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Resumo: Este trabalho teve o objetivo de avaliar a influência dos processos de envelhecimento gerados pelo biodiesel, 

através de ensaios de imersão em diferentes condições de tempo (1000, 3000 e 5000 horas) e temperatura (23 e 100ºC), 

nas propriedades mecânicas de uma poliamida 12 comercial usada na fabricação de mangueiras de sistemas de 

combustível. Corpos de prova foram moldados por injeção, envelhecidos e posteriormente caracterizados por FTIR, 

DRX e ensaios de resistência a tração e impacto. As análises de FTIR indicaram uma possível degradação termo 

oxidativa principalmente no envelhecimento realizado a 100ºC. Os espectros de DRX indicaram um aumento da 

cristalinidade superficial dos corpos de prova com o aumento do tempo de envelhecimento para os envelhecimentos 

realizados a 100ºC. A resistência à tração e o módulo de elasticidade das amostras de PA12 envelhecidas em biodiesel a 

23ºC decresceram com o aumento do tempo de envelhecimento. No caso do envelhecimento realizado a 100ºC, a 

resistência à tração e o módulo de elasticidade apresentaram aumento com o tempo de envelhecimento. Nos ensaios de 

resistência ao impacto a -40ºC, a PA12 apresentou comportamentos distintos quando envelhecida a temperatura 

ambiente e a 100ºC. 
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The influence of aging process generated by biodiesel in different conditions of time and 

temperature on the mechanical properties of polyamide 12 

 
Abstract: This work aimed to evaluate the influence of aging processes generated by biodiesel, through immersion tests 

in different times (1000, 3000 and 5000 hours) and temperatures (23 and 100°C), on the mechanical properties of a 

commercial polyamide 12 used for fuel hoses manufacturing. Specimens were injection molded, aged and further 

characterized by FTIR, XRD and tensile and impact strength tests. FTIR analysis indicated a possible thermo-oxidative 

degradation mainly for the aging carried out at 100°C. The XRD spectra indicated an increase in the surface 

crystallinity of the specimens with increasing aging time for the aging carried out at 100°C. The tensile strength and 

elastic modulus of PA12 samples aged at 23°C decreased with increasing aging time. For the aging carried out at 

100°C, the tensile strength and elastic modulus increased with aging time. The impact strength at -40°C of PA12 

presented different behaviors when aged at room temperature and 100°C. 
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Introdução  
A evolução dos modelos de veículos, o desenvolvimento de sistemas de combustível pressurizados 

e o aumento da variedade de combustíveis geraram ambientes exigentes para sistemas de 

combustível. Atender às exigentes demandas de materiais para estes ambientes tornou-se um 

verdadeiro desafio que, no entanto, foi atingido com a poliamida 12 (PA 12) que atende aos 

requisitos ambientais (grau de permeabilidade do combustível pela parede das tubulações) e de 

flexibilidade para ser utilizada nas mangueiras dos sistemas de combustível automotivo. Como 

resultado, a PA12 é o material não metálico mais utilizado para esta aplicação [1].  

A diminuição das conhecidas reservas de petróleo e por consequência, dos combustíveis fósseis e o 

crescimento do nível de emissões provocado por estes combustíveis tem tornado os combustíveis 

provenientes da biomassa cada vez mais atrativos [2]. O biodiesel já é uma realidade de mercado 
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em escala global, e no Brasil não é diferente. Por força da legislação vigente, o diesel derivado de 

petróleo utilizado comercialmente já tem 7% de biodiesel e a tendência é que tenhamos um 

percentual cada vez maior de biodiesel adicionado ao diesel derivado de petróleo.  

No entanto, apesar dos benefícios que os combustíveis renováveis representam, a agressividade dos 

mesmos aos sistemas de combustível de veículos e motores tem sido um fator de preocupação e um 

desafio para a PA12 [2]. Alguns trabalhos foram realizados para caracterizar o comportamento da 

PA12 e PA11 imersa em gasolina, etanol, gasolina contendo diferentes terrores de etanol e petróleo 

[3-6]. No entanto, até o momento poucos estudos foram realizados para avaliar o comportamento da 

PA12 frente ao biodiesel.   

Em vista destes fatos, este trabalho tem o objetivo de avaliar a influência dos processos de 

envelhecimento gerados pelo biodiesel, em diferentes condições de tempo e temperatura, nas 

propriedades mecânicas de uma poliamida 12 comercial usada na fabricação de mangueiras de 

sistemas de combustível. 

 

Experimental  
Materiais  

Os materiais utilizados neste trabalho foram a Poliamida 12 – Vestamid® X7393 Plasticized 

fabricado pela Evonik Corporation e o Biodiesel B100 fabricado pela BSBIOS Indústria e 

Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A. 

Injeção dos corpos de prova 

Os corpos de prova utilizados para o envelhecimento em biodiesel foram corpos de prova para 

ensaios de resistência à tração e resistência ao impacto Charpy.  Estes corpos de prova foram 

obtidos através do processo de injeção, utilizando a Injetora Battenfeld HM 60/350 (perfil de 

temperatura de 250 a 270ºC, pressão de injeção de 950 bar e temperatura do molde de 70ºC).  

