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Ao longo dos últimos anos, a presença crescente de polímeros nos automóveis 

contribuiu bastante para a redução do consumo de combustível. Esse mercado é 

majoritariamente dominado por poliamidas petroquímicas, como a poliamida 12, que é 

utilizada para produzir tubos automotivos. No entanto, a chegada ao mercado de 

poliamidas derivadas de recursos renováveis (PA1010 e PA610) com maior resistência 

mecânica que a PA12 criou uma expectativa pela redução de peso e de impactos 

ambientais tão logo esta última fosse substituída. Este trabalho buscou avaliar o impacto 

ambiental referente à emissão gases de efeito estufa ao longo do ciclo de vida de tubos 

automotivos por meio da substituição da PA12 pelas poliamidas PA610 e PA1010. 

Foram realizados ensaios de tração e de calorimetria diferencial de varredura para 

avaliar as propriedades mecânicas e térmicas das poliamidas PA1010, PA610, blendas 

PA1010/PA610 e PA12. Também foi avaliado o ciclo de vida de tubos automotivos a 

partir das poliamidas biorenováveis e da PA12. Verificou-se que as tensões de 

escoamento e os índices de cristalinidade das poliamidas biorenováveis e suas blendas 

apresentaram valores similares. A substituição da PA12 pelas poliamidas PA1010 e 

PA610 proporcionou uma redução de peso de 20% e 32%, respectivamente. Em relação 

à emissão de CO2, foram estimadas reduções de 34% para os tubos de PA1010 e 40% 

para os tubos de PA610.  

Palavras-chaves: Avaliação de Ciclo de Vida, Poliamida 1010, Poliamida 610, 

Propriedades Mecânicas 
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The increase of using of polymers in automobiles became possible the decrease of fossil 

consume in the last years. This market is influenced significantly by fossil-based 

polyamides, as polyamide 12 that it is used to make fuel tubes. However, the 

development of bio-based polyamide (PA1010 and PA610) with higher mechanical 

resistance than PA12 create the possibility of reducing of weigh and environmental 

impacts after substituting of this. This work aims to reduce of CO2 emission along of 

automotive tube life cycle by substituting PA12 with PA1010 and PA610. We 

performed mechanical tests and difference scanning calorimetry for evaluating the 

mechanical and thermal properties of polyamides PA1010, PA610, blends 

PA1010/PA610 and PA12. Also, it was performed the life cycle assessment of 

automotive tubes with bio-based polyamides and PA12. We observed that yield stress 

and crystallinity degree of bio-based polyamides and blends was almost equal among 

them.The substitution of PA12 by PA610 and PA1010 provided a decrease in the 

weight of 20% and 32%, respectively. Regarding the emission of CO2, we observed a 

decrease of 34% for tubes of PA1010 and 40% for tubes of PA610.  

Key-works: Life Cycle Assessment, Polyamide 1010, Polyamide 610, Mechanical 

Properties 
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1 INTRODUÇÃO 

A demanda por materiais com um conjunto de propriedades (mecânicas, 

térmicas e outras) adequadas para determinada aplicação e que simultaneamente gerem 

menos impactos ambientais ao longo do seu ciclo de vida cresce com o aumento da 

percepção dos efeitos danosos das mudanças climáticas. Dentro da família dos 

polímeros, algumas poliamidas têm chamado bastante atenção nos últimos anos por 

apresentarem boas propriedades mecânicas e serem derivadas de fontes renováveis. 

Ambas características são fundamentais para reduzir a dependência de recursos fósseis e 

obter componentes automotivos mais leves [1], [2]. 

Os tubos automotivos são exemplos de componentes automotivos produzidos a 

partir fontes petroquímicas. Esses tubos têm a função de transportar gasolina do motor 

para o tanque e possui uma estrutura multicamada. Uma das camadas é formada de 

copolímero de etileno e álcool vinilico (EVOH), que tem a objetivo de impedir a 

permeabilidade da gasolina através do tubo. Essa camada de EVOH fica entre 2 

camadas de PA12, sendo esta responsável pelo aspecto estrutural do tubo devido às 

boas propriedades térmicas e mecânicas geradas pela capacidade de formar ligações de 

hidrogênio intermoleculares. Tais características se devem à presença do grupo amida 

(NHCO), o qual está intimamente relacionado às propriedades da poliamida. A 

influência do grupo amida é medida através de um índice resultado da razão entre as 

quantidades dos grupos metila e amida no monômero (CH2/NHCO), conhecido por 

frequência da amida (FA). Propriedades mecânicas como a tensão de escoamento e 

módulo de elasticidade são inversamente proporcionais ao valor dessa variável. Com 

isso, uma estratégia que pode ser utilizada para obter tubos automotivos mais finos é 

substituir a PA12 por outra poliamida com menor FA como, por exemplo, as poliamidas 

PA610 e PA1010 [3]–[5]. 

No entanto, apenas utilizar poliamidas com maior resistência mecânica para 

desenvolver tubos mais leves pode não ser suficiente para reduzir os impactos 

ambientais ao longo de todo o ciclo de vida de tubos automotivos. Materiais mais leves 

podem reduzir o consumo de combustível durante a fase de uso do automóvel, mas 

também podem apresentar altos impactos ambientais ao serem produzidos. Isso pode ser 

atribuído ao desenvolvimento recente e a baixa escala de produção desses materiais, 

gerando maiores consumo de energia e emissão de gases de efeito estufa (GEE) [6]. 
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Dessa forma, torna-se necessário comparar os impactos ambientais gerados durante 

todas as fases do ciclo de vida do componente automotivo (produção de matéria-prima, 

processamento, uso e fim de vida) para evitar a redução de impacto em uma fase e o 

aumento em outra.  

A avaliação de ciclo de vida é uma das metodologias mais utilizadas para essa 

finalidade. Ela pode ser usada para verificar se as alterações realizadas no componente 

automotivo minimizaram os impactos ambientais gerados, principalmente na fase de 

produção de matéria-prima e fase de uso [7], [8]. As blendas das poliamidas PA610 e 

PA1010 podem atender muito bem essas demandas, pois combinam boa resistência 

mecânica com alto conteúdo de recursos renováveis [9]. Em um estudo realizado por 

POLKOWSKI et al. [9] verificou-se que blendas PA610/PA1010 apresentaram uma 

resistência mecânica muito próxima dos valores da poliamida PA610 pura, ou seja, um 

valor muito alto. Os autores também pontuaram a presença nas blendas de propriedades 

mecânicas intermediárias entre os polímeros puros, o que caracteriza a possibilidade de 

miscibilidade [9]. 

Poliamidas biorenováveis como PA610 e PA1010 já estão disponíveis 

comercialmente, no entanto ainda há poucos estudos publicados que comparam seus 

impactos ambientais aos de poliamidas petroquímicas. A maioria das aplicações é 

relacionada a polímeros com maior grau de consumo global como poliamidas PA6 e 

PA66, polietileno, polietileno tereftálico e poliéster [10]–[15]. A partir dos resultados 

obtidos dessa caracterização ambiental, é possível comparar os ciclos de vida dos 

polímeros biorenováveis e os petroquímicos, principalmente em termos de emissões de 

gases de efeito estufa (GEE). Esse parâmetro, que também pode ser chamado de índice 

de mudança climática, é um dos indicadores de categoria mais avaliados quando se leva 

em consideração o desempenho ambiental de componentes automotivos [8], [16]–[19]. 

Nesse estudo foram avaliadas as propriedades mecânicas das poliamidas 

biorenováveis PA610 e PA1010, e a partir desses resultados foi realizado o 

dimensionamento de tubos automotivos. Dessa forma, estudou-se como o uso de 

poliamidas de origem biorenovável e mais resistentes que a PA12 contribuem com a 

redução das emissões de gases de efeito estufa de tubos automotivos. A metodologia de 

avaliação de ciclo de vida foi utilizada para estimar as emissões ao longo de todo o ciclo 
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de vida do tubo automotivo e comparar os resultados entre as poliamidas biorenováveis 

(PA610 e PA1010) e a poliamida 12.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar as emissões de gases de efeito estufa de um tubo automotivo a partir de 

uma abordagem de avaliação de ciclo de vida utilizando poliamidas (PA1010 e PA610) 

de origem biorenovável e mais resistentes que a poliamida petroquímica atualmente 

utilizada (PA12). 

2.2 Objetivos Específicos 

a) Avaliar a influência de cada fase na emissão total de CO2eq durante todo o ciclo 

de vida de tubos automotivos de PA12; 

b) Analisar as propriedades mecânicas e seu efeito no dimensionamento de tubos 

para a aplicação em transporte de combustível no veículo automotivo; 

c) Investigar a influência da utilização de poliamidas biorenováveis nas emissões 

de gases de efeito estufa e comparar com a poliamida petroquímica durante a 

etapa de produção da matéria-prima para o caso de tubos de transporte de fluido 

combustível automotivo; 

d) Avaliar o efeito da utilização da poliamida 1010 e poliamida 610 no impacto 

ambiental durante todo o ciclo de vida de tubos de transporte de fluido 

combustível automotivo. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Poliamida 12 

Nos últimos anos, os materiais plásticos assumiram um papel de protagonismo 

dentro da indústria automobilística e superaram o volume de aço utilizado [20]. Dentre 

os polímeros utilizados, as poliamidas se destacam pela combinação das seguintes 

propriedades: versatilidade, resistência química, moldabilidade e resistência mecânica 

em altas temperaturas [21], [22]. Ao ser obtido pela primeira vez nos anos de 1930, esse 

conjunto de macromoléculas lineares de carbono unido por ligações amida despertou 

rapidamente grande interesse industrial. Por apresentar propriedades mecânicas e 

térmicas tão boas quanto às dos metais, logo foi introduzida nos carros como substituto 

das linhas de combustíveis de aço, principalmente por atender muito bem as demandas 

ambientais e de flexibilidade. Atualmente o mercado de termoplásticos para linhas de 

combustíveis está concentrado majoritariamente na poliamida 12 [3], [23]. 

A poliamida 12 começou a ser estudada no final dos anos 50 e apresentou um 

desenvolvimento simultâneo entre várias empresas do setor como a Organico, Emser, e 

Chemistry, diferente das poliamidas PA6, PA6,6 e PA11.  Dessa forma, foram 

produzidas várias rotas diferentes de síntese do laurolactam a partir do butadieno 

tridimerizado [24]. A Figura 1 mostra a via mais econômica e comercialmente utilizada 

de obtenção do monômero da poliamida 12 a partir da trimerização do butadieno [23], 

[25]. 

 

Figura 1. Rota de síntese do lauractam modificada [23]. 

Após a síntese do laurolactam é preciso realizar uma polimerização em duas 

etapas para a obtenção da poliamida 12. A primeira fase é responsável pela quebra do 

seu anel e formação do ácido w-aminolaurico através de uma polimerização hidrolítica, 
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reação que ocorre em altas temperaturas e pressões devido à baixa solubilidade do 

monômero em água. Ao fim da primeira etapa é obtido um oligômero e para aumentar a 

sua massa molar é realizada a segunda etapa da polimerização ao retirar a água do reator 

e adicionar mais laurolactam em pressões reduzidas, sendo por fim formada a poliamida 

12 [23], [25]. São utilizados ácidos carboxílicos e aminas como terminadores de reação 

a fim de se alcançar o comprimento de cadeia desejado. Também é possível obter a 

poliamida 12 por meio da polimerização aniônica do laurolactam na ausência completa 

de água. No entanto, a proximidade entre as temperaturas de fusão do lactam (153°C) e 

a da poliamida (180°C) dificulta a realização do processo abaixo da temperatura de 

fusão do polímero [23], [25]. 

As propriedades das poliamidas estão intimamente associadas à razão entre a 

quantidade de grupos amida (NHCO) e o número de átomos de carbono entre eles. Tal 

relação é conhecida como frequência de amida FA [4]. Dentre as poliamidas comerciais 

(PA 6, PA 6,6 e PA 11), a poliamida 12 é a que apresenta a menor frequência de amida 

e consequentemente o menor número de ligações de hidrogênio devido ao elevado 

número de átomos de carbono presente no mero. Dessa forma, a PA12 apresenta as 

seguintes propriedades: baixas absorção de água e cristalinidade, e altas estabilidade 

dimensional, processabilidade e resistência química [4], [26].  

A possibilidade de se manter estável mesmo em meios agressivos como 

solventes orgânicos, metanol e petróleo está relacionada à sua elevada resistência 

química, resultado de uma baixa interação com substâncias químicas e aprimorada pela 

pequena absorção de água [24], [25]. Apesar da PA12 atender muito bem aos requisitos 

necessários para atuar como tubo combustível, a indústria automotiva está sempre em 

busca de materiais alternativos mais leves, ambientalmente amigáveis e com melhor 

desempenho como, por exemplo, a PA1010 e PA610. 

3.2 Poliamida 1010 e Poliamida 610 

Tanto a PA610 quanto a PA1010 pertencem ao mesmo grupo de poliamidas 

alifáticas de cadeia linear, entretanto a pequena diferença entre o tamanho de cadeia 

gera propriedades levemente diferentes entre ambas. A PA1010 é um polímero de 

engenharia com propriedades intermediárias entre as populares poliamidas PA6 e PA12 

com a vantagem de ser 100% obtida do óleo da mamona por meio dos monômeros 

ácido sebático e diamina decametileno. A proximidade do número de carbonos entre as 
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ligações amida com a estrutura da PA12 tornam propriedades como resistência 

mecânica e absorção de água bastante semelhantes. Isso é verificado devido ao pequeno 

número de grupos amida para formar ligações de hidrogênio com a água comparado 

com a grande quantidade de grupos metila [26], [27]. 

Assim como a PA1010, a PA610 também é um copolímero de estrutura do tipo 

AABB e sua principal aplicação está associada a cerdas e escovas [26]. Apenas 63% de 

sua composição são obtidas pelo ácido sebático derivado do óleo de mamona e 

consequentemente é considerada de origem renovável. Os 37% restante tem como 

matéria prima um composto derivado de petróleo chamado diamina hexametileno. A 

menor quantidade de átomos de carbono apresentada pela PA 610 favorece a formação 

de ligações de hidrogênio melhorando as suas propriedades mecânicas em relação a PA 

1010 e a PA12, como verificado na Tabela 1 [3], [23], [28]. Tal propriedade está 

diretamente associada às diferenças entre as regiões cristalinas e amorfas.  

Tabela 1.Propriedades mecânicas da PA 12, PA 1010 e PA 610 [29]. 

Poliamida Resistência à Tração (MPa) Módulo de Elasticidade (MPa) 

Poliamida 12 45 1400 

Poliamida 1010 54 1800 

Poliamida 610 61 2100 

Poliamida 6 80 3000 

 

3.3 Propriedades Mecânicas das Poliamidas 

A poliamida é conhecida por combinar na mesma estrutura regiões cristalinas e 

amorfas, sendo então considerada como um polímero semicristalino [29]. Ambas as 

regiões se comportam de formas distintas quando uma solicitação é aplicada e 

consequentemente alteram as propriedades mecânicas de maneira diferente. Enquanto a 

parte aleatória (amorfa) está relacionada à resistência ao impacto e tenacidade da 

poliamida, a fase ordenada (cristalina) influencia diretamente a resistência mecânica e o 

módulo de elasticidade [29]. Dessa forma, o aumento da resistência mecânica e módulo 

de elasticidade nas poliamidas está associado a fatores que alteram principalmente a sua 

cristalinidade, tais como frequência de amida (F.A), efeito ímpar-par e simetria [23], 

[29]. Tais aspectos serão descritos a seguir. 
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A frequência de amida pode ser definida como a razão entre as quantidades de 

grupos metileno e amida (CH2/CONH), e está relacionada ao nível de densidade de 

ligações de hidrogênio apresentado na poliamida [5]. A presença de um grupo altamente 

polar como a amida possibilita a atração eletrostática intermolecular entre a carboxila e 

o NH, e consequentemente a aproximação das cadeias para a formação das regiões 

cristalinas. Essas regiões são unidas através de ligações de hidrogênio, as quais têm sua 

densidade vinculada ao valor da FA [5], [29], [30]. A Tabela 2 apresenta a frequência de 

amida para poliamidas com diferentes tamanhos de cadeia.  

Tabela 2. Frequência de Amida (F.A) e unidade repetitiva das poliamidas PA6, PA610, PA1010 

e PA12. 

Poliamida Estrutura F.A 

PA6 

 

6 

PA610 

 

7 

PA1010 

 

9 

PA12 

 

12 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 2, poliamidas com maiores 

comprimentos de cadeias de alcano (PA12) também apresentam maior F.A, enquanto o 

comportamento inverso é observado para poliamidas (PA6) com menos grupos CH2 na 

unidade repetitiva. A redução da FA resulta no aumento da influência do grupo amida e 

tem como consequência a presença de uma maior densidade de ligações de hidrogênio 

[5]. Esse efeito causa uma maior coesão na região cristalina devido ao aumento da 

aproximação das cadeias, possibilitando um maior módulo de elasticidade e resistência 

mecânica à poliamida [5]. Apesar de uma maior densidade de grupo amida acelerar o 

processo de cristalização, a redução da sua concentração também pode causar o mesmo 
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fenômeno já que as cadeias poliméricas mais flexíveis possibilitam maiores taxas de 

cristalização [23]. 

