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1. RESUMO 

    Ao longo do tempo devido a razões econômicas e tecnológicas, nos últimos 

anos, os plásticos passaram a ocupar um lugar de destaque como um dos materiais 

mais utilizados pela indústria automobilística. Este trabalho tem por finalidade dar 

continuidade a um estudo que comprova a viabilidade técnica quanto à substituição 

de matéria prima de metal para poliamida, que foi iniciado devido à ocupação que é 

gerada no setor de galvanoplastia através da necessidade do tratamento superficial 

zincado cromatizado em uma peça de bracket, prosseguindo a partir dessa segunda 

etapa, com o objetivo de analisar a viabilidade econômica para essa substituição. O 

estudo será retomado abordando brevemente o motivo do tema, explanando sobre o 

gargalo gerado no processo atual, os resultados dos estudos iniciais que 

demonstram a viabilidade técnica da substituição de uma liga metálica de zamac por 

um composto polimérico “Poliamida PA 6.6 GF50%”, e por fim, são discutidas as 

vantagens e as desvantagens dessa substituição de acordo com o aspecto 

econômico. 

  Palavras chave: Poliamida 6.6. Viabilidade Técnica. Viabilidade Econômica. 
 

2. INTRODUÇÃO 

   De acordo com Carlos A. Hemais (2003, p. 107-114) a quantidade de itens 

metálicos no desenvolvimento de um projeto automobilístico foi gradativamente 

sendo substituída por outras alternativas, mas apenas nas duas últimas décadas o 

ritmo dessa substituição se acelerou, sendo fortemente substituído pelo uso dos 

Polímeros. Tanto por questões econômicas, como pelo advento da tecnologia, essas 

mudanças foram impulsionadas e se deu a necessidade pelo novo. A problemática 

abordada nesse artigo se dá devido ao desenvolvimento e as fases de processo 

produtivo do bracket (peça estrutural aplicada na sustentação e acionamento de 

maçanetas automotivas) o qual atualmente, além de apresentar custo elevado para 

fabricação, é responsável pela ocupação de 80% do setor de galvanoplastia 

refletindo na necessidade de uma linha “dedicada” a este item, inviabilizando a 

produção de outros produtos, e repercutindo significativamente no lead time de 

produção do mesmo, devido estoques intermediários gerados para atender sua 

demanda. Em busca de sanar o problema, propor uma redução de custos e um 

avanço tecnológico ao cliente PSA PEUGEOT, foi elaborado o estudo para viabilizar 



 

 

a substituição da matéria prima utilizada na fabricação da carcaça do bracket 

fornecido atualmente em liga metálica de Zamac para uma matéria prima em 

Poliamida 6.6 GF50%. 

 

3. OBJETIVOS 

     O objetivo principal desse artigo é apresentar uma solução para a 

problemática que ocorre no processo produtivo de um bracket, peça estrutural 

aplicada na fixação, suporte e funcional de uma maçaneta, o qual é fornecido à PSA 

PEGEOUT no modelo 306. Este produto passa por processos de injeção de 

ZAMAC, Tratamento Superficial e Montagem.  

   Visando mitigar os processos, desobstruir a linha da Galvânica que 

atualmente está debilitada devido ao grande volume e espaço que o produto ocupa 

e buscando propor uma solução que gere economia, modernidade, inovação, 

eliminação de processos e estoques intermediários, foi colocado em estudo à 

viabilidade da substituição da matéria prima aplicada no processo de fabricação 

desse item sob o aspecto econômico, uma vez já constatada, em estudos iniciais, a 

viabilidade técnica na substituição da matéria prima aplicada no processo atual. 

Dessa forma, como objetivo secundário, o artigo visa apresentar a poliamida 6.6 

como fonte alternativacompatível com as especificações técnicas do produto e como 

potencial de ganhos econômicos uma vez aplicada como substituição da matéria 

prima já utilizada para a concepção do produto em estudo.  Para isso, será 

analisada a composição dos recursos e custos requeridos para a produção do item 

em metal e em plástico, sendo ao final do objetivo, realizada uma integração entre 

os resultados encontrados inicialmente e em sua continuidade nessa segunda fase, 

apresentando de forma conclusiva as vantagens das características físicas e 

econômicas para aplicação da poliamida 6.6 na indústria automotiva. 

