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Resumo: Juntas de policarbonato (PC) e liga de alumínio 6061-T6 foram preparadas pela técnica de moldagem por
injeção de polímero sobre inserto metálico e os efeitos de condições de texturização a laser do inserto metálico sobre a
resistência interfacial das juntas foram avaliados. O inserto texturizado a laser com velocidade de varredura alta
apresentou morfologia do tipo “trincheira”, o que se mostrou pouco eficiente para a adesão polímero-metal. Por outro
lado, a texturização do inserto com velocidade de varredura do laser baixa produziu morfologia do tipo “cordilheira”,
com maior área superficial para o intertravamento mecânico, resultando em uma junta híbrida com resistência ao
cisalhamento de 6,3 MPa.
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Hybrid joints of polycarbonate and aluminum AA6061-T6 produced by injection over-molding:
effects of metal laser texturing on interfacial strength
Abstract: Hybrid joints of polycarbonate (PC) and aluminum alloy 6061-T6 were produced by injection overmolding
and the effects of laser texturing of metal on the polymer-metal interfacial strength were evaluated. High speed laser
texturing resulted in a “trench-like” morphology, which proved to be poorly efficient for polymer-metal adhesion. On
the other hand, low speed laser texturing produced a "mountain range-like" morphology, with a larger surface area for
mechanical interlocking, leading to a hybrid joint with shear strength of 6.3 MPa.
Keywords: hybrid joints, injection overmolding, laser texturing, polycarbonate, aluminum.

Introdução
Estruturas híbridas polímero-metal são amplamente aplicadas em diversos setores industriais
pelo fato destas juntas combinarem a elevada resistência mecânica dos metais com a leveza, fácil
processabilidade, flexibilidade de formas e mais baixo custo dos polímeros. No setor de transportes,
o desenvolvimento de estruturas híbridas polímero-metal resistentes, leves e duráveis é, sem dúvida,
um dos caminhos mais óbvios para a diminuição do consumo de energia/combustível durante todo o
ciclo de vida do veículo, diminuindo, assim, a taxa de emissão de carbono na atmosfera [1].
A técnica de moldagem por injeção de polímero sobre inserto metálico (‘metal insert
injection overmolding’) apresenta-se como alternativa técnica e economicamente viável para a
fabricação de juntas híbridas polímero-metal [2]. Em uma vertente desta técnica, chamada de
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adesão direta (‘direct-adhesion’), o inserto metálico é previamente tratado superficialmente para
produzir microcavidades as quais, quando preenchidas pelo polímero moldado, resultam em
microancoragem mecânica e forças adesivas que unem o componente polimérico ao metálico [3]. A
texturização a laser é uma das alternativas para o tratamento superficial do inserto metálico que
permite desenhar microcavidades com formas e profundidades controladas [4-7].
O objetivo principal deste estudo foi investigar o efeito da texturização a laser da superfície
do metal sobre a resistência mecânica interfacial de juntas híbridas de policarbonato (PC) e
alumínio 6061-T6 produzidas por sobremoldagem por injeção.
Experimental
O componente polimérico é o policarbonato (PC), contratipo LEXANTM 103, com índice de
fluidez de 7 g/10 min (ASTM 1238: 300oC; 1,2 kg), fornecido pela SABIC Innovative Plastics. O
componente metálico é a liga de alumínio AA6061-T6 de uso geral fabricada pela Alcoa, com
elevadas resistências mecânica e à corrosão e facilidade de usinagem e de tratamento superficial.
As juntas PC/AA6061-T6 foram produzidas em máquina injetora ARBURG Allrounder
270V, com temperatura do barril de 320 °C, temperatura do molde de 100 °C, velocidade de injeção
de 25 cm³/s, pressão de reclaque de 700 bar e tempo de recalque de 6 s. Utilizou-se uma junta de
encaixe (‘splice-joint’) especialmente projetada para este estudo, produzida a partir de injeção de
polímero sobre um rebaixo contido em uma das extremidades do inserto metálico (Fig. 1A).

Figura 1: (A) Geometria e dimensões da junta PC/AA6061 produzida por sobremoldagem por
injeção; (B) geometria da texturização a laser do rebaixo do inserto metálico
O rebaixo contido no inserto metálico foi previamente texturizado empregando-se um laser
de Nd-YAG pulsado (~100 ns) Coherent, modelo Corona, com comprimento de onda de emissão 
de 532 nm e taxa de repetição de pulsos de 5 kHz. O feixe do laser foi acoplado a um sistema de
varredura galvanométrico ScanLab, modelo Hurryscan 20, com lente de focalização F-teta de 250
mm, que possibilita deslocar e focalizar o feixe com um diâmetro de 300 µm sobre a superfície da
amostra com uma potência média de 30 W. Foram produzidas trilhas com largura de
aproximadamente 300 µm (diâmetro do feixe focalizado), paralelas e espaçadas 100 µm cada e com
seus eixos perpendiculares à direção de injeção do polímero (Fig. 1B). As condições de
texturização, velocidade de varredura e número de passes do laser, foram variadas (Tabela 1) com o
objetivo de produzir diferentes morfologias (topografias).
A resistência mecânica das juntas foi avaliada por ensaio de cisalhamento em máquina
INSTRON 5569, com distância entre garras de 60 mm e velocidade de travessa de 1,3 mm/min,
baseado na norma ASTM 1002-D.
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As topografias das superfícies texturizadas do inserto metálico e as superfícies de fratura
(metálica e polimérica) das juntas após ensaio mecânico foram avaliadas em microscópio confocal a
laser Olympus modelo LEXTOOLS 4100.
Tabela 1: Condições de texturização a laser empregadas no rebaixo do inserto metálico
Condição
I
II
III

