

poliamidas submetidas ao

processo

de

envelhecimento no combustível.

3.2.5.1 Cisão de cadeia
As ligações são rompidas aleatoriamente dentro das moléculas de polímero.
Cada ruptura de ligação cria outra molécula, reduzindo o peso molecular médio. A
hidrólise de um poliéster é um exemplo de um processo de cisão aleatória, uma vez
que a susceptibilidade de uma ligação não depende muito do tamanho molecular
(RODRIGUEZ et al, 2014, p. 484).
Na poliamida, a cisão ocorre no grupo -NH·CH2- para produzir um fragmento
contendo uma extremidade de carbonamida e outro fragmento de hidrocarboneto
insaturado. A Figura 3-15 ilustra a uma reação de cisão (NELSON, 1976, p. 71-72).
Figura 3-15 - Reação de cisão
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-CO NH (CH 2)4 -CH 2

. CO. NH-CH

. .
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.

(CH 2)4 CO NH-

. . NH-

-CO NH CH 2 (CH 2)4 CO NH 2-CH 2 :CH (CH 2)3 CO
Fonte: NELSON (1976, p. 72).

3.2.5.2 Reações de hidrólise
Algumas reações como hidrólise são impermeáveis a agentes químicos nas
regiões cristalinas. As reações de solvólise geralmente constituem na quebra de
ligações C-X, sendo X um heteroátomo podendo ser O, N, P, S, Si ou halogénio. Na
poliamida a solvólise atinge a cadeia principal, que contém o heteroátomo
implicando na sua ruptura:
..-C-X-X- … + YZ

… -C-X-Z + Y-C-

Os agentes comuns de solvólise (YZ) são água (hidrólise), álcoois (alcoólise),
ácidos (acidólise), amônia (aminólise), etc. Com relação aos polímeros a hidrólise é
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uma das principais reações de degradação. Se inicia no pH menor ou igual a 7 por
um processo de protonação que é seguido pela adição de água (H 2O) e clivagem da
ligação éster, exemplo na Figura 3-16 (FELDMAN, 1989, p. 547-548).
Figura 3-16 - Reação de hidrólise
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Fonte: FELDMAN (1989, p. 547).

3.2.5.3 Imidas como produtos de oxidação
Os amino-metilenos são os grupos mais reativos na oxidação radicalar, a maior
parte dos produtos estáveis deve resultar de reações dos radicais ou hidroperóxidos.
Os grupos reativos estão apresentados na Figura 3-17, onde P representa a cadeia
do polímero (RICHAUD, et al, 2013).
Figura 3-17 - Grupos reativos no processo de oxidação

Fonte: RICHAUD et al. (2013)

No processo de desproporção (tipo específico de reação redox em que um
elemento de uma reação sofre oxidação e redução para formar dois produtos
diferentes), as imidas (P=O) aparecem praticamente como um importante produto
estável, resultante de ataques de amino metilenos. Na Figura 3-18 estão
representadas possíveis reações (RICHAUD, et al, 2013).
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Figura 3-18 - Mecanismos de reação na formação de imidas

Fonte: RICHAUD et al. (2013)

As duas primeiras reações contribuiriam para diminuir a eficiência de iniciação.
A terceira reação é a decomposição induzida de POOH, substitui um radical POO°
relativamente seletivo por um radical altamente reativo (e não seletivo) HO°. A última
ração é o modo de terminação predominante no excesso de oxigênio que ocorre à
formação de um álcool aparentemente instável. Contudo, os Amino hidroperóxidos
são efetivamente instáveis uma vez que a sua decomposição pode ser estudada
mesmo a baixas temperatura. As imidas são os principais produtos de oxidação e
seu rendimento é consideravelmente maior em heterociclos do que em amidas
alifáticas (RICHAUD et al, 2013).
A clivagem das imidas também pode formar outros produtos de degradação
como amidas, ácidos e aldeídos, exemplo na Figura 3-19 (GONÇALVES;
POULSEN; OGILBY, 2007)
Figura 3-19 - Mecanismo para formação de imida e outros produtos

Fonte: GONÇALVES; POULSEN; OGILBY (2007)
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3.2.6 Aplicações das poliamidas
As poliamidas são aplicadas em diversas áreas na fabricação de materiais
como: na indústria de transporte, em engrenagens, em limpadores de para-brisas,
velocímetros, ventiladores para motor, reservatórios de fluidos para freios,
componentes mecânicos para aparelhos domésticos; malhas para meias e roupas;
fios de pescar; materiais esportivos, entre outros. Na indústria automotiva a
utilização desse polímero também se dá pela grande vantagem de diminuir o peso
do carro, consequentemente a redução e consumo de combustível (MANO, 1991).
Devido as suas propriedades de alta resistência, alta rigidez, boa resistência a
brasão, resistência química, baixa permeabilidade de gás e vapores, entre outras, as
poliamidas são muito utilizadas na fabricação de peças automotivas que ficam em
contato direto e indireto com o combustível de um automóvel. Na Figura 3-20
seguem algumas peças fabricadas em poliamidas utilizadas em automóveis (MANO,
1991) e (NORMA GROUP, 2015).
Figura 3-20 - Peças automotivas fabricadas em poliamidas

Conector fabricado em

Conector fabricado em

Poliamida-12, utilizado no

Conector fabricado em

Poliamida-6 ou 12, utilizados

acoplamento do tanque e

Poliamida-6, utilizados em

nas ligações de tubos de

as tubulações.

diversas conexões.

plásticos sem necessidade
de braçadeiras.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da NORMA GROUP (2015).

3.2.6.1 Evolução da inserção das poliamidas na indústria automobilística, tanques
de combustível como exemplo
Os tanques em PEAD (Polietileno de alta densidade) moldados por sopro
foram os primeiros materiais a substituir os tanques de aço, seu grande volume de
produção em 1973. O estimulo dessa mudança se deu pela constatação de que os
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tanques de plástico poderiam ser facilmente fabricados em diferentes formas, sendo
esses potencialmente mais seguros do que os tanques de metais. O material a ser
adotado teria de ter um custo aceitável além de oferecer a melhor impermeabilidade
à gasolina, a poliamida correspondia a esse grupo, porém era extremamente difícil
de fabricar recipientes grandes com resistência adequada ao impacto. Então PEAD
de alto peso molecular rapidamente se tornaram o material escolhido devido à sua
processabilidade em grandes moldes de sopro e sua excelente resistência ao
impacto. Por conta do seu processo de fabricação, os tanques moldados
rotativamente para veículos pesados normalmente não precisam de tratamento de
superfície, pois o diesel é menos volátil e menos impermeável. Com o avanço da
tecnologia de extrusão e moldagem por sopro, deslocam os processos de
tratamento de superfície. Outros processos foram sendo criados, como a introdução
de camadas de poliamida 6 segurando a camada de PEAD. Esta combinação
PEAD-PA 6 mostrou ser satisfatória para combustíveis à base de metanol e
gasolina. Esse processo foi sendo aperfeiçoado incorporando até seis camadas em
uma única operação de moldagem por sopro, para assegurar a impermeabilidade. A
Ford nos EUA em 1993 começou uma pequena escala também com álcool etilenovinílico sendo uma barreira contra o metanol. (MAXWELL, 1994, p. 145 a 147).
O processo de produção da poliamida em superfície foi otimizado por
moldagem de sopro, esse processo foi adotado por grandes montadoras dando o
nome de barreira laminar. As tampas dos tanques de gasolina foram moldadas em
poliamida por injeção há muitos anos. O metanol contido em combustíveis tem
influenciado a fabricação de outros acessórios do tanque de combustível, Tais como
o gargalo de enchimento e os medidores de níveis (MAXWELL, 1994, p. 145 a 147).
3.3 Biodiesel
Com o esgotamento do petróleo fóssil e deterioração do meio ambiente,
energias renováveis e limpas estão se tornando muito importante para o
desenvolvimento sustentável da humanidade. Compreende-se que o biodiesel é
uma das energias renováveis mais adequadas no momento. O biodiesel é uma
mistura de ésteres mono-alquílicos produzida a partir de fontes biológicas, tais como
óleos vegetais, gorduras animais, resíduos óleo de cozinha, óleo de algas. Além
disso, os problemas ambientais causados pela emissão de gases por combustão de
combustíveis fósseis também têm incentivado a produção de biodiesel, o que é
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considerado ser um combustível de carbono neutro, sendo que as plantas capturam
o CO2 emitido pela queima do biodiesel e separa o Carbono e o Oxigênio,
neutralizando suas emissões (ECCOAMBIENTAL e FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO,
2005).
O maior obstáculo de comercialização de biodiesel é o preço de matériasprimas, que ocupa 70 % do custo de produção de biodiesel e a tecnologia de
produção do mesmo. Devido a grande demanda dos transportes e de energia
elétrica do mundo, milhões de volumes de petróleo fóssil estão a ser utilizados para
satisfazer esse aumento. No entanto, em comparação com o óleo bruto, matériaprima de biodiesel, todos os tipos de gordura e óleos são limitados. Até agora, a
utilização de óleo comestível para produção de biodiesel tem sido amplamente
discutida na literatura. No entanto, com a gravidade da crise alimentar, óleo
comestível utilizado para o biodiesel de matéria-prima está em risco crescente,
especialmente em países em desenvolvimento, incluindo a China. Além disso, em
larga escala plantação de matéria-prima de óleo vegetal para biodiesel pode causar
um problema na biodiversidade (YAN et al., 2014).
3.3.1 Obtenção do Biodiesel
Um dos processos mais utilizados para obtenção de biodiesel é a
transesterificação de óleos e gorduras (triacilglicerídeos). Essa reação química está
relacionada à transformação de óleos ou gorduras de origem vegetal ou animal, com
álcoois de cadeia curta e também conhecida como alcoólise. Consiste na reação
entre um éster e um álcool, com formação de outro éster e outro álcool. Na
Figura 3-21 é demonstrada a reação de transesterificação (MENEGHETTI;
MENEGHETTI; BRITO, 2013)
Figura 3-21 - Reação geral de transesterificação

Fonte: MENEGHETTI; MENEGHETTI; BRITO (2013)

A transesterificação pode ser realizada tanto em meio ácido quanto em meio
básico, sendo que na presença de um catalisador alcalino ela ocorre de maneira
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mais rápida, obtendo maior rendimento e seletividade, reduzindo assim problemas
relacionados à corrosão dos equipamentos (FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO, 2005).
Os ácidos, alcalinos e enzimas são os catalisadores usados nas reações de
transesterificação. Na classe dos alcalinos o hidróxido de sódio, metóxido de sódio e
hidróxido de potássio são os mais utilizados, pois eles agilizam o processo, por outro
lado esse catalisador aumenta formação de sabão como reação secundária, sendo
essa reação indesejada pois compromete o rendimento de biodiesel. Para os
catalisadores ácidos, sendo o ácido sulfúrico, ácido clorídrico e ácido sulfônico
catalisadores mais utilizados nessa classe, eles evitam a formação de sabão, porém
torna o processo mais lento em comparação com os catalisadores alcalinos, além da
necessidade de condições extremas. Os catalisadores tipo enzima que incluem
silicatos de titânio, resinas de permuta aniônica, compostos de metais alcalinoterrosos, entre outros. Sua utilização reduz os custos de pós-tratamento, além de
produzirem sabão através da neutralização dos ácidos graxos livres. O ponto
limitante do uso desses catalisares são as condições extremas de temperatura e
pressão no processo de transesterificação além de ser mais lento que o catalisador
alcalino (SUNDUS; FAZAL; MASJUKI, 2017).
3.3.2

Degradação do biodiesel
Existem fatores que mudam as propriedades do biodiesel em relação ao diesel

sendo uma delas a estabilidade, que é a capacidade do combustível em se alterar
quimicamente e fisicamente, quando ocorre a interação com o ambiente. A presença
de metais, temperatura, microorganismos, agentes precursores são fatores que
aceleram a degradação desse combustível. Formações de sedimentos durante o
período de armazenamento é derivado de processos térmicos e/ou oxidativos.
Fenômenos como corrosão dos tanques e tubulações pela presença de ácidos e
peróxidos, aumento no consumo de combustíveis, entre outros são resultados do
processo de oxidação (AGUIAR, 2013).
Durante o período de armazenamento, podem ocorrer alterações das suas
características, sendo essas provocadas por reações de auto-oxidação dos ésteres
insaturados por serem mais reativos com o oxigênio do ar ou da água. Ocorrendo a
elevação da viscosidade devido aos produtos de reação que se decompõe em
espécies de alta massa molecular, ocorre também a alteração da cor (AGUIAR,
2013).
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A decomposição de hidroperóxido (ROOH) formados a partir de reações de
moléculas lipídicas com oxigênio na presença de catalisadores, como luz visível,
irradiação, temperaturas elevadas, entre outros geram radicais livres, responsáveis
pelo processo de oxidação que é dividido em três etapas. A primeira etapa chamada
de iniciação ou indução, responsável pela formação dos primeiros radicais. A
segunda etapa é a propagação que já apresenta cheiro desagradável, marcada pela
presença de peróxidos e seus produtos de degradação que aumentam rapidamente.
A terminação é a terceira etapa do processo, característico pelo forte odor, mudança
de cor, viscosidade e composição formando fragmentação de peróxidos nas
insaturações, liberação de aldeídos, ácidos carboxílicos e polímeros (ANTONOFF,
2010) e (ALMEIDA, 2007)
Contaminação por metais pode ocorre no biodiesel decorrente ao contato com
componentes metálicos do sistema de distribuição ou armazenamento. Esse
também é um dos fatores que influenciam a estabilidade do biodiesel. A presença de
metais pode catalisar reações de oxidação na sua etapa de iniciação. O sódio, o
potássio, o cálcio, o magnésio e fósforo são os metais monitorados por legislação,
eles podem estar na forma de sólidos abrasivos ou oriundos da matéria prima,
sendo eventuais resíduos do processo de neutralização (ANTONOFF, 2010).
3.3.3 Vantagens e Desvantagem do biodiesel
Segundo CANDEIA (2013) e SUNDUS; FAZAL; MASJUKI (2017) o biodiesel
aponta algumas vantagens e desvantagens, descritas abaixo:

3.3.3.1 Vantagens do biodiesel:


aumenta a vida útil do motor por apresentar expressiva melhora na sua
lubrificação;



ausência de enxofre e compostos aromáticos. sem formação SO2 e
compostos cancerígenos na sua combustão;



é biodegradável, e não tóxico;



maior ponto de fulgor quando comparado ao diesel convencional, não é
inflamável, proporcionando uma maior segurança em condições normais de
transporte, manuseio e armazenamento;
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possui teor médio de oxigênio em torno de 11 % e composição química
homogênea, favorecendo uma combustão mais completa, eficiente, além de
expelir menos resíduos para a atmosfera;



tem número de cetano elevado (superior a 50) e consequentemente, elevado
poder de autoignição e combustão.

3.3.3.2 Desvantagens do biodiesel:


auto-oxidação;



baixa estabilidade térmica, corrosão, desgaste do material e maior consumo;



cristalização em baixas temperaturas: a viscosidade do biodiesel aumenta
bastante em regiões de clima muito frio, podem ocorrer formações de
pequenos cristais, que se unem e impedem o bom funcionamento do motor.
para evitar esse problema, existem diversas precauções que podem ser
tomadas, como por exemplo, o uso de aditivo ou de mistura biodiesel/diesel
mineral;



maior sensibilidade à luz, à temperatura e à umidade;



o biodiesel possui um menor poder calorífico, esta desvantagem é pequena
em torno e 5% em relação ao diesel convencional.

3.3.4 Especificações e controle de qualidade
O biodiesel é decorrente de diversas fontes tanto animal como vegetal,
consequentemente

apresentam

origem

e

características

físico-químicas

diversificadas. Por esse motivo, é imprescindível o controle de qualidade desse
combustível, para assim evitar danos ao motor. Países como Alemanha, Áustria,
Itália, França, Republica Tcheca e os Estados Unidos, já estabeleceram padrões e
diretrizes para garantir a qualidade do biodiesel. Já no Brasil, também existem
diretrizes para assegurar a conformidade do biodiesel, sendo editadas pela Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural (ANP), Portaria ANP nº 240 de 25/08/2003 Dispõe sobre a autorização prévia da Agência Nacional do Petróleo para a utilização
de combustíveis não especificados no País. Outra diretriz é a Portaria ANP Nº 255,
DE 15.9.2003 (trata das limitações que oferece para o aproveitamento de todos os
óleos vegetais que se encontram disponíveis no território nacional. No entanto, é
importante frisar que a especificação define a qualidade do produto a ser utilizado
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puro, ou seja, sem a sua diluição com diesel de petróleo). Ambas portarias foram
baseadas nas normas DIN e ASTM (LÔBO; FERREIRA; CRUZ, 2009).
Os parâmetros de qualidade atribuídos ao biodiesel podem ser definidos em
dois grupos sendo as características físico-químicas e a composição química. Tendo
em vista esses parâmetros, a maior preocupação é a estabilidade oxidativa, pois
como já foi citado, os produtos formados por essa reação são responsáveis pela
depreciação de peças do motor (CANDEIA, 2013).
3.4 Técnicas analíticas para caracterização das poliamidas
Nesse capítulo serão abordadas as técnicas analíticas usualmente utilizadas
na caracterização de polímeros as quais foram aplicadas no presente trabalho para
caracterizar as modificações químicas e morfológicas que ocorreram nas poliamidas.
3.4.1 Espectrofotometria no Infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR)
É uma técnica muito utilizada para análise orgânica, sendo amplamente
empregada nas áreas de química de produtos naturais, síntese e transformações
orgânicas (LOPES; FASCIO, 2004).
Permitem a utilização em amostras em estado sólido amorfo ou cristalino,
soluções aquosas, solventes orgânicos, filmes, pastilhas de KBr e membranas
(FORATO et al., 2010)
A técnica baseia-se na observação de bandas de absorção de energia
provocadas quando uma radiação na faixa do infravermelho (entre 4000 cm-1 e
400 cm-1) incide sobre uma molécula. A radiação infravermelha é absorvida e
convertida em energia de vibração molecular. Os espectros vibracionais aparecem
como bandas, em vez de linhas, porque uma única alteração de energia de vibração
é acompanhada por um número de alterações diferentes, classificadas como
estiramentos simétricos e assimétricos, deformações axiais e/ou deformações
angulares. A frequência ou comprimento de onda de absorção depende da massa
relativa, de forças de ligação e geometria dos átomos (SILVERSTEIN e WEBSTER,
1996).
Essa técnica foi utilizada a fim de investigar os grupos funcionais presentes nas
amostras de poliamida, bem como investigar possíveis modificações estruturais
decorrentes do processo de envelhecimento nas duas blendas de biodiesel. As
análises nas poliamidas foram realizadas por técnicas de ATR (Refletância total
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atenuada) que é normalmente utilizado para amostras poliméricas, nesse caso foi
analisada a parte superficial do material que ficou em contato com o biodiesel
(HOLLER; SKOOG CROUCH, 2009).
3.4.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
É uma técnica de análise térmica onde ocorre o monitoramento das variações
da entalpia correlacionando com uma amostra de interesse a um material de
referência termicamente inerte, e ambos são submetidos a uma programação de
temperatura controlada (DENARI; CAVALHEIRO, 2012.).
A técnica permite o acompanhamento dos efeitos de calor associados com
alterações físicas ou químicas da amostra: transições de fase (fusão, ebulição,
sublimação, congelamento inversões de estruturas cristalinas) ou reações de
desidratação de decomposição, de óxido-redução, etc capazes de causar variações
de calor. Efeitos endotérmicos ocorrem em transições de fase, desidratações,
reduções e certas reações de decomposição, já o efeito exotérmico ocorre nas
cristalizações, oxidações, algumas reações de decomposição. As variações de
entropia (transições de segunda ordem), também podem ser vistas por esta técnica
(IONASHIRO, 2004).
3.4.3 Análise Termogravimétrica (TGA)
A técnica de Análise Termogravimétrica é capaz de mensurar a massa de um
polímero em função da temperatura ou tempo no momento em que a amostra é
submetida a uma programação de temperatura e atmosfera controladas. O range de
temperatura geralmente varia da ambiente a 1000 °C, podendo ser maior
(principalmente na presença de produtos inorgânicos). Um gás inerte como azoto ou
hélio é purgado para dentro do equipamento flui através da amostra criando uma
atmosfera inerte. Nitrogênio, oxigênio e ar seco também podem ser empregados
como gases de arraste, de acordo com o tipo de reação que se quer acompanhar
durante o aumento da temperatura e a perda de massa do produto. Essa técnica
permite

