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RESUMO

O entendimento do processamento de materiais compósitos poliméricos
envolve, entre outras propriedades, o estudo dos parâmetros de cura do material, que,
por sua vez, avalia a capacidade de mudança de estado físico do material quando
exposto a condições de temperatura e tempo. Diferente da indústria aeronáutica, a
aplicação de compósitos poliméricos na indústria automotiva exige elevados níveis de
produtividade. Neste trabalho foram estudados os fatores temperatura de cura, tempo
de ciclo e grau de cura do material prepreg Solvalite 730. Posteriormente estes
parâmetros foram utilizados como variáveis de entrada para simular a viabilidade
técnico-econômica no processo de manufatura de alta cadência e, como resposta,
mediu-se os potenciais benefícios da utilização deles na definição de um processo de
manufatura aplicável na indústria automotiva. Fez-se uso da técnica de Calorimetria
Exploratória Diferencial (DSC) para avaliar os parâmetros de cura do material. O
menor tempo encontrado foi de 45,1 s a uma temperatura de 175°C com potencial de
redução de custo de energia produtiva de até 50% e uma produtividade de até 332.020
peças por ano. O melhor resultado foi obtido com temperaturas de 150°C e 160°C,
tempos de ciclos que variaram entre 202,8 s e 101,8 s com uma capacidade produtiva
de 74.100 a 147.000 peças por ano. O custo da matéria-prima foi dominante na
composição dos custos do componente. A despesa com manutenção foi diretamente
proporcional ao aumento da produtividade bem como a depreciação dos
equipamentos em função da taxa de produção.

Palavras-chave: Temperatura; Produtividade; Compósito polimérico; Termorrígido;
Pré-impregnado; Custo.

ABSTRACT

High-rate technical-economic feasibility study on a production process applied
to the automotive sector (hot pressing molding) using prepreg material
(Solvalite™730)
The process understanding of polymeric composite materials involves, among
other properties, the study of material's curing parameters, which, in turn, assess the
material's ability to change its physical state when exposed to temperature and time
conditions. Different from the aeronautical industry, polymer composites application in
the automotive industry requires high levels of productivity. In this work, was studied
temperature factors, cycle time, and material cure degree of Solvalite 730.
Subsequently, these parameters were used as an input variable to simulate the
technical-economic feasibility in a high-speed manufacturing process and, in response,
were measured the potential benefits of using them in a defined manufacturing process
to be applied to the automotive industry. The Differential Scanning Calorimetry (DSC)
technique was used to assess the material's curing parameters. The lowest time found
was 45,1 s at a temperature of 175 °C with potential energy cost reduction of up to
50% and productivity up to 332.020 parts per year. The best result was found with
temperatures from 150 °C to 160 °C, cycle times ranging from 202.8 s and 101.8 s with
a production capacity of 74,000 to 147,000 pieces per year. The raw material cost was
dominant in the components cost composition. The maintenance expense was directly
proportional to the productivity increase as well as the equipment depreciation as a
function of the production rate.

Keywords: Temperature; Productivity; Polymeric composite; Thermoset; Prepreg;
Cost.
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1 INTRODUÇÃO
A busca por redução na emissão dos gases poluentes originários dos veículos
automotivos está se intensificando. A preocupação com os gases de efeito estufa
(GEE) e os impactos destes gases no aquecimento global tem crescido
exponencialmente. Desta forma, acordos ao nível mundial são criados para promover
ações de redução das emissões de GEE com o objetivo de mitigar o aumento da
temperatura global (Road Map Tecnológico Automotivo Brasileiro, 2020)
Em 2018 no Brasil foi criada a lei 13.755, conhecida também como Programa
Rota 2030. O objetivo principal foi de incentivar projetos de pesquisa e de
desenvolvimento no setor de mobilidade e buscar a modernização a longo prazo por
meio de incentivos fiscais. Desta forma, busca-se obter benefícios para a sociedade
por meio da eficiência energética e da segurança dos veículos comercializados no
país (ROTA 2030, 2020).
Outro programa já consolidado é o PROCONVE – Programa de Controle de
Emissões Veiculares, que foi criado pelo CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente, com o objetivo de reduzir e controlar a contaminação atmosférica e a
emissão de ruídos por fontes móveis estabelecendo, assim, limites máximos de
emissão e de exigências tecnológicas para veículos automotores. Conforme a Tabela
1, o PROCONVE estipulou que até 2031 veículos leves de passageiros e veículos
leves comerciais terão que atender o limite máximo de emissão de CO2 de 30 mg/km
(BRASIL, 2018).
Tabela 1 - Limites máximos de emissão de poluentes.
PROCONVE
FASE L7

FASE L8

Ano de
implantação

Veículos Leves
Passageiros
(CO2 em mg/km)

Veículos Leves
Comerciais
(CO2 em mg/km)

Veículos Leves
Passageiros
(CO2 em mg/km)

Veículos Leves
Comerciais
(CO2 em mg/km)

2024
2025
2027
2029
2031

80
-

140
-

50
40
30
30

140
110
50
30

Fonte: adaptado de Brasil (2018)

Desta forma, a indústria automotiva enfrenta desafios como: melhorar a
eficiência energética, reduzir os níveis de emissões dos veículos e aumentar a
segurança a custo reduzido. Diante destes desafios, os materiais compósitos

15

poliméricos contribuem com fatores importantes como redução de massa com
significante melhora nas propriedades de aplicação. Em relação aos veículos
comerciais a redução de peso impacta ainda diretamente no aumento da capacidade
de carga útil, o que reduz os custos de transporte. Desta maneira fica evidente a
necessidade de pesquisas que desenvolvam novas aplicações de materiais de alto
desempenho.
Em 2019 o setor brasileiro de compósitos poliméricos faturou R$ 2,8 bilhões,
valor este 5,6% maior do que o período anterior. O aumento em volume foi de 8,3%,
totalizando 218 mil toneladas (ALMACO, 2020). Dentre as matérias-primas
processadas estão resina poliéster, fibra de vidro, resina epóxi e fibra de carbono entre
outros, como ilustra o Gráfico 1.
Gráfico 1- Levantamento de matérias-primas processadas no ano de 2019.
120

114

Quantidade
(x 1000 toneladas)

105
90
75

60

60
45
30

21

15

12,5
2,3

2,2

2,6

4

0

Matéria-prima
Resina poliester
Gelcoat

Fibra de vidro
Resina éster-vinílica

Resina epóxi
Adesivo Estrutural

Fonte: adaptado de Almaco (2020)

Elmarakb (2014), em um estudo de caso em que se avaliou a aplicação de
compósitos termoplásticos de estampagem rápida, demonstrou que um tempo de ciclo
total de fabricação ideal para atender a altos níveis de produção seria de 60 segundos.
Neste estudo também havia o objetivo de adaptar um processo de fabricação que
pudesse ser facilmente aplicado à cadeia de suplementos da indústria automotiva,
proporcionando economia principalmente nos investimentos de ferramentais. Desta
forma, o processo de estampagem a quente foi selecionado, evidenciando que um
processo atualmente utilizado para fabricação de peças em aço pode ser utilizado
como base para desenvolvimento de peças em compósito.
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Milberg (2018) evidenciou os benefícios na utilização de materiais compósitos
ao descrever o conceito de uma bandeja de suspensão, que substituiu o conceito
anterior fabricado em aço. Com este novo conceito foi possível obter uma redução de
peso de 34% além de uma redução de 87% da quantidade de peças.
Segundo Patel e colaboradores (2018), ainda existe a necessidade de extensas
pesquisas em áreas de incertezas referentes à substituição de aço por materiais
compósitos poliméricos na indústria automotiva. São elas:


Processo de fabricação eficiente e de alta cadência, que garanta a
qualidade e baixo custo do produto;



Tecnologia de reparos em componentes fabricados em compósitos;



Atender a todos os requisitos funcionais de aplicação do componente;



Integridade da estrutura em casos de colisão e durabilidade a longo
prazo;



Reciclagem do material e aceitação do cliente.

Inserido nesse contexto, o presente trabalho avaliou os efeitos da temperatura
e da taxa de aquecimento na manufaturabilidade de peças fabricadas com materiais
compósitos poliméricos. Tal estudo consistiu, de modo conciso, em analisar por meio
da técnica de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), os parâmetros de cura da
resina epóxi vinil éster Advalite™ constituinte do material Prepeg Solvalite™ 730 26% - EG 1200-300. Após a obtenção dos resultados desta análise, foi simulado um
processo de manufatura com o objetivo de identificar e estimar os potenciais
benefícios que esses dados podem trazer ao serem considerados para produção de
alto volume. Aventou-se a hipótese de que a otimização desses parâmetros poderia
resultar em um menor tempo de processamento, e em aumento de produtividade com
consequente redução de custo.
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2 OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi de avaliar os parâmetros de cura do compósito
polimérico Prepeg Solvalite™ 730. Desta forma, analisaram-se os dados de
temperatura de cura, tempo de ciclo e grau de cura do material. Posteriormente
estes parâmetros foram utilizados para encontrar a melhor solução de cura de
processamento em função do custo e da produtividade.

2.1 Objetivos específicos


Analisar a cinética de cura da resina epóxi vinil éster, a qual é parte constituinte
do pré-impregnado, por meio da técnica de Calorimetria Exploratória Diferencial
(DSC).



Otimizar as variáveis: grau de cura e temperatura de cura em função do tempo
de ciclo, ou seja, identificar qual a condição ideal de cura ao menor tempo de
ciclo sem comprometer a qualidade do material.



Simular por meio de um modelo empírico os impactos do tempo de cura na
produtividade e nos custos de um processo de manufatura.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Compósitos poliméricos na indústria automotiva
Novos materiais são utilizados na fabricação de veículos com o objetivo de
melhorar o desempenho em relação à segurança, ruídos e vibrações, custos gerais
e economia de combustível. A pressão para atender às normas de regulamentação
governamentais relacionadas à emissão de poluentes acelera o processo de
implementação de novos materiais mais leves.
De acordo com Taub e colaboradores (2019), obter uma redução de peso
de 10% em um veículo movido a combustão resultará em 6% de economia no
consumo de combustível ao longo de sua vida útil. Com o desenvolvimento de
novos sistemas de propulsão como híbridos e elétricos há o aumento de peso
devido às baterias. Porém, a redução de peso em 10% resultará em um aumento
da autonomia do veículo em até 14 %.
Skszek e colaboradores (2014) demonstram que, com a diversificação de
materiais e a aplicação dos mesmos de acordo com o critério de projeto para cada
região é possível obter uma redução de até 45% do peso. O objetivo inicial do
estudo foi de 50% de redução, entretanto, ao manter a capacidade e tamanho do
espaço de carga, o conforto dos ocupantes seria comprometido para atingir este
valor. O compósito polimérico foi o material mais utilizado para obter este
resultado, como mostra a Figura 1.
Figura 1 - Distribuição de materiais da carroceria no projeto MACH II.

Fonte: adaptado de Skszek et al. (2014)

Segundo Holmes (2017), fornecedores de materiais compósitos investem
em desenvolvimento com o objetivo de combinar os benefícios destes materiais
com a necessidade de produção em larga escala. A empresa Dow Systems
Automotive desenvolveu um compósito denominado Vorafuse que é adequado a
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processos semelhantes ao de estampagem do aço, com ciclos que variam de 2 a
5 minutos, que possibilita a produção automatizada. Já a empresa Solvay lançou
o material Solvalite 730 com resina pré-impregnada, que permite processos de
cura abaixo de 60 segundos, o que viabiliza o uso deste material em aplicações
estruturais de alto volume. Dentre as principais propriedades para se obter elevada
produtividade

está

a

possibilidade

de

automatização

de

processos

e

armazenamento em temperatura ambiente, que elimina a necessidade de estoque
e transporte do material em baixas temperaturas.
Com o desenvolvimento de novos materiais surge também a necessidade
de novos métodos de reciclagem, econômicos e sustentáveis. De acordo com
Pietroluongo e colaboradores (2020), as diretrizes europeias estabelecem que os
fabricantes precisam recuperar e reutilizar pelo menos 95% em peso por veículo.
No estudo foi apresentado o processo de reciclagem mecânica de um componente
do radiador de um veículo. O processo consistiu em obter um compósito
termoplástico 100% reciclado, que, posteriormente, foi submetido a testes
mecânicos com objetivo de comparar as propriedades do material pósprocessamento em relação ao material de referência. O experimento concluiu que
houve uma redução de 11% na resistência à tração do material reciclado, contudo,
o processo é viável e pode ser aplicado para componentes não reforçados, isto
porque o processo de trituração não permite padronizar o comprimento das fibras.
Mas a metodologia pode contribuir para atender aos requisitos de reutilização de
materiais. A Figura 2 apresenta o ciclo de reciclagem utilizado para o estudo.
Figura 2 - Ilustração esquemática do método de reciclagem mecânica.

Fonte: adaptado de Pietroluongo et al. (2020)
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Segundo Taub e colaboradores (2019) a fibra de carbono picada e reciclada
custa 70% menos para ser produzida e possibilita uma redução de até 98% no
consumo de energia fabril se comparada à produção da fibra de carbono nova. De
acordo com o estudo, compósitos poliméricos reforçados com fibras são os principais
facilitadores de ganho de eficiência energética e redução das emissões. Se
reconhece, porém, a necessidade de avanço nas tecnologias de fabricação para
aumentar o uso de materiais compósitos na indústria automotiva. Atualmente, o foco
de desenvolvimento da estrutura do veículo se baseia na diversificação de materiais
e não mais em um único material. A Tabela 2 demonstra o potencial de redução de
peso de materiais leves em relação aos materiais mais comuns como o aço.

Tabela 2 - Potencial de redução de peso na substituição de materiais.
Magnésio
Compósito – Fibra de Carbono

Material atual a ser
substituído
Aço + Ferro Fundido
Aço

Redução de massa
(%)
60 - 75
50 - 60

Alumínio + Matriz de Compósitos

Aço + Ferro Fundido

40 - 60

Alumínio

Aço + Ferro Fundido

40 - 60

Titânio

Aço

40 - 55

Compósito – Fibra de vidro

Aço

25 - 35

Aços alta resistências

Aço

15 - 25

Novos materiais leves

Fonte: adaptado de Taub et al. (2019)

3.2 Características e propriedades de materiais compósitos reforçados com fibras
De acordo com Patel e colaboradores (2018), a matriz polimérica reforçada com
fibras tem sido a forma mais comum de compósito polimérico utilizada na indústria
automotiva. As principais vantagens destes compósitos em relação aos materiais
metálicos convencionais são: elevada resistência específica com redução de peso de
20% a 40%; baixa expansão térmica; ciclos de produção mais rápidos; capacidade de
atender a rigorosos critérios de estabilidade dimensional; e excelente resistência à
fadiga e fratura. A Tabela 3 ilustra o comparativo das propriedades mecânicas entre
os materiais convencionais e materiais utilizados como fase reforço constituintes de
materiais compósitos. Em relação à fibra de vidro, que será o objeto deste estudo, é
possível notar a baixa densidade comparada ao aço, porém com limites de resistência
próximos. Contudo, o módulo de elasticidade do aço ainda é maior.
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Tabela 3 - Comparação das propriedades mecânicas entre materiais convencionais
constituintes de materiais compósitos.
Densidade
(g/cm³)

Limite
Resistência
σ (MPa)

Módulo de
elasticidade
E(GPa)

Resistência
específica
(σ/ρ)

Módulo
específico
(E/ρ)

Aço

7,81

1300

200

167

26

Alumínio

2,81

350

73

124

26

4

900

108

204

25

Material

Titânio
Magnésio

1,80

270

45

150

25

E-Glass

2,10

1100

75

524

21,5

Aramida

1,32

1400

45

1060

57

Carbono (IM)

1,51

2500

151

1656

100

1,54

1550

212

1006

138

Carbono(HM)

Fonte: adaptado de Patel et. al (2018)

Daniel e Ishai (1994) postularam que as fibras contribuem para maior
resistência mecânica, desta forma, quanto mais longa a fibra maior será a capacidade
de transmitir a carga aplicada a matriz. Contudo, a transferência de carga depende
também da compatibilidade entre os materiais constituintes, sendo que a interface
entre as partes determina a eficiência do processo. A área de contato entre as fases
e aspectos dimensionais contribuem de forma significativa com o processo, porém
fatores associados à físico-química das superfícies não devem ser negligenciados.
Propriedades dos compósitos são funções das propriedades de cada parte
constituinte, das quantidades relativas aplicadas e da geometria da fase dispersa, a
qual se caracteriza pelo formato, tamanho, distribuição e orientação.
Segundo Marinucci (2011), compósitos particulados podem ser de qualquer
forma regular ou irregular, porém quase sempre equiaxiais (esféricos, cúbicos,
tretragonais). Já compósitos com fibra possuem esta como elemento de reforço a qual
tem como característica o comprimento maior que as dimensões da seção transversal.
Compósitos de fibra curta proporcionam resistência em praticamente todas as
direções do laminado, sendo, assim, denominados quasi-isotrópicos. Entretanto,
possuem resistência mecânica inferior se comparados aos compósitos que utilizam
reforços de fibra longa ou contínua. A Figura 3 ilustra as diferentes variações de
classificação dos compósitos.
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Figura 3 - Sistema de classificação de materiais compósitos.

