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1.RESUMO  

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma nova tecnologia alternativa 

ao vidro laminado para ser utilizada no para-brisa de automóveis, a motivação para o 

desenvolvimento desse produto foi a percepção de que a tecnologia atual não 

apresentou mudanças significativas desde que foi inventada. Atualmente a indústria 

química apresenta uma grande diversidade de películas de alta resistência voltadas ao 

mercado automobilístico, com a utilização de ferramentas de projeto do produto, foram 

definidas e testadas possíveis composições de vidro e películas que poderiam 

apresentar as mesmas funcionalidades que o vidro temperado porém com custo e 

complexidade de produção reduzidos. 

Até o momento foram realizados testes com três composições que foram reprovadas 

nos ensaios de resistência à impactos da NBR 9491, porém foram aprovadas nos 

demais ensaios da norma. É esperado que para os próximos ensaios, que utilizarão 

composições mais resistentes, os corpos de prova sejam aprovados nos testes de 

impacto. Com um resultado positivo o próximo passo deste estudo é estudar a 

viabilidade econômica e de produção do novo produto.   

 

2.INTRODUÇÃO  

A produção de vidros para veículos automotores (não incluindo ônibus) vem crescendo. 

Por exemplo, em 2007 foram produzidos aproximadamente 26 milhões de 

unidades(INCTBio, 2015). Hoje a tecnologia utilizada para produção do para-brisa 

automotivo é a do vidro laminado(LEVENTON,1992), que foi publicada pela primeira 

vez em 1909 na patente french patent 405,881, substituindo o vidro temperado por 

oferecer mais segurança ao condutor e aos passageiros, apesar do elevado custo de 

produção. 

O vidro temperado sofre um tratamento térmico que o deixa mais duro e resistente 

que o convencional, porém ao quebrar se estilhaça inteiramente em pequenos 

cacos(LONG,1941) que em alta velocidade podem causar sérios ferimentos ao 

motorista e passageiros do automóvel, justificando a sua substituição. 

Apesar da evolução da indústria automotiva nos últimos 75 anos, a tecnologia  dos 

para-brisas não foi alterada. Enquanto isso, houve um forte avanço na indústria química 

em relação às películas de alta resistência, que chegam a aguentar até explosões, 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwj5ltbR1q_UAhXGFZAKHZRTAwIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Finct.cnpq.br%2Fweb%2Finct-bio&usg=AFQjCNF-XPKqIl8EliNscEgFHT6TB_8t3w&sig2=rp04CyqRqGuQ30Gq_qbe1Q


assim acredita-se que será possível desenvolver uma composição vidro/película de que 

atenda as normas e ensaios de segurança do parabrisa e ao mesmo tempo diminua o 

seu custo de produção. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do seguinte trabalho é estudar a viabilidade técnica de um para-brisa 

automotivo composto apenas por uma lâmina de vidro em conjunto com uma película 

polimérica de alta resistência, de modo a atender os seguintes requisitos da 

RESOLUÇÃO Nº 254 DO CONTRAN DE 26 DE OUTUBRO DE 2007.  

Art. 1º: Os veículos automotores, os reboques e semi-

reboques deverão sair de fábrica com as suas partes 

envidraçadas equipadas com vidros de segurança 

que atendam aos termos desta Resolução e aos 

requisitos estabelecidos na NBR 9491 e suas normas 

complementares. 

A Norma regulamentadora - ABNT NBR 9491 Vidros de segurança para veículos 

rodoviários - mostra os requisitos a serem atendidos ao se fabricar este componente, 

descrevendo as suas características, como ângulo de curvatura, espessura, além de 

determinar ensaios para garantir a segurança e a qualidade do vidro. 

  

4.METODOLOGIA 

O estudo em questão foi realizado utilizando a metodologia de projeto de produtos, 

primeiramente fazendo um levantamento bibliográfico seguido da aplicação do método 

da matriz morfológica seguido pelo método de Pugh (BACK,2008) e FMEA. 

Após a aplicação dos métodos foi iniciada a fase de construção e testes do protótipo 

(BAXTER, 2011), testes esses normalizados pela norma regulamentadora ABNT NBR 

9491, realizados em labaratória cedido pela fabricante de parabrisa Thermoglass. 

 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

No levantamento inicial foram escolhidos três tipos de vidro: cru, endurecido e 

lâmindado. E três tipos de película: Lummar SCLSRPS4, Lummar SCLSRPS7, Lummar 

SCLSRPS9. 

Com o método da matriz morfológica foram encontradas oito combinações entre as 

opções encontradas, que foram priorizadas pelo método de Pugh, até o momento foram 

realizados os testes de viabilidade técnica com três dessas combinações.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Até o momento foram realizadas duas baterias de teste, com três combinações 

testadas, na primeira bateria foram testadas combinações de vidro cru com a película 

Lummar SCLSRPS4, nesse teste os corpos de prova foram reprovados nos três testes 

de impacto, porém foram aprovados nos demais testes. 

Na segunda bateria foi testada a combinação de vidro endurecido com a película 

Lummar SCLSRPS4, essa combinação foi reprovada em apenas dois testes de 

impacto, mantendo o resultado positivo nos demais. 

Para os próximos ensaios é esperado que a película Lummar SCLSRPS7 combinada 

com vidro temperado, atenda aos requisitos de resistência. 
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