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RESUMO 
 

 

A substituição por materiais mais leves e resistentes nos veículos automotores 

gera tanto diminuição do custo quanto peso do produto final. Alterando  a  relação  entre 

peso e potência  dos veiculos por estarem utilizando materiais mais leves, este necessita 

de um motor menor e que consome menos combustível. O que proporciona diversos 

benefícios  para  o  meio  ambiente, como a redução de emissão de gases e menor gasto  

de  energia. Uma das substituições apresentadas, com grande eficiência, são a seleção dos 

polímeros ou termoplásticos de engenharia de alto desempenho, que vem gradativamente 

sendo utilizados para a fabricação de componentes automotivos. Este estudo apresenta a 

substituição de uma linha de refrigeração entre o radiador e a transmissão automática de 

um veículo pesado, configurado por tubos metálicos, mangueiras de borracha e conexões 

metálicas, por uma linha única de poliamida utilizando conectores, também em poliamida. O 

resultado foi surpreendente, mostrando redução de custo,  peso e componentes, bem como 

fácil manuseabilidade do sistema, apresentando diversas aplicações veiculares, concluindo  

com um estudo de caso realizado entre a empresa NORMAGROUP e Mercedes Benz.  

 

Palavras-chave: Polímeros. Poliamida. Aplicações Veiculares. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
The replacement by lighter and resistant materials generates decreasing of costs 

and weight in the final product as well. Changing the ratio between weight and power of the 

vehicles using lighter materials, it’s required smaller engines with lower fuel consumption. 

That´s provide many benefits to environment, reducing emission gases and energy. One of 

the changes presented, with great efficiency, is the polymers or high performance 

engineering thermoplastics, which is gradually being used in the automotive industry 

manufacturing. This study presents the changing of a cooling line between a radiator and an 

automatic transmission in a heavy vehicle, configured by metal pipes, rubber hoses and 

metal connectors, by a single polyamide line, using connectors, also in polyamide. The 

outcomes were amazing, showing costs, weight and components reduction, as well as easy 

handling of the system, showing several vehicular applications, concluding with a study of 

case made between NORMAGROUP and Mercedes Benz. 

 

Keywords: Polymers. Polyamide. Vehicular Application. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 HISTÓRICO 

A substituição pela indústria automobilística de materiais tradicionais por polímeros se 

deu de forma gradativa ao longo de vários anos, mas apenas nas duas últimas décadas é que 

o ritmo dessa substituição se acelerou.  Razões diversas, tanto econômicas, quanto 

tecnológicas, influenciaram o andamento dessa mudança, demonstrando alto índice de 

confiabilidade e muitas vantagens na substituição de materiais de maior densidade, como 

aço, alumínio e outros. Em um momento onde se busca novas tecnologias para redução de 

consumo, consequentemente, se busca a redução de peso nos sistemas, o que é alcançado 

facilmente quando aplicamos materiais poliméricos. 

O primeiro polímero sintético foi produzido por Leo Baekeland em 1912, obtido 

pela reação entre fenol e formaldeído. Essa reação produzia um produto sólido (resina 

fenólica), hoje conhecido por baquelite, termo derivado do nome de seu inventor 

(CANEVAROLO, 2002). Muitos dos plásticos, borrachas e materiais fibrosos que  nos são 

úteis nos dias de hoje consitem em polímeros sintéticos. De fato, desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial, o campo dos materiais foi virtualmente revolucionado pelo 

advento dos polímeros sintéticos. Os materiais sintéticos podem ser produzidos de 

maneira barata, e as suas propriedades podem ser administradas num nível em que 

muitas delas são superiores às suas contrapartes naturais (CALLISTER, 2002).  

O aumento do uso do polímero pode ser explicado pela substituição de materiais 

tradicionais como o papel, vidro e metais pelos derivados do petróleo que invadiram as 

prateleiras entre a década de 60 e 70.  

 

 
Figura 1 - Distribuição das aplicações do plástico  

FONTE: (SIMEP, 2011) 
 

Para a indústria atual, alguns dos principais tipos de termoplásticos são: PA – 

Poliamida, HIPS - Poliestireno   de  Alto  Impacto,  GPPS-Poliestireno  Cristal,  PP-
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Polipropileno, PEAD-Polietileno de Alta  Densidade, P O M  –  O x i m e t i l e n o ,  PEBD-

Polietileno de Baixa Densidade, PET - Polietileno Tereftalato, PC –  Policarbonato, PU – 

Poliuretano, PVC - Policloreto de Vinila, ABS - Acrilonitrila Butadieno Estireno. 