Outro fator importante que altera a cristalização das poliamidas é a configuração 

ímpar-par de sua estrutura, a qual está relacionada ao número de carbonos entre as 

ligações amida. Dessa forma, as poliamidas PA6, PA7, PA610, PA57 e PA67 são 

classificadas respectivamente como par, ímpar, par-par, ímpar-ímpar e par-ímpar. 

Conforme pode ser visto na Figura 2, as poliamidas par-par apresentam como vantagem 

a disponibilidade dos grupos CO e NH em ambos os lados, diferente das poliamidas 

ímpar-ímpar, por exemplo [23].  

 

 

 

Figura 2. Disposição dos grupos CO e NH ao longo das cadeias de a)PA610, b)PA1010 e PA75. 

Também é indicada nas estruturas da PA610 e PA1010 a presença de seus centros simétricos 
[23]. 

Essa configuração do grupo amida na poliamida par-par proporciona uma alta 

polaridade associada à formação de um grande número de ligações de hidrogênio, tendo 

em vista a equivalência dos arranjos paralelos e antiparalelos presentes nas poliamidas 

AABB (PA1010 e PA610). Dessa forma, verifica-se uma alta coesão interna da região 

cristalina e como consequência o aumento da resistência mecânica em relação às 

poliamidas impar, par e AB [23]. Na Figura 2 também se observa a presença de centros 

simétricos nas PA610 e PA1010, ambas poliamidas AABB par-par. Isso também 

favorece o aumento da taxa de cristalização quando a concentração de grupos amida são 

equivalentes [23]. 

As três poliamidas (PA12, PA1010 e PA610) avaliadas nesse trabalho pertencem 

à família das alifáticas de cadeia linear, no entanto se diferem quanto à sua 

a) 

b) 

c) 
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classificação. A PA12 é denominada como poliamida AB par, enquanto as outras duas 

são classificadas como AABB par-par. Na Tabela 1 são apresentados os seus 

respectivos valores de resistência à tração e módulo de elasticidade, os quais são 

influenciados por frequência de amida, efeito impar-par e centros simétricos, como dito 

anteriormente. Diante das boas propriedades mecânicas apresentadas pelas PA610 e 

PA1010, ambas são potenciais substitutas da PA12 na produção de tubos automotivos, 

principalmente por meio da formação de blendas. 

3.4 Blendas Poliméricas 

A principal forma atualmente utilizada para atender às demandas específicas de 

mercado e simultaneamente contornar a complexidade de sintetizar novos polímeros é 

através da mistura física dos já existentes [31]. Essa mistura é amplamente conhecida 

como blenda e suas propriedades finais estão intimamente relacionadas ao nível de 

interação molecular, ou seja, grau de miscibilidade [31]. As blendas miscíveis são as 

mais atrativas comercialmente por se comportar como um material de fase única, além 

de apresentar propriedades intermediárias em relação às dos polímeros puros de acordo 

com a variação das composições da mistura polimérica. Nas blendas imiscíveis é 

verificado o comportamento oposto. Nesta última, a adesão deficiente na interface das 

fases causa uma deterioração das propriedades em relação aos polímeros 

individualizados [31]. 

A afirmação a respeito da miscibilidade da blenda deve ser realizada com muito 

cuidado, tendo em vista que a avaliação de suas propriedades de forma individualizada 

pode induzir a erro [32]. Nem todos os métodos de caracterização podem ser utilizados 

para constatar a miscibilidade da blenda, pois é preciso identificar se houve uma mistura 

em grau nanométrico (entre 10 e 20 nanômetros) [32]. O estudo da modificação da 

temperatura de transição vítrea (Tg) e/ou das propriedades reológicas através da 

variação da composição da blenda é uma das formas mais comuns para avaliar a 

miscibilidade das blendas. Por outro lado, a partir dos resultados de propriedades 

mecânicas é possível se constatar apenas um indicativo de miscibilidade. Tal 

caracterização não fornece um resultado conclusivo por seu grau de sensibilidade se 

restringir às interações na interface da blenda (escala micrométrica), mas evidencia uma 

relação entre ambos [33]. 
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Dentre as propriedades mecânicas, as que são mais coerentemente alteradas pela 

miscibilidade da blenda são tensão de escoamento e resistência mecânica [33]. Ambas 

apresentam comportamentos semelhantes em sistemas miscíveis que é caracterizado por 

valores intermediários de acordo com a composição da blenda. Nesse caso, não se 

ultrapassa os limites inferior e superior dos polímeros puros. O mesmo não é verificado 

em sistemas imiscíveis, apresentando para algumas composições de blenda 

propriedades até mesmo inferiores as dos polímeros puros. Ainda de acordo com 

PUKANSKY et al. [33], o módulo de elasticidade pode se comportar de forma diferente 

das propriedades anteriores, pois ele possui uma menor sensibilidade a modificações 

interfaciais e morfológicas.  

Tendo em vista que a poliamida desempenha um papel estrutural nos tubos 

automotivos, o dimensionamento desse último é realizado a partir de suas propriedades 

mecânicas. Tal dimensionamento deve garantir a resistência do tubo às variações das 

pressões internas do combustível sem a ocorrência de fratura. 

3.5 Dimensionamento Mecânico de Tubos Termoplásticos 

Os diversos tipos de tubo termoplásticos disponíveis no mercado podem ser 

classificados como finos ou espessos a depender da razão entre a espessura da parede e 

o raio interno. Se ela apresentar uma relação superior a 0,5, considera-se um tubo de 

parede espessa e seu dimensionamento é calculado a partir da equação de Lame. No 

entanto, tubos automotivos apresentam uma relação menor ou igual a 0,5 e são 

classificados como tubos finos. Este é então dimensionado a partir da equação de 

Barlow (Equação 1) [34]: 

      
   

 
                                                    Equação 1 

Como observado na equação acima, a tensão circunferencial admissível (    ) 

pelo tubo é consequência da pressão interna exercida pelo fluido na parede (P), do raio 

interno (r) e da espessura da parede (t). A      é definida como a tensão circunferencial 

máxima admitida em um sistema tubular sob pressão [35]. Considera-se que a tensão 

circunferencial alcança um valor crítico quando ela provoca uma deformação plástica 

acentuada capaz de gerar uma ruptura dúctil no tubo, ou seja, ocorre uma falha [36]. 
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A tensão circunferencial crítica (  
 ), a qual é relacionada ao rompimento do 

tubo, é influenciada principalmente pela temperatura e propriedades mecânicas do 

polímero. O aumento da temperatura é um fator de alta relevância na redução da 

resistência mecânica dos polímeros, devido ao aumento do movimento das 

macromoléculas e enfraquecimento das ligações de hidrogênio intermoleculares [34]. 

Dessa forma, a determinação da tensão circunferencial crítica deve considerar a 

resistência à ruptura do tubo na temperatura máxima de aplicação. A partir disso, as 

dimensões do tubo são definidas. 

A forma convencional de determinar a tensão circunferencial crítica (σϴ
0
)  de um 

tubo é através do aumento da pressão interna do fluido até a ruptura dúctil [36]. No 

entanto,   
  também pode ser determinada de forma aproximada utilizando propriedades 

mecânicas obtidas por ensaio de tração conforme demonstrado por GERMAIN [36]. 

Neste estudo, verificou-se que a partir da Equação 2 é possível obter valores 

aproximados da tensão circunferencial crítica do ensaio de ruptura em tubos, tornando 

mais prático o desenvolvimento de novos tubos automotivos a partir de potenciais 

substitutos da poliamida. 

   
      

 √                                             Equação 2 

Na equação acima, a tensão circunferencial crítica (σϴ
0
) é obtida utilizando a 

tensão de ruptura (    e a deformação crítica (    . Essas duas últimas são propriedades 

obtidas nos gráficos de tensão-deformação de materiais poliméricos e serão descritas a 

seguir. GERMAIN [36] estabeleceu como tensão de ruptura (    a tensão máxima 

obtida até a deformação uniforme da poliamida, tendo em vista que as poliamidas 

apresentam um elevado grau de deformação antes da ruptura. Já a deformação crítica 

corresponde a deformação na curva tensão-deformação referente à tensão crítica (   ). 

A tensão crítica é obtida a partir da Equação 3, utilizando o valor da tensão de ruptura 

(   . 

      
√ 

 
                                                  Equação 3 

3.6 Avaliação de Ciclo de Vida 

Os materiais podem gerar diferentes impactos ambientais durante a produção, 

processamento, uso e fim de vida. São exemplos de impactos gerados: produção de 
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substância capazes de aumentar a acidez de mares e rios, uso exagerado de fontes não 

renováveis que podem proporcionar o seu esgotamento, emissão de gases que podem 

destruir a camada de ozônio e outros [6]. No entanto, a emissão de gases de efeito estufa 

é uma das principais variáveis avaliadas nos estudos sobre o desempenho ambiental de 

componentes automotivos, pois tais gases estão diretamente associados aos efeitos da 

mudança climática [16], [18], [37], [38]. O fenômeno de mudança climática foi 

constatado a partir do acompanhamento do aumento da temperatura média global ao 

longo dos anos, principalmente a partir da metade do século XX [39]. Apesar do 

processo de aquecimento do planeta ser algo natural, a emissão de gases de efeito estufa 

em decorrência da atividade humana é um dos principais responsáveis por modificar a 

composição da atmosfera e acelerar o aumento da temperatura média global [39], [40]. 

Os combustíveis fósseis são as principais fontes desses tipos de gases, como gás 

carbônico (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) e no período entre 1970 e 2004 

foi observado um aumento da emissão desses compostos de 70% [39].  

A principal preocupação quanto às consequências do aquecimento global está 

associado ao impacto que isso pode causar aos ecossistemas e organismos do planeta 

[41]. Dessa forma, eventos climáticos extremos como ondas de calor e tempestades 

podem tornar-se mais frequentes e duráveis caso o aumento da temperatura global não 

se estabilize em 1,5°C até o ano de 2050, em relação à temperatura do período pré-

Revolução Industrial [41]. A principal forma de alcançar esse objetivo é reduzir o nível 

de emissão de GEE dentro de uma perspectiva que avalie todo o ciclo de vida do 

produto.  

Os primeiros estudos a considerar a interação do ciclo de vida dos produtos com 

o meio ambiente sugiram no final dos anos 60 e destinou-se a avaliar os impactos 

ambientais de diferentes materiais (metais, polímeros e vidros) ao longo das etapas de 

aquisição da matéria-prima, produção, uso e fim de vida de garrafas de cerveja. Nesse 

mesmo período, a sociedade começava a despertar para as primeiras evidências do 

aquecimento global, depleção de recursos naturais e crise do petróleo [6], [7]. No 

entanto, foi apenas a partir dos anos 90 que a organização de eventos internacionais pela 

SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) resultou na elaboração 

das normas 14040 e 14044 pela ISO [42], [43]. A partir desse momento, padronizou-se 

a avaliação de ciclo de vida como uma metodologia e várias publicações surgiram sobre 

o tema [6], [7]. 



 
 

14 
 

De acordo com a ISO 14040 [42], avaliação de ciclo de vida é definida como “a 

compilação e avaliação das entradas, saídas e impactos ambientais potenciais do sistema 

do produto através do ciclo de vida”. Sua estrutura, conforme observado na Figura 3, é 

dividida em quatro etapas: definição de objetivo e escopo, análise de inventário, análise 

de impacto e interpretação [42].  

 

Figura 3.Estrutura da metodologia de avaliação de ciclo de vida modificada [42]. 

A primeira etapa é a definição do objetivo e escopo, e serve para nortear a 

execução do trabalho. É importante sempre revisitá-la durante a execução de cada fase 

para garantir uma conclusão coerente com o objetivo almejado. Sua estrutura deve 

apresentar a aplicação de interesse, motivos para a sua realização e como os resultados 

serão comunicados. Após a definição desses aspectos gerais, define-se no escopo como 

o objetivo será alcançado. A função desempenhada pelo objeto de estudo deve ser 

descrita claramente nesse tópico e a unidade funcional (U.F.) irá determinar a 

quantidade e/ou as dimensões do material necessárias para realizar essa função. 

Consequentemente define-se quanto de material será necessário na saída do processo 

para a unidade funcional executar corretamente sua função. Tal parâmetro é chamado 

fluxo de referência e será utilizado para os cálculos de consumo de recursos e emissões 

[42], [44]. Deve ainda constar no escopo a descrição do sistema delimitando seus 

limites, o método de avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV) utilizado com a 
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descrição das suas categorias de impacto escolhidas e informações a respeito dos dados 

(fonte, forma de organização, controle de qualidade) a serem obtidos [42], [43], [45].  

A etapa seguinte é a análise do inventário na qual os dados referentes ao 

consumo de recursos e emissões serão coletados e organizados a partir de fontes 

primárias ou secundárias. O mais recomendado é utilizar o máximo possível de fontes 

primárias de dados, pois sua aquisição é realizada diretamente pelo próprio pesquisador 

na unidade de processo. No entanto, nem sempre essa forma de obtenção está 

disponível, principalmente quando se trata da produção de matéria-prima. Então, a 

solução é buscar dados publicados em artigos científicos, bancos de dados e estatísticas 

governamentais. Outra possibilidade é a obtenção por meio de cálculos e/ou estimativa 

[42], [43], [45], [46]. Em ambos os casos tem-se uma fonte secundária de dados. 

A operação de análise da qualidade dos dados dentro da fase de inventário é 

muito importante. Tanto a probabilidade deles realmente pertencerem aos processos 

envolvidos (confiabilidade) quanto à comprovação do uso correto dos procedimentos 

para sua obtenção (validação) devem ser levados em consideração. Tal abordagem evita 

conclusões baseadas em valores equivocados. Uma das formas mais utilizadas para a 

validação dos dados é através de comparação entre diferentes fontes e/ou balanços de 

massa e energia. Além de descrever a forma como foram coletados, deve-se também 

informar na seção de qualidade de dados a sua origem, representatividade, consistência, 

e demais aspectos. Ao final dessa etapa será obtida uma tabela de inventário a qual será 

utilizada como base para a terceira etapa da avaliação de ciclo de vida [42], [43], [45], 

[46]. 

Apesar das ISO 14040 [42] e ISO 14044 [43] descreverem de forma clara e 

objetiva a primeira, segunda e quarta etapa da ACV, o mesmo não ocorre para a etapa 

de Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida (AICV). Tal fato é atribuído à falta de 

consenso em torno de um único método que relacione as emissões e recursos 

consumidos na etapa de inventário com os impactos ambientais potenciais gerados. Isso 

possibilitou o desenvolvimento de vários procedimentos diferentes como ILCD, CML 

2001, ReCiPe, LUCAS, LIME, TRACI, Impact 2002, Ecoindicator 99 e outros, os quais 

se diferenciam principalmente por dois aspectos: a abordagem utilizada (midpoint e 

endpoint) e a abrangência de atuação (local ou global). Esses dois fatores citados 

anteriormente devem ser considerados no momento de escolher o melhor método para a 

AICV [42], [43], [47], [48].  
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Grande parte dos métodos de AICV foi elaborada por países desenvolvidos e 

consequentemente possuem uma área de aplicação restrita aos impactos ambientais 

nessas localidades (Europa, América do Norte e Japão). Apesar disso, alguns métodos 

como CML 2001, Ecoindicator 99, Impact 2002 apresentam categorias de impacto de 

abrangência global e podem ser aplicados em países de fora desse grupo, como o Brasil. 

Dentre os métodos citados acima, os mais tradicionais e consolidados no mundo são os 

dois primeiros [47]. 

A principal diferença entre o CML 2001 e o Ecoindicator 99 está relacionada à 

abordagem utilizada, que é respectivamente midpoint ou endpoint. Tal abordagem irá 

determinar o alcance do impacto ambiental potencial conforme visualizado na Figura 4.  

 

Figura 4. Representação modificada do caminho de impacto iniciado na captação de dados 

referentes a consumo de recursos e emissão de substâncias químicas (laranja) até a associação 
com determinada categoria de dano (verde) [49]. 

A Figura 4 representa o caminho do impacto iniciado na obtenção dos dados de 

consumo de recursos e emissão de substâncias químicas (laranja) e finaliza na 

associação com categorias de dano (verde). Categorias de danos são áreas que devem 

ser protegidas como recursos Minerais e fósseis, qualidade de ecossistema e/ou saúde 

humana. O método endpoint é caracterizado por percorrer todo esse caminho de 

impacto, tornando seus resultados mais facilmente compreendidos pela sociedade. No 

entanto, a sua natureza significantemente qualitativa eleva o grau de incerteza [42], 

[43], [45], [50]. 
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Por outro lado, quando o método alcança apenas uma posição intermediária 

entre a aquisição de dados e a categoria de ano tem-se a abordagem midpoint. Dessa 

forma, seus resultados serão apresentados na forma de impactos ambientais potenciais e 

são chamados de categorias de impacto (azul). Apesar de utilizar termos mais distantes 

do entendimento da maioria da população, como potencial de aquecimento global 

(PAG), mudanças climáticas, eutrofização, acidificação e outros, eles possuem um 

caráter mais quantitativo e consequentemente menor grau de incerteza. Portanto, diante 

da combinação de categorias de impacto de alcance global com a maior precisão da 

abordagem midpoint, pode-se afirmar que o CML 2001 é o método mais adequado para 

ser aplicado neste trabalho [42], [43], [45], [47], [50]. 

