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A	ALMACO	

Representar, educar, defender 
e fortalecer o desenvolvimento 
sustentável dos compósitos 
           para a sociedade. Ser a melhor associação 

  latino-americana dos 
     materiais compósitos. 

Conduta ética│Gestão transparente  
Valorização das 

pessoas│Profissionalismo 
Responsabilidade com a segurança e 

o meio ambiente│Compromisso com a 
inovação, educação e competitividade. 



A	ALMACO	
EDUCAÇÃO	

INTERNACIONALIZAÇÃO	

Colômbia 
(logomarca a definir) 

VALORIZAÇÃO	DO	SETOR	



Indústria da Transformação 
Utilización hecha por el hombre de los materiales a través 

del tiempo, desde la prehistoria hasta nuestros días



Indústria da Transformação 



							Matriz		
-Metálicas	
-Cerâmicas	
-Poliméricas	
					Funções:	
-Forma	Física	
-Proteção	do	
Reforço	
-Distribuição	
de	Cargas		
entre	reforços	
-Rigidez	
Dielétrica	

   Reforço 
-Particulado 
-Fibroso 
-Contínuo 
(linear ou 
tecidos) 
        
Funções: 
-Resistência 
Mecânica 
-Estabilidade 
Dimensional      

					Núcleo	
-Naturais	
-Sintéticos	
					Funções:	
-Rigidez	
-Redução	peso	
-Distribuição	de	
Cargas	
-Isolante	
termo-acústico	
etc.	

Materiais Compósitos 

Outros	
-Adesivos		
Estruturais	
-Aditivos	de	
Desempenho	
-Acabamento	
Superficial	
Funções:	
-Melhoria	de	
Propriedades	
Funcionais/Vida	Útil	
	



																						Compósitos	
Materiais estruturais com duas ou mais 

fases macroscópicas, microscópicas 
(nanocompósitos) e que têm propriedades 
mecânicas melhores que as de cada fase 

considerada isoladamente. 

material estrutural resultante da combinação de 
polímeros com fibras de reforço. As fibras mais 
usadas são as de vidro, aramida e carbono. Os 

polímeros podem ser termoplásticos ou termofixos. 

Compósitos	Poliméricos		



Porque Compósitos? 



 Estudo e compreensão dos fenômenos de adesão na interfase 

Livro Compósitos 5 Almaco   

         Legenda 
f –  Fibra de refôrço 
m -Matriz polimérica 
d - Delaminação 



Famílias dos Materiais Plásticos 

• Termoplásticos & Elastômeros > 
Processados por Calor e Pressão 
(Reversível). 

• Termofixos > Processados por 
Reação Química irreversívels de 
Polimerização. 



Termofixos Termoplásticos 
Poliester (UPR) 
Ester Vinílicas (VER)  

Poliamidas (PA) 

Epóxi (EP) Poli-Eter Eter Cetona (PEEK) 
Fenólicas Modificadas (PF) Poli-imidas (TPI)  
Ureia-Formaldeido (UF)  Óxido de Polifenileno (PPO) 
Melamina (ME) Sulfeto de Polifenileno (PPS)  
Bismaleimida  (BI) Elastômeros 
Benzoxazina (BX)  
 

Borracha Sintética (SR) 
Silicones (SI) 
Uretanos (PUR) 

Matrizes Poliméricas – Materiais Compósitos  

Poli-imidas (TPI) 
	



POLIÉSTER INSATURADO 



PERÓXIDOS  
ORGÂNICOS (CONT) 

•  FAMÍLIAS	DE	PERÓXIDOS	INICIADORES	
1.   TEMPERATURA	AMBIENTE:	PERÓXIDO	DE	METIL	ETIL	

CETONA	(MEKP)	

	

