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Resumo 

 

 

A moldação por injeção é um dos processos com maior preponderância e 

versatilidade na produção de peças de plástico. A qualidade final apresentada 

pelas peças é um requisito com maior importância e a exigência do cliente 

aumenta cada vez mais. Sendo este um processo produtivo onde a tentativa e 

erro ainda é responsável pelo ajuste fino na qualidade final das peças a obter, 

com este trabalho pretende-se fazer uso de metodologias de injeção científica 

por forma a fazer face a esse problema.  

O trabalho realizado no âmbito desta dissertação propõe uma metodologia de 

injeção científica, por recurso ao acoplamento de simulação numérica do 

processo de moldação por injeção com algoritmos de otimização no sentido 

de postular a parametrização ótima durante a injeção de uma peça em material 

polimérico. Para o efeito são definidos requisitos de qualidade e investigadas 

variáveis operatórias que permitem, numa análise multicritério, definir os 

parâmetros de processos que permitem atingir o ótimo definido para 

qualidade. 

No estudo, recorreu-se ao método de Taguchi e ao planeamento de 

experiências para diminuir o valor da deflexão nas faces da peça, verificando 

a influência das variáveis pressão de compactação, temperatura de molde e 

temperatura de fundido e encontrar os valores ótimos de processamento. A 

principal causa da origem de empenos foi a contração volumétrica não 

uniforme ao longo da peça. A aplicação da metodologia traduziu-se em 

reduções de deflexão superiores a 10% em todas as direções, X, Y e Z.  
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Abstract 

 

Injection moulding is the widely used process for production of plastic parts. 

The plastic’s part quality is a very important requirement and should be 

constantly improved to satisfy the increasing customer demands. To avoid the 

trial-and-error method frequently used for tailoring of the final quality of 

plastic parts, it is intended to use scientific-based approach for tuning of the 

processing conditions. 

The work carried out in the scope of this dissertation presents a methodology 

of scientific injection moulding by means of numerical simulation of the 

process coupled with the quality optimization methodology through 

parametrical analysis. The quality requirements are defined and the process 

parameters are investigated through a multi-criteria analysis, aiming to 

achieve the optimum set of the processing conditions towards attaining the 

superior quality of the plastic part.  

In the study, the Taguchi method and design of experiments were used to 

minimize the value of the deflection on the faces of the part and find the 

influence and the optimal values of the process parameters, packing pressure, 

mold temperature and melt temperature. The main cause of the warpage in the 

faces of the part was non uniform shrinkage. The application of this 

optimization methodology resulted in deflection reductions greater than 10% 

in all directions, X, Y and Z. 
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1 Enquadramento 
 

O processo de moldação por injeção é um dos processos mais importantes no que 

diz respeito à produção de componentes de plástico. Estima-se que cerca de um terço [1] dos 

componentes plásticos sejam produzidos através deste processo. Os componentes 

produzidos têm aplicação nas mais diversas áreas desde a indústria com especial atenção 

para a automóvel, na agricultura, em equipamentos domésticos. O plástico apresenta um 

leque de propriedades variadas e interessantes, o que faz com que seja empregue nas mais 

diversas áreas, e cada vez mais uma alternativa predominante a materiais como a madeira e 

o metal. 

A atratividade da moldação por injeção está relacionada com a capacidade de 

produção em massa com uma estabilidade dimensional bastante satisfatória, apresentando 

custos de fabricação relativamente baixos por cada peça. A construção e a maquinação do 

molde são os aspetos que acrescem mais custos no processo, embora um molde seja capaz 

de produzir um elevado número de peças, se for bem projetado.  

A indústria da moldação por injeção é cada mais uma área muito competitiva, em 

que o aumento da capacidade de produção e se possível a redução de custos, é essencial. A 

redução de custos está relacionada com a redução do tempo de ciclo do processo, o que leva 

a um aumento na capacidade de produção e a uma poupança energética, e ainda com a 

redução da utilização de material.  

O objetivo do cliente é que as peças apresentem uma qualidade elevada, não 

havendo a presença de defeitos. Estes defeitos podem estar associados a uma ou várias das 

diferentes etapas do processo de produção: desenho da peça, escolha do material, projeto do 

molde e à escolha das condições de processamento. No ponto de vista de correção de defeitos 

podem ser escolhidas duas estratégias diferentes, uma que passa por utilizar o método 

tentativa-erro e outra, pela utilização da simulação numérica.  

O método tentativa-erro é o método mais empregue para a resolução deste tipo de 

problemas, contudo manifesta muitos problemas para atingir uma solução ideal, tendo 

associado custos avultados e elevados tempos despendidos. 

A utilização da simulação numérica com vista à otimização, tem-se revelado cada 

vez mais uma ferramenta crucial para cumprir o controlo de qualidade exigida na moldação 
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por injeção. Este tipo de ferramentas CAE permitem a correção de problemas relacionados 

com o design da peça e projeto do molde e ainda proceder à otimização do processo, de 

modo a estabilizar as condições do processamento do processo e assegurar a repetibilidade 

e fiabilidade da qualidade final da peça a produzir. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo principal desta dissertação passa por otimização no processo de obtenção 

de peças poliméricas, com base numa metodologia estabelecida para análise por forma a 

analisar se as tolerâncias dimensionais estabelecidas na fase de projeto são cumpridas. A 

metodologia estabelecida serve de base para proceder a otimização do processo de moldação 

por injeção, desde a fase de desenho da peça até à simulação numérica do processo. 

Posteriormente, realiza-se uma análise numérica tendo em conta os requisitos de qualidade 

estabelecidos, nomeadamente verificar se a peça cumpre as tolerâncias dimensionais 

estabelecidas.  

Face ao exposto, é importante compreender quais as variáveis operatórias que têm 

maior influência no processo produtivo, para adquirir um maior controlo sobre o processo e 

uma melhoria da qualidade.  

 

1.2  Guia de leitura 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos principais entre os quais, 

enquadramento, revisão bibliográfica, metodologia, análise e discussão de resultados e por 

último, a conclusão. Dentro dos cinco capítulos principais existem vários subcapítulos. 

O capítulo 1 apresenta uma abordagem e uma contextualização ao tema em estudo, 

e ainda, os objetivos pretendidos e as motivações que levaram à realização do mesmo.  

O capítulo 2 aborda todos os temas considerados como relevantes para a 

problemática em causa. Começa com uma breve descrição do que são polímeros, em seguida 

apresenta-se o processo de moldação por injeção, os fatores críticos do processo, o 

comportamento do material e alguns defeitos que o processo apresenta. Por fim, é feito um 
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estudo sobre métodos de otimização no âmbito da área da moldação por injeção, sendo 

colmatado com estudos relevantes da matéria.  

O capítulo 3 expõe toda a metodologia para a realização do trabalho tendo em conta 

algumas temáticas abordadas no segundo capítulo. 

O capítulo 4 refere-se à análise e à discussão dos resultados. Neste capítulo serão 

analisados os critérios de qualidade definidos enquanto variáveis de otimização, 

nomeadamente as cotas críticas da peça em estudo, bem como a influência das variáveis que 

se consideraram ser mais importantes no que diz respeito ao cumprimento das mesmas, no 

sentido de definir um processo de obtenção de peça de qualidade por recurso a análise 

multicritério. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões retiradas do estudo realizado e para culminar, 

uma referência a possíveis trabalhos a realizar no futuro. 
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2 Revisão da literatura 
 

2.1 Materiais poliméricos 

 

Um monómero é a forma molecular original a partir da qual um polímero (e um 

produto plástico) é produzido. Um polímero (que também pode referido como uma 

macromolécula) consiste na repetição de unidades moleculares que são, normalmente, 

ligadas através de ligações covalentes [2]. A estrutura molecular dos materiais denominados 

como plásticos é composta principalmente pelos seguintes átomos, oxigénio, hidrogénio, 

nitrogénio, cloro e enxofre. Estes elementos são extraídos do ar, água, gás natural, crude, 

carvão e ainda de plantas [3].  

Um polímero pode ser uma macromolécula natural ou sintética. Muitas vezes, os 

termos polímero e plástico são usados com o mesmo significado, mas os polímeros são uma 

classe que engloba os plásticos, juntamente com outros materiais, como a celulose, âmbar e 

borracha natural [2]. 

O processo de conversão de monómeros em polímeros é denominado de 

polimerização e os polímeros podem ser sintetizados a partir de múltiplos monómeros, como 

é o caso do ABS que é sintetizado a partir dos monómeros acrilonitrila, butadieno e estireno. 

Existem dois tipos principais de polimerização, por adição e por condensação [4]. Na Figura 

2-1, é mostrado um exemplo do processo de polimerização por adição e formação do 

polietileno. 

 

Figura 2-1- Processo de polimerização e formação de polietileno (Adaptado de [4]) 
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A maioria dos plásticos pertence a um dos seguintes grupos: termoplásticos, 

elastómeros e termoendurecíveis. Os elastómeros são materiais que apresentam propriedades 

elásticas semelhantes à borracha, com caraterísticas de um termoplástico e performance 

semelhante de um termoendurecível. Os TPEs são processados recorrendo aos mesmos 

equipamentos e métodos usados para fabricar termoplásticos, como a extrusão, moldação 

por injeção e moldação por sopro [3]. 

Os plásticos termoendurecíveis, geralmente apresentam maior dureza, revelando 

maior resistência ao impacto e mais quebradiços do que os termoplásticos e não podem ser 

reaproveitados, uma vez que este tipo de plástico depois de endurecido com a ação do calor, 

não pode voltar a ser amolecido quando exposto ao calor sem que haja degradação das 

ligações do material antes de ocorrer a sua fusão [2]. 