 

MATERIAL DESCOBERTA 

Celulóide 1864 
Baquelite 1909 
Silicone 1930 
Acrílico 1932 

Poliestireno 1933 
Poliamida 1935 
Polietileno 1939 

PVC 1940 
ABS 1946 

Teflon 1948 
Policarbonato 1958 
Polipropileno 1959 

Cetal 1960 
PPO 1964 

                                   Tabela 1 - Ano de industrialização dos Polimeros 
                                                            FONTE: (NOVAES, 2009) 

 

 

Figura 2 – Piramide dos Polimeros de Engenharia   
FONTE: (DUPONT, 2012) 
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1.2 DEFINIÇÃO DE POLÍMEROS 

A palavra polímero origina-se do grego poli (muitos) e mero (unidade de 

repetição). Assim,  um  polímero  é uma macromolécula composta por muitas unidades de 

repetição denominadas meros, ligados por ligação covalente. A matéria-prima para a 

produção de um polímero é o  monômero, isto é, uma molécula com uma (mono) unidade 

de repetição (CANEVAROLO, 2002). 

 

1.3 CLASSIFICALÇÃO DE POLÍMEROS 

Dependendo do tipo de monômero (estrutura química), do número médio de 

meros por cadeia e do tipo de ligação covalente, poderemos dividir os polímeros em três 

grandes classes: Plásticos, Borrachas (ou  Elastômeros) e Fibras (CANEVAROLO, 

2002). Uma classificação mais abrangente cita ainda os Revestimentos, os  Adesivos, 

as Espumas e as Películas (CALLISTER,2002). Muitos polímeros são variações e/ou 

desenvolvimentos sobre moléculas já conhecidas podendo ser divididos em quatro 

diferentes classificações (CANAVAROLO, 2002): 

• Quanto à estrutura química; 

• Quanto ao método de preparação; 

• Quanto ao comportamento mecânico; 

• Quanto ao desempenho mecânico. 

No entanto, para melhor compreensão da relação entre as duas características e o 

efeito sobre o desempenho dos materiais compostos por polímeros, quando empregados na 

indústria automotiva, será abordada a classificação de Callister (2002) quanto à estrutura 

molecular e quanto à sua resposta mecânica e temperaturas elevadas, ou seja, quanto ao 

comportamento térmico. 

1.3.1 Quanto à estrutura molecular 

Polímeros Lineares: as unidades mero estão unidas ponta a ponta em cadeias únicas. 

São cadeias flexíveis em que podem existir grandes quantidades de ligações de van der 

Waals entre si.   Ex:  Polietileno,   Cloreto   de   Polivinila,   Poliestireno,   Polimetil  

Metacrilato,   Nylon   e Fluorocarbonos. 

Polímeros Ramificados: cadeias de ramificações laterais encontram-se conectadas às 

cadeias principais, sendo consideradas parte das mesmas, sendo que a compactação da 

cadeia é reduzida, resultando em polímeros de baixa densidade. Polímeros lineares também 

podem ser ramificados.  

Polímeros com Ligações Cruzadas: cadeias  lineares adjacentes ligadas umas às outras, 

em várias posições por ligações covalentes. Estas ligações, não  reversíveis, são obtidas 
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durante a síntese do polímero a altas temperaturas e são encontradas em muitos dos  

materiais elásticos com características de borracha. 

Polímeros  em  Rede:  unidades  mero  com  três  ligações  covalentes  ativas,  formando  

redes tridimensionais.  Polímeros  com  muitas  ligações  cruzadas  podem  ser  

caracterizados  como polímeros em rede e possuem propriedades mecânicas e térmicas 

distintas. Ex: Materiais de base epóxi e fenolformaldeído. 

Homopolímeros: quando todas as unidades repetidas dentro da cadeia constituem-se do 

mesmo tipo de mero. 

Copolímeros: quando as unidades repetidas dentro da cadeia constituem-se de dois ou mais 

tipos de meros diferentes. Ex.: Alternado ou em bloco. 

 

 

Figura 3 – Estrutura de Copolímeros (Alternado e em Bloco)   
FONTE: (NOVAES, 2012) 

 

 

1.3.2 Quanto às características térmicas 

Polímeros Termoplásticos: Sob efeito de temperatura e pressão, amolecem assumindo a 

forma do  molde.  Nova  alteração  de  temperatura  e  pressão  reinicia  o  processo,  

sendo,  portanto, recicláveis. Em nível molecular, à  medida que a temperatura é elevada, 

as forças de ligação secundárias são diminuídas (devido ao aumento do movimento 

molecular), de modo tal que o movimento  relativo  de  cadeias  adjacentes  é  facilitado  

quando  uma  tensão  é  aplicada.  Os termoplásticos  são  relativamente  moles  e  dúcteis  

e  compõem-se  da  maioria  dos  polímeros lineares e aqueles que possuem algumas 
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estruturas ramificadas com cadeias flexíveis. Ex: PE, PP, PVC, etc.   