Fonte: adaptado de Daniel e Ishai (1994)

Rezende, Costa e Botelho (2011) ressaltam a importância da região de
interface entre a matriz e o reforço. A carga aplicada à matriz é transferida ao reforço
por meio da interface, por este motivo uma boa qualidade da adesão interfacial
aumentará a eficiência da taxa de transferência de tensão ou deformação entre matriz
e reforço, com consequente melhora no desempenho mecânico do compósito.
Campos e colaboradores (2016) publicaram um estudo que avaliou a
degradação superficial da interface reforço–matriz. Neste estudo destacou-se a
diferença entre interface e interfase, onde definem interfase como a região interfacial
responsável pela adesão dos componentes. Ressaltam também que a adesão da
matriz ao reforço está diretamente ligada a cinco mecanismos que interferem na
interface: adsorção, interdifusão, atração eletrostática, ligações químicas e adesão
mecânica.
Entretanto, há um equívoco em supor que uma excelente adesão entre fibra e
matriz possa garantir um aumento na qualidade de rigidez do material. De acordo com
Marinucci (2011), a rigidez de um compósito associada ao seu módulo de elasticidade
elevado terá baixa deformação. A adesão deve estar associada à capacidade de
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transferência de carga da matriz para o reforço. A Figura 4 ilustra esquematicamente
as respectivas regiões interfaciais do conceito de interfase e interface.
Figura 4 - Representação das regiões interfaciais de materiais compósitos.

Fonte: adaptado de Rezende, Costa e Botelho (2011)

Compósitos estruturais possuem multicamadas com estruturas laminadas,
denominados compósitos laminados e painéis sanduíches. Nesta configuração as
propriedades não estão relacionadas somente com as propriedades dos materiais
constituintes, mas também com a geometria de disposição preferencial de alta
resistência destas camadas bidimensionais (CALLISTER e RETHWISCH, 2016).
Rezende, Costa e Botelho (2011) evidenciam que fatores relacionados ao
material e ao processamento dos laminados como tenacidade da matriz polimérica,
orientação das fibras, interface entre resina e matriz, sequenciamento de
sobreposição das camadas e espessura dos laminados influenciam diretamente a
capacidade de resistência ao dano do compósito laminado. Esses laminados podem
ser classificados como: unidirecionais, cruzados, com camadas em ângulo e
multidirecionais. O empilhamento das camadas pode seguir orientações como por
exemplo: 0°/0°,90°/90°,0°/90°,0°/90°±45°.

Segundo Callister e Rethwisch (2016),

praticamente todos os laminados possuem um arranjo de sobreposição das camadas
tal que permite que as orientações das fibras sejam simétricas ao plano central, com
consequente prevenção de qualquer flexão ou torção fora do plano. A Figura 5
demonstra o empilhamento esquemático de compósitos laminados.
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Figura 5 - Diagrama esquemático de empilhamento de compósitos laminados (a)
unidirecional; (b) cruzado; (c) camada em ângulo; e (d) multidirecional.

Fonte: adaptado de Callister e Rethiwisch (2016)

Materiais compósitos são considerados anisotrópicos pois suas propriedades
podem variar com a direção do reforço constituinte. Segundo Carlsson, Adams e Pipes
(2014), as camadas de laminados que compõem um material compósito são
ortotrópicas, ou seja, um tipo de anisotropia em que as propriedades são
independentes nas três direções X, Y e Z, como mostra a Figura 6.
Figura 6 - Sistema de coordenadas de uma placa laminada.

Fonte: Carlsson, Adams e Pipes (2014)

As propriedades no plano em um laminado unidirecional, o qual foi objeto deste
estudo, são altamente anisotrópicas. O projeto de laminados cruzados, com camadas
em ângulo e multidirecionais, tem como objetivo aumentar o grau de isotropia no
plano. Um compósito laminado comumente utilizado são as fitas prepreg
unidirecionais em uma matriz de resina parcialmente curada. A resistência global e o
grau de isotropia são dependentes do tipo de material utilizado, do número de
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camadas, e da orientação. No conceito de material prepreg a resina deve ser curada
para ocorrer a junção das camadas por meio de um processo de aquecimento e
pressão. Algumas técnicas de processo utilizadas são: moldagem em autoclave,
moldagem por compressão por ar e moldagem a vácuo (CALLISTER e RETHIWISCH,
2016).

3.3 Matrizes poliméricas
De acordo com Marinucci (2011), o termo matriz polimérica corresponde à
mistura formada de resina e agentes de cura, que devidamente curados
(polimerizados) formam um material sólido com boas propriedades químicas e
mecânicas. As resinas podem ser classificadas como termorrígidas ou termoplásticas.
As termorrígidas possuem propriedades mecânicas superiores em relação as
termoplásticas, entretanto, não é um material reprocessável. Resinas termoplásticas
não sofrem ligações cruzadas ou reticulações irreversíveis, desta forma, com o
aumento da temperatura as ligações secundárias podem se romper ocasionando o
amolecimento do material permitindo, assim, um novo processo de conformação.
Compósitos com matriz polimérica são formados pela resina polimérica como
fase matriz e as fibras como reforço. O vidro, o carbono e a aramida são os reforços
fibrosos mais utilizados em matrizes poliméricas. Essa matriz permite que os
compósitos obtenham formas geométricas diversas, proteção contra agentes
externos, resistência química, bem como contribuem por manter a orientação da fibra
e permite a transferência das cargas a que o compósito é submetido para o elemento
reforço. As resinas mais utilizadas na fabricação de compósitos são as termorrígidas,
que devem ser submetidas a um processo de cura, dentre as quais as mais comuns
são: resina poliéster, epóxi, fenólica e vinil éster (MARINUCCI,2011). A Figura 7
apresenta dados comparativos das principais propriedades físicas e mecânicas
dessas resinas. As características de cada resina são discutidas a seguir.
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Figura 7 – Dados comparativos das principais propriedades físicas e mecânicas das
matrizes poliméricas: (a) densidade (b) módulo de elasticidade (c) limite de resistência (d)
temperatura de cura.

(a)

(c)

(b)

(d)

Fonte: adaptado de Mahesh, Joladarashi e Kulkarni (2021)

3.3.1 Resina poliéster
Segundo Wang, Zheng e Zheng (2011), resina poliéster é mais comumente
usada para fabricação de compósitos em fibra de vidro, pois pode curar em
temperatura ambiente, moldagem sem aplicação de pressão ou por meio de uma
simples ferramenta. Apresenta, porém desvantagens como maior retração volumétrica
pós cura e baixa resistência ao calor, o que inviabiliza determinadas aplicações. A
resina poliéster é considerada um polímero de alta massa molar, caracterizado pela
condensação de ácidos carboxílicos com glicóis e são classificadas como resinas
saturadas ou insaturadas. Esta classificação está relacionada aos tipos de ácidos
utilizados, que caracterizam o tipo de ligação na cadeia molecular dos átomos de
carbono. Os poliésteres insaturados são mais utilizados na fabricação de compósitos
para aplicação estrutural, e podem ser formados primeiro pela condensação do ácido
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e do álcool e, posteriormente, são submetidos à reação de um agente de interligação
formando uma resina termoestável. No poliéster insaturado em sua fase solúvel com
monômero de estireno, que são resinas líquidas catalisáveis, as ligações duplas são
quebradas pela ação do agente catalisador, que reagem entre si dando origem a um
polímero

tridimensional

com

características

termoestáveis

irreversíveis

(SILAEX,2021). A Figura 8 apresenta a estrutura molecular do poliéster curado.
.
Figura 8 - Estrutura molecular do poliéster curado.

Fonte: Silaex (2021)

3.3.2 Resina epóxi
De acordo com Callister e Rethwisch (2016), resinas do grupo epóxi são as que
possuem um custo mais elevado em relação às resinas poliésteres e vinílicas, porém
apresentam melhor propriedade mecânica, maior Tg e resistência à umidade. Outra
propriedade relevante é a baixa contração durante o processo de polimerização que
contribui para minimizar tensões internas. Segundo Koops (2013), as resinas epóxi
podem ser curadas por meio da reação química entre aminas, anidridos, fenóis, ácidos
carboxílicos e álcoois. Também fazem parte da composição dos epóxis grupos de
epóxis diversos como diglicidílicos e bisfenol A, que possui dois grupos epóxis.
Resinas com bisfenol A são as mais utilizadas devido ao baixo custo e maior
versatilidade e podem ser ofertadas nos estados líquido, semissólido e sólido de
acordo com massa molar. A Figura 9 ilustra a estrutura molecular da resina epóxi à
base de Bisfenol A.
Figura 9 - Estrutura molecular da resina epóxi a base de Bisfenol A.

Fonte: Silaex (2021)
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Sobrinho (2005) destacou que resinas epóxi são frágeis devido à alta
densidade de reticulações, porém a diversidade de aplicações e o aumento no uso
deste material têm intensificado pesquisas com o objetivo de modificar esses sistemas
com o auxílio de termoplásticos dúcteis de alto desempenho ou com a incorporação
de elastômeros na sua formulação. Desta forma, se busca melhorar a tenacidade do
material sem prejudicar demais propriedades como temperatura de transição vítrea
(Tg) e dureza.

3.3.3 Resina vinil éster
A resina vinil éster combina as melhores propriedades da epóxi e dos
poliésteres insaturados, pois possui melhor resistência química e baixo custo, porém
as reações de cura são mais aceleradas se comparadas a epóxi. A base da resina
vinil éster é o produto de uma reação entre a resina epóxi e um ácido carboxílico
insaturado (SULTANIA,2010). Os principais tipos de resinas epóxi são o diglicidil éter
do bisfenol A e a novolaca de epóxi fenol. As propriedades da resina epóxi vinil éster
dependem do tipo de epóxi e de monômeros do diluente reativo de vinila que será
usado, bem como a quantidade relativa. O diglicidil éter do bisfenol A é usado como
um componente epóxi e o ácido acrílico ou metacrílico como monômero de vinila no
polímero é a forma mais comum que constitui as resinas de poliéster vinílica
comercializadas. Entretanto, outros ácidos e epóxis podem ser utilizados para
modificar as propriedades do poliéster insaturado como por exemplo, epóxi de
novolaca modificado para melhorar as propriedades térmicas e químicas do material
(POLYMER PROPERTIES DATABASE, 2021). A Figura 10 ilustra a estrutura
molecular de resina epóxi vinil éster com bisfenol A e também a resina epóxi vinil éster
novolaca modificada.
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Figura 10 - Estrutura molecular da resina Epóxi Vinil éster com Bisfenol A e Novolaca.

Fonte: adaptado de Polymer Properties Database (2021)

Segundo Silaex (2021), resinas vinil éster são quimicamente mais resistentes
que as resinas poliéster devido aos pontos reativos estarem dispostos nas
extremidades da cadeia, pois os mesmos se fecham na catalisação. A impregnação
no uso de materiais compósitos é beneficiada pelas hidroxilas, o que melhora o grau
de umectação e a compatibilidade da resina principalmente com fibra de vidro.
Marinucci (2011) postula que o processo exotérmico que ocorre durante a cura
da matriz é acompanhado de um elevado aquecimento da massa que está sendo
polimerizada. Isto pode provocar uma contração da matriz polimérica e afetar
diretamente a geometria da peça a ser fabricada, bem como causar danos ao molde.
Tensões térmicas podem ser introduzidas ao material durante o processo e provocar
falhas imprevisíveis no compósito. Resinas vinil éster podem ser curadas à
temperatura ambiente quando um catalisador é incorporado ao sistema, o qual pode
ser um naftenato ou octoato de cobalto, ou amina terciária aromática. Denominado de
ativador ou acelerador, este composto químico interfere diretamente no processo de
cura do material, seja este um material com ativador para cura em temperatura
ambiente com sistemas de dois componentes, ou materiais com sistema de um
componente que são curáveis por aquecimento. O tempo de cura depende
diretamente deste ativador do sistema e da sua concentração, além do tipo de resina
e monômero vinil e temperatura de cura (POLYMER PROPERTIES DATABASE,
2021).
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3.4 Materiais termorrígidos e termoplásticos
Riul (2009) destacou que polímeros termorrígidos também conhecidos como
termofixos são materiais que, devido as reações químicas durante o processo de
polimerização, atingem um estado físico definitivo e irreversível. O processo desta
reação forma ligações cruzadas covalentes entre as cadeias moleculares adjacentes,
com consequente perda de mobilidade das cadeias o que resulta na solidificação
completa do material. Callister e Rethwisch (2016) postulam que durante tratamentos
térmicos essas ligações prendem as cadeias umas às outras para resistir aos
movimentos de vibração e de rotação das cadeias quando submetidas a temperaturas
elevadas. Com isso o material não amolece e a densidade das ligações cruzadas é
elevada podendo ter de 10% a 50% das unidades de ligação repetidas na cadeia.
Especificamente, as resinas termorrígidas, muito utilizadas na fabricação de
compósitos, podem ser modificadas para viabilizar o processamento e também alterar
as propriedades. Os tipos de modificadores podem variar entre sólido ou líquido,
sendo sólido em partículas sólidas, como microesferas de vidro, sílica coloidal e negro
de fumo e líquido como diluentes, elastômeros e termoplásticos. A alteração com uso
destes diluentes, reativos ou não reativos é comumente aplicada na utilização de
resinas de alta viscosidade (> 5 Pa∙s) ou até mesmo resinas sólidas em processo de
impregnação de fibras reforços (NETO e PARDINI, 2016).
Callister e Rethwisch (2016) citam que materiais termoplásticos amolecem
quando são aquecidos e endurecem quando são resfriados, esse processo pode ser
totalmente reversível o que permite a reciclagem do material, diferente dos
termorrígidos. Com a elevação da temperatura as ligações moleculares secundárias
diminuem de modo a facilitar a movimentação relativa das cadeias adjacentes quando
uma tensão é aplicada. A degradação de um termoplástico ocorre quando sua
temperatura é elevada excessivamente ao ponto de romper as ligações
intramoleculares. Porém Santana (2010) ressalta que há uma limitação no número de
vezes que termoplásticos podem ser reprocessados, pois, a temperatura aplicada faz
com que o polímero atinja a fusão e a repetitividade deste processo gradativamente
irá reduzir as propriedades do material, criando ligações cruzadas em sua estrutura
molecular.
Segundo Neto e Pardini (2016) termoplásticos possuem elevada massa molar
com cadeias lineares e algumas ramificações. Desta forma, quando submetidos a
tensões sofrem deformação plástica. Por este motivo, materiais termoplásticos são
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alternativas para aplicação de estruturas, devido à maior resistência à fratura, ao
impacto e maior tolerância ao dano. A tenacidade à fratura interlaminar de um
compósito termoplástico pode chegar até 5 kJ/m², já os termorrígidos chegam ao
máximo de 300 J/m². As condições de processamento são de extrema importância na
qualidade das propriedades dos termoplásticos, uma vez que estão diretamente
relacionadas ao grau de cristalinidade do material, morfologia e rede polimérica. Costa
e colaboradores (2005) destacaram que termorrígidos como compósitos impregnados
com resina epóxi são materiais frágeis, e que muitos estudos têm sido realizados para
garantir a tenacidade da matriz epóxi sem comprometer as propriedades relevantes
como, a temperatura de transição vítrea (Tg) e a relação resistência/peso. Neste
aspecto aditivos termoplásticos contribuem para melhora das propriedades, devido à
ductibilidade e alta temperatura de transição vítrea, comprovando, assim, a eficiência
do uso em compósitos de resinas epóxi altamente reticulados. Na Figura 11, é
possível observar as reações que ocorrem na estrutura molecular durante o
processamento de termorrígidos e termoplásticos.
Figura 11 - Comparativo da estrutura de polímeros termorrígidos e termoplásticos.