Os termoplásticos quando expostos a uma quantidade considerável de calor amaciam 

e fundem, sendo depois compactados e arrefecidos de modo a obter uma peça sólida, este 

processo pode ser repetido várias vezes ao contrário dos plásticos termoendurecíveis [3]. 

Geralmente, são menos rígidos, menos resistentes e mais dúcteis que os termoendurecíveis. 

Tendo em conta as diferentes disposições que as moléculas podem tomar no arranjo 

da estrutura de um termoplástico, existem dois tipos de classificação de polímeros: amorfos 

ou semicristalinos. Nos termoplásticos amorfos, as moléculas estão dispostas de maneira 

aleatória, sem qualquer tipo de arranjo. No caso dos polímeros semicristalinos, existem 

certas regiões onde as moléculas estão dispostas de uma maneira organizada e estruturada 

[4]. Na Figura 2-2, é demonstrada as diferenças entre os dois tipos de morfologia dos 

polímeros, amorfo e semicristalino.  

 

 

Figura 2-2 - Arranjo das moléculas em termoplásticos a) amorfos e b) semicristalinos 

(Adaptado de [3]) 
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A temperatura a que um material plástico passa do estado maleável para o estado 

sólido é conhecida como a temperatura de transição vítrea, Tg. As propriedades de um 

polímero amorfo mudam gradualmente com a mudança de temperatura. Na moldação por 

injeção, as propriedades finais dependem da orientação das moléculas, estando dependente 

de fatores como historial de processamento, da taxa de arrefecimento e das caraterísticas de 

relaxamento do polímero [5]. 

Os termoplásticos no estado sólido podem possuir regiões amorfas e regiões 

cristalinas, sendo denominados semicristalinos. O grau de cristalização é influenciado pela 

taxa de arrefecimento. Geralmente, o arrefecimento lento resulta em cristalização mais 

elevada. Da mesma forma, taxas de arrefecimento mais rápidas, como por exemplo perto da 

parede da cavidade do molde no processo de moldação por injeção, tendem a diminuir o grau 

de cristalização [5]. 

 

2.2 Comportamento termodinâmico do material 

 

O comportamento que os polímeros apresentam quando expostos a condições de 

pressão e temperatura tem uma influência decisiva na moldação por injeção, principalmente 

na etapa de compactação, e nas caraterísticas que o produto final irá obter, especialmente na 

contração e no empeno [6] [7] [8]. A expansão térmica linear dos polímeros é a variação de 

volume devido a variações de temperatura. A aplicação de uma determinada pressão nos 

polímeros, faz que estes comprimam, levando a uma redução de volume [6].  

É difícil obter um valor de contração concreto uma vez que a variação de volume 

pode dever-se a diversos fatores, como o tipo de polímero, a temperatura de fundido, a 

pressão de injeção e a temperatura de extração [6]. O comportamento dos polímeros amorfos 

é diferente dos polímeros semicristalinos, como mostrado na Figura 2-3. O aumento da 

pressão, faz com que o volume específico diminua. Na gama de temperaturas em que se 

encontram no estado fundido, ambos os polímeros, apresentam uma variação linear do 

volume específico com a temperatura [6]. A diferença entre os diferentes tipos acontece na 

gama de temperaturas do estado sólido, em que os amorfos apresentam comportamento 

linear e os semicristalinos exponencial [6] [7] [8]. O maior grau de cristalização dos 

materiais semicristalinos conduz a um maior volume específico [7].  



2. Revisão da literatura 

7 

 

 

 

Figura 2-3 - Comportamento PVT de polímeros a) amorfo e b) semicristalino [9] 

2.3 Processo de moldação por injeção 

 

O processo de moldação por injeção tem sofrido algumas alterações ao longo do 

tempo, as primeiras máquinas de injeção da história utilizavam um sistema de êmbolo que 

injetava o material através de um cilindro aquecido no molde até que o sistema foi 

substituído por um parafuso, sistema que é utilizado até aos dias de hoje [10]. Este tipo de 

máquinas possuem diferentes sistemas potência e de fecho, podendo ser completamente 

hidráulicas, completamente elétricas ou possuir um sistema híbrido. Na Figura 2-4, é 

possível observar um exemplo de uma máquina de injeção e as respetivas unidades 

principais. 

 

Figura 2-4 - Representação do sistema de moldação por injeção e respetivas unidades 

(Adaptado de [4])  
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A unidade de potência é responsável pelo fornecimento de energia elétrica ou 

hidráulica para os diversos elementos da máquina, de modo a proporcionar o movimento. 

O sistema de comando é responsável pelo controlo da sequência de operações da 

máquina e das variáveis operatórias do processo, de modo a garantir uma qualidade 

satisfatória das peças.  

A unidade de injeção tem o papel de transportar, fundir e homogeneizar o 

termoplástico, sendo também responsável por injetar e pressurizar o fundido.  

Por fim, a unidade de fecho tem como função fechar, manter fechado e abrir o 

molde automaticamente e proceder à extração do produto no final do ciclo.  

O ciclo de moldação inclui as etapas de fecho do molde, de injeção, de 

pressurização/compactação, arrefecimento e abertura do molde. Na Figura 2-5, são 

apresentadas as etapas do processo de moldação por injeção desde o fecho do molde até à 

extração da peça. 

 

Figura 2-5 – Etapas do processo de moldação por injeção (Adaptado de [11]) 

 

O ciclo de moldação começa quando o molde fecha, em seguida o fuso avança, 

provido de rotação, provocando o transporte e a transformação do material que se encontra 

na tremonha, do estado sólido para o estado fundido. A rotação do fuso é interrompida 

quando a extremidade do fuso apresenta material suficiente, para se proceder ao completo 
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enchimento da peça. A pressão hidráulica ou o motor elétrico aciona o movimento do fuso, 

de modo que o plástico fundido escoe pelo sistema de alimentação até à cavidade. A injeção 

acaba assim que o molde fique quase cheio, o fuso irá manter-se a pressurizar a moldação, 

de modo a compensar a contração associada ao arrefecimento e à solidificação. A etapa de 

compactação termina quando o ataque solidificar e não for possível o escoamento de mais 

material para dentro da cavidade. Por fim, o arrefecimento do plástico fundido inicia-se a 

partir do momento em que este contacte com as paredes da cavidade moldante, embora se 

considere a etapa de arrefecimento como o período entre o fim da etapa de compactação e a 

extração da peça. Quando começa a etapa de arrefecimento/plasticização, o fuso recua, com 

o movimento de rotação, plasticizando o material para a injeção seguinte. A rotação do fuso 

cessa depois de uma quantidade suficiente de fundido ser gerada na extremidade do fuso. O 

material permanece dentro da moldação até estar rígido o suficiente para puder para ser 

extraído e ser atingida a temperatura definida para a extração. Quando isto acontecer o molde 

abre e a peça é extraída, estando a máquina pronta para começar outro ciclo [11]. 

O tempo de ciclo é o somatório dos tempos de cada etapa que leva à produção de 

uma peça. Um dos objetivos de otimização é a redução do tempo de ciclo levando a um 

aumento da capacidade de produção o que em termos industriais permite aumentar o lucro, 

uma vez que é possível produzir mais peças. Na Figura 2-6, é possível ver o peso de cada 

etapa no ciclo, destacando-se a etapa de arrefecimento/plasticização como sendo a etapa que 

demora mais de metade do ciclo. Esta etapa é crucial para que a peça que se pretende obter 

não apresente defeitos significativos em termos de empenos [10]. 

 

Figura 2-6 - Ciclo de moldação por injeção (Adaptado de [11]) 
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2.4 Fatores críticos da moldação por injeção 

 

Antes de se proceder à produção das peças, o processo de moldação por injeção 

exige um planeamento prévio de modo a garantir a qualidade necessária para responder às 

necessidades do cliente. Deste modo, destacam-se 5 etapas críticas que interagem entre si e 

influenciam a qualidade final. A Figura 2-7 mostra como as 5 etapas críticas se relacionam 

entre si e influenciam a qualidade [12]. 

 

Figura 2-7 - Influência dos 5 parâmetros críticos na qualidade de peça (Adaptado de [12]) 

 

2.4.1 Design da peça 

 

A etapa de desenvolvimento do produto começa com a solicitação do cliente que 

conduz a uma análise de mercado, definição das especificações do produto e uma análise de 

rentabilidade. Na moldação por injeção, um dos parâmetros mais importantes a ter atenção 

é o comportamento do plástico, pelo que é necessário ter em consideração diversos aspetos 

como estéticos, estruturais, de fabricação e outros possíveis requisitos [13].  

A conceção de uma peça para moldação por injeção deve respeitar as regras de 

design para moldabilidade que visam prevenir os defeitos. A etapa de design da peça está 

interligada com a etapa de projeto do molde uma vez que a resolução de problemas de design 

da peça poderá facilitar a fabricação do molde. Neste contexto deve ser destacado, entre 

outros aspetos relevantes, a necessidade de acautelar durante o design da peça um ângulo de 

saída que facilita a desmoldagem.  
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2.4.2 Seleção do material 

 

A seleção do material deverá ocorrer depois da etapa de design da peça estar 

finalizada. A escolha do material é baseada no design da peça que se pretende obter e ainda, 

deve respeitar os requisitos estéticos e funcionais estabelecidos pelo cliente. Por outro lado, 

a peça a ser produzida, consoante certas caraterísticas funcionais pretendidas, poderá 

necessitar de um material com umas caraterísticas especiais, como por exemplo um material 

com carga ou um material com aditivos [12].  