acompanhar

as

reações

de

desidratação,

oxidação,

combustão,

decomposição, entre outras (MENCZEL; PRIME, 2009, p. 241). Por essa técnica
também é possível a determinação de negro de fumo, uma vez que essa espécie
não se decompõe termicamente em atmosfera de N2, a conversão para o oxigênio
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ou ar comprimido é necessária para a formação de CO 2 na temperatura de 500 °C
(CANEVAROLO, 2007, p. 225).
A perda de massa dos polímeros pode ser categorizada como componentes
voláteis, tais como humidade, solventes residuais, aditivos ou oligômeros (polímero
com pequeno número de unidades de monômeros) de baixa massa molecular que
geralmente evaporam ou se decompõe entre a temperatura ambiente e 300 °C,
produtos de reação, tais como água e formol, a partir da cura de fenol e amino que
geralmente perdem massa entre 100 °C e 250 °C e também produtos de
degradação voláteis, resultantes da cisão de cadeia que ocorrem em temperatura
acima de 200 °C, porém não mais de 800 °C (MENCZEL; PRIME, 2009, p. 241).
As curvas de DTG apresentam as inflexões da curva de TGA, sutis variações
de massa são destacadas. Quando ocorrem reações sobrepostas, as curvas de
DTG apresentam sinais sobrepostos (CANEVAROLO, 2007, p. 216).
3.4.4 Difração de raios-X
Técnica analítica na qual utiliza o espalhamento coerente da radiação X, por
estrutura organizada (cristais), que permite realizar o estudo morfológico em
materiais podendo também determinar sua estrutura cristalina e fração. O
fundamento da técnica consiste na geração de raios-X através do bombardeamento
de um alvo (fonte) com elétrons de alta energia. Quando o feixe incide sobre o alvo,
os elétrons provocam a emissão de fótons de radiação X, suas características
variam de acordo com o alvo. Sendo o feixe de elétrons de alta energia, elétrons
próximos ao núcleo são ejetados para regiões afastadas do mesmo, liberando
energia na forma de um fóton de radiação X (CANEVAROLO, 2007).
3.4.5 Microscopia eletrônica de varredura
Esta é uma ferramenta utilizada para estudo de estruturas superficiais ou
subsuperficiais, as imagens possuem alta profundidade de foco, possibilitando a
visualização de diferentes relevos na superfície da amostra. Produz imagens de alta
resolução que facilitam a ampliação de detalhes sem perder a nitidez, a microscopia
eletrônica utiliza elétrons para formação da imagem, tendo como principal vantagem
sua alta resolução. Seu feixe é produzido por emissão de campo (FESEM) que
permite visualizar detalhes menores que 1 nanômetro. A emissão de elétrons
secundários e elétrons retroespalhados são emitidos pela irradiação da amostra com
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os elétrons. Com os detectores específicos para esses elétrons é possível obter as
imagens dos materiais, essas são formadas pela coleta do sinal decorrente da
posição do feixe sobre a amostra. Os elétrons secundários são detectados a partir
da produção do sinal elétrico a cada ponto varrido da superfície da amostra.
Simultaneamente este sinal também é varrido através de uma tela de um tubo de
raios catódicos (CRT) e um amplificador de corrente do detector modula o brilho. A
varredura do feixe de elétrons e a varredura do sinal intensificado no CRT na
amostra são sincronizadas, preservando a correlação espacial entre a amostra e a
imagem (CANEVAROLO, 2007).
A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada com objetivo de visualizar
possíveis alterações morfológicas das poliamidas após o contato com o biodiesel.
3.5 Técnicas de caracterização e monitoramento do biodiesel
Nesse capítulo são abordadas as técnicas usualmente utilizadas na
caracterização e monitoramento das blendas de biodiesel a fim de estudar suas
alterações.
3.5.1 Espectrofotometria no Infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR)
Conforme evidenciado no item 3.4.1, é uma técnica muito utilizada na
investigação dos grupos funcionais presentes em uma matriz. Foi utilizada no
monitoramento do biodiesel a fim de se obter informações sobre migração das
poliamidas ou outros componentes que a constitui, assim como verificar anomalia
dessas blendas.
3.5.2 Teor de Água
A água promove a hidrólise do biodiesel resultando em ácidos graxos livres e a
proliferação de micro-organismos, corrosão em tanques de estocagem com
deposição de sedimentos. Sendo o biodiesel um material higroscópico, o teor de
água deve ser monitorado durante o armazenamento (LOBO; FERREIRA; CRUZ,
2009).
Para realizar o monitoramento das blendas, o ensaio foi conduzido seguindo a
norma ASTM E203 (Método volumétrico para determinação do teor de água usando
Karl Fischer), sendo um método realizado por aplicação da titulação volumétrica de
Karl Fischer (KF) para determinação água livre. Este método de ensaio é projetado
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para uso com sistemas de titulação automatizados, capazes de determinar o ponto
final de titulação KF por potenciômetro.
3.5.3 Estabilidade oxidativa
Biodiesel deve exibir alta estabilidade à oxidação para uso como combustível
no motor de ignição de compressão. Porém, quando exposto à atmosfera, o
biodiesel absorve e reage com oxigénio para produzir gomas insolúveis, aldeído,
álcoois, ácidos carboxílicos de cadeia curta e sedimentos. Na precipitação estes
produtos insolúveis resultam em obstrução, incrustação e corrosão do tanque
(LANJEKAR; DESHMUKH, 2016).
A oxidação do biodiesel está atrelada a instauração das cadeias graxas, ou
seja, quanto maior a instauração, mais suscetível é o biodiesel. Em condições
inadequadas como calor, luz, umidade, ar e metais, os ésteres presentes no
biodiesel induzem formação de radicais livres iniciando o processo oxidativo.
(ANTONOFF, 2010).
O método proposto para monitorar a estabilidade do biodiesel, foi realizado
conforme norma DIN EN 15751 (Determinação da estabilidade de oxidação pelo
método de oxidação acelerada). A norma determina a estabilidade de oxidação de
combustíveis para motores a diesel, por meio da medição do período de indução do
combustível até 48 h. O método é aplicável aos ésteres metílicos de ácidos graxo
destinados a utilização como biocombustível ou como um componente de mistura
para combustível diesel (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2014).
3.5.4 Número de acidez total
Os óleos e gorduras são constituídos por ácidos graxos na forma de mono, di e
triglicerídios. Grandes quantidades desses ácidos livres indicam que o produto está
degradando. Um elevado grau de acidez demonstra que o biodiesel está sofrendo
quebras em sua cadeia de trigliceróis liberando ácidos graxos (SANTOS; FRAGA,
2014).
O monitoramento desse índice foi realizado seguindo a norma ASTM D974
(Número de Ácido e Base por Titulação com Indicador de Cor). O método proposto
pode indicar mudanças relativas que ocorrem no óleo durante a utilização sob
condições de oxidação (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS,
2015).
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3.5.5 Índice de peróxido
O índice de peróxido é usado no monitoramento da estabilidade do biodiesel,
que detecta a presença de hidroperóxido formado no processo de oxidação. Duas
normas foram utilizadas sendo a ASTM D3703 - 13 que determina o teor de
hidroperóxido expresso como o número de hidroperóxido de turbina de aviação,
gasolina e combustíveis diesel. Este método detecta hidroperóxidos tais como
hidroperóxido de t-butila e hidroperóxido de cumeno. Não detecta hidroperóxidos
estericamente impedidos tais como dicumil e hidroperóxidos de di-t-butila.
Outra norma utilizada foi a AOCS Cd 8b-90, que determina todas as
substâncias, em termos de miliequivalentes de peróxido por 1000 gramas de
amostra de teste, que oxidam o iodeto de potássio sob as condições do teste. Esse
método é aplicável a todas as gorduras e óleos normais, incluindo a margarina. É
um método alternativo por ser altamente empírico, e qualquer variação no
procedimento de teste pode resultar em resultados erráticos (AOCS Cd 8b-90).
As normas utilizadas foram estipuladas no início do projeto, porém sua eficácia
para os materiais analisados não tinha sido avaliada anteriormente.
3.5.6 Espectrômetro de Emissão Atômica de Plasma
A Espectrometria de Emissão Atômica de Plasma (ICP OES) é o método
analítico indicado para o monitoramento de metais no biodiesel. O princípio da
técnica consiste na propriedade dos átomos emitirem radiação eletromagnética
quando submetidos a determinadas condições. A ionização dos elementos é
realizada pelo plasma indutivo de argônio. Devido sua alta energia (7000 K e 10000
K), o plasma possibilita a quantificação de uma ampla faixa de analitos (CENTRAL
ANALÍTICA INSTITUTO DE QUÍMICA, acesso em 2017).
3.5.7 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN)
A RMN é um fenômeno físico, que estuda moléculas contendo núcleos
magnéticos, ou seja, que apresentam spins nucleares desemparelhados. Os núcleos
magnéticos se alinham quando submetidos a um campo magnético externo e este
alinhamento é perturbado por um campo eletromagnético potente e curto, aplicado
às moléculas, na forma de um pulso de radiofrequência. O sinal é formado pelo
tratamento dos dados (transformada de Fourier), obtidos a partir dos sinais captados
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por um detector para medir o retorno dos spins nucleares ao estado degenerado
(CAMPBELL; WHITE, 1989).
3.6 Estudos realizados em materiais poliméricos em contato com diferentes
combustíveis
Devido às altas temperaturas geradas pela combustão do combustível nos
motores a diesel, os componentes poliméricos contidos no motor e no sistema de
fornecimento de combustível sofrem estresse térmico, que podem ocasionar sua
degradação. A vida útil desses materiais pode ficar comprometida, alguns problemas
operacionais surgem como, por exemplo, vazamento, batimento de motor e falha da
bomba de combustível (WEI et al., 2017).
Os líquidos em contato com os polímeros podem ser absorvidos por eles
ocorrendo o inchamento desse material. Isso ocorre devido às pequenas moléculas
de soluto que se ajustam no interior e ocupam posições entre as moléculas do
polímero. As macromoléculas são separadas, o que faz com que o material se
expanda. Além disso, esse aumento na separação das cadeias resulta em uma
redução das forças de ligação secundárias intermoleculares, como consequência, o
material se torna menos resistente. (Seixas, 2014).
Ensaios realizados por Seixas (2014) avaliaram o comportamento das
propriedades de alguns plásticos em contato com etanol. Foram realizados estudos
da variação das propriedades físicas e químicas, onde quatro tipos de materiais
foram avaliados: PA 66 e PA 66 reforçada (PA 66 com 30% de fibra de vidro). Nesse
estudo, os materiais ficaram imersos no álcool etílico absoluto e álcool combustível à
60 °C e à temperatura ambiente por 30 dias.
A análise por espectrofotometria no infravermelho pode mostrar que após
imersão em etanol, em comparação ao material inicial, todas as bandas tiveram uma
significativa queda na sua absorbância. Principalmente na região de 1650 cm-1
possivelmente de um grupo C=O originado a partir do ataque químico do etanol
combustível ao polímero, demonstrando uma degradação do mesmo.
Os espectros de infravermelho das amostras da PA 66 antes da imersão se
sobrepõem aos espectros pós imersão. A amostra do grupo EA, ensaio em etanol
absoluto à temperatura ambiente possui as absorbâncias mais baixas desse
material, indicando que houve uma degradação mais intensa na amostra submetida
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a este ensaio. Sendo assim, a variação da intensidade das bandas remete a
degradação da poliamida conforme apresentado na Figura 3-22.
Figura 3-22 - Espectro no infravermelho das amostras de PA 66

EA - imersão em etanol p.a. à temperatura ambiente;
EB - imersão em etanol p.a. à 60°C;
CA - imersão em etanol combustível à temperatura ambiente;
CB - imersão em etanol combustível à 60°C.
Fonte: (SEIXAS, 2014)
O espectro da PA 66 reforçada antes da imersão se sobrepõem aos
espectros pós imersão. Essa amostra do grupo EB, ensaio em etanol absoluto à 60°C
possui as absorbâncias mais baixas desse material, indicando que houve uma degradação
mais intensa (Figura 3-23).
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Figura 3-23 - Espectro no infravermelho das amostras de PA 66 reforçada

EA - imersão em etanol p.a. à temperatura ambiente;
EB - imersão em etanol p.a. à 60°C;
CA - imersão em etanol combustível à temperatura ambiente;
CB - imersão em etanol combustível à 60°C.
Fonte: (SEIXAS, 2014)

O etanol por ter uma característica polar pode causar a degradação dos
materiais em contato com o combustível. Pode também ocasionar aumentos
significativos no volume de alguns polímeros, sendo responsável pela perda de
importantes componentes do material, como plastificantes (Seixas, 2014).
Nesse trabalho Seixas (2014) mostrou que a temperatura foi um fator
importante assim como a variação do combustível, que tornou os polímeros mais
suscetíveis a degradação. A propriedade de alta polaridade das cadeias de
poliamida tornou esse polímero favorável ao inchamento e ataque químico
provocado pelo etanol. A poliamida reforçada se tornou mais resistente quanto aos
ensaios mecânicos e químicos quando comparada com a poliamida sem carga.
Com relação ao biodiesel, conforme apresentado por WEI et al (2017), esse
combustível promove uma degradação mais acelerada dos polímeros no motor
devido à sua baixa estabilidade oxidativa e produtos corrosivos de oxidação. Estudo
com borracha de acrilonitrila butadieno (NBR), mostraram que 75 % do conteúdo do
plastificante foi extraído após dois dias de exposição ao biodiesel a 90 °C.

58
No estudo publicado por WEI et al (2017), foram avaliados tubos de
combustíveis comerciais em poliamidas envelhecidas em diesel de petróleo (B0) e
uma blenda de biodiesel (80 % em volume B0 e 20 % em volume de biodiesel) em
contato com o interior do tubo até 2230 h. O material foi fabricado com poliamida 6
(PA6); etileno-vinil álcool (EVOH); polipropileno (PP) e poliamida 12 (PA12) como
camada externa. As camadas de PA6 e PA12 constituíram a maior parte do material,
dando ao tubo suas propriedades primárias, como alta resistência ao calor.
De acordo com os resultados de termogravimetria e análise de IR, a camada
de PA6 continha 14 % de plastificante N-butil Benzeno Sulfonamida (N-BBSA) e a
camada PA12 continha 9 % em de N-BBSA e 0,5 % em de negro de fumo.
Plastificantes são comumente incorporados em poliamidas para aumentar a
flexibilidade e resistência ao impacto de baixa temperatura (WEI et al, 2017).
A camada interior PA6 é a camada mais grossa do tubo e é exposta
diretamente ao combustível. Na exposição ao combustível, a absorção do mesmo foi
acompanhada pela extração do plastificante. Como a superfície interna constituída
por PA6 é coberta pela camada de barreira EVOH, o combustível e o plastificante
são incapazes de migrar para a seção externa. Por isso, o combustível foi absorvido
principalmente, na camada interior PA6, e o plastificante da camada interna migrou
para o combustível (WEI et al., 2017).
As curvas TGA da camada interna PA6 mostraram uma perda de massa entre
inicial (150 e 320) °C antes do pico de decomposição de PA6. Isto foi atribuído à
evaporação do plastificante (ponto de ebulição da BBSA: 314 °C). A perda de massa
inicial foi devido ao combustível previamente absorvido em 1000 h e 2230 h de
envelhecimento. O pico da taxa de perda, observado nas curvas de derivada da
variação de massa em relação ao tempo dm / dT em 214 °C, foi atribuído à perda de
massa inicial (Figura 3-24b). A perda de massa inicial diminuiu com o aumento do
tempo de envelhecimento até 1000 h, e permaneceu constante na exposição ao
combustível (Figura 3-24a). A diminuição da perda de massa inicial com o aumento
do tempo de envelhecimento indicou que a perda de plastificante foi maior do que o
aumento de massa devido à absorção de combustível.
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Figura 3-24 - (a) TGA e (b) Curvas de derivação de temperatura DTG (dm / dT) da camada
interna de PA6

Fonte: (WEI et al., 2017)
A decomposição do pico de PA6 na curva dm / dT dos tubos envelhecidos teve
um ombro nas temperaturas mais baixas (Figura 3-24b), que aumentou ao longo do
tempo. A deconvolução do pico de decomposição de PA6 (Figura 3 24b) produziu
um pico a 400 °C, além da decomposição principal pico em 454,5 °C. Isso indicou
que a exposição do material no combustível conduziu uma diminuição da
estabilidade térmica do polímero. A hipótese é de que a diminuição da estabilidade
térmica ocorreu devido ao combustível participar da degradação da PA6 (WEI et al.,
2017).
O espectro de imagem ATR / FT-IR da camada interior PA6 do tubo apresentou
picos característicos do plastificante (BBSA) a (1319, 1159 e 1093 cm-1) (Figura
3-25). A intensidade desses picos foi significativamente menor nos tubos
envelhecidos, indicando uma grande perda de plastificante. O perfil de concentração
distorcido do BBSA registrado após 500 h com a menor concentração na superfície
interna sugerida que a perda de plastificante ocorreu principalmente, se não só,
através da migração para o combustível. Alta barreira do EVOH evitou a migração
para a camada adjacente. Uma perda completa de plastificante ocorreu entre 500 e
1000 h (WEI et al., 2017).
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Figura 3-25 - Espectros no infravermelho da superfície interna dos tubos
não envelhecidos e envelhecidos após a extração

Fonte: (WEI et al., 2017)
Espectros do plastificante BBSA da superfície interna do tubo não envelhecidos
e envelhecidos após a extração (Figura 3-25) mostraram o crescimento de um pico
de carbonila (1736 cm-1) que indicou oxidação da PA6, que aumentou com aumento
do tempo de envelhecimento (WEI et al., 2017).
As imagens por microscopia eletrônica de varredura (Figura 3-26) mostraram
uma morfologia fibrilar mais próxima à superfície interna do tubo. A formação de uma
superfície fibrilar é causada pela deformação plástica do polímero sob tensão,
obtendo uma maior ou menor oxidação (WEI et al., 2017).

Figura 3-26 - Imagens transversais de MEV mostrando uma superfície fibrilar

Fonte: (WEI et al., 2017)
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Foi concluído que durante o estudo de estabilidade o plastificante foi perdido da
camada interna do tubo PA6 para o combustível. Nenhum plastificante permaneceu
nesta camada após 1000 h de envelhecimento. Os combustíveis (diesel e biodiesel)
foram absorvidos pela camada PA6 interior, mas a camada de barreira EVOH
impediu a maior difusão de combustível no resto do tubo. Assim como maior
oxidação na superfície interna que pôde ser observada pela microscopia eletrônica
de varredura devido a modificação da superfície.
Em estudo realizado por BAENA, JARAMILLO, CALDERÓN (2012) os autores
chamaram a atenção sobre a compatibilidade de materiais poliméricos com o
combustível etanol e gasolina. O etanol se tornou um dos principais componentes
dos combustíveis reformulados e têm grandes vantagens devido às suas
características físicas e químicas, mas também apresentam algumas desvantagens,
principalmente em termos da sua compatibilidade com os materiais existentes.
Alguns componentes que são normalmente compatíveis com a gasolina podem ser
degradados pela presença de etanol em combustível.
Os

autores

BAENA,

JARAMILLO,

CALDERÓN

(2012)

avaliaram

o

desempenho físico e o comportamento químico de diferentes materiais poliméricos
tipicamente

usados

em

autopeças

(fibra

reforçada

de

poliamida

30%,

polioximetileno, polietileno fluorado e poliamida 66), expostos a uma mistura de
gasolina e etanol. Para melhor discussão dos resultados, serão apresentados
apenas os ensaios da poliamida 66.
Os testes de imersão foram realizados na gasolina e na mistura E20 (20 % de
etanol e 80 % de gasolina). Os materiais foram completamente imersos em frascos
de vidro com um condensador para diminuir as perdas decorrentes da evaporação
do combustível. Os frascos foram mantidos a uma temperatura controlada de 55 ±
2 °C por 720 h. Os combustíveis foram renovados semanalmente para minimizar
mudanças na composição da solução. Amostras foram removidas após 3, 6, 8,15,22
e 30 dias de exposição para caracterização (BAENA; JARAMILLO; CALDERÓN,
2012).
As analises de TGA (Figura 3-27) mostraram que as amostras de PA 66
imersas em gasolina apresentaram uma pequena perda de massa inicial ao redor de
260 °C, ligeiramente superior à perda de massa inicial antes da imersão. A
decomposição do polímero segue então, ocorrendo a uma temperatura inferior à
degradação da amostra original (445 °C), indicando que a estabilidade térmica de
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PA66 foi reduzida ligeiramente depois de exposta à gasolina. Na TGA das amostras
imersas na mistura E20, foi demonstrado que a perda inicial de material aumentou
em comparação com o exibido pelo original e nas amostras imersas em gasolina. A
decomposição total do polímero ocorreu a uma temperatura de degradação
semelhante ao das amostras na gasolina (444,1 °C). Foi constatada uma perda de
87% do material e uma perda de peso residual de 5,7 %. Em geral, a PA 66 não foi
expressivamente afetada pelos combustíveis, pois as variações não foram
significativas.
Figura 3-27 - TGA da poliamida PA 66

Fonte: (BAENA; JARAMILLO; CALDERÓN, 2012)

As análises de DSC (Figura 3-28) indicaram mudanças nas temperaturas de
fusão e cristalização. As amostras imersas em gasolina e E20 indicaram claramente
que a imersão nestes combustíveis resultou em aumentos significativos nas
temperaturas de fusão, com relação às amostras antes da imersão, em 259 °C para
ambos. Tal resultado indicou um aumento da cristalinidade do material devido às
interações com o combustível, de 15,39 % das amostras antes da imersão para
27 % na gasolina e 30 % no E20. Em arrefecimento, um pico de cristalização para
amostras submersas nos combustíveis foi observado, bem como um aumento na
temperatura inicial da cristalização, em relação à temperatura de cristalização das
amostras antes da imersão (171,73 °C).
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Figura 3-28 - DCS da poliamida PA 66

Fonte: (BAENA; JARAMILLO; CALDERÓN, 2012)

Foi claramente evidente que a imersão na gasolina e E20 alteraram
significativamente a posição dos picos de fusão e cristalização em relação às
amostras antes da imersão. No entanto, os picos das amostras imersos em gasolina
e E20 apresentaram-se semelhantes.
Para as análises de FT-IR (Figura 3-29) das amostras PA66 apresentaram
bandas típicas a 3296 cm-1 (estiramento NH), 1636 cm-1 (Amida I, estiramento C=O),
1540 cm-1 (Amida II, estiramento NH + flexão do grupo CN), 1473 cm-1 (CH2) e
2933 cm-1 (estiramento do grupo CH). As bandas também foram encontradas em
torno de 1416 e 935 cm-1, atribuídas à fase β da PA66. Na comparação do material
antes e depois da imersão no combustível teste, não houve mudanças significativas
na posição das bandas principais, indicando nenhuma mudança na estrutura
química do material devido à sua interação com o combustível.
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Figura 3-29 - Espectros de FT-IR da PA 66

Fonte: (BAENA; JARAMILLO; CALDERÓN, 2012)
Para BAENA; JARAMILLO; CALDERÓN (2012) a imersão em gasolina e E20 da
PA66 alterou significativamente os picos de fusão e cristalização em relação às
amostras antes da imersão. Isto representa mudanças na cristalinidade do material
depois de serem expostas a ambos combustíveis. A TGA verificou-se que nenhum
dos combustíveis testados afetou significativamente esse material, uma vez que não
houve mudanças significativas nas temperaturas médias de degradação ou a perda
de massa. Finalmente, de acordo com os testes de FT-IR, não houve mudanças na
estrutura química das amostras imersas no combustível de teste. Além disso, o
comportamento dos materiais expostos a gasolina e E20 foram semelhantes
Por fim são apresentados os resultados dos estudos realizados por Martins
(2017), que estudou o efeito da imersão dos materiais em combustíveis nas
propriedades mecânicas das mesmas poliamidas estudadas nesse trabalho. Martins
trabalhou em conjunto nesse projeto, com foco nas propriedades mecânicas das
poliamidas (PA 6.10; PA 6.12 e PA 12) imersas em duas blendas de biodiesel sendo
B20 e B30 a 70 e 90 °C. Ele também realizou o estudo com materiais de dois
fabricantes distintos. Em termos de comparação e para melhor discussão dos
resultados, serão apresentados apenas os ensaios relacionados às poliamidas
estudas no presente trabalho.
Com o intuito de caracterizar as mudanças na composição das poliamidas e
também por decorrência da grande diferença obtidas nos resultados dos ensaios
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mecânicos, Martins realizou testes por cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massas com o intuito de identificar os aditivos utilizados por
ambos os fabricantes. Os resultados serão discutidos apenas para a PA 6.10
(fabricante A) e PA 12 imersas em B30.
Nos resultados obtidos para a PA 6.10 antes do teste de envelhecimento, foi
possível observar o composto N-butil-Benzenosulfonamida como preponderante
(aproximadamente 95 % de abundância), também foi observada a presença de Etil
benzenosulfonato

(1,95 %

de

abundância),

3,3-Dimetil-1,5-dioxa-10,17-diaza-

cicloheneicosano-6,9,18,21-tetrona (1,88 % de abundância) e em menor proporção:
Ácido Fumárico, 2-etilexil ester; Fenol,2,4-bis (1,1-dimetiletil) e Fenol,3,5-bis (1,1dimetiletil). Para a amostra PA 6.10 foi observada a molécula de 3,3- Dimetil-1,5dioxa-10,17- diazacicloheneicosane-6,9,18,21-tetrona, que pode estar associada a
algum

subproduto

da

reação

de

polimerização.