Como dito anteriormente, a etapa de AICV é a mais complexa por ser necessário 

relacionar o consumo de recursos e emissões com os impactos ambientais potenciais 

gerados. Sua estrutura é dividida em quatro fases: classificação, caracterização, 

normalização e ponderação [42], [43], [45]. Primeiramente é realizada a fase de 

Classificação, na qual se agrupam e se distribuem as emissões conforme a similaridade 

do seu impacto ambiental potencial. Tal impacto ambiental potencial dentro da ACV é 

chamado por categoria de impacto e representa a ameaça das emissões ou consumo de 

recursos para elementos ambientais específicos como camada de ozônio, ecossistemas 

aquáticos e terrestres. Também podem representar efeitos climáticos como mudança 

climática, acidificação, eutroficação e outros [42], [43], [45]. Como esse trabalho busca 

avaliar a emissão de gases de efeito estufa ao longo do ciclo de vida de tubos 

automotivos, optou-se pela categoria de impacto mudança climática. Essa categoria de 

impacto é uma das mais relevantes e está presente na grande maioria dos estudos de 

avaliação de ciclo de vida de componentes automotivos [2], [16]–[18], [51]. 

A categoria de impacto mudança climática avalia a absorção de radiação de 

calor na atmosfera como consequência das emissões antrópicas de gases que contribuem 

para esse fenômeno. Tal impacto na atmosfera é chamado de forçamento radiativo e 

tem-se o efeito estufa quando resulta no aquecimento da superfície do planeta [45]. 

Dentro da avaliação de ciclo de vida, o forçamento radiativo acumulado de cada gás de 

efeito estufa é denominado como potencial de aquecimento global (PAG). Ele é um 

fator de caracterização que representa especificadamente a magnitude do prejuízo 

causado por determinada emissão gasosa, levando em consideração seu espalhamento e 

permanência no ambiente  [52].  
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O cálculo do PAG é realizado pelo IPCC (Intergovernmental Panel of Climate 

Change) e possui como vantagens a baixa incerteza e a revisão periódica [45], [53]. O 

potencial de aquecimento global de cada 1 kg de gases de efeito estufa (GEE) usa como 

referência a quantidade de dióxido de carbono (CO2) que proporcionaria o mesmo efeito 

de absorção infravermelha em relação ao tempo. Há muito gases classificados como 

GEE, sendo os quatro mais importantes: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

óxido nitroso (N2O) e halocarbonetos (como por exemplo o CFC-11)  [53]. Abaixo é 

apresentada a Tabela 3 com o PAG para cada um desses gases considerando 2 intervalos 

de tempo diferentes: 20 e 100 anos. Como o CO2 é utilizado como referência para o 

cálculo dos outros PAG’s, seu valor é 1. 

Tabela 3. PAG retirados do relatório do IPCC referente ao ano 2010 [1]. 

GEE PAG20 PAG100 

CO2 1 1 

CH4 84 28 

N2O 264 265 

CFC-11 6900 4660 

 

Através da tabela, observa-se que os gases listados contribuem de forma 

diferente para o processo de aquecimento do planeta. Considerando a emissão da 

mesma quantidade desses quatro gases tanto no horizonte temporal de 20 anos (PAG20) 

quanto em 100 anos (PAG100), nota-se o CFC-11 como o mais prejudicial. Além de 

variar quanto ao tipo de emissão, o potencial de aquecimento global também pode ser 

significativamente influenciado pelo horizonte temporal [54]. O PAG100 foi 

recomendado pela primeira vez no protocolo de Kyoto e permanece até hoje como o 

mais utilizado por levar em consideração um tempo distante o suficiente para verificar 

os efeitos em longo prazo e apresentar um nível aceitável de incertezas [53]. 

Após a fase de classificação, é realizada a caracterização. Nesta fase, calcula-se 

o valor referente a cada categoria de impacto escolhida anteriormente. O cálculo do 

índice de Mudança Climática é realizado utilizando a seguinte equação: 

                    ∑(                             Equação 4 

A equação acima mostra que a quantidade emitida (mi) de determinado GEE é 

multiplicada por seu PAG correspondente. Consequentemente, é realizado o somatório 
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dos produtos obtidos referente a cada gás e o índice de mudança climática é então 

obtido [45].  

As duas próximas etapas da ACV são opcionais: normalização e ponderação. A 

normalização é realizada com base em um dado valor de referência temporal de modo a 

melhorar a percepção de sua relevância, principalmente em termos quantitativos. A 

última fase é a de ponderação, na qual a importância das categorias de impacto é 

relacionada a diferentes fatores numéricos [42], [43], [45]. 

Com a conclusão da AICV, a Interpretação dos resultados é a quarta e última 

etapa da Avaliação de Ciclo de Vida. Nesta etapa os resultados obtidos anteriormente 

são comparados e verificados se estão de acordo com objetivo e escopo [42], [43], [47], 

[55]  

Todas essas etapas da avaliação de ciclo de vida são realizadas com o objetivo 

de identificar a fase mais danosa para o meio ambiente ao longo do ciclo de vida do 

produto e a partir disso buscar por alternativas que melhorem o seu desempenho 

ambiental [6]. O ciclo de vida de um componente automotivo compreende basicamente 

quatro etapas: produção da matéria-prima, processamento, fase de uso e fim de vida. 

Grande parte dos impactos ambientais de um automóvel se concentra durante a fase de 

uso, o que justifica a prioridade em reduzir o consumo de combustíveis utilizando 

materiais mais leves [56]. Apesar de não se comparar a fase de uso, a produção de 

matéria-prima também é responsável por uma alta emissão de GEE. A soma das 

emissões geradas na fase de produção da matéria prima e na fase de uso pode ser 

responsável por cerca de 90% dos impactos ambientais dos componentes automotivos 

[17]. A seguir serão descritas as fases do ciclo de vida de componentes automotivos e as 

alternativas para reduzir os impactos ambientais gerados em cada uma delas. 

3.6.1 Produção de matéria-prima 

Há muitos fatores que justificam a hegemonia do uso de poliamidas 

petroquímicas como o baixo custo ou a falta de opções biorenováveis comercialmente 

disponíveis [57]. Um exemplo é a poliamida 12 utilizada na fabricação de tubos para 

fluidos combustíveis, a qual é comercialmente obtida apenas por derivados do petróleo. 

Poliamidas derivadas desse tipo de recurso emitem muito CO2 para serem produzidas 

devido ao alto gasto energético associado à síntese desse material e por serem obtidos 

de um recurso fóssil.  
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 A única fonte não fóssil para obtenção de poliamidas comerciais disponível na 

atualidade é a mamona (Ricinus comunnis L.), considerada uma fonte renovável por não 

haver o comprometimento do seu abastecimento natural pelas taxas de exploração 

aplicadas [57]. A partir dessa biomassa é possível obter tanto a poliamida 1010 quanto a 

poliamida 610. A poliamida 1010 é produzida através da polimerização entre ácido 

sebácico (diácido) e a diamina decametileno (diamina), ambos monômeros derivados do 

óleo da mamona [28]. Como todos os carbonos de sua cadeia derivam de biomassa, 

pode-se concluir que a PA1010 é formada apenas por carbono biogênico e 

consequentemente 100% de origem renovável [28], [57], [58]. 

O desenvolvimento de poliamidas AABB totalmente de origem renovável se 

depara com dificuldades na obtenção de determinados compostos químicos a partir de 

biomassa como diaminas. Esse é o caso da PA610, uma poliamida parcialmente de 

origem renovável resultado da copolimerização entre o ácido sebácico (BB) do óleo da 

mamona com o composto petroquímico diamina hexametileno (AA) [28]. Através da 

identificação da concentração de isótopos de carbono 14, é possível constatar que 

apenas 63% dessa poliamida são obtidas a partir de biomassa [57]. O conhecimento de 

tal parâmetro é de fundamental importância ao considerar a conversão da cadeia 

carbônica polimérica para CO2. 

Em um primeiro momento é natural supor uma menor emissão de CO2 de 

origem fóssil por parte dos polímeros biorenováveis em relação aos petroquímicos, 

devido principalmente à absorção de gás carbônico durante o processo de fotossíntese 

das plantas. Esse mecanismo possibilita que o CO2 biogênico, gerado através da 

conversão do carbono de biomassa e seus derivados em CO2, seja compensado durante 

o cultivo agrícola. Ao final, apenas o CO2 e demais emissões de origem fóssil (NOx, 

SOx e outros) são contabilizados [59]. No entanto, nem sempre os polímeros 

biorenováveis geram menos CO2 que os petroquímicos. Esse comportamento é 

verificado quando a aplicação acentuada de fertilizantes para modificação do uso da 

terra produz uma fonte significativa de emissão de GEE [14]. Dessa forma, apenas pela 

contabilização de todas as emissões ao longo do ciclo de vida é possível verificar se tal 

substituição favoreceu a redução de impactos ambientais.  
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3.6.2 Processamento 

A segunda etapa do ciclo de vida do tubo automotivo corresponde ao seu 

processamento, onde ocorre a entrada de matéria-prima e a saída como tubo automotivo. 

Essa fase é caracterizada pelo uso de equipamentos de intenso consumo de energia, 

como a extrusora, por exemplo [60]. No entanto, quando se trata de componentes 

automotivos, o consumo de energia durante o processamento é muito baixo quando 

comparado à produção da matéria-prima e a fase de uso [6]. 

A emissão de gases de efeito estufa durante o processamento é quantificada em 

termos da unidade de massa produzida [6]. De acordo com GHG PROTOCOL [61], tais 

emissões durante essa etapa são classificadas como diretas ou indiretas. As emissões 

diretas são geradas no mesmo local do agente reportante, sendo elas controladas por ele 

próprio. As emissões indiretas, no entanto, são resultantes de operações do agente 

reportante, mas geradas em outro local [61]. Ou seja, as emissões decorrentes do uso de 

energia elétrica nas indústrias ocorrem na usina geradora. O processo de extrusão de 

tubos automotivos possui quantidades insignificantes de emissão direta, sendo a maior 

parte dos gases de efeito estufa gerada como consequência do consumo de energia 

elétrica. Dessa forma, as emissões de GEE associadas à etapa de processamento estão 

intrinsicamente relacionadas à energia consumida para a produção de cada unidade 

funcional do processo, e será significantemente maior com o aumento da dependência 

da matriz elétrica de combustíveis fósseis. 

A matriz elétrica brasileira é formada por diferentes fontes de energia como 

hidrelétrica, nuclear, termoelétrica, solar e eólica, e consequentemente é caracterizada 

como uma matriz diversificada. Cerca de 90% de toda energia produzida a partir dessas 

usinas está conectada através do Sistema Interligado Nacional (SIN), o qual gerencia a 

produção e transmissão de energia elétrica para todas as regiões do país [62]. Grande 

parte dessa energia que faz parte do SIN é de origem renovável (83,7%), e é gerada 

principalmente pelas usinas hidrelétricas. Os 16,3% restantes são obtidos a partir de 

fontes não renováveis tal como derivados de petróleo, carvão mineral, gás natural e 

nuclear. Como a emissão de GEE se dá de forma indireta pelo consumo de eletricidade, 

torna-se necessário o uso de fatores de conversão para determinar a emissão de CO2 

equivalente, os quais são diretamente influenciados pela diversificação e eficiência da 
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matriz enérgica de cada país [6]. Tal fator é chamado no Brasil de fator de emissão de 

CO2 do Sistema Integrado Nacional (SIN) [63]. 

O fator de emissão de CO2 é um valor numérico médio estimado para um 

determinado período de tempo que considera as emissões de gases de efeito estufa de 

todas as usinas que fazem parte do SIN [63]. O cálculo desse fator é realizado pelo 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e atende ao compromisso de 

elaborar um inventário nacional de emissões antrópicas por fontes e remoções por 

sumidouro de gases de efeito estufa não controlados pelo protocolo de Montreal, tendo 

em vista que o Brasil é integrante da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima [64]. Dessa forma, a partir desse inventário é obtido o fator de 

emissão do subsetor eletricidade, dentro do setor energia. 

O cálculo do fator de emissão segue a metodologia do IPCC (2006) e considera 

os seguintes gases de efeito estufa: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 

hidrofluorcarbonetos, perfluorocarbonos, hexafluoreto de enxofre, óxido de nitrogênio, 

monóxido de carbono e outros compostos orgânicos voláteis não metálicos (NMVOC) 

[64]. Tais emissões computadas são geradas pela combustão de combustíveis fósseis na 

geração de eletricidade, além de emissões fugitivas associadas com a sua cadeia de 

produção, transformação e consumo. Apesar de ser o método mais amplamente 

utilizado, ainda há dificuldades em se incluir as emissões de CH4 gerados pelos 

reservatórios das hidrelétricas [63]. De acordo com o MCTI, o fator de emissão 

brasileiro no ano de 2019 foi de 0,075 kgCO2/kWh [65]. Tal fator é bem inferior ao de 

países que possuem um percentual de dependência da energia elétrica relativamente 

significativo, como EUA e México, ambos com 70% de dependência de combustíveis 

fosseis e que possuem os respectivos fatores de emissão 0,69 kgCO2/kWh e 0,57 

kgCO2/kWh [63]. 

Dessa forma, a categoria de impacto mudança climática na fase de 

processamento é obtida através da multiplicação da energia elétrica consumida para 

produção da unidade funcional do tubo automotivo pelo fator de emissão de CO2 do 

Sistema Interligado Nacional. 
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3.6.3 Fase de Uso 

A fase de uso do veículo está diretamente associada ao consumo de 

combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, ao longo da sua vida útil. A maior parte 

dos impactos ambientais durante o ciclo de vida de um veículo se encontra nessa fase, 

que pode chegar a ser responsável por até 90% do consumo de energia e emissão de 

gases de efeito estufa a depender do componente automotivo avaliado [66]. Dessa 

forma, como um terço do consumo de combustível por parte do veículo é devido ao seu 

peso, o uso de materiais mais leves é uma das principais estratégias para a redução de 

impactos ambientais ao longo da fase de uso [67], [68].  

A relação entre o consumo de combustível e a redução de peso do veículo pode 

ser determinada por diferentes métodos. Nesse trabalho, optou-se por utilizar o modelo 

proposto por KIM et al. [69] (Equação 5), pois o resultado obtido a partir de sua 

equação possibilita obter o consumo de combustível em valores absolutos [69]. Há 

também outro método baseado na diferença de massas entre componentes conforme 

proposto por KOFFLER et al. [70]. No entanto, o resultado do consumo de combustível 

obtido por este modelo é fornecido em termos relativos entre o componente usual e o 

alternativo, sendo então preferível o método de KIM et al. [69] quando se deseja 

apresentar os resultados em números absolutos. A equação proposta por KIM et al. [69] 

para determinar o consumo de combustível na fase de uso (   em litros é 

    
                                                   Equação 5 

onde   
  é o valor de redução do combustível, m é a massa do componente automotivo 

em kg e TD é distância percorrida ao longo da vida útil do veículo. O valor do   
  é um 

parâmetro muito importante, pois seu coeficiente representa o valor da economia de 

combustível em um determinado percurso ao tornar o veículo mais leve [16], [69], [70]. 

De acordo com KOFFLER et al. [70], o valor de redução de combustível para um carro 

movido a gasolina é igual a 0,15 L/(100 km X 100 kg) [70]. Ou seja, são economizados 

0,15 litros de gasolina cada vez que o carro torna-se 100 kg mais leve dentro de um 

percurso de 100 km [70]. Tal coeficiente é definido levando-se em consideração o tipo 

de combustível, características do motor do veículo, ciclo de direção e outros fatores. 

Dentre essas variáveis citadas anteriormente, cabe ao ciclo de direção estabelecer 

parâmetros como velocidade e conjunto de marchas utilizadas dentre as condições em 

que o carro será conduzido. Tais condições são estabelecidas com o objetivo de se 
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aproximar o máximo possível da realidade da direção. Para o cálculo do valor de 

redução de combustível acima citado foram utilizadas as especificações do ciclo de 

direção previstas no New European Driving Cycle (NEDC) [70]. 

De acordo com a SOARES et al. [71], a queima de 1 litro de gasolina emite 3,65 

kgCO2eq. Tal valor leva em consideração tanto a emissão de gases de efeito estufa para a 

sua produção, quanto às emissões provenientes da combustão no veículo. Após a 

obtenção do consumo de combustível proporcionado pelo tubo automotivo, esse valor é 

multiplicado pela potencial de aquecimento global da gasolina [71].  