Velocidade do laser (cm/s)
25 cm/s
2,5 cm/s
2,5 cm/s

Número de passes
400
20
50

Resultados e Discussão
A Fig. 2 apresenta curvas de força-deslocamento das juntas PC/AA6061 no ensaio mecânico
de cisalhamento. A junta produzida com o inserto metálico texturizado a laser na condição III
(menor velocidade e número médio de passes) apresentou a maior resistência ao cisalhamento, com
força máxima de 2100 N e deslocamento máximo de 1,15 mm. As juntas produzidas a partir dos
insertos metálicos texturizados nas condições II (menor velocidade e número pequeno de passes) e I
(maior velocidade e número maior de passes) apresentaram desempenhos mecânicos inferiores, com
força máxima de 900 N e 640 N e deslocamento máximo de 0,40 mm e 0,26 mm, respectivamente.
As juntas falharam predominantemente por descolamento da interface metal-polímero. Adotando-se
a área plana do rebaixo do inserto metálico (13,4 x 24,8 mm2) como a área nominal da junção
polímero-metal, conclui-se que a junta III alcançou resistência ao cisalhamento de 6,3 MPa, o que
representa desempenho mecânico promissor em termos de juntas híbridas polímero-metal [7].

Figura 2: Curvas força-deslocamento das juntas PC/AA6061-T6 no ensaio de cisalhamento em
função das condições de texturização a laser do inserto metálico
A Fig. 3 apresenta imagens 2D obtidas por microscocpia confocal a laser das superfícies de
fratura após ensaio de cisalhamento das juntas produzidas com insertos metálicos texturizados nas
condições I e III. Nessas imagens o termo “trilha” foi utilizado para descrever o local de passagem
do laser e “espaçamento” para a distância entre as trilhas. A texturização realizada com maior
velocidade do laser (condição I: imagens A e B) resultou na formação de trilhas com largura
aproximada de 300 µm e espaçamento de 100 µm, tal qual programado na texturização. De forma
diferente, a texturização realizada na condição III, com menor velocidade do laser, resultou em
trilhas mais largas ( 350 µm) e, consequentemente, espaçamentos menores ( 50 µm) que o
programado. Isso sugere que o laser em baixa velocidade eleva consideravelmente a temperatura da
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trilha e inviabiliza a remoção do metal fundido e, por consequência, acarreta na erosão das paredes
da trilha, transferindo material da vizinhança para ela. É possível observar resquícios metálicos
(destacados em vermelho na imagem D) na parte polimérica da junta produzida com inserto
texturizado na condição III, indicando pontos de falha coesiva.

Figura 3: Imagens 2D de microscopia confocal a laser das superfícies de fratura após ensaio de
cisalhamento das juntas com insertos texturizados com maior (condição I; A: metal; B: polímero) e
menor (condição III; C: metal; D: polímero) velocidade do laser. Barra da escala = 100 m
A Fig. 4 apresenta imagens 3D de microscópio confocal a laser da superfície dos insertos
metálicos texturizados a laser nas condições I e III.

Figura 4: Imagens 3D de microscopia confocal a laser dos insertos metálicos texturizados nas
condições de maior (condição I: esquerda) e menor (condição III: direita) velocidade do laser
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A texturização realizada com maior velocidade do laser (condição I) resultou na formação
de trilhas com morfologia do tipo “trincheira”, com profundidade de aproximadamente 170 µm,
enquanto que a texturização realizada com menor velocidade do laser (condição III) produziu trilhas
com morfologia do tipo “cordilheira”, contendo vales de até 60 m e picos de até 80 m. Isso
sugere que a velocidade do laser tem efeito significativo sobre o tipo de texturização formada na
superfície do inserto metálico e, baseado nos resultados do ensaio mecânico de cisalhamento, a
morfologia do tipo “cordilheira”, de maior área superficial, proporciona maior resistência interfacial
(Fig. 2; condição III), com indícios de fratura dúctil (Fig. 3D).
Conclusões
A texturização prévia a laser do metal mostrou-se uma técnica viável para se produzir juntas
PC/AA6061-T6 por sobremoldagem por injeção. Dentre as condições investigadas, a texturização
com velocidade de varredura baixa do laser de 2,5 cm/s e com 50 passes gerou morfologia do tipo
“cordilheira”, com maior área superficial disponível para o intertravamento mecânico polímerometal na interface das juntas. O resultado foi uma junta híbrida com resistência ao cisalhamento de
6,3 MPa, com fratura predominantemente adesiva, mas com indícios de coesão entre o polímero e o
metal. A partir desses resultados, serão exploradas novas condições experimentais de tratamento a
laser do metal via planejamento de experimentos buscando-se identificar os efeitos individuais e
coletivos dos parâmetros operacionais do laser sobre a morfologia e, consequentemente, a
resistência interfacial das juntas PC/AA6061-T6.
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