Fonte: adaptado de Campbell (2006)

3.5 Fibra reforço
De acordo com Santana (2010) são as fibras que determinam as propriedades
de rigidez e resistência dos materiais compósitos. Como exemplo na fibra de carbono,
que possui diâmetro de aproximadamente 7 µm, a propriedade de rigidez é obtida por
meio do agrupamento destes filamentos fibrosos que posteriormente são embutidos
em uma matriz polimérica. Um compósito com empacotamento de orientação
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hexagonal poderia chegar a 91% do seu volume correspondente em fibras. Entretanto,
compósitos comercializados atualmente possuem de 60% a 65% de fibras em sua
composição. A fibra reforço pode ser de material metálico, cerâmico ou polimérico e
pode estar disposta na forma de fibra, particulado ou whiskers que são monocristais
finos.
O comportamento da fibra em relação à matriz caracteriza um comportamento
destes compósitos de tensão uniaxial. Ao considerar uma carga de direção
longitudinal, ou seja, em direção ao comprimento da fibra, no estágio inicial de
deformação a fibra e a matriz se deformam elasticamente criando uma curva linear.
Entretanto, a matriz escoa e deforma plasticamente enquanto a fibra se mantém sob
deformação elástica, devido ao seu elevado limite de resistência à tração que é
superior ao limite de escoamento da matriz. Desta forma, ao se iniciar uma falha em
um material compósito, esta se inicia pelas fibras, porém algumas fibras ainda são
preservadas, o que permite ao material compósito continuar a operar em sua função.
Ainda que as fibras estejam fraturadas, a matriz se mantém devido ao seu maior limite
de escoamento (CALLISTER e RETHWISCH, 2016). O Gráfico 2 demonstra o
comportamento da curva tensão deformação da fase matriz e da fase fibra
separadamente. O Gráfico 3 ilustra a curva tensão deformação resultante do material
compósito e distingue as características das fases constituintes (fibra/matriz).
Gráfico 2 - Curva tensão deformação esquemática de uma fibra frágil e matriz dúctil.

Fonte: Callister e Rethwisch (2016)
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Gráfico 3 - Curva tensão-deformação esquemática para um compósito exposto a tensão
uniaxial em direção ao alinhamento das fibras.

Fonte: Callister e Rethwisch (2016)

Segundo Daniel e Ishai (1994), diversos tipos de fibras são utilizados de acordo
com os requisitos necessários de sua aplicabilidade, consequentemente, cada tipo de
fibra possui suas vantagens e desvantagens. A fibra de vidro é comumente utilizada
em compósitos de médio e baixo desempenho, devido ao elevado limite de resistência
e baixo custo. Entretanto, possui limitações devido à baixa rigidez, baixa resistência à
fadiga e rápida propriedade de degradação quando exposta a condições hidrotérmicas
severas.
A resistência à tração de alguns materiais em forma de fibra é muito maior
quando comparada à resistência do mesmo material em sua forma granulada, por
exemplo, o grafite comercializado na forma granel possui uma resistência à tração de
689 MPa, já a fibra de grafite varia de 1.700 MPa a 2.800 MPa. A resistência à tração
da fibra de vidro E é cerca de 3.450 MPa; a resistência à tração da fibra de nylon é de
827 MPa; e a resistência à tração da fibra de boro é de 3.524 MPa. Todos estes
materiais possuem limites de resistência à tração muito superiores aos materiais
correspondentes comercializados, o que demonstra que a fibra constituinte
proporciona

materiais

compósitos

com

qualidade

superior

aos

materiais

convencionais (WANG, ZHENG e ZENG, 2011). A Tabela 4 apresenta dados de
propriedade de alguns materiais fibrosos utilizados como fase reforço em compósitos.
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Tabela 4 - Características de fibras utilizadas como reforço.
Limite de
Massa
Resistência a Tração
Específica
[GPa (10⁶ psi)]

Material

Resistência
Específica
(GPa)

Módulo de
Elasticidade
[GPa (10⁶ psi)]

Módulo
Específico
(GPa)

Whiskers
Grafite

2,2

20
(3)

9,1

700
(100)

318

Nitreto de silício

3,2

5-7
(0,75-1,0)

1,56 - 2,2

350 - 380
(50-55)

109-118

Óxido de alumínio

4

10-20
(1-3)

2,5 - 5,0

700 - 1500
(100 - 220)

175-375

Carbeto de silício

3,2

20
(3)

6,25

480
(70)

150

Fibras
Óxido de alumínio

3,95

1,38
(0,2)

0,35

379
(55)

96

Aramida (Kevlar 49)

1,44

3,6 - 4,1
(0,525 - 0,600)

2,5 - 2,85

131
(19)

91

Carbono

1,78-1,25

1,5 - 4,8
(0,22 - 0,70)

0,70 - 2,70

228 - 724
(32-100)

106-407

Vidro - E

2,58

3,45
(0,5)

1,34

72,5
(10,5)

28,1

Boro

2,57

3,6
(0,52)

1,4

400
(60)

156

3,9
(0,57)

1,3

400
(60)

133

2,6
(0,38)

2,68

117
(17)

121

Carbeto de silício
UHMWPE (Spectra
900)

3,0
0,97

Arames metálicos
Aço de alta
resistência

7,9

2,39
(0,35)

0,3

210
(30)

26,6

Molibdênio

10,2

2,2
(0,32)

0,22

324
(47)

31,8

Tungstênio

19,3

2,89
(0,42)

0,15

407
(59)

21,1

Fonte: adaptado de Callister e Retthwisch (2016)

3.6 Materiais compósitos pré-impregnados
O termo pré-impregnado também conhecido como prepreg está relacionado ao
método pelo o qual esse tipo de material compósito é produzido, ou seja, a fibra de
reforço contínua já está impregnada com resina polimérica parcialmente curada. Essa
matéria-prima é fornecida desta forma, de modo que o usuário possa utilizá-la em
processos de conformação e de cura sem a necessidade de adição de qualquer
resina. Prepregs podem ser produzidos tanto com resinas termoplásticas (neste caso
chamados de semipregs) quanto termorrígidas e com fibras de vidro, de carbono e de
aramida (CALLISTER e RETHWISCH, 2016). De acordo com Peres e Pardini (1996),
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durante o processo de fabricação de pré-impregnados o polímero pode ser aplicado
por meio de emulsão, polimerização superficial, filme polimérico, pó seco ou
tecelagem híbrida. O processo de imersão é aplicado para impregnação de tecidos de
modo a garantir a homogeneidade e penetração nas regiões de cruzamento das
fibras. O processo para se obter materiais prepregs é diferente entre termoplásticos e
termorrígidos. Em matrizes termorrígidas o processo de tecelagem híbrida é
comumente utilizado, já em termoplásticas um dos processos é de decomposição
eletrostática.

Neste

processo,

polímeros

em

formato

de

pó

carregados

eletrostaticamente aderem aos filamentos fibrosos e posteriormente sob aquecimento
e compressão se fundem as fibras. A Figura 12 ilustra o processo de fabricação de
um material pré-impregnado termorrígido.
Figura 12 - Diagrama esquemático do processo de produção de um pré-impregnado
termorrígido.

Fonte: Riul (2009)

Durante o processo de mistura dos materiais pré-impregnados pode ocorrer a
mistura de ar com a resina, e isto pode influenciar no processamento final do material.
O ar aprisionado pode criar espaços vazios e a formação de bolhas, bem como
também elevar a porosidade. Atualmente há equipamentos com recursos que
permitem realizar a remoção à vácuo do ar durante o processo de impregnação da
mistura. A aderência é uma das propriedades que podem influenciar na qualidade do
laminado final. Um fator relevante é a umidade, uma possível correlação entre a
aderência e a viscosidade do prepreg pode contribuir para o aprisionamento de ar.
Resinas com viscosidade elevada terão menor fluidez a frio impossibilitando o
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preenchimento de vazios entre as camadas e os filamentos do reforço (CAMPBELL,
2006).
Segundo Hexcel (2013), pré-impregnados podem ser processados de
diferentes maneiras de acordo com a particularidade de cada aplicação do produto.
Para peças de alta cadência o método recomendado é a prensagem a quente,
também conhecido pelo termo em inglês compression moulding. Além deste processo
também podem ser aplicados a moldagem por vácuo, autoclave e enrolamento
filamentar contínuo. Pipes, Adams e Carlsson (2014) destacam que em préimpregnados, o calor e a pressão são aplicados aos laminados para reduzir a
viscosidade da matriz polimérica e atingir a consolidação completa. Esta aplicação de
calor ao laminado é conduzida pelas leis de transferência de calor, sendo assim, um
fenômeno dependente do tempo; adicionalmente a isto a pressão é compartilhada
pela matriz polimérica e a fibra reforço.
De acordo com Marinucci (2011), as vantagens de materiais prepregs são: o
controle do conteúdo de materiais voláteis, frações volumétricas bem estabelecidas,
tempo de gelificação controlado e uniformidade de espessuras do laminado. Em
relação às desvantagens Marinucci (2011) ressalta ainda que o elevado custo e a
infraestrutura necessária para a fabricação das peças podem inviabilizar o uso desses
materiais, o que inclui investimento em ferramental, autoclave, insumos e área fabril
limpa. A armazenagem da matéria-prima é necessária ser feita em freezers, e antes
da fabricação de peças o material deve ser descongelado. Entretanto, devido às novas
tecnologias e à demanda de utilização deste tipo de material pela indústria automotiva,
atualmente já estão disponíveis no mercado materiais prepregs que podem ser
armazenados por até 6 meses em temperatura ambiente eliminando a necessidade
de freezers e transportes em temperatura controlada, que é o caso do prepreg
Solvalite 730™ objeto de estudo deste trabalho (SOLVAY, 2017).
3.7 Compósitos poliméricos reforçados com fibra de vidro
Segundo Campbell (2006), fibras de vidro possuem um bom equilíbrio entre
propriedades mecânicas e baixo custo, por isso é o tipo de reforço mais utilizado em
matrizes poliméricas. E-glass é o tipo de fibra de vidro comumente aplicado em
compostos comerciais e foi o material estudado neste trabalho. É um tipo de fibra de
baixo custo, alta densidade e baixo módulo com boa resistência à corrosão e fácil
manuseio. Outro tipo de fibra desenvolvido para aplicações de extrema resistência
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estrutural é a S-glass que possui propriedades intermediárias entre E-glass e a fibra
de carbono e é utilizada na fabricação de tubos de alta pressão e carcaça de motores
de foguete.
O baixo custo da fibra de vidro está relacionado à origem e disponibilidade de
matéria-prima utilizada para fabricação, principalmente, o silício, calcário, ácido
bórico, carvão e argila que são os ingredientes que compõem o vidro. Após serem
fundidas em um forno refratário com aproximadamente 1.450°C, com a formação do
vidro este é processado e dá origem às fibras de vidro em forma contínua ou picada.
A transformação da massa fundida em fios é por meio do processo de fiação por fusão,
que permite obter filamentos contínuos dessa massa ao submetê-la pela passagem
em uma placa de platina, denominada fieira ou peneira com milhares de microfuros.
O diâmetro dos monofilamentos de vidro pode variar de 12 a 16 µm (MARINUCCI,
2011)
Neto e Pardini (2016) postulam que para o uso em materiais pré-impregnados
a fibra de vidro pode ser recoberta com agentes ligantes de forma a promover a
adesão química entre a matriz polimérica e a fibra. Usualmente ligações do tipo
organossilanos são utilizadas para a adesão da fibra de vidro à matriz polimérica.
Neste processo, compostos orgânicos formam uma ligação estável entre materiais
orgânicos e inorgânicos conforme estrutura genérica apresentada a seguir:
Y-(CH2) – Si – (X)3
Onde:
Y = grupos com afinidade orgânica
X = grupos com afinidade inorgânica

Metóxi [-O-CH3] ou etóxi [-OC2H5] fazem parte do grupo X, que por meio da
hidrólise podem ser convertidos em um grupo silanol [-SiOH], desta forma se
condensam formando ligações covalentes entre os grupos óxidos do vidro. O grupo Y
do tipo amina, epóxi, metacrilato e estireno irá aderir ao substrato por meio da reação
com o polímero. A Figura 13 apresenta dois tipos de organossilanos usados no
tratamento superficial de fibras de vidro.
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Figura 13 - Estrutura organossilanos de tratamento superficial de fibras de vidro.

Fonte: Neto e Pardini (2016)

Naveen, Satheeshkumar e Sathiskumar (2014) publicaram um estudo em que
analisam as diversas propriedades de compósito de matriz polimérica reforçado com
fibra de vidro. As propriedades mecânicas e as propriedades tribológicas que avaliam
as características de desgaste e fricção, absorção de água e vibracionais foram
relatadas no estudo. Alguns aspectos relevantes devem ser destacados: a máxima
resistência à tração e a resistência à flexão do compósito aumenta conforme a fração
volumétrica da fibra também aumenta; o módulo de elasticidade do compósito
aumenta de acordo com a fração volumétrica da fibra de vidro; na medição da
frequência natural de vibração, constataram que houve um aumento nas propriedades
de amortecimento ao aumentar a quantidade de fibra de vidro no composto; a
absorção de água diminui as propriedades mecânicas do material; o coeficiente de
atrito foi medido em diversas formas de orientações da fibra e o menor coeficiente de
atrito foi encontrado nas fibras que mais estavam incorporadas ao polímero. A Figura
14 apresenta as diversas classificações da fibra de vidro e as propriedades físicas de
cada classe.
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Figura 14 - Classificação das fibras de vidro.

Fonte: adaptado de Naveen, Satheeshkumar e Sathiskumar (2014)

Na Tabela 5 é possível comparar as propriedades mecânicas e físicas de cada
tipo de fibra.
Tabela 5 - Propriedades mecânicas e físicas das fibras de vidro.
Fibra

Densidad
e (g/cm³)

Limite de
resistência
(GPa)

E-glass

2,58

3,445

72,3

4,8

Coeficiente
de
expansão
térmica
(10ˉ⁷/°C)
54

C-glass

2,52

3,310

68,9

4,8

63

S2-glass

2,46

4,890

86,9

5,7

A-glass

2,44

D-glass

2,11-2,14

2,415

R-glass
EGRglass

2,54

4,135
3,445

AR-glass

2,7

2,72

3,310

3,241

Módulo de
elasticidade
(GPa)

Alongamento
(%)

Coeficiente
de Poisson

Índice
de
refração

0,2

1,558

-

1,533

16

0,22

1,521

4,8

73

-

1,538

51,7

4,6

25

-

1,465

85,5

4,8

33

-

1,546

80,3

4,8

-

1,579

-

1,562

68,9

73,1

4,4

59
65

Fonte: adaptado de Naveen, Satheeshkumar e Sathiskumar (2014)

3.8 Processos de manufatura de compósitos de alta cadência
Rajak e colaboradores (2019) publicaram um artigo referente aos diversos
processos de manufatura utilizados na fabricação de peças com materiais compósitos.
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Destacaram as diversas técnicas distintas pelas quais materiais compósitos são
fabricados e a importância de definir a técnica adequada para cada tipo de material.
A eficiência do processo depende da combinação do tipo e volume da matriz e da fibra
usada. Cada material possui diferentes propriedades físicas, como temperatura de
fusão, e cura, rigidez, resistência à tração entre outras. Portanto, o processo de
fabricação deve ser definido de acordo com cada material. No caso da indústria
automobilística que é referência na fabricação de peças com materiais compósitos de
alto volume, o tempo de ciclo de processamento impacta na taxa de produção do
produto final, por isto a importância de se desenvolver processos de manufatura de
acordo com a produtividade para reduzir custos, ou seja, ainda que exija um
investimento inicial de risco com a aquisição de matéria-prima o aumento de volume
reduz os custos dos materiais. Patel e colaboradores (2018) destacam a necessidade
de redução nos custos de processamento para projetos utilizando compósitos em fibra
de carbono na indústria automobilística. Nesse estudo é citada como premissa para
estes desenvolvimentos, a redução do tempo de ciclo de processamento de 60% a
80% e o desenvolvimento de resinas de cura rápida com consequente redução nos
investimentos e custos de equipamentos por peça.
O processamento de materiais compósitos termorrígidos, o qual foi objeto deste
estudo, envolve uma sequência de fenômenos físicos e químicos. De acordo com
Pipes, Adams e Carlsson (2014), esses fenômenos devem ocorrer em uma sequência
adequada para atingir as propriedades desejadas do material. Durante o processo de
cura dos materiais termorrígidos a rede molecular passa por um processo de
intertravamento. Com o aumento da temperatura e do tempo de processamento a
interconectividade da rede cresce. A Figura 15 apresenta as etapas deste processo
onde: (a) os agentes de cura se intercalam com o pré-polímero; (b) aumento da massa
molar do polímero; (c) gelificação e a rede contínua é obtida; (d) ciclo de cura está
completo.
Figura 15 - Processos de gelificação e vitrificação de um material termorrígido.

Fonte: adaptado de Pipes, Adams e Carlsson (2014)
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Ainda segundo Pipes Adams e Carlsson (2014), a taxa de conversão da cura
do material diminui conforme o polímero muda do estado flexível para o estado vítreo.
As propriedades do polímero podem ser prejudicadas caso a vitrificação ocorra antes
da conclusão da reação de cura, pois o laminado pode apresentar vazios na interface
fibra/matriz. Este fenômeno deve ser considerado no desenvolvimento de um ciclo de
cura apropriado para cada processo. Dutra e colaboradores (2019) destacam a
utilização do diagrama de transformação isotérmicos de tempo e temperatura (TTT).
O diagrama demonstra as transformações de gelificação, vitrificação, cura completa e
degradação da resina em termos de temperatura e tempo. A acurácia na definição
deste diagrama auxilia na velocidade de fabricação de peças compósitos, pois é
possível controlar com precisão a temperatura e o tempo de moldagem com base no
comportamento de gelificação e vitrificação do sistema termorrígido. A Figura 16
apresenta o Diagrama de Transformação Tempo Temperatura.
Figura 16 - Diagrama de Transformação Tempo e Temperatura (TTT).