Envelhecimento em biodiesel – ensaios de imersão 

Os corpos de prova foram acondicionados em recipientes de vidro contendo biodiesel, revestidos de 

papel alumínio para evitar a exposição à luz. Parte destes recipientes foram mantidos em Tambiente 

e parte deles foi mantido a 100°C em estufa com ar circulante. Os corpos de prova foram 

envelhecidos totalmente submersos no biodiesel e periodicamente o nível de combustível nos 

recipientes de vidro era verificado.  O biodiesel foi substituído mensalmente. Os corpos de prova 

envelhecidos foram retirados dos recipientes de vidro e caracterizados após 1000, 3000 e 5000 

horas de envelhecimento.  

Caracterização 

Análises de FTIR foram realizadas num Espectrofotômetro FT-IR Nicolet 6700 modelo Magna 560. 

O espectro foi obtido no modo ATR e consistiu de um acúmulo de 64 varreduras com resolução de 

4cm-1. Foram analisados corpos de prova de ensaios de resistência ao impacto da PA12 

envelhecidos, a fim de avaliar possíveis modificações estruturais ocorridas na superfície do corpo 

de prova.  
Análises de Difração de Raios X foram realizadas em um aparelho XRD-6000 Shimadzu. Foram 

utilizados corpos de prova de ensaios de resistência ao impacto, a fim de avaliar a porcentagem de 

cristalinidade da superfície das amostras. As condições de ensaio estabelecidas foram fonte de 

radiação Kα do cobre (1,54 Å), 2θ variando de 10 a 35°, voltagem de 30 kV, corrente de 30 mA.  

Ensaios de resistência à tração foram realizados utilizando-se a Máquina Universal de ensaios 

Instron 5567 conforme norma ASTM D-638. A célula de carga utilizada foi a de 5 kN, velocidade 

de 50 mm/min e extensômetro de 50 mm. Os ensaios de impacto Charpy foram realizados em 

temperatura ambiente e a -40ºC, seguindo a norma ASTM D 6110-08 e com pêndulo de 15 J no 

equipamento EMIC – AIC/NO 5378/NS 082. Foram utilizados corpos de prova com entalhe do tipo 

A (em V e 2 mm de profundidade).  
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Resultados e Discussão  

A Fig. 1 apresenta os espectros de FTIR (1800 a 1500cm-1) da amostra de PA12 sem 

envelhecimento e das amostras de PA12 envelhecidas após 5000horas a 23 e 100ºC. Observou-se o 

aparecimento e aumento de intensidade de um pico característico em 1733 cm-1 (relativo a 

compostos contendo carbonila) com o aumento do tempo de envelhecimento, principalmente para o 

envelhecimento realizado a 100ºC. Observou-se também uma diminuição de intensidade dos picos 

característicos de 1638 e 1557 cm-1. Kallio et al. [3] também observaram o aparecimento e o 

aumento da banda de absorção na região na região de 1710 a 1760 cm-1 com o tempo de 

envelhecimento da PA12 imersa em gasolina contendo ou não adição de etanol. A diminuição das 

bandas de absorção em 1638 e 1557 cm-1 também foi observada. Estes autores relacionam este 

comportamento com o processo de degradação termo oxidativa sofrida pela PA12.   

 

 
Figura 1 - Espectros de FTIR (1800 a 1500 cm-1) da amostra de PA12 sem envelhecimento e 

das amostras de PA12 envelhecidas em biodiesel após 5000horas (23 e 100ºC). 

 

A Fig. 2 apresenta os difratogramas de raios X das amostras de PA12 envelhecidas em biodiesel, 

variando-se o tempo e a temperatura de envelhecimento e as porcentagens de cristalinidade obtidas 

a partir destes difratogramas.  

 

 

 
Temperatura 

de 
envelhecimento 

(°C) 

Tempo de 
envelhecimento 

(h) 

Cristalinidade 
(%) 

PA12 sem 
envelhecimento 

- 14,3 

23 

1000 14,4 

3000 14,6 

5000 15,5 

100 

1000 15,8 

3000 16,3 

5000 17,0 
 

Figura 2 - Difratogramas de raios X das amostras de PA12 envelhecidas em biodiesel e 

porcentagens de cristalinidade obtidas a partir destes difratogramas.  

 

Tanto a amostra de PA12 sem envelhecimento quanto as amostras envelhecidas apresentam um 

pico característico em aproximadamente 2θ = 21,5°. De acordo com a literatura, este pico 

característico é relativo aos cristais com forma γ [7]. A cristalinidade das amostras de PA12 
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envelhecidas a 23ºC não apresentaram alterações significativas. Já amostras de PA12 envelhecidas a 

100ºC apresentaram uma tendência de ligeiro aumento da cristalinidade com o aumento do tempo 

de envelhecimento. Este fato pode estar relacionado com a degradação sofrida pelo material 

principalmente a 100ºC. Esta degradação resulta numa diminuição de massa molar do material, que 

poderia facilitar a cristalização deste numa temperatura acima de sua Tg (neste caso 100ºC). A 

literatura também sugere uma possível recristalização [4,5].  