3.6.4 Fim de Vida 

O tubo automotivo de PA12 possui como principal desafio para ser reciclado a 

presença de uma fina cama de EVOH entre as camadas da poliamida, o que 

possivelmente prejudicaria as propriedades após a reciclagem. A incineração para 

obtenção de energia torna-se então a principal alternativa a ser empregada para o tubo 

automotivo por ser possível obter energia com a sua combustão. Consequentemente, há 

a emissão de gases de efeito estufa que é correspondente a estrutura molecular de cada 

material a ser incinerado.   
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura desse trabalho está dividida em três partes. Primeiro são 

revisados artigos a respeito das propriedades mecânicas de poliamidas biorenováveis e 

suas blendas como a PA410, PA11 e PA610. Como não foram encontrados artigos 

sobre a avaliação de ciclo de vida de poliamidas biorenováveis, a segunda parte desse 

tópico apresenta estudos a respeito da ACV de poliamidas petroquímicas (PA6, PA66) 

utilizadas principalmente como componentes automotivos. Por último são revisados 

artigos que associam os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida com 

propriedades mecânicas e físicas de diferentes polímeros. 

O interesse por polímeros biorenováveis vai além da redução de impactos 

ambientais e também está associado ao desenvolvimento de um conjunto de 

propriedades que hoje só é atendido por polímeros petroquímicos. Como há poucas 

poliamidas biorenováveis disponíveis no mercado, o uso de blendas é uma estratégia 

bastante útil para ampliar o intervalo de suas propriedades.  Em seu estudo, RUEHLE et 

al.[15] demonstraram que o sistema formado pelas poliamidas PA11 e PA610 é 

miscível em todo intervalo de composição, pois foi identificado que o aumento da 

proporção de PA11 provocou uma queda no ponto de fusão da PA610. Assim como a 

temperatura de transição vítrea, as propriedades mecânicas também apresentaram 

valores intermediários entre os polímeros puros. Tal comportamento foi caracterizado 

pelo aumento do teor de PA11 ter levado a uma diminuição no módulo de elasticidade e 

resistência à tração da PA610 [15].  

Outra blenda de poliamidas biorenováveis com resultados promissores é o 

sistema formado pela PA610 e PA1010, o qual foi estudado por POLKOWSKI et al.[9]. 

Nesse sistema foram obtidas propriedades mecânicas com valores intermediários entre 

as poliamidas puras, o que é um indicativo de miscibilidade da blenda. O aumento da 

proporção PA1010 na PA610 pouco variou a tensão de escoamento desta última, sendo 

obtidos valores muito próximos ao apresentado pela poliamida pura. O mesmo 

comportamento foi observado para o módulo de elasticidade [9]. 

Apesar da miscibilidade favorecer a formação de blendas com propriedades 

mecânicas intermediárias entre os polímeros puros, nem sempre isso é observado. Em 

um estudo realizado em blendas de PA410 e PA610, MORAN et al. [72] verificaram 

que essa blenda é miscível através da queda do ponto de fusão em todas as composições 
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avaliadas. Observando-se os gráficos das blendas para tensão na ruptura e módulo de 

elasticidade, observa-se que foram obtidos valores abaixo e acima das propriedades 

mecânicas das poliamidas puras. Por fim destacou-se que as composições com 20% e 

40% de PA410 apresentaram o módulo de tensão superior ao das poliamidas puras, fato 

de grande interesse científico segundo os autores [72]. 

QUILES-CARRILE et al. [5]  também investigaram as propriedades mecânicas 

de poliamidas biorenováveis (PA1010, PA610 e PA1012). Nesse estudo, os autores 

verificaram que a poliamida 1010 (39,9 MPa) apresentou tensão de escoamento maior 

em relação a PA1012 (34,3 MPa) e a PA610 (28,7 MPa). O melhoramento das 

propriedades mecânicas foi atribuído ao maior grau de cristalinidade apresentado pela 

PA1010. Com isso, essa poliamida apresentou uma maior dificuldade para o movimento 

das cadeias poliméricas, diferente da PA610 que apresentou uma estrutura mais amorfa 

[5].  

Apesar de haver estudos sobre as propriedades físicas de poliamidas 

biorenováveis, os artigos científicos referentes à avaliação de ciclo de vida ainda se 

restringem principalmente a poliamidas de origem petroquímica. Em um estudo 

comparativo a respeito das emissões de gás carbônico entre carpetes de lã e poliamida, 

SIM et al. [73] verificaram que os carpetes de poliamida emitem 40 vezes mais carbono 

equivalente durante seu ciclo de vida em relação ao carpete de lã. A etapa de maior 

impacto ambiental dos carpetes de PA em seu ciclo de vida foi a produção de matéria-

prima, ao contribuir com 71% da emissão de carbono, demonstrando a necessidade de 

uma alta demanda energética e consequentemente de liberação de gases de efeito estufa 

para a obtenção dessa poliamida. Ao final, os autores propuseram aumentar o uso de 

energia proveniente de fontes renováveis e o uso de matérias-primas recicladas de 

carpetes pós-consumo para minimizar os impactos ambientais [73]. 

Outro ramo em que os processos de produção dos materiais contribuem bastante 

para as emissões de carbono equivalente, segundo HONG et al. [74] é a indústria de 

construção civil. Em tal setor, aproximadamente 94% das emissões indiretas para 

produzir um edifício na China são lançadas durante a etapa de produção da matéria 

prima. O autor destaca nesse estudo que apesar da poliamida representar um menor 

volume em relação a outros materiais utilizados na construção civil, a sua quantidade de 

emissão de carbono equivalente (9,27 kgCO2/kg) é muito superior ao emitido por 
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materiais como aço (1,45 kgCO2), vidro (1,09 kgCO2), poliuretano (4,31 kgCO2) e 

policloreto de vinila (3,23  kgCO2). Como uma das conclusões desse trabalho, 

recomendou-se a escolha de materiais alternativos com baixo teor de carbono agregado 

para reduzir a contribuição da indústria de construção civil para o aquecimento global 

[74]. 

Ambos os casos anteriores apresentam impactos ambientais mais significativos 

durante a etapa de produção da matéria-prima, entretanto, os impactos ambientais dos 

componentes automotivos acontecem principalmente na fase de uso. Como o consumo 

de combustível é diretamente associado ao peso do veículo, a maioria dos estudos de 

ACV na indústria automotiva busca utilizar materiais mais leves para substituir os 

atualmente utilizados. Nesse caso, costuma-se utilizar polímeros e seus compósitos por 

serem de 20 a 30% mais leves em relação peças metálicas e, dessa forma, avaliar a 

minimização dos impactos ambientais através da redução do uso de combustíveis [75]. 

De acordo com WITIK et al. [76], a redução dos impactos na fase de uso não 

deve ser o único indicador confiável para atestar o melhor desempenho ambiental do 

material de um componente automotivo em relação a outro. O magnésio e compósitos 

com fibra de carbono, por exemplo, apresentam uma demanda energética tão alta 

durante a fase inicial do ciclo de vida que pode minimizar os benefícios de utilizá-los. 

Poliamida reforçada com fibra de vidro, por outro lado, não apresentam aumentos tão 

significativos nas etapas iniciais do ciclo de vida, compensando o seu uso como um 

material mais leve. Dessa forma, o autor afirma ser insuficiente do ponto de vista 

ambiental apenas a redução do peso e reciclagem dos componentes automotivos como 

forma de torná-los mais sustentáveis, sendo necessária uma visão mais ampla ao longo 

de todo ciclo de vida do produto. Segundo o autor, a escolha do método para avaliar os 

impactos no ciclo de vida está relacionada a natureza dos resultados que serão obtidos e 

para isso o autor optou pelo Impact 2002+ [76]. 

Uma forma de compensar o aumento da demanda energética e emissões de 

carbono durante a produção de materiais mais leves é através do uso de matéria-prima 

reciclada. Segundo LARTIGUE et al [77], é possível reduzir até 13% das emissões de 

CO2 durante a produção de 1 kg de PA6 pós-consumo em comparação com o mesmo 

material virgem [77]. Dos quatro componentes automotivos estudados por AKHSHIK et 

al. [8], dois são produzidos por compósitos de poliamida onde o autor substituiu fibra 
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de vidro (intensa em energia) por fibra de carbono reciclada (baixa intensidade de 

energia). O uso desta última reduziu tanto o consumo de combustível durante a fase de 

uso quanto o gasto de energia para a manufatura das peças, demostrando ser possível 

utilizar materiais mais leves sem a desvantagem de aumentar a demanda energética na 

etapa de produção [8]. A condição para tal é utilizar materiais de fontes naturais 

renováveis ou reciclados. Em outro estudo realizado por AKHSHIK et al. [78] também 

foi observado comportamento semelhante. 

Outra alternativa para a redução dos impactos ambientais durante a fase de uso é 

minimizar o número de partes do componente ou a redução da espessura através do 

redesign. Em seu estudo, SIMÕES et al. [16] utilizaram o método CML 2001 para 

avaliar os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida de um chassi produzido 

utilizando diferentes abordagens. Os autores concluíram que tanto a substituição do aço 

por compósitos de poliamida quanto o redesign da peça em alumínio para dispensar o 

uso de parafusos, reduziram os índices de potencial de aquecimento global e o consumo 

de energia durante o ciclo de vida de um chassi multimídia [16]. SIRACUSA et al. [79]  

também obteve resultados favoráveis com a redução da espessura de filmes de PE/PA 

para embalagens de alimentos de 85 para 65 micrometros e utilizaram para avaliá-lo o 

método Impact 2002+. Os autores obtiveram uma redução nos danos ambientais ao 

longo do ciclo de vida de 25% [79]. 

A abordagem de redução de peso também já foi estudada ao comparar um 

componente produzido por dois materiais termoplásticos alternativos. Em seu trabalho, 

DELOGU et al. [17] constatou o alto grau de consumo de energia e emissões durante a 

fase de uso e de obtenção da matéria-prima para um coletor de admissão de ar (CAA) 

produzido por um compósito de poliamida utilizando o método CML 2001. Ambas as 

etapas foram responsáveis por 90% dos impactos ambientais durante todo seu ciclo de 

vida. A modificação do material do CAA para um compósito de polipropileno 

ocasionou uma redução de 28% a 50% nos índices de todas as categorias de impacto, 

obtendo-se um componente automotivo com melhor desempenho ambiental [17].  

A substituição de materiais tradicionais por outros mais leves desenvolvidos 

recentemente encontra vários desafios, como por exemplo, a dificuldade na obtenção de 

informações a respeito dos seus processos produtivos. De acordo com GHOSH et al. 

[18], informações detalhadas do processo de produção de fibras de carbono ainda são 
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restritas e não estão publicamente disponíveis. Essa fibra foi utilizada como reforço de 

compósito para substituir a subestrutura de um motor de automóvel feito de aço. Tal 

substituição gerou uma redução de peso de 26,3 kg para 18,9 kg, além de proporcionar 

um redesign do motor e outras reduções de peso. O conjunto de todas essas 

modificações minimizou as emissões de GEE em 12% [18]. 

Nem sempre o material alternativo proposto consegue reduções significativas de 

emissões de gases de efeito estufa, conforme relatou AKHSHIK et al. [80] em um dos 

seus trabalhos. Os autores compararam o desempenho ambiental utilizando o método 

TRACI 2.1 entre uma peça automotiva produzida por compósito de poliamida reforçada 

com fibra de vidro com outra de polipropileno (PP) reforçada com fibras de carbono 

reciclada e celulose. Nesse estudo observou-se uma redução de apenas 0,026% na 

emissão de CO2eq para o compósito de PP. Entretanto, ao se levar em consideração a 

produção anual de apenas um único modelo de veículo (1 milhão de unidades), deixarão 

de ser emitidos um total de 9,09 toneladas de CO2eq [80]. Esses resultados demonstram 

que pequenas reduções nas emissões de GEE são maximizadas pelo elevado número de 

veículos produzidos anualmente. 

Muitos estudos atualmente buscam associar a avaliação de ciclo de vida de 

materiais com suas propriedades, principalmente as mecânicas. Os compósitos são os 

principais materiais avaliados dessa forma, principalmente ao comparar a influência de 

fibras obtidas de fontes renováveis com não renováveis em ambos aspectos. A adição de 

fibras de juta no epóxi, por exemplo, provocou a queda de sua resistência mecânica 

devido à presença de regiões ocas no interior da fibra [2]. A solução encontrada por 

PANDITA et al. [2] foi a construção de um compósito híbrido para reaver a resistência 

do material ao nível do epóxi puro, incorporando uma fina camada de fibra de vidro. No 

entanto, essa alternativa representou o aumento dos impactos ambientais do compósito 

conforme verificado através do método CML 2001. Entre as cinco categorias de 

impacto avaliadas, o autor destacou o alto índice do potencial de aquecimento global 

atribuído ao elevado consumo de energia durante o processamento do compósito. Tal 

impacto pode aumentar ainda mais em decorrência da adição de mais camadas de fibra 

de vidro [2]. 

WU et al. [51] optaram por melhorar as propriedades mecânicas (módulo de 

ruptura específico e resistência mecânica específica)  de compósitos de fibra de kenaf 
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para torná-las similares aos compósitos de fibra de vidro. Para isso, trataram a fibra 

quimicamente utilizando 13,3% de hidróxido de magnésio. Os resultados obtidos pelo 

compósito com fibra de kenaf indicaram propriedades mecânicas similares ao que 

utilizou fibra de vidro. Uma das principais vantagens apresentadas foi o primeiro ter 

apresentado uma economiza de 73% do consumo de energia do segundo. Além disso, 

houve uma redução no peso de 26,2% para o compósito com fibra natural. Todos esses 

fatores demonstram que esse compósito tem grande potencial para atuar como 

componente automotivo [51]. 

Outra alternativa utilizada para aprimorar as propriedades mecânicas dos 

compósitos é melhorar a adesão interfacial entre a fibra natural e a matriz polimérica 

utilizando o polipropileno funcionalizado com anidrido maleico [38]. Nesse estudo, os 

autores definiram 1 kg de compósito de linho como unidade funcional e verificaram que 

apenas 0,78 kg de compósito com fibra original de bambu compatibilizado é necessário 

para atingir o mesmo desempenho mecânico do primeiro. Como o estudo de ACV é 

realizado tendo como base a unidade funcional, essa redução de 22% possibilitou uma 

redução significativa das 12 categorias de impactos avaliadas através do método 

ReCiPe, principalmente o potencial de aquecimento global. Ao final, concluiu-se que o 

uso do agente compatibilizante no compósito de fibra original de bambu possibilitou a 

melhora de forma simultânea tanto do desempenho mecânico quanto do perfil ambiental 

do material [38]. 

A busca pela redução de impactos ambientais pode alterar simultaneamente 

diferentes propriedades dos materiais compósitos. Em seu estudo utilizando o método 

de avaliação de impacto ambiental BEES, BATOULI et al. [81] pesquisaram a 

influência da fibra de kenaf tanto na condutividade térmica quanto na resistência à 

flexão de placas isolantes de espuma de poliuretano (PU) [81]. Como a sua principal 

função é atuar como isolante térmico, a unidade funcional foi definida com uma placa 

de 1m
2 

com resistência térmica de 1m
2
 kW

-1
. Ao comparar com as placas de PU, 

verificou-se que a adição de 5% de fibra de kenaf aumentou a porosidade do compósito 

e possibilitou a redução de 8% em sua condutividade térmica. No entanto, as adições de 

10% e 15% apresentaram um efeito contrário diante da maior ocupação dos espaços 

preenchidos com fibra ao invés de ar. Como a adição 5% de fibra kenaf no PU 

aumentou a sua resistência térmica, a quantidade de matéria-prima em relação à placa 

de Poliuretano puro necessária para produzir a mesma unidade funcional foi reduzida 
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em 37%. Com isso houve a redução de impactos ambientais do compósito, 

principalmente na emissão de GEE [81].  

A perda de módulo de flexão e resistência à flexão de compósitos em busca de 

um melhor desempenho ambiental também foi avaliado por BENSADOUN et al. [82]. 

Tal investigação foi realizada por meio da substituição da fibra de linho virgem pela 

fibra obtida por dois métodos de reciclagem de compósitos de polipropileno (PP) 

diferentes (química e mecânica) e como foi realizado na Europa, utilizou-se o método 

ReCiPe. A adição de PP virgem no compósito com fibra mecanicamente reciclada 

possibilitou alcançar propriedades mecânicas comparáveis ao compósito virgem 

reforçado com fibras de linho aleatórias [82]. Com isso, o desempenho ambiental do 

primeiro foi superior por ser mais rápido e não consumir tantos produtos químicos e 

energia quanto à reciclagem química [82]. Do mesmo modo, SOUZA et al. [83] 

demonstraram ser possível obter painéis de compósito particulado que atendam aos 

requisitos técnicos das normas vigentes substituindo as matérias-primas virgens 

(formaldeído e partículas de madeira). Nesse caso, foram utilizadas matérias-primas 

obtidas a partir de resíduos de resina epóxi e pó de madeira, eliminando parcialmente a 

emissão gases de efeito estufa [83].  