 

2.4.3 Projeto do molde 

 

O projeto do molde é realizado depois da etapa de design da peça e da seleção do 

material. Para o projeto de molde, é necessário informação relativa ao design da peça, 

nomeadamente dimensões, espessura da parede, cotas críticas e quantidade de produção 

esperada [13].  

O molde deverá ser projetado para ser o mais resistente possível e, resistir ao 

esforço que advém da repetição do processo, especialmente às tensões mecânicas durante as 

fases de injeção e de compactação. Os materiais escolhidos para a produção do molde 

deverão ter o tempo de vida mais elevado possível e requerer o mínimo de manutenção [14].  

O material escolhido para produzir a peça vai influenciar o design do molde porque 

os plásticos apresentam comportamentos diferentes, e é preciso considerar que a contração 

é diferente de material para material [12]. 

 

2.4.4 Seleção da máquina  

 

A seleção da máquina para acoplar o molde só é realizada depois das etapas 

anteriores estarem concluídas. A máquina terá de possuir certas caraterísticas, como força 

de fecho superior à necessária exigida pelo molde, distância mínima necessária entre as guias 

e abertura do molde e ainda deverá ter uma capacidade de plasticização e de injeção superior 

ao necessário, mas não demasiado superior sob a pena de causar problemas na qualidade da 

peça [12]. 
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2.5 Molde 

 

Um dos elementos com maior importância na moldação por injeção é o molde. A 

função do molde é produzir peças de qualidade, no tempo de ciclo mais curto, requerendo a 

menor força possível para a compactação. Desta forma, o molde terá que ser capaz de 

produzir peças assegurando reprodutibilidade dimensional e ausência de defeitos, tais como 

enchimento incompleto, empenos, vazios, rechupes, linhas de soldadura, manchas, marcas 

de queimado durante milhares ou milhões de ciclos de moldação. 

E, por fim, deverá ser garantido um arrefecimento adequado do polímero e também 

facilidade da extração da peça. Assim, de uma maneira sucinta, os sistemas do molde podem 

ser divididos em: 

• Sistema de alimentação 

 

O sistema de alimentação é responsável pela transferência do fundido desde o 

cilindro de plasticização até à cavidade, levando ao enchimento desta [14]. 

 

• Sistema de guiamento e centragem 

 

O sistema de guiamento e centragem permite a montagem do molde na máquina 

[14]. 

 

• Sistema de escape de gases 

 

O sistema de escape de gases permite que o ar presente na cavidade durante o 

processo possa sair do molde, de modo a evitar que não cause possíveis defeitos como 

vazios, bolhas, enchimento incompleto, manchas ou marcas de queimados na peça [14]. 

 

• Sistema de controlo de temperatura 

 

O sistema de controlo de temperatura é um dos sistemas mais importantes do molde, 

uma vez que permite controlar a sua temperatura através de canais maquinados no molde. 

Dentro destes canais, circula um fluido, podendo ser água ou óleo, dependendo do material 

que se está a processar. A uniformização do arrefecimento da peça é um fator crucial para 

reduzir a existência de defeitos [14]. 
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• Sistema de extração 

 

O sistema de extração é responsável pela extração da peça do molde, através da 

ação dos extratores [14]. O molde é constituído por duas partes, parte da injeção, que irá ser 

responsável pelo enchimento da cavidade e a parte da extração, que irá possibilitar que seja 

possível extrair a peça do molde [14]. A abertura do molde dá-se no plano de partição. Na 

Figura 2-8, encontra-se um exemplo de um molde de duas placas com os componentes todos 

representados, e com a devida identificação do lado de injeção e lado de extração.  

A produção do molde acarreta custos muitos elevados pelo que é necessário que o 

projeto do molde esteja em conformidade com a peça a desenvolver de modo a obter peças 

com um bom padrão de qualidade e proporcionar elevadas cadências de produção.  

 

Figura 2-8 - Exemplo de um molde de duas placas (Adaptado de [15]) 

 

2.6  Parâmetros do processo 

 

Os parâmetros do processo são parâmetros geométricos relacionados com o 

equipamento, o molde ou a geometria da moldação. Estes parâmetros são definidos na fase 

do projeto. Dos parâmetros do processo é possível destacar [14]: 

• Geometria da moldação (volume, espessura, comprimento do fluxo); 

• Sistema de alimentação (localização e geometria dos ataques; espessuras e 

comprimento dos alimentadores); 
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• Capacidade de injeção da máquina; 

• Geometria do bico de injeção.  

 

2.7 Variáveis operatórias 

 

As variáveis operatórias são aquelas em que operador pode atuar diretamente, 

enquanto nos parâmetros do processo o operador não tem capacidade de intervir sobre os 

mesmos, a definição destes é efetuada nas fases do projeto (peça ou molde) e na seleção de 

equipamentos [13] [14]. 

Tendo em conta, que o objetivo do trabalho passa pela otimização do processo de 

moldação por injeção de uma peça específica, a pesquisa focou-se nas variáveis operatórias. 

Estas variáveis podem ser divididas em categorias, pressões, temperaturas, velocidades e 

tempos. 

 

2.7.1 Temperatura de fusão 

 

A temperatura do material ao longo do cilindro de plasticização é controlada por 

resistências de aquecimento e pelo calor gerado por dissipação viscosa devido ao atrito entre 

o polímero e as paredes da câmara de injeção da máquina [9]. O resultado destas interações 

traduz-se em um aumento da temperatura de plástico que passa de estado sólido para estado 

líquido. As temperaturas típicas de processamento do plástico são normalmente indicada nas 

especificações técnicas  do material [12]. É necessário garantir uma temperatura 

suficientemente elevada para assegurar a fluidez do material sem provocar a degradação do 

mesmo [9]. Temperaturas de injeção muito elevadas aumentam o tempo de ciclo e o 

consumo energético favorecendo a contração e o brilho das peças moldadas enquanto 

temperaturas muito baixas dificultam o enchimento e salientam as linhas de soldadura [9].  

 

2.7.2 Temperatura do molde 

 

A temperatura do molde é um parâmetro fundamental de processamento com 

bastante influência em muitas propriedades da peça, condicionando fortemente o grau de 
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cristalização do polímero durante a fase de arrefecimento [9]. A temperatura do molde é 

controlada a partir de fluidos refrigerantes que circulam em canais nas placas do molde [12]. 

Normalmente, utiliza-se água para atingir temperaturas inferiores a 100 °C e óleo para 

temperaturas mais elevadas [12]. A abordagem clássica de ajuste do processo, baseia-se em 

minimizar a amplitude térmica do molde ao longo do tempo de ciclo, tentando promover um 

arrefecimento mais uniforme [9]. A temperatura de molde recomendada é disponibilizada 

pelo fabricante do material [12].  

 

2.7.3 Velocidade de injeção 

 

A velocidade de injeção é a velocidade a que o fuso se move linearmente permitindo 

a injeção do plástico fundido no interior da cavidade do molde [12]. A velocidade de injeção 

deve ser suficientemente elevada para conceder uma viscosidade baixa ao plástico fundido, 

reduzir ao máximo as perdas de calor durante o enchimento e assegurar uma elevada 

dissipação viscosa durante o escoamento [9]. Deve ser evitado utilizar velocidades de injeção 

muito elevadas que possam provocar defeitos na moldação, como por exemplo efeito de jato 

em secções com dimensões reduzidas [9]. A escolha da velocidade de injeção está 

relacionada com a pressão, uma vez que a pressão varia de uma forma caraterística com a 

velocidade de injeção. Deste modo, deve-se selecionar uma velocidade de injeção que resulta 

em pressão mais baixa, contudo assegurando uma boa qualidade da peça moldada, por forma 

a minimizar consumos de energia, tensões internas na peça e desgaste do equipamento [14]. 

 

2.7.4 Pressão de compactação 

 

Quando o molde fica quase cheio na fase de injeção é aplicada uma pressão sobre 

a moldação, de modo a compensar a contração volumétrica que o material sofre durante o 

seu arrefecimento [9]. A pressão de compactação é uma das variáveis mais importantes que 

influencia a contração e a estabilidade dimensional da peça [12].   

 

2.7.5 Tempo de compactação 

 

O tempo de compactação diz respeito ao período de tempo no qual o fuso aplica a 

pressão de compactação [12]. O tempo de compactação é definido pelo momento em que se 
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verifica o arrefecimento do ataque no caso de sistemas de canais frios, deixando de haver 

fluxo através do ataque e como tal deixa de ser necessário a aplicação de uma pressão [9]. 

No caso dos sistemas de canais quentes, o tempo de compactação pode ser definido pelo 

momento em que a massa da moldação deixa de aumentar [9].  

 

2.7.6 Tempo de arrefecimento 

 

O tempo de arrefecimento é o tempo desde que o material fundido contacta com as 

paredes do molde até se proceder à extração da peça [12]. A peça deve ser extraída a uma 

temperatura que garanta estabilidade dimensional e de modo a evitar problemas causada pela 

a ação dos extratores, como marcas de extração demasiado pronunciadas ou deformação da 

peça aquando da extração [9].  

 

2.8  Defeitos da moldação 

 

O processo de moldação por injeção permite a obtenção de peças com uma 

qualidade elevada, embora quando as condições de processamento acima descritas não estão 

otimizadas, pode resultar em peças com defeitos. Os defeitos mais comuns que se verificam 

no processo de moldação por injeção e afetam a qualidade das peças são vazios e bolhas 

causados por prisões de ar, rebarba, rechupes, linhas de soldadura visíveis, empenos e 

enchimento incompleto [16].  