O

composto

N-butil

benzenosulfonamida (N-BBSA) que é o plastificante largamente utilizado em
poliamida sempre aparece em maior proporção. Com menor concentração e
confiança de identificação, foram observados outros sinais identificados como
aditivos de polímeros, como fenóis, etil benzenosulfonato e fumarato de bis (2etilhexila).
Para a PA 12 antes do teste de envelhecimento foi também observado como
preponderante

N-butil-Benzenosulfonamida

(aproximadamente

95 %

de

abundância); Etil benzenosulfonato (2,12 %), Laurolactama (0.95 %) e em menor
proporção:

Fenol,2,4-bis

(1,1-dimetiletil);

Fenol,3,5-bis

(1,1-dimetiletil);

Octadecanenitrila e Ácido Fumárico, 2-etilexil ester.
Após a exposição ao B30 em 5040 h as amostras foram analisadas novamente
para verificar mudanças nos compostos mencionados.
Para a PA 6.10, houve uma diminuição na intensidade do sinal referente à NBBSA, além do aparecimento de uma série de sinais de razoável intensidade. A
concentração de N-BBSA encontrada após o envelhecimento foi de 52,77 %.
A PA 12 sofreu uma ação mais considerável do combustível, passando o
composto N-BBSA para 1,39 %. O plastificante Etil benzeno sulfonato não foi
observado após envelhecimento, os sinais dos aditivos diminuíram de intensidade
com exposição ao combustível.
Para Martins os dois plastificantes observados em maior quantidade, N-BBSA e
Etil benzeno sulfonato, apresentaram uma grande lixiviação do material que passou
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por envelhecimento em biocombustível. Quanto aos aditivos, após envelhecimento
térmico, a amostra PA 6.10 não apresentou uma grande migração quando
comparada a amostra do mesmo material antes da imersão. A PA 12 apresentou
diminuição nos níveis de todos os aditivos. De modo geral, as moléculas se
tornaram mais disponíveis ao meio, podendo ser um indício da perda de associação
entre o polímero e os aditivos.
A conclusão dos estudos de Martins foi que a PA 12 apresentou o pior
desempenho que a PA 6.10 do fabricante A. Apesar das variações observadas na
PA 6.10 fabricante A, esse foi o material que obteve melhor desempenho.
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4

METODOLOGIA
Nesse capítulo serão abordados os métodos utilizados na realização dos

ensaios de caracterização química das poliamidas e das blendas de biodiesel. A
seleção dos métodos abordados foi baseada nas respostas que cada técnica
oferece. Para a caracterização das poliamidas foram empregadas técnicas que
proporcionam informações sobre a sua morfologia e suas funções químicas. Para as
blendas de biodiesel os ensaios ajudaram no monitoramento da sua estabilidade e
outros possíveis efeitos da interação do combustível com as poliamidas, tal como
migração de compostos dos polímeros para o meio.
4.1 Descrição dos materiais
Para realização desse estudo, foram avaliados três tipos de poliamidas
comerciais sendo: PA 6.10, PA 6.12 e PA 12. Os corpos de prova tinham
características semelhantes numa dimensão de aproximadamente 4 cm x 1 cm com
a mesma característica para os três tipos. As análises químicas foram realizadas
após avaliação mecânica.
Conforme já detalhado no item 1, a seleção das poliamidas foi baseada na
necessidade de conhecer mais afundo a PA 12, que já é utilizada na indústria
automobilística e expandir esse estudo para outros tipos de poliamidas potenciais de
substituição como a PA 6.10 e PA 6.12, já que existe uma carência de estudos
desses polímeros nas condições aqui ensaiadas.
As blendas de biodiesel utilizadas foram B20 e B30, com concentrações de 20
e 30 % de biodiesel, respectivamente. As mesmas foram preparadas a partir do
B100.
4.2 Descrição do processo de envelhecimento das blendas de biodiesel e
poliamidas
Com o objetivo de reproduzir o uso dos materiais poliméricos em contato direto
com o biodiesel, simulando os tanques de combustíveis, as poliamidas ficaram
submersas nas blendas de biodiesel B20 e B30, separadamente. O processo de
envelhecimento foi realizado em um banho de areia termostatizado a 90 ºC,
conforme ilustrado na
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Figura 4-1, para garantir a homogeneidade da temperatura por até 5040 h
além de eliminar a contaminação do biodiesel com água ou vapor, que acontecem
em banhos convencionais, que utilizam água recirculante.
Características do banho:


Dimensão1500 mm x 1500 mm



Capacidade do banho: 100 potes



Painel de controle: controle da temperatura do óleo, controle da
temperatura da areia e controle de tempo.



Recobrimento com lã de vidro



Resistencia de 200 W

Figura 4-1 – Sistema de envelhecimento das poliamidas imersas nas blendas de biodiesel

Fonte: Empresa Polypack (2015)

O teste de envelhecimento térmico foi baseado na norma interna da Ford
WSSM98P14- A7 – Performance of Plastic Materials Used in Bio-Diesel Fuels, que
recomenda que as amostras devem ser imersas nas blendas de biodiesel a 90 °C
por um período de até 5040 h. A temperatura estipulada de 90 °C, é fruto de estudos
realizados em veículos, que demonstraram ser a temperatura mais próxima das
condições nos veículos em funcionamento.
O biodiesel B30 foi formulado a partir de B20 (fornecido por Ipiranga de
Produtos de Petróleo) e de B100 (fornecido por BSBIOS Indústria e Comércio de
Biodiesel Sul do Brasil). A fonte de matéria prima desse biodiesel não foi informada.
As blendas de biodiesel B20 e B30 juntamente com as poliamidas foram
colocadas em frascos de plástico com capacidade para 1000 mL. Os frascos
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possuíam uma barreira interna de flúor, inerte ao biodiesel, evitando o contato deste
com o material do frasco, evitando a degradação do frasco e a aceleração da
oxidação do biodiesel. Sem essa barreira o biodiesel reagiria com o material do
frasco PEAD (polietileno de alta densidade) interferindo nas análises. As amostras
de poliamida ficaram imersas nas blendas por até 5040 horas. As blendas de
biodiesel eram trocadas a cada duas semanas, simulando a troca de combustível no
motor quando ocorre o abastecimento.
Nesse período, foram realizadas 6 (seis) retiradas das amostras para análises
(poliamidas e blendas de biodiesel). Uma amostra inicial de cada poliamida e blenda
de biodiesel, empregadas como T0 sem envelhecimento térmico, também foi
avaliada, conforme descrito na Tabela 4-1.
Tabela 4-1 - Cronograma de retiradas de amostras
Retiradas para análises

Horas (h) de envelhecimento

Inicio – T0

0

1ª

336

2ª

672

3ª

1008

4ª

2016

5ª

3024

6ª

5040

Fonte: Elaborado pelo autor

O T0 da poliamida corresponde ao material sem contato com o combustível e
em temperatura ambiente. O T0 das blendas corresponde ao combustível sem
contato com as poliamidas e em temperatura ambiente. Esses materiais foram
utilizados como ponto de partida, amostras utilizadas como parâmetros para futuras
comparações.
Duas blendas de biodiesel identificadas como controle, foram submetidas ao
envelhecimento por todo o período sendo retiradas apenas após 5040 h, elas foram
comparadas com todas as outras retiradas.
Os materiais foram identificados de modo a se ter uma rastreabilidade,
conforme apresentadas na Tabela 4-2 e Tabela 4-3.
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A descrição da poliamida indica primeiro o seu tipo (PA 6.10, PA 6.12 e PA 12),
na sequência as horas de envelhecimento e por fim o tipo da blenda que ficou
imersa.
Tabela 4-2 - Identificação das poliamidas
Identificação da PA 6.10 envelhecida na
blenda B20
PA 6.10 T0
PA 6.10 336 h B20
PA 6.10 672 h B20
PA 6.10 1008 h B20
PA 6.10 2016 h B20
PA 6.10 3024 h B20
PA 6.10 5040 h B20
Identificação da PA 6.12 envelhecida na
blenda B20
PA 6.12 T0
PA 6.12 336 h B20
PA 6.12 672 h B20
PA 6.12 1008 h B20
PA 6.12 2016 h B20
PA 6.12 3024 h B20
PA 6.12 5040 h B20
Identificação da PA 12 envelhecida na
blenda B20
PA 12 T0
PA 12 336 h B20
PA 12 672 h B20
PA 12 1008 h B20
PA 12 2016 h B20
PA 12 3024 h B20
PA 12 5040 h B20
Fonte: Elaborado pelo autor

Identificação da PA 6.10 envelhecida na
blenda B30
PA 6.10 T0
PA 6.10 336 h B30
PA 6.10 672 h B30
PA 6.10 1008 h B30
PA 6.10 2016 h B30
PA 6.10 3024 h B30
PA 6.10 5040 h B30
Identificação da PA 6.12 envelhecida na
blenda B30
PA 6.12 T0
PA 6.12 336 h B30
PA 6.12 672 h B30
PA 6.12 1008 h B30
PA 6.12 2016 h B30
PA 6.12 3024 h B30
PA 6.12 5040 h B30
Identificação da PA 12 envelhecida na
blenda B30
PA 12 T0
PA 12 336 h B30
PA 12 672 h B30
PA 12 1008 h B30
PA 12 2016 h B30
PA 12 3024 h B30
PA 12 5040 h B30

A descrição da blenda indica primeiramente o seu tipo (B20 e B30), o tipo de
poliamida que ficou envelhecida e por fim o tempo de envelhecimento. As blendas
iniciais são representadas por T0 juntamente com as amostras controle.
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Tabela 4-3 - Identificação das blendas de biodiesel
Identificação da blenda B20 envelhecida
com a poliamida PA 6.10

Identificação da blenda B30 envelhecida
com a poliamida PA 6.10

B20 PA 6.10 336 h
B20 PA 6.10 672 h
B20 PA 6.10 1008 h
B20 PA 6.10 2016 h
B20 PA 6.10 3024 h
B20 PA 6.10 5040 h

B30 PA 6.10 336 h
B30 PA 6.10 672 h
B30 PA 6.10 1008 h
B30 PA 6.10 2016 h
B30 PA 6.10 3024 h
B30 PA 6.10 5040 h

Identificação da blenda B20 envelhecida
com a poliamida PA 6.12

Identificação da blenda B30 envelhecida
com a poliamida PA 6.12

B20 PA 6.12 336 h
B20 PA 6.12 672 h
B20 PA 6.12 1008 h
B20 PA 6.12 2016 h
B20 PA 6.12 3024 h
B20 PA 6.12 5040 h

B30 PA 6.12 336 h
B30 PA 6.12 672 h
B30 PA 6.12 1008 h
B30 PA 6.12 2016 h
B30 PA 6.12 3024 h
B30 PA 6.12 5040 h

Identificação da blenda B20 envelhecida
com a poliamida PA 12

Identificação da blenda B30 envelhecida
com a poliamida PA 12

B20 PA 12 336 h
B20 PA 12 672 h
B20 PA 12 1008 h
B20 PA 12 2016 h
B20 PA 12 3024 h
B20 PA 12 5040 h

B30 PA 12 336 h
B30 PA 12 672 h
B30 PA 12 1008 h
B30 PA 12 2016 h
B30 PA 12 3024 h
B30 PA 12 5040 h

Identificação das blendas iniciais e das blendas controle
B20 - T0
B20 - controle
Fonte: Elaborado pelo autor

B30 - T0
B20 - controle

Após cada tempo pré-determinado de envelhecimento, as amostras foram
caracterizadas pelos diferentes métodos experimentais descritos a seguir. Os
resultados foram comparados com as amostras não envelhecidas (T 0).
4.3 Métodos Experimentais
Nesse item são abordados os métodos adotados na realização das análises de
caracterização química e físico-química, tanto das poliamidas quanto das blendas de
biodiesel.
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4.3.1 Espectrofotometria no Infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR)
As amostras de poliamidas foram analisadas em duplicata, sem tratamento
prévio no espectrofotômetro no infravermelho da marca Thermo Fisher Scientific,
modelo Nicolet iS10; série: AKX0901599 na faixa de 4000 a 600 cm-1. Com
acessório de ATR Smart OMNI Sampler da marca Thermo Fisher Scientific modelo
Nº 0028-897 com cristal de Germânio. Os ensaios foram realizados apenas na
superfície das poliamidas utilizando a técnica de ATR (Refletância total atenuada).
Para tratamento dos dados utilizou-se o software Omnic 8.1.0.10, versão 8.3 e
Magna System 550 versão 1,70, assim como o OriginPro 9.1 para melhor
compreensão do decaimento ou amento na intensidade de bandas específicas.
Essa mesma técnica foi aplicada no monitoramento das blendas de biodiesel.
Com o intuito de garantir a homogeneidade das análises, quantidade de material e
regularidade do caminho ótico, foi utilizado uma célula de KBr (Brometo de
potássio), com espaçadores de 0,025 mm de espessura, que acomodam volume fixo
de amostra. As amostras de biodiesel não sofreram tratamento prévio, apenas
ficaram armazenadas ao abrigo da luz em temperatura ambiente.
Para todos os espectros das blendas de biodiesel foram observadas as
mesmas bandas características do biodiesel. As bandas em torno de 3.010 cm-1
correspondem às vibrações de deformação axial da ligação C–H da ligação dupla. A
absorção de maior intensidade ocorre na região de 2.840 cm-1 a 3.000 cm-1, e pode
ser atribuída às vibrações de deformação axial das ligações C–H dos grupamentos
metila (CH3) e metileno (CH2), incluindo as deformações axiais simétricas e
assimétricas de ambos os grupamentos. As bandas de absorção bastante intensa
que aparecem na região de 1.735 cm-1 a 1.750 cm-1 é proveniente dos ésteres
alifáticos saturados, e se deve às vibrações de deformação axial da ligação C=O
(grupo carbonila). Sinais presentes nas proximidades de 1.600 cm-1 podem ser
associados a vibrações de deformação axial das ligações carbono-carbono do anel
aromático. As bandas ao redor de 1.655 cm-1 podem ser atribuídas às vibrações de
deformação axial da ligação C=C. Bandas com intensidade intermediária aparecem
na região de 1.300 cm-1 a 1.500 cm-1, sendo provenientes das vibrações de
deformação angular das ligações C–H dos grupamentos metila e metileno. Bandas
na região de 1.000 cm-1 a 1.300 cm-1, associam-se a vibração de deformação
angular das ligações C–H do anel dos hidrocarbonetos aromáticos e também são
atribuídas às vibrações de deformação axial da ligação C–O. Absorção de baixa
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intensidade, ocorre na região próxima a 720 cm-1, sendo resultante das vibrações de
deformação angular assimétrica das ligações C–H do grupamento metileno. Sinais
analíticos contido nas regiões de 675 cm-1 a 900 cm-1 associam-se também a
vibração de deformação angular das ligações C–H do anel dos hidrocarbonetos
aromáticos (ALISKE, 2010) e (GUARIEIRO et al., 2008). As variações estão
apresentadas separadamente para cada blenda.
4.3.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
Os ensaios foram baseados na norma ASTM D 3418:2012 (Método de teste
padrão para temperaturas de transição e entalpias de fusão e de cristalização de
polímeros por Calorimetria de Varredura Diferencial). As poliamidas sem tratamento
prévio, foram pesadas obtendo uma massa de aproximadamente 6 mg. As análises
foram realizadas em duplicata em um Calorímetro diferencial exploratório da marca
TA Instruments modelo Q20, série: 0020-1478 nas seguintes condições:
Fluxo de ar do nitrogênio: 50 mL/min e taxa de 10 °C/min
Rampa de aquecimento de 10 ºC por minuto até 260 ºC;
Isoterma por 1 minuto;
Rampa de resfriamento de 10 ºC por minuto até 40 ºC;
Isoterma por 1 minuto;
Rampa de aquecimento de 10 ºC por minuto até 260 ºC.
O tratamento dos dados foi realizado pelo software TA Instruments Universal
Analysis 2000, versão 4.5A e pelo programa Excel para melhor compreensão dos
resultados. No presente trabalho, foram apresentados os resultados apenas da
segunda curva de aquecimento, o primeiro aquecimento seguindo de resfriamento
(processo que apaga a memória térmica dos polímeros), não foi contabilizado.
Além dos eventos de fusão e cristalização a técnica foi empregada para a
determinação da cristalinidade que foi calculada através da formula:
Cristalinidade % =

Onde

é o calor de fusão da poliamida e

é o calor de fusão da poliamida

hipoteticamente 100 % cristalina. Dados da literatura revelaram que os valores
teóricos dos materiais são: 200 J/g para PA 6.10 (RUEHLE et al, 2013) e de 209 J/g
para PA 12 (SALAZAR et al., 2014). Não foi encontrado o valor para a poliamida PA
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6.12 hipoteticamente 100 % cristalina. Para esse último polímero a cristalinidade não
foi calculada.
4.3.3 Análise Termogravimétrica (TGA)
Os ensaios foram realizados nas amostras de poliamidas sem tratamento
prévio em duplicata, baseado na norma ASTM 1131 (Método de teste padrão para
análise da composição por termogravimetria), utilizando uma massa na faixa de 15 a
25 mg. Para uma melhor compreensão das perdas de massa em função da
temperatura, as porcentagens de perdas foram relacionas separadamente por faixas
de temperaturas, sendo os mais voláteis apresentados na primeira faixa variando a
temperatura ambiente a 115 °C ou 120 °C. A segunda faixa que varia entre (115 ou
120) °C a (360 ou 370) °C, que consiste nos voláteis. A degradação da poliamida
ocorreu na faixa que varia entre (360 ou 370) °C a (510 ou 510) °C, a última faixa de
temperatura que varia entre (510 ou 520) °C a (800 ou 900) °C correspondem aos
compostos inflamáveis e resíduos.
As faixas de variações especificadas acima, por exemplo: temperatura
ambiente a 115 °C ou 120 °C, indica a diferença de faixas entre as poliamidas, ou
seja, para a PA 6.10 os mais voláteis estão na faixa da temperatura ambiente a
115 °C. Já a PA 6.12 estão na faixa da temperatura ambiente a 120 °C. Na
apresentação dos resultados as faixas serão exibidas por poliamidas.
Os ensaios foram realizados em um analisador termogravimétrico da marca TA
Instruments modelo Q50 série 0050-0893, nas seguintes condições:
Rampa de aquecimento de 10ºC por minuto até 600 ºC sob atmosfera de N2;
Mudança de atmosfera para O2;
Rampa de aquecimento de 10 ºC por minuto até 950 ºC.
O tratamento dos dados foi realizado pelo software TA Instruments Universal
Analysis 2000, versão 4.5A e pelo programa Excel para melhor compreensão dos
resultados.
4.3.4 Difração de raios-X
As amostras sem preparação prévia foram colocadas nos amostradores, as
análises foram realizadas em duplicata na superfície dos materiais. O equipamento
utilizado nesses ensaios foi um Difratômetro de raios-X - marca Panalytical - modelo
X’Pert PRO MPD, com potência de 45 KV e 40 mA nas seguintes condições:
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Fendas incidentes: Divergence: Fixa ½°
Anti – Scatter: Fixa 1°
Soller: 0,04 rad
Mascara: 10 mm.
O tratamento dos dados foi realizado pelo software Data Collector versão 5.1a
e software HighScore Plus, versão 4.7.
A técnica de difração em alto ângulo que consiste na interpretação do
espalhamento de raios-X por agrupamentos ordenados de átomos de uma rede
cristalina com anglos superiores a 2 °, foi utilizada no monitoramento das variações
da forma cristalina das poliamidas (PA 6.10; PA 6.12 e PA 12). Sendo que a
estrutura cristalina determina a intensidade e posição do feixe espalhado. No caso
das

poliamidas,

que

são

polímeros

semi-cristalinos,

será

observado

nos

difratogramas halos difusos característicos da fase amorfa.
4.3.5 Microscopia eletrônica de varredura
As amostras ficaram em estufa por 24 h a 90 °C, em seguida, foram fraturadas
manualmente a fim de expor a parte interior. Esta fratura foi revestida com metal e
analisada no microscópio. Foi necessário realizar o revestimento com liga de ouropaládio, devido à baixa condutividade da amostra, para evitar o acúmulo de carga
negativa. Foram avaliadas as poliamidas iniciais (T 0) e as que foram retiradas nos
tempos de envelhecimento 336 h e 5040 h.
O microscópio eletrônico de varredura utilizado foi do modelo ZEISS EVOMA10. A aquisição de imagens foi feita com o equipamento operando no modo de
detecção de elétrons secundários (“secondary electron imaging” - SEI) e em
condição de alto vácuo. A geração de imagens deu-se mediante aplicação de uma
tensão de aceleração dos elétrons igual a 20 kV e as imagens foram obtidas com
aumento (magnitude) de 2.000 vezes.
No que se refere às análises composicionais das amostras, foram realizadas
empregando a técnica de espectroscopia de raios-X por dispersão em energia (EDS)
acoplada ao microscópio eletrônico. Empregou-se uma distância de trabalho de 8,5
mm e contagem de elétrons de cerca de 10 kcps.
Foi também utilizado o microscópio eletrônico de varredura, marca FEI, modelo
Inspect S 50 com aumento (magnitude) de 2.000 vezes da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar) para analisar as amostras no tempo de retirada de 5040 h
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4.3.6 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN)
As análises das blendas B20 e B30 foram realizadas utilizando um
equipamento Agilent, modelo MR400, para amostras em solução. Foram preparadas
soluções de cerca de 5 mg das blendas em clorofórmio deuterado (CDCl3), em tubos
de quartzo de 5 mm, próprios para os ensaios de RMN. Foi observado núcleo de
hidrogênio (1H), na frequência de 400 MHz. As condições de análise foram pulso de
45º, tempo de repetição de 5 s, acumulações de 36 espectros e as soluções foram
analisadas na temperatura da sonda, ajustada para 25 °C, sem rotação dos tubos.
Essa técnica foi utilizada no biodiesel com o intuito de identificar possíveis efeitos de
migração de aditivos da poliamida para o biodiesel, degradação do biodiesel e
impurezas que pudessem prejudicar a estabilidade tanto do biodiesel como das
poliamidas.
Foram realizadas análises simples das amostras T0 até a retirada de 3024 h.
seus dados foram tratados pelo software VNMRJ versão 4.2 revisão A.
Os principais sinais característicos da estrutura do biodiesel estão ilustrados na
Figura 4-2 e presente nos espectros de RMN de 1H.
Figura 4-2 – Estrutura do biodiesel no espectro de RMN de 1H