Polímeros  Termofixos:  Ou  termorrígidos,  são aqueles que não amolecem com o aumento 

da temperatura e por isso, uma vez produzidos, não podem ser re-deformados ou re-

processados. Nova alteração de temperatura e pressão leva à degradação do material 

(queima) antes de que qualquer alteração mais dramática nas propriedades mecânicas 

ocorra, tornando-os  materiais  insolúveis,  infusíveis  e  não-recicláveis.  Durante  o  

tratamento  térmico inicial, ligações cruzadas covalentes são  formadas entre cadeias 

moleculares adjacentes; essas ligações prendem as cadeias entre si para resistir aos 

movimentos vibracionais e rotacionais da cadeia  a  temperaturas  elevadas,  sendo  que  

o  rompimento  destas  ligações  só  ocorrerá  sob temperatura muito elevadas. Os 

polímeros termofixos são geralmente possuem uma transição vítrea (Tv) maior, e possuem 

melhor estabilidade dimensional. Ex: Baquelite (resina de fenol-formaldeído), epóxi 

(araldite), algumas resinas de poliéster, etc. 

 

1.4 TRANSIÇÃO TÉRMICA DOS POLÍMEROS 

1.4.1 Transição vítrea (Tv) 

A  temperatura  na  qual  o  polímero  experimenta  a  transição  do  estado  no  qual  

apresenta características de  uma borracha para o estado rígido, é chamada de 

temperatura de transição vítrea (CALLISTER, 2002) ou, na situação inversa, no estado 

vítreo caracterizado por se apresentar duro,  rígido  e  quebradiço,  abaixo  desta  

temperatura,  o  polímero  não  tem  energia  interna suficiente para permitir o 

deslocamento de uma cadeia com  relação à outra por mudanças na conformação. 

Canevarolo (2002). 

1.4.2 Temperatura de fusão cristalina (Tf) 

A fusão de um cristal de polímero corresponde à transformação de um material sólido, 

contendo uma estrutura ordenada de cadeias moleculares ordenadas, para uma estrutura 

altamente aleatória (CALLISTER, 2002). Neste ponto a  energia do sistema atinge o nível 

necessário para vencer as forças intermoleculares secundárias entre as cadeias  da fase 

cristalina, destruindo a estrutura regular  de  empacotamento,  mudando  do  estado  

borrachoso  para  o  estado  viscoso,  ou  seja, fundido (CANEVAROLO, 2002) 
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Material 

Temperatura de transição 
 

vítrea [ºC (ºF)] 

Temperatura de 
Fusão 

 
[ºC (ºF)] 

Polietileno (baixa densidade) -110 (-165) 115 (240) 

Politetrafluoroetileno -97 (-140) 327 (620) 

Polietileno (alta densidade) -90 (-130) 137 (279) 

Polipropileno -18 (0) 175 (347) 

Poliamida 6,6 57 (135) 265 (510) 

Poliéster (PET) 69 (155) 265 (510) 

Cloreto de Polivinila 87 (190) 212 (415) 

Poliestireno 100 (212) 240 (465) 
Policarbonato 150 (300) 265 (510) 

 
Tabela 2 – Tv e Tf para alguns materiais poliméricos mais comuns 

FONTE:  Callister( 2002) 
 

1.5. PROPRIEDADE DOS POLÍMEROS 

1.5.1 Mecânicas 

As propriedades  mecânicas  dos  polímeros  são  especificadas  através  de  muitos  dos 

mesmos  parâmetros  usados  para  os  metais,  isto  é,  o  módulo  de  elasticidade,  o  

limite  de resistência à tração e as  resistências ao impacto e à fadiga, sendo que para 

muitos polímeros, utiliza-se  de  gráficos  tensão-deformação  para  a  caracterização  de  

alguns  destes  parâmetros mecânicos. Os comportamentos típicos tensão-

deformação  dos  polímeros são mostrados na figura 3. A curva A ilustra o 

comportamento de polímeros frágeis, que apresentam ruptura no trecho  elástico.  A  

curva  B  apresenta  comportamento  semelhante  a  aquele  encontrado  em materiais 

metálicos e caracteriza o trecho inicial elástico, seguido por escoamento (limite d e  

escoamento σ1) e por uma região de deformação plástica até a ruptura à tração 

(limite de resistência  à  tração  LRT)  que  pode  obter  valores  maiores  ou  menores  

que  o  limite  de escoamento.  A  curva  C  é   totalmente  elástica,  típica  da  borracha  

(grandes  deformações recuperáveis mesmo sob pequenos níveis de tensão) e é 

característica da classe dos Elastômeros (CALLISTER, 2002). 
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Figura 4 - Comportamento tensão-deformação para polímeros 
FONTE: (CALLISTER, 2002) 

 
 

Apesar  do  comportamento  mecânico  parecido,  os  polímeros  podem  ser,  em  

alguns aspectos,  mecanicamente diferentes dos metais, como por exemplo, em relação 

ao módulo de elasticidade, limite de resistência à tração e alongamento, sendo que as 

diferenças encontram-se expressas na tabela 3 a seguir. Callister (2002). 