 

2.8.1 Prisões de ar 

 

A formação de prisões de ar é uma consequência da convergência de duas ou mais 

frentes de fluxo, o que leva a que o ar fique preso dentro da cavidade do molde. Isto deve-se 

à ausência ou a um mau dimensionamento de um sistema de escape de gases. O ar 

aprisionado pode resultar na formação de vazios ou bolhas [17]. Na Figura 2-9, é 

exemplificado uma peça que apresenta uma prisão de ar. 
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Figura 2-9 – Prisão de ar no interior da peça [18] 

 

2.8.2 Rebarba 

 

A rebarba carateriza-se pelo excesso de material na zona da linha de partição, na 

saída de escape de gases ou na zona dos pinos de extração [17]. A ocorrência deste defeito, 

poderá estar relacionada com força de fecho insuficiente da máquina de injeção para manter 

o molde fechado, mas, também, poderá ocorrer devido a defeitos na estrutura moldante, à 

escolha inadequada de condições de processamento, como por exemplo a temperatura do 

fundido e a um dimensionamento incorreto do sistema de escape de gases [17]. Na Figura 

2-10, é apresentado um exemplo de uma peça que apresenta excesso de material. 

 

 

Figura 2-10 – Rebarba [17] 
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2.8.3 Rechupe 

 

Um rechupe é uma depressão na superfície da peça que tipicamente ocorre em 

moldações com secções com maior espessura e que resulta de contração diferencial do 

material sem que haja compensação aquando do arrefecimento [17]. Um vazio é uma bolha 

de vácuo no interior da peça sendo originado pela falta de compensação para a contração 

localizada em secções com maior espessura. As causas que favorecem o aparecimento destes 

defeitos são pressões de injeção e de compactação baixas, tempos de compactação e 

arrefecimento baixos, temperaturas de fundido e do molde elevadas e distribuição não 

uniforme da espessura [16] [17]. Na Figura 2-11, encontram-se representados um rechupe 

mais à direita e um vazio, no lado direito.  

 

Figura 2-11 - a) rechupe e b) vazio [16] 

 

2.8.4 Linhas de soldadura 

 

As linhas de soldadura são formadas quando duas frentes de fluxo se juntam, ou 

quando uma frente de fluxo se separa e volta a juntar [6]. As linhas de soldadura constituem 

problemas em termos estéticos e podem comprometer a integridade estrutural da peça, se 

posicionadas em zonas sujeitas a elevados esforços [17]. Não sendo possível evitar a 

presença das mesmas, a solução passa pela sua colocação em zonas que sejam menos visíveis 

e em que não comprometam a integridade estrutural [17]. Na Figura 2-12, é ilustrado um 

exemplo concreto de uma peça que apresenta linhas de soldadura e enchimento incompleto. 
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Figura 2-12 - Linha de soldadura e enchimento incompleto (Adaptado de [16]) 

 

2.8.5 Enchimento incompleto 

 

O enchimento incompleto de uma peça acontece quando não existe a injeção de 

material suficiente para preencher a cavidade do molde [17]. O enchimento incompleto pode 

ser causado por diversas razões tais como ataques, alimentadores ou paredes com pouca 

espessura, temperaturas baixas de fundido e das paredes do molde, retenção de gases no 

interior do molde, pressão de injeção insuficiente resultante de elevada resistência ao 

escoamento, solidificação prematura do polímero devido ao efeito de hesitação, padrão de 

enchimento não uniforme ou tempo de injeção prolongado [17]. Na Figura 2-13, é possível 

observar três exemplos da produção de uma peça na qual ocorreu enchimento incompleto: 

a) enchimento incompleto mais severo; b) enchimento incompleto menos severo; c) 

enchimento completo. 

 

Figura 2-13 – a) e b) peça com diferentes graus de enchimento incompleto c) Peça 

completa [6] 
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2.8.6 Empeno 

 

O empeno é uma alteração de forma da peça, ocorrendo quando as moldações 

distorcem ou dobram fora do plano [13]. O empeno acontece quando a contração não é 

uniforme, havendo zonas que apresentam maior concentração de tensões, levando a 

deformações ou mudanças de forma [6] [17]. Se a contração for uniforme, a peça não sofre 

alterações de forma, apenas apresenta um tamanho mais reduzido. Outro fator que pode levar 

à ocorrência de empenos, está relacionado com arrefecimento diferencial ao longo do molde, 

diferenças de temperatura entre a cavidade e a bucha do molde, esta é uma das causas 

principais de empeno em estruturas tipo “caixa” [17]. Na Figura 2-14, é apresentada uma 

peça do tipo “caixa” com empenos causados por arrefecimento diferencial, o azul representa 

as zonas em que o empeno é mais ligeiro, o verde as zonas intermédias e o vermelho as zonas 

em que o empeno é bastante significativo.  

 

Figura 2-14 - Empeno causado por arrefecimento diferencial [17] 

 

2.9  Métodos de otimização do processo de moldação por injeção 

 

Os critérios de qualidade de uma peça moldada podem ser divididos em três 

categorias: propriedades dimensionais como por exemplo peso, comprimento e espessura; 

defeitos como por exemplo rechupes, empeno, linhas de soldadura e rebarba; propriedades 

mecânicas tais como resistência à tração e ao impacto e ainda propriedades óticas como o 

brilho e a transparência [19]. 

O aparecimento de defeitos pode ocorrer devido a erros no projeto do molde, à 

escolha das variáveis operatórias, ao uso de uma máquina de injeção que não seja capaz de 

cumprir com os requisitos necessários, ao nível de domínio que o operador apresenta em 

relação ao processo de moldação e manuseamento do equipamento e ainda à escolha não 
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adequada do material. Na Figura 2-15, apresenta-se um esquema, que relaciona as causas 

que podem levar a defeitos na peça a ser produzida [19].  

 

Figura 2-15 - Relação entre causas e defeitos nas peças a obter por moldação (Adaptado de 

[19]) 

 

As etapas iniciais no processo de moldação por injeção estão relacionadas com o 

desenvolvimento do produto, mais concretamente com o design da peça e o consequente 

fabrico do molde que a irá produzir. Do ponto de vista económico, a produção do molde 

acarreta custos elevados. O mesmo aplica-se às alterações e modificações do molde às vezes 

necessárias para corrigir um eventual defeito de produção, tornado assim as alterações físicas 

do molde uma alternativa muito dispendiosa. 

Otimização com recurso a simulação numérica é uma ferramenta cada vez mais 

utilizada na indústria da moldação por injeção como alternativa ao método tradicional 

tentativa-erro, uma vez que permite resolver os problemas mais rapidamente e não acarreta 

custos adicionais, além de que pode ser utilizado para solucionar problemas no que concerne 

às fases do de desenvolvimento do produto e na fase de conceção do molde. Os modelos de 

otimização baseiam-se em procurar os valores ótimos das variáveis operatórias de modo que 

a variabilidade do critério a analisar seja mínima, verificar a influência que estas apresentam 

em relação a um determinado critério de qualidade que pretende ser estudado e ainda pode 

ser utilizado para verificar a interação entre as variáveis. Na Figura 2-16, apresenta-se o 

diagrama de causa-efeito das variáveis operatórias de Ishikawa, que mostra as variáveis 

operatórias que se estudam no processo de moldação por injeção [19]. 
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Figura 2-16 – Diagrama causa-efeito das variáveis operatórias de Ishikawa (Adaptado de 

[19]) 

 

Após analisar o produto em relação ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo 

cliente, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento das tolerâncias dimensionais 

definidas na fase de projeto e à presença dos defeitos, a etapa onde é possível intervir para 

corrigir os defeitos que o produto apresente com o mínimo impacto para o custo do mesmo 

é na definição das variáveis operatórias.  

 

2.9.1 Classificação dos modelos de otimização 

 

O objetivo de um determinado modelo de otimização depende de uma determinada 

caraterística do sistema, denominada de variável [19]. A finalidade dos modelos de 

otimização é encontrar os valores “ótimos” das variáveis de modo a atingir o objetivo final. 

Tendo em conta este aspeto, é necessário fazer uma boa formulação do problema de 

otimização, identificando corretamente o objetivo, as variáveis e as restrições. As fases de 

um processo de otimização podem ser definidas da seguinte forma: 

• Definição das variáveis (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3,…, 𝑋𝑛); 

• Função objetivo: 𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛); 

• Definição das restrições: 𝑋𝑖 >, <, =, ≥ e ≤ que o valor da condição inicial [19]. 

Os métodos de otimização na área da moldação por injeção podem ser divididos em 

2 tipos: métodos diretos, em que não é necessário explicitar funções matemáticas que 
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relacionam a relação entre inputs e outputs, e métodos baseados em metamodelos, em que a 

função objetivo é frequentemente aproximada à forma explícita de um polinómio de grau 

baixo. Na Figura 2-17, encontra-se representada a divisão entre os diferentes métodos de 

otimização baseados na simulação, bem como os diferentes tipos de otimização direta e de 

otimização baseada em metamodelos [19]. 

 

Figura 2-17 - Classificação dos métodos de otimização (Adaptado de [19]) 

 

2.9.1.1 Modelo RBF 

 

O modelo RBF (Função de Base Radial) funciona através do cálculo da distância 

entre pontos, sendo que o resultado final é a soma ponderada das diversas distâncias de 

funções simples. O valor da caraterística avaliada pelo método diminui ou aumenta 

uniformemente com a distância ao centro [20]. As funções de base radial podem ser 

consideradas como um caso simples de uma rede neuronal. Este método não é muito 

utilizado para o tratamento das variáveis operatórias quando comparado com outros 

metamodelos [19] [21]. A Figura 2-18 representa uma rede de funções de base radial, em 

que cada um dos n componentes do vetor variável de entrada x alimentam m funções base 

combinadas linearmente com o coeficiente de combinações lineares w para obter a resposta 

𝑓(𝑥). 
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Figura 2-18 - Rede de funções de base radial [20] 

 

2.9.1.2 Modelo de Kringing 

 

O modelo de Kringing é um método de interpolação baseado na estatística, que 

inicialmente foi desenvolvido por geólogos para estimar a concentração mineral numa 

determinada área de interesse, dado um conjunto de amostras da área [6]. Este modelo tem 

uma interpretação estatística que permite construir uma estimativa do erro potencial no 

interpolador. Os pontos da amostra são interpolados com a função de Gauss com distribuição 

aleatória como função de correlação para estimar a tendência dos processos estocástico [22]. 