Fonte: RUSCHEL et al. (2016)

Sinais entre 4,1 ppm e 4,3 ppm podem estar associados a resíduos de mono,
di ou triglicerídeos de óleos. O sinal em 3,6 ppm indica a formação do biodiesel, está
na região do espectro correspondente aos átomos de hidrogênio do grupo éster
metílico (COOCH3) (RUSCHEL et al., 2016).
4.3.7 Teor de Água
O preparo da amostra consiste em tomar o material, contendo um máximo de
100 mg de água, dissolver ou dispersar num líquido adequado e titular a solução
com reagente de Karl Fischer (KF), que consiste em iodo, dióxido de enxofre, base
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orgânica e um solvente (tipicamente um álcool, tal como metanol, etileno-glicol, ou 2metoxietanol). O ponto final da titulação é determinado potenciometricamente com
um elétrodo de platina que detecta uma mudança acentuada na resistência da célula
quando o iodo é reduzido por dióxido de enxofre na presença de água.
Os ensaios foram realizados em duplicata no Titulador KF da marca Metrohm,
modelo 794.
Para fins de comparação e especificação, a Resolução da ANP Nº 45 de
25/08/2014 - DOU de 26/08/2014 foi utilizada, sendo considerado o limite máximo
aceitável de 0,02 %. O teor de água foi monitorado e comparado com a blenda inicial
T0 além da blenda controle (que ficou no banho durante as 5040 h, sem contato com
nenhuma poliamida), analisada apenas na última retirada de 5040 h.
4.3.8 Estabilidade oxidativa
Nesta técnica, um fluxo de ar purificado é passado através da amostra que foi
aquecida a 110 °C, compostos voláteis são formados durante o processo de
oxidação.

Eles

são

arrastados

pelo

ar

para

um

balão

contendo

água

desmineralizada ou destilada. O balão é equipado com um eletrodo de
condutividade, ligado a um dispositivo de medição e de gravação. Ácidos
carboxílicos voláteis, produzidos durante o processo de oxidação arrastados e
absorvidos na água promovem um aumento na condutividade devido a sua
dissociação.
O equipamento utilizado nesse ensaio foi Rancimat, cod. NS 18103 Fabricante Metrohm, modelo 743. As análises foram realizadas em duplicatas.
Foi considerado o limite mínimo aceitável de 6 h estabelecido pela Resolução
da ANP Nº 45 de 25/08/2014 - DOU de 26/08/2014. A estabilidade foi monitorada e
comparada com a blenda inicial T0 além da blenda controle.
4.3.9 Número de acidez total
Para determinar o número de ácido ou de base, a amostra é dissolvida numa
mistura de tolueno e álcool isopropílico contendo uma pequena quantidade de água,
e a fase resultante da solução é titulada à temperatura ambiente com o padrão base
alcoólica ou solução alcoólica ácida, respectivamente, o ponto final é indicado pela
mudança de cor sendo adicionada solução de 1-naftolbenzeina (laranja em ácido e
verde-marrom na base). Para determinar o número de ácido forte, uma porção
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separada da amostra é extraída com água quente e o extrato aquoso é titulado com
uma solução de hidróxido de potássio, utilizando alaranjado de metila como
indicador. As análises foram realizadas em duplicatas e também foi considerado o
limite máximo aceitável 0,50 mg de KOH/g estabelecido pela Resolução da ANP Nº
45 de 25/08/2014 - DOU de 26/08/2014. Os valores monitorados foram comparados
com a blenda de biodiesel inicial T0, além das blendas controle.
4.3.10 Índice de peróxido
Conforme a ASTM D3703, as blendas de biodiesel contendo no máximo
100 mg de água, são dissolvidas ou dispersas num líquido adequado e tituladas com
reagente KF, descrita anteriormente. O ponto final da titulação é determinado
potencialmente com um eletrodo de platina que detecta uma mudança acentuada na
resistência celular quando o iodo é reduzido por dióxido de enxofre na presença de
água
Conforme AOCS Cd 8b-90, uma porção da blenda misturada com ácido
acético, 3, 2 isooctano, iodeto de potássio e água é titulada com solução de
tiossulfato de sódio, agitando continuamente até que a cor amarela quase
desapareça. 1-2 mL de indicador de amido é adicionado até desaparecer a cor azul
que se formará.
Os resultados encontrados não foram representativos devido à discrepância
nos valores entre as retiradas. A norma indica ser um método alternativo, por ser
altamente empírico, e qualquer variação de teste pode dar origem a resultados
erráticos. Por ser uma quantificação muito sensível, não foi possível tirar uma
conclusão nas condições de trabalho.
4.3.11 Espectrômetro de Emissão Atômica de Plasma
Os ensaios foram realizados conforme norma ABNT NBR 15553:2015, em
duplicata. A blenda foi diluída em xileno que permitiu a passagem da amostra pelo
plasma de argônio. Os metais cálcio, magnésio, sódio, fósforo e potássio foram
determinados por comparação das emissões desses elementos presentes na
amostra e nas soluções de calibração, nos devidos comprimentos de onda.
O equipamento utilizado foi um Espectrômetro de Emissão Atômica de Plasma
(ICP-03) marca Varian, modelo Vista MPX. O tratamento dos dados foi realizado
pelo software ICP Expert Versão 4.1.0.
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O monitoramento dos metais foi realizado nas duas blendas de biodiesel (B20
e B30) envelhecidas, nos três tipos de poliamidas (PA 6.10; PA 6.12 e PA 12). Os
limites aceitáveis foram considerados com base na Resolução da ANP Nº 45 de
25/08/2014 - DOU de 26/08/2014 que indica as seguintes concentrações:
Na + K (máx.: 5 mg/Kg); Ca + Mg (máx.: 5 mg/Kg) e P (máx.: 10 mg/Kg).
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados estão apresentados separadamente pelo tipo de poliamida, em

seguida, pela técnica que foi analisada, sendo apresentados nos itens abaixo.
5.1 Resultados da poliamida PA 6.10 imersas nas blendas B20 e B30
Os resultados dos ensaios realizados nas poliamidas que ficaram envelhecidas
nas blendas de B20 e B30 estão apresentados nos itens abaixo.
5.1.1 Análises por espectrofotometria no infravermelho (FT-IR) PA 6.10 B20
As principais variações foram:
1. Na banda de comprimento de onda 3308 cm-1 relacionada ao
estiramento do grupo N-H houve uma diminuição da intensidade mais
acentuada com o aumento do tempo de envelhecimento,
2. Diminuição das intensidades das bandas no comprimento de onda de
2925 cm-1 e 2848 cm-1 associadas ao estiramento do grupo C-H.
3. Aparecimento e aumento gradual da banda no comprimento de onda
1736 cm-1 relacionada à carbonila do éster do combustível que remete à
absorção de biodiesel pelo material.
4. As bandas no comprimento de onda 1636 cm-1 (estiramento do grupo
C=O-amida I) e em 1540 cm-1 (grupo N-H + C-N – amida II) que também
sofreram diminuição na intensidade.
A Figura 5-1 apresenta os espectros no infravermelho, observa-se variações na
intensidade das bandas que foram relacionadas acima.
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Figura 5-1 - Espectros no infravermelho da poliamida PA 6.10 B20

Fonte: Elaborado pelo autor

Para melhor comparação dessas bandas, quanto à sua intensidade, foi
realizada uma correlação entre a altura das bandas e sua absorbância, as variações
foram observadas na Tabela 5-1 e representadas graficamente na Figura 5-2.
Tabela 5-1 - Relação absorbância/altura das principais bandas que sofreram alterações (PA
6.10 B20)
Retiradas

3308 cm

T0
0,0225
336 h
0,0225
672 h
0,0164
1008 h
0,0155
2016 h
0,0108
3024 h
0,0117
5040 h
0,0092
Fonte: Elaborado pelo autor

-1

2925 cm
0,0325
0,0385
0,0304
0,0292
0,0233
0,0272
0,0202

-1

Absorbância/altura
2848 cm-1 1736 cm-1 1636 cm-1 1540 cm-1
0,0180
0,0205
0,0159
0,0159
0,0123
0,0140
0,0103

0
0,0025
0,0021
0,0043
0,0055
0,0069
0,0068

0,0990
0,1100
0,0910
0,0837
0,0624
0,0637
0,0518

0,0450
0,0545
0,0460
0,0426
0,0288
0,1891
0,1374
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Figura 5-2 – Comparação da altura/absorbância das bandas no infravermelho da poliamida
PA 6.10 B20
P A6 . 1 0 B 2 0

Absorbância/altura

0,12
0,09
0,06
0,03
0
T0

336 h

672 h

1008 h 2016 h 3024 h 5040 h

Retiradas
3308 cm-1

2925 cm-1

2848 cm-1

1736 cm-1

1636 cm-1

1540 cm-1

Fonte: Elaborado pelo autor

Cada ponto representa a relação absorbância/altura de cada banda nas
devidas retiradas. Para a banda no comprimento de onda 1540 cm-1 os resultados
das retiradas de 3024 h e 5040 h não foram estabelecidos devido à discrepância de
valores atribuída provavelmente à problemas técnicos na análise. Para todas as
outras, foi possível observar que essa relação apresentou um pequeno aumento no
tempo 336 h que foi decaindo ao longo das retiradas. Com exceção da banda no
comprimento de onda 1736 cm-1, que aumentou ao longo do tempo, indicando
absorção do biodiesel.
A PA 6.10 tem uma estrutura química com potencial de absorção de água
maior quando comparada com as outras poliamidas. A banda no comprimento de
onda 1636 cm-1 apresentou maior variação que as outras. Como essa banda está
relacionada

ao

estiramento

C=O

que

formam

as

pontes de

hidrogênio,

provavelmente a queda da intensidade desta banda está associada à quebra das
ligações.
As bandas no comprimento de onda 2848 cm -1 e 3308 cm-1 têm uma variação
muito semelhante. Provavelmente por decorrência da cisão da cadeia da estrutura
da poliamida, conforme ocorre a quebra na ligação N-H, as ligações da cadeia
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carbônica também sofreram alterações. O mesmo aconteceu com a banda no
comprimento de onda 2925 cm-1 Decorrente das alterações ocorridas nos
grupamentos N-H e C-N. O N, por ser um heteroátomo com potencial de ataque,
está mais suscetível às clivagens.
5.1.2 Análises por espectrofotometria no infravermelho (FT-IR) PA 6.10 B30
As principais bandas e seus comprimentos de onda que sofreram modificações
são as mesmas relacionadas anteriormente, para a PA 6.10 imersa na blenda B20,
conforme apresentados na Figura 5-3.
Figura 5-3 - Espectros no infravermelho da poliamida PA 6.10 B30

Fonte: Elaborado pelo autor

Para melhor comparação dessas bandas, quanto à sua intensidade a
correlação entre a altura das bandas e sua absorbância, estão apresentadas na
Tabela 5-2 e representadas graficamente na Figura 5-4.
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Tabela 5-2 - Relação absorbância/altura das principais bandas que sofreram alterações (PA
6.10 B20)
Absorbância/altura
-1
-1
PA 6.10 B30
3303 cm 2925 cm 2853 cm-1 1741 cm-1 1636 cm-1 1540 cm-1
T0
0,0225
336 h
0,0184
672 h
0,0175
1008 h
0,0173
2016 h
0,0123
3024 h
0,0122
5040 h
0,0094
Fonte: Elaborado pelo autor

0,0325
0,0312
0,0320
0,0308
0,0265
0,0215
0,0230

0,0180
0,0176
0,0180
0,0172
0,0144
0,0117
0,0120

0
0,0015
0,0027
0,0043
0,0051
0,0053
0,0079

0,0990
0,0955
0,0939
0,0902
0,0688
0,0658
0,0364

0,0450
0,0480
0,0485
0,0439
0,0358
0,0301
0,0292

Figura 5-4 - Comparação da altura/absorbância das bandas no infravermelho da poliamida
PA 6.10 B30
PA 6.10 B30
0,12

Absorbância/altura

0,09
0,06
0,03
0
T0

336 h

3308 cm-1
1736 cm-1

672 h 1008 h 2016 h 3024 h 5040 h
Retiradas
2925 cm-1
1636 cm-1

2848 cm-1
1540 cm-1

Fonte: Elaborado pelo autor

Pelos dados gerados, as modificações ocorridas para os diferentes
comprimentos de onda foram as mesmas observadas na PA 6.10 B20. Entretanto,
foi observado que o perfil de decaimento se mostrou um pouco menos acentuado.
Principalmente para a banda no comprimento de onda 1636 cm-1 relacionada ao
grupamento C=O, com decaimento maior após a retirada de 2016 h. Esta
observação indica que essa poliamida sofreu clivagem da sua cadeia e
principalmente nas pontes de hidrogênio.
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Conforme observado por outros autores como Seixas (2014), a variação
dessas bandas indica uma degradação do material. Outro ponto que pode ser
destacado é a variação das bandas ente (1500 e 1000) cm-1, assim como WEI et al
(2017) mencionou em seu trabalho, a presença de N-BBSA aparece nessa região.
Em ambos os espectros destacados acima foi possível observar que a partir da
exposição das poliamidas nos combustíveis, houve variação de intensidade. Como
Martins (2017) comprovou a existência desse plastificante nessa poliamida, pode-se
correlacionar a presença do mesmo assim como sua a possível extração pelos
combustíveis para o meio.
5.1.3 Calorimetria diferencial de varredura PA6.10 B20
Na Tabela 5-3 são apresentados os valores referentes às transições das
curvas de DSC da poliamida PA 6.10 B20. Foi possível observar que as
temperaturas de cristalização e fusão (Tc e Tm, respectivamente) sofreram variações
de

2 °C.

A

energia

fornecida

nas

transições

gerou

uma

variação

de

aproximadamente 5 J/g para cristalização, já para fusão a variação foi de 9 J/g.
Ainda para a cristalização, as variações aconteceram de forma crescente para os
tempos 2016 h a 5040 h.
Conforme descrito no item 4.3.2, os dados obtidos pela técnica de DSC foram
usados para determinar a cristalinidade dos materiais. Para a PA 6.10 B20 foi
observada uma variação de até 5 % da cristalinidade, que aumentou de 19 % no
tempo inicial para 22 % no tempo final (5400 h) (Tabela 5-3).
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Tabela 5-3 - Resultados das temperaturas de fusão e cristalização da poliamida PA 6.10
envelhecidas em B20
Temperatura (°C)

Energia (J/g)

Retirada

PA 6.10 T0

Cristalização Fusão
(Tc)
(Tm)
193
219

Cristalização
(Tc)
29

Grau de
Cristalinidade
(%)
Fusão
(Tm)
39
19

PA 6.10 336 h B20

193

220

28

36

18

PA 6.10 672 h B20

195

221

27

37

18

PA 6.10 1008 h B20

195

221

25

34

17

PA 6.10 2016 h B20

194

221

29

38

19

PA 6.10 3024 h B20

194

220

30

41

21

PA 6.10 5040 h B20
195
Fonte: Elaborado pelo autor

221

30

43

22

As curvas de DSC contendo as transições de primeira ordem, cristalização e
fusão, estão apresentadas no as.
5.1.4 Calorimetria diferencial de varredura PA 6.10 B30
Na Figura 5-4 são apresentados os valores referentes às transições das curvas
de DSC da poliamida PA 6.10 B30. Tc e Tm sofreram aumento ao longo das retiradas
por volta de 3 °C e 2 °C, respectivamente. A energia fornecida nas transições
mostrou variações menores do que aquelas encontradas para a PA 6.10 B20. Para a
cristalização a variação foi de aproximadamente 4 J/g, já para fusão foi de 3 J/g. A
cristalinidade teve variação de 2 %, também menor que para a PA 6.10 B20.
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Tabela 5-4 - Resultados das temperaturas de fusão e cristalização da poliamida PA 6.10
envelhecidas em B30
Temperatura (°C)
Retirada
PA 6.10 T0

Cristalização
(Tc)
193

PA 6.10 336 h B30
PA 6.10 672 h B30
PA 6.10 1008 h B30
PA 6.10 2016 h B30
PA 6.10 3024 h B30
PA 6.10 5040 h B30
Fonte: Elaborado pelo autor

Energia (J/g)

Fusão
(Tm)
219

Cristalização
(Tc)
29

Fusão
(Tm)
39

220
220
220
221
221
220

30
28
33
30
29
30

39
38
40
40
40
41

194
194
195
195
196
195

Grau de
Cristalinidade
(%)
19
19
19
20
20
20
21

Diferente do que foi observado por BAENA; JARAMILLO; CALDERÓN (2012) a
posição dos picos de fusão e cristalização não sofreram mudanças significativas em
relação as amostras iniciais (T0). É possível sim observar pequenas variações, mas
que não afetaram intensamente o material. Foi possível observar que as variações
apresentadas na PA 6.10 imersa na blenda B30 foram menores do que na blenda
B20. O mesmo que foi observado nas análises de FT-IR.
5.1.5 Termogravimetria PA 6.10 B20
As áreas sob as faixas de temperatura definidas no item 4.3.3 foram avaliadas
e compiladas na Tabela 5-5. Pode-se observar que a variação da porcentagem
relacionada à perda de água (faixa inicial, de 25 a 120 °C) é considerada baixa, mas
corrobora a característica desse polímero de ser higroscópico, apesar da baixa
absorção. As variações tanto nas faixas dos voláteis médios (120 a 360) °C e quanto
na de degradação do polímero (360 a 510) °C foram baixas, mantendo a
porcentagem de perda de massa bem próxima entre as retiradas. Para a faixa dos
voláteis médios, a variação da porcentagem foi baixa, mas pode estar associada a
perda de plastificante, como observado por WEI et al (2017).