 

4. METODOLOGIA 

 Os estudos iniciais para constatação da viabilidade técnica para a 

substituição da matéria prima atual “zamac” para a “poliamida 6.6 GF 50%” foram 

embasados em análises realizadas durante estudo de caso de um cilindro escravo, 

que é um componente integrante do sistema de embreagem hidráulica em carros 

com transmissão manual, estudo que também objetivava uma mudança de matéria 

prima com características semelhantes às propostas nesse estudo. 

 



 

 

 

Figura 1 - Estudo de Caso: Cilindro escravo. 

 

 

 

 

 

 Fonte: EMS -Apresentação GRIVORY. 

 

 Partindo do estudo de caso descrito acima, foram realizadas análises técnicas 

com foco em propriedades físicas e mecânicas dos materiais apresentados. 

 

● Datasheet: Análise técnica através de características e especificações do 

material via datasheet. 

● Análise estrutural com aplicação via software de engenharia por meio de 

modelagem 3D, utilizando o Autodesk Fusion 360 que permite, além da 

modelagem 3D com alta performance, também criar montagens, verificar 

interferências e executar diversas análises de elementos finitos no mesmo 

ambiente de modelagem. 

● Fase experimental: Análise das propriedades físicas do material para verificar 

o comportamento do mesmo diante a exposições mecânicas através de 

Máquina de Ensaio de Impacto - Marca: NZ - Modelo: XJC-25D. 

    

 Em continuidade ao estudo de viabilidade técnica, seguem-se os estudos de 

ganhos produtivos e de potencial de redução de custo para constatar a viabilidade 

econômica através de: 

● Análise de perdas de produção: Análise via Carta AV/NAV, analisando etapas 

de produção que não agregam valor ao produto final. 

● Mapeamento do fluxo de valor: Análise via VSM das etapas do processo, 

Mensurando os tempos reais do processo atual e simulação das etapas e 

tempos do processo proposto.  

● PCE ProcessCycleEfficiency( Eficiência do Ciclo do Processo): Calculando a 

eficiência do ciclo do processo para conhecer o tempo de valor agregado e o 

tempo total do processamento do produto. 

 

 



 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Este estudo será segmentado para a aplicabilidade de compósitos de 

poliamida fornecidos em grãos com percentual de fibra de vidro de 50%, designados 

como PA6.6 GF 50, no ramo automotivo. A substituição se torna viável quando se 

trata de poliamidas de alta performance pois é possível obtenção de resultados 

técnicos semelhantes à outros materiais possibilitando ganhos nos processos 

produtivos mantendo sua viabilidade técnica e refletindo em viabilidade econômica. 

 5.1 PA 6.6 GF50  

 Matéria-prima que possui propriedades superiores às demais poliamidas. As 

poliamidas 6.6 apresentam as características típicas excepcionais, como a elevada 

rigidez e a resistência mecânica, a tenacidade ao impacto, boas propriedades de 

isolamento elétrico e uma resistência química elevada. O que determina as 

vantagens da utilização das poliamidas são as características básicas desse tipo de 

material.  

 5.2 Datasheet 

 Datasheet ou folha de especificações como a tradução menciona, é onde se 

encontram todas as informações técnicas de um determinado produto. No ramo dos 

polímeros o datasheet tem a função de apresentar a capacidade técnica de um 

determinado produto diante alguns testes e sua resistência à eles. 

 5.3 Propriedades Físicas 

  As propriedades físicas de um material são responsáveis por apresentar o 

comportamento do mesmo diante a exposições mecânicas ou térmicas. 

 5.4 Densidade 

  Densidade é entendida como sendo a razão entre a massa de uma dada 

quantidade de material a 23ºC (temperatura ambiente) e o volume de água 

deslocando a esta mesma temperatura. A densidade é uma propriedade essencial 

que pode ser utilizada na identificação de um material, ou na percepção física. 

 5.5 Absorção de Umidade (ASTM D-570) 

  Esta característica visa abordar o comportamento de absorção do material 

apresentado, refletindo nas propriedades mecânicas e elétricas, e em maior 

interesse no dimensional do produto. Pode-se afirmar que os plásticos de 

engenharia que absorvem menor quantidade de umidade, tendem a apresentar 

melhor estabilidade dimensional.  

 



 

 

 5.6 Propriedades Mecânicas Imediatas Mais Comuns:  

 As propriedades em questão são consideradas como as mais relevantes a 

serem consideradas quando avaliada a troca do metal para a poliamida são 

Resistência à Tração, Alongamento na Ruptura e Módulo Elástico na Tração (ASTM 

D-638). As propriedades de tração determinam a força necessária para alongar 

(estirar) um corpo de prova, sendo determinada juntamente com a medida do 

alongamento total do corpo de prova até a sua ruptura.  