Fonte: adaptado de Dutra, et al. (2019)

Henning e colaboradores (2018) postulam que para produção de estruturas
com materiais compósitos de alta cadência o processo deve ser desenvolvido para a
utilização de resinas altamente reativas, que permitem tempos de ciclos curtos devido
à automação e cura rápida. Para atender às demandas de alto volume da indústria
automotiva é preciso que processos de fabricação tenham tempo de ciclo inferior a 3
minutos, neste quesito os processos de molde fechado como Resin Transfer Moulding
(RTM) e Moldagem por prensagem (Sheet Moulding Compound – SMC/ Bulk Moulding
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Compounds - BMC) são utilizados para polímeros de cura rápida e compósitos préimpregnados que apresentam potencial de alta produtividade. De acordo com Rowe
(2012), esses são os tipos de processamento mais utilizados pela indústria
automobilística. Nardi e Sinke (2021) apresentaram um estudo de simulação do
processamento de compósitos termoplásticos; com base na pesquisa realizada foi
criado um banco de dados dos parâmetros relevantes durante o processo e de quais
características da peça final podem ser afetadas. A Tabela 6 apesenta os parâmetros
de processo e a influência dos mesmos nas propriedades das peças.
Tabela 6 - Influência dos parâmetros de processo nas características da peça.
Parâmetros de processo

Características da peça

Conformação do blank, material dependente da propriedade de
temperatura

Tensão residual

Taxa de resfriamento, cristalização e tempo de relaxamento

Tensão residual

Tempo de retenção, velocidade de prensagem, sequência de
empilhamento

Enrugamento das camadas, reorientação das fibras

Tempo de prensagem, pressão de conformação, temperatura
do molde, tempo de conformação

Distribuição da espessura, ângulos internos, vazios,
delaminações, alinhamento das fibras

Temperatura de conformação do blank, velocidade de
conformação, geometria do molde

Flexão da fibra dentro do plano, enrugamento da fibra
fora do plano, distribuição da espessura

Configurações de lay-up, temperatura do molde

Ângulo do efeito mola

Geometria da matriz, dimensão do laminado, temperatura de
conformação do blank, temperatura do molde, pressão de
conformação, tempo de retenção

Forma da peça, resistência à tração, flambagem da
fibra, ângulo do efeito mola, vazios, propriedades
mecânicas de flexão.

Temperatura do molde, temperatura de conformação do blank

Conteúdo vazios, ângulo do efeito mola

Temperatura de conformação do blank

Resistência delaminação

Temperatura de pré-aquecimento do blank, temperatura do
molde, tempo de transferência, força de estampagem

Temperatura de conformação do blank, temperatura do molde,
taxa de consolidação da compactação

Espessura da peça, resistência ao cisalhamento
interlaminar, grau de
cristalinidade.
Fração de volumétrica da fibra, rugosidade da
superfície, tempo de fabricação, resistência à flexão,
grau de cristalinidade, cristalização em baixas
temperatura, reprocessamento da temperatura de
fusão

Temperatura de conformação

Rigidez e resistência

Pressão de conformação e temperatura do molde

Conteúdo vazio, tempo de processo

Taxa de resfriamento e recozimento

Tensão residual

Fonte: adaptado de Nardi e Sinke (2021)

3.7.1 Moldagem por prensagem a quente
Esse processo se assemelha com o processo de estampagem de peças
metálicas pelo uso de prensas, entretanto, os moldes são aquecidos. De acordo com
Rowe (2012), essa técnica possibilita um alto grau de automação, tempos de ciclo
curtos, boa repetitividade e excelente estabilidade dimensional do produto, razão pela
qual é utilizada em diversos setores da indústria incluindo a automotiva.
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Segundo Marinucci (2011), o processo de estampagem a quente pode ser
dividido em moldagem de massa ou Bulk Moulding Compound (BMC) e moldagem de
placas (folhas) ou Sheet Moulding Compound (SMC). Entre os materiais que podem
compor um compósito polimérico estão: fibra de vidro picada, resina poliéster,
fenólicas ou vinil éster, iniciador de cura, pigmento, aditivo termoplástico,
desmoldante, espessante, inibidores e cargas e também absorvedores de raio
ultravioleta e retardante de chama. De acordo com Rowe (2012), peças produzidas
por conformação térmica de materiais SMC, são excelentes para peças externas da
carroceria dos veículos. Entretanto, para cumprir os requisitos estruturais dessas
aplicações diferentes componentes minerais de preenchimento e pós-termoplásticos
devem ser adicionados à matriz e ao reforço.
No processo de fabricação das placas por processo SMC o compósito
polimérico é produzido no formato de bobinas e envelopado de ambos os lados por
filmes de polietileno. Essa manta é compactada por rolos de aço para garantir o
assentamento da matriz polimérica e eliminar o ar aprisionado durante o processo. A
produtividade na fabricação de peças utilizando materiais SMC é obtida pela
praticidade do material. Os segmentos de placas de SMC são cortados conforme
dimensão e massa da peça final, cerca de 40% a 80% da superfície do molde, e
submetidas ao processo de conformação por prensagem a quente, que pode variar
de 1 a 4 minutos. (MARINUCCI, 2011). Rowe (2012) dividiu as etapas de
processamento dos materiais SMC e BMC em: preparação da peça semiacabada,
transferência da peça bidimensional semiacabada para ferramenta aquecida,
processo de prensagem e desmoldagem da peça acabada.
Boissen (2015) destaca que laminados pré-consolidados como materiais
prepregs podem ser rapidamente conformados, uma vez que apenas o aquecimento
é necessário para transformar o material de um estado rígido para um estado maleável
que permitirá a moldagem de uma geometria e posteriormente sob resfriamento atingir
a transformação inversa. Essa conversão de temperatura é mais rápida para materiais
com baixa temperatura de fusão (no caso de termoplásticos) e laminados de baixa
espessura. Contudo, a formabilidade destes materiais no processo é limitada ao tipo
de material usado, ou seja, o design do componente é limitado à capacidade do
material de se deformar da pré-forma inicial até atingir a forma final desejada. A Figura
17 apresenta etapas do processo de conformação, os materiais de tecidos laminados
são mais comumente utilizados neste processo.
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Figura 17 - Processo de moldagem por prensagem de compósito de matriz polimérica.

Fonte: adaptado de Boissen (2015)

Rowe (2012) descreve o processo de prensagem

da seguinte forma: a

temperatura da ferramenta varia de 140° C a 160° C para materiais poliésteres
insaturados, que são os termorrígidos usualmente utilizados neste processo; as peças
semiacabadas são fornecidas em folhas laminadas e montadas de acordo com a
forma e volume; durante a conformação em prensa, a ferramenta aquecida introduz
energia no termorrígido e a viscosidade reduz, o que combinado com a pressão irá
forçar a resina a fluir e preencher as cavidades do molde; a solidificação é resultado
do processo de cura que ocorre em função da temperatura e do tempo e a viscosidade
da resina aumenta durante o processo, desta forma é um fator dominante no tempo
de processamento. Aplicações típicas dessa tecnologia no setor automotivo são peças
como: grade frontal, teto da cabina, assoalho, painéis interiores, para-choque.

3.7.2 Moldagem por transferência de matriz polimérica
Henning e colaboradores (2018) destacam que o processo convencional já
consolidado e utilizado na indústria aeronáutica de Resin Transfer Moulding (RTM)
precisa de algumas adequações para ser aplicado na indústria automotiva, como por
exemplo, a utilização de equipamentos que possibilitam a produção de resina de 20 200 g/s. O sistema de RTM pode ser dividido em duas fases: pré-forma e injeção da
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resina mais a cura. Devido ao tamanho das peças dos veículos serem menores que
de um avião, a etapa de pré-forma pode ser mais complexa. A Figura 18 ilustra o
processo moldagem por transferência de resina.
Figura 18 - Ciclo de processo RTM.

Fonte: adaptado de Henning et al. (2018)

O processo de RTM possibilita a obtenção de geometrias complexas e também
a integração de componentes. Atualmente processos que utilizam desta tecnologia
totalmente automatizada desde a pré-forma até a retirada do produto final têm
potencial de produção de 20 peças/hora. Entretanto, Marinucci (2011) postula que, no
processo, o reforço é colocado seco no molde e após o fechamento o sistema injeta
a resina polimérica a uma pressão que pode chegar a até 6 bar (6 ton/m²). A pressão,
o tempo de injeção e tempo de desmoldagem são parâmetros dependentes da
geometria, espessura e tamanho da peça. Como exemplo, Marinucci (2011) cita ainda
a fabricação de um para-lama de caminhão com uma superfície de 2 m², massa de
13,5 kg e proporção volumétrica de vidro de 19%. A fabricação deste componente
exige uma pressão de 2 bar, tempo de injeção de 2 minutos e tempo de desmoldagem
de 9 minutos, o que resulta em uma produção de 4 pçs/h. A possibilidade de
aperfeiçoar este processo de produção seria o elemento reforço já estar pré-formado,
assim apesar do processo produtivo adicionar mais uma etapa, a de pré-forma do
reforço, haverá um ganho de produtividade.
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3.7.3 Moldagem por transferência de matriz polimérica e assistida a vácuo
A infusão a vácuo ou Vacuum Assisted Resin Transfer Molding (VARTM) é uma
tecnologia recente quem combina o processo de conformação RTM com a utilização
da força do vácuo para realizar a sucção da resina sobre a fibra por canais periféricos
no molde e consolidar o laminado (RAKAJ et. al 2018).
De acordo com Marinucci (2011), devido ao processo também ser de molde
fechado é utilizado o conceito de molde e contramolde. Os canais periféricos externos
são para o fechamento do molde, já os canais internos são para a sucção da resina
polimérica para impregnar o reforço. O reforço é colocado na cavidade do molde e o
fechamento da ferramenta é feito pelos canais externos do vácuo. Na sequência, o
vácuo interno é acionado para eliminar o ar aprisionado entre as fibras e impregnar a
resina que é injetada por um bico, e desta forma atinge a impregnação da matriz
polimérica ao reforço e à consolidação do laminado. A utilização de materiais com
baixa permeabilidade pode prejudicar o processo, pois pode impedir o fluxo de resina
e influenciar na propriedade de umectação do reforço. A Figura 19 apresenta o fluxo
do processo de moldagem por transferência de resina a vácuo.

Figura 19 - Processo de moldagem por transferência de resina a vácuo.

Fonte: adaptado de Marinucci (2011)

Segundo Campbell (2016), como a pressão utilizada é muito mais baixa que no
processo convencional de RTM, existe uma dificuldade em obter fração volumétrica
de fibra muito elevada, porém a preparação da pré-forma em uma fase quase definitiva
pode amenizar esta desvantagem do processo. O controle da espessura está
relacionado ao processo de lay-up, o número de camadas, a porcentagem de volume
de fibra e quantidade de vácuo aplicada durante o processo. Como vantagens, o
processo pode reduzir os custos, melhorar a qualidade do produto fabricado e
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aumentar a produtividade. Eliminar a presença de vazios e obter melhor qualidade
dimensional e regularidade de espessuras também são características relevantes
deste processo.

3.8 Análise térmica de materiais compósitos
Análise térmica pode ser definida como o grupo de técnicas que avalia as
variações em uma propriedade física ou química de um material, enquanto o mesmo
é submetido a uma programação de temperatura (DENARI e CAVALHEIRO, 2012).
O processo de polimerização ou cura de uma resina pode ser definido, de
acordo com Rezende, Costa e Botelho (2011), como uma mudança de propriedades
químicas e físicas de um composto resina/endurecedor. Essas alterações são
decorrentes da ação do calor sob condições variadas de pressão e vácuo. O processo
formará ligações cruzadas e a rede tridimensional no material polimérico. As técnicas
de análise térmica podem ser utilizadas para monitorar a cura em compósitos
poliméricos. Determinar a temperatura de transição vítrea (Tg), calor ou entalpia da
reação (ΔH) e estudar a cinética de cura do material são análises que devem ser
consideradas para compreender o ciclo de cura, o que permitirá conhecer qual o grau
de interligação adequado para cada tipo de material.
Segundo Marinucci (2011), o processo de cura pode ser caracterizado em
quatro etapas: tempo de gelificação; tempo de pico exotérmico; tempo de
endurecimento; tempo de cura. Os efeitos da temperatura em compósitos afetam
diretamente as tensões térmicas do material que estão ocultas internamente na
estrutura. Podem ocorrer microtrincas na matriz e mesmo que não haja danos
aparentes a resistência é afetada devido às solicitações durante o processo de cura.
Por este motivo a resistência e o comportamento mecânico do material são
provenientes da diferença entre os coeficientes de expansão térmica da fibra e da
matriz que possuem reações diferentes entre si. Comparada à matriz polimérica que
possui coeficiente de expansão térmica elevado, a fibra tem baixa deformação. A
Tabela 7 apresenta as principais técnicas de análise térmica e quais propriedades
físicas podem ser analisadas.
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Tabela 7 - Técnicas de análise térmica e propriedades físicas relacionadas.
Técnica

Sigla

Análise Termogravimétrica

TGA

Termogravimetria Derivada

DTG

Análise Térmica Diferencial
Calorimetria Exploratória
Diferencial
Análise Termomecânica

DTA
DSC

Análise Dinâmico-Mecânica

DMA

Análise de gás envolvido

EGA

TMA

Termoptometria

-

Propriedade

Aplicação
Variação de massa de amostra como por exemplo
Massa
processos de decomposição, desidratação,
oxidação, entre outros
Auxilia na identificação dos processos monitorados
Massa
na análise termogravimétrica
Temperatura Mudança de fase/ Reações
Reações endotérmicas, exotérmicas e variação de
Entalpia
calor específico
Deformação Mudanças dimensionais como contração / expansão
Propriedades Temperatura de transição vítrea, E’; E”, tan delta,
viscoelásticas entre outros
Avaliação dos produtos gerados em reações de
Gases
decomposição/ Catálise e reação de superfície
Mudança de fase/ Reações de superfície/ Mudanças
Ótica
de coloração

Fonte: adaptado de Denari e Cavalheiro (2012)

Devido à diversidade de técnicas termoanalíticas, o trabalho abordou somente
os métodos pertinentes para a investigação experimental da cinética de cura do
material objeto de estudo.

3.8.1 Análise termogravimétrica (TGA)
A termogravimetria mede a massa de uma amostra quando esta é aquecida,
resfriada ou mantida em temperatura isotérmica em uma atmosfera definida. Permite
detectar mudanças de massa na amostra (ganho ou perda), avaliar mudanças de
porcentagem gradativas e determinar as temperaturas de ganho ou perda de massa.
Usado principalmente para analisar quantitativamente a composição dos materiais, o
método permite estudar a decomposição de produtos e materiais e então avaliar os
constituintes separadamente (TOLEDO, 2013).
Marinucci (2011) destaca a aplicabilidade desta técnica em materiais
poliméricos para analisar a estabilidade térmica, estudo de cinética, fração volumétrica
de materiais compósitos e também análises comparativas de cura entre duas matrizes
termorrígidas. Na curva termogravimétrica apresentada no Gráfico 4 a temperatura 𝑇𝑖
é interpretada como a temperatura de início da perda de massa da amostra, seguida
pela degradação do material após a finalização do aquecimento. A massa inicial é
representada por 𝑚𝑖 e a massa final por 𝑚𝑓 .
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Gráfico 4 - Modelo de curva termogravimétrica.

Fonte: adaptado de Marinucci (2011)

3.8.2 Análise térmica diferencial (DTA)
De acordo com Denari e Cavalheiro (2012), a técnica de Differential Thermal
Analysis (DTA) determina de modo contínuo a diferença entre a temperatura da
amostra de um material em relação à referência termicamente inerte, conforme são
submetidas a um gradiente de temperatura simultaneamente. Quando aquecido o
material sofre reações de mudança de fase que envolve absorção ou emissão de
calor.
Segundo Ionashiro (2004), as transições de fases mencionadas anteriormente
podem ser fusão, ebulição, sublimação, congelamento, inversões de estruturas
cristalinas além de também possibilitar a análise de reações de desidratação,
dissociação,

decomposição

e

óxido-redução.

Cada

reação

produz

efeitos

endotérmicos ou exotérmicos que permitem avaliar variações de entalpia, bem como
desvio da linha base , onde a transição mais comum é a transição vítrea em materiais
poliméricos.
Pacheco (2020) apresenta no processo de análise térmica diferencial duas
amostras que são dispostas em porta-amostras semelhantes e posicionados sobre
um disco termoelétrico que tem a função de transferir o calor às cápsulas contidas
com amostras. Esse fluxo de calor diferencial entre as amostras é controlado por
termopares conectados ao disco. A amostra referência normalmente pode ser alumina
em pó ou a cápsula vazia, desta forma as amostras se mantêm inalteradas conforme
a temperatura aumenta, as alterações físicas e químicas ocorrem diferenciando a
amostra do material referência. Essas mudanças são registradas como picos
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exotérmicos quando a amostra libera calor ficando por um curto período com a
temperatura maior em relação à referência. E nos picos endotérmicos a temperatura
da amostra se mantem inferior à referência. No Gráfico 5 são apresentadas as curvas
de temperatura real da amostra e da temperatura diferencial que podem ser plotadas
em função de T (temperatura) ou t (tempo). Também é possível observar os picos
endotérmico e exotérmico, que são as variações da capacidade calorífica da amostra
registrada como deslocamento da linha base.
Gráfico 5 - Curvas de análise DTA.