 
 

Propriedade Metais Polímeros 

Módulo de Elasticidade 45 a 407GPa 7 Mpa a 4 GPa 

Limite de resistência à tração 100 MPa 4,1 GPa 

Alongamento 100% 1000% 

                           Tabela 3 - Comportamento mecânico Metais x Polímeros. 
FONTE: (CALLISTER, 2002) 

 
 
 

 
1.5.2 Térmicas 

Além das propriedades térmicas que caracterizam os polímeros como ermopláticos 

ou termofixos e das  transições térmicas dos polímeros, pontos importantíssimos na 

escolha dos materiais adequados para a aplicação como materiais de engenharia, citados 

nos itens anteriores, destacam-se  a  baixa  condutividade  térmica  e  altos  coeficientes  
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de  dilatação  térmica  linear quando comparados a materiais não poliméricos, quatro a 

cinco vezes maiores, da ordem de 0,2 a 2,3x10-4 ºC-1 (MANO, 2000). 

1.5.3 Propriedades Óticas 

A  principal  propriedade  ótica  a  ser  considerada  neste  trabalho  é  a  

transparência, apresentada por polímeros amorfos ou com muito baixo grau de 

cristalinidade, quantitativamente expressa pela transmitância (razão entre a quantidade de 

luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide perpendicularmente à 

superfície,  podendo alcançar até 92% nos plásticos comuns). Materiais poliméricos muito 

cristalinos tornam-se translúcidos  ou semitransparentes, ou mesmo opacos. (CALLISTER, 

2002). 

1.5.4 Resistência às Intempéries e Ações Químicas 

As características mecânicas dos polímeros são muito sensíveis à natureza 

química do ambiente, ou  seja,  na presença de água, oxigênio, solventes orgânicos, etc. 

(CALLISTER, 2002). Dentre as propriedades químicas  mais importantes estão a 

resistência à oxidação, ao calor, às radiações ultra-violeta, à água, a ácidos e bases, a 

solventes e reagentes (MANO, 2000), conforme descrito a seguir: 

Oxidação: Resistência aumenta em macromoléculas apenas com ligações simples entre 

átomos de carbono. Ex: PE, PP. Resistência é menor particularmente em borrachas 

rompendo as cadeias e na presença de ozônio. Ex: devido a centelhas elétricas nas 

imediações de tomadas se forma ozônio. 

Calor: Resistência é maior abaixo  da temperatura de transição  vítrea.  Resistência é 

menor frequentemente com a presença de oxigênio pela ruptura das ligações covalentes 

dos átomos nas cadeias macromoleculares. Ex: PVC. 

Raios Ultra-Violeta: Resistência é menor em macromoléculas com dupla ligação entre 

átomos de carbono. Ex: Fissuras e rachaduras com a fragmentação do PP ou LDPE, 

expostos à luz do sol. 

Umidade: Polímeros que absorvem água sofrem alteração de volume, podendo aumentar o 

peso do material. Resinas fenólicas, por exemplo, no caso de cura incompleta dos 

laminados, incham, mudam de tamanho e sofrem delaminação. 

Ácidos: O contato com ácidos em geral, em meio aquoso, pode causar a parcial 

destruição das moléculas  poliméricas. Ex: Resinas melamínicas e produtos celulósicos 

sofrem alteração em meio ácido mesmo diluído. 

Bases: Soluções alcalinas, usualmente aquosas, em maior ou menor concentração, são 

bastante agressivas a polímeros cuja estrutura apresente certos agrupamentos como 

carboxila, hidroxila, fenólica e éster. Ex: Resinas fenólicas e epoxídicas. 
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Solventes e Reagentes: Quando as moléculas do solvente são mais afins com as do 

polímero do que com elas próprias, podem penetrar entre as cadeias macromoleculares, 

gerando interações físico-químicas. Forças inter-moleculares como pontes de hidrogênio, 

ligações dipolo-dipolo ou mesmo forças de Van der Waals, permitem a dispersão, a nível 

molecular, dos polímeros, isto é, sua degradação. 