88
Tabela 5-5 - Perda de massa da PA 6.10 envelhecida em B20 em função da temperatura
(25 a 120) °C

(120 a 360) °C

Retiradas

(360 a 510) °C

(510 a 800) °C

%

PA 6.10 T0

0,36

7,70

90,81

0,77

PA 6.10 336 h B20

0,33

6,78

91,76

0,81

PA 6.10 672 h B20

0,20

7,35

91,43

0,57

PA 6.10 1008 h B20

0,30

7,56

90,03

1,86

PA 6.10 2016 h B20

0,29

7,15

89,60

2,29

PA 6.10 3024 h B20

0,23

7,20

90,88

1,13

PA 6.10 5040 h B20

0,26

6,94

90,56

1,62

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 5-5 apresenta a relação da massa residual com relação à temperatura
da poliamida PA 6.10 B20, observou-se um único estágio de degradação na faixa de
temperatura de (360-510) °C, que apresentou essencialmente o mesmo perfil,
sugerindo um mecanismo similar de degradação. A estabilidade térmica se manteve
desde a poliamida inicial até retirada final de 5040 h, houve apenas uma variação
sucinta na retirada de 2016 h no final da degradação.
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Figura 5-5 – Curva TGA de decomposição da PA 6.10 envelhecida em B20

Fonte: Elaborado pelo autor

Para melhor observação dos resultados, foram geradas curvas de derivada
primeira da variação de massa em relação à temperatura (dm/dT), chamada de
termogravimetria derivada (DTG), a partir da curva de TGA (Figura 5-6).
A DTG mostrou as variações da altura do pico relacionadas às variações de
massa para as máximas temperaturas exibidas para cada retirada. A morfologia do
pico indicou a ocorrência simultânea de reações secundarias principalmente na
retirada de 2016 h. A largura do pico se manteve estável em todas as retiradas,
sendo um indício de estabilidade cinética do processo de decomposição térmica.
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Figura 5-6 – Curvas DTG das reações de decomposição térmica da poliamida PA 6.10
envelhecidas em B20

Fonte: Elaborado pelo autor

5.1.6 Termogravimetria PA 6.10 B30
O mesmo foi observado para poliamida PA 6.10 envelhecida em B30, porém as
variações nos voláteis médios foram mais estáveis para essa blenda. De modo
geral, as variações são muito semelhantes podendo-se considerar as mesmas
conclusões. Os dados estão apresentados na Tabela 5-6.
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Tabela 5-6 - Perda de massa da PA 6.10 envelhecida em B30 em função da temperatura.
(25 a 120) °C

(120 a 360) °C

Retiradas

(360 a 510) °C

(510 a 800) °C

%

PA 6.10 T0

0,36

7,70

90,81

0,77

PA 6.10 336h B30

0,31

7,69

91,00

0,66

PA 6.10 672 h B30

0,17

7,28

90,55

1,45

PA 6.10 1008 h B30

0,29

7,18

89,83

2,37

PA 6.10 2016 h B30

0,26

7,56

89,27

2,50

PA 6.10 3024 h B30

0,25

7,42

90,67

1,27

PA 6.10 5040 h B30

0,24

6,34

91,48

0,87

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a poliamida PA 6.10 B30 também foi observado um único estágio de
degradação na faixa de temperatura de (360 a 510 °C), que apresentou o mesmo
perfil para as retiradas, sugerindo um mecanismo similar de degradação. A
estabilidade térmica se manteve, houve apenas um deslocamento no perfil de
degradação da retirada de 5040 h, que não foi considerado. A Figura 5-7 demostra a
curva de TGA dessa poliamida.
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Figura 5-7 - Curva TGA de decomposição da PA 6.10 envelhecida em B30

Fonte: Elaborado pelo autor

O comportamento semelhante a poliamida PA 6.10 B20, nas variações da
altura dos picos associadas às variações de massa para as máximas temperaturas
exibidas em cada retirada. A morfologia do pico indicou a ocorrência simultânea de
reações secundarias principalmente nas últimas retiradas. Não houve variação
significativa na largura do pico em todas as retiradas (Figura 5-8).
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Figura 5-8 - Curvas DTG das reações de decomposição térmica da poliamida PA 6.10
envelhecidas em B30

Fonte: Elaborado pelo autor

As perdas de massa para essa poliamida imersa nas duas blendas de biodiesel
foram muito semelhantes. As variações encontradas são leves (ou pequenas). Foi
observado apenas uma estabilidade um pouco mais acentuada na poliamida
envelhecida na blenda B30, com relação aos voláteis médios. Diferente do que foi
encontrado por WEI et al (2017), as curvas de TGA não apresentaram a degradação
do plastificante com evidência acentuada, assim como o perfil da DTG se manteve
muito similar entre as retiradas. Isso pode estar associado ao que foi exposto por
Martins (2017), ou seja, os plastificantes podem ter sido retirados pelo combustível e
ficaram mais disponíveis no meio, não necessariamente eles se desprenderam da
poliamida.
5.1.7 Difração de raios-X da PA 6.10 B20
A Figura 5-9 representa os difratogramas da poliamida PA 6.10 B20. Foi
possível observar poucas variações na morfologia dos picos entre 10° a 30 ° 2Ɵ e os
halos difusos característicos da fase amorfa. Apresentando os difratogramas
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sobrepostos foi observada uma variação da intensidade dos picos. Estando a
intensidade associada à fase cristalina, pode-se dizer que houve uma variação
quanto ao tempo de exposição da poliamida. Foi possível observar que a poliamida
se tornou mais cristalina após as retiradas. Estes resultados corroboram aqueles
obtidos por DSC onde foi constado um aumento da cristalinidade com relação ao
tempo de exposição do material ao combustível, ainda que leve. Com relação à
queda de intensidade na retirada de 672 h, fica difícil associar a algum fato, pois em
nenhuma outra análise essa retirada teve uma variação mais evidente.
Provavelmente esse fenômeno pode estar relacionado à análise propriamente dita
(preparo do material, posição do feixe de luz).
Figura 5-9 - Difratograma poliamida PA 6.10 envelhecida em B20

Intensidade

Posição [°2θ] (Cobre (Cu))
Fonte: Elaborado pelo autor

5.1.8 Difração de raios-X da PA 6.10 B30
A poliamida PA 6.10 B30 seguiu o mesmo perfil, poucas variações foram
observadas, apenas na intensidade dos picos entre 10 ° a 30 ° 2Ɵ. Aqui também
ficou evidente a variação a partir da primeira retirada com a sobreposição dos
difratogramas, que pode estar associada ao aumento da cristalinidade, apesar das
análises de DSC indicar uma variação baixa (2 %). De qualquer forma, foi possível
observar esse aumento apresentado na Figura 5-10, que também evidencia a
diminuição da intensidade do pico em 672 h justificado pela análise propriamente
dita.
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Figura 5-10 - Difratograma poliamida PA 6.10 envelhecida em B30

Intensidade

Posição [°2θ] (Cobre (Cu))
Fonte: Elaborado pelo autor

De modo geral, para as duas blendas de biodiesel não foi possivel observar
diferenças significativas por essa técnica. As polimidas se comportaram da mesma
maneira. Foi possivel vincular os resultados de DSC quanto ao aumento da
cristalinidade para os dois materiais. Com relação as retiradas de 672 h, esse
fenomeno provavelmente está relacionado à análise, pois todos os ensaios
realizados nesse período tiveram esse comportamento, que não se repitiu ou foi
observado por outra técnica.
Há uma carência na literaura de estudos utilizando difração de raios-X para
caracterizar poliamidas, apesar de ser uma técnica aplicável ao material analisado.
5.1.9 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura da PA 6.10 B20
Estudos foram realizados com o intuito de avaliar a morfologia da poliamida no
monitoramento de possíveis modificações de superfície quando em contato com o
biodiesel. Sua pureza foi constatada pela presença de elementos característicos (C,
N e O), sem presença de carga mineral ou hibrida (combinação de fibra de vidro e
carga particulada). Elementos como paládio (Pb) e ouro (Au) são oriundos do
recobrimento do material. Estas considerações são aplicáveis para as três
poliamidas.
A Figura 5-11 apresenta as micrografias eletrônicas de varredura (MEV)
correspondentes à morfologia gerada antes e após o envelhecimento. O T 0 compõe
uma fase contínua com regiões estriadas, que inclui também regiões lisas. Foi
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possível observar o desprendimento que provavelmente pode ser associado a
fratura do material. Em 336 h o desprendimento e profundidade foram mais
acentuados, observou-se maior irregularidade nas bordas. Na retirada de 5040 h
observou-se uma superfície mais plana, possivelmente devido a fratura, mas ainda
com cavidades e bordas irregulares. Assim como WEI et al (2017) menciona em seu
estudo, após a exposição ao combustível a superfície se torna mais fibrilar.
Figura 5-11 – Micrografia de MEV da poliamida 6.10 envelhecida em B20 com aumento de
2000 vezes

PA 6.10 T0

PA 6.10 336 h B20

PA 6.10 5040 h B20
PA 6.10 T0

Fonte: Elaborado pelo autor

5.1.10 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura da PA 6.10 B30
A PA 6.10 B30 teve comportamento semelhante, porém as alterações foram
menos acentuadas. Também foi possível observar o desprendimento que
provavelmente pôde ser associado à fratura do material inicial. Em 336 h o
desprendimento e profundidade foram menos acentuados quanto a poliamida
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envelhecida em B20. Observou-se também irregularidades nas bordas. Na retirada
de 5040 h foi ressaltada uma superfície mais plana e fibrilar (Figura 5-12).

Figura 5-12 - Micrografia de MEV da poliamida 6.10 envelhecida em B30 com aumento de
2000 vezes

PA 6.10 T0

PA 6.10 336 h B30

PA 6.10 5040 h B30
PA 6.10 T0

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2 Resultados do Biodiesel com a PA 6.10 imersa
Os resultados dos ensaios realizados nas blendas B20 e B30 que ficaram
envelhecidas na PA 6.10 estão apresentados nos itens abaixo.
5.2.1 Espectroscopia no infravermelho da blenda B20 envelhecida com PA 6.10
As comparações foram realizadas nas blendas originais B20 (T0) com relação
aos tempos de retiradas (336, 672, 1006, 2016, 3024 e 5040) h.
Nos espectros do combustível não envelhecido, destacaram-se as seguintes
bandas, características da blenda diesel e biodiesel:
- a absorção relativamente larga e de baixa intensidade na região de
3.450 cm-1, que corresponde às vibrações de deformação axial do grupo hidroxila
(OH). Uma das hipóteses é ser proveniente da matéria prima do biodiesel, pois se o
mesmo foi originário da mamona, o grupamento OH pode ser atribuído do ácido
ricinoleico da cadeia hidrocarbônica, outra mais precisa seria a variação do teor de
água, sendo que as maiores variações estão evidenciadas nas retiradas que
apresentaram maior quantidade de água.
- sutis modificações na região de 987 cm-1 e 1095 cm-1 que se associam as
ligações C–H do anel dos hidrocarbonetos aromáticos.
- outra variação sutil na região de 587 cm-1 da deformação axial da ligação C–
O.
Não foi observada migração das poliamidas. Assim como WEI et al (2017)
apontou em seu estudo, a banda 1095 cm-1 pode também estar relacionada ao NBBSA.
Os espectros de B20 e B30 controle estão apresentados no APÊNDICE B Espectros no infravermelho das blendas controle B20 e B30, os quais não sofreram
variações significativas. A banda relacionada à hidroxila também foi observada.
A Figura 5-13 apresenta os espectros de B20 PA 6.10 e a Figura 5-14 uma
ampliação dos espetros na região de 2000 a 400 cm-1, onde possivelmente
ocorreriam as bandas referentes à migração da poliamida, caso estivessem
presentes.
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Figura 5-13 - Espectros no infravermelho da blenda B20 original e
envelhecida até 5040 h, PA 6.10

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 5-14 - Espectros no infravermelho da blenda B20 original e envelhecida
até 5040 h da PA 6.10 (Ampliação dos espetros na região de 2000 a
400 cm-1)

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2.2 Espectroscopia no infravermelho das blendas B30 envelhecida com PA 6.10
As variações apontadas na blenda B20 PA 6.10 são pertinentes também na
B30 PA 6.10. Provavelmente a variação na região de 3469 cm-1 está associada a
mudança no teor de água. Nas regiões de 987 cm-1, 1095 cm-1 e de 587 cm-1, as
varações, conforme apontado por Martins (2017) e WEI et al (2017) podem ser
atribuídas à presença de aditivos que se desprenderam do material, apesar dos
aditivos não terem sido desassociado da matriz, apenas estarem mais suscetíveis à
extração, uma porção mínima pode ter migrado ao biodiesel (Figura 5-15 e Figura
5-16). Não houve migração da poliamida para a blenda de biodiesel.
Figura 5-15 - Espectros no infravermelho da blenda B30 original e envelhecida
até 5040 h, PA 6.10

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 5-16 - Espectros no infravermelho da blenda B30 original e envelhecida a
5040 h da PA 6.10 (Ampliação dos espetros na região de 2000 a
400 cm-1)

Fonte: Elaborado pelo autor

De modo geral, B20 e B30 se comportaram da mesma forma e não
apresentaram migração da poliamida. Podem-se observar alterações em algumas
bandas que podem estar associadas à presença de aditivos como plastificantes,
além da presença de água, que foram carreados das poliamidas para o combustível.
5.2.3 Ressonância Magnética Nuclear da blenda B20 com PA 6.10
As variações consideráveis e que corroboram com os resultados de FT-IR
estão na região dos aromáticos entre (7,4 a 8,0) ppm, sendo o aparecimento de
sinais em algumas retiradas e sumindo em outras. Foi possível observar que os
sinais entre (7,6 e 7,4) ppm também estão presentes na blenda de biodiesel T0 e em
todas as retiradas. Esta região também apareceu o sinal referente ao solvente
deuterado. Já os sinais entre (8,0 e 7,6) ppm surgiram a partir da imersão da
poliamida desde a primeira retirada de 336 h. Foi observado também que à medida
que o tempo de envelhecimento aumenta, este sinal vai diminuindo até sumir.
Mais uma vez as hipóteses de Martins (2017) são evidenciadas. Como essa
poliamida apresentou uma concentração menor dos plastificantes desassociados da
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matriz. Sinais com pouca intensidade demonstraram esse fato. Como essa região
está associada aos aromáticos (grupos contidos na estrutura dos plastificantes),
possivelmente uma mínima porção desses plastificantes migrou para a blenda.
O sinal entre 5,0 ppm e 5,2 ppm sofreu variações ao longo das retiradas,
aparecendo em algumas e sumindo em outras, referente ao grupo metino
juntamente com sinais de átomos de hidrogênio das duplas ligações.
Os espectros de RMN de 1H, da expansão da faixa entre (8 e 2,5) ppm (região
onde foram observadas as principais modificações) estão apresentados no
APÊNDICE C - Espectros de RMN de 1H das blendas de biodiesel.
5.2.4 Ressonância Magnética Nuclear da blenda B30 com PA 6.10
As mesmas modificações apontadas nas blendas de biodiesel B20 PA 6.10
foram observadas nessa poliamida. Essas modificações estavam presentes até a
retirada de 672 h. Para as outras retiradas não foram observadas variações,
concretizando a informação de que os ativos migraram nos tempos de
envelhecimento iniciais. Os espectros de RMN de 1H da expansão da faixa entre (8 e
2,5) ppm (região onde foram observadas as principais modificações) estão
apresentados no APÊNDICE C - Espectros de RMN de 1H das blendas de biodiesel.
5.2.5 Teor de água das blendas de biodiesel B20 e B30 com PA 6.10
Considerando o limite máximo aceitável de 0,02 %, todas as retiradas já se
encontravam com teores de água acima do valor aceitável, com exceção das
blendas B20 5040 h e B30 T0. Em destaque os valores fora da especificação estão
apresentados na Tabela 5-7. Esses valores comprovam as análises de FT-IR com
relação à modificação na ligação OH, que estão associadas à variação do teor de
água.
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Tabela 5-7 - Teor de água das blendas B20 e B30 envelhecidas na poliamida PA 6.10
Biodiesel B20 envelhecido em PA 6.10
Biodiesel B30 envelhecido em PA 6.10
Biodiesel

Água (% massa)

Biodiesel

Água (% massa)

B20 - T0
B20 - PA 6.10 336 h
B20 - PA 6.10 672 h
B20 - PA 6.10 1008 h
B20 - PA 6.10 2016 h

0,021
0,021
0,025
0,038
0,037
0,022
0,016
0,025

B30 - T0
B30 - PA 6.10 336 h
B30 - PA 6.10 672 h
B30 - PA 6.10 1008 h
B30 - PA 6.10 2016 h

0,020
0,028
0,055
0,025
0,023
0,025
0,026
0,024

B20 - PA 6.10 3024 h
B20 - PA 6.10 5040 h
B20 - controle
Fonte: Elaborado pelo autor

B30 - PA 6.10 3024 h
B30 - PA 6.10 5040 h
B30 - controle

5.2.6 Estabilidade oxidativa das blendas de biodiesel B20 e B30 com PA 6.10
Considerando o limite mínimo aceitável de 6 h, com exceção do B20 T0 todas
as retiradas já se encontravam abaixo do valor aceitável. Os resultados de
estabilidade do biodiesel estão descritos na Tabela 5-8, em destaque os valores fora
da especificação. Resultados exibidos como 0,1 h, indicam estabilidade muito baixa
(abaixo que 0,1 h). O biodiesel estar oxidado em todas as retiradas é um fato
aceitável em virtude das condições do teste. Variações de temperatura, o preparo do
biodiesel e o armazenamento, entre outros fatores podem ter influenciado a geração
de radicais livres.
Tabela 5-8 - Resultados da estabilidade oxidativa para as blendas B20 e B30 envelhecidas
na poliamida PA 6.10
Biodiesel B20 envelhecido em PA 6.10
Biodiesel B30 envelhecido em PA 6.10
Biodiesel
B20 - T0
B20 - PA 6.10 336 h
B20 - PA 6.10 672 h
B20 - PA 6.10 1008 h
B20 - PA 6.10 2016 h
B20 - PA 6.10 3024 h
B20 - PA 6.10 5040 h
B20 - controle
Fonte: Elaborado pelo autor

Estabilidade à
oxidação (h)
6,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
1,9
1,7
<0,1

Biodiesel
B30 - T0
B30 - PA 6.10 336 h
B30 - PA 6.10 672 h
B30 - PA 6.10 1008 h
B30 - PA 6.10 2016 h
B30 - PA 6.10 3024 h
B30 - PA 6.10 5040 h
B30 - controle

Estabilidade à
oxidação (h)
5,9
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
4,9
< 0,1
<0,1
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5.2.7 Número de acidez total das blendas de biodiesel B20 e B30 PA 6.10
Os resultados do número de acidez estão apresentados na Tabela 5-9,
considerando o limite máximo aceitável 0,50 mg de KOH/g, com exceção da retirada
de 672 h do B30, todas as outras amostras estavam dentro do limite estabelecido. A
poliamida por ter um caráter básico, provavelmente induziu um índice baixo de
acidez.
Tabela 5-9 - Resultados do número de acidez para as blendas B20 e B30 envelhecidas na
poliamida PA 6.10
Biodiesel B20 envelhecido em PA 6.10
Biodiesel B30 envelhecido em PA 6.10
Biodiesel

Número de acidez
total (mg de KOH/g)

B20 - T0
B20 - PA 6.10 336 h
B20 - PA 6.10 672 h
B20 - PA 6.10 1008 h
B20 - PA 6.10 2016 h
B20 - PA 6.10 3024 h
B20 - PA 6.10 5040 h
B20 - controle
Fonte: Elaborado pelo autor

0,10
0,11
0,33
0,26
0,13
0,09
0,10
0,38

Biodiesel
B30 - T0
B30 - PA 6.10 336 h
B30 - PA 6.10 672 h
B30 - PA 6.10 1008 h
B30 - PA 6.10 2016 h
B30 - PA 6.10 3024 h
B30 - PA 6.10 5040 h
B30 - controle

Número de
acidez total (mg
de KOH/g)
0,10
0,13
0,59
0,15
0,14
0,16
0,21
0,43

5.2.8 Quantificação de metais nas blendas de biodiesel B20 e B30 PA 6.10
Os resultados não apresentam variações significativas como mostraram os
resultados indicando a baixa contaminação de Cálcio (Ca), Potássio (K), Magnésio
(Mg), Sódio (Na) e Fósforo (P), apresentados na Tabela 5-10.
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Tabela 5-10 – Resultados dos metais das blendas de B20 envelhecidas na poliamida PA
6.10
Biodiesel B20 envelhecido em PA 6.10
(mg/kg)
Biodiesel
Ca
K
Mg
Na
P
B20 - T0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

0,5

B20 - PA 6.10 336 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

0,7

B20 - PA 6.10 672 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

1,0

B20 - PA 6.10 1008 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,4

0,7

B20 - PA 6.10 2016 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,5

0,6

B20 - PA 6.10 3024 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,4

0,6

B20 - PA 6.10 5040 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,4

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,3

< 0,5

B20 controle 5040 h
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 5-11 - Resultados dos metais das blendas de B30 envelhecidas na poliamida PA
6.10
Biodiesel B30 envelhecido em PA 6.10
(mg/kg)
Biodiesel
Ca
K
Mg
Na
P
B30 - T0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

0,6

B30 - PA 6.10 336 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

0,8

B30 - PA 6.10 672 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

1,0

B30 - PA 6.10 1008 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,4

0,7

B30 - PA 6.10 2016 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,4

0,8

B30 - PA 6.10 3024 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,4

0,6

B30 - PA 6.10 5040 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,3

< 0,5

< 0,5

0,6

< 0,5

0,2

< 0,5

B30 controle 5040 h
Fonte: Elaborado pelo autor

5.3 Resultados da poliamida PA 6.12 imersa em B20 e B30
Os resultados dos ensaios realizados nas poliamidas 6.12 que ficaram
envelhecidas nas blendas de biodiesel estão apresentados nos itens abaixo.
5.3.1 Análises por espectrofotometria no infravermelho (FT-IR) PA 6.12 B20
Para a poliamida PA 6.12 B20 (Figura 5-17), foram evidenciadas as mesmas
variações nas bandas características das funções da poliamida, conforme descrito
anteriormente para as outras poliamidas, assim como a associação as suas funções.
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O que difere desta poliamida para aquela descrita anteriormente (PA 6.10) é o
perfil da banda no comprimento de onda 3308 cm-1 na amostra controle - T0, que
muda ao longo das retiradas tornando a banda mais simétrica. Assim como a banda
em 1540 cm-1 que apresentou sobreposições inicialmente, o que não aconteceu nas
poliamidas após o envelhecimento.
Essas mudanças podem estar associadas à degradação da poliamida, a partir
do contato com o combustível. Como essa poliamida não foi submetida ao ensaio
por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas no estudo realizado
por Martins (2017), não se sabe exato a composição dos aditivos presentes nesta
poliamida. Entretanto, pelo espectro obtido há indício de que sejam provenientes de
compostos que se desprenderam da matriz, quando em contato com o biodiesel.
Figura 5-17 - Espectros no infravermelho da poliamida PA 6.12 envelhecidas em B20