Permite que as iterações comecem com um número reduzido de amostras e mantenham a 

estabilidade do modelo de Kringing enquanto está a melhorar a sua adaptação [6]. É 

considerado um modelo apropriado quando o número de variáveis operatórias é moderado, 

no entanto não é muito utilizado no âmbito da investigação devido à sua complexidade em 

relação ao modelo RSM e à eficácia de resultados quando comparado com o modelo ANN 

[19] [21]. 

 

2.9.1.3 Modelo ANN 

 

O modelo ANN (Redes Neuronais Artificiais) representa uma simulação do 

processo biológico do cérebro humano [19]. Uma rede neuronal é uma arquitetura 

multicamada composta por uma ou mais camadas ocultas colocadas entre as camadas de 

inputs e outputs. Possui uma estrutura computacional que consiste num número de unidades 

de processamento altamente interligadas chamadas de neurónios. Os neurónios somam o 
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peso dos inputs e aplicam uma função linear ou não linear para determinar o output [6]. Na 

Figura 2-19, representa-se uma arquitetura típica de uma rede neuronal com uma camada 

oculta, em que X são os inputs, Y são os outputs, W é o conjunto de pesos e tendências. 𝛴 

encontra o vetor distância entre o vetor de peso e o vetor de inputs multiplicado pelo vetor 

de tendências e regista esses valores no espaço dos outputs através de uma função de 

ativação, e h é a função de ativação que faz a transferência de valores das camadas anteriores 

da rede [6]. 

 

Figura 2-19 - Arquitetura de rede neuronal com uma camada oculta (Adaptado de [6]) 

 

2.9.1.4 Modelo RSM 

 

O modelo RSM (Metodologia de Superfície de Resposta) é um grupo de técnicas 

matemáticas e estatísticas que relaciona as respostas de um processo, y, com a decisão das 

variáveis de entrada, x, que são mapeadas para atingir o objetivo de maximizar ou minimizar 

a resposta das propriedades. Além de estabelecer uma relação de aproximação entre y e x, 

para prever as respostas de um determinado conjunto de variáveis, também determina a 

significância das variáveis representadas por 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛 e ainda as condições ótimas das 

variáveis que resultam na obtenção do valor máximo ou mínimo da resposta em certa região 

[23]. A eficácia dos modelos de resposta de superfície é comparada utilizando o método do 

erro médio quadrático (RMSE) e também a análise da variância (ANOVA) [6] [19]. 
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2.9.1.4.1 Método de Taguchi 

 

O método mais utilizado do modelo RSM na área da moldação por injeção é o 

método de Taguchi. Este método está relacionado com a qualidade que um produto apresenta 

podendo esta ser encarada de dois pontos de vista diferentes, do ponto de vista do cliente e 

do ponto de vista do produtor [24]. A qualidade do ponto de vista do cliente tem um caráter 

subjetivo, uma vez que está relacionada com as vertentes, física (comprimento, peso), 

sensorial (cor, aspeto) e temporal (durabilidade, fiabilidade, usabilidade) não obedecendo a 

nenhuma regra de avaliação específica [24]. Do ponto de vista do produtor, a qualidade 

envolve dois parâmetros: a qualidade do projeto, relacionada com as caraterísticas que se 

pretende conferir ao produto, e a qualidade da conformação, que se refere ao grau de 

conformidade entre as caraterísticas que o produto realmente adquiriu e as especificações 

pretendidas aquando do projeto [25]. A qualidade da conformação é o aspeto de qualidade 

que requer mais atenção, uma vez que a qualidade do projeto já está decidida, assim sendo 

Taguchi sugeriu uma abordagem inovadora de modo a controlar este aspeto [25].  

O objetivo do método é minimizar a variabilidade do produto, identificando os 

meios durante o processo de fabrico para conferir robustez ao produto, perante as variações 

a que é submetido [25]. O método de Taguchi envolve três etapas, projeto da peça, definição 

das variáveis e definição das tolerâncias [6]. O projeto da peça consiste no uso de ferramentas 

e informação científica e de engenharia para a produção da peça [6]. A definição da variáveis 

tem como objetivo obter os níveis da variáveis que concedam o melhor desempenho ao 

produto, maximizando ou minimizando a caraterística de qualidade [6] [24]. A definição de 

tolerâncias é aplicada para determinar e analisar se as tolerâncias das caraterísticas de 

qualidade são reduzidas ou controladas com base nas combinações ótimas das variáveis 

operatórias [6] [24].  

Caso fosse conhecida uma relação funcional entre os inputs (níveis dos fatores) e o 

valor do output (caraterística que se pretende controlar), tornar-se-ia mais fácil encontrar os 

níveis dos inputs de modo a obter o valor-alvo do produto [25]. No entanto, durante a 

produção existem fatores externos, não controláveis e que exercem uma ação perturbadora, 

causando desvios no valor real do output, em relação ao valor esperado [25]. Como fatores 

de ruído pode ser considerada a humidade, a mudança de turnos ou de operário responsável 

pelo manejo da máquina e ainda, o material bruto. Na Figura 2-20, é representado um 
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esquema do sistema que representa a relação entre as variáveis de produção intrínseca 

(inputs) juntamente com a ação das variáveis extrínsecas (perturbação) e a resposta para a 

caraterística pretendida (output). 

 

Figura 2-20 - Esquema representativo do sistema (Adaptado de [25])  

 

Para colmatar esta limitação, Taguchi sugeriu a realização de um conjunto de 

experiências estatisticamente planeadas, em que as variáveis intrínsecas intervenham em 

níveis diferentes [25]. O método recorre ao planeamento estatístico de experiências (DOE), 

devendo, cada experiência-tipo, corresponder a uma combinação específica de níveis para 

as variáveis intrínsecas e ser replicada para diferentes condições das variáveis extrínsecas 

(também previamente planeadas) [25].  

O método de Taguchi utiliza matrizes ortogonais factoriais fracionais para obter 

respostas através de simulações, estas matrizes têm o objetivo de adquirir informação acerca 

do comportamento de uma dada variável e suprimir a informação redundante, contribuindo 

para a redução do custo experimental [25]. Para medir o desvio da caraterística de qualidade 

do valor desejado é utilizada a técnica S/N ratio (Relação sinal-ruído) e também a análise da 

variância (ANOVA) para avaliar a significância das variáveis do processo. Na Figura 2-21, 

representam-se as etapas da metodologia de Taguchi [6]. 
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Figura 2-21 - Etapas da metodologia de otimização de Taguchi (Adaptado de [6]) 

 

2.10  Metodologia de simulação numérica adotada em trabalhos 

de investigação  

 

Face aos argumentos expostos nos capítulos anteriores, a otimização do processo 

de moldação por injeção tem sido alvo de muitos estudos de modo a entender a influência 

das variáveis operatórias na melhoria da qualidade utilizando diversos métodos de 

otimização. 

N. Sateesh et al. [26] [27] conseguiram reduzir o tempo de ciclo de moldação das 

tampas de um medidor de água, utilizando o método de Taguchi combinado com a análise 

relacional de Grey (GRA), com recurso aos valores ótimos das variáveis operatórias que 

resultaram também numa redução do empeno e contração volumétrica. Mehdi Moayyedian 

et al. [28] [29] conduziram estudos inovadores que consistiram em combinar o método de 

Taguchi com os métodos de análise FAHP (Fuzzy Analytical Hierarchy Process) e TOPSIS 

(Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) para calcular o índice de 

moldabilidade. Os resultados do estudo mostraram que foi possível reduzir a possibilidade 

de enchimento incompleto, o nível de contração e o empeno. Outra vantagem deste método, 

é o facto de aumentar o número de combinações das condições de processamento alternativas 

com o índice de moldabilidade elevado, caso não seja possível realizar o estudo com maior 

índice de moldabilidade. Hong Seok Park et al. [30] procederam a um estudo no qual 

utilizaram uma metodologia de resposta de superfície combinada com o algoritmo NSGA II 
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(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) que pretendia minimizar a força de fecho de 

modo a reduzir o consumo de energia na fabricação de um para-lamas e ao mesmo tempo 

melhorar a qualidade da peça através da redução de empenos, encontrando os valores ótimos 

das variáveis operatórias. Os resultados mostraram uma redução de aproximadamente 12% 

no valor da força de fecho sendo que também ocorreu uma redução no empeno da peça 

comparando com os valores iniciais.  

Gurjeet Singh et al. [31] realizaram um estudo cujo objetivo era minimizar o tempo 

de ciclo e o empeno através da combinação da temperatura de fundido, pressão de injeção, 

pressão de compactação e tempo de compactação, com recurso ao método de Taguchi. Os 

resultados demonstraram uma redução do tempo de ciclo e do empeno. Satoshi Kitayama et 

al. [32] efetuaram um estudo em que procederam à otimização da pressão de injeção, pressão 

de compactação, tempo de injeção, tempo de compactação e temperatura de fundido, para 

minimizar a força de fecho do molde e a contração volumétrica de uma tampa utilizando o 

modelo de função de base radial. Os resultados mostraram que pressões de injeção e de 

compactação elevadas resultaram em força de fecho elevada e em valores de contração 

volumétrica reduzidos. E ainda, que aumentando o tempo de enchimento, o tempo de 

arrefecimento e a temperatura de injeção, a possibilidade de enchimento incompleto diminui, 

assim como a nível de contração, resultando em diminuição do empeno.  