Fonte: Ionashiro (2004)

A Figura 20 ilustra o diagrama de bloco do sistema de análise térmica
diferencial (DTA).
Figura 20 - Diagrama de bloco de um sistema DTA.

Fonte: adaptado de Ionashiro (2004)
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3.8.3 Calorimetria exploratória diferencial (DSC)
As iniciais DSC são oriundas do termo em inglês Differential Scanning
Calorimetry. De acordo com Marinucci (2011), esta técnica se baseia na formação de
calor durante a ocorrência de reações químicas entre elementos que compõem
determinado produto ou transformações de fases de materiais. A energia despendida
nestas reações ou transformação de fase por cada molécula é denominada entalpia.
Desta forma, em qualquer reação ou transformação de fase que tenha a mesma
pressão, o calor de reação será obtido pela diferença da entalpia do produto e dos
reagentes que o constituem. Esta variação de calor é determinada durante o ensaio
de DSC.
Segundo Rezende, Costa e Botelho (2011), a técnica de DSC é utilizada para
estudar os mecanismos de polimerização de resinas. Por meio dessa técnica é
possível determinar a cinética de cura da matriz impregnante das fibras de reforço, a
temperatura de transição vítrea e temperatura de fusão, no caso de polímeros semicristalinos. Tais informações são fundamentais no processamento de préimpregnados, pois é por meio da cinética de cura que se define a rampa de
temperatura e os patamares isotérmicos ao qual o material será submetido durante a
fabricação do compósito. Dois tipos de operação podem ser obtidos por meio do
ensaio de DSC: modo dinâmico, onde o fluxo de calor é dado em função da
temperatura; e modo isotérmico, onde o fluxo de calor é dado em função do tempo.
Estes dois modos podem gerar métodos cinéticos divididos conforme diagrama
ilustrado na Figura 21.
Figura 21 - Diagrama de métodos do estudo da cinética de cura.

Fonte: adaptado de Rezende, Costa e Botelho (2011)

Segundo Costa, Rezende e Pardini (1999), os métodos dinâmicos fornecem
dados rápidos e aproximados da cinética de reação. Contudo, Henning e
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colaboradores (2018), destacam que análises não-isotérmicas (dinâmicas) são menos
utilizadas para estimativas de parâmetros em comparação com as isotérmicas.
Henning e colaboradores (2018) ainda complementam que a concordância entre a
curva de DSC e as previsões de um modelo correspondente que utilize apenas dados
isotérmicos é boa, desde que não ocorra vitrificação. Desta forma, medições
isotérmicas são vitais para modelagem de processos isotérmicos que são afetados
pela vitrificação.
Por meio do método de Borchardt e Daniels, durante uma única análise
dinâmica de DSC é possível calcular a energia de ativação (E), o fator pré-exponencial
(A), o calor da reação (ΔH), a ordem da reação (n) e a constante de velocidade de
reação (k). O método é definido pela Equação (1):
𝑑𝛼
𝑑𝑡

Onde:

𝑑𝛼
𝑑𝑡

= 𝑘 (𝑇)(1 − 𝛼)𝑛

(1)

= taxa de reação (𝑠 −1 , 𝑠𝑒 𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑒𝑚 𝑠 −1 )

α = taxa de conversão (adimensional)
𝑘(𝑇) = constante de velocidade de reação da temperatura T (𝑠 −1 )
𝑛 = ordem da reação (adimensional)
Desta forma, a curva DSC ilustrada na Figura 22 é utilizada para resolver a
Equação (1) de acordo com o método de Borchardt e Daniels.
Figura 22 - Curva de DSC utilizada pelo método Borchardt e Daniels.

Fonte: Rezende, Costa e Botelho (2011)
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Em complemento ao estudo da curva, o método considera que em um
determinado intervalo de tempo em segundos, o calor envolvido é diretamente
proporcional aos moles reagidos durante este intervalo. Desta forma, se calcula a taxa
de reação ao dividir o calor da reação (dH/dT) a uma temperatura (T) pela entalpia
correspondente à área total de pico da curva dividido pela massa (ΔH0), conforme a
Equação (2).
𝑑𝛼
𝑑𝑡

=

(𝑑𝐻/𝑑𝑡)
∆𝐻0

(2)

Posteriormente, a razão entre área parcial da curva (ΔHp) pela área total do
pico (ΔH0), a uma determinada temperatura (T), irá resultar na taxa de conversão (α)
de acordo com a Equação (3).

𝛼=

𝛥𝐻𝑝

(3)

∆𝐻0

De acordo com a norma ASTM E698 (2018), é requerido o mínimo de três
análises dinâmicas em diferentes taxas de aquecimento, que podem variar de 1°C/min
a 20°C/min. Segundo Rezende, Costa e Botelho (2011), os cálculos deste método são
feitos com base nas seguintes considerações: 1 - o ponto de conversão constante
para cada taxa de aquecimento é representado pelo máximo do pico; 2 - a constante
da velocidade de reação depende da temperatura; 3 – a reação é de primeira ordem.
Desta forma a expressão cinética é definida pela Equação (4).
𝑑𝛼
𝑑𝑡

= 𝑓(𝛼)𝐴𝑒 −𝐸/𝑅𝑡

(4)

Ao integrar a Equação (4), a resultante será a Equação (5):
𝛼𝑝 𝑑𝛼

𝑇𝑝

= 𝐴 ∫𝑡 𝑒 −𝐸/𝑅𝑡 𝑑𝑡
𝑓(𝛼)

∫0

𝛼𝑝 𝑑𝛼

∫0

𝐴𝐸

𝐸

= ( )𝑃 ( )
𝑓(𝛼)
𝛽𝐸
𝑅𝑇𝑝

(5)
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Onde: α = taxa de reação
𝑇𝑝 = temperatura de pico
β = taxa de aquecimento
𝐸

𝑃 (𝑅𝑇) = função que corresponde a Equação (6)
𝐸

𝐸

log 𝑃 ( ) = −0,4567
− 2,315
𝑅𝑇
𝑅𝑇𝑝

(6)

Utilizando o logaritmo na Equação (5) e substituindo a função da Equação (6),
é possível calcular os valores da energia de ativação e o fator pré-exponencial pela
resolução da Equação (7):
𝐴𝐸

𝐸

log 𝛽 = log ( ) − log 𝑓(𝛼) − 0,4567 − 2,315
𝑅
𝑅𝑇

(7)

Segundo Henning e colaboradores (2018), as medições isotérmicas são mais
eficientes para estimar parâmetros de processo se comparadas às medições
dinâmicas, contudo um maior número de medições é necessário. Henning e
colaboradores apresentaram ainda estudos de outros autores os quais ressaltam a
importância de correlacionar medições isotérmicas e dinâmicas com o objetivo de
garantir a acurácia na criação de um modelo de previsão de cinética de cura.
Conforme apresentado anteriormente, o método de medições isotérmicas pode
ser dividido em ordem n e ordem autocatalítica. De acordo com Rezende, Costa e
Botelho (2011), a constante da velocidade de reação é função da temperatura,
portanto, para calcular os parâmetros da cinética de cura por este método são
necessários ao menos três isotermas em temperaturas diferentes. Também é preciso
realizar análises dinâmicas com o objetivo de identificar quais temperaturas são mais
adequadas para esta análise isotérmica. Recomenda-se que o ensaio seja feito com
taxas de aquecimento de 5C°/min a 10°C/min e considerar temperaturas em intervalos
de 10°C a 20°C entre a temperatura de polimerização inicial e o máximo do pico. Desta
forma, o modelo de ordem n define a reação pela Equação (8).
𝑑𝛼
𝑑𝑡

= 𝑘(1 − 𝛼)𝑛

(8)
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Onde: α = taxa de reação ou conversão em um determinado tempo t, que,
linearizando-se a Equação (8), o coeficiente angular da reta será n e o coeficiente
linear o log k, conforme a Equação (9).

log

𝑑𝛼
𝑑𝑡

= log 𝑘 + 𝑛 log(1 − 𝛼)

(9)

Diferente do modelo de ordem n, o modelo autocatalítico considera ordens
independentes (m e n). Di Vizio e colaboradores (2015) destacam que existem faixas
de temperatura que não são lineares, porém ainda que estes fatores (m e n) mudem
lentamente, isto não é suficiente para inferir erros significativos da análise e podem
ser considerados constantes na faixa de temperatura avaliada. A Equação (10)
representa o modelo de cálculo autocatalítico de ordens m e n.
𝑑𝛼
𝑑𝑡

= 𝑘𝛼 𝑚 (1 − 𝛼)𝑛

(10)

Segundo Rezende, Costa e Botelho (2011), três análises isotérmicas por DSC
são necessárias para obter os parâmetros 𝑑𝛼/𝑑𝑡 e α. A taxa de reação pode ser
calculada pela divisão dos fatores 𝑑𝐻/𝑑𝑡 em um intervalo de tempo pela entalpia total
da reação (ΔH0), que é obtida pela varredura dinâmica da amostra. Desta forma, a
análise isotérmica é complementada pela análise dinâmica obedecendo o conceito da
Equação (2). O valor de α será determinado pela Equação (11), em que 𝛥𝐻𝑝 é a
medida do calor parcial da reação e 𝛥𝐻𝑖𝑠𝑜 o calor total da reação isotérmica.

α=

𝛥𝐻𝑝
𝛥𝐻𝑖𝑠𝑜

(11)

Henning e colaboradores (2018) ressaltam que condições isotérmicas
relevantes em análise de resinas de cura rápida estão sujeitas a erros, pois estes
sistemas normalmente requerem uma velocidade de cura elevada que dificulta
análises isotérmicas. O intervalo de tempo no início da medição necessário para
aquecer a amostra até a temperatura desejada e a equalização térmica pode ocultar
porções da reação de cura em andamento que não são registradas pelo DSC. Por
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este motivo alguns autores citados no estudo evitam medições isotérmicas e aplicam
medições dinâmicas ou não-isotérmicas. A Figura 23 apresenta o gráfico de uma
curva isoterma o qual é utilizado para obter os parâmetros cinéticos.
Figura 23 - Exemplo de isoterma utilizada para obter parâmetros cinéticos por meio do
método isotérmico.

Fonte: Rezende, Costa e Botelho (2011)

3.9 Análise econômica produtiva de materiais compósitos
De acordo com Rowe (2012), muitos projetos que foram desenvolvidos
anteriormente com compósitos demonstraram excelente potencial de redução de
peso, entretanto, não passaram das etapas de prototipagem e testes estruturais
devido ao elevado custo e escassez de processos de fabricação adequados para
produção de alto volume. Rowe (2012) citou ainda que o uso da fibra de carbono, por
exemplo, deveria reduzir de 8 - 10$/Kg para que polímeros reforçados com fibra de
carbono se tornassem uma opção viável para aplicação em grande escala na
industrial automotiva. Por este motivo novas tecnologias já estavam sendo
desenvolvidas para reduzir o custo e aumentar a taxa de produtividade.
As propriedades dos materiais estão diretamente relacionadas com escolha do
processo de fabricação. Consequentemente, o volume de produção influenciará no
custo final do produto. Na indústria automobilística, o aumento do volume de produção
reduz o custo dos materiais, porém o investimento será um risco para estabelecer
configurações de manufatura de acordo com taxa de produtividade e tempo de ciclo.
A complexidade de geometria do produto pode aumentar o tempo de ciclo e reduzir a
taxa de produção. Rowe (2012) destacou a importância de desenvolver processo com
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tempo de ciclo competitivo em relação as peças estampadas em aço. Ainda que peças
em compósitos possam reduzir os custos de investimento em ferramental e
montagem, o maior tempo de ciclo aumentará o custo total de fabricação do
componente.
Hagnell e colaboradores (2020) publicaram um estudo comparativo de
materiais compósitos aplicados na indústria aeroespacial com potencial de utilização
na indústria automotiva. Os custos e a baixa produtividade ainda são desafios
persistentes mesmo com novas tecnologias de manufatura como manufatura aditiva,
impressão 3D e cura em autoclave. Setores em que os métodos de avaliação e
certificação ainda são tradicionais, limitam o desenvolvimento de peças que possuem
requisitos

de

desempenho

estrutural

elevados.

Além

das

tecnologias

de

processamento, a implementação e desenvolvimento de geometrias com foco na
eficiência do material podem contribuir com a redução dos custos de matéria-prima e
de produção do produto.
Brooks, Ramana e Arun (2020) apresentaram um estudo de viabilidade de
produção de peças automotivas com materiais compósitos, divido em três categorias
de materiais que são: não–estrutural, semi-estrutural e estrutural. O objetivo principal
do estudo foi o de analisar aplicações de médio e alto volume de produção mostrando
o potencial de cada processo e o material aplicado, para destacar o desafio da
inserção de materiais compósitos em produções de alto volume. Processos de
moldagem por injeção e moldagem por prensagem utilizando materiais como SMC e
BMC foram avaliados na aplicação de peças como para-lamas, painel de porta e
cabine, sistemas de pedais, sistema de amortecimento e molas. O meio mais
promissor de utilização de compósitos na indústria automotiva está relacionado aos
materiais classificados como não-estrutural e semi-estrutural (SMC, compósitos
reforçados com fibra curta, polímeros reforçados com fibra de vidro). A redução de
peso, menores custos de ferramental e a integração de componentes favorecem a
utilização destes compósitos, porém não se aplicam a materiais estruturais. A falta de
processos de fabricação de alto volume e baixo custo pode inviabilizar o uso de
compósitos

estruturais

em

aplicações

automotivas.

Contudo,

os

materiais

termoplásticos oferecem potencial de fabricação de alto volume com tempo de ciclo
de 30 s, que é baixo e favorece o aumento da produtividade.
Turner e colaboradores (2008) elaboraram um estudo comparativo dos custos
de uma peça produzida em aço com os da mesma peça produzida em material
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compósito semi-impregnado. O sistema de material prepreg utilizado para o
desenvolvimento de um para-lama foi economicamente viável ao considerar um
volume de até 500 pçs/ano. Já para níveis de produção maiores (9.000 pçs/ano), o
aço foi a opção de menor custo. O custo da peça é dominado pelo alto investimento
em baixos volumes, já nos volumes mais altos há um equilíbrio na composição do
preço entre custos fixos e variáveis. Outro aspecto relevante é que, para curtos
tempos de ciclo, vários conjuntos de ferramentais foram necessários, com
consequente impacto econômico negativo.
Karlsson (2013) apresentou um método de avaliação da produtividade e dos
custos de materiais compósitos na indústria automotiva. O processo de manufatura
pode ser dividido em três etapas, conforme ilustra a Figura 24.
Figura 24 - Divisões dos processos de manufatura.