Fonte: Elaborado pelo autor
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A comparação dessas bandas, quanto à sua intensidade, indicando a
correlação entre a altura das bandas e sua absorbância, as variações foram
observadas na Tabela 5-12 e representadas graficamente na Figura 5-18.
Tabela 5-12 - Relação absorbância/altura das principais bandas que sofreram alterações
(PA 6.12 B20)
Absorbância/altura
-1
-1
PA 6.12 B20
3308 cm 2925 cm 2853 cm-1 1741 cm-1 1636 cm-1 1540 cm-1
T0
0,0195
0,0409
0,0241
0
0,0689
0,0390
336 h
0,0195
0,0375
0,0211
0,0013
0,0907
0,0527
672 h
0,0178
0,0374
0,0212
0,0031
0,0876
0,0488
1008 h
0,0175
0,0339
0,0195
0,0042
0,0846
0,0437
2016 h
0,0135
0,0331
0,0186
0,0060
0,0476
0,0364
3024 h
0,0114
0,0284
0,0156
0,0055
0,0582
0,0337
5040 h
0,0095
0,0289
0,0152
0,0114
0,0524
0,0313
Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 5-18 - Comparação da altura das bandas no infravermelho da poliamida PA 6.12 B20
nas faixas de absorbâncias estipuladas
PA 6.12 B20

Absorbância/altura

0,12
0,09
0,06
0,03
0
T0

336 h

672 h
1008 h
Retiradas

2016 h

3024 h

5040 h

3308 cm-1

2920 cm-1

2853 cm-1

1741 cm-1

1636 cm-1

1540 cm-1

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme mencionado para a poliamida PA 6.10 cada ponto representa a
relação absorbância/altura de cada banda nas devidas retiradas.
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Para as bandas no comprimento de onda 1540 cm -1 relacionada ao grupo NH e
1636 cm-1 relacionada ao estiramento C=O, provenientes das pontes de hidrogênio,
houve um aumento nas intensidades até a retirada de 336 h. Provavelmente devido
à presença de outros compostos que continham essas ligações em sua estrutura
química, assim se somaram nesse comprimento de onda. Como já observado,
outros compostos provavelmente se desprenderam da matriz. Esse mesmo conceito
pode também estar atribuído à banda no comprimento de onda 3308 cm-1
relacionada ao estiramento NH, porém com menor intensidade.
Após 336 h as intensidades de todas as bandas diminuíram gradativamente ao
longo das retiradas. Com exceção da banda no comprimento de 1741 cm-1, atribuída
a absorção do biodiesel, que foi mais evidente na última retirada (5040 h) e maior do
que na poliamida PA 6.10. Apesar de a PA 6.12 ter uma estrutura química com
potencial de absorção de água menor, quando comparada com a poliamida PA 6.10.
A banda no comprimento de onda 1636 cm -1 também apresentou maior
variação que as outras, como essa banda está relacionada ao estiramento C=O que
são as pontes de hidrogênio, nesse caso também ocorre a quebra dessas ligações.
A variação das bandas nos comprimentos de onda 2853 cm-1 e 2925 cm-1
provavelmente pode estar relacionada à cisão das cadeias estruturais. Conforme
ocorre a quebra na ligação N-H, as ligações da cadeia carbônica também sofre
alteração.
5.3.2 Análises por espectrofotometria no infravermelho (FT-IR) PA 6.12 B30
As mesmas variações já evidenciadas nas bandas relacionadas às funções das
poliamidas também foram observadas para a blenda B30, evidenciadas pela
diminuição das intensidades. Assim como observado na PA 6.12 B20 as bandas
sofreram as mesmas modificações, sendo no comprimento de onda em 3308 cm-1 e
1636 cm-1.
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Figura 5-19 - Espectros no infravermelho da poliamida PA 6.12 envelhecidas em B30

3308

Fonte: Elaborado pelo autor

A comparação dessas bandas, quanto à sua intensidade, indicando a
correlação entre a altura das bandas e sua absorbância, as variações foram
observadas na Tabela 5-13 e representadas graficamente na Figura 5-20.
Tabela 5-13 - Relação absorbância/altura das principais bandas que sofreram alterações
(PA 6.12 B30)
Absorbância/altura
-1
-1
PA 6.12 B30
3308 cm 2925 cm 2853 cm-1 1741 cm-1 1636 cm-1 1540 cm-1
T0
0,0195
0,0409
0,0241
0
0,0689
0,0390
336 h
0,0193
0,0373
0,0220
0,0014
0,0929
0,0519
672 h
0,0199
0,0385
0,0227
0,0020
0,0960
0,0515
1008 h
0,0198
0,0366
0,0213
0,0034
0,0912
0,0496
2016 h
0,0159
0,0318
0,0185
0,0041
0,0776
0,0438
3024 h
0,0149
0,0306
0,0174
0,0059
0,0728
0,0407
5040 h
0,0145
0,0330
0,0187
0,0087
0,0726
0,0370
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 5-20 - Comparação da altura das bandas no infravermelho da poliamida PA 6.12 B30
nas faixas de absorbâncias estipuladas
PA 6.12 B30

Absorbância/altura

0,12
0,09
0,06
0,03
0
T0

336 h

672 h

1008 h
Retiradas

2016 h

3024 h

5040 h

3308 cm-1

2920 cm-1

2853 cm-1

1741 cm-1

1636 cm-1

1540 cm-1

Fonte: Elaborado pelo autor

Assim como na PA 6.12 B20, na retirada de 336 h houve um aumento na
intensidade das bandas nos comprimentos de onda 1540 cm-1 e 1636 cm-1,
provavelmente devido à presença de outros compostos. Porém o perfil de
decaimento dessa última banda (comprimento de onda 1636 cm-1) foi menos intenso
do que em B20. Indicando que se manteve mais estável no período de 336 h a 1008
h. Assim como a banda no comprimento de onda 3308 cm-1, sendo mais estável com
sutil diminuição da sua intensidade a partir de 2016 h. Até a absorção do biodiesel
foi um pouco menos intensa para esse biodiesel (curva em 1740 cm-1), quando
comparada com a PA 6.12 B20.
Com relação às atribuições da diminuição da intensidade das bandas, segue o
mesmo conceito da PA 6.12 B20. De modo geral, assim como Seixas (2014)
observou, as variações das intensidades estão relacionadas com a degradação do
material. Apesar de não ter informação da sua composição, variação das bandas
entre (1500 e 1000) cm-1, também podem estar relacionadas à presença de
plastificantes, por ser um aditivo comum adicionado na poliamida. Assim como
observado na PA 6.10 B30, entretanto foi mais estável para a PA 6.12.
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5.3.3 Calorimetria diferencial de varredura PA 6.12 B20
Os valores referentes à curva de DSC da poliamida PA 6.12 envelhecida em
B20 estão apresentados na Tabela 5-14. Foi possível observar as variações de
entalpia, tanto para cristalização quanto para fusão. As variações foram crescentes
na faixa de aproximadamente de 6 °C e 4 °C, para Tc e Tm, respectivamente. A
energia fornecida também sofreu variações crescentes, ou seja, o material precisou
de maior energia tanto para cristalizar, como para fundir. Um aumento de
aproximadamente de 4 J/g para cristalizar e 13 J/g para fundir foram obtidos.
Como não foi encontrada a referência para o calor de fusão da poliamida PA
6.12, hipoteticamente 100 % cristalina, a cristalinidade não foi calculada.
Tabela 5-14 - Resultados das temperaturas de fusão da poliamida PA 6.12 envelhecidas em
B20
Temperatura (°C)
Energia (J/g)
Retirada
Cristalização (Tc) Fusão (Tm) Cristalização (Tc) Fusão (Tm)
PA 6.12 T0

183

210

28

23

PA 6.12 336 h B20

186

212

30

25

PA 6.12 672 h B20

187

213

30

29

PA 6.12 1008 h B20

187

212

28

28

PA 6.12 2016 h B20

188

213

30

28

PA 6.12 3024 h B20

189

214

30

30

PA 6.12 5040h B20
Fonte: Elaborado pelo autor

188

213

32

36

Desde a poliamida inicial (PA 6.12 T0) foi observado um pico de fusão antes da
Tm referência (antes de 209 °C), esse pico aumentou consideravelmente ao longo
das retiradas. Na Tabela 5-15 encontram-se os valores de fusão e energia de fusão
desse pico.
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Tabela 5-15 - Resultados das temperaturas de fusão para o pico antes da fusão da
poliamida PA 6.12 envelhecidas em B20
Temperatura (°C)
Energia (J/g)
Retirada
Fusão (Tm)
Fusão (Tm)
PA 6.12 T0

194

2

PA 6.12 336 h B20

198

6

PA 6.12 672 h B20

196

7

PA 6.12 1008 h B20

198

5

PA 6.12 2016 h B20

200

6

PA 6.12 3024 h B20

200

6

PA 6.12 5040 h B20
Fonte: Elaborado pelo autor

199

6

No APÊNDICE A – Curvas de DSC está demostrado o deslocamento das
temperaturas de Tc e Tm em comparação a poliamida inicial. Assim, é possível
observar o pico de endotérmica por volta de 198 °C.
5.3.4 Calorimetria diferencial de varredura PA 6.12 B30
O comportamento da poliamida PA 6.12 envelhecida em B30 foi semelhante a
poliamida PA 6.12 B20. Foram também observadas as variações de entalpia, tanto
para

cristalização

quanto

para

fusão,

nas

quais

foram

crescentes

de

aproximadamente 6° C para Tc e 4° C Tm. A energia fornecida também sofreu
variações crescentes, aumento de aproximadamente de 5 J/g para cristalizar e 11
J/g para fundir, os valores estão apresentados na Tabela 5-16.
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Tabela 5-16 - Resultados das temperaturas de fusão da poliamida PA 6.12 envelhecidas em
B30
Temperatura (°C)

Energia (J/g)

Retirada
Cristalização (Tc)

Fusão (Tm)

Cristalização (Tc)

PA 6.12 T0

183

210

28

Fusão
(Tm)
23

PA 6.12 336 h B30

186

211

28

23

PA 6.12 672 h B30

186

212

29

26

PA 6.12 1008 h B30

186

212

27

24

PA 6.12 2016 h B30

189

214

28

29

PA 6.12 3024 h B30

189

214

30

30

PA 6.12 5040 h B30
Fonte: Elaborado pelo autor

188

214

32

34

O mesmo pico de fusão foi observado antes da Tm referência (antes de
209 °C), esse pico aumentou consideravelmente ao longo das retiradas. Na Tabela
5-17 encontram-se os valores de fusão e energia de fusão.
Tabela 5-17 - Resultados das temperaturas de fusão para o pico antes da fusão da
poliamida PA 6.12 B30
Temperatura (°C)
Energia (J/g)
Retirada
Fusão (Tm)
Fusão (Tm)
PA 6.12 T0

194

2

PA 6.12 336 h B30

197

5

PA 6.12 672 h B30

198

5

PA 6.12 1008 h B30

197

6

PA 6.12 2016 h B30

200

5

PA 6.12 3024 h B30

200

6

PA 6.12 5040 h B30
Fonte: Elaborado pelo autor
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As curvas de DSC estão apresentadas no APÊNDICE A – Curvas de DSC.
De modo geral, a poliamida PA 6.12 se comportou da mesma forma nas duas
blendas de biodiesel, ou seja, não houve variação significativa entre elas. Foi
observado que a poliamida PA 6.12 apresentou maior variação quando comparada
com a PA 6.10. O deslocamento dos picos de fusão e cristalização foram mais
acentuados, apesar de não ter sido tão evidente quando observado no estudo de
Baena, Jaramillo e Calderón (2012).
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O pico de fusão que foi observado antes da Tm de referência (antes de 209 °C)
presente desde o T0, pode estar associado à composição da poliamida sobre a qual
não há informações, mas que sofreu com o ataque do combustível ao longo do
tempo, apesar de não ter evidências nos espectros de FT-IR. Independente da sua
origem, esse pico pode ser considerado também como marcador, pois sofreu as
mesmas alterações dos picos provenientes da poliamida. Assim ficou evidente que
essa poliamida (PA 6.12) sofreu um ataque mais invasivo quando comparada com a
PA 6.10.
5.3.5 Termogravimetria PA 6.12 B20
Com relação às perdas de massa da poliamida PA 6.12 envelhecidas em B20
(Tabela 5-18), as variações da porcentagem ao longo das retiradas foram um pouco
menores quando comparadas com a PA 6.10, a variação foi sutil, mas pôde
comprovar que esse polímero é menos higroscópio. Também foi possível observar
que as perdas de massa ao longo das retidas diminuíram ao longo do tempo no que
se refere aos voláteis. Já na faixa de degradação do polímero ocorreu o inverso. A
perda de massa entre as temperaturas (115 a 370) °C pode estar associada ao
composto que não foi identificado, mas que nas análises de DSC foi possível
observar.
Tabela 5-18 - Perda de massa da PA 6.12 B20 em função da temperatura
(25 a 115) °C

(115 a 370) °C

Retiradas

(370 a 520) °C

(520 a 900) °C

%

PA 6.12 T0

0,30

10,91

87,92

0,53

PA 6.12 336h B20

0,30

10,19

88,76

0,44

PA 6.12 672 h B20

0,18

9,68

89,29

0,30

PA 6.12 1008 h B20

0,27

9,71

88,47

1,58

PA 6.12 2016 h B20

0,17

9,35

89,13

0,73

PA 6.12 3024 h B20

0,20

9,17

89,50

0,42

PA 6.12 5040 h B20

0,27

9,05

89,59

0,59

Fonte: Elaborado pelo autor

As curvas de TGA da poliamida PA 6.12 envelhecida em B20 não
apresentaram variações significativas quanto à estabilidade térmica das diversas
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retiradas, quando comparadas com a poliamida inicial (T 0). A degradação dessa
poliamida foi observada na faixa de temperatura (370 a 520) °C, conforme ilustrado
na Figura 5-21
Figura 5-21 - Curvas TGA das reações de decomposição térmica da poliamida PA 6.12
envelhecidas em B20

Fonte: Elaborado pelo autor

A DTG da poliamida PA 6.12 envelhecida em B20 apresentou pouca variação
tanto na morfologia do pico como na variação de massa. Através da sobreposição
dos termogramas, foi possível observar poucas reações secundárias, acontecendo
simultaneamente com a reação principal (Figura 5-22)

116
Figura 5-22 - Curvas DTG das reações de decomposição térmica da poliamida PA 6.12
envelhecidas em B20

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.6 Termogravimetria PA 6.12 B30
As perdas de massa para essa poliamida foram um pouco mais acentuadas
com relação aos voláteis. Apesar da pouca variação foi possível observar uma
diferença com relação PA 6.12 B20. Principalmente na faixa de (115 a 370) °C que
pode estar relacionado à perda de massa de um composto da formulação, conforme
evidenciado para outras poliamidas. Quanto à degradação do polímero, a variação
da porcentagem foi baixa, conforme observado na Tabela 5-19.
Tabela 5-19 - Perda de massa da PA 6.12 envelhecidas em B30 em função da temperatura.
(25 a 115) °C

(115 a 370) °C

Retiradas

(370 a 520) °C

(520 a 900) °C

%

PA 6.12 T0

0,30

10,91

87,92

0,53

PA 6.12 336h B30

0,35

10,02

88,95

0,38

PA 6.12 672 h B30

0,19

9,73

88,86

1,01

PA 6.12 1008 h B30

0,20

9,69

88,03

1,75

PA 6.12 2016 h B30

0,23

9,36

88,31

1,69

PA 6.10 3024 h B30

0,15

9,39

89,38

0,55

PA 6.10 5040 h B30

0,21

8,96

89,47

0,66

Fonte: Elaborado pelo autor
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As curvas de TGA da poliamida PA 6.12 envelhecida em B30 não
apresentaram variações significativas na estabilidade térmica das diversas retiradas,
quando comparadas com a poliamida inicial (T 0). A degradação dessa poliamida foi
observada na faixa de temperatura (370 a 520) °C, conforme ilustrado na Figura
5-23.
Figura 5-23 - Curvas TGA das reações de decomposição térmica da poliamida PA 6.12
envelhecidas em B30

Fonte: Elaborado pelo autor

Pequenas variações foram observadas na curva DTG, sendo a variação de
massa com relação à temperatura máxima de cada pico, além das poucas reações
secundárias ocorrendo simultaneamente com as reações principais (Figura 5-24).
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Figura 5-24 - Curvas DTG das reações de decomposição térmica da poliamida PA 6.12
envelhecidas em B30

Fonte: Elaborado pelo autor

Em termos gerais, essa poliamida sofreu pouca variação com relação às
perdas de massa. As maiores variações estão relacionadas na faixa dos voláteis.
Apesar da pouca diferença, a blenda B20 foi um pouco mais estável para essa
poliamida. Contudo, quando comparada com a PA 6.10, a PA 6.12 apresentou-se
um pouco mais estável. Muito provavelmente pelo fato da PA 610 ser mais
higroscópica, foi possível observar essas alterações e características por essa
técnica.
5.3.7 Difração de raios-X da PA 6.12 B20
O difratograma referente à poliamida PA 6.12 envelhecida em B20 está
ilustrado na Figura 5-25. Foi possível observar poucas variações na morfologia dos
picos entre 10° a 30° 2Ɵ. A variação da intensidade desses picos está
correlacionada ao tempo de exposição no combustível, conforme também observado
nas análises de DSC. Apesar do grau de cristalinidade não ter sido calculado por
FT-IR, com os dados obtidos foi possível inferir que houve um aumento, sendo
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também observado por essa técnica. Ao longo das retiradas, os picos se tornaram
mais definidos, mais finos, indicando o aumento do grau de cristalinidade. Como já
mencionado sobre a retirada em 672 h, para essa poliamida foi observado o mesmo
fenômeno, corroborando com a explicação já estabelecida.
Figura 5-25 - Difratograma poliamida PA 6.12 envelhecida em B20

Intensidade

Posição [°2θ] (Cobre (Cu))
Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.8 Difração de raios-X da PA 6.12 B30
As mesmas variações observadas anteriormente para as outras poliamidas
puderam ser observadas para essa poliamida PA 6.12 envelhecida em B30. O
difratograma está ilustrado na Figura 5-26.
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Figura 5-26 - Difratograma poliamida PA 6.12 envelhecida em B30

Intensidade

Posição [°2θ] (Cobre (Cu))
Fonte: Elaborado pelo autor

De modo geral, foi possivel correlacionar as variações aqui apontadas com as
análises de DSC. Principalmemte o aumento da cristalidade que apesar de não ter
sido calculada foi possivel prever com os dados obtidos por difração de raios-X. Não
foi possivel diferenciar em qual blenda (B20 ou B30) a poliamida PA 12 foi mais
estavel, pois houve variações muito semelhantes observadas por essa técnica.
5.3.9 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura da PA 6.12 B20
As micrografias eletrônicas de varredura (MEV) correspondentes à morfologia
gerada antes e após o envelhecimento (Figura 5-27) apresentam uma fase contínua
com regiões estriadas, que inclui também regiões lisas. Foi possível observar o
desprendimento que provavelmente pode ser associado à fratura do material, porém
pouco menos acentuado que a PA 6.10. Em 336 h foram observadas cavidades
mais acentuadas e também desprendimento menos intenso do material. Observouse maior irregularidade nas bordas.
Na retirada de 5040 h observou-se uma superfície mais plana, mas ainda com
cavidades e bordas irregulares, assim como maior quantidade de padrões circulares
que sugere a presença de fissuras. Caracterizado também como uma superfície
fibrilar.
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Figura 5-27 - Micrografia de MEV da poliamida 6.12 envelhecida em B20 com aumento de
2000 vezes

PA 6.12 T0

PA 6.12 336 h B20

PA 6.12 5040 h B20
PA 6.12 T0

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.10 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura da PA 6.12 B30
Para a poliamida PA 6.12 envelhecida em B30 foi observado o desprendimento
do material mais acentuado principalmente na retirada de 336 h. Observa-se uma
superfície com bordas mais irregulares e também com cavidades mais acentuadas
do que em B20.
O surgimento de padrões circulares, que sugere a presença de fissuras na
retirada de 5040 h ficou muito mais evidente nessa blenda. A micrografia dessa
poliamida está representada na Figura 5-28.
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Figura 5-28 - Micrografia de MEV da poliamida 6.12 envelhecida em B30 com aumento de
2000 vezes

PA 6.12 T0

PA 6.12 336 h B30

PA 6.12 T0

PA 6.12 5040 h B30
Fonte: Elaborado pelo autor

De modo geral, as microscopias mostraram que houve um ataque do biodiesel
no material e para a blenda B30 foi um pouco mais intensa. Em termos de
comparação pode-se dizer que essa poliamida 6.12 B30 sofreu um ataque um pouco
mais evidente, devido ao aparecimento de padrões circulares que sugere a presença
de fissuras.
5.4 Resultados do Biodiesel com a PA 6.12 imersa em B20 e B30
Os resultados dos ensaios realizados nas blendas B20 e B30 que ficaram
envelhecidas na PA 6.12 estão apresentados nos itens abaixo.
5.4.1 Espectroscopia no infravermelho da blenda B20 envelhecida com PA 6.12
Para a blenda B20 envelhecida com a PA 6.12 pode-se considerar os mesmos
apontamentos já mencionadas no item 5.2.1. Essa blenda se comportou da mesma
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forma. Também não foi evidenciada a migração da poliamida, entretanto, as regiões
de 987 cm-1, 1095 cm-1 e de 587 cm-1, evidenciaram a presença de aditivos que se
desprenderam do material, conforme apontado por Martins (2017) e WEI et al
(2017).Também observou-se uma variação na banda em 3469 cm-1 (grupamento OH) atribuída a presença de água.
A Figura 5-29 apresenta os espectros da blenda B20 original e envelhecida até
5040 h da PA 6.12 e a Figura 5-30 - Espectros no Infravermelho da blenda B20
original e envelhecida até 5040 h da PA 6.12 (Ampliação dos espetros na região de
2000 a 400 cm-1)onde seria possível observar, se houvesse, a migração da
poliamida.