 5.7 Módulo de Flexão (ASTM D-790) 

 Entende se como módulo de flexãoum componente automotivo plástico ou 

metálico. Na maioria das vezes a secção transversal retangular, sofre uma deflexão 

entre dois apoios, imediatamente se percebe que a superfície do material se 

deforma em tração, enquanto a superfície oposta sofre compressão.  

 5.8 Carta AV / ANV:  

 A visão AV/NAV é fundamental para a manutenção da competitividade das 

empresas, onde a carta AV/NAV apresenta graficamente quais são as atividades 

que agregam e que não agregam valor. Para introduzir melhorias em processos, é 

essencialentender o conceito de atividades que incorporam valor ao produto, na 

óptica do cliente. Segundo Ghinatto (2000).  

 5.9 VSM Value Stream Mapping - (Mapeamento do fluxo de valor):  

O VSM é uma ferramenta utilizada como aplicação do lean que possibilita realizar 

um mapeamento do fluxo de valor para análise do processo atual identificando e 

distinguindo atividades que agregam valor ao produto das que não agregam para 

projetar um processo mais viável economicamente (MOREIRA, 2013). 

 5.10PCE Process Cycle Efficiency( Eficiência do Ciclo do Processo):   

A eficiência total do ciclo envolvida no processo deve ser encontrado a fim de reduzir 

o tempo de ciclo total e aumentar a eficiência do ciclo. O PCE é o indicador que 

mede a relação entre o tempo de agregação de valor e o lead time (LeanInstitute 

Brasil, 2003).  

 

6. RESULTADOS 

6.1 Análise de Viabilidade Técnica 

 De acordo com as constatações após analisedas características dos materiais 

por estudo através de datasheet pode-se verificar que o Grivory, nome de mercado 

para o PA 6.6 GF50, com relação ao Alumínio e ao Zinco tem uma diminuição de 



 

 

resistência ao impacto. Entretanto, verifica-se que a especificação requer um 

material que atenda a carga de 80 Kj/m, considerando como satisfatória a 

performance nesta propriedade. No Figura 2 de resistência ao impacto Charpy. 

  

Figura 2 - Gráfico de resistência ao impacto Charpy. 

 

Fonte: EMS GRIVORY, APRESENTAÇÃO MASTER POLIMERS. 

 

 Quando aplicada no teste de alongamento é notável maior estabilidade à 

flexão, que gradativamente permite um alongamento até sua ruptura, diferentemente 

do Zinco, que sua curva é exponencial crescente, demonstrando que o alongamento 

é maior após 100 horas até seu ponto de ruptura. Em análise à densidade, os 

ganhos são significamente expressivos, devido a baixa absorção à hidrólise e à seu 

peso, sendo refletidos o expressivo ganho quanto a densidade por obter um material 

mais leve. 

Figura 3 - Comparativo de Alongamento  Figura 4 - Comparativo de Densidade 

 

Fonte: EMS GRIVORY, APRESENTAÇÃO MASTER POLIMERS 

 

 Resultados extraídos do cilindro escravo, peça que foi substituída e obteve 

significativos ganhos em relação a diminuição de processos, insumos, tempo de 

ciclo e estabilidade térmica, pois devido sua aplicação ser na região do motor a peça 

deve suportar exposição a grandes temperaturas, tornando a escolha da poliamida 

6.6 uma opção viável para dar continuidade ao estudo no modelo matemático em 3D 

conforme apresentado abaixo: 



 

 

● Caso1A: Limite de primeira parada  (1000N a 23 ° C) 

● Caso1B: Limite de parada total da alavanca (500N a 90 ° C) 

● Caso 2: força de flexão na frente do suporte (600N a 23°C) 

● Caso 3: força de flexão na parte traseira do suporte(600N a 23°C. 

 

Figura 5 -1A: Handle Stop Limit / 1B: Handle Stop Limit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMS GRIVORY, APRESENTAÇÃO MASTER POLIMERS 

 

 

Figura 6  - Load Case 2: Bending force (Front) / Load Case 3: Bending force (Rear) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMS GRIVORY, APRESENTAÇÃO MASTER POLIMERS 

 

 Com base no comportamento mecânico foi verificado que o material é inferior 

ao metal, entretanto, atende as especificações solicitadas em desenho do cliente, 

tornando viável a aplicação da substituição para o PA6.6 GF 50%. Foi proposta uma 

pequena intervenção no design na qual o atual tem paredes a <2 mm.(precisão 

geométrica). Dessa forma a partir dos resultados constatados prossegue-se com a 

avaliação quanto à viabilidade econômica para a aplicabilidade dessa substituição. 