Fonte: adaptado de Karlsson (2013)

A pré-forma é uma etapa importante do processo de fabricação e pode variar
de um nível simples, como apenas o corte do tecido, ou mais complexo como a pré
forma de uma peça tridimensional. Desta forma, o impacto da pré-forma nos custos
gerais de fabricação é oriundo das variáveis resultantes da complexidade do
processo. Outro fator relevante é a perda de material no processo que no caso de
processos RTM podem chegar a 27%, porém depende do material utilizado. No caso
de materiais pré-impregnados o nível de refugo é quase zero, porém o custo do
material é mais alto (KARLSSON, 2013).
O pós-processamento é também a etapa similar a pré-forma em relação ao
processo, e depende da complexidade do componente fabricado e da capacidade do
processo principal. Pode abranger a usinagem, furos e recortes no material, bem
como tratamento superficial, o que se assemelha aos processos de itens de aço.
Entretanto, a usinagem de materiais compósitos é mais sensível, e menos previsível
em relação à fratura do material durante o processo. A usinagem inadequada pode
causar a delaminação e fratura na interface fibra e matriz. Karlsson (2013), sugeriu
dois processos de usinagem mais adequados para materiais compósitos, o
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fresamento com ferramentas de desbaste rotativo e o corte por jato de água de alta
pressão.
Em relação ao processo principal Karlsson (2013) avaliou as técnicas: High
Pressure Resin Transfer Moulding (HP-RTM), Compression moulding (CM)

e

Advanced sheet moulding compound (A-SMC) e o estudo destacou o potencial de
combinação entre as técnicas para suprir desvantagens que cada processo
apresenta. O processo de HP-RTM utiliza altos níveis de pressão (6 a 10 MPa), o que
impacta diretamente nos custos devido ao investimento em ferramentas robustas que
suportam esta pressão. A utilização de pressão de injeção baixa e um volume de
reforço maior durante o processo de injeção, aumentaria a permeabilidade e a
velocidade de injeção sob baixa pressão, consequentemente os custos com
equipamentos e ferramentas diminuiriam.
As revisões apresentadas evidenciam o impacto que os parâmetros de
processo de fabricação de compósitos têm na relação custo versus produtividade. O
tempo de ciclo é o fator principal para que se tenha um aumento da taxa de produção
com consequente redução dos custos para viabilizar a aplicação de compósitos no
setor automotivo.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Materiais
O material estudado foi o pré-impregnado Solvalite™ 730 EG 1200-300, o qual
é constituído por 26% em volume da resina epóxi vinil éster Adevalite™. Solvalite™ é
o nome da marca de um grupo de compósitos de cura rápida fornecidos pela empresa
Solvay. A Figura 25 apresenta o material Solvalite™ 730.
Figura 25 - Material prepreg Solvalite™ 730 EG 1200-300

Fonte: Elaborado pelo autor

O material Solvalite™ 730, foi disponibilizado no formato de fitas unidirecionais
prepreg com fibras de vidro contínuas. De acordo com Solvay (2017), este produto foi
desenvolvido especificamente para atender processos automatizados. Dependendo
da temperatura de cura selecionada o tempo de ciclo pode ser de 60 segundos. O
tempo de permanência do material dentro da ferramenta é fundamental para a
qualidade do produto final. A otimização do processo é necessária e depende da peça
e do ferramental. O fabricante sugere alguns parâmetros de processo conforme
Tabela 8 e recomenda que a cura seja feita em temperaturas acima de 150° C.
Tabela 8 - Características de processamento do material Solvalite™ 730.
Temperatura de
cura
140°C
150 °C
160 °C
170° C

Tempo de aplicação
da pressão baixa
120 s
60 s
25 s
10 s

Tempo de aplicação
da pressão de alta
360 s
120 s
75 s
50 s

Tempo de ciclo total
no ferramental
480 s
180 s
100 s
60 s

Fonte: adaptado de Solvay (2017)
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Materiais compósitos de alto desempenho são aperfeiçoados constantemente
e demandam alto nível de pesquisa e desenvolvimento, o que torna o acesso às
informações restritas devido ao sigilo industrial.
4.2 Caracterização da cinética de cura
4.2.1 Análise termogravimétrica (TGA)
Uma amostra com 11,3 mg do prepreg foi submetida ao forno do analisador
termogravimétrico Mettler Toledo TGA/DSC 1, sob atmosfera dinâmica de N2 (50
mL/min). O aquecimento foi de 10°C/min, de 25°C até 1.000°C, para garantir que toda
a fase matriz tenha sido degradada, restando apenas a fase dispersa (fibra de vidro),
cujo ponto de fusão ocorre a temperaturas superiores a 1.000°C. O objetivo deste
ensaio foi de identificar uma faixa de temperatura útil de trabalho sem que houvesse
a degradação da resina e também verificar a relação mássica entre a resina e o reforço
que constituem o material. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Processos
Químicos e Tecnologia de Partículas (LPP) no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo (IPT).

4.2.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
Os ensaios de DSC foram conduzidos para obter as curvas da cinética de cura
do material em estudo. Os testes foram realizados no equipamento Mettler Toledo
DSC 822e, com porta amostra de alumínio fechado (Al) sob atmosfera inerte de
nitrogênio tendo sido estabelecida uma vazão de 50 mL/min. A média de massa total
de cada amostra foi estabelecida em 8,0 mg. O processo experimental foi realizado
em condições dinâmicas entre Tinicial = 30°C e a Tfinal = 300°C, este intervalo de
temperatura foi testado em taxas de aquecimento de 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100°C/min.
Com base no modelo matemático da norma ASTM E698, os dados analíticos obtidos
deste experimento foram utilizados para o cálculo das curvas da cinética de cura do
material em condições isotérmicas nas temperaturas de 150, 155, 160, 165, 170 e
175°C.

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Processos Químicos e

Tecnologia de Partículas (LPP) no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo (IPT).
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4.3 Análise do tempo de obtenção da temperatura de processamento
A análise do tempo de aquecimento do material foi realizada com o objetivo de
avaliar o tempo em função da temperatura de processamento do material. Os testes
foram realizados em prensa hidráulica Modelo MA 098/A30 com sistema de
aquecimento na base superior e inferior. Termopares Chromel Alumel tipo “K” modelo:
APPA MT-520 foram instalados na região central de cada corpo de prova para
monitorar a temperatura, entre o termopar e o material foi aplicado uma camada de
manta teflon sem adesivo da marca Socd com espessura de 0,13 mm, para evitar
danos ao termopar. Os corpos de provas foram produzidos em estrutura sanduíche
com formato quadrangular medindo 5 cm x 5 cm. Os números de camadas avaliados
foram de 12, 6 e 2 em temperaturas de 150°C e 170°C. Os ensaios foram realizados
no Laboratório de Micromanufatura (LMI) no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo (IPT). O desenho esquemático da montagem do corpo de prova
com 6 camadas é apresentado na Figura 26.
Figura 26 - Montagem esquemática do corpo de prova em estrutura sanduiche com 6
camadas de material prepreg.

Fonte: Elaborado pelo autor

A aquisição de dados considerou o registro de evolução da temperatura em
função do tempo após fechamento da prensa de modo a determinar o tempo mínimo
necessário

para

alcance

da

temperatura

de

interesse

(temperatura

de

processamento) haja visto a ocorrência de inércia térmica decorrente da natureza do
material em estudo. Tal informação complementa os dados obtidos por intermédio do
estudo da cinética de cura da resina e refinam o modelo de viabilidade técnicoeconômica aprimorando a grandeza do tempo total de ciclo.
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4.4 Análise de custo de processo de produção seriada
Recursos para modelagem de custos são amplamente utilizados para antecipar
os preços finais de produção, por meio de provas de conceito previamente produzidas
durante a etapa de desenvolvimento, seguindo-se uma metodologia de projeto para
manufatura ou design para fabricação. Os modelos baseados em Design for
Manufacturing (DFM) visam simular o processo de fabricação, dividindo-o em várias
etapas como, por exemplo, matéria prima, mão-de-obra e ferramentais.
Segundo Kirchain (2001), a modelagem de custo é muito complexa devido ao
processo de vincular exaustivamente as consequências econômicas associadas a
qualquer empreendimento. É importante ressaltar que uma limitação significativa à
precisão dos resultados é o nível de informações de custos disponíveis para cada
etapa do processo. Mudanças técnicas afetam diversos elementos do custo do
produto, por este motivo é impraticável ou ineficiente modelar todo e qualquer impacto.
A Tabela 9 apresenta alguns fatores de custos variados que podem compor um
produto genérico.
Tabela 9 - Elementos de custo de manufatura.
Material

Possíveis Elementos de Custo
Despesas de Instalação

Energia

Ferramentas/Moldes

Área de trabalho

Espaço de construção

Equipamentos primários

Mão de Obra

Equipamento auxiliar

Transporte

Estrutura de descarte

Embalagem

Propaganda

Marketing

Seguro

Impostos

Armazenagem

Fonte: Adaptado de Kirchain (2001)

Turner e colaboradores (2008) apresentaram um estudo em que o objetivo era
produzir uma peça em material compósito para substituir a atual produzida em aço
com uma redução de peso de 40% e desempenho estrutural similar. A metodologia
aplicada avaliou o processo por meio de uma análise de custo técnico, que combinou
os dados de produção do protótipo em compósito com as estimativas do processo da
peça em aço.
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Este modelo de custos foi usado neste trabalho como referência para avaliar
quais benefícios que a otimização dos parâmetros de cura do material Solvalite 730
pode gerar durante o processo. Entretanto, foi necessário fazer adaptações pois
algumas informações não foram necessárias para o estudo. Os valores também foram
estimados, pois a infinidade de fatores, peculiaridades entre mercado, indústrias e
processos diversos dificultam o estabelecimento de valores definitivos. O custo é
composto por etapas que somadas irão compor o custo de um componente final
conforme a Equação (12).

Custo = 𝛴 𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 + 𝑀ã𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 + 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 + 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

(12)

Primeiro foi analisado o valor da matéria-prima por peça produzida, o qual
independe do número de peças por ano, que é calculado conforme a Equação (13).
𝑅$

MP = 𝑃𝑚 (𝑚2 𝑜𝑢 𝑘𝑔) 𝑋 𝑀 𝑜𝑢 𝐴 (𝑘𝑔 𝑜𝑢 𝑚2 )𝑥 𝑃𝑒

(13)

Onde: MP = matéria-prima

Pm = preço da matéria-prima em R$/kg ou R$/m²;
M ou A = Massa (kg) ou Área (m²) total da peça;
Pe = porcentagem de perda de material durante o processo;
O custo da mão de obra considerou as etapas do processo, o tempo de cada
operação que constitui o processo e o salário base dos operadores conforme a
Equação (14).
𝑅$

𝑁=𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠
MO = 𝛴𝑛=1
(𝑇 (ℎ)𝑥 𝑁𝑜𝑝 (𝑢𝑛) 𝑥 𝑇𝑐 ( ℎ ) )

(14)

Onde: MO = mão de obra;

∑ = somatória de todos os processos e colaboradores;
T = tempo de cada operação em horas;
Nop = quantidade necessária de operadores para cada etapa do
processo;
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Tc = taxa colaborador, salário médio de cada operador por hora;
O consumo de energia e o custo devem ser considerados para compor o custo
final do setor de operação conforme a Equação (15).
𝑅$

CEt = 𝑃 (𝑘𝑊)𝑥 𝐶𝑢 (𝑘𝑊ℎ) 𝑥 𝑇 (ℎ)

(15)

Onde: CEt = consumo de energia total;

P = potência do equipamento;
Cu = custo por unidade;
T = tempo da operação;
Tendo-se o custo do equipamento dividido pela vida útil, calculada em horas,
multiplicado pelo número de peças produzidas por hora, tem-se a depreciação
estimada em função de cada peça, conforme a Equação (16).

DP=

𝐶𝑒 (𝑅$)
𝑉𝑢 (ℎ) 𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑑 𝑥 𝑇𝑝 (%)

(16)

Onde: DP = depreciação;
Ce = custo do equipamento;

Vu = vida útil do equipamento;
Prod = peças por hora;
Tp = taxa de produção;

Este estudo considerou os custos de manutenção em relação ao custo dos
equipamentos, em função das premissas adotadas de uso intensivo, o que pode ser
calculado conforme a Equação (17). O custo de manutenção por peça varia de acordo
com a produtividade anual.

Mn=

%
)
𝑎𝑛𝑜

𝑁𝑢𝑚 𝑥 𝐶𝑒 (𝑅$)𝑥 𝑇𝑚 (

Onde: Mn = manutenção;

𝑃𝑎

(17)
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Num = número total de equipamentos;

Ce = custo total de equipamentos;
Tm = taxa de manutenção;
Pa = peças por ano;
O custo do processo foi calculado com base nas informações geradas
anteriormente utilizando a referência de Turner et. al (2008). O resultado se refere ao
custo a ser incluído por peça produzida considerando as variantes do setor onde a
peça é fabricada conforme a Equação (18).

CPt = MO + CEt + DP + Mn

(18)

Onde: CPt = Custo total do processo;

MO = custo de mão de obra;
CEt = custo de energia;
DP = depreciação;
Mn = custos de manutenção;
Ao definir os custos que devem ser incluídos no processo, este valor é aplicado
em todas as etapas gerando um custo específico por operação. A partir disso o valor
aplicado ao volume diário de peças e tempo total de cada operação gera o custo do
processo completo. O investimento no ferramental não foi considerado, pois não há
impacto nos custos de produtividade. Segundo a prática de mercado o cliente paga o
investimento para produzir o produto, assim este valor pode ser diluído no preço peça
em relação ao volume e tempo de produção caso necessário.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados das análises térmicas realizadas (TGA e DSC) do material e a
avaliação da viabilidade técnico-econômica baseada na cinética de cura são
apresentados e discutidos neste capítulo.
5.1 Resultados da Termogravimetria (TGA)
A análise termogravimétrica mostrou que a perda acumulada foi de 1,3% (0,14
mg) durante um intervalo de temperatura de 25°C a 250°C. Isto representa a perda de
algum conteúdo volátil do material, porém a integridade do material foi mantida,
estabelecendo assim a faixa de temperatura para a realização dos experimentos.
Entre as temperaturas de 250°C e 650°C verificou-se o processo de degradação do
material polimérico (matriz) e então a perda de massa acumulada atingiu 26,5%. A
partir de 650°C a dinâmica de perda de massa diminuiu sensivelmente (ocorrência do
platô) e a perda de massa total acumulada atingiu 26,8% uma vez atingida a
temperatura máxima de 1.000°C, o que representa o total em massa estimado de
resina que constitui a amostra adicional às cinzas geradas pelo processo de
decomposição térmica da matriz polimérica. O Gráfico 6, apresenta os resultados da
análise de TGA do material.
Gráfico 6 - Curva termogravimétrica.

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2 Aquisição de dados DTA / DSC
Com objetivo de validar o programa de temperatura pré-estabelecido, foram
registradas as medições da taxa de aquecimento nas amostras. Observou-se que à
medida que a taxa de aquecimento diminuiu a precisão em relação ao valor real da
taxa que opera durante o experimento aumentou. Desta forma, foi possível validar que
mesmo trabalhando com taxas de aquecimento altas a amostra identificou certa
variação de temperatura nesta velocidade, como por exemplo a 100°C/min. A taxa de
aquecimento de 100°C/min corresponde a 99,597°C/min. Com a taxa de aquecimento
de 10°C/min a medição apresentou o valor de 9,9952 °C/min, comprovando, assim,
que quanto menor a taxa de aquecimento maior é a precisão entre os dados nominais
e os resultados da medição experimental (APÊNDICE A).
Também foi realizada análise térmica diferencial (DTA) para identificar a
diferenciação entre temperatura de amostra (Ts) e temperatura referência (Tr). Esta
diferença é resultante do processo de transformação que ocorre na amostra quando
submetida ao aquecimento, que por sua vez habilita o processo de cura. O processo
de cura da resina libera energia, o que caracteriza um fenômeno exotérmico, desta
forma se promove a elevação da temperatura da amostra que, consequentemente,
resulta em um diferencial de temperatura em relação a referência (APÊNDICE A).
Medições para cada taxa de aquecimento foram realizadas com objetivo de
identificar as temperaturas de início, pico e término da reação de cura da resina por
meio do DSC, conforme ilustrado na Tabela 10. As curvas de DSC podem ser
consultadas no APÊNDICE B.

Tabela 10 - Resultados das medições DSC em diferentes taxas de aquecimento
Taxa de Aquecimento (°C/min)

Tinício (°C)

Tpico (°C)

Tfinal (°C)

1

98,8

121,2

176,6

2

101,6

127,2

174,4

5

111

134,6

196

10

118,5

141,3

208,2

20

122,7

147,5

210,7

50

129,2

160

227,5

100

146,7

173,3

240

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.3 Análise e tratamento dos dados de DSC
Os resultados das medidas do programa dinâmico de temperatura e taxas de
aquecimento constantes foram utilizados para definição da entalpia da cura. O valor
foi obtido por intermédio da integração da área delimitada pela curva da reação e da
linha base para cada taxa de aquecimento, conforme apresentado na Figura 27.

Figura 27 - Dados de análise DSC (a) fluxo de calor (b) grau de cura.

Fonte: Elaborado pelo autor

O tratamento dos dados medidos em DSC foi realizado com base no trabalho
de Bernath, Kärger e Henning (2016) por meio do cálculo de integral parcial, onde a
área delimitada pelo fluxo de calor q(t) e a linha base correspondem à entalpia
específica h(t) desta fração de área total entre o pico e a linha base, conforme a
Equação (19).
𝑡

ℎ(𝑡) = ∫𝑡0 𝑞(𝑡)𝑑𝑡

(19)

Nesta equação, 𝑡0 indica o início da reação, Δh é referente ao calor total da
reação, e se obtém o resultado da evolução do grau de cura α(t) em função da
temperatura, conforme Equação (20).

𝛼(𝑡) =

1
∆ℎ

. ℎ(𝑡) =

1
∆ℎ

𝑡

. ∫𝑡0 𝑑(𝑡)𝑑𝑡

(20)

Inicialmente o grau de cura é 0, pois o material ainda não está curado, após o
processo de cura o material atinge o valor máximo de 100%, que é referente a cura
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total da resina. Para evidenciar os resultados, o gráfico está limitado aos 170°C, que
foi a temperatura máxima de processamento especificada pelo fornecedor. Notou-se
que com taxas de aquecimento lentas o material atingiu graus de cura elevados em
temperaturas baixas como 140°C, 150°C e 160°C. Entretanto, com taxas de
aquecimento mais altas as reações se deslocaram para temperaturas elevadas, já que
o material atingiu essas temperaturas em um espaço de tempo mais curto. Este
comportamento pode ser observado no Gráfico 7.
Gráfico 7 - Curvas de grau de cura em diferentes taxas de aquecimento de DSC.