	
2.   PERÓXIDO	DE	ACETIL	ACETONA	(AAP)	TEMP	

AMBIENTE	A	650C	

Água 
Oxigenada 

HO	-	OH	



PERÓXIDO MEKP 
E FORMAÇÃO RADICAL LIVRE 

H			-			O			-			O			-			H	 METIL		ETIL		
CETONA	

DIMETIL	
FTALATO	

ÁGUA		OXIGENADA	

(	adição	)	+	 R		-		O		-		O		-		R	
SOLVENTE		ORGÂNICO	 PERÓXIDO	MEKP		

CONTROLE	-	
CURVA	EXOTÉRMICA		-		ÚMIDADE		-		OXIGENIO	ATIVO	

+					H2O	(REMOÇÃO	
											ATÉ	2,5%	MAX	

-	-	-		C		-		C		=		C		-		C		-		C		-		C		=		C		-		C		-	-	-	
	

C		-		C		
	

R	-	O	-	O	-R	

C		=		C		
	

POLIESTER	

ESTIRENO	

PERÓXIDO	

POLIESTER		POLIMERIZADO	

	-	-	-		C		-		C		-		C		-		C		-		C		-		C		=		C		-		C		-	-	-	



RESINA POLIÉSTER & VINIL ESTER 
  MECANISMO DE CURA (CONT) 



Possíveis	matrizes	poliméricas	
•  Termofixos como poliéster, vinil-éster, epóxi e PU: 

•  Baixa viscosidade; 
•  Cura a temperatura ambiente; 
•  Tempo de vida limitado; 
•  Resistência a elevadas temperaturas (Tg); 
•  Recicláveis por incorporação e reutilização em processos 

•  Termoplásticos: 
•  Alta temperatura de processabilidade; 
•  Tempo de vida ilimitado; 
•  Baixo módulo de elasticidade 
•  Baixa resistência a temperaturas elevadas; 
•  Recicláveis por fusão e inclusão em reprocessos 



RESINAS EPÓXI	

0 

CH	 - CH 2 

0 

CH	 - CH 2 

Resinas	epoxi	possuem	radical	reativo	0xirano	(referido	como	epoxi	funcional)	 

-Agentes	de	Cura:	
Poliaminas	Primárias	e	Secundárias	e	seus	Adutos:	Dietileno	Triamina	(DETA),	Trietileno	Tetramida	
	(TETA)	
Anidridos:	Usados	em	combinação	com	aminas	acima	ex:	Anidrido	Trimelítico	(TMA)	
Poliamidas:	Usados	para	cura	de	formulações	de	tintas	e	revestimentos	
Agentes	Catalíticos	de	Cura:	(Compostos	formulados	com	Aminas	Terciárias,	sais	de	Amina,		
complexo	de	Trifluoreto	de	Boro	e	Boratos	Amínicos)	
-Diluentes	Reativos:Butil	Glicidil	Eter	(BGE),	Etil	Hexil	Glicidil	Eter	(EGE)	
-Cargas	Minerais:	Metais	em	pó,	Carbonato	de	Calcio,	Talco,	Alumina,	mica	etc.	
-Reforços:	Fibras	de	Vidro,	Kevlar,	Carbono,	Boro.	
-Pigmentos	e	Aditivos  

-São	obtidas	a	partir	da	reação	de	Bisfenol	A		ou	Bisfenol	F	(Novolaca)	e	Epicloridina	gerando	Diglicidil	Eter	de	Bisfenol	
A	(DGEBA)	
	





Poliéster	e	epóxi	
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PROPRIEDADE MECÂNICA UNIDADE POLIÉSTER  EPÓXI 

Tensão (ISO 527) MPa 70 69 

Elongação (ISO 527) % 3,5 6,1 

HDT (ISO 75)  °C 83,0 56,5 

Flexão (ISO 178) MPa 117,0 118,7 

Contração volumétrica (ISO 3521) % 9,0 5,99 

Absorção de água (ISO 62-80) 24h 23oC % ganho 0,20 0,21 



Matrizes Poliméricas –  Perfil Resinas Poliester 



Fibras	de	Vidro	



Fibras	de	vidro	



Fibras	de	vidro	Fiberização	
	



Fibra	de	vidro	

•  Composição do Tratamento Superficial (Sizing): 
•  Filmógeno: Polímero formador de filme, que aglutina os filamentos de vidro em uma mecha coesa, de fácil 

processamento. O filmógeno deve ser compatível com a resina a ser reforçada. 

n  Lubrificante: Lubrifica os filamentos e facilita seu processamento. 

n  Silano: Serve para unir as fibras às resinas, retardando a deterioração das propriedades mecânicas dos 
laminados ao longo do tempo. 