Behrooz Farshi et al. [33] conduziram um estudo de modo a otimizar defeitos como 

a contração e o empeno no processo de fabrico de uma grelha de ventilação de um 

automóvel. Para tal, combinou-se várias variáveis operatórias entre as quais, temperatura do 

molde, temperatura de injeção, pressão de comutação, pressão de compactação, tempo de 

compactação e temperatura do fluido refrigerante, utilizando o algoritmo de otimização 

simplex. Do estudo, concluiu-se que foi possível garantir um compromisso para entre 

minimização da contração volumétrica e do empeno de forma a garantir uma redução tempo 

de ciclo e das tensões residuais. M. V. Kavade et al. [34] recorreram a um estudo de 

otimização usando o método de Taguchi com recurso ao planeamento de experiências, com 

o intuito de aumentar a cadência de produção, reduzindo o tempo de ciclo. As variáveis 

consideradas para o estudo foram a temperatura do fundido, pressão de injeção, velocidade 

de injeção, caudal do fluido refrigerante, pressão de compactação, tempo de compactação e 

tempo de arrefecimento. A temperatura do fundido apresentou maior contributo com cerca 

de 31.95%, seguida da pressão de injeção com 26.81%. Os resultados do estudo mostraram 
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que o tempo de ciclo foi reduzido em 4 segundos, levando a uma a um aumento na produção 

de cerca de 12.5%. A redução da pressão de injeção resultou em decréscimo da força de 

fecho do molde e, por conseguinte, em poupança da energia. 

Wen-Chin Chen et al. [35] propuseram uma abordagem que combinou o método de 

Taguchi, o algoritmo de retropropagação do erro, algoritmo genético e conceitos de 

otimização de engenharia para a otimização de variáveis operatórias como temperatura de 

fundido, velocidade de injeção, pressão de injeção, comutação velocidade/pressão, pressão 

de compactação e tempo de compactação, por forma a avaliar o peso e o cumprimento da 

tolerâncias dimensionais estabelecidas para o comprimento da peça. A metodologia proposta 

foi comparada como método de Taguchi tradicional em relação ao valor-alvo que se pretende 

obter de comprimento da amostra, apresentando melhorias de 44% quando comparadas com 

os 37% obtidos através do método de Taguchi, pelo que se conclui que o método de 

otimização é viável e pode ser aplicado neste tipo de problemas. Sreedharan J et al. [36] 

conduziram um estudo com o objetivo de verificar a influência das variáveis operatórias, 

temperatura de fundido, temperatura do molde, pressão de injeção, pressão de compactação, 

tempo de arrefecimento, contra-pressão, tempo de compactação e temperatura ambiente, em 

defeitos como linhas de soldadura e rechupes utilizando o método de otimização de Taguchi 

e a análise relacional de Grey. A otimização das variáveis operatórias resultou numa redução 

de 56.4% da largura da linha de soldadura e numa redução da profundidade de rechupe de 

68.9%.  

Hasan Oktem et al. [37] recorreram à otimização do tempo de injeção, pressão de 

compactação, tempo de compactação e tempo de arrefecimento, com recurso ao método de 

Taguchi tendo como objetivo reduzir o empeno relacionado com a variação não uniforme de 

contração volumétrica de uma peça fina. Deste estudo, foi obtida uma melhoria do empeno 

de 2.17% e da contração de 0.7%. Saad M. S. Mukras [38] recorreu ao método de Kringing 

para estabelecer um relação entre as variáveis operatórias, o empeno e a redução do tempo 

de ciclo. As variáveis operatórias selecionadas foram a velocidade de injeção, pressão de 

injeção, tempo de arrefecimento, pressão de compactação, temperatura do molde, tempo de 

compactação e temperatura de fundido. Os resultados obtidos mostraram que é possível 

conciliar os dois objetivos, uma vez que foram realizados testes experimentais que validaram 

a redução do tempo de ciclo e a redução de empenos. Deste estudo, foi importante observar 

que ao aumentar o tempo de arrefecimento e o tempo de compactação, o tempo de ciclo 
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aumentava e os defeitos diminuíam. Enquanto, que o aumento da pressão de injeção, 

temperatura de injeção e da temperatura do molde provocava diminuição tanto no tempo de 

ciclo como nos defeitos da peça.  

Julian Heinisch et al. [39] analisaram diferentes estratégias de DOE, entre as quais 

desenho fracional fatorial, desenho do composto central, matrizes ortogonais de Taguchi, 

desenho de projetos ótimos e desenho do preenchimentos de espaços para verificar qual o 

método que iria apresentar melhor resultados para cumprimento das cotas críticas, 

nomeadamente comprimento e espessura e ainda para verificar qual dos seguintes tinha 

maior influência no peso da peça. Os diferentes métodos foram comparados através do 

coeficiente de correlação que apresentavam sendo que o desenho do composto central foi o 

que apresentou o coeficiente de correlação mais elevado de entre os diferentes planeamentos 

de experiência. Yu-Hsin Lin et al. [40] procederam a otimizações em relação à diminuição 

do desgaste e aumento da tensão de cedência de uma peça de polipropileno aplicada no 

interior de automóveis recorrendo à aplicação do método de Taguchi e de DOE. As variáveis 

operatórias utilizadas foram a temperatura de fundido, velocidade de injeção e pressão de 

injeção. O estudo mostrou que ambos os métodos encontraram as condições de 

processamento otimizadas que resultaram em diminuição de desgaste e aumento a da tensão 

de cedência.  

Ching-Piao Chen et al. [41] aplicaram a metodologia DOE para comparar os 

resultados experimentais com os da simulação numérica, obtendo os valores ótimos das 

variáveis operatórias. A deformação nas direções X e Y foi escolhido como critério de 

qualidade a avaliar. A temperatura do fundido e a pressão de compactação foram as variáveis 

que maior influência apresentavam no processo. O erro entre resultados experimentais e de 

simulação numérica foi de menos de 2%. Wei Guo et al. [42] integrou DOE com o algoritmo 

genético com o intuito de minimizar a profundidade de rechupe. Deste estudo, concluiu-se 

que as variáveis que mais influência tinham na profundidade de rechupe eram a temperatura 

do molde, temperatura do fundido e a temperatura do fluido refrigerante, e do mesmo, foi 

possível obter as condições ótimas para minimizar a profundidade de rechupe, obtendo um 

valor final de 0.0149 mm e uma redução acima de 80% do valor inicial. 

Tong Wen et al. [43] efetuaram diferentes tipos de análise com o intuito de 

minimizar o empeno total num suporte de assento de um motociclo, a principal causa dos 

empenos era a contração diferencial provocada por arrefecimento não uniforme, variações 
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de temperatura ao longo da peça e por orientação molecular diferencial. Depois de escolhidas 

as variáveis operatórias para proceder à otimização, procedeu-se a estudos para verificar 

quais as variáveis que mais influência apresentavam para o processo de injeção e de 

arrefecimento livre após a extração. Para o processo de injeção, obteve-se uma maior 

influência da pressão de compactação, seguida da temperatura de fundido, tempo de 

compactação, tempo de arrefecimento, por fim a temperatura do molde apresentava um 

efeito pouco relevante. Em relação ao arrefecimento livre após a extração, o tempo de 

arrefecimento foi a variável que maior influência apresentou, uma vez que mais tempo de 

arrefecimento levou a maior homogeneização da temperatura. Foi também estudado o efeito 

das variáveis no empeno total, a temperatura de fundido mostrou ter mais influência, seguida 

do tempo de arrefecimento, pressão de compactação, temperatura do molde e do tempo de 

compactação. Por fim, após realizados testes experimentais, verificou-se que as amostras 

obtidas com as variáveis operatórias otimizadas apresentavam uma redução de empeno 

média de cerca de 33.8%. 

Dragan Kusić et al. [44] apuraram a influência de 6 variáveis operatórias, entre as 

quais temperatura de fundido, tempo de compactação, tempo de arrefecimento, velocidade 

de injeção, pressão de injeção e pressão de compactação, no empeno e na contração de peças 

de PP reforçado com carbonato de cálcio recorrendo ao método de Taguchi. Os resultados 

indicaram que a pressão e o tempo de compactação são as variáveis que maior influência 

apresentaram, respetivamente. No mesmo estudo foi possível obter as condições de 

processamento ótimas que resultaram na redução do ângulo de empeno de 8.64º para 3.77º 

de contração pós moldação. A contração e o empeno foram avaliados através do 

cumprimento das cotas críticas nas direções transversais da peça. A contração pós moldação 

na largura foi de 1.13% e de 0.15% no comprimento. 

Behzad Shiroud Heidari et al. [45] aplicaram um método de otimização baseado no 

modelo de função de base radial para minimizar a contração volumétrica e o empeno de 

revestimentos de uma prótese da anca. Foram estudados dois tipos de material, UHMWPE 

(Polietileno de ultraelevado peso molecular) e UHMWPE com reforço de nHA (nano-

hidroxiapatite). As variáveis operatórias sob estudo foram: temperatura do molde, 

temperatura de fundido, tempo de injeção, tempo de compactação, pressão de compactação 

e temperatura do fluido refrigerante. Os resultados mostraram que o modelo RBF é o mais 

fiável para prever empenos que o desenho fatorial fracional. A adição de nHA melhorou a 
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estabilidade dimensional. O modelo RBF indicou valores semelhantes de contração e 

empeno para casos em que diferentes percentagens de influência foram atribuídos à 

contração volumétrica e ao empeno, com preponderância para a contração volumétrica. 