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir da derivada da curva do grau de cura em função do tempo, foi possível
calcular a taxa de cura do material, ou seja, a velocidade com que o processo de cura
ocorreu. De acordo com Costa, Rezende e Pardini (1999), a velocidade de reação
aumenta exponencialmente conforme ocorre o aumento da temperatura. Estes
sistemas podem ser considerados como modelos de reações cinéticas em que o
processo de cura do material termorrígido é controlado pela taxa de cura. Segundo
Bernath, Kärger e Henning (2016) em taxas de aquecimento menores, grande parte
das reações ocorre em temperaturas bastante baixas, uma vez que o tempo de
permanência nesta região é longo o suficiente para compensar as baixas
temperaturas. As curvas referentes à taxa de cura em função da temperatura podem
ser observadas no Gráfico 8.
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Gráfico 8 - Taxa de cura em diferentes taxas de aquecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor

A realização de diferentes corridas no DSC empregando diferentes taxas de
aquecimento viabilizou o tratamento matemático que habilitou a determinação de
dados de conversão em modo isotérmico. Considerando que o material passou por
uma faixa de aquecimento até atingir a temperatura de cura no processamento, o
objetivo desta análise foi avaliar o tempo que o material deve ser submetido a esta
temperatura para garantir o grau de cura total. Bernath, Kärger e Henning (2016)
ressaltaram que houve uma certa dificuldade em medidas isotérmicas, pois as
temperaturas mais altas resultaram em graus de cura mais altos, uma vez que a Tg
pode atingir valores maiores antes da vitrificação ocorrer e a reação de cura parar. As
medições resultaram em dados de conversão e iso-conversão que variaram entre si
na forma representativa.
De acordo com TA Instruments (2021), o algoritmo de análise do DSC é
baseado na equação de Borchardt e Daniels, o qual permite realizar os cálculos de
energia de ativação (Ea), fator pré-exponencial (Z), entalpia (dH/dt), ordem da reação
(n), constante de velocidade (k).
A teoria de Borchardt e Daniels é complementada com a de Arrhenius, e desta
forma a Equação (21) pode ser resolvida por uma regressão linear múltipla da forma
geral da equação: z = a + bx + cy em que dois parâmetros (𝑑𝛼/𝑑𝑡 e 𝛼) são
determinados da reação exotérmica.
𝑑𝛼

𝐸𝑎

𝑑𝑡

𝑅𝑇

ln [ ] = ln(𝑍) −

+ 𝑛 ln[1 − 𝑑𝛼]

(21)
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Os parâmetros cinéticos são os dados brutos da análise da reação. A curva da
cinética de reação foi utilizada para definir os gráficos de conversão e iso-conversão.
A determinação destes dados utiliza 20 segmentos da curva original espaçados pela
temperatura. O primeiro segmento se inicia a 10% do ponto de pico e o último
segmento termina com 50% da área de pico. Ao plotar ln[K(T)] versus 1/T (Arrhenius)
o resultado deverá ser uma linha reta. A energia de ativação (Ea) e o fator préexponencial (Z) são obtidos por meio da determinação dos coeficientes angular e
linear deste gráfico. Um exemplo do gráfico é demonstrado na Figura 28.

Figura 28 - Gráfico de Arrhenius

Fonte: adaptado de TA Instruments (2021)

Desta forma os parâmetros cinéticos determinados experimentalmente para o
processo de cura do material do material sob investigação no presente trabalho são
apresentados abaixo:

Ea = 152,48 kJ/mol (Energia de ativação)
n = 1 (ordem da reação)
k = 3,69 𝑠 −1 (constante de velocidade)

Duas curvas são obtidas da modelagem de Borchardt e Daniels, curvas de
conversão e curvas de iso-conversão. Curvas de conversão fornecem a condição de
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tempo e grau de conversão para uma temperatura isotérmica específica, já a curva de
Iso-conversão indica tempo e a temperatura para um grau de conversão específico.
Os resultados de conversão mostraram que o tempo que o material precisou
para alcançar 100% de cura a 170° C é de 20,4 s. Ao reduzir em 5°C, ou seja,
processar o material a 165°C

observou-se um aumento do tempo em

aproximadamente 50% (30,4 s), conforme apresentado na Tabela 11.

Grau de cura

Tabela 11 - Dados de conversão.
150 ⁰C

155 ⁰C

25,2
33,6
47,4
61,8
95,4
109,8
142,8

15,0
19,8
28,8
37,2
57,6
66,0
86,4

70,0%
80,0%
90,0%
95,0%
99,0%
99,5%
99,9%

Temperatura
160 ⁰C 165 ⁰C
Tempo (s)
9,0
5,7
12,0
7,8
17,4
10,8
22,8
13,8
34,8
21,6
40,2
24,6
52,8
32,4

170 ⁰C

175 ⁰C

3,5
4,7
6,6
9,0
13,2
15,6
20,4

2,2
3,0
4,3
5,5
8,4
9,6
12,6

Fonte: Elaborado pelo autor

Estes dados também são utilizados para construção da iso-conversão, que
representa o grau de cura em função do tempo. Desta forma é possível compreender
qual a temperatura necessária para que em determinado ciclo de tempo o material
atinja 100% de cura. Conforme apresentado na Tabela 12, para um tempo de ciclo de
120 s a temperatura adequada de processamento seria de 150°C e para um tempo
de 18 s são necessários 173°C.

Tempo (s)

Tabela 12 - Dados de iso-conversão.

18
30
60
120

70,0%

80,0%

155,02
148,2
141,6
135,2

157,94
151,03
144,34
137,85

Grau de cura
90,0% 95,0% 99,0%
Temperatura (⁰C)
161,6 164,33 168,87
154,58 157,22 161,6
147,77 150,33 154,58
141,18 143,66 147,77

99,5%

99,9%

170,37
163,05
155,98
149,13

173,23
165,82
158,66
151,72

Fonte: Elaborado pelo autor

Nas análises das curvas isotérmicas foi possível identificar a estabilidade no
processo de cura pela ocorrência de um platô da curva na faixa de cura afetada, que
evidencia a desaceleração da cinética de cura do material à medida que o grau de
cura avança. Fisicamente esse fenômeno pode ser justificado pela diminuição da
mobilidade das cadeias poliméricas a medida que o grau de reticulação aumenta e,
por consequência, a frequência de ligações cruzadas se intensificam. Bernath, Kärger

74

e Henning (2016) atribuíram este efeito à temperatura de transição vítrea que aumenta
mais rápido que a temperatura de cura e também pela redução dos grupamentos epóxi
livres o que desacelera a reação. Com base nos dados cinéticos, as curvas de
conversão são apresentadas no Gráfico 9.
Gráfico 9 - Curvas de conversão.

Fonte: Elaborado pelo autor

A curvas de iso-conversão, são plotadas pelo tempo em função de temperatura
e para cada uma das curvas representadas se tem diferentes níveis de conversão
(grau de cura). O Gráfico 10 apresenta as curvas de iso-conversão.
Gráfico 10 - Curvas de iso-conversão

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.3 Tempo de aquecimento da temperatura de processamento
Os resultados das análises do tempo de aquecimento do material até atingir a
temperatura de processamento, foram obtidos primeiramente para as temperaturas
de 150°C e 170°C com números de camadas de 12, 6 e 2. Os Gráficos 11 e 12
apresentam os resultados destas análises.

Gráfico 11 - Monitoramento da temperatura de 150°C

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 12 - Monitoramento da temperatura de 170°C

Fonte: Elaborado pelo autor

As temperaturas reais medidas ficaram abaixo das temperaturas pré-definidas
para o experimento. Para temperatura de 150°C o valor real atingido foi de até 142,4°C
e para temperatura de 170°C o valor máximo encontrado foi de 164,7°C. A Tabela 13
apresenta os tempos obtidos para cada temperatura em relação ao número de
camadas.
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Tabela 13 - Resultados de medição do tempo de aquecimento do material
Temperatura (°C)

150

170

N° de
camadas
2

Tempo (s)
25

6

60

12

120

2

15

6

38

12

50

Fonte: Elaborado pelo autor

A linearidade conforme evidenciada no Gráfico 13, demonstrou uma relação
existente entre as variáveis tempo e número de camadas que foi independente da
temperatura de processamento considerada. Hipótese esta que foi válida ao menos
entre os intervalos de temperatura estudados. O ajuste de uma função linear conforme
evidenciado, viabilizaram a extrapolação de dados para a determinação do tempo
estimado em função do número de camadas.

Gráfico 13 - Análise comparativa de variação do tempo em função do número de camadas

Fonte: Elaborado pelo autor

A adoção de um valor médio para a condição de temperatura de 160° C foi uma
condição assumida (premissa), mas não houve resultado experimental que
comprovasse esta situação. Em se tratando de uma estimativa, o eventual erro
embutido não foi significativo dada a finalidade de uso do resultado. Adotou-se como
premissa a fixação do número de 6 camadas e a função linear entre tempo e
temperatura foi aplicada para estimar o tempo conforme o programa de temperatura
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utilizado na análise de cura em DSC. O objetivo destes dados foi refinar o tempo de
processamento do material, os resultados são apresentados na Tabela 14.
Tabela 14 - Tempo de aquecimento da temperatura de processamento
Temperatura (°C)

N° de
camadas

Tempo (s)

150

60

155

54,5

160

6

165

49
43,5

170

38

175

32,5

Fonte: Elaborado pelo autor

O tempo de aquecimento até o alcance da temperatura de processamento foi
adicionado ao tempo de cura dos resultados obtidos em DSC e desta forma se obteve
o tempo total do ciclo de cura do material durante o processo de estampagem. A
Tabela 15 apresenta o tempo de ciclo total considerando uma estrutura sanduíche de
6 camadas para cada temperatura.

Tabela 15 - Ciclo total de processamento do material com 6 camadas
Temperatura (°C)

Tempo de
aquecimento (s)

Tempo de cura
DSC (s)

Ciclo total (s)

150

60

142,8

202,8

155

54,5

86,4

140,9

160

49

52,8

101,8

165

43,5

32,4

75,9

170

38

20,4

58,4

175

32,5

12,6

45,1

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 16 apresenta o comparativo entre os tempos de ciclo especificados
pelo fabricante do material e os tempos identificados nos testes. Observou-se que a
variação entre os dados identificados no estudo e as informações especificadas pelo
fornecedor foi de 12% para temperatura de 150°C, já para as temperaturas de 160°C
e 170°C a variação média foi de apenas 2%.
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Tabela 16 - Comparativo entre tempos de ciclo
Temperatura
150°C
160°C
170°C

Tempo de ciclo
(Solvay)
180 s
100 s
60 s

Tempo de ciclo
Processo
202,8 s
101,8 s
58,4 s

Variação (%)
12,2
1,8
2,7

Fonte: Elaborado pelo autor

5.4 Viabilidade técnica-econômica de produtividade
Para o estudo foi considerado um processo de fabricação automatizado devido
ao alto volume de produção. O fluxograma do layout industrial e do ciclo de processo
é apresentado na Figura 29.
Figura 29 – (a) Fluxograma do layout industrial automatizado (b) Fluxograma do ciclo de
processamento.

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor

O conjunto de células da linha de produção é composto por uma máquina de
corte CNC (1), quatro robôs de manuseio do material (2), uma esteira de transporte
(3), uma prensa hidráulica (4), uma máquina de corte a água (5), uma mesa com
dispositivos de inspeção (6), áreas de estoque intermediário para ajuste do fluxo de
produção representados por triângulos verdes, e o estoque de itens não-conformes
pelo triângulo vermelho. Também foi considerada a intervenção de dois operadores
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(MO1, MO2), para realizar a inspeção dos itens produzidos e o monitoramento da
célula, conforme apresentado na Figura 30.
Figura 30 - Layout das células de produção.

Fonte: Elaborado pelo autor

O tempo de processamento durante a conformação da peça foi baseado na
análise da cinética de cura, e esta foi variável que foi utilizada para o estudo de
produtividade. As demais operações foram estimadas para compreender o tempo de
ciclo do processo completo. A Tabela 17 apresenta o tempo de cada operação e
destaca a OP40 que é referente à cura do material a 150°C.
Tabela 17 - Tempo de ciclo por operação.
OP

Etapas

Tempo ciclo (s)

Tempo ciclo (h)

10

Corte 6 camadas 780x320 (250mm/s)

30

0,008

20

Empilhamento camadas (robô)

20

0,006

30

Transferência laminado (robô)

6

0,002

40

Estampagem e cura (prensa hidráulica)

202,8

0,056

50

Transferência peça curada (Robô)

6

0,002

60

Corte a água (perímetro = 650mm)

80

0,022

70

Transferência peça (robô)

6

0,002

80

Inspeção final manual

120

0,033

Fonte: Elaborado pelo autor
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A capacidade produtiva depende da variação do tempo de processamento do
material na estampagem. Quanto maior o tempo de ciclo de cura do material, menor
será o volume de produção, contudo a qualidade do produto final deve ser considerada
pois, processos muito rápidos podem gerar vazios que resultariam em problemas na
peça. De acordo com o processo desenvolvido o gargalo da produção foi o tempo de
cura do material, uma vez que o processo de inspeção pode ser realizado
separadamente sem impactar na produtividade do processamento principal.
Considerando 2 turnos de 8 h, o Gráfico 14 apresenta a capacidade produtiva anual
em diferentes tempos de ciclo do material.

Gráfico 14 - Volume de produção anual em diferentes tempos de cura.

Fonte: Elaborado pelo autor

O modelo de análise de custos utilizou como base o estudo de Turner et. al
(2008). Os valores aplicados são estimados pois a infinidade de fatores,
peculiaridades entre mercado, indústrias e processos diversos, prejudicam a acurácia
dos valores estabelecidos. O objetivo desta análise foi avaliar o custo do processo
completo, que se inicia pelo cálculo de matéria-prima por peça com base na Equação
13. O preço do material Solvalite 730 foi estimado em R$ 190,92/m² (US$ 41,05 /m²),
também foi considerada uma peça com um blank retangular medindo 740mm x
380mm e espessura de 4,8mm. Desta forma, tem-se uma peça com área total
aproximada de 3,36m² e uma perda de matéria-prima durante o processamento de
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2%. O custo total da matéria-prima por peça foi de R$ 654,32 conforme apresentado
na Tabela 18.
Tabela 18 - Custos de matéria prima Solvalite 730.
Material

Custo unitário

Área da peça(*)

Perda

Custo por peça

Prepeg Termofixo Solvalite™ 730

190,92 R$/m²

3,36m²

2%

R$ 654,32

*considerando espessura 4,8mm = 6 camadas

Fonte: Elaborado pelo autor

O custo da mão de obra incluiu todas as etapas do processo e os valores foram
calculados de acordo com a Equação 14. A taxa operador considerou o salário médio
de um técnico em polímeros de R$ 14,16/h mais 1,8 de encargos e benefícios.
Segundo Karlsson (2013), mesmo que um processo seja totalmente automatizado é
necessário algum trabalho manual para supervisionar a produção. No processo
definido foram considerados dois operadores, um para acompanhar o fluxo de
produção e outro para inspeção do produto ao final do processo. Conforme a Tabela
19, o valor de custo da mão de obra estimado por peça considerando tempo de ciclo
de cura de 202,8 s foi de R$ 3,33.
Tabela 19 - Custos de mão de obra por operações.
OP
10
20
30
40
50
60
70
80

Etapas
Corte 6 camadas
780x320 (250mm/s)
Empilhamento camadas
(robô)
Transferência laminado
(robô)
Estampagem e cura
(prensa hidráulica)
Transferência peça
curada (robô)
Corte a água (perímetro
650mm)
Transferência peça
(robô)
Inspeção final (manual)

Tempo ciclo
(s)

Tempo ciclo
(h)

Número de
operadores

Taxa
operador
(R$/h)

Custo
MO

30

0,008

1

R$ 14,16

R$ 0,12

20

0,006

1

R$ 14,16

R$ 0,08

6

0,002

1

R$ 14,16

R$ 0,02

202,8

0,056

1

R$ 14,16

R$ 0,80

6

0,002

1

R$ 14,16

R$ 0,02

80

0,022

1

R$ 14,16

R$ 0,31

6

0,002

1

R$ 14,16

R$ 0,02

120

0,033

1

R$ 14,16
Custo Total

R$ 0,47
R$ 3,33

Fonte: Elaborado pelo autor
O tempo de ciclo foi fator determinante para definição do valor da mão de obra
por peça. O Gráfico 15 apresenta os custos da mão de obra por peça para diferentes
volumes de produção.
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Gráfico 15 - Custos de mão de obra por peça em função da produtividade

Fonte: Elaborado pelo autor

O custo de energia foi calculado com base na Equação 15 e considerou o valor
de 0,62 R$/kWh. Para cada equipamento foi estipulada uma média de consumo
estimada em dados de fabricantes. O tempo de ciclo e a produtividade impactam
diretamente no consumo de energia, e o custo de energia por unidade de peça para
tempo de ciclo de 202,8s é apresentado na Tabela 20.
Tabela 20 - Cálculo consumo de energia por unidade de peça.
Tempo Ciclo
(s)

Equipamento
Máquina de Corte CNC (velocidade corte
0,25m/s)
Prensa Hidráulica Duplo Ciclo (250Ton)
Máquina de corte água (velocidade corte
12m/min)
Robô Modelo Envelope 1600mm Cap. 6kg
Robô Modelo Envelope 1600mm Cap. 6kg
Robô Modelo Envelope 1600mm Cap. 6kg
Robô Modelo Envelope 1600mm Cap. 6kg

Tempo Ciclo
(h)

Energia
(kW)

Consumo por ciclo
(kW/h)

30

0,008

20

0,17

202,8

0,0563

16

0,63

80

0,02

20

0,44

10
6
6
6

0,003
0,002
0,002
0,002

0,67
0,67
0,67
0,67

0,002
0,001
0,001
0,001

Custo de energia p/ peça produzida (fator R$ 0,62/kWh)

R$ 0,94

Fonte: Elaborado pelo autor

Para cada temperatura o consumo de energia varia devido ao tempo de cura
durante o processo de estampagem. O potencial de redução encontrado no custo de
energia por peça a cada temperatura em relação a 150°C foi de aproximadamente
50%. O Gráfico 16 apresenta a variação deste custo em função do volume anual.
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Gráfico 16 - Potencial de redução de custo de energia por peça em função do volume.