Filamento de vidro 

n  Tratamento Superficial 

n  Cabo ou mecha de fibra de 
vidro 

Tratamento	superficial	



Fibra	de	vidro	
Tratamento	superficial	



H-Glass	e	S-Glass	
Permitindo	explorar	novos	mercados	

•  Fibras de Alta 
performance 
especialmente 
desenvolvidas para 
substituir com sucesso as 
soluções atuais 

• Principais Mercados: 
•   Infraestrutura 
•   Indústria Aeroespacial 
•   Energia Eólica 
•   Indústria Militar 



H-Glass	e	S-Glass	
Oferecem	resistência	mecânica	superior	



Tecidos	
•  Fabrics são fabricados em uma ou mais camadas 

chamadas plies ou layers   
• As camadas são colocadas em sequência de baixo para 

cima. Isto é chamado como sequência de construção ou 
montagem. 



Tecidos	



Tecidos	
•  Números de fios por centímetro ou polegada 

•  Tex do fio 
•  Tex => Densidade linear (gramas / quilômetro) 

• Matéria-prima 
•  Fibra de Vidro  
•  Fibra de Vidro de Alta Performance 
•  Fibra de Carbono 
•  Aramida (Kevlar) 

•  Tipo de costura 
•  Chain 
•  Tricot 
•  Tricot – Chain (Promat) 



Tecidos	costurados	
•  Fibras são mantidas em sua posição através de costura 

com fios sintéticos (poliéster, poliamida)  



Tecidos	costurados	



Fibras	de	carbono	
• Obtidas a partir do estiramento em várias etapas sob 

vácuo e elevadas temperaturas por exemplo do 
Poliacrilonitrila (PAN) 



Carbono 
Aplicações 



Fibras	de	aramida	
• Obtidas a partir de amidas com anéis aromáticos e 

dissolvidas a quente e fiberizadas. 



Aplicações  
 



Fibras de Basalto & Aplicações 

Basalto:	Rocha	ígnea	(magma)		

Precos	em	
US$	entre	
Fibras	de	
Vidro	S	e	
Carbono	



Reforços	combinados	

    Vidro +      
   Carbono 

    Aramida +       
    Carbono 

    Aramida +       
     Carbono 

    Aramida +       
    Carbono 

    Aramida 

Carbono 

  Vidro 





Materiais de Núcleo 



Flexão 



• Madeira balsa 



• Espuma de PU 



•  oo de PET e PVC 



• Mantas com microesferas ocas 



Materiais de Núcleo Tecido 3D 



Aramida Fenolada 



Núcleo Ligas Metálicas 







Vacuum-Bag (Saco de 
Vácuo) Definição 

Processo chamado de saco de vácuo ou vácuum  
bag. 





Bomba de vácuo  
com reservatório 



Materiais 
Necessários 

•  Prepregs: Tecidos de fibras de vidro, carbono 
ou aramida  impregnados de resinas aditivadas 

•  Tack Tape – Adesivo específico para vedação do 
molde e do  saco de plástico. 

•  Breather – absorvedor de excesso de resina 
•  Filme perfurado 
•  Peel Ply – tecido de nylon utilizado como 

aerador e  desmoldante entre o laminado 
e os acessórios  acondicionados no 
interior do plástico. 

•  Mangueiras – ligação das saídas de vácuo. 
•  Filme de fechamento – Criar câmara de vácuo 



Auto Clave como funciona 



  

         

Prepregs & Vacuum Bag 



Auto Clave 



Vídeo 

Auto Clave 



		

Moldes	para	Pre-pregs	– Níquel	Eletrodepositado	
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Case Capô Stol Ch-750 
Moldado a Vácuo 2010 



Caravan	Belly	Pod	–	moldado	a	vácuo	



Processo de Infusão - 
Definição 

O  Processo de  laminação por infusão,  
também conhecido como Scrimp,  
VIP, BIS e outras mais abreviaturas,  
é um processo que como o “RTM  
Light” evoluiu de outro processo  
chamado de vácuum bag ou saco de  
vácuo. 



Infusão a vácuo 



Processo	de	infusão	
• Preparação dos moldes; 
• Aplicação de reforços; 
• Colocação de tubos e selos; 
•  Infusão e cura da resina; 
• Remoção dos selos; 
• Adesão de reforços, colocação de cola; 
• Combinação das duas metades; 
• Cura e pós cura; 
• Remoção do molde e finalização. 