 

1.6. VANTAGENS DOS POLÍMEROS 

 Os plásticos têm demonstrado um alto índice de confiabilidade e muitas 

vantagens sobre os materiais tradicionais que vieram a substituir, tais como o aço, o alumínio 

e o vidro, por exemplo. Além de permitir maior flexibilidade de projeto e economia na 

produção, sua baixa densidade é essencial para a redução do consumo de combustíveis, 

uma vez que a substituição de materiais diversos por cerca de 100 quilos de plástico, em um 

carro pesando 1 tonelada, trará uma economia de combustível de 7,5%. Aproximadamente, 

para 100 quilos de peças plásticas utilizadas em um veículo, 200 a 300 quilos de outros 

materiais deixam de ser consumidos, o que se reflete em seu peso final. Assim, um 

automóvel, com uma vida útil de 150 mil quilômetros, poderá economizar 750 litros de 

combustível devido a utilização dos plásticos. 

A Tabela abaixo apresenta uma relação das principais vantagens e desvantagens 

identificadas no que se refere ao uso do plástico como parte integrante do automóvel. 

Observa-se que a relação proposta não esgota o assunto, que é muito mais amplo e 

complexo. Quanto às desvantagens apontadas, elas se referem a itens que são comuns a maioria 

dos  materiais plásticos . Entretanto, com a especificação necessária do material a ser utilizado, 

pode existir um tipo de polímero especialmente produzido para atender às exigências de uso, 

superando uma desvantagem encontrada em um plástico mal especificado. 

Por exemplo, a mistura de poli(óxido de metileno) e poliamida, disponível no mercado sob o 

nome de Noryl (marca registrada da Sabic), é um material com características especiais para 

receber pintura, além de ter excelente resistência ao impacto e altíssima estabilidade 

dimensional. Ainda, o poli(sulfeto de fenileno) é um material com alta resistência à chama, o 

que o torna ideal para aplicações que exijam esse tipo de propriedade. 
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Tabela 4 – Vantagens e desvantagens dos Polímeros. 

FONTE: (NOVAES, 2012) 
 
 

1.7 MATERIAIS COMPÓSITOS 

 Os materiais compósitos podem ser definidos como misturas (ao nível 

microscópico) não solúveis de dois ou mais constituintes com distintas composições, 

estruturas e propriedades que se combinam e que tem funções distintas, sendo um deles  

responsável por suportar os esforços mecânicos externos para o reforço (RABELO, 2000). 

 Esses materiais vem sendo usados desde o início dos anos 60 nos segmentos de 

materiais de alta-performance. Os polímeros reforçados com fibra de vidro começaram a ser 

estudados vinte anos mais tarde. 

 São geralmente usados porque tem propriedades desejáveis que não podem ser 

alcançados por quaisquer um dos materiais individualmente, dentre elas: 

• Baixa condutibilidade elétrica 

• Alta resitência à corrosão química 

• Alto módulo de elasticidade  

• Densidade menor que a do aço e alumínio 

• Podem ser fabricados em diversas cores e formatos 

• Alta resistência mecânica 
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  Quatro tipos de matrizes são utilizadas em compósitos: polimérica, metálica, 

cerâmica e de carbono. As matrizes metálicas são recomendadas para aplicações sujeitas a 

alta temperaturas, aproximadamente 800ºC. Para aplicações que precisam resitir a 

altíssimas temperaturas, acima de 1000ºC, são utilizadas matrizes cerêmicas. 

1.7.1 Compósitos Poliméricos 

 Os compósitos poliméricos são materiais conjugados formados por pelo menos 

duas fases ou dois componentes ou ainda são misturas de materiais cerâmicos ou metálicos 

com uma matriz polimérica. Para a formação do material compósito é necessário haver uma 

interação química e/ou física entre o componente e a matriz polimérica proporcionando a 

transferência de esforços mecanicos. São os compósitos mais utilizados e o que os difere 

entre si é o tipo de aruitetura do reforço, que confere ao compósito, propriedades elásticas 

de resistência à deformação plástica, fluência e ao uso melhores que as do polímero sem 

carga. Em um compósito de matriz polimérica e fibra de vidro, por exemplo, a fibra confere 

resistência mecânica enquanto que a matriz é responsável pela flexibilidade (RABELO, 

2000). 

• Assim, os seguintes fatores são fundamentais para as propriedades: 

• Propriedades dos componentes individuais e composição 

• Interação entre as fases 

• Razão de aspecto e porosidade da carga 

• Dispersão do reforço 

 Ao se adicionar uma carga a um polímero, objetiva-se a obtenção de um novo 

material com propriedades intermediárias entre aquelas dos dois componentes. Esse 

comportamento é previsto para a propriedade (P) de um compósito, através da regra das 

misturas. A equação é dada por:  

P = Pa . Va + Pb . Vb, onde: 

Os índices a e b referem-se aos componentes (matriz e fase dispersa) e V é a fração 

volumétrica. Por outro lado, a previsão destas propriedades mecânicas em compósitos de 

fibra curta é dificultada, devido ao largo espectro de comprimentos e orientações que as 

fibras apresentam que é consequência do processamento do compósito (RABELO, 2000) 