Fonte: Elaborado pelo autor
O consumo de energia durante o processo de cura do material dentro do
ferramental de estampagem também se reduziu significativamente. Ao comparar com
o tempo de ciclo de 45,1 s em temperatura de 175°C que consome 0,20 kW/h, este
valor corresponde a aproximadamente 22% do consumo usado para processamento
em temperatura de 150°C, que é de 0,9 kW/h. O Gráfico 17 apresenta o comparativo
de consumo de energia por peça produzida para diferentes níveis de temperatura.

Gráfico 17 - Consumo de energia durante processo de cura.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para o cálculo da depreciação com base na Equação 16 adotou-se para este
estudo a premissa de “capacidade de amortização”, ou seja: o custo da depreciação
será diluído ante a capacidade efetiva de produção ao longo de sua vida útil (10 anos).
Para cada equipamento foram adicionados 5% valores residuais, 10% equipamentos
auxiliares e 15% despesas com instalação. A lista de equipamentos e valores
estimados são apresentados na Tabela 21.
Tabela 21 - Lista de equipamentos.
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Equipamento
Máquina de Corte CNC (velocidade corte 0,25 m/s)
Prensa Hidráulica Duplo Ciclo (250 Ton)
Máquina de corte água (velocidade corte 12 m/min)
Esteira transportadora automatizada
Robô Modelo Envelope 1600 mm Cap. 6 kg
Robô Modelo Envelope 1600 mm Cap. 6 kg
Robô Modelo Envelope 1600 mm Cap. 6 kg
Robô Modelo Envelope 1600 mm Cap. 6 kg
Mesa com Dispositivo de Inspeção

Valor
R$
500.000,00
R$ 1.100.000,00
R$
500.000,00
R$
100.000,00
R$
370.000,00
R$
370.000,00
R$
370.000,00
R$
370.000,00
R$
15.000,00

Fonte: Elaborado pelo autor

O custo do equipamento dividido em função de sua vida útil foi calculado em
horas a partir da premissa de 2 turnos diários de 8 horas em um ano comercial de 260
dias e efetividade de 80% (taxa de produção), multiplicado pelo número de peças
produzidas por hora, obtendo-se a depreciação estimada em função de cada peça. O
cálculo de vida útil dos equipamentos é apresentado na Tabela 22.
Tabela 22 - Cálculo de vida útil dos equipamentos.
Fator
Carga horária diária (h)
Dias úteis /ano
Total carga horária anual (h)
Tempo (anos)
Vida útil do equipamento (h)

Índice
16
260
4.160
10
41.600

Fonte: Elaborado pelo autor

O valor de vida útil do equipamento foi multiplicado pela quantidade de peças
produzidas por hora e pela taxa de produção estimada. A Tabela 23 apresenta os
valores encontrados neste cálculo, que foi utilizado como fator de depreciação dos
equipamentos.
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Tabela 23 - Valores para cálculo de depreciação.
Variável
Máximo de peças/hora
Taxa de Produção 80%
Vida útil do equipamento (h)
Fator depreciação

Índice
17
0,8
41600
565760

Fonte: Elaborado pelo autor

Para se obter o custo de depreciação por peça, foi calculada a divisão do fator
depreciativo pelo valor de cada equipamento, desta forma a soma desta variável
compõe a depreciação total do processo diluído por peça. A Tabela 24 apresenta um
valor de depreciação calculado usando uma média de produção de 17 pç/h e tempo
de ciclo de cura de 202,8 s.
Tabela 24 - Custo depreciativo de equipamento a ser aplicado por peça.
Equipamento
Máquina de corte CNC
(velocidade corte 0,25 m/s)
Prensa hidráulica duplo ciclo
(250Ton)
Máquina de corte água
(velocidade corte 12 m/min)
Esteira transportadora
automatizada
Robô modelo envelope 1600
mm Cap. 6 kg
Robô modelo envelope 1600
mm Cap. 6 kg
Robô modelo envelope 1600
mm Cap. 6 kg
Robô modelo envelope 1600
mm Cap. 6 kg
Mesa com dispositivo de
inspeção

Preço
(x1000)

Valores
residuais
(5%)

Equipamentos
auxiliares
(10%)

Instalação
(15%)

Custo total
investimento
(x1000)

Fator
depreciativo
p/peça

R$ 500

R$ 25.000,00

R$ 50.000,00

R$ 75.000,00

R$ 650

R$ 1,15

R$ 100

R$ 55.000,00

R$ 110.000,00

R$ 165.000,00

R$ 1.430

R$ 2,53

R$ 500

R$ 25.000,00

R$ 50.000,00

R$ 75.000,00

R$ 650

R$ 1,15

R$ 100

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 15.000,00

R$ 130

R$ 0,23

R$ 370

R$ 18.500,00

R$ 37.000,00

R$ 55.500,00

R$ 481

R$ 0,85

R$ 370

R$ 18.500,00

R$ 37.000,00

R$ 55.500,00

R$ 481

R$ 0,85

R$ 370

R$ 18.500,00

R$ 37.000,00

R$ 55.500,00

R$ 481

R$ 0,85

R$ 370

R$ 18.500,00

R$ 37.000,00

R$ 55.500,00

R$ 481

R$ 0,85

R$ 15

R$ 750,00

R$ 1.500,00

R$ 2.250,00

R$ 19.5

R$ 0,03

Total:

R$ 8,49

Fonte: Elaborado pelo autor

A produtividade diária influencia no tempo de vida útil do equipamento e,
consequentemente, no valor de depreciação. Os valores de depreciação calculados
para diferentes níveis de produtividade são apresentados no Gráfico 18.
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Gráfico 18 - Custos de depreciação por peça em função do volume.

Fonte: Elaborado pelo autor

Para este estudo foi adotado o valor de 10% de custos de manutenção em
relação ao custo dos equipamentos, considerado o uso de 80% da capacidade (2
turnos), conforme a Equação 17. O valor dos custos de manutenção calculado para
temperatura de processamento a 150°C foi de R$ 61,13 por peça, conforme a Tabela
25.
Tabela 25 - Cálculo dos custos de manutenção por peça produzida.
NUM (Equipamentos)
Valor total equipamentos

9
R$ 4.803.500,00

Taxa de manutenção (10%)
Produtividade anual ¹
NUM x Total equip X Taxa manutenção ²
Custo manutenção por peça (2)/(1)

0,1
74.100
4.323.150
R$ 61,13

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com a produtividade anual o fator de custo da manutenção é alterado
e o valor por peça se reduz, conforme apresentado no Gráfico 19.
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Gráfico 19 - Custos de manutenção por peça em função do volume.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os custos que foram calculados anteriormente foram utilizados para compor os
custos fixos do processo. Ao somar os valores conforme a Equação 18, se obteve o
custo por operação e a partir disso o valor da matéria prima foi incluído para compor
o valor estimado da peça para cada temperatura. Conforme o volume diário aumenta
o custo do processo a ser diluído no preço da peça também diminui. Desta forma, o
preço da peça produzida à uma temperatura de 175°C representa uma redução de
custo de R$56,20 por peça quando comparado à temperatura de processo de 150°C.
Os valores comparativos são apresentados na Tabela 26.
Tabela 26 - Composição preço peça.
Produção
(pç/ano)

Matéria
Prima

Custo
Mão de
obra

Custo
Energia

Depreciação

Manutenção

Preço
Peça

202,8

74.100

R$ 654,32

R$ 3,33

R$ 0,94

R$ 8,49

R$ 61,13

R$ 728,21

140,9

110.500

R$ 654,32

R$ 2,90

R$ 0,75

R$ 5,77

R$ 41,57

R$ 705,31

160°C

101,8

147.000

R$ 654,32

R$ 2,62

R$ 0,66

R$ 4,12

R$ 29,70

R$ 691,42

165°C

75,9

197.000

R$ 654,32

R$ 2,43

R$ 0,59

R$ 3,07

R$ 22,11

R$ 682,52

170°C

58,4

256.360

R$ 654,32

R$ 2,31

R$ 0,54

R$ 2,37

R$ 17,04

R$ 676,58

175°C

45,1

332.020

R$ 654,32

R$ 2,22

R$ 0,49

R$ 1,83

R$ 13,15

R$ 672,01

Temp.

Ciclo Cura
(s)

150°C
155°C

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao analisar o custo por peça para altos volumes de produção, os custos de mão
de obra e energia não contribuem significativamente quando comparados aos valores
de matéria prima e manutenção. O custo de matéria-prima é dominante, contudo o
aumento do consumo de material pode favorecer a redução no preço por m². A
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depreciação dos equipamentos conforme o volume anual aumenta, mostrou uma
capacidade maior de diluição deste custo no preço da peça. Entretanto, a manutenção
está atrelada ao número de ciclos de operação dos equipamentos, o aumento da
quantidade de peças produzidas por unidade de tempo, consequentemente,
aumentará o número de ciclos da operação o que intensifica a frequência de
manutenção. O Gráfico 20 apresenta os custos por peça em diferentes volumes de
produção.
Gráfico 20 - Composição do preço peça para diferentes volumes de produção.

Fonte: Elaborado pelo autor

O tempo de ciclo de 45,1 s possibilitou uma produtividade de até 332.020 peças
por ano. Contudo este tempo não deve ser considerado, pois pode resultar em
problemas de processamento do material como o aprisionamento de ar entre
camadas, e consequentemente comprometer as propriedades do produto final. As
temperaturas de processamento que apresentaram melhor viabilidade técnica e
econômica estão entre 150°C e 160°C, pois os tempos de ciclo estão entre 200 s e
100 s. Trabalhar nestas faixas de temperatura possibilita uma produtividade de 70.000
a 150.000 peças/ano, o que demonstra compatibilidade com a indústria
automobilística.
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6 CONCLUSÕES
A análise técnica e econômica no desenvolvimento de componentes em
materiais compósitos, com o auxílio da técnica de Calorimetria Exploratória
Diferencial, se mostrou uma ferramenta importante na definição de processos
produtivos de alta cadência. As variáveis grau de cura e temperatura de cura em
função do tempo de ciclo foram otimizadas e utilizadas para simular o processo de
manufatura adequado para produção em alta cadência sem comprometer a qualidade
do material.
Os resultados da termogravimetria possibilitaram identificar o intervalo de
temperatura que o material poderia ser submetido na fase experimental, sem que
houvesse degradação significativa da matriz polimérica. Neste estudo observou-se
que quanto maior a taxa de aquecimento menor a precisão entre a temperatura de
amostra e referência. A análise de cura do material em condições dinâmicas
realizadas no DSC, permitiu avaliar a entalpia da reação de cura e então definir as
curvas de grau de cura em função da temperatura e/ou tempo. Desta forma, o
fenômeno cinético mostrou que há uma dependência positiva entre a taxa de
aquecimento e a taxa de cura que é evidenciada pelo acréscimo da taxa de cura de
acordo com o aumento da taxa de aquecimento.
O modelo de custos desenvolvido foi bastante explorado para evidenciar
possíveis melhorias ao adicionar maiores detalhes e dados do processo. É importante
destacar que o custo da matéria-prima compõe a maior parte do produto, portanto
projetos que geram elevado nível de scrap não devem ser considerados para
produção de alto volume. Os custos do componente diminuem a medida que o volume
de produção aumenta. Com temperatura de processamento de 150°C o preço peça é
de R$ 728,21 comparado com a temperatura de 170°C este valor é de R$ 672,01 o
que representa uma redução no preço de 7,7% por peça.
Considerando que o menor tempo de ciclo reduz o consumo de energia para
produção de cada peça, isto potencializa a redução de custo a ser embutido na
composição do preço unitário do componente produzido. Contudo tempos de ciclos
muito curtos como 58,4 s a uma temperatura de 170°C, podem comprometer as
propriedades do produto final. Desta forma, a faixa de temperatura que viabiliza a
produção em alta cadência deve estar entre 150°C e 160°C, o que permite uma
produtividade de 70.000 a 150.000 peças por ano.
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7 RECOMENDAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS

Um fator importante que deve ser considerado para análise de custo é a
complexidade da peça, investigar os impactos da complexidade no processo
influencia os custos de toda a cadeia de produção. Ainda é possível adicionar ao
modelo lucros com a venda de scrap para reciclagem ou encontrar formas de
reaproveitamento deste material dentro da própria empresa, ainda que um novo
processamento do material altere suas propriedades, o simples descarte como sucata
não deve ser uma opção, seja por razões ambientais ou econômicas.
Estudar outros tipos de materiais compósitos poliméricos, desenvolvidos
recentemente e já disponíveis no mercado para aumentar as alternativas de aplicação
destes materiais em substituição às ligas metálicas.
Aplicar a metodologia de viabilidade técnica-econômica já nos primeiros
estudos de seleção do material adequado para cada processo de fabricação, com o
objetivo de encontrar uma solução otimizada de produtividade, melhorando tempo de
ciclos de cura, reduzir defeitos de qualidade com consequente redução de custo em
toda a cadeira produtiva.
Como trabalho futuro, sugere-se a aplicação do método de estudo que inclua
simulação de esforços em um componente real com espessura, quantidade de
camadas e geometria definidas, para que desta forma seja possível compreender a
variáveis do processo de cura durante a manufatura. Posteriormente a validação de
uma prova conceito pode ser realizada por meio de ensaios mecânicos como, por
exemplo: Resistência a Tração em 90° conforme norma ASTM 3039 e Resistência ao
Cisalhamento Interlaminar conforme norma ASTM D2344.
A avaliação de um estudo de otimização do processo via Design of Experiments
(DoE) também é recomendado, o que inclui a utilização de ferramentas como: Método
de Taguchi e Metodologia de Superfície de Resposta (MSR).
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APÊNDICE A – Resultados da Análise Térmica Diferencial (DTA)
.
Gráfico 21 - Comparativo dados nominais e resultados da medição experimental para taxa
de aquecimento 1°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 22 - Comparativo dados nominais e resultados da medição experimental para taxa
de aquecimento 2°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 23 - Comparativo dados nominais e resultados da medição experimental para taxa
de aquecimento 5°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 24 - Comparativo dados nominais e resultados da medição experimental para taxa
de aquecimento 10°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 25 - Comparativo dados nominais e resultados da medição experimental para taxa
de aquecimento 20°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 26 - Comparativo dados nominais e resultados da medição experimental para taxa
de aquecimento 50°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 27 - Comparativo dados nominais e resultados da medição experimental para taxa
de aquecimento 100°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 28 - Dados de variação relativa para taxa de aquecimento de 1°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 29 - Dados de variação relativa para taxa de aquecimento de 2°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 30 - Dados de variação relativa para taxa de aquecimento de 5°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 31 - Dados de variação relativa para taxa de aquecimento de 10°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 32 - Dados de variação relativa para taxa de aquecimento de 20°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 33 - Dados de variação relativa para taxa de aquecimento de 50°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 34 - Dados de variação relativa para taxa de aquecimento de 100°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE B – Resultados da Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial
(DSC)

Gráfico 35 - Curva de DSC para taxa de aquecimento 1°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 36 - Curva de DSC para taxa de aquecimento 2°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 37 - Curva de DSC para taxa de aquecimento 5°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 38 - Curva de DSC para taxa de aquecimento 10°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 39 - Curva de DSC para taxa de aquecimento 20°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 40 - Curva de DSC para taxa de aquecimento 50°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 41 - Curva de DSC para taxa de aquecimento 100°C/min.

Fonte: Elaborado pelo autor