 

 

 6.2 Análise de Viabilidade Econômica 

 De acordo com o diagrama de AV/NAV é possível constatar que o processo atual 

contempla 16 atividades que não agregam valor quando comparados ao processo 

proposto que possui apenas 8 atividades que não agregam valor, apresentando também 

oportunidades de melhorias de tempos de processos e custos.  

 

Figura 7- Diagrama AV / NAV – Processo Atual: Produção de Bracket em Zamac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 8 - Diagrama AV / NAV – Processo Proposto: Produção de Bracket em PA6.6  GF50% 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



 

 

 Quando avaliados em conjunto ambos os processos é notável a possibilidade de 

ganhos de redução de 50% em atividades realizadas, redução de tempo de processo em 

35,59% e redução de custo em 59,41%. 

 

Figura 9 – Comparativo entre Processo Atual e Processo Proposto 

(Atividades, Tempos, Custos, Atividades que Agregam Valor e Atividades que Não Agregam Valor). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Com os resultados encontrados através do diagrama AV / NAV foi elaborado 

o cálculo de eficiência do processo também conhecido como PCE Process Cycle 

Efficiency com o objetivo avaliar o percentual que atividade de valor agregado 

representam dentro do processo atual e essa forma constatar a necessidade de 

continuar com a análise desse estudo. 

 

Figura10 – PCE – Process Cycle Efficiency (Processo Atual). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Com base nos resultados foi elaborado o VSM para identificar as oportunidades de 

melhorias e detectar as etapas que a serem eliminadas do processo atual. 

 

 

 

 



 

 

Figura 11 – VSM - Value Stream Mapping - Mapeamento do fluxo de valor: Processo Atual . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Obtendo ganho em lead time de 7,5 dias com eliminação de três etapas do 

processo atual quando projetado o layout proposto e a implementação de sistema de 

produção com a aplicação de kanban. 

 

Figura 12 – VSM - Value Stream Mapping - Mapeamento do fluxo de valor: Processo Proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.



 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no estudo de viabilidade técnica, no que se refere ao comportamento 

mecânico pode se afirmar que o material proposto é inferior ao metal, entretanto, 

atende as especificações do desenho do cliente, tornando viável a aplicação da 

substituição pela composição PA6.6 GF 50%. Quanto aos aspectos econômicos é 

possível afirmar a viabilidade devido a resultados apresentados,através de análise 

de fluxo de valor representando ganhos consideráveis e com oportunidades de 

reduções de custo, ganhos em modernidade, inovação, eliminação de processos e 

estoques intermediários, mitigando assim a problemática apresentada no inicio 

desse estudo. 

 

  8. FONTES CONSULTADAS 

Dornelles F.; Augusto M. L.; Critérios na seleção de plásticos de engenharia para 

aplicações em veículos populares no Brasil / A.M.L. Dornelles Filho.-São Paulo, 

2006.190 p. 

 

Hemais, C. A., Rosa, E. O. R. & Barros, H. M. - “A não-globalização tecnológica da 

indústria brasileira de polímeros medida através de patentes”, Revista de 

Administração Contemporânea, 3 (3): 157-177 (1999). 

 

Lean Enterprise Institute. Léxico Lean – Glossário Ilustrado para Praticantes do 

Pensamento Lean (São Paulo: LeanInstitute Brasil, 2003), pp. 16; 76-77.  

 

MOREIRA, F. Mapeamento do Fluxo de Valor (Value Stream Mapping) – Disponível 

em:<https://www.portal-gestao.com/artigos/item/6172-mapeamento-do-fluxo-de-

valorvalue-stream-mapping.html> Acesso em: 24 Agosto 2018. 

 

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P.;  Administração da Produção. São Paulo: Saraiva, 

2006. 

https://www.portal-gestao.com/artigos/item/6172-mapeamento-do-fluxo-de-valorvalue-stream-mapping.html
https://www.portal-gestao.com/artigos/item/6172-mapeamento-do-fluxo-de-valorvalue-stream-mapping.html