64 



Esquema	de	infusão	

65 

Bolsa plástica de 
vácuo 

Conectores 

Molde Reforço 

Gelcoat 

Fita selante 

Fita selante de pressão 

Peel ply 

Malhas de infusão 
Canal de conexão  



Infusão a Vácuo 



Infusão 
Definição 

A diferença é que no caso da infusão o material de  
reforço é colocado seco dentro do saco de vácuo  
e posteriormente a resina é transferida para seu  
interior, impregnando os reforços  pela ação do  
diferencial de pressão interna e externa. 



História 

A infusão não é um processo novo. 
 
•  Década de 1940 – 1ª patente conhecida sobre  

este processo e ficou conhecida como 
“Método  Marco” e foi utilizada para fabricação 
de  embarcações da Guarda Costeira 
americana. 



História 

•  1959 – Inclusão de uma malha de distribuição  
com linhas primárias e secundarias conhecidas  
como “artérias” que podiam transportar a resina  
com maior velocidade que o “Método Marco”. 



História 

1964 – Uso de estruturas sandwich para facilitar o fluxo  
da resina pelo interior do laminado 



Arteria Principal 



História 

•  Final da década de 90 – Desenvolvido o 
processo  “Scrimp” (*) que usa uma tela 
espessa sobre o  laminado que transporta 
a resina. 

(*)	Seemann	Composites	Resin	Infusion	Molding	Process	



Esquema do Processo 



Consumiveis	



Esquema do 
processo 
Visao Geral 



Todos estas variações são consideradas infusão e conforme o  projeto são 
utilizadas isoladamente ou em conjunto (duas ou  mais técnicas), 
buscando atender as necessidades específicas de  cada projeto. 

Variantes do Processo 



Vantagens 

• Baixo custo em moldes 
• Produção de séries limitadas 
• Aumento da relação %  do reforço no compósito 
• Redução do consumo de resina. 
• Uso de todos tipos de reforços (mantas, tecidos, 

rovings) 
• Menor emissão de solventes (VOCs) 
• Melhoria da Qualidade do produto final 
• Maior controle de processo 
• Redução de perdas de matéria prima 



Desvantagens 

• Aumento de consumo de materiais indiretos 
• Acabamento em apenas um lado da peça e 
outro com irregularidades reproduzindo a 
superfície flexível do saco  plástico. 

• Maior “alfaiataria” dos materiais (reforços e 
materiais auxiliares). 

• Volume de produção reduzida. 
• Impossibilidade de usar cargas na resina 



•  Bomba de vácuo com vazão de 20m³/
hora e que  atinja 0,9 atm ou 13 psi 
negativo ou 680mm/hg. 

•  Reservatório final de linha – segurança para 
evitar a  entrada de resina na bomba de 
vácuo. 

•  Medidor ultrasônico de vazamento. 

Equipamentos e  
Materiais auxiliares 



•  Tack-Tape – adesivo específico para vedação do molde e  do 
saco de plástico. 

•  Breather – absorvedor de excesso de resina 
•  Peel Ply – tecido de nylon utilizado como aerador e  

desmoldante entre o laminado e os acessórios  
acondicionados no interior do plástico. 

•  Spiral Tube – Artérias primárias e secundárias 
•  Conexões – ligação das artérias e das entradas e saídas  de 

resina 
•  Mangueiras – Para conexão do vácuo e condução da  

resina até o interior da cavidade. 
•  Baldes – para dispor a resina catalisada 
•  Filme de fechamento – Câmara de vácuo 

Materiais indiretos utilizados 



Fita Adesiva “Tack Tape” 



Artérias e conexões Artérias e Conexões 



Peel-Ply 



Media Flow 



Reservatório  
(trap)excesso de resina 
Montagem Pacote 



Filme Plástico 



Filme Plástico 



Conexões p/ filme Conexões 



Materiais diversos 

< 



Exemplo  
Esquema 
montagem 

Sequencial 



                               Matérias Primas 
	

 

Reforços base vidro, 
aramida e carbono 
 
• Véu de superfície 
• Tecidos 
• Mantas 
• Roving 



Reforç
os 

Colocação das Fibras 



Matéria Prima 

Tipos de resinas utilizadas neste processo 

 
•  Poliéster (ortoftálicas, isoftálicas, tereftálicas) 
•  Éster Vinílicas 
•  Epóxi 

 
Importante: Não podem ser tixotrópicas 



Matéria 
Prima 

Características das resinas utilizadas neste processo 

 
1.Fabricadas para esta finalidade (compre pronta) 