ZHAO et al. [84] também estudaram a correlação entre matéria-prima reciclada, 

propriedades e avaliação de ciclo de vida do material. Em seu estudo, o PLA reciclado 

foi obtido após 2 ciclos de reprocessamento em uma impressora 3D, impossibilitando 

continuar com mais ciclos devido à redução significativa da viscosidade como 

consequência da quebra das cadeias moleculares por deteriorações térmicas. Apesar da 

redução das propriedades reológicas, as propriedades mecânicas não foram muito 

afetadas. Para possibilitar o reprocessamento do PLA mais vezes, o autor optou por 

fazer uma blenda entre o PLA virgem e reciclado, onde foi verificado o aumento da 

viscosidade e a possibilidade do seu reprocessamento. Como a viscosidade é a 

propriedade limitante, a unidade funcional para o estudo de ACV foi definida como 1 

kg de PLA (tanto virgem quanto reciclado), onde foi verificado o desempenho 

ambiental de 3 tratamentos de fim de vida: reciclagem mecânica, incineração e 

aterramento sanitário. A reciclagem mecânica se mostrou ambientalmente mais 

adequada para o PLA conforme avaliado pelo método ReCiPe, pois o seu reuso como 

fonte de matéria-prima secundária possibilitou a redução do consumo de energia para 
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produção de PLA virgem. Com isso, reduziu-se significativamente os indicadores de 

PAG [84]. 

O potencial de aquecimento global foi um dos indicadores utilizados por 

BELBOOM et al. [11] para comparar a influência do uso de fontes petroquímica e 

renovável na produção do polietileno. Nesse trabalho, foram avaliados 2 polietilenos 

biorenováveis de origens diferentes: um obtido do trigo e outro da beterraba. Ambos 

polietilenos biorenováveis apresentaram uma redução na emissão de GEE de 60% em 

relação ao PE petroquímico, o que os autores atribuíram à diferença entre a 

contabilização do CO2 para fontes fósseis e renováveis. Ao final do trabalho, 

BELBOOM et al. [11] concluíram que as emissões de GEE de polietileno biorenovável 

foram reduzidas ao comparar com o PE petroquímico. Os polietilenos derivados de 

beterraba e trigo também foram comparados entre si em relação ao PAG e os autores 

verificam que a beterraba reduziu o dobro das emissões de trigo dentro de uma mesma 

área de plantação [11]. 

Outro estudo que demonstrou a menor emissão de GEE de polímeros 

biorenováveis em relação aos de origem petroquímica foi realizado por CHEN et al. 

[12]. Nesse trabalho, os autores avaliaram o polietileno tereftálico (PET), o qual é 

resultado da polimerização entre o ácido tereftálico (PTA) e etilenoglicol (EG) [12]. 

Foram preparadas 12 combinações de polietilenos tereftálicos com monômeros 

produzidos a partir de fontes renováveis (palha de milho, milho, grama, palha de trigo) e 

fontes fósseis. Os dados utilizados foram fornecidos principalmente pela Ecoinvent, a 

qual é considerada uma fonte secundária de dados. CHEN et al. [12] destacaram que o 

PAG de resíduos derivados de floresta são em média 21% menores que as garrafas PET 

produzidas com PTA fóssil e 27% menor que as garrafas produzidas com PTA de palha 

de milho. Tal resultado só foi possível devido ao manuseio de fontes renováveis 

(implantação dos campos de milho, colheita e manejo da palha de milho) gerar 

deduções nas emissões de CO2. Caso isso não fosse realizado, sua emissão seria 

superior ao PET petroquímico, pois as operações agrícolas demandam mais energia e 

produtos químicos [12]. 

Conforme visto para o caso do PET, polímeros resultantes da polimerização de 

diferentes monômeros podem apresentar diferentes proporções de conteúdo renovável. 

Um exemplo desse caso é o poliéster, pois ele é formado pela polimerização de 4 

monômeros diferentes: glicerina, 1,3-propanodiol, ácido succínico e anidrido ftálico 
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[13]. Os 3 primeiros monômeros já possuem uma versão biorenovável, fazendo com 

que seja obtido um poliéster com 75% de conteúdo biorenovável. Dessa forma, 

GONZALEZ et al. [13] substituíram o anidrido ftálico pelo monômero 2,5-ácido 

furandicarboxílico e obtiveram um poliéster 100% de origem renovável. Essa 

modificação de monômero possibilitou uma redução nas emissões de GEE de 36%, 

visto que o potencial de aquecimento global caiu de 2,75 kgCO2eq/kg para 1,75 kg 

CO2eq/kg. Tal modificação de monômero levou a uma distância ainda maior do poliéster 

biorenovável em relação ao poliéster petroquímico. O poliéster 75% biorenovável 

emitiu 67% menos GEE, enquanto o poliéster 100% biorenovável desenvolvido nesse 

trabalho emitiu 79% menos [13]. 

No entanto, nem sempre polímeros biorenováveis apresentam uma menor 

emissão de GEE [10]. Tal fato é diretamente relacionado à biomassa utilizada na 

produção do polímero, conforme demonstrado por AKANUMA et al. [10]. Nesse 

estudo, nenhuma das fontes renováveis (palha de trigo, milho e choupo) utilizadas para 

produzir o PET 100% biorenovável conseguiu emitir menos CO2 que o PET 

petroquímico [10]. Entretanto, todos os três PET’s biorenováveis apresentaram uma 

redução na emissão de GEE em relação a si mesmo ao considerar a absorção de CO2 

durante o cultivo da biomassa. Ao final, o autor pontuou o potencial de matérias-primas 

derivadas de subprodutos agrícolas para gerar menos impactos ambientais que 

polímeros fósseis. O choupo foi considerado pelo autor como a biomassa mais 

promissora dentre as três estudadas [10]. 

Além do tipo de biomassa, outro fator que pode tornar as emissões de GEE dos 

polímeros biorenováveis superior aos petroquímicos é uso de fertilizantes e outros 

agentes químicos para modificar as características da terra. Caso eles sejam utilizados 

de forma exagerada, as emissões de GEE dos polímeros biorenováveis podem até 

mesmo superar as emissões dos polímeros petroquímicos, conforme demonstrado por 

LIPTOW et al. [14]. Nesse trabalho comparou-se o potencial de aquecimento global de 

polietileno derivado de cana de açúcar e de petróleo, levando-se em consideração as 

emissões de GEE provenientes da modificação do uso da terra ao longo do cultivo da 

cana de açúcar [14]. Os autores destacaram que a expectativa pela diminuição das 

emissões de CO2 do PE derivado de cana de açúcar nem sempre é alcançada, pois 

depende muito da inclusão das emissões decorrentes da modificação do uso da terra. 

Com isso, as emissões geradas pelo uso da terra variaram de zero a 46 gCO2eq/MJ e a 
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depender do nível de emissões contabilizado durante essa etapa, o PAG do polietileno 

derivado de cana de açúcar será superior ao do PE petroquímico. Dessa forma, os 

autores concluíram que o potencial de aquecimento global do PE derivado de cana de 

açúcar está associado à adição ou não das emissões de uso da terra [14]. 

A busca por materiais mais leves derivados de recursos renováveis deve ser 

incentivada para produzir componentes automotivos com menor impacto ambiental 

[19]. Em seu estudo, ROY et al. [19] utilizaram cargas derivadas de carbono 

biorenováveis como reforço alternativo ao uso de talco no polipropileno. Apesar fase de 

produção do compósito reforçado com carbono ter apresentado um impacto ambiental 

levemente superior ao compósito convencional, a redução das emissões de GEE do 

primeiro foi superior ao do segundo. Com isso, o compósito reforçado com carbono 

apresentou uma redução de 12% nas emissões de CO2 [19]. De acordo com 

FORCELLESE et al. [85], o uso de precursores sustentáveis também pode reduzir os 

impactos ambientais no processo produtivo das fibras de carbono. Para tal, podem ser 

utilizados lignina e polímeros biorenováveis. No entanto, é necessário ampliar seu uso 

para além das pesquisas laboratoriais e melhorar as propriedades mecânicas em relação 

às fibras de carbono obtidas pelo método tradicional [85]. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 Materiais 

Nesse trabalho foram utilizadas três poliamidas diferentes: PA610, PA1010 e 

PA12. As poliamidas PA610 (Vestamid Terra HS18) e PA1010 (Vestamid Terra DS18) 

foram gentilmente cedidas pela EVONIK na forma de pellets. Já a poliamida PA12 

(Vestamid L1723) foi doada pela Cooper Standard Brasil Fluid System Ltda na forma 

de tubos automotivos. A Tabela 4 descreve as propriedades mecânicas desses materiais. 

Tabela 4. Propriedades mecânicas das poliamidas PA610, PA1010 [86], [87], [23]. 

Poliamida Módulo de Elasticidade (GPa) Tensão de Escoamento (MPa) 

PA610 2,1 61 

PA1010 1,7 54 

PA12 0,48 30 

 

A partir das poliamidas PA1010 e PA610, foram preparadas as composições 

apresentadas na Tabela 5. Tais composições foram produzidas para investigar a 

influência gerada pela adição da poliamida 610 nas propriedades mecânicas e na 

emissão de GEE da poliamida 1010. Ao final, elas foram comparadas com PA12. 

Tabela 5. Formulação das composições preparadas. 

Composição PA1010 PA610 

PA1010 100% 0% 

P1 80% 20% 

P2 60% 40% 

P3 40% 60% 

P4 20% 80% 

PA610 0% 100% 

 

As composições foram produzidas por extrusão com base no seguinte roteiro. 

Primeiramente os tubos de PA12 foram moídos em um moinho de facas para 

possibilitar o seu processamento por extrusão. Em seguida, as poliamidas PA1010, 

PA610 e PA12 passaram por um processo de secagem em estufa com recirculação de ar 

da marca Solab modelo SL 102/480 e posteriormente em estufa a vácuo da marca Nova 

Ética modelo 440-D. Todas elas permaneceram por 4 horas a 100°C em cada estufa para 
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garantir uma remoção eficiente de umidade. Após a secagem, as poliamidas foram 

processadas em uma extrusora monorrosca Wortex com diâmetro de rosca de 30 mm e 

razão comprimento/diâmetro (L/D) de 34 para a obtenção das composições e preparação 

para a injeção. Foi utilizado o perfil de temperatura 189°C/220°C/240°C/241°C/230°C 

com velocidade de rotação de 70 rpm para o processamento das poliamidas PA610, 

PA1010 e suas blendas. Já a PA12 apresentou o seguinte perfil de temperatura 

189°C/210°C/220°C/220°C/210°C com velocidade de rotação de 70 rpm.  

Os corpos de prova foram moldados com a geometria da ISO 527 através da 

injetora BATTENFELD modelo HM 45/210. Todos os pellets utilizados antes da 

injeção foram secos em estufa com recirculação de ar e estufa à vácuo de forma similar 

ao processo anterior da extrusão. O processo de injeção foi realizado no galpão 

tecnológico de engenharia de materiais da Universidade Federal de Sergipe e utilizou os 

parâmetros apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6. Parâmetros utilizados no processo de moldagem por injeção das poliamidas PA610, 

PA1010 e suas blendas. 

Etapas do Ciclo de Moldagem Parâmetro de Processamento 

Injeção 

Alimentação = 200°C 

Compressão = 220°C 

Dosagem = 240°C 

Bico = 225°C 

Molde = 35°C 

Vazão = 50 cm
3
/s 

Comutação de Pressão = 900 bar 

Recalque 
Pressão = 900 bar 

Tempo = 15s 

Dosagem 

Rotação da Rosca = 150 m/s 

Volume Dosado = 40 cm
3
 

Volume de Descompressão = 5 cm
3
 

Contrapressão = 30 bar 

Resfriamento Tempo = 30s 

 

Ao final do processo de injeção, foram obtidos os corpos de prova apresentados 

na Figura 5. 
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Figura 5. Corpos de prova obtidos após a injeção. Da esquerda para a direita: PA1010, P1, P2, 

P3, P4, PA610 e PA12. 

5.2 Caracterização dos Materiais 

5.2.1 Ensaios Mecânicos 

Os ensaios de tração foram realizados de acordo com a norma ISO 527 no 

laboratório de ensaios mecânicos-DCEM/UFS em um ambiente com umidade relativa 

do ar em 50 ± 5% e temperatura controlada (23 ± 2°C). Utilizou-se uma máquina de 

ensaio de tração da marca INSTRON modelo 3367 a uma velocidade de 50 mm/min e 

uma célula de carga de 30 kN. No mínimo 5 corpos de prova de cada composição foram 

ensaiados. Antes de realizar o ensaio, os corpos de prova foram secos em estufa com 

recirculação de ar da marca Solab modelo SL 102/480 por 3 horas e permaneceram na 

sala de ensaio mecânico por 48 horas antes de realizar o ensaio dentro de um 

dessecador. Ao final, foram obtidos dados referentes à tensão de escoamento e 

deformação no escoamento. 

5.2.2 Calorimetria Exploratória de Varredura (DSC) 

Os ensaios de análise térmica foram realizadados no DCEM/UFS. Utilizou-se 

um equipamento de DSC modelo 200 F3 Maia da Netzsch para avaliar as propriedades 

térmicas da PA 1010, PA610, blendas e PA12. Durante a realização do ensaio, as 

amostras foram mantidas em atmosfera inerte sob fluxo de nitrogênio em uma vazão de 

25 mL/min. Pequenas amostras dos corpos de prova injetados na forma de gravata 

foram pesadas dentro do intervalo de 6 a 7 mg. Antes de ser introduzida no 

equipamento, as amostras foram colocadas em uma panelinha de alumínio fechado. 
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Como o objetivo era avaliar a influência do grau de cristalinidade nas 

propriedades mecânicas, a análise térmica foi restrita a apenas um ciclo de aquecimento 

realizado em duplicata. Para isso, as amostras foram aquecidas até 240°C em uma taxa 

de aquecimento de 10°C/min. A partir das curvas de aquecimento, foram obtidas 

temperatura de fusão (Tm) e entalpia de fusão (Hf). Posteriormente, o grau de 

cristalinidade foi obtido utilizando-se a Equação 6: 

    (        (
(            (          

(        (          
)  (       (

(           (          

(       (         
) 

Onde %PA1010 e %PA1010 são respectivamente as porcentagens de cada poliamida 

biorenovável na blenda, ΔHamostra é a entalpia de fusão da amostra e ΔH° é a entalpia 

padrão de fusão para cada poliamida em uma condição 100% cristalina. A PA1010 

possui uma entalpia padrão de fusão de 244 J/g, a PA610 de 254 J/g e a PA12 de 209,3 

J/g [86]. 

5.2.3 Avaliação de Ciclo de Vida 

Para determinação do impacto ambiental do tubo a partir da emissão de GEE foi 

utilizada a metodologia de avaliação de ciclo de vida, a qual se divide em quatro etapas: 

definição de objetivo e escopo, análise de inventário, avaliação de impacto e 

interpretação. A seguir será descrito como ocorreu a tomada de decisão a respeito das 

três primeiras etapas, visto que a última (interpretação) será apresentada no tópico de 

resultados e discussão. 

Objetivo e Escopo 

Primeiramente é preciso definir o objetivo e o escopo da ACV, sendo que esse 

último contempla definições a respeito da função do objeto de análise e unidade 

funcional (UF). Dessa forma, o objetivo dessa avaliação de ciclo de vida foi estimar as 

emissões de gases de efeito estufa para cada fase do ciclo de vida de tubos automotivos 

de poliamida 12, e compará-las com alternativas mais leves e biorenováveis (PA610 e 

PA1010). Dentro do sistema “carro”, o tubo automotivo tem a função de transportar 

gasolina do tanque de combustível para o motor e pode sofrer variações de pressão 

interna de até 0,6 MPa em uma temperatura máxima de 90°C [87]. Esse tubo alcança 

um comprimento de 4,7 metros e apresenta um raio interno de 3,05 mm. Tais 
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especificações constituem a unidade funcional dessa ACV e todas as emissões serão 

calculadas em relação a ela. 

Análise de Inventário 

A análise de inventário se divide na quantificação de dois grupos: consumo de 

recursos e emissão de poluentes. Os dados referentes ao consumo de recursos nas etapas 

de produção de matéria-prima, processamento e fase de uso foram calculados a partir da 

unidade funcional e do fluxo de referência. As emissões em kgCO2eq referentes à 

produção de matéria-prima, consumo de energia elétrica, consumo de gasolina, e fim de 

vida foram obtidos a partir de diferentes fontes secundárias de dados. Os PAG das 

poliamidas PA1010 [88] e PA610 [89] foram obtidos das especificações técnica 

informadas pela EVONIK, enquanto que a da PA12 foi obtida no livro Bio-based 

Plastics [57]. As emissões de CO2eq referentes ao consumo de energia elétrica e de 

gasolina foram obtidas a partir publicações do balanço energético nacional [64] e da 

Embrapa [71], respectivamente. Essas informações podem ser visualizadas na Tabela 7. 

Tabela 7. Potencial de aquecimento global da PA1010, PA610, PA12, consumo de energia e 

gasolina, e sua respectiva fonte. 