Figura 5-29 - Espectros no infravermelho da blenda B20 original e envelhecida
até 5040 h, PA 6.12

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 5-30 - Espectros no Infravermelho da blenda B20 original e envelhecida
até 5040 h da PA 6.12 (Ampliação dos espetros na região de 2000
a 400 cm-1)

Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.2 Espectroscopia no infravermelho da blenda B30 envelhecida com PA 6.12
Essa blenda se comportou da mesma forma que a B20, ou seja, não foi
observada a migração da poliamida. Também houve variação da banda no
comprimento de onda 3469 cm-1 (grupamento OH) atribuída à presença de água.
A Figura 5-31 apresenta os espectros da blenda B20 original e envelhecida até
5040 h da PA 6.12 e a Figura 5-32 a ampliação da região entre 2000 a 400 cm-1,
onde seria possível observar, se houvesse a migração da poliamida.
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Figura 5-31 - Espectros no infravermelho da blenda B30 original e envelhecida até
5040 h, PA 6.12

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 5-32 – Ampliação dos espectros no Infravermelho da blenda B30 original e
envelhecida até 5040 h da PA 6.12 (na região de 2000 a 400 cm-1)

Fonte: Elaborado pelo autor
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De modo geral, a conclusão foi a mesma observada para a PA 6.10. As duas
blendas de biodiesel se comportaram da mesma forma, não apresentaram migração
da poliamida. Também pode-se observar alterações em algumas bandas que podem
estar associadas à presença de aditivos como plastificantes, assim como a presença
de água.
5.4.3 Ressonância Magnética Nuclear da blenda B20 com PA 6.12
Foram observadas variações na região dos aromáticos (sinais entre 8,0 e
7,6 ppm), provavelmente relacionadas à presença de plastificantes, conforme
mencionado anteriormente (no item 5.2.3). Apesar dessa poliamida não ter sido
avaliada por Martins (2017).
Essa hipótese ficou mais clara quando os sinais não foram observados ao
longo dos tempos de envelhecimento, ou seja, compostos desassociados da matriz
provavelmente foram transferidos para o biodiesel no inicio dos ensaios de
envelhecimento. Os espectros podem ser observados no APÊNDICE C - Espectros
de RMN de 1H das blendas de biodiesel.
5.4.4 Ressonância Magnética Nuclear da blenda B30 com PA 6.12
As mesmas observações para a blenda B20 foram obtidas para a B30,
evidenciando que as blendas se comportaram da mesma forma. Sinais na região
dos aromáticos entre (7,6 e 7,4) ppm atribuídos à aditivo (plastificantes) presentes
na poliamida, foram observados nos tempos mais curtos de envelhecimento,
atribuídos ao carreamento para o combustível já no inicio dos testes, ficando
menores em tempos maiores de envelhecimento. Os espectros podem ser
observados no APÊNDICE C - Espectros de RMN de 1H das blendas de biodiesel.
5.4.5 Teor de água das blendas de biodiesel B20 e B30 com PA 6.12
As blendas B20 em contato com a poliamida PA 6.12, retiradas após 1008 h,
2016 h, 3024 h e 5040 h estavam dentro do limite estabelecido. Houve uma variação
da presença de água, um pouco menos intensa que aquela obtida para a PA 6.10,
conforme também observado nos espectros de FT-IR. Este resultado está de acordo
com o esperado, pela estrutura dessa poliamida ser menos higroscópica. Na Tabela
5-20 estão apresentados os resultados, em destaque, valores fora da especificação.
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Tabela 5-20 - Teor de água das blendas B20 e B30 envelhecidas na poliamida PA 6.12
Biodiesel B20 envelhecido em PA 6.12
Biodiesel B30 envelhecido em PA 6.12
Biodiesel

Água (% massa)

Biodiesel

Água (% massa)

B20 - T0
B20 - PA 6.12 336 h
B20 - PA 6.12 672 h
B20 - PA 6.12 1008 h
B20 - PA 6.12 2016 h

0,021
0,023
0,022
0,020
0,020
0,018
0,016
0,025

B30 - T0
B30 - PA 6.12 336 h
B30 - PA 6.12 672 h
B30 - PA 6.12 1008 h
B30 - PA 6.12 2016 h

0,020
0,025
0,023
0,021
0,022
0,026
0,024
0,024

B20 - PA 6.12 3024 h
B20 - PA 6.12 5040 h
B20 - controle
Fonte: Elaborado pelo autor

B30 - PA 6.12 3024 h
B30 - PA 6.12 5040 h
B30 - controle

5.4.6 Estabilidade oxidativa das blendas de biodiesel B20 e B30 com PA 6.12
Para as blendas B20 e B30 envelhecidas na poliamida PA 6.12, todas as
retiradas estavam abaixo da especificação, cujo limite mínimo aceitável é de 6 h
(Tabela 5-21). Assim como já foi observado nas blendas em contato com a PA 6.10,
esse fenômeno era esperado devido às condições teste.
Tabela 5-21 - Resultados da estabilidade oxidativa para as blendas B20 e B30 envelhecidas
na poliamida PA 6.12
Biodiesel B20 envelhecido em PA 6.12
Biodiesel B30 envelhecido em PA 6.12
Biodiesel

Estabilidade à
oxidação (h)

Biodiesel

Estabilidade à
oxidação (h)

B20 - T0
B20 - PA 6.12 336 h
B20 - PA 6.12 672 h
B20 - PA 6.12 1008 h
B20 - PA 6.12 2016 h

B30 - T0
6,2
5,9
B30 - PA 6.12 336 h
5,4
4,8
B30 - PA 6.12 672 h
2,5
3,4
B30 - PA 6.12 1008 h
3,1
3,5
B30 - PA 6.12 2016 h
< 0,1
3,2
B20 - PA 6.12 3024 h
4,0
B30 - PA 6.12 3024 h
< 0,1
B20 - PA 6.12 5040 h
*
B30 - PA 6.12 5040 h
2,7
B20 - controle
B30
controle
<0,1
<0,1
*O ensaio não apresentou repetibilidade. Os valores encontrados foram: < 0,1; 3,1; < 0,1 e
3,0.
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.7 Número de acidez total das blendas de biodiesel B20 e B30 PA 6.12
Para as blendas B20 e B30 envelhecidas em PA 6.12 os resultados estão
apresentados na Tabela 5-22. Todas as retiradas ficaram dentro dos limites
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estabelecidos (< 0,50 mg de KOH/g). Resultados que como aqueles obtidos para as
blendas contendo poliamidas PA 6.12 (item 5.2.7) também foram associados ao
caráter básico da poliamida.
Tabela 5-22 - Resultados do número de acidez para as blendas B20 e B30 envelhecidas na
poliamida PA 6.12
Biodiesel B20 envelhecido em PA 6.12
Biodiesel B30 envelhecido em PA 6.12
Biodiesel

Número de acidez
total (mg de KOH/g)

B20 - T0
B20 - PA 6.12 336 h
B20 - PA 6.12 672 h
B20 - PA 6.12 1008 h
B20 - PA 6.12 2016 h
B20 - PA 6.12 3024 h
B20 - PA 6.12 5040 h
B20 - controle
Fonte: Elaborado pelo autor

Biodiesel

Número de
acidez total (mg
de KOH/g)

B30 - T0
B30 - PA 6.12 336 h
B30 - PA 6.12 672 h
B30 - PA 6.12 1008 h
B30 - PA 6.12 2016 h
B30 - PA 6.12 3024 h

0,10
0,09
0,13
0,12
0,12
0,11
0,12
0,38

0,10
0,12
0,12
0,12
0,13
0,17
0,19
0,43

B30 - PA 6.12 5040 h
B30 - controle

5.4.8 Quantificação de metais nas blendas de biodiesel B20 e B30 PA 6.12
O monitoramento dos metais foi realizado nas duas blendas (B20 e B30), os
resultados não apresentaram variações significativas como mostraram os resultados.
Foi obtida baixa contaminação por Cálcio (Ca), Potássio (K), Magnésio (Mg), Sódio
(Na) e Fósforo (P), conforme valores apresentados nas Tabela 5-23 e Tabela 5-24.
Tabela 5-23 - Resultados dos metais das blendas de B20 envelhecidas em PA 6.12
Biodiesel B20 envelhecido em PA 6.12
(mg/kg)
Biodiesel
Ca
K
Mg
Na
P
B20 - T0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

0,5

B20 - PA 6.12 336 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

1,0

B20 - PA 6.12 672 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

1,0

B20 - PA 6.12 1008 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,5

0,8

B20 - PA 6.12 2016 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,5

0,8

B20 - PA 6.12 3024 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,4

0,6

B20 - PA 6.12 5040 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,4

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,3

< 0,5

B20 controle 5040 h
Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 5-24 - Resultados dos metais das blendas de B30 envelhecidas em PA 6.12
Biodiesel B30 envelhecido em PA 6.12
(mg/kg)
Biodiesel
Ca
K
Mg
Na
P
B30 - T0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

0,6

B30 - PA 6.12 336 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

0,9

B30 - PA 6.12 672 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,3

1,2

B30 - PA 6.12 1008 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,5

0,7

B30 - PA 6.12 2016 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,1

0,5

B30 - PA 6.12 3024 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,6

0,7

B30 - PA 6.12 5040 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,3

0,5

< 0,5

0,6

< 0,5

0,2

< 0,5

B30 controle 5040 h
Fonte: Elaborado pelo autor

5.5 Resultados da poliamida PA 12 imersa nas blendas B20 e B30
Os resultados dos ensaios realizados nas poliamidas que ficaram envelhecidas
nas blendas B20 e B30 estão apresentados nos itens abaixo.
5.5.1 Análises por espectrofotometria no infravermelho (FT-IR) PA 12 B20
As bandas que sofreram alterações foram as mesmas descritas para as outras
poliamidas já mencionadas. Nos espectros no infravermelho das amostras de
poliamida PA 12 B20 foi possível observar as seguintes variações (Figura 5-33):
modificações mais acentuadas na região correspondente à impressão digital
(1500 cm-1 a 600 cm-1), nesse caso, com variações principalmente nas bandas por
volta 1160 cm-1 e 930 cm-1. Assim como citado por Wei et al (2017) e conforme já
observado por Martins (2017) possivelmente são atribuídas à presença de
plastificante, uma vez que essa poliamida apresentou o maior grau de diminuição
nos níveis de todos os aditivos presentes na sua composição.
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Figura 5-33 - Espectros no infravermelho da poliamida PA 12 B20

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme realizado para as poliamidas anteriores, as variações da intensidade
foram compiladas pela altura das bandas com relação a sua absorbância (Tabela
5-25) e representadas graficamente na Figura 5-34, suas variações também
demostraram possíveis mudanças estruturais.
Tabela 5-25 - Relação absorbância/altura das principais bandas que sofreram alterações
(PA 12 B20)
PA 12 B20

3294 cm

T0
0,0137
336 h
0,0100
672 h
0,0100
1008 h
0,0049
2016 h
0,0061
3024 h
0,0071
5040 h
0,0052
Fonte: Elaborado pelo autor

-1

2920 cm
0,0373
0,0410
0,0440
0,0243
0,0286
0,0301
0,0249

-1

Absorbância/altura
2848 cm-1 1736 cm-1 1636 cm-1 1559 cm-1
0,0235
0,0260
0,0280
0,0161
0,0185
0,0188
0,0158

0,0003
0,0015
0,0020
0,0018
0,0039
0,0034
0,0062

0,0707
0,0610
0,0670
0,0361
0,0429
0,0459
0,0366

0,0299
0,0255
0,0275
0,0130
0,0178
0,0169
0,0146
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Figura 5-34 - Comparação da altura das bandas no infravermelho da poliamida PA 12 B20
nas faixas de absorbâncias estipuladas
PA 12 B20

Absorbância/altura

0,12
0,09
0,06
0,03
0
T0

336 h

3294 cm-1
1736 cm-1

672 h

1008 h
Retiradas

2920 cm-1
1636 cm-1

2016 h

3024 h

5040 h

2848cm-1
1559 cm-1

Fonte: Elaborado pelo autor

Houve variações na intensidade das bandas em 2920 cm-1 e 2848 cm-1 (grupo
CH) que estão relacionadas a cadeia carbônica. Essas bandas sofreram um
pequeno aumento até 672 h, seguida do decaimento mais acentuado em 1008 h.
Esse decaimento foi observado também para as outras regiões. O aumento dessas
bandas pode estar associado à presença de cadeias carbônicas de outros
compostos que estão sendo clivados. Esse fato pode ser evidenciado, pela presença
de bandas em 1160 cm-1 e 930 cm-1, que surgem a partir da retirada de 1008 h,
assim como a presença de plastificantes.
Assim como ocorreu nas outras poliamidas, os grupamentos N-H e C-N são os
mais vulneráveis à clivagem. Seu decaimento foi observado no comprimento de
onda 1559 cm-1. A mudança do perfil dessa banda foi considerável ao longo das
retiradas, mostrando um perfil de bandas sobrepostas, provavelmente pela presença
de outros compostos sendo clivados, assim como observado na poliamida PA 6.12.
Apesar de essa poliamida ter um caráter menos higroscópio entre as três
poliamidas, a absorção do biodiesel também foi observada no comprimento de onda
1736 cm-1. Assim como a clivagem das pontes de hidrogênio, sendo o seu

132
decaimento mais acentuado do que nas outras poliamidas, como observado no
comprimento de onda 1636 cm-1.
De modo geral, as variações para essa poliamida sofreram decaimentos
seguidos de aumentos na intensidade das bandas, principalmente na retirada de
1008 h. Como já mencionado, essas mudanças podem estar relacionadas à
presença de compostos que também estão sendo clivados e liberados no meio.
Além disso, um fenômeno mais drástico ter ocorrido nesse tempo, fazendo com que
a poliamida fosse mais agredida e suas principais ligações sofressem ataque, com
exceção da absorção do biodiesel. Esta resistiu as variações significativas e seu
aumento teve um caráter gradual, apesar da retirada de 3024ter tido um pequeno
decaimento.
5.5.2 Análises por espectrofotometria no infravermelho (FT-IR) PA 12 B30
As variações dessa poliamida são semelhantes a PA 12 B20, com variações
nas mesmas bandas já mencionadas. Os espectros dessa poliamida também
sofreram algumas modificações mais na região correspondente à impressão digital
(1500 cm-1 a 600 cm-1), com o aparecimento de bandas nessa região (Figura 5-35).
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Figura 5-35 - Espectros no infravermelho da poliamida PA 12 envelhecidas em B30

Fonte: Elaborado pelo autor

As variações da intensidade foram compiladas pela altura das bandas com
relação a sua absorbância, apresentadas na Tabela 5-26 e representadas
graficamente na Figura 5-26.
Tabela 5-26 - Relação absorbância/altura das principais bandas que sofreram alterações
(PA 12 B30)
PA 12 B30

3294 cm

T0
0,0137
336 h
0,0120
672 h
0,0110
1008 h
0,0100
2016 h
0,0079
3024 h
0,0080
5040 h
0,0075
Fonte: Elaborado pelo autor

-1

2920 cm
0,0373
0,0480
0,0455
0,0395
0,0343
0,0355
0,0340

-1

Absorbância/altura
2948 cm-1 1736 cm-1 1641 cm-1 1549 cm-1
0,0235
0,0315
0,0295
0,0260
0,0221
0,0230
0,0224

0,0003
0,0020
0,0020
0,0030
0,0038
0,0065
0,0045

0,0707
0,0715
0,0685
0,0625
0,0512
0,0527
0,0500

0,0299
0,0295
0,0290
0,0245
0,0216
0,0201
0,0230
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Figura 5-36 - Comparação da altura das bandas no infravermelho da poliamida PA 12 B30
nas faixas de absorbâncias estipuladas
PA 12 B30

Absorbânica/altura

0,12
0,09
0,06
0,03
0
T0

336 h

672 h

1008 h 2016 h
Retiradas

3024 h

5040 h

3294 cm-1

2920 cm-1

2948 cm-1

1736 cm-1

1641 cm-1

1549 cm-1

Fonte: Elaborado pelo autor

Diferente da PA 12 B20, não houve um decaimento mais considerável. Todas
as variações se comportaram de forma gradual, sem ter um decaimento drástico. O
mesmo comportamento obtido para a PA 12 em B20 se repetiu para essa poliamida.
Observou-se o aumento em 336 h das bandas relacionadas à cadeia carbônica nos
comprimentos de onda 2920 e 2948 cm-1. Também para esta blenda foi possível a
associação entre o aumento ou diminuição nas inflexões das curvas com absorção
do biodiesel ou clivagem de compostos presentes na poliamida, tais como
plastificantes.
De modo geral, a partir do perfil dos espectros de FT-IR e das curvas de
intensidade, essa poliamida apresentou uma degradação um pouco mais evidente
principalmente na blenda B20. A presença de plastificantes foi observada como
mencionado por outros autores.
5.5.3 Calorimetria diferencial de varredura PA 12 B20
Os resultados de DSC sobre o comportamento da poliamida PA 12 envelhecida
em B20 podem ser observados na Tabela 5-27. Foram observadas as variações de
entalpia, tanto para cristalização quanto para fusão, as quais tiveram variações de
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7 °C para Tc e 4 °C para Tm. A energia fornecida também sofreu variações 5 J/g para
cristalizar e 8 J/g para fundir. Quanto ao grau de cristalinidade, houve um aumento
de 4 % da amostra inicial para a amostra envelhecida até 5040 h.
Tabela 5-27 - Resultados das temperaturas de fusão e cristalização da poliamida PA 12
envelhecidas em B20
Temperatura (°C)
Retirada

Cristalização
(Tc)
PA 12 T0
154
PA12 336 h B20
158
PA12 672 h B20
159
PA12 1008 h B20
160
PA12 2016 h B20
161
PA12 3024 h B20
161
PA12 5040 h B20
161
Fonte: Elaborado pelo autor

Fusão
(Tm)
173
174
176
176
177
177
175

Energia (J/g)
Cristalização
(Tc)
35
38
38
35
40
36
40

Grau de
Cristalinidade
Fusão
(%)
(Tm)
35
17
39
19
39
18
37
18
40
19
39
19
43
21

No APÊNDICE A – Curvas de DSC está demostrado o deslocamento das
temperaturas de Tc e Tm em comparação a poliamida inicial.
5.5.4 Calorimetria diferencial de varredura PA 12 B30
A poliamida PA 12 envelhecida em B30 teve o comportamento similar ao da
poliamida PA 12 B2O (Tabela 5-28). Também foram observadas variações de
entalpia, tanto para cristalização quanto para fusão, que tiveram variações de até
7 °C para Tc e 4 °C para Tm. A energia fornecida também sofreu variações, sendo
aproximadamente 8 J/g para cristalizar e 7 J/g para fundir. Foi observado um
aumento de 3 %.no grau de cristalinidade, desde a temperatura inicial até 5040 h.
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Tabela 5-28 - Resultados das temperaturas de fusão e cristalização da poliamida PA 12
envelhecidas em B30
Temperatura (°C)
Energia (J/g)
Grau de
Retirada
Cristalinidade
Cristalização
Fusão
Cristalização
Fusão
(%)
(Tc)
(Tm)
(Tc)
(Tm)
PA 12 T0
154
173
35
35
17
PA12 336 h B20
157
173
40
41
19
PA12 672 h B20
159
176
38
38
18
PA12 1008 h B20
160
177
39
40
19
PA12 2016 h B20
157
173
40
41
19
PA12 3024 h B20
161
176
39
41
20
PA12 5040 h B20
160
175
43
42
20
Fonte: Elaborado pelo autor

No APÊNDICE A – Curvas de DSC esta demostrado os deslocamentos das
temperaturas de Tc e Tm em comparação com a poliamida inicial. Contudo, foi
observado em termos de deslocamento da posição dos picos de fusão e
cristalização, que essa poliamida se comportou de uma forma semelhante com a
PA 6.12, mas ainda apresentou maior ataque do biodiesel. Em termos de grau de
cristalinidade a variação não foi a maior entre as poliamidas. De qualquer forma, as
variações de entalpia podem afetar diretamente as propriedades mecânicas.
5.5.5 Termogravimetria PA 12 B20
As poliamidas PA 12 envelhecidas em B20 (Tabela 5-29) observou-se maior
variação nas perdas de massas em todas as faixas quando comparadas com as
outras poliamidas.
Tabela 5-29 - Perda de massa da PA 12 envelhecida em B20 em função da temperatura
(25 a 120) °C

(120 a 360) °C

Retiradas

(360 a 520) °C

(520 a 900) °C

%

PA 12 T0

0,27

13,01

78,46

7,82

PA 12 336h B20

0,41

10,27

80,23

8,55

PA 12 672 h B20

0,28

8,64

81,94

8,24

PA 12 1008 h B20

0,27

9,10

80,43

9,58

PA 12 2016 h B20

0,24

7,96

82,59

8,41

PA 12 3024 h B20

0,30

9,27

81,09

8,58

PA 12 5040 h B20

0,61

9,02

80,33

8,75

Fonte: Elaborado pelo autor
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O perfil característico da curva de TGA da poliamida PA 12 B20 foi diferenciado
com relação às outras poliamidas. No final da degradação, próximo à temperatura
máxima, ocorreu a perda de massa mais acentuada característica de material
inflamável. Com relação à estabilidade entre a poliamida inicial e após as retiradas,
houve variações no início da degradação. A temperatura de início da degradação do
T0 foi menor quando comparado com aquelas ao longo das retiradas. A curva de
TGA está apresentada na Figura 5-37. Esse comportamento pode ser comparado
por aquele observado por Wei et al (2017). As perdas de massa iniciais na faixa (25
a 120) °C estão associadas à absorção do biodiesel. Apesar de sua estrutura ser
mais resistente, a absorção de humidade dessa poliamida foi a que teve maior
variação. Muito provável, que tenha sido devido à baixa resistência ao biodiesel. Já
as perdas de massa na faixa de (120 a 360) °C foram atribuídas à perda de
plastificante, que como já foi observado por Martin (2017), foi muito mais intenso
nessa poliamida.
Também houve uma variação mais evidente na faixa de degradação do
polímero, indicando que houve uma mudança na sua estrutura. As variações
apresentadas na faixa do resíduo, muito provavelmente estão relacionadas à
presença de negro de fumo, muito utilizado na síntese de poliamida. Por ser matéria
inorgânica, sua degradação ocorre em altas temperaturas.
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Figura 5-37 - Curvas TGA das reações de decomposição térmica da poliamida PA 12
envelhecidas em B20