1.8. POLIAMIDAS 

Poliamidas (PA), são polímeros semi-cristalinos com alta resitência ao impacto, 

abrasão, tensão e resistividade química. PA foi desenvolvido na década de 30, pela DuPont, 
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através do trabalho de W.H. Carothers. PA é formada pela polimerização de diamina e 

aminoácidos. Abaixo uma ilustração com os passos de formação do PA 6/6:  

 

                                 Figura 5- Estrutura dos Polímeros. 
                             FONTE: Norma Group (2012) 

A estrutura do nylon é completamente polar, que induz a formação de ligações 

secundárias entre as cadeias de polímero. As ligações secundárias facilitam o agrupamento 

resultando em alta cristalinidade. Esta cristalinidade conduz à alta resitência, alta rigidez, 

boa dureza, translucência, resistência à fadiga, boa resitência à abrasão e baixa 

permeabilidade à gás e vapor. As propriedades físicas e mecanicas do PA são 

consideravelmente afetadas pela quantidade de cristalização. Novaes (2012) 

 

                       Figura 6- Estrutura com ligações scundárias. 
                      FONTE: Norma Group (2012) 

 

A variação do numero de carbonos, subscrita como a e b acima, são a diferença 

principal entre os diferente tipos de PA. A propriedade dos vários tipos de PA diferem 

ligeiramente. Claro, como regra, os baixos valores de a e b (exemplo: distancias curtas entre 

os grupos de amida (N-H)), gera alta densidade, alta temperatura de fusão, alta absorsão de 

água, alta resistência à tensão.  
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1.8.1. Tipos de Poliamidas 

 Existem diferente tipos de Poliamidas tendo diferentes  propriedades e obviamente 

diferente aplicações. Poliamida essencialmente tem 6 diferentes tipos de classificações 

dependendo da maneira que são polimerizadas com tipos de monomeros. Estes 6 tipos são: 

• PA6 / PA66 / PA612 / PA11 / PA12 / PA46 

Suas principais propriedades são: 

Propriedades chave das classes de Poliamidas 

Propriedades PA6 PA66 PA612 PA11 PA12 PA46 

E-modulus (MPa), cond. 1100 1700 1800 1100 1100 1100 

Resistência ao Impacto c/ 
entalhe à 23° C (Charpy, kJ/m2), 

cond. 
20 12 6 14 7 45 

Resistência ao Impacto c/ 
entalhe à -30° C (Charpy, 

kJ/m2), cond. 
3 4 6 11 6 12 

Ponto de Fusão (DSC,° C)  222 260 218 189 178 295 

Temperatura distorção à quente 
HDT-B (0.45 MPa, ° C) 170 225 180 145 115 280 

Mistura de Absorção (23° C/50% 
rel.h. ,%) 3 2.5 1.3 0.8 0.7 3.7 

Densidade (dry, gm/cm3 ) 1.14 1.14 1.06 1.03 1.01 1.18 

Tabela 5 – Propriedades das Poliamidas. 
FONTE: Norma Group (2012) 

 
 
 

1.8.2 Poliamidas Reforçadas com Fibra de Vidro 

Assim como os demais plásticos de engenharia, a Poliamida incorpora reforços e 

aditivos com a finalidade de melhorar suas propriedades. A fibra de vidro é o reforço 

tradicional das poliamidas. Menos comum, o uso de fibra de aramida, de carbono ou de aço 

inox também tem mercado.  

De fato, as novas aplicações demandam características cada vez mais exigentes 

no que concerne a altas temperaturas, resistência química e resistência mecânica próxima 
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às dos metais. A DuPont lançou uma linha de polímeros super-estruturais com reforço de 

fibras especiais longas, que aumenta consideravelmente a resistência ao impacto e o 

módulo de rigidez. 

Ao longo das últimas décadas, compósitos de matriz polimérica reforçadas com 

fibra de vidro foram bem aceitos como materiais de engenharia para aplicações 

automobilísticas, industriais aeroespacial e naval, em ambientes corrosivos, necessidade de 

resitência mecânica (Módulo) e em aplicações em temperaturas abaixo de 0º C. Porém 

quando processadas, as fibras se tornam mais curtas especialmente no caso de moldagem 

por injeção na qual uma grande tensão é aplicada para fundir.  

A Figura 7 apresenta uma micrografia de um compósito de poliamida 6.6 com 30% 

de fibra de vidro. 

 

 
Figura 7 – Superfície fraturada de poliamida 6.6 com 30% de fibra de vidro.  