Origem PAG Referência 

Poliamida 1010 2,8 kgCO2eq/kg [88] 

Poliamida 610 4,1 kgCO2eq/kg [89] 

Poliamida 12 6,9 kgCO2eq/kg [57] 

Consumo de Energia Elétrica 0,0208 kgCO2eq/MJ [65] 

Gasolina 3,65 kgCO2eq/L [71] 

 

Avaliação de Impacto 

Conforme descrito anteriormente, a categoria de impacto mudança climática foi 

escolhida para avaliar as emissões de gases de efeito estufa em kgCO2eq/U.F ao longo 

do ciclo de vida dos tubos automotivos. Dessa forma, a avaliação de impacto consistiu 

em calcular a emissão em kgCO2eq referente a cada unidade funcional dos tubos 

automotivos de PA12, PA1010 e PA610.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Propriedades Mecânicas 

A Figura 6 mostra as curvas tensão-deformação das poliamidas PA1010, PA610, 

blendas e PA12 obtidas por ensaio de tração. Nota-se que as poliamidas PA610, 

PA1010 e suas blendas comportaram-se de modo diferente da PA 12. Esta apresentou 

uma tensão de escoamento de 24,5 MPa, enquanto que as poliamidas PA1010, PA610 e 

suas blendas apresentaram valores superiores e similares dessa propriedades. Os valores 

referentes à tensão de escoamento das poliamidas biorenováveis são apresentadas na 

Figura 7. 
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Figura 6. Gráfico das curvas tensão-deformação das poliamidas PA610, PA1010, blendas e 

PA12. 
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Figura 7. Gráfico da tensão de escoamento das poliamidas PA1010, PA610 e suas blendas. 

Conforme observado, as médias obtidas para a tensão de escoamento das 

poliamidas PA1010, PA610 e suas blendas apresentaram valores muito próximos, 

dentro do intervalo de variação do desvio padrão. Dessa forma, realizou-se uma análise 

estatística dos dados utilizando o método de análise de variância (ANOVA) para 

verificar se as médias de tensão de escoamento são todas iguais ou se alguma delas é 

diferente. O embasamento teórico a respeito da ANOVA encontra-se no ANEXO 1 

deste trabalho. Primeiro foi construído um gráfico boxplot para verificar a dispersão das 

medidas das amostras e observar se há algum valor que destoa dos demais. O gráfico 

boxplot da tensão de escoamento pode ser visualizado na Figura 8. 
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Figura 8. Gráfico boxplot com as tensões de escoamento das poliamidas PA1010, PA610 e suas 

blendas. 

Conforme observado na Figura 8, a composição P2 foi a única que apresentou 

outliers, tanto acima do limite superior quanto abaixo. Esses outliers, então, foram 

removidos para melhorar a qualidade dos dados e dar proseguimento às próximas etapas 

da análise de variância. O boxplot sem outliers é apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 Gráfico boxplot com as tensões de escoamento das poliamidas PA1010, PA610 e suas 
blendas sem outliers. 

Com a remoção dos outliers, a etapa seguinte foi verificar a normalidade dos 

dados por meio do teste Shapiro-Wilk. Utilizou-se nesse trabalho um nível de 
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significância de 0,05, tendo em vista que a ISO 523 define um intervalo de confiança de 

95%. O teste certifica que os dados são normalmente distribuídos caso o valor de W 

calculado seja superior ao valor de W informado pela tabela no nível de significância 

utilizado. Nesse caso, o W tabelado para um nível de significância de 0,05 é 0,76, 

enquanto que o W calculado para cada amostra variou de 0,77 a 0,92. Esse resultado 

indicou que os dados da tensão de escoamento são distribuídos normalmente. 

Após atestar a normalidade, foi verificado se há homogeneidade nas variâncias. 

Para isso utilizou-se o teste de Bartllet para constatar se a hipótese de igualdade das 

variâncias é verdadeira. A Tabela 8 apresenta os valores das variáveis utilizadas na 

Equação 5 (Anexo 1). Por meio dessa equação foi verificado que o valor de     
  

(10,17) é inferior ao valor de          
  (11,70), constatando-se a veracidade na hipótese 

de igualdade das variâncias. Dessa forma, após verificar que os dados apresentam uma 

distribuição normal e homogeneidade nas variâncias, aplicou-se a ANOVA. 

Tabela 8. Variáveis utilizadas no teste de Bartllet. 

Amostra ni vi S
2
 viS

2
 logS

2
 vilogS

2
 1/vi 

PA1010 5 4 0,100466 0,401865 -0,99798 -3,9919 0,25 

P1 5 4 0,424895 1,699582 -0,37172 -1,4868 0,25 

P2 3 2 0,001121 0,002241 -2,95056 -5,9011 0,5 

P3 5 4 0,142082 0,568328 -0,84746 -3,3898 0,25 

P4 5 4 0,251199 1,004796 -0,59998 -2,3999 0,25 

PA610 5 4 0,122392 0,489569 -0,91225 -3,6489 0,25 

Somatório - 22 - 4,166381 - -20,818 1,75 

 

Duas hipóteses foram elaboradas para verificar a veracidade por meio da 

ANOVA. A hipótese zero (H0) declara que todas as médias são verdadeiras, enquanto 

que a hipótese alternativa (Ha) declara que pelo menos uma das médias é diferente das 

demais. Os valores das variáveis utilizadas na Equação 7 (Anexo 1) para encontrar o 

valor de F são apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9. Variáveis utilizadas na análise de variância. 

Propriedade Mecânica Grande Média SSB SSW MSB MSW F 

Tensão de escoamento 44,52 4,57 4,17 0,91 0,17 5,27 
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Analisando-se os resultados obtidos, verificou-se que o valor de F referente à 

tensão de escoamento para as blendas é superior a 1, o que torna a hipótese alternativa 

verdadeira e indica que pelo menos uma das médias é diferente das demais. Essa é a 

única informação obtida pela ANOVA, sendo necessário aplicar um método de 

comparações múltiplas para identificar qual das médias é diferente. 

O método de comparações múltiplas utilizado nesse trabalho foi o teste Tukey. 

Como o tamanho da amostra de P2 foi reduzido em razão da exclusão dos outliers, 

utilizou-se a versão do teste de Tukey para amostras de tamanhos diferentes. Os valores 

de q6,22 obtido na tabela de Tukey foi 4,405, enquanto que o valor obtido para o Tα foi 

1,0. A Tabela 10 apresenta o resultado da subtração entre as tensões de escoamento das 

poliamidas. 

Tabela 10. Resultado do método de comparações múltiplas. 

 PA1010 P1 P2 P3 P4 PA610 

PA1010 * 0,274 -0,595 -0,002 -0,879 0,049 

P1 * * -0,869 -0,277 -1,153 -0,224 

P2 * * * 0,592 -0,284 0,644 

P3 * * * * -0,876 0,052 

P4 * * * * * 0,928 

PA610 * * * * * * 

  

Conforme visto na Tabela 10, a hipótese da igualdade das médias é aceita para 

todas as composições, exceto para o conjunto P1/P4. A diferença entre as médias desta 

última assumiu um valor em módulo superior ao Tα do teste de Tukey. É importante 

destacar que, mesmo se constatando uma diferença entre as médias de tensão de 

escoamento das blendas P1 e P4, os valores referentes a essa propriedade são muito 

próximos conforme pode ser observado na Tabela 11. 
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Tabela 11. Tensão de escoamento e desvio padrão das poliamidas PA1010, PA610 e suas 

blendas. 

Composição Tensão de 

Escoamento 

(MPa) 

Desvio 

Padrão  

(MPa) 

Deformação no 

Escoamento  

(%) 

Desvio 

Padrão 

(%) 

PA1010 44,4 0,3 20,4 0,9 

P1 44,1 0,6 20,8 0,7 

P2 45,0 0,0 21,7 0,2 

P3 44,4 0,4 21,9 0,9 

P4 45,2 0,5 22,3 0,5 

PA610 44,3 0,4 22,8 0,3 

 

Pode-se observar que a adição da PA1010 não produziu mudanças significativas 

na tensão de escoamento do PA610, mantendo-se um valor praticamente uniforme entre 

44 e 45 MPa. Tal comportamento mostrou que o processo de mistura por extrusão das 

poliamidas foi bastante eficiente, sem causar queda nessas propriedades. Em estudo 

realizado por POLKOWSKI et al. [9] sobre as blendas de PA610 e PA1010 também foi 

verificado que as tensões de escoamento das blendas apresentaram valores muito 

próximos, levando-se em consideração o desvio padrão. No entanto, o autor não 

realizou uma análise estatística dos dados. Em seu estudo a respeito da miscibilidade da 

blenda PA410 e PA610, RUEHLE et al. [15] também observaram que as blendas dessas 

poliamidas biorenováveis também apresentaram valores similares de resistência 

mecânica em relação aos polímeros puros [15]. Nota-se também que as blendas 

apresentaram valores muito próximos de deformação em escoamento em relação às 

poliamidas puras (PA610 e PA1010).  

6.2 Análise Térmica 

A análise térmica por calorimetria exploratória de varredura foi realizada para 

avaliar o grau de cristalinidade dos corpos de prova da PA1010, PA610, blendas e 

PA12. Na Figura 10 são apresentadas as curvas de aquecimento das poliamidas PA610, 

PA1010 e suas blendas. Observa-se nesta figura que as blendas apresentaram duas 

temperaturas de fusão, cada uma referente a uma das poliamidas puras. Visualiza-se 

também que com o aumento da concentração da PA610 na PA1010, o pico referente à 

fusão da primeira foi crescendo em relação à segunda. Consequentemente, o pico 
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associado à fusão da PA1010 foi se tornando cada vez menor, a ponto de ser bastante 

discreto na blenda P4. Esta blenda possui a menor composição de PA1010 (20% de 

PA1010 e 80% de PA610).  
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Figura 10. Gráfico com as curvas de aquecimento das poliamidas PA1010, PA610 e suas 

blendas. 

Na Tabela 12 são apresentadas as propriedades térmicas obtidas por meio das 

curvas de aquecimento como resultado dos ensaios de DSC e seus respectivos desvios-

padrões (DP). Foram obtidas a temperatura de fusão (Tm) e entalpia de fusão (ΔHf). A 

partir dessas duas propriedades e da entalpia padrão de fusão das poliamidas puras, 

utilizou-se a Equação 6 para calcular o índice de cristalinidade (Xc) conforme 

apresentado na Tabela 12. 
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Tabela 12. Propriedades térmicas das poliamidas PA1010, PA610 e suas blendas. 

Composição 
Tm (°C) 

PA1010 

DP 

(°C) 

Tm (°C) 

PA610 

DP 

(°C) 

ΔHf 

(J/g) 

DP 

(J/g) 

Xc 

(%) 

DP 

(%) 

PA1010 203,5 0,5 - - 52 1 21,4 0,5 

P1 202,6 0,4 225,4 0,1 52 2 21,0 0,8 

P2 201,7 0,2 225,4 0,4 48 1 19,3 0,3 

P3 200,9 0,1 225,3 0,4 54 1 21,6 0,3 

P4 201,1 0 225,0 0,6 52 2 20,5 0,9 

PA610 - - 225,1 0,1 57 2 22,5 0,8 

 

Conforme observado na Tabela 12, as poliamidas PA610, PA1010 e suas 

blendas apresentaram valores de índice de cristalinidade muito semelhantes. Os seus 

índices de cristalinidade variaram entre 19% e 22%, enquanto que a PA12 apresentou 

um Xc igual a 19%. Em estudo realizado por QUILES-CARRILE et al. [5], os autores 

associaram a superioridade da resistência mecânica da PA1010 em relação a PA610 ao 

maior índice de cristalinidade do primeiro, tendo em vista que ele apresentou um índice 

20% maior [5]. No entanto, apesar da cristalinidade ser um dos principais fatores que 

afetam as propriedades mecânicas dos polímeros [23], [29], a associação de forma 

quantitativa entre ambos é muito complexa e mais estudos são necessários para avaliar a 

relação da cristalinidade da PA610 e PA1010 com as suas propriedades mecânicas. É 

importante também destacar que a adição de PA610 na PA1010 não causou mudanças 

significativas no seu índice de cristalinidade, um comportamento similar ao observado 

por POLKOWSKI et al. [9] ao estudar essa blenda.  

Os outros dois parâmetros avaliados no ensaio de DSC, temperatura de fusão e 

entalpia de fusão, apresentaram um comportamento esperado para essas poliamidas. As 

temperaturas de fusão da PA610 e PA1010 estão de acordo com os valores obtidos 

literatura [9], [90], [91] dentro das mesmas condições avaliadas. Pode-se observar 

também na Tabela 12 que a entalpia de fusão da PA610 é superior à da PA1010. Tal 

fato pode ser atribuído a maior influência dos grupos amida na cadeia carbônica da 

PA610, formando cristais mais estáveis. Esse comportamento também foi observado 

para estudos que compararam a PA56 com a PA66 [92], e a PA410 com a PA610 [72]. 
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É importante destacar que apenas a blenda P3 apresentou uma entalpia de fusão superior 

a da PA1010, sendo todas as outras (P1, P2 e P4) inferiores a essa poliamida pura.  

6.3 Dimensionamento Mecânico de Tubos Termoplásticos 

O dimensionamento dos tubos automotivos para as poliamidas biorenováveis 

PA1010, PA610 e suas blendas começou pela engenharia reversa do tubo de poliamida 

12. Esse tubo apresenta um raio interno de 3,05 mm, espessura de 0,86 mm (t) e deve 

suportar uma pressão interna máxima (P) de 0,6 MPa. A tensão circunferencial 

admissível (σadm) foi calculada por meio da equação de Barlow: 

      
   

 
                                                    Equação 1 

A tensão circunferencial admissível obtida pela Equação 1 para o tubo de PA12 

é de 2,1 MPa. Após a determinação da      com base nas dimensões do tubo de PA12, 

calculou-se a tensão circunferencial de ruptura da poliamida 12. A princípio desejava-se 

realizar ensaios de tração a 90°C para obter a tensão de escoamento das PA12, PA1010, 

PA610 e blendas nessa condição. No entanto, o fechamento dos laboratórios do DEMA-

UFSCAR em decorrência da pandemia gerada pelo vírus SARS-CoV-2 em 2020/2021 

impossibilitou a realização desses ensaios. Dessa forma, a tensão de escoamento da 

PA12 em uma temperatura próxima a 90°C foi obtida com base em curvas tensão-

deformação publicadas na literatura [93]. Como o ensaio à temperatura mais próxima de 

90°C foi a 80°C, utilizou-se essa curva do gráfico apresentado na Figura 11 para 

determinar a tensão de ruptura da PA12. 



 
 

49 
 

 

Figura 11. Gráfico de ensaio de tração para a poliamida 12 em diferentes temperaturas [93]. 

Devido à alta ductilidade da poliamida 12, dificilmente observa-se a sua ruptura 

em um ensaio tensão-deformação. Dessa forma, o valor referente à tensão de ruptura da 

PA12 foi definido a partir do valor em que a tensão torna-se constante. De acordo com o 

gráfico da Figura 11, a tensão da PA12 se estabiliza a partir de 8% de deformação. Com 

isso, a tensão de ruptura foi definida em 15 MPa a partir da curva da Figura 11. A partir 

da tensão de ruptura (σθ), calculou-se a tensão crítica (σcr) utilizando-se a Equação 3. 

A partir da tensão crítica (12,99MPa), obteve-se na curva da Figura 11 o valor 

aproximado correspondente a sua deformação (0,042). Esse termo é chamado de 

deformação crítica. A tensão circunferencial de ruptura (  
   foi obtida a partir de uma 

relação entre tensão de ruptura (    e deformação crítica (    , a partir da Equação 2. 

Substituindo os valores nas variáveis citadas, obteve-se uma   
  de 13,9 MPa. 

Comparando-se os valores da tensão circunferencial de ruptura da PA12 (13,9 MPa) 

com a tensão circunferencial admitida para o tubo automotivo (2,1 MPa), observa-se 

que o primeiro é significativamente superior ao segundo. Tal fato é atribuído ao 

coeficiente de segurança considerado ao dimensionar os tubos automotivos. De acordo 

com a Tubes-International [94], tubos que transportam fluidos voláteis devem 

apresentar um coeficiente de segurança mínimo de 5. Dividindo a   
  da PA12 (13,9 

MPa) pela      para o tubo automotivo (2,1 MPa), obteve-se um coeficiente de 

segurança de 6,6. Tal resultado demonstrou que os valores obtidos foram coerentes. 
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O mesmo método foi utilizado para se obter a tensão circunferencial de ruptura 

das poliamidas PA610 e PA1010. Os valores das suas respectivas tensões de ruptura 

também foram obtidos a partir de ensaios de tração a 90°C publicados na literatura [95]. 

Os gráficos dos ensaios mecânicos em diferentes temperaturas das PA1010 e PA610 

podem ser visualizados nas Figura 12 e 13. 

 

Figura 12. Gráfico de ensaio de tração para a poliamida 1010 em diferentes temperaturas [95]. 

 

Figura 13. Gráfico de ensaio de tração para a poliamida 610 em diferentes temperaturas [95]. 

A Tabela 13 apresenta os valores referentes a tensão de ruptura, tensão crítica, 

deformação crítica e tensão circunferencial de ruptura para cada poliamida. Como não 

há ensaios de tração a 90°C publicados para blendas de PA610 e PA1010, optou-se por 

desconsiderar essas composições no dimensionamento do tubo. Com isso, o foco do 
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trabalho foi direcionado apenas a avaliação do ciclo de vida de tubos produzidos por 

PA610 e PA1010 puras. 