Fonte: Elaborado pelo autor

Na curva DTG (Figura 5-38) foi observada a variação da largura do pico com
maior evidência, sendo este um indicativo do intervalo de reação, relacionada à
cinética do processo de decomposição térmica, além das variações de massas na
máxima temperatura. Não foram observadas reações secundárias ocorrendo de
forma simultânea às reações principais
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Figura 5-38 - Curvas DTG das reações de decomposição térmica da poliamida PA 12
envelhecidas em B20

Fonte: Elaborado pelo autor

5.5.6 Termogravimetria PA 12 B30
As poliamidas PA 12 envelhecidas em B30 (Tabela 5-30) também obtiveram
maiores variações nas perdas de massas, em todas as faixas quando comparadas
com as outras poliamidas.
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Tabela 5-30 - Perda de massa da PA 12 envelhecida em B30 em função da temperatura
(25 a 120) °C

(120 a 360) °C

Retiradas

(360 a 520) °C

(520 a 900) °C

%

PA 12 T0

0,27

13,01

78,46

7,82

PA 12 336h B30

0,18

9,61

80,95

8,53

PA 12 672 h B30

0,20

8,82

81,74

8,69

PA 12 1008 h B30

0,27

8,41

81,18

9,56

PA 12 2016 h B30

0,28

8,21

81,22

9,70

PA 12 3024 h B30

0,24

8,89

81,57

8,55

PA 12 5040 h B30

0,36

9,25

80,73

8,62

Fonte: Elaborado pelo autor

As considerações à PA 12 B20 podem também ser atribuídas a essa poliamida,
porém nesse caso, a maior variação observada foi da inicial para as retiradas, um
pouco menos evidente quanto a PA 12 B20, mas ainda maior que as outras
poliamidas. Possivelmente essa blenda é um pouco mais compatível do que a B20
(Figura 5-39).
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Figura 5-39 - Curvas TGA das reações de decomposição térmica da poliamida PA 12
envelhecidas em B30

Fonte: Elaborado pelo autor

A diferença da PA 12 em T0 e das retiradas pode ser observada com maior
facilidade na curva DTG (Figura 5-40). Não foram observadas reações simultâneas
ocorrendo comumente à reação principal, nem o alargamento considerável dos
picos.
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Figura 5-40 - Curvas DTG das reações de decomposição térmica da poliamida PA 12
envelhecidas em B30

Fonte: Elaborado pelo autor

Com essa análise foi possível observar com maior clareza a presença do
plastificante, a absorção do biodiesel e a degradação do polímero. A blenda B20 foi
um pouco mais estável, apesar das modificações terem sido mais evidentes nessa
poliamida.
5.5.7 Difração de raios-X da PA 12 B20
Para a poliamida PA 12 envelhecida em B20 foram observadas variações sutis.
Ao longo das retiradas, os picos foram se tornando mais definidos, associados ao
pequeno

acréscimo

na

cristalinidade

desse

material,

com

o

tempo

de

envelhecimento. Conforme observado nas análises de DSC o aumento do grau de
cristalinidade não foi intenso. A Figura 5-41 demonstra o difratograma dessa
poliamida.
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Figura 5-41 – Difratograma da poliamida PA 12 envelhecida em B20

Intensidade

Posição [°2θ] (Cobre (Cu))
Fonte: Elaborado pelo autor

5.5.8 Difração de raios-X da PA 12 B30
Dados obtidos por difração de raios-X indicaram que o mesmo comportamento
que foi observado na blenda B20 pôde ser atribuído a essa poliamida. Assim como
mencionado nas análises anteriores foi possível observar no difratograma, menor
variação entre os picos, mostrando ser mais estável a essa blenda. O difratograma
da poliamida PA 12 envelhecida em B30 esta representada na Figura 5-42,
Figura 5-42 - Difratograma da poliamida PA 12 envelhecida em B30

Intensidade

Posição [°2θ] (Cobre (Cu))
Fonte: Elaborado pelo autor
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De modo geral, as variações apresentadas por essa técnica foram sutis, mas
foi possivel observar a pequena mudanda na cristalinidade. A blenda B30 se
apresntou mais estavel para essa poliamida.
5.5.9 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura da PA 12 B20
A morfologia da PA 12 envelhecida em B20 foi modificada em 336 h para uma
superfície com profundidade mais acentuada, onde foi possível observar o
desprendimento da matriz, superfície mais estriada e fibrilar. Em 5040 h essa
superfície foi ainda mais modificada pela presença do biodiesel, tornando-se ainda
mais fibrilares, com bordas irregulares, cavidades mais acentuadas e superfície
totalmente irregulares. Ao contrário das outras poliamidas, onde se observava uma
superfície plana (Figura 5-43). A presença de enxofre (S) foi observada,
provavelmente pela presença de aditivos, enquanto este se tornou mais disponível
ao meio.
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Figura 5-43 - Micrografia de MEV da poliamida PA 12 envelhecida em B20 com aumento de
2000 vezes

PA 12 T0

PA 12 336 h B20

PA 12 5040 h B20
PA 12 T0

Fonte: Elaborado pelo autor

5.5.10 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura da PA 12 B30
As considerações observadas na blenda B20 podem ser atribuídas a essa
poliamida, envelhecida em B30. Uma cavidade maior, apresentada na retirada de
336 h pode ser devido à fratura do material. Mesmo assim, as observações são as
mesmas, principalmente para a presença do enxofre (Figura 5-44).
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Figura 5-44 - Micrografia de MEV da poliamida PA 12 envelhecida em B30 com aumento de
2000 vezes

PA 12 T0

PA 12 5040 h B30

PA 12 336 h B30

PA 12 T0

Fonte: Elaborado pelo autor

De modo geral, ao contrário do que seria esperado, devido a estrutura dessa
poliamida teoricamente mais resistente, foi observado maior ataque do biodiesel
nesse polímero. Não foi possível distinguir visualmente a blenda que foi um pouco
mais estável conforme observado nas outras análises.
5.6 Resultados do Biodiesel com a PA 12 imersa em B20 e B30
Os resultados dos ensaios realizados nas blendas B20 e B30 que ficaram
envelhecidas na PA 12 estão apresentados nos itens abaixo.
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5.6.1 Espectroscopia no infravermelho PA 12 B20
Para a blenda B20 envelhecida com a PA 12 podem-se considerar os mesmos
apontamentos já mencionadas anteriores. Essa blenda se comportou da mesma
forma e também não foi observada migração da poliamida para o combustível. As
regiões em 987 cm-1, 1095 cm-1 e de 587 cm-1, também podem ser atribuídas à
presença de aditivos que se desprenderam do material, conforme apontado por
Martins (2017) e Wei et al (2017).
Também houve variação da banda no comprimento de onda 3469 cm -1
(grupamento OH) atribuída à presença de água.
A Figura 5-45 apresenta os espectros de B20 PA 6.12 e a Figura 5-46
ampliação dos espetros na região de 2000 a 400 cm-1, onde seria possível observar,
alguma migração da poliamida.
Figura 5-45 - Espectros no infravermelho da blenda B20 original e envelhecida até 5040 h,
PA 12

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 5-46 - Espectros no infravermelho da blenda B20 original e envelhecida
até 5040 h da PA 12 (Ampliação dos espetros na região de 2000
a 400 cm-1)

Fonte: Elaborado pelo autor

5.6.2 Espectroscopia no infravermelho PA 12 B30
Essa blenda se comportou da mesma forma que a blenda B20. Não foram
observadas bandas referentes à possível migração da poliamida para o combustível.
Também houve variação da banda no comprimento de onda 3469 cm-1 (grupamento
OH) atribuída à presença de água.
A Figura 5-47 apresenta os espectros de B30 PA 6.12 e ampliações na região
de 2000 a 400 cm-1 estão apresentados na Figura 5-48 onde seria possível observar,
se houvesse, a migração da poliamida.
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Figura 5-47 - Espectros no infravermelho da blenda B30 original e envelhecida a
até 5040 h, PA 12

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 5-48 - Espectros no infravermelho da blenda B30 original e envelhecida
até 5040 h da (Ampliação dos espetros na região de 2000 a 400
cm-1)

Fonte: Elaborado pelo autor
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De modo geral, a conclusão é a mesma observada para as outras poliamidas.
As blendas B20 e B30 se comportaram da mesma forma com a PA 12. Não foi
observada migração da poliamida. Também foram observadas alterações em
algumas bandas que podem estar associadas a presença de aditivos como
plastificantes, assim como a presença de água.
5.6.3 Ressonância Magnética Nuclear da blenda B20 PA 12
Assim como todas as amostras analisadas anteriormente, quando se estudou o
B20 envelhecido com a PA 12, foram observadas variações semelhantes na faixa
dos aromáticos com sinais entre 8,0 e 7,6 ppm. Aqui também estes sinais foram
associados à presença de plastificantes na poliamida. Como foi observado, essa
poliamida apresentou a maior perda de plastificante, evidenciado pelos sinais mais
intensos nesta região, quando comparado com as outras poliamidas. Também
observou-se que este sinais diminuíram ao longo do tempo, mesmo comportamento
apresentado para todos os sistemas combustível/poliamida. As observações
apontadas anteriormente podem também ser atribuídas para esse caso. Os
espectros podem ser observados no APÊNDICE C - Espectros de RMN de 1H das
blendas de biodiesel
5.6.4 Ressonância Magnética Nuclear da blenda B30 PA 12
Mais uma vez as mesmas observações para B20 foram obtidas para B30.
Porém vale ressaltar que o sinal foi menos intenso quando comparado com o sinal
do biodiesel, inferindo a ideia de que essa blenda pode ser mais estável que o B20,
ou seja, menor proporção de plastificante migrou para o B30. Os espectros podem
ser observados no APÊNDICE C - Espectros de RMN de 1H das blendas de
biodiesel
5.6.5 Teor de água das blendas de biodiesel B20 PA 12 e B30 com PA 12
As blendas B20 e B30 em contato com a poliamida PA 12 apresentaram
comportamento semelhante aos estudados anteriormente. Na Tabela 5-31 estão
listados os resultados obtidos, sendo em destaque, os valores fora da especificação.
Apenas a retirada de 3024 h e 5040 h em B20 ficaram dentro da especificação. Este
resultado corrobora aqueles obtidos por FT-IR e pelas análises termogravimétricas
que indicam a presença de água no combustível.
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Tabela 5-31 - Teor de água das blendas B20 e B30 envelhecidas na poliamida PA 12
Biodiesel B20 envelhecido em PA 12
Biodiesel B30 envelhecido em PA 12
Biodiesel

Água (% massa)

Biodiesel

Água (% massa)

B20 - T0
B20 - PA 12 336 h
B20 - PA 12 672 h
B20 - PA 12 1008 h
B20 - PA 12 2016 h

0,021
0,028
0,022
0,021
0,026
0,018
0,016
0,025

B30 - T0
B30 - PA 12 336 h
B30 - PA 12 672 h
B30 - PA 12 1008 h
B30 - PA 12 2016 h

0,020
0,029
0,023
0,021
0,023
0,025
0,027
0,024

B20 - PA 12 3024 h
B20 - PA 12 5040 h
B20 - controle
Fonte: Elaborado pelo autor

B30 - PA 12 3024 h
B30 - PA 12 5040 h
B30 - controle

5.6.6 Estabilidade oxidativa das blendas de biodiesel B20 e B30 com PA 12
As

blendas

B20

e

B30

envelhecidas

na

poliamida

PA 12

tiveram

comportamento semelhante àquelas estudadas anteriormente. Entretanto nesse
caso, a retirada de 336 h para o B20 e B30 apresentou estabilidade maior (Tabela
5-32). Conforme mencionado anteriormente a baixa estabilidade era de ser
esperado. Não se explica a estabilidade da retirada de 336 h, não foi observada
nenhuma correlação com outras análises.
Tabela 5-32 - Resultados da estabilidade oxidativa para as blendas B20 e B30 envelhecidas
na poliamida PA 12
Biodiesel B20 envelhecido em PA 12
Biodiesel B30 envelhecido em PA 12
Biodiesel

Estabilidade à
oxidação (h)

Biodiesel

Estabilidade à
oxidação (h)

B20 - T0
B20 - PA 12 336 h
B20 - PA 12 672 h
B20 - PA 12 1008 h
B20 - PA 12 2016 h

6,2
10,5
5,2
3,1
3,0
4,0
2,7
<0,1

B30 - T0
B30 - PA 12 336 h
B30 - PA 12 672 h
B30 - PA 12 1008 h
B30 - PA 12 2016 h

5,9
10,7
5,4
4,2
3,1
< 0,1
3,2
<0,1

B20 - PA 12 3024 h
B20 - PA 12 5040 h
B20 - controle
Fonte: Elaborado pelo autor

B30 - PA 12 3024 h
B30 - PA 12 5040 h
B30 - controle

5.6.7 Número de acidez total das blendas de biodiesel B20 e B30 com PA 12
As blendas B20 e B30 envelhecidas em PA 12 tiveram comportamento
semelhante aos das outras poliamidas. Os resultados estão apresentados na Tabela
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5-33. Eles foram baixos, satisfatórios com relação ao limite de especificação.
Provavelmente também neste caso este comportamento pode ser atribuído à
estrutura química da poliamida ter caráter básico.
Tabela 5-33 - Resultados do número de acidez para as blendas B20 e B30 envelhecidas na
poliamida PA 12
Biodiesel B20 envelhecido em PA 12
Biodiesel B30 envelhecido em PA 12
Biodiesel

Número de acidez
total (mg de KOH/g)

B20 - T0
B20 - PA 12 336 h
B20 - PA 12 672 h
B20 - PA 12 1008 h
B20 - PA 12 2016 h
B20 - PA 12 3024 h
B20 – PA 12 5040 h
B20 - controle
Fonte: Elaborado pelo autor

0,10
0,09
0,11
0,12
0,14
0,10
0,13
0,38

Biodiesel
B30 - T0
B30 - PA 12 336 h
B30 - PA 12 672 h
B30 - PA 12 1008 h
B30 - PA 12 2016 h
B30 - PA 12 3024 h
B30 - PA 12 5040 h
B30 - controle

Número de
acidez total (mg
de KOH/g)
0,10
0,10
0,12
0,11
0,13
0,16
0,19
0,43

5.6.8 Quantificação de metais nas blendas de biodiesel B20 e B30 com PA 12
Assim como para todos os sistemas anteriores, o monitoramento dos metais foi
realizado para B20 e B30 envelhecidos com a poliamida PA 12. Os resultados não
apresentaram variações significativas. Foi observada baixa contaminação de Cálcio
(Ca), Potássio (K), Magnésio (Mg), Sódio (Na), sendo um pouco mais intensa por
Fósforo (P). Os resultados estão apresentados nas Tabela 5-34 e Tabela 5-35.
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Tabela 5-34 - Resultados dos metais da blenda de B20 envelhecida na poliamida PA 12
Biodiesel B20 envelhecido em PA 12
(mg/kg)
Biodiesel
Ca
K
Mg
Na
P
B20 - T0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

0,5

B20 - PA 12 336h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

6,8

B20 - PA 12 672h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

3,3

B20 - PA 12 1008h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,5

1,3

B20 - PA 12 2016h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,4

1,0

B20 - PA 12 3024h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,4

0,5

B20 - PA 12 5040h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,5

< 0,5

B20 controle 5040h
Fonte: Elaborado pelo autor

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,3

< 0,5

Tabela 5-35 - Resultados dos metais da blenda de B30 envelhecida na poliamida PA 12
Biodiesel B30 envelhecido em PA 12
(mg/kg)
Biodiesel
Ca
K
Mg
Na
P
B30 - T0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

0,6

B30 - PA 12 336h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,3

6,1

B30 - PA 12 672h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,3

2,9

B30 - PA 12 1008h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,2

1,2

B30 - PA 12 2016h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,4

0,9

B30 - PA 12 3024h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,5

0,6

B30 - PA 12 5040h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,4

0,5

B30 controle 5040h
Fonte: Elaborado pelo autor

< 0,5

0,6

< 0,5

0,2

< 0,5
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CONCLUSÃO

Em termos gerais, todas as poliamidas sofreram modificações químicas tanto
estruturais quanto morfológicas. Conforme descrito na literatura, espera-se que a PA
6.10 tenha menor resistência à absorção de humidade, seguida da PA 6.12 e PA
12, que teoricamente seria menos estável ao combustível. Porém, ao contrário do
que se esperava, essa poliamida – PA 6.10 foi a que sofreu as modificações de
forma mais sutil, tornando esse polímero (PA 6.10) o mais estável nas blendas de
biodiesel.
A PA 6.12 foi considerada um polímero de estabilidade intermediária. As
modificações observadas foram um pouco superiores àquelas obtidas para a
PA 6.10, mas menores do que as da PA 12. Suas modificações foram mais
evidentes nos ensaios de DSC.
A PA 12 foi que apresentou maior modificação, conforme visto nos ensaios de
FT-IR, DSC, TGA e principalmente no MEV, foi possível observar essas
características de mais baixa resistência aos combustíveis estudados, quando
comparadas com a resistência observada para as outras poliamidas.
Os ensaios de biodiesel foram realizados para monitorar o combustível. As
condições de estresse foram levadas em consideração, de modo que alguns
resultados como estabilidade oxidativa abaixo dos limites já eram esperados. Para
que esse monitoramento seja realizado com maior eficiência seria necessário maior
controle do biodiesel, sendo essa condição um pouco difícil de monitorar, quando se
trata de teste de estabilidade. Não foram observadas diferenças significativas com
relação às blendas de biodiesel. Foi observado que para alguns casos a blenda B30
foi mais estável, assim como para algumas poliamidas nessa blenda.
As técnicas utilizadas na caracterização das poliamidas que contribuíram
efetivamente na observação das modificações mais significativas no processo de
envelhecimento foram: FT-IR, DSC, TGA e MEV. Para o biodiesel, os ensaios mais
relevantes foram as determinações de: teor de água, estabilidade oxidativa, número
de acidez total, ressonância magnética nuclear e FT-IR.
Portanto, a poliamida PA 6.10 apresenta-se como alternativa para uso da
indústria automobilística, seguida das poliamidas PA 6.12 e PA 12, na fabricação de
peças para motores que entrarão em contato com blendas B20 e B30 como
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combustível. Ensaios mecânicos realizados por Martins (2017), para os mesmos
sistemas descritos neste trabalho corroboram esta tendência.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS


Estudos em poliamidas onde os aditivos e cargas sejam conhecidos e
adicionados a fim de melhorar suas propriedades químicas e mecânicas
na presença do combustível.



Estudos utilizando etanol como combustível a fim de ampliar o uso
desse material.



Utilizar amostra controle da poliamida desde o inicio do estudo até o final
na estabilidade.



Fazer o monitoramento do biodiesel seguindo as corretas condições de
armazenamento e tempo de análise.



Utilizar o mesmo escopo do trabalho para diferentes temperaturas de
envelhecimento.
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APÊNDICE A – Curvas de DSC
Figura 0-1 - Curva DSC 2ª corrida da PA 6.10 envelhecida em B20, original e envelhecidas
em diversos tempos

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 0-2 - Curva DSC 2ª corrida da PA 6.10 envelhecida em B30, original envelhecidas
em diversos tempos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 0-3 - Curva DSC 2ª corrida da PA 6.12 envelhecida em B20, original envelhecidas
em diversos tempos

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 0-4 - Curva DSC 2ª corrida da PA 6.12 envelhecida em B30, original envelhecidas
em diversos tempos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 0-5 - Curva DSC 2ª corrida da PA 12 envelhecida em B20, original envelhecidas em
diversos tempos

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 0-6 - Curva DSC 2ª corrida da PA 12 envelhecida em B30, original envelhecidas em
diversos tempos

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE B - Espectros no infravermelho das blendas controle B20 e B30

Figura 0-1 - Espectros no infravermelho das blendas controle de B20 e B30 envelhecidas
até 5040 h (Amostras controle)

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 0-2 - Espectros no infravermelho das blendas controle de B20 e B30 envelhecidas
até 5040 h (Ampliação dos espetros na região de 2000 a 400 cm-1)

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE C - Espectros de RMN de 1H das blendas de biodiesel
Figura 0-1 - Espectros de RMN de 1H da blenda B20 envelhecida por 336 h em solução de
CDCl3 na faixa de 8 a 2,5 ppm

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 0-2 - Espectros de RMN de 1H da blenda B20 envelhecida por 672 h em solução
de CDCl3 na faixa de 8 a 2,5 ppm

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 0-3 - Espectros de RMN de 1H da blenda B20 envelhecida por 1008 h em
solução de CDCl3 na faixa de 8 a 2,5 ppm

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 0-4 - Espectro de RMN de 1H da blenda B20 envelhecida por 3024 h em solução
de CDCl3 na faixa de 8 a 2,5 ppm

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 0-5 - Espectros de RMN de 1H da blenda B30 envelhecida por 336 h em
solução de CDCl3 na faixa de 8 a 2,5 ppm

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 0-6 - Espectros de RMN de 1H da blenda B30 envelhecida por 672 h em
solução de CDCl3 na faixa de 8 a 2,5 ppm

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 0-7 - Espectros de RMN de 1H da blenda B30 envelhecida por 1008 h em
solução de CDCl3 na faixa de 8 a 2,5 ppm

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 0-8 - Espectros de RMN de 1H da blenda B30 envelhecida por 3024 h em
solução de CDCl3 na faixa de 8 a 2,5 ppm

Fonte: Elaborado pelo autor