FONTE: (EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 2007 
 
 

As poliamidas 6 e 6.6 recebem reforço de carga mineral ou híbrida (combinação de 

fibra de vidro e carga particulada), cujas principais propriedades são a estabilidade 

dimensional e facilidade de pintura, segundo o fabricante. A linha de produtos da Dupont 

inclui as famílias de PA 6, 6.6, 6/6.6 e 6.12, que apresentam simultaneamente boa 

resistência ao impacto, bom alongamento e tenacidade, podendo ser reforçadas com fibra 
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de vidro, além de outros aditivos, tais como estabilizantes térmicos, nucleantes, elastômeros 

e microesferas de vidro e outros. 

A adição de 10% de fibra de vidro na poliamida 6.6 eleva o HDT de 80 para 230 e, 

na PA 6, de 80 para 170. Já as cargas particuladas auxiliam a reduzir a contração e 

aumentar a estabilidade dimensional dos polímeros.  

 

 

                         Tabela 6 – Propriedades das Poliamidas com e sem fibra de vidro. 
                  FONTE: Norma Group (2012) 
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2. APLICAÇÃO DAS POLIAMIDAS NA INDUSTRIA AUTOMOTIVA 

 

2.1 SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL, ARREFECIMENTO E VENTILAÇÃO 

Todos os sitemas  de combustível, arrefecimento e ventilação veiculares possuem 

praticamente os mesmos requerimentos termo-mecânicos. Portanto, graças à alta 

resitência, alta rigidez, boa dureza, resistência à fadiga, boa resitência à abrasão, baixa 

permeabilidade à gás e vapor e resistência química das Poliamidas, elas são muito 

utilizadas na maioria das aplicações.  

 

 

 
Figura 8-Aplicações com PA. 
FONTE: Norma Group (2012) 

 
 

As tabelas à seguir mostram os requisitos de desenvolvimento e as poliamidas 

utlizadas para cada caso. 
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Requisitos para os Sistemas 

  

 Combustível Arrefecimento Ventilação 
   

Meio 
Gasolina / Alcool                            

Diesel / Biodiesel / 
Uréia 

Água                                    
Etileno Glicol 

Ar                                                      
Gás 

Temperatura 
(ºC) -40 té 125 -40 té 135 -40 té 150 

Pressão 
(bar) 0 até 6.8 0 até 2 0 até 2.5 

Vibração 
(Hz/g) 7-200 /  0,2-20  7-200 /  0,2-20  7-200 /  0,2-20  

Tabela 7-Requisitos de sistema. 
FONTE: Norma Group (2012) 

 
 
 
 

Padrão Condutivo Óleo Padrão Combustível Blow-by
Vácuo 
Freio

Carcaça
PA12        
FV50

PA12        
FV30

PA6        
FV50

PA6        
FV30

PA6        
FV30

PA12       
FV20

PA6        
FV30

Contra-
Peça

PA6        
FV30

PA6        
FV30

PA6        
FV30

PA6        
FV30

PA6        
FV30

PA12       
FV20

PA6        
FV30

Espaçador
PA6        

FV30
PA12        
FV25

PA6        
FV30

PA6        
FV30

PA6        
FV30

PA12       
FV20

PA6        
FV30

PA66/30FV

PA66/30FV

PA66/30FV

Combustível

Poliamida utilizada no Sistema

Arrefecimento Ventilação

Padrão

 
Tabela 8-Materiais aplicados. 
FONTE: Norma Group (2012) 
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3. ESTUDO DE CASO: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO ÓLEO DE 

TRANSMISSÃO 

 

3.1 TECNOLOGIA APLICADA 

Este estudo foi realizado com os dados de uma aplicação da empresa NORMA 

Group com uma aplicação do cliente Mercedes Benz. Os principais fatores que foram 

levados em conta no início deste desenvolvimento foram: 

• Substituição de Elastomero e tubos metálicos 

• Redução de interfaces (Qualidade) 

• Redução Custo (Preço da peça e tempo de montagem) 

• Redução de peso 

• Montagem segura (indicadores)  

Além da resistência química ao fluido a ser transportado, uma baixa perda de 

pressão é um dos principais requisitos que devem ser satisfeitos por tubos usados no 

transporte de fluidos no compartimento do motor. Assim, as superfícies internas têm que ser 

especialmente lisas. Para que as peças sejam econômicas, a espessura da parede deve ser 

uniforme e tão fina quanto possível. Já que o número de modelos de veículos continua a 

aumentar, também aumentam as restrições dentro do compartimento do motor, de modo 

que são essenciais uma grande liberdade na fase de projeto e uma boa dose de flexibilidade 

para o processo de fabricação quando se trata de desenvolver soluções integradas muito 

específicas. Usando a tecnologia de extrusão de multicamadas (NORMAMID®), ou seja, um 

processo de co-extrusão composto de (camada interna = PA12 / agente aderente = PA612 / 

camada externa = PA6) e conectores em PA6, a NORMA Group desenvolveu um sistema 

para refrigeração do óleo da transmissão, subsituindo um atual sistema composto por tubos 

metálicos e borracha. O uso de tubos polimericos em substituição a tubos mais pesados de 

metal resulta não somente em redução de peso, mas também elimina redução de área em 

dobras de tubos de borracha. 