Tabela 13. Tensão de ruptura, tensão crítica, deformação crítica e tensão circunferencial de 

ruptura para as poliamidas PA1010 e PA610. 

Poliamida σθ (MPa) σcr (MPa) εcri   
  (MPa) 

PA1010 20* 17,32 0,07 17,7 

PA610 24** 20,78 0,12 19,5 

*Deformação de estabilização: 15% 

**Deformação de estabilização:25% 

 

Os cálculos para se obter as dimensões dos tubos automotivos produzidos a 

partir das poliamidas PA1010 e PA610 prosseguiram a partir das suas respectivas 

tensões circunferencial de ruptura e do coeficiente de segurança. Utilizou-se para isso o 

mesmo coeficiente de segurança do tubo da PA12 e consequentemente foram obtidas as 

tensões admissionais para os tubos de PA1010 e PA610 utilizando-se a Equação 7. 

   
  

 

    
                                                 Equação 7 

A tensão admissível para a PA1010 foi de 2,7 MPa. A partir dessa tensão, 

calculou-se a espessura do tubo automotivo a ser produzido com a PA1010. Além do 

coeficiente de segurança, outra variável considerada similar para todos os tubos 

automotivos das diferentes poliamidas foi o raio interno (3,05 mm). Tal decisão foi 

tomada para garantir o encaixe do tubo na válvula de saída do combustível e para que 

apenas ocorresse variação na espessura e no raio externo do tubo. Dessa forma, os tubos 

serão similares quanto ao raio interno, mas diferentes em relação à espessura e raio 

externo. 

A equação de Barlow (Equação 1) foi novamente utilizada considerando a 

pressão interna (0,6 MPa), raio interno (3,05 mm) e a tensão admissível do PA1010 (2,7 

MPa). Substituindo os termos, a espessura do tubo de PA1010 foi de 0,68 mm. O 

mesmo método foi utilizado para determinar a espessura do tubo de PA610 levando-se 

em consideração sua   
  igual a 19,5 MPa. A tensão admissível e a espessura da PA610 

encontram-se na Tabela 14 juntamente com os valores correspondentes da PA12 e 

PA1010. 
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Tabela 14. Tensão admissível e espessura das poliamidas PA12, PA1010 e PA610. 

Poliamida      (MPa) t (mm) 

PA12 2,1 0,86 

PA1010 2,7 0,68 

PA610 3,0 0,61 

 

A partir das dimensões do tubo, calculou-se o peso de cada um a partir da 

Equação 9: 

m=tπ(Dext – t)Lρ                                       Equação 9 

onde t é a espessura, Dext é o diâmetro externo, L o comprimento e ρ a densidade. As 

respectivas variáveis para cada composição são apresentadas na Tabela 15 junto com o 

respectivo peso do tubo e o percentual de redução. O comprimento do tubo foi definido 

em 4,7 metros de acordo com o fabricante do veículo. 

Tabela 15. Variáveis utilizadas para a determinação da massa da PA12, PA1010 e PA610. 

Poliamida t (mm) Dext (mm) L (mm) ρ (g/mm
3
) m(g) Redução(%) 

PA12 0,86 7,82 4700 1,01 x 10
-3 

89,3 - 

PA1010 0,68 7,46 4700 1,05 x 10
-3

 71,5 20% 

PA610 0,61 7,32 4700 1,01 x 10
-3

 61,0 32% 

 

Dessa forma, pode-se concluir que por terem apresentado maiores tensões de 

ruptura, as poliamidas biorenováveis PA610 e PA1010 reduziram a espessura necessária 

do tubo para resistir às mesmas condições sofridas pela poliamida 12. A redução da 

espessura do tubo proporcionou uma redução no peso do tubo 20% para a PA1010 e 

32% para a poliamida 610 em relação ao tubo de PA12. Essas reduções são atribuídas 

às melhores propriedades mecânicas apresentadas pelas duas poliamidas biorenováveis 

em comparação à poliamida 12. A partir dos resultados de dimensionamento dos tubos 

automotivos de PA1010 e PA610, verificou-se a influência da redução de peso e o uso 

de poliamidas biorenováveis na emissão de CO2 ao longo do ciclo de vida dos tubos 

automotivos. 
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6.4 Avaliação de Ciclo de Vida 

6.4.1 Produção da matéria-prima 

Os resultados referentes ao potencial de aquecimento global das poliamidas 

PA1010, PA610, PA12 e blendas (P1, P2, P3 e P4), assim como o conteúdo renovável 

de cada composição, são apresentados na Tabela 16. Os potenciais de aquecimento 

global das poliamidas PA1010, PA610 e PA12 foram obtidos a partir de fontes 

secundárias conforme dito anteriormente e são respectivamente 2,8 kgCO2eq/kg, 4,1 

kgCO2eq/kg e 6,9 kgCO2eq/kg. Como as blendas P1, P2, P3 e P4 são derivadas das 

poliamidas PA1010 e PA610, o PAG de cada uma delas foi calculado a partir da média 

ponderada das poliamidas biorenováveis na composição.  

Tabela 16. Conteúdo renovável e PAG das PA610, PA1010, PA12 e blendas. 

Composição Conteúdo Renovável PAG (kgCO2eq/kg) 

PA1010 100% 2,8 

P1 92,6 3,1 

P2 85,2 3,3 

P3 77,8 3,6 

P4 70,4 3,8 

PA610 63% 4,1 

PA12 0% 6,9 

 

Como observado na Tabela 16, a poliamida 1010 é a que emite menos gases de 

efeito estufa para ser produzida e também é a única com 100% de conteúdo renovável. 

Tal fato se deve a sua cadeia carbônica ser totalmente formada por carbonos biogênicos, 

os quais são derivados do óleo da mamona. Com isso, uma parcela significativa das 

emissões para produzir esse polímero não é contabilizada devido à absorção de CO2 

durante o cultivo da mamona. Em um estudo realizado por DEVAUX et al. [96] a 

respeito do perfil ambiental da poliamida 11, uma outra poliamida 100%  derivada de 

óleo de mamona, também foi observada uma redução significativa em seu potencial de 

aquecimento global. De acordo com os autores, durante o cultivo da mamona ocorreu 

uma absorção de 2,8 kg de CO2 por kg de PA11. Isso representou uma redução de 40% 

das emissões totais de gases de efeito estufa para produção da PA11 [96]. 
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Diferente da PA1010, a cadeia carbônica da PA610 possui apenas 63% de 

carbono biogênico. Tal fato justifica o segundo apresentar um potencial de aquecimento 

global maior que o primeiro. De acordo com BREHMER [57], apenas 25% das 

emissões de GEE da PA610 são descontadas em decorrência da captura de CO2 durante 

o cultivo da mamona [57]. Dados atualizados das emissões de GEE da PA610 indicam 

que essa poliamida apresenta um potencial de aquecimento global de 4,1 kgCO2eq/kg 

[89]. Com isso, o PAG da PA610 apresentou um valor intermediário entre uma 

poliamida 100% biorenovável (PA1010) e outra poliamida totalmente derivada de 

fontes fósseis (PA12). Conforme observado na Tabela 16, a poliamida 12 possui um 

PAG de 6,9 kgCO2eq/kg e nenhum percentual de conteúdo renovável, fazendo com que 

ela seja a maior emissora de GEE dentre as poliamidas avaliadas.  

Conforme dito anteriormente, os potenciais de aquecimento global das blendas 

foram calculados a partir da proporção da PA1010 e PA610 em cada composição. Dessa 

forma, as blendas apresentaram valores intermediários de PAG entre as poliamidas 

puras. O aumento da concentração da PA610 na composição da blenda gerou uma 

diminuição do percentual de conteúdo renovável da blenda, no entanto esse valor não 

ultrapassou os 63% da PA610. Simultaneamente, houve um aumento no potencial de 

aquecimento global das blendas indicando que a adição de uma maior concentração 

PA610 na blenda proporcionou maior emissão de GEE. 

Conforme visto anteriormente, os tubos automotivos referentes a cada 

composição apresentaram um peso diferente, o qual está diretamente relacionado à 

emissão de gases de efeito estufa durante a etapa de produção da matéria-prima. Na 

Tabela 17 são apresentados os potenciais de aquecimento global por kg de poliamida, o 

peso de cada tubo e a emissão de GEE por unidade funcional que nesse trabalho é 

definida pela categoria de impacto mudança climática. 

Tabela 17. Potencial de aquecimento global, unidade funcional e índice de mudança climática 
das poliamidas PA12, PA1010 e PA610. 

Poliamida 
PAG  

(kgCO2eq/kg) 

Unidade Funcional 

(kg) 

Mudança Climática 

(kgCO2eq/U.F.) 

PA12 6,9 0,0893 0,616 

PA1010 2,8 0,0715 0,200 

PA610 4,1 0,0610 0,250 
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Observa-se que a poliamida 12 apresentou a maior emissão de CO2 por unidade 

funcional (0,616 kgCO2eq/U.F.)  na etapa de produção da matéria-prima. Isso pode ser 

atribuído à combinação entre a sua origem petroquímica e a maior demanda por 

material para produzir seu tubo automotivo. Em relação às poliamidas de origem 

biorenovável, pode-se notar que apesar da PA1010 apresentar a menor emissão de CO2 

por kg em relação a PA610, esta demanda menos matéria-prima para fabricação o tubo. 

Ao comparar o índice de mudança climática de ambas em relação à unidade funcional, 

verifica-se que a origem totalmente biorenovável da PA1010 (0,200 kgCO2eq/U.F.) 

possibilitou a menor emissão de CO2 para o tubo produzido com essa poliamida em 

relação às demais na etapa de produção de matéria-prima. 

6.4.2 Processamento 

Devido ao caráter sigiloso atribuído pelos gestores industriais aos dados 

referentes ao processamento de tubos automotivos, optou-se pela utilização de fontes 

secundárias de dados. As informações utilizadas nessa fase foram obtidas a partir de 

dados disponíveis na literatura e os cálculos demonstrados a seguir foram elaborados a 

partir do fluxo de referência, conforme citam as normas ISO 14040 e ISO 14044. 

De acordo com KOHAN [23], uma típica extrusora para produção de tubos 

automotivos apresenta um diâmetro de rosca de 60 milímetros e uma razão entre 

comprimento e diâmetro (L/D) de 24:1. Considerando que o processo de extrusão 

apresenta 70% de eficiência, a produtividade máxima dessa extrusora é de 49 kg/h [23]. 

Dessa forma, a partir do respectivo fluxo de referência para cada composição, 

determinou-se o número de unidades funcionais produzidas por hora através da divisão 

da produtividade máxima (49 kg) pelo fluxo de referência de cada composição. No caso 

da poliamida 12 o fluxo de referência é de 0,0893 kg tendo em vista que essa é a massa 

necessária para produzir a sua unidade funcional. Os fluxos de referência para a PA12, 

PA1010 e PA610 junto com a quantidade de unidades funcionais produzidas para cada 

composição são apresentados na Tabela 18. 
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Tabela 18. Fluxo de referência e quantidades de unidades funcionais produzidas por ciclo de 

processamento. 

Poliamida Fluxo de Referência (kg) Quantidade de U.F. 

PA12 0,0893 549 

PA1010 0,0715 685 

PA610 0,0610 803 

 

Como os tubos de poliamida PA610 e PA1010 precisam de menos material para 

serem produzidos, há um aumento na quantidade de unidades funcionais obtidas ao 

utilizar o mesmo valor de entrada de material (49 kg). Enquanto são produzidas 549 

unidades de tubos de PA12, são produzidas 685 e 803 tubos de PA1010 e PA610, 

respectivamente. Além da extrusora, outras fontes de consumo de energia durante a 

etapa de processamento dos tubos automotivos podem ser destacadas como 

armazenamento, secagem pós-processamento e outras [97]. De acordo com KHRIPKO 

et al. [97], a extrusora é o principal equipamento em termos de consumo de energia e é 

responsável por 46% do consumo total de energia durante essa etapa. Outras operações 

unitárias como secagem/armazenamento e pós-processamento/outros representam 

respectivamente 41% e 13% do consumo de energia [97]. Levando-se em consideração 

que para uma produtividade de 49 kg/h, uma extrusora consome 45 kWh, pode-se 

estimar um consumo total de energia de 97,8 kWh durante toda a fase de processamento 

dos tubos automotivos de poliamida. Com isso, as operações de 

secagem/armazenamento e pós-processamento/outros são respectivamente responsáveis 

por 40,1 kWh (41%) e 12,7 kWh (13%) de consumo de energia. 

A partir do consumo total de energia (97,8 kWh), estimou-se o consumo 

necessário para a produção de cada unidade funcional conforme indicado na Tabela 19. 

O valor obtido foi em seguida multiplicado por 3,6 para transformá-lo de kWh para 

megajoule (MJ), a unidade mais comum para comparar o consumo de energia. 
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Tabela 19. Unidade funcional, consumo de energia para as poliamidas PA12, PA1010 e PA610. 

Poliamida 
Unidade Funcional 

(quant.) 

Consumo de energia 

(kWh/U.F) 

Consumo de energia 

(MJ/U.F) 

PA12 549 0,178 0,641 

PA1010 685 0,143 0,515 

PA610 803 0,122 0,439 

 

Conforme explicado anteriormente, o consumo de energia em relação à unidade 

funcional exclui de sua contabilização a energia proveniente de fontes renováveis. 

Dessa forma, levando-se em consideração que 83,3% da matriz energética brasileira é 

derivada de fontes renováveis, apenas 16,7% do consumo total de energia durante a fase 

de processamento do tubo será considerado, como mostrado na Tabela 20 [62]. 

Tabela 20.  Consumo de energia de fontes não renováveis durante o processamento das 

poliamidas PA12, PA1010 e PA610. 

Composição Consumo de Energia (MJ) 

PA12 0,107 

PA1010 0,086 

PA610 0,073 

 

Após a obtenção do consumo de energia, estimou-se a emissão de GEE durante 

a fase de processamento do tubo automotivo. As emissões diretas de CO2 durante a 

etapa de processamento das poliamidas para produzir o tubo são insignificantes, 

devendo-se considerar apenas as emissões provenientes da conversão do consumo de 

energia em CO2eq. Essas emissões são chamadas de emissões indiretas. Dessa forma, 

utilizou-se o fator de emissão de gases de efeito estufa da matriz energética brasileira 

fornecido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil [65] (0,0750 

kgCO2eq/kWh ou 0,0208 kgCO2eq/MJ ) em 2019. Esse valor foi multiplicado pelo 

consumo de energia de cada composição para se obter o índice de mudança climática 

em relação à unidade funcional conforme apresentado na Tabela 21. 
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Tabela 21. Consumo de energia e índice de mudança climática para as poliamidas PA12, 

PA1010 e PA610. 

Composição Consumo de Energia (MJ) Mudança Climática (kgCO2eq/ U.F.) 

PA12 0,107 2,22 x 10
-3

 

PA1010 0,086 1,79 x 10
-3

 

PA610 0,073 1,52 x 10
-3

 

 

Conforme observado na Tabela 21, o fato de a PA610 produzir mais unidades 

funcionais com a mesma quantidade de matéria-prima possibilitou que seu tubo 

automotivo emitisse menor quantidade de CO2 durante esta etapa do ciclo de vida. 

Novamente, os tubos de PA12 apresentaram maior emissão de gases de efeito estufa em 

relação às poliamidas PA1010 e PA610 nessa etapa. 

6.4.3 Fase de Uso 

A fase de uso do componente automotivo é diretamente associada ao consumo 

de combustíveis fósseis ao longo da vida útil do veículo, principalmente gasolina. Não 

por acaso, grande parte dos impactos ambientais do automóvel se encontra nessa fase, 

que pode apresentar um consumo de energia entre 60 e 90% de todo o ciclo de vida 

[69]. Dessa forma, o principal objetivo durante a fase de uso é calcular quanto do 

consumo de combustível do veículo está relacionado ao componente automotivo em 

estudo. Posteriormente é realizado o cálculo da emissão de CO2eq em decorrência desse 

consumo. Uma das formas mais comuns de realizar esse cálculo é utilizar um termo que 

correlaciona a massa dos componentes automotivos com o consumo de combustível.  

Esse termo é chamado de Valor de Redução de Combustível (VRC) e significa a 

demanda total de energia para deslocar determinado peso em certa distância de uma 

forma definida [70]. O VCR pode ser expresso em litros de gasolina ou diesel e é 

influenciado pelos seguintes fatores: tipo de motor utilizado (combustão interna ou 

elétrico), tipo de veículo (compacto, tamanho médio ou esportivo) e condições de 

avaliação [70], [98]. Esse grande número de variáveis faz com que o VCR seja 

calculado de forma genérica, e não para carros de marcas específicas [69]. 

Nesse trabalho foi utilizado o VCR=0,15 calculado por KOFFLER  et al. [70] 

que leva em consideração as condições de direção da Europa (NEDC), um motor de 
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combustão interna a gasolina e a inexistência de alterações no motor do veículo devido 

à substituição do componente. Para o cálculo do consumo de combustível induzido pela 

massa de tubo automotivo foi utilizado o modelo proposto por KIM et al. [69], pois ele 

fornece os valores absolutos do consumo de combustível em relação ao componente 

automotivo avaliado. Dessa forma, é possível elaborar o gráfico com as emissões de 

GEE em valores absolutos. A Equação 5, desenvolvida por KIM et al. [69], foi utilizada 

para calcular o consumo de combustível induzido pelo peso na fase de uso. Para isso, 

utilizou-se 0,15 L/(100 Kg. 100 Km) como valor de redução do combustível (  
 ) e 

250.000 km como distância total percorrida. Na Tabela 22 são indicados os valores para 

o consumo de combustível induzido pelo tubo automotivo de PA12, PA610 e PA1010. 