A Fig. 3 a e b  apresenta a resistência à tração e o módulo de elasticidade das amostras de PA12, 

envelhecidas em biodiesel, em função do tempo de envelhecimento realizados a 23ºC e 100ºC.  

 

  
(a)                                                                                  (b) 

Figura 3 – Resistência à tração (a) e módulo de elasticidade (b) das amostras de PA12, 

envelhecidas em biodiesel, em função do tempo de envelhecimento realizados a 23ºC e 100ºC. 

 

A resistência à tração das amostras de PA12 envelhecidas a 23ºC decresceu com o aumento do 

tempo de envelhecimento. No caso do envelhecimento realizado a 100ºC, a resistência à tração 

apresentou suave aumento com o tempo de envelhecimento.  

O módulo de elasticidade das amostras de PA12 envelhecidas a 23ºC apresentou-se inalterado após 

1000 horas de envelhecimento. Em 3000 horas de envelhecimento, observou-se um decréscimo do 

módulo de elasticidade. Em 5000 horas de envelhecimento o módulo de elasticidade parece 

apresentar um ligeiro aumento em relação ao valor obtido nas 3000h de envelhecimento.  

No caso do envelhecimento realizado a 100ºC, o módulo de elasticidade também apresentou-se 

inalterado após 1000 horas de envelhecimento.  No entanto, a partir das 3000 horas de 

envelhecimento, o módulo de elasticidade apresentou aumento significativo nos seus valores.   

Nos envelhecimentos realizados tanto a 23ºC, quanto a 100ºC, o alongamento na ruptura das 

amostras de PA12 apresentou um pequeno decréscimo com o aumento do tempo de 

envelhecimento. 
A Fig. 4 a e b apresenta a resistência ao impacto, a 23 e a -40ºC, da PA12 envelhecida em biodiesel 

em função do tempo de envelhecimento, realizado a 23ºC e a 100ºC. 

No caso dos ensaios de resistência ao impacto realizados a 23ºC, não houve rompimento das 

amostras de PA12 envelhecidas a 23ºC. As amostras de PA12 envelhecidas a 100ºC somente 

apresentaram rompimento a partir de 3000 horas de envelhecimento. Neste caso, a resistência ao 

impacto diminuiu com o aumento do tempo de envelhecimento. 

Para os ensaios de resistência ao impacto realizados a -40ºC, as amostras de PA12 romperam, 

porém, apresentaram comportamentos distintos quando envelhecidas a 23ºC e em 100ºC.  

Com envelhecimento a 23ºC, a resistência ao impacto foi menor para as amostras envelhecidas em 

1000horas do que em 3000horas. Este resultado corrobora os dados de módulo de elasticidade que 

apresentaram um maior decréscimo a 3000horas de envelhecimento, provavelmente pelo efeito 

plastificante do biodiesel. Com envelhecimento em 100ºC, a resistência ao impacto decresceu com 
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o aumento do tempo de envelhecimento. As amostras de PA12 envelhecidas a 100ºC apresentaram 

os menores valores de resistência ao impacto quando comparadas com as amostras envelhecidas a 

23ºC nas mesmas condições. Estes resultados também corroboram os dados de módulo de 

elasticidade que apresentaram aumento com o aumento do tempo de envelhecimento provavelmente 

pela perda do plastificante já existente no material e ao pequeno aumento da porcentagem de 

cristalinidade devido a degradação que é acelerada pelo aumento da temperatura. 
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(a)                                                                           (b) 

Figura 4 – Resistência ao impacto realizado a 23ºC (a) e a -40ºC (b) 

 

Conclusões 
As análises de FTIR indicaram uma possível degradação termo oxidativa principalmente no 

envelhecimento realizado a 100ºC. Os espectros de DRX indicaram um aumento da cristalinidade 

superficial dos corpos de prova com o aumento do tempo de envelhecimento para os 

envelhecimentos realizados a 100ºC, fato que pode estar relacionado com a diminuição da massa 

molar promovida pela degradação sofrida pelo material principalmente a 100ºC.  

As amostras de PA12 envelhecidas em biodiesel a 23ºC apresentaram decréscimo da resistência à 

tração e do módulo de elasticidade com o aumento do tempo de envelhecimento. A resistência ao 

impacto a -40ºC com 3000horas de envelhecimento apresentou-se maior que a 1000horas. Este fato 

pode estar relacionado a um possível efeito plastificante do biodiesel.  

No caso do envelhecimento realizado a 100ºC, a resistência à tração e o módulo de elasticidade 

apresentaram aumento com o tempo de envelhecimento. A resistência ao impacto decresceu com o 

aumento do tempo de envelhecimento. Neste caso, a temperatura elevada deve ter promovido maior 

degradação do material, resultando num aumento de cristalinidade. Soma-se a este fato, a possível 

perda de plastificante acelerada pelo aumento da temperatura.  
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