 
•  Excelente fluidez 
•  Baixa viscosidade (menor que 200cps) 
•  Gel time variável (conforme o tamanho da peça) 



Vazão – Lei de Darcy 

A	lei	de	Darcy	calcula	a	vazão	Q	em	um	meio	poroso	e	é	dada	pela	
relação	entre	a	permeabilidade	do	meio	k,	diferença	de	pressão	(Pb-Pa)	
viscosidade	do	fluido,	ao	longo	da	distancia	L	e	área	da	seção	
transversal	A	
	

Q	=	-K	A	(dh/dL)	
V=	K	*	i	
V	=	Velocidade	de	descarga	em	(cm/s	ou	m/s)	
K	=	Constante	de	permeabilidade	(cm/s	ou	m/s)	
i	=	Gradiente	hidráulico	
i	=	h/L,	onde:	
L	=	Altura	da	amostra	(cm)	
h	=	Carga	hidráulica	(cm)	



Ensaios importantes 



Ensaio de RESINA 

Viscosidade 



Arteria 



Matéria Prima 

Características recomendáveis dos núcleos utilizados neste  
processo: 

 
•  Compatível com as resinas 
•  Baixa ou ausência de absorção de resina (efeito esponja) 
•  Resistência a esmagamento pela depressão (não amassar) 



Ensaio de  
Núcleos 

Porosidade 



Infusão  a 
Vácuo 

MATERIAS PRIMAS 
 
►Aditivos: podem ser utilizados nas formulas de mistura de  

impregnação como por exemplo: 
 
●  inibidor de reação da resina (TBC Terc Butil Catecol) 
●  tenso ativo (fluidez) 

< 



Conceitos do Processo 

O processo Infusão trata-se de um processo executado a baixa  
pressão (menor que 1 bar). 

 
O equipamento de vácuo (bomba de vácuo), deve fornecer uma  

vazão constante e regulável mínima de 20m³/h de ar e atingir  
níveis de pressão mínima de 680mm/Hg ou 0,9 bar. 



Infusã
o 

Em relação aos processos de moldes abertos a Infusão proverá uma  
melhoria significativa do desperdício de material. 

 
Os moldes são muitos simples, devido à baixa pressão de trabalho e  

podem ser construídos pelos mesmos processos de fabricação dos  
moldes abertos usados tanto para laminação manual ou por spray-  
up. 



Infusão  a 
Vácuo 



Infusão 

 

► Espessura conforme o projeto. As peças podem variar de  
espessurra de acordo com as exigências técnicas (resistência,  
rigidez, etc). 

 
►Dimensões máximas das peças possíveis de serem realizadas  

são em função da complexidade das formas e do conhecimento do  
fabricante que deve evoluir o dimensional conforme a experiência  
adquirida. 



CONCEPÇÃO DAS PEÇAS 

►Reforços: as características mecânicas dos 
materiais compósitos estão  diretamente ligadas 
ao tipo e a porcentagem do reforço utilizado e 
neste  processo pode atingir alto teor de reforço. 

 
►Aspecto da superfície: as faces das peças 

moldadas obtidas são lisas no lado  do molde e 
reproduzem a superfície do reforço e do plástico na 
outra face. 
Entretanto o aspecto pode ser influenciado pelo tipo 
de reforço e quantidade  utilizada(rugosidade). 



Infusão CONCEPÇÃO DAS 
PEÇAS 

 

►Geometria: como todos os processos ditos “via 
úmida”, devem-  se evitar os ângulos vivos os quais 
devem ser substituídos por um  raio de concordância 
que medido pelo lado interno,deve ter no  mínimo 
3mm.Tal fato é para evitar acumulo de resina 
pura,numa  espessura significativa. Se o ângulo for 
mais ou menos vivo ou  seja, provocará fragilização, 
fissuras durante a polimerização da  resina. 



Previsibilidade	=	Credibilidade	



VÍDEO 

Softwares Simulação 



Softwares Simulação 



Softwares Simulação 



Softwares Simulação 



Infusão – Case de Sucesso 



Softwares Simulação 



Infusão em Processo 



Infusão em Processo 



Infusão em Processo 



Infusão em Processo 



Infusão em Processo 



Infusão em Processo 



Infusão em Processo 



Infusão em Processo 



Infusão em Processo 



Infusão em Processo 



Infusão em Processo 



Infusão em Processo 



Infusão em Processo 



Infusã
o 



MOLDAGEM 

• Filme plástico: deve ser, no mínimo, 30% maior que o total da área  do molde, possibilitando que o mesmo 
se acomode sobre toda a  superfície da peça sem 
gerar tensões (deve ficar frouxo). 