Tabela 22. Consumo de gasolina por unidade funcional das poliamidas PA12, PA1010 e PA610. 

Poliamida Massa (kg)   (L) 

PA12 0,0893 0,335 

PA1010 0,0715 0,268 

PA610 0,0610 0,229 

 

Como os tubos automotivos apresentam um peso relativamente baixo em 

comparação com outros componentes do veículo, o consumo de combustível pelo qual 

ele é responsável é muito pequeno. Conforme observado na tabela acima, ao longo de 

250 mil quilômetros ele não chega a ser responsável por 1 litro de consumo de 

combustível. No entanto, é importante lembrar que esse valor é projetado para apenas 

um veículo e deverá ser multiplicado pelo total de veículos em escala global. O 

consumo de combustível em litros para as poliamidas PA12, PA1010 e PA610 são de 

0,335 L, 0,268 L e 0,229 L, respectivamente. Após se obter o consumo de combustível 

pelo qual o tubo automotivo foi responsável, estimou-se a quantidade de CO2 emitida 

em decorrência disso. De acordo com Soares, o consumo de 1 litro de gasolina emite 

um total de 3,65 kgCO2eq [71]. Dessa forma, a emissão de GEE na fase de uso foi obtida 

pelo produto entre o consumo de combustível ao longo de 250.000 km atribuído a cada 

tubo automotivo e o CO2 gerado por litro de gasolina utilizada. Os dados são 

apresentados na Tabela 23 e mostram que a poliamida mais pesada (PA12) foi a 

responsável pela maior emissão de CO2, enquanto que a mais leve apresentou a menor 

emissão (PA610). 



 
 

60 
 

Tabela 23. Índice de mudança climática para as poliamidas PA12, PA1010 e PA610 durante a 

fase de uso dos tubos automotivos. 

Poliamida   
  (L) 

Mudança Climática 

(kgCO2eq/UF) 

PA12 0,335 1,22 

PA1010 0,268 0,97 

PA610 0,229 0,84 

 

6.4.4 Fim de Vida 

A última etapa do ciclo de vida é definida como a destinação do tubo automotivo 

após o veículo chegar ao fim da sua vida útil, podendo ser reciclado ou incinerado. A 

reciclagem do tubo automotivo é muito complexa devido à sua natureza multicamada, 

onde está presente uma fina película de EVOH. Dessa forma, a melhor opção seria 

incinerá-lo para obtenção de energia. De acordo com a plataforma de seleção de 

materiais CES EDU PACK 2013 [99], a combustão de 1 kg das poliamidas PA12, 

PA1010 e PA610 equivale às emissões médias de 2,68 kgCO2eq, 2,64 kgCO2eq e 2,50 

kgCO2eq, respectivamente. Convertendo esses valores para a unidade funcional 

utilizada, foram obtidos os valores apresentados na Tabela 24. 

Tabela 24. Potencial de aquecimento global devido à combustão das poliamidas PA12, PA1010 

e PA610 e seus respectivos índices de mudança climática. 

Poliamida PAG (kgCO2eq/Kg) U.F (kg) Mudança Climática (kgCO2eq/U.F.) 

PA12 2,68 0,0893 0,24 

PA1010 2,65 0,0715 0,19 

PA610 2,50 0,0610 0,15 

As emissões de CO2eq referente a cada etapa da produção do tubo automotivo da 

poliamida 12 ficaram definidas conforme apresentado na Tabela 25 e na Figura 14. 
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Tabela 25. Emissões de gases de efeito estufa para cada etapa do ciclo de vida de tubos 

automotivos de PA12. 

Tubo automotivo de PA12 (kgCO2eq/U.F.) 

Produção de 

Matéria-Prima 
Processamento Uso Fim de Vida 

0,62 0,002 1,22 0,24 
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Figura 14. Emissão de GEE ao longo do ciclo de vida de tubos automotivos de poliamida 12. 

Conforme observado na Figura 14, a fase de uso foi a principal responsável 

pelas emissões dos gases de efeito estufa ao longo do ciclo de vida dos tubos 

automotivos de poliamida 12 (60% das emissões). Segundo KIM et al. [69], essa etapa 

pode ser responsável por um consumo de energia que varia de 60% a 90% de todo o 

ciclo de vida e mostra que as emissões de GEE estimadas nesse trabalho estão dentro de 

um comportamento comum de um componente automotivo. Como não foram 

encontrados estudos sobre a avaliação de ciclo de vida de tubos automotivos, os 

resultados obtidos desse trabalho foram comparados com outros tipos de componentes 

automotivos. Em estudo realizado por POULIKIDOUI et al. [100] a respeito dos 

impactos ambientais de um painel para caminhão também foi observado que a fase de 

uso foi a principal responsável pelo potencial de aquecimento global (65%). Os autores 

atribuíram a isso o consumo de combustível realizado pelo caminhão durante essa etapa 

[100]. 
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A Figura 14 ainda mostra que a maior parte dos impactos ambientais 

remanescente do tubo automotivo são de responsabilidade da fase de produção da 

matéria-prima (cerca de 30%).  Tal comportamento demonstra que mesmo a etapa de 

produção de matéria-prima sendo intensiva na emissão de gases de efeito estufa, ela não 

consegue superar a fase de uso como a principal responsável pelos impactos ambientais 

avaliados nesse trabalho. Dentre as fases do ciclo de vida avaliadas, o processamento foi 

o menor emissor de GEE. Tal comportamento pode ser atribuído à simplicidade do 

processo de extrusão de tubos e a maior parte da matriz elétrica brasileira ser 

dependente de fontes renováveis como usinas hidroelétricas [62], [97].  

Por último, apresentam-se na Tabela 26 os índices de mudança climática dos 

tubos automotivos das poliamidas biorenováveis PA1010 e PA610 seguido pela Figura 

15 que compara os impactos ambientais do tubo da PA12 com a da PA1010 e PA610. 

Tabela 26. Índices de mudança climática em kgCO2eq/UF para cada etapa do ciclo de vida das 

poliamidas PA1010 e PA610. 

Poliamida Matéria-Prima Processamento Uso Incineração 

PA12 0,62 0,002 1,22 0,24 

PA1010 0,20 0,002 0,97 0,19 

PA610 0,25 0,001 0,84 0,15 
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Figura 15. Gráfico comparativo das emissões de gases de efeito estufa ao longo do ciclo de vida 
de tubos automotivos de PA12, PA1010 e PA610. 

Conforme observado na Figura 15, a estratégia de utilizar poliamidas com maior 

resistência mecânica para reduzir o peso de tubos automotivos reduziu as emissões de 

GEE em relação a PA12. Por apresentar a maior tensão circunferencial de ruptura, a 

PA610 produziu o tubo com menor espessura e possibilitou que 32% das emissões 

durante a fase de uso fossem eliminadas. Apesar de apresentar um desempenho inferior 

ao da PA610, a PA1010 também alcançou uma redução significativa das emissões de 

CO2eq em relação à poliamida petroquímica (20%). Conforme exposto anteriormente, os 

GEE produzidos nessa etapa são diretamente associados ao consumo de gasolina pelo 

veículo e a redução de 20% e 32% do peso do tubo de PA1010 e PA610, 

respectivamente, em relação ao de PA12 proporcionou a mesma redução nos impactos 

ambientais durante essa fase.  

Em ambas poliamidas biorenováveis, a segunda etapa que proporcionou a maior 

emissão de GEE foi a produção da matéria-prima. Essa etapa é muito relevante dentro 

do estudo de avaliação de ciclo de vida tendo em vista que grande parte dos materiais 

mais leves avaliados apresentam uma maior emissão de GEE em relação aos 

tradicionais por diversos motivos diferentes [16], [18], [19], [76]. No entanto, nesse 

trabalho observou-se que os impactos ambientais foram reduzidos tanto na fase de uso 

quanto na produção de matéria-prima. Conforme já discutido anteriormente, o fato das 
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poliamidas PA1010 e PA610 serem derivadas da mamona possibilitou a absorção de 

CO2 durante o cultivo dessa planta. Consequentemente, 68% e 59% das emissões de 

GEE foram minimizadas pelos tubos de PA1010 e PA610, respectivamente, em relação 

à poliamida petroquímica. Dentre as duas poliamidas biorenováveis, a PA1010 foi a que 

apresentou um menor PAG. Isso pode ser atribuido à sua origem 100% derivada de óleo 

de mamona, diferente da PA610 que é apenas 63%. Os resultados apresentados na 

Figura 15 indicam a possibilidade de minimizar a emissão de GEE de forma simultânea 

na fase de uso e na de produção de matéria-prima com a utilização de polímeros de 

origem biorenovável como a PA610 e a PA1010. 

Conforme observado na Figura 14, as emissões referentes ao processamento dos 

tubos automotivos é muito baixa em relação às outras etapas. Como o processo é 

bastante similar entre as três poliamidas avaliadas, o nível de índice de mudança 

climática é praticamente igual. O mesmo se aplica à etapa de fim de vida do tubo, o qual 

considerou-se a incineração devido a dificuldade em reciclar esse componente 

automotivo. A emissão gerada pela combustão das poliamidas avaliadas é praticamente 

a mesma devido à similaridade entre as estruturas químicas. A Figura 16 apresenta o 

gráfico comparando às emissões totais de CO2eq ao longo de todo o ciclo de vida dos 

tubos de PA12, PA1010 e PA610. 

 

Figura 16. Gráfico da emissões totais ao longo do ciclo de vida de tubos automotivos de PA12, 

PA1010 e PA610 

Conforme observa-se na Figura 16, a combinação entre redução de peso e uso de 

poliamidas de origem renovável proporcionou uma redução significativa nas emissões 

de CO2 em relação a poliamida 12. Para a PA1010 essa redução foi de 34%, enquanto 
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que os tubos de PA610 apresentaram uma minimização de 40%. Destaca-se que não foi 

observada uma diferença significativa entre os índices de mudança climática da PA610 

e PA1010, pois enquanto a primeira apresentou menos impacto ambiental na fase de 

uso, a segunda apresentou na fase de produção da matéria prima.   
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7 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos nesse trabalho, chegaram-se às seguintes 

conclusões: 

 A avaliação do ciclo de vida do tubo automotivo da poliamida 12 indicou 

que seu comportamento em termos de emissão de GEE é similar a outros 

componentes automotivos, com maiores impactos ambientais na fase de 

uso e de produção da matéria-prima. Essas duas fases juntas foram 

responsáveis por 89% das emissões dos tubos automotivos de PA12; 

 O dimensionamento a partir de poliamidas com maiores resistências 

mecânicas que a poliamida 12 possibilitou a obtenção de um tubo mais 

leve, e consequentemente reduziu as emissões CO2eq durante a fase de 

uso. A PA1010 reduziu o peso do tubo em 20%, enquanto a PA610 

reduziu em 32%. 

 A utilização de poliamidas biorenováveis reduziu os impactos ambientais 

durante a fase de produção da matéria-prima, tendo em vista a menor 

emissão de GEE de ambas em relação à poliamida petroquímica.  

 A combinação entre redução de peso e origem biorenovável possibilitou 

uma boa redução das emissões totais de CO2 em relação a PA12 ao longo 

do ciclo de vida de tubos automotivos. A PA1010 apresentou uma 

redução total de 34% e a PA610 de 40%, indicando que esses materiais 

devem ser mais utilizados em aplicações automotivas para reduzir os 

impactos ambientais de componentes automotivos. 
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8 TRABALHOS FUTUROS 

 

 Realizar ensaios de tração a 90°C para verificar o efeito da temperatura nas 

propriedades mecânicas da PA610, PA1010, blendas e PA12; 

 Ampliar o estudos das categorias de impacto para além de mudança climática 

como acidificação, depleção de Recursos Fósseis e outros; 

 Avaliar a aplicação da PA610 e PA1010 em substituição a outras poliamidas 

petroquímicas comercialmente mais utilizadas como a PA6 e PA66 em 

componentes automotivos; 

 Comparar os resultados desse trabalho com outros métodos de avaliação de ciclo 

de vida. 
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10. ANEXO I 

ANÁLISE DA VARIÂNCIA 

Situações nas quais médias de composições distintas apresentam valores 

próximos podem gerar dúvidas se as diferenças são significativas ou não  [101]. Nesse 

caso, faz-se necessário o uso de ferramentas estatísticas como a análise da variância 

(ANOVA). De acordo com Larson, a ANOVA baseia-se em um teste de hipótese onde 

duas possibilidades são avaliadas em relação às médias de três ou mais populações 

diversas [102]. A hipótese nula (H0) define a igualdade das médias, enquanto que a 

hipótese alternativa (Ha) descreve a existência de pelo menos uma média diferente das 

demais [102]. Nesse trabalho foi utilizada a ANOVA de um fator, tendo em vista que 

foi avaliado a influencia da adição da PA610 nas propriedades mecânicas da PA1010. 

A aplicação da ANOVA é restrito a um conjunto de dados formado por amostras 

aleatórias e independentes, com distribuição normal e variâncias populacionais 

homogêneas [101]. A melhor forma de verificar o grau de dispersão, assimetria e 

discrepância dos dados é por meio de um gráfico boxplot [103]. Um modelo desse 

gráfico com seus elementos é apresentado na Figura 17. 

 

Figura 17. Gráfico boxplot [103]. 

A região do retângulo (dq) compreende os valores ordenados entre o 1° (q1) e o 

3° (q3) quartil. A linha que cruza o retângulo é a mediana e também representa o 2° 

quartil (q2). O limite inferior e superior são obtidos pelas Equações 1 e 2, 

respectivamente. Caso algum valor esteja abaixo do limite inferior ou acima do limite 
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superior, ele será considerado muito divergente e denominado um outlier [103]. Sua 

exclusão é necessária para melhorar a qualidade dos dados e um novo boxplot deve ser 

construído sem esse valor.  

       (                                             Equação 1  

      (                                             Equação 2 

Conforme visto anteriormente, a distribuição normal dos dados é uma das 

condições para a ANOVA ser utilizada com boa confiabilidade dos resultados [101]. A 

verificação da normalidade pode ser realizada pelo teste Shapiro-WIlk utilizando a 

Equação 3 e Equação 4. 

  
  

∑ ( (    ̅   
   

                                          Equação 3 

Onde b equivale a: 
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      ( (         (  )           
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       Equação 4 

O termo        refere-se a valores tabelados para determinado nível de 

significância escolhido. O teste consiste em obter um W a partir da Equação 3 e 

compará-lo com um outro valor de W tabelado para o mesmo grau de liberdade da 

amostra utilizada. A constatação da normalidade dos dados será verificada se o W 

calculado (Wcal) for inferior ao W tabelado (Wtab) [104]. 

Por último é preciso que as populações apresentem igualdade de variância. O 

teste de Barlett pode ser utilizado para essa finalidade quando as amostras apresentam 

número de elementos diferentes [105]. Esse teste utiliza como hipótese zero (H0) a 

igualdade entre todas as variâncias, ou seja: 

H0: σ1
2
= σ2

2
= ... = σ3

2
 

Essa hipótese será declarada como verdadeira caso o valor de      
 obtido por 

meio da equação abaixo seja inferior ao valor tabelado de        
 .  
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   )                     Equação 6 

Em que os termos vi é resultado da subtração de uma unidade do número de 

amostras e   
  é variância de cada amostra. Após verificar a existência de uma 

distribuição normal e a homogeneidade das variâncias, as hipóteses zero (H0) e 

alternativa (Ha) são definidas conforme apresentado abaixo:  

H0 = µ1=µ2=µ3= ... =µk 

Ha = pelo menos uma das médias é diferente 

A análise da variância se restringe a verificar apenas se as médias são iguais ou 

se há pelo menos alguma média diferente. Para isso é aplicado o teste F (Equação 7), 

que é a razão da variância entre as diferentes amostras (MSB) e a variância dentro das 

amostras (MSW) [102]. 

  
   

   
                                                   Equação 7 

Caso o valor de F seja próximo a 1, constata-se que a H0 é verdadeira. Por outro 

lado, se F apresentar um valor significativamente superior a 1 considera-se a hipótese 

alternativa como verdadeira [102]. Consequentemente aplica-se um método de 

comparações múltiplas para descobrir qual das médias é diferente das demais. O teste de 

Tukey é um excelente método para investigar se a diferença entre as médias são 

significativas ou não dentro do nível de significância desejado [106]. Quando os 

tamanhos das amostras são diferentes, o valor da diferença entre médias não pode 

exceder o valor obtido pela Equação 8: 

     
  (    

√ 
√   (

 

  
 

 

  
)                                 Equação 8 

onde qa(a,f) é um valor tabelado para determinado nível de significância e f graus de 

liberdade, e MSW é a variância dentro das amostras. 