Nik Mizamzul Mehat et al. [46] utilizaram o método de Taguchi para diferentes 

amostras com percentagens de PP reciclado com o intuito de verificar quais as variáveis 

operatórias, entre elas temperatura de fundido, pressão de compactação, tempo de injeção 

tempo de compactação, que permitem atingir tensão de rutura e módulo de flexão mais 

elevados conferindo melhor resistência mecânica à peça. Quatro combinações diferentes 

foram analisadas, 100% de material “virgem”, 75% material “virgem” e 25% material 

reciclado, 50% material “virgem” e 50% material reciclado e ainda, 25% material “virgem” 

e 75% material reciclado. A peça com 25% de PP reciclado apresenta um aumento de 2.8% 

em relação ao módulo de flexão e um decréscimo de 3.4% em relação à tensão de rutura 

comparada com a amostra “virgem”.  

A. López et al. [47] analisaram uma peça com uma dobradiça, com o intuito de 

provar que a metodologia do desenho de experiências pode induzir em resultados ambíguos 

para peças com geometrias mais complexas exigindo a realização de estudos mais detalhados 

com maior número de experiências. Para tal, a peça foi dividida em três partes, entre as quais 

peça completa, metade A sem dobradiça e metade B sem dobradiça, para avaliar a influência 

das variáveis operatórias, nomeadamente: temperatura de injeção, tempo de compactação e 

pressão de compactação, no peso da peça. Foram obtidos resultados diferentes para as três 

partes, concluindo-se que é necessário ter em consideração a geometria da peça, objeto da 

otimização. 

Babur Ozcelik [48] investigou o efeito das variáveis operatórias, designadamente: 

temperatura de fundido, pressão de compactação e pressão de injeção nas propriedades 

mecânicas de amostras de polipropileno com ou sem linhas de soldadura recorrendo ao 

método de Taguchi. Os resultados mostraram que para as diferentes propriedades mecânicas 

estabelecidas como critérios de qualidade, entre os quais a resistência ao impacto Charpy, 

alongamento à rutura e carga máxima de tração, a pressão de injeção foi a variável que mais 

influência apresentou para a carga máxima de tração e para o alongamento à rutura enquanto 

que para a resistência ao impacto Charpy a temperatura de fundido apresentou maior 

influência. As amostras sem linhas de soldadura apresentaram maior resistência mecânica 

em comparação com as amostras com linhas de soldadura. 
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De modo a facilitar a exposição a informação recolhida nos diversos estudos, 

procedeu-se à criação da Tabela 2-1, no qual se encontra em resumo a informação acerca de 

cada estudo, desde o método de otimização, as variáveis operatórias e o objetivo final. 

 

Tabela 2-1 - Resumo dos vários estudos encontrados na literatura 

Referência 
Método de 

otimização 
Variáveis operatórias Objetivo 

N. Sateesh et al. [26] 
[27] 

Método de Taguchi 

combinado com GRA 
𝑇𝑀𝐸; 𝑇𝑀; 𝑡𝑖𝑛𝑗 

Minimizar empenos, 

contração volumétrica e 

tempo de ciclo.  

Mehdi Moayyedian 
et al. [28] [29]  

Método de Taguchi 

combinado com FAHP 

e TOPSIS 

𝑡𝑖𝑛𝑗, 𝑡𝑐, 𝑡𝑃  e 𝑇𝑀𝐸 

Minimizar a possibilidade 

de ocorrência de 

enchimento incompleto, 

contração e empenos. 

Avaliar índice de 

moldabilidade. 

Hong Seok Park et 
al. [30] 

RSM combinado com 

NSGA II 
𝑇𝑀 , 𝑇𝑀𝐸, 𝑡𝑃, 𝑃𝑃  e 𝑡𝑐 

Minimizar a força de 

fecho e empenos 

Gurjeet Singh et al. 
[31] 

Método de Taguchi 

combinado com a 

função de 

desejabilidade 

𝑇𝑀𝐸 , 𝑃𝑖𝑛𝑗 , 𝑃𝑃  e 𝑡𝑃 
Minimizar o tempo de 

ciclo e empenos 

Satoshi Kitayama et 
al. [32] 

(RSM) combinado com 

RBF 
𝑃𝑃 , 𝑇𝑀, 𝑃𝑖𝑛𝑗 , 𝑡𝑃, 𝑇𝑀𝐸 e 𝑡𝑖𝑛𝑗 

Minimizar a contração 

volumétrica e força de 

fecho  

Behrooz Farshi et al. 
[33] 

Método de otimização 

sequencial simplex 
𝑇𝑀 , 𝑇𝑀𝐸, 𝐶𝑉/𝑃 , 𝑃𝑃 , 𝑡𝑃 e 𝑇𝐶  

Minimizar empenos, 

contrações, tensões 
residuais e o tempo de 

ciclo.  

M. V. Kavade et al. 
[34] 

Método de Taguchi 𝑇𝑀𝐸 , 𝑃𝑖𝑛𝑗 , 𝑉𝑖𝑛𝑗 , 𝑃𝑃 , 𝑡𝑃 e 𝑡𝑐 Redução do peso da peça 

Wen-Chin Chen et 
al. [35] 

Método de Taguchi 

combinado com BPNN 

e GA 

𝑇𝑀𝐸 , 𝑉𝑖𝑛𝑗 , 𝑃𝑖𝑛𝑗 , 𝐶𝑉/𝑃, 𝑃𝑃   𝑡𝑃 
Cumprimento dos 

requisitos dimensionais 

da peça 

Sreedharan J et al. 
[36] 

Método de Taguchi 

combinado com GRA 

𝑇𝑀𝐸 , 𝑇𝑀, 𝑃𝑖𝑛𝑗 , 𝑃𝑃 , 𝑡𝑐, 𝑡𝑃 e 

𝑇𝑎𝑚𝑏  

Minimizar rechupes e 

linhas de soldadura 

Hasan Oktem et al. 
[37] 

Método de Taguchi 𝑡𝑖𝑛𝑗, 𝑃𝑃 , 𝑡𝑃 e 𝑡𝑐 
Minimizar empenos e 

contração 
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Saad M. S. Mukras et 
al. [38] 

Método de Kringing 
𝑉𝑖𝑛𝑗 , 𝑃𝑖𝑛𝑗 , 𝑡𝑐, 𝑃𝑃 , 𝑇𝑀, 𝑡𝑃 e 

𝑇𝑀𝐸  

Minimizar tempo de 

ciclo, empenos e 

contração volumétrica 

Julian Heinisch et al. 
[39] 

Comparação entre 

Projetos fatoriais 

fracionários, Desenho 

do composto central, 

Matrizes ortogonais de 

Taguchi, projetos 

ótimos, projetos de 
preenchimento de 

espaços combinada 

com ANN 

𝑡𝑖𝑛𝑗, 𝑡𝑐, 𝑃𝑃 , 𝑡𝑃, 𝑇𝑀𝐸  e 𝑇𝑀  

Comparar diferentes 

métodos e a sua 

influência na previsão das 

cotas críticas 

comprimento, espessura e 

peso da peça. 

Yu-Hsin Lin et al. 
[40] 

Método de Taguchi e 

DOE 
𝑇𝑀𝐸 , 𝑉𝑖𝑛𝑗  e 𝑃𝑖𝑛𝑗  

Aumentar a resistência ao 

desgaste e resistência à 

tração 

Ching-Piao Chen et 
al. [41] 

DOE 𝑇𝑀𝐸 , 𝑇𝑀, 𝑉𝑖𝑛𝑗  e 𝑃𝑃  Minimizar empenos 

Wei Guo et al. 
[42] 

CCD (RSM) combinado 

com GA 

𝑇𝑀 , 𝑇𝑀𝐸, 𝑡𝑖𝑛𝑗, 𝐶𝑉/𝑃 , 𝑃𝑃 , 𝑡𝑃, 

𝑇𝐶  e Re  
Minimizar rechupes 

Tong Wen et 
al. [43] 

Método de Taguchi 𝑇𝑀 , 𝑇𝑀𝐸, 𝑃𝑃 , 𝑡𝑃 e 𝑡𝑐 

Minimizar empenos 

resultantes do processo 

de moldação e pós-

moldação  

Dragan Kusić 
et al. [44] 

Método de Taguchi 𝑇𝑀𝐸 , 𝑉𝑖𝑛𝑗 , 𝑃𝑖𝑛𝑗 , 𝑃𝑃 , 𝑡𝑃 e 𝑡𝑐 
Reduzir empenos e 

contração volumétrica 

Behzad 
Shiroud 
Heidari et al. 
[45] 

RBF  𝑇𝑀 , 𝑇𝑀𝐸, 𝑡𝑖𝑛𝑗, 𝑡𝑃, 𝑃𝑃  e 𝑇𝐶  
Minimizar contração 

volumétrica e empeno 

Nik 
Mizamzul 
Mehat et al. 
[46] 

Método de Taguchi 𝑇𝑀𝐸 , 𝑃𝑃 , 𝑡𝑖𝑛𝑗  e 𝑡𝑃 
Melhorar propriedades 

mecânicas 

A. López et al. 
[47] 

DOE 𝑇𝑀𝐸 , 𝑃𝑃  e 𝑡𝑃 

Verificar influência das 

variáveis operatórias no 

peso da peça 

Babur 
Ozcelik [48] 