• é fixado em todo o perímetro do molde com uso do tec 
tape. 



Infusã
o 

Ajustes Finais 



MOLDAGEM 

Teste de vácuo: Realizado para garantir que o 
saco está  completamente vedado não havendo 
nenhuma entrada de ar pelas  bordas ou 
conexões ou furos no saco plástico. 

 
Para este teste é aconselhável ter um medidor 
ultra sônico para  melhor avaliar o resultado e 
facilitar encontrar possíveis entradas  de ar. 



MOLDAGEM 

►Entrada da resina: Adiciona-se o Peroxido Iniciador na 
quantidade necessária de resina  em um balde, coloca-
se a mangueira que está conectada ao saco  de vácuo 
e abre-se a mangueira para a resina iniciar sua  
transferência para o interior do molde. 

 
Este procedimento é realizado com a bomba de vácuo 
acionada e  não deve ser interrompido até a 
polimerização da resina. 



Infusão  
Entradas de resina 

Entrada Resina 



Infusão  
Resina artérias 

Inicio Infusão 



Infusão  
media 
flow 

Impregnação 



MOLDAGEM FIM 
DO PROCESSO 

►Finalizar a entrada de resina: após o 
preenchimento do molde  com a resina deve-se 
fechar a mangueira de entrada e aguardar a  
polimerização. 

 
Este procedimento é realizado com a bomba 
de vácuo acionada e  não deve ser 
interrompido até a polimerização da resina. 



Infusã
o Fim do Processo / Inspeção 



►Abertura /DESMOLDAGEM: após a polimerização 
desliga-se a  bomba de vácuo e podemos iniciar a 
remoção dos acessórios  (filme plástico, artérias, 
conexões e finalmente remove-se o peel  ply. 

►ACABAMENTO: as operações de acabamento 
consistem em  usinar a periferia e demais operações 
necessárias ao atendimento  que compõem o projeto 
da peça moldada. 



Capa de silicone flexível e reutilizável para  
saco de vácuo e infusão. 

MPF	Moldagem	com	Pele	Flexível	



Nova Tecnologia 
para Vácuo e Infusão  Moldagem com Pele Flexível -MPF 

MPF - Conceito 



Principais Vantagens desta Tecnologia 

• Redução drástica do tempo operacional e 
consequentemente do custo  de mão de obra de 
montagem do sistema vácuo e ou infusão. 
• Redução de descarte de materiais auxiliares 
• Redução de custo na eliminação de consumo de materiais 
auxiliares de  processo convencional (tac tape, filme, 
artérias). 
• Redução da probabilidade de vazamentos e problemas de 
entrada de ar  durante o processo. 
• É possível realizar pequenos reparos de furos ou cortes. 
• Melhor qualidade superficial em comparação ao filme 
plástico. 



Limitações 

• Deve-se cuidar com o manuseio e armazenamento. 
• Moldes de grandes dimensões deve-se criar dispositivos de   
• montagem e desmontagem para evitar danos. 
• Durabilidade “média estimada” em 100 (*) reproduções para  
 amortização do investimento de fabricação do contra molde. 
(*)	Depende	da	qualidade	do	silicone	(resistencia	ao	estireno	e	cuidados	no	manuseio		
da	pele	



Construção da capa flexível para Infusão 

Requisitos mínimos: 
 
• Conhecer o processo de infusão. 
• Dispor de um molde para infusão 
com  abas ou flange com no 
mínimo 150mm de  largura. 
• Dispor de área de modelação 
interna ou  terceirizada para 
preparar o molde com as  
espessuras corretas da peça, dos 
canais e  conexões do vácuo e da 
resina. 



Infusão 
flex 

< 

MPF – Moldagem com Pele 
Flexível 



MPF – Moldagem com Pele 
Flexíve Sequencia Operacionall 



MPF – Moldagem com Pele 
Flexíve Sequencia Operacionall 
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MPF – Moldagem com Pele 
Flexíve  Aplicações 



MPF – Moldagem com Pele 
Flexíve  Aplicações 



Perguntas? 
 
Contato  www.almaco.org.br 

 
Obrigado! 