28 

 

                        

                            Figura 9 – Tubo Multicamadas (NORMAMID®). 

                                           FONTE: Norma Group (2012) 
  

3.2 REQUISITOS DE ENGENHARIA 

 Além das características citadas no capítulo anterior, parâmetros de funcionamento 

conforme especificação do cliente foram seguidas, sendo elas: 

• Resistência à temperaturas extremas          -40°Cto 150°C (+ 18h@175°C) 

• Alta pressão de estouro (40 bar)               40 bar @ 150°C 

• Boa resistência química ao fluído                Particularmente ATF 

• Alta flexibilidade       Vibração ± 25mm 

• Alta resistência mecânica                 Força desprendimento >2000N                                                           

• Baixa força de montagem                 < 80 N 

 
 Figura 10 – Exemplo de linha de resfriamento / Aplicação MBB  

FONTE: (FALKENBERG, 2012) 
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3.3 COMPARAÇÃO DOS SISTEMAS 

 Os modelos abaixo ilustram o sistema atual versus proposta. 

• Sistema atual 

Elastomero(Ø10mm), tubo(Ø10mm) e abraçadeiras metálicas e conectores metálicos. 

 

  
Figura 11 – Sistema Atual / Aplicação MBB – NORMA 

  FONTE: (FALKENBERG, 2012) 
 

 

 

• Proposta 

Tubo NORMAMID® (Ø10mm), conectores e suporte em PA6-FV50. 

 

  
Figura 12 –  Proposta / Aplicação MBB – NORMA 

  FONTE: (FALKENBERG, 2012) 
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3.4 VANTAGENS COM O SISTEMA OTIMIZADO 

 Além de atender todos os requisitos de engenharia especificados pelo cliente, é 

notória as vantagens do sistema em PA comparadas com o atual sistema. São elas: 

• Redução de Custo (mais de 30%)  

• Redução de peso (Borracha / Metal = 540g e Conjunto PA = 380g), ± 30% 

• Montagem rápida e segura (através de cores e indicadores de montagem) 

• Desmontagem rápida (serviço) 

• Sistemas padronizados  

• Completamente reciclável 
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4. CONCLUSÕES 

Observamos neste trabalho o desafio e as oportunidades existentes na indústria de 

polímeros, especificamente automotiva. As peças poliméricas, cada vez mais, tem sua 

importância reconhecida como parte integrante dos automóveis, trazendo, acima de tudo, 

economia, segurança e flexibilidade para o produto final. 

Para a indústria automobilística, o mercado se apresenta como um ótimo fornecedor 

de polímeros de usos gerais e de alguns polímeros de uso específico, incluindo compositos 

e misturas poliméricas. Entretanto, polímeros de alto desempenho, como abordado neste 

trabalho, classificados como especialidades poliméricas, iniciam sua produção local, o que 

eleva o custo do produto final e principalmente a falta do produto, uma vez que as matérias-

prima (resinas) são ainda importadas. Além disso, há poucos fornecedores de CDT (resina 

base para produção de PA12) no mundo e as principais empresas internacionais que o 

utilizam, discutem o futuro deste mercado, frente à  grande demanda nos últimos anos e a 

restrita oferta do mesmo. 

O estudo de caso mostra a grande vantagem da aplicação de polímeros em 

sistemas até então, desenvolvidos somente em peças metálicas e elastômeros. Dentre eles 

podemos destacar a grande redução de custo e peso (ambos aproximadamente 30%), 

requisito estabelecido como prioridade na maioria das montadoras de veiculos automotores. 

Em paralelo apontamos também a grande facilidade de manuseio do sistema, uma vez que 

o número de peças foi reduzido, resultando também em um melhor nível de qualidade. 

Outro fator que merece destaque é a comformabilidade da poliamida, proporcionando 

arquiteturas arrojadas, não sendo possível com outros materiais. Não podemos esquecer o 

grande leque de propriedades termomecânicas proporcionado pelo processamento das 

poliamidas, atingindo valores surpreendentes, desde a resistência mecânica (no caso de 

enriquecimento com fibra de vidro, podendo chegar até 60%), até altos valores de 

alongamento.  

É fato que  os  polímeros  constituem  uma  fonte  importantíssima  de materiais 

para a solução de problemas técnicos de projeto mas sua aplicação deve ser orientada de 

forma sustentável, coexistindo com soluções a partir de materiais naturais de forma a 

permitir o equilíbrio do meio ambiente. 
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