
CONFIDENCIAL 

Palestrante:             Ariosvaldo Silveira Vieira 
                                Coord. Desenvolvimento 
                                  Produtos e Processos   

Tema:  
Otimizar Processos e Custos, 

tornando-se Competitivo. 
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Necessidade do Cliente 

Viabilizar a nacionalização de 2 modelos de Capôs que atualmente eram 
fabricado em DCPD (Dicyclopentadiene) pelo processo de injeção. 

Proposta Tecnofibras 
 
Criar, desenvolver e propor dois modelos de Capô em SMC (Sheet 
Moulding Compound) produzido pelo processo de compressão a quente 
utilizando uma única ferramenta de moldagem, apenas com a utilização 
de postiços e insertos na cavidade e matriz. 
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O Capô atual era composto por peça externa e interna em DCPD sendo 
que a peça interna na região de colagem tem função estrutural como 
também duto de ar  

Casca Externa - DCPD 

Reforço Interno  
(Duto de Ar)- DCPD 

DETALHES DO PROJETO ATUAL  



CONFIDENCIAL 

Modelo 1 Modelo 2 

DETALHES DO PROJETO ATUAL  
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O Capô peça externa em SMC tendo a função estrutural com sistema de 
nervuramento sendo que a peça interna em ABS colado com adesivo 
estrutural tendo somente a função duto de ar. 

Casca Externa - SMC 

Reforço Interno 
(Duto de Ar) - ABS 

DETALHES DO PROJETO PROPOSTO 
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Modelo 1 Modelo 2 

DETALHES DO PROJETO PROPOSTO 
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O Cliente forneceu os requisitos mecânicos e aplicação em campo para 
que seja apresentada uma proposta Técnica. 

Ensaio de carregamento. 

50 lbs 

50 lbs 

50 lbs 

50 lbs 

50 lbs 

50 lbs 

50 lbs 

50 lbs 

200 lbs 

50 lbs 
Aplicar carga 
separadamente 

Aplicar carga 
simultaneamente 

Cargas aplicadas 
 
50 lbs = 22,68 kg 
 
200 lbs = 90,72 kg 

1° FASE – REQUISITOS FUNCIONAIS 
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Teste de bola 

Requisitos de aplicação funcional 

 Lançamento de uma bola Ø 230,0mm 

aproximadamente. 

 Peso da bola 6,8 Kg 

 Altura de 2,75 metros 

 Pontos de fixação simulando a condição de 

montagem na máquina. 200 lbs 

1° FASE – REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

Requisito do ensaio 

 

Nos pontos de contato com a bola após o 

lançamento o capô não deve rachar, riscos são 

aceitáveis. 
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Foram desenvolvidas em laboratório 3 
formulações diferentes do composto de SMC, 
sendo confeccionado placas de testes e 
realizado ensaios mecânicos. 
O valores encontrados servindo de referência 
para os parâmetros das análises de FEA. 

2° FASE – CONCEITO DO PROJETO 
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Desenvolvimento nervuramento na região interna objetivando a atender 
aos requisitos mecânicos relacionados aplicação de carga. 

2° FASE – CONCEITO DO PROJETO 
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Validação do modelo 3D com relação a montagem virtual objetivando 
verificar a possibilidade de possíveis interferências com componentes 
internos 

3° FASE – VALIDAÇÃO DO MODELO 3D 
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Método Von mises Stress 

Análise no DCPD Análise no SMC 

Análise de Elementos Finitos 

4° FASE – ANÁLISE DE FEA 
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Protótipo 

Confecção do molde protótipo 
para o produzir a peça em RTM 

5° FASE – MOLDE PROTÓTIPO 

Cavidade 

Matriz 
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Confecção da peça protótipo para testes de campo, funcional e ensaios 
destrutivo. 

6° FASE – PEÇA PROTÓTIPO 
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Foram realizados os ensaios  
- Teste de bola 
- Testes de rodagem e durabilidade na planta do cliente. 

 Pontos de fixação simulando a condição de 

montagem na máquina 

7° FASE – VALIDAÇÃO FUNCIONAL 
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8° FASE – PROJETO FERRAMENTAL SMC 
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Projeto do ferramental e análise térmica 
do sistema de aquecimento. 

8° FASE – PROJETO FERRAMENTAL SMC 
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Confecção de ferramental para material SMC (Sheet Molding Compound) 
para moldagem por compressão a quente, sendo que este único ferramental 
deve permitir a moldagem dos 2 modelos de Capô. 

9° FASE – FERRAMENTAL DEFINITIVO SMC 
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10° FASE – PEÇA EM SMC 

Validação do processo de moldagem e 
ajustes do parâmetros. 
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10° FASE – PEÇA EM SMC 

Modelo 1 Modelo 2 
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Cliente 
 

 Nacionalização de dois itens, antes importado. 

 Após a depreciação do ferramental, ganho médio de 15% no preço da 
peça. 

 Produzir a peça em duas ferramentas(SMC e Vacuum forming), antes era 
com três em DCPD. 
 

 Redução de estoques com a nacionalização e a independência com 
relação ao cambio. 

 Aumento no percentual de nacionalização do equipamento. 

Tecnofibras 

 Aumento no faturamento anual/médio de três milhões. 

 Desenvolvimento no conhecimento de peças em SMC em função 
dos requisitos de aprovação. 

RESULTADOS OBTIDOS 
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Obrigado! 