Método de Taguchi 𝑇𝑀𝐸 , 𝑃𝑃  e 𝑃𝑖𝑛𝑗  

Melhorar propriedades 

mecânicas de uma peça 

com e sem linha de 

soldadura 

Da análise exposta na Tabela 2-1, é possível concluir que as variáveis operatórias 

mais utilizadas para minimizar empenos e homogeneizar a contração volumétrica, são a 
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pressão de compactação, a temperatura de fundido, a temperatura do molde pelo que irão ser 

as variáveis escolhidas na etapa de otimização de um caso de estudo a desenvolver no âmbito 

desta dissertação que será apresentado no capítulos a seguir. Em relação ao método de 

otimização, é também possível verificar que o método de Taguchi é um dos métodos mais 

utilizados na área da moldação por injeção, pelo que constituirá a ferramenta de otimização 

por forma a atingir os requisitos estabelecidos na fase de projeto, nomeadamente verificar se 

as tolerâncias dimensionais são cumpridas.  
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3 Metodologia adotada 
 

O objetivo deste estudo passa pela utilização de ferramentas computacionais de 

apoio à engenharia para a otimização da obtenção de uma peça plástica, recorrendo a um 

modelo que relacione a influência das variáveis operatórias como tempos, pressões, 

velocidades, com indicadores de desempenho de qualidade, tais como empenos, rechupes, 

entre outros, de modo a garantir a melhoria da qualidade da peças moldada 

Em primeiro lugar procedeu-se à escolha de uma peça para o caso de estudo, e a 

sua posterior modelação com recurso ao software CAD, Solidworks. Em seguida, depois de 

modelada a peça a ser alvo do estudo, procede-se à sua importação para o software, AMI®, 

onde se procedeu a um estudo do processo de moldação por injeção. Após a realização das 

análises reológicas do ciclo de moldação, procedeu-se à utilização da ferramenta de 

otimização DOE, para avaliar a influência relativa das variáveis nos parâmetros de 

estabilidade dimensional que se pretende avaliar, mais concretamente o cumprimento das 

tolerâncias dimensionais. A estabilidade dimensional foi avaliada através da análise da 

deflexão em todas as paredes da peça. Por fim, encontrando as condições de processamento 

ótimas, foi realizada uma simulação reológica do ciclo de moldação, de modo a avaliar os 

resultados obtidos e comparar com o caso de estudo inicial, com o intuito de verificar o 

cumprimento dos critérios de qualidade selecionados.  

 

3.1  Caso de estudo  

 

O modelo escolhido como caso de estudo é uma caixa, cujo principal defeito de 

fabrico se prende com o incumprimento da estabilidade dimensional. Assim sendo, é 

necessário estabelecer tolerâncias dimensionais que devem ser cumpridas. As estruturas do 

tipo “caixa” tendem ter arrefecimento não uniforme devido a gradientes da temperatura ao 

longo do comprimento da mesma acentuando-se nos cantos no interior da bucha quando 

comparado com a temperatura da cavidade que, a título de exemplo, pode ser observado na 

Figura 3-1. Deste modo, um arrefecimento não uniforme irá conduzir a contração diferencial 

ao longo da peça, e a distorção das faces [49] [50]. 
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Figura 3-1 - Arrefecimento de estruturas do tipo caixa (Adaptado de [17]) 

 

A finalidade deste estudo é diminuir empenos nas paredes da caixa desenhada, 

garantindo que as paredes sejam o mais planas possível. O modelo CAD pode ser visualizado 

na Figura 3-2. Em relação à peça, é importante referir que servirá para guardar pequenos 

itens, podendo ser parafusos ou bijutarias. Em termos funcionais, deve apresentar boa 

estabilidade dimensional, resistência ao choque satisfatória, acabamento superficial 

adequado sem a presença de ondulações, não conter linhas de soldadura em zonas que 

possam comprometer a integridade estrutural de peça. 

 

Figura 3-2 - Modelo CAD da peça a estudar  
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3.1.1 Geometria  

 

A peça em estudo, apresenta as dimensões gerais de 208.0 mm de comprimento, 113.0 

mm de largura e 27.00 mm de altura, com uma espessura nominal constante de 2.00 mm. Na 

Figura 3-3, é apresentado o desenho em 2D da peça em estudo contendo as tolerâncias para 

as cotas para as quais se analisou se as paredes não apresentavam distorções e cumpriam as 

cotas dimensionais estabelecidas, de realçar que o toleranciamento foi definido com base na 

norma DIN 16901 [51] [52]. As cotas selecionados foram a largura 104 mm e o comprimento 

204 mm, com um toleranciamento de ±0.85 mm e ±1.50 mm, respetivamente. 

 

Figura 3-3 - Desenho técnico da peça, a) Vista superior, b) Vista frontal, c) Corte 

transversal na vista frontal para mostrar espessura 

O desenho da peça teve em conta uma série de regras para a conceção e 

desenvolvimento de produtos existentes na literatura [13]. Deste modo, procurou-se evitar 

variações de espessura devido a problemas associados ao custo e à qualidade da peça em 

questão. As diferenças de temperatura e a variação de contração volumétrica que advém 

dessas diferenças, podem resultar em distorção da peça devido ao elevado coeficiente de 

expansão térmica dos plásticos. Devem ser evitadas diferenças extremas nas espessuras nas 
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paredes, uma vez que nas seções com maior espessura poderão se formar bolhas/vazios 

internos devido à contração não controlada, mesmo com os tempos de compactação e de 

arrefecimento mais prolongados [13].  

A presença da aba, tem como objetivo a colocação de uma tampa na parte superior 

de modo a selar a caixa. Este elemento causa um problema no que diz respeito à extração da 

peça, em consequência de apresentar uma contra-saída que não permite a extração na direção 

ortogonal à abertura do molde. Deste modo, optou-se por colocar a linha de partição nesta 

zona para facilitar a extração da peça como é visível na Figura 3-4. 

 

Figura 3-4 - Exemplo da linha de partição representada na peça 

 

3.1.2 Material  

 

A escolha do material plástico é um fator crítico para fabrico da peça, uma vez que 

tem de ser capaz de apresentar as propriedades mecânicas e estéticas pretendidas pelo cliente. 

Desta forma, a escolha do material teve em consideração o comportamento do material, 

nomeadamente as caraterísticas que o material apresenta como a aparência a conferir à peça, 

a resistência mecânica, química e ao calor, a facilidade de moldação e o sobretudo o preço.  

Nesse sentido, e não esquecendo os requisitos abordados anteriormente, optou-se por 

escolher o material polipropileno, PP LUPOL GP1007F (LG Chem) devidamente 

caraterizado na base de dados do software Autodesk Moldflow Insight (AMI®). A ficha 

técnica deste material é apresentada no Anexo A [53]. Das caraterísticas do material 

escolhido para o processamento da peça, destacam-se a facilidade de processamento, a baixa 

viscosidade que facilita o escoamento do material para o interior da cavidade, boa resistência 

ao impacto, a baixa densidade, e ainda a boa resistência química, o que para as funções 

destinadas à peça não apresente grande relevância [3]. O baixo custo que apresenta também 
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foi um fator a ter em conta na escolha do material. Na Tabela 3-1 foram expostas algumas 

propriedades consideradas relevantes do polímero a ser utilizado. 

Tabela 3-1 - Propriedades do PP LUPOL GP1007F [54] 

Propriedade Valores Unidades 

Índice de fluidez 

(230℃/2.16kg) 
11 g/10min 

Contração  1.6-1.8 % 

Densidade 940 kg/m³ 

Módulo de elasticidade 1570 MPa 

Tensão de cedência 29,4 MPa 

Alongamento à rutura 100 % 

Temperatura de extração 110 °C 

Resistência ao impacto Izod 84,8 J/m 

 

3.1.3 Máquina de injeção 

 

Foi escolhida uma das máquina de injeção existente na base de dados do software 

AMI®. Os critérios que serviram de base para esta seleção são a de força de fecho, 

capacidade de plasticização, capacidade de injeção, pressão máxima de injeção e, ainda foi 

tido em conta as dimensões e o volume da peça a ser moldada bem como a capacidade da 

máquina em acopolar um molde com as dimensões pretendidas. Por conseguinte, a escolha 

da máquina de injeção incidiu sobre o modelo VS85-B28 da Milacron. Na Tabela 3-2, foram 

explicitadas as especificações relativamente à máquina escolhida. 

Tabela 3-2 - Especificações da máquina a ser utilizada 

Propriedades Valor Unidades 

Curso máximo 110 mm 

Taxa de injeção 139.9 cm³/s 

Diâmetro do fuso 32 mm 

Pressão hidráulica máxima 20 MPa 
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Força de fecho 756 kN 

 

3.1.4 Molde 

 

O molde para a produção da peça é do tipo monocavidade de canais frios. O molde 

foi dimensionado para permitir o enchimento completo da peça, facilitar o arrefecimento e 

a extração da peça.  

As dimensões das placas do molde tiveram em conta as dimensões da peça, pelo 

que o molde terá que apresentar dimensões superiores às da peça em estudo, de modo a que 

seja garantido uma folga de 2 a 3 diâmetro do canal de refrigeração entre a peça e o canal e 

entre o canal e a extremidade do molde [14] [55]. Em relação à altura do molde, é preciso 

ter em conta a distância a que os canais do sistema de controlo de temperatura se encontram 

da peça. A distância da bucha de injeção ao local de injeção determina o comprimento do 

sistema de injeção, nomeadamente do canal do jito. Na Figura 3-5 é apresentado a vista 

lateral do molde com a respetivas dimensões da espessura de cada placa, que foram, 

sobretudo, utilizadas para definir uma das dimensões do sistema de alimentação do molde. 

 

Figura 3-5 – Dimensionamento das placas do molde 

 

3.1.5 Estudo de independência de malha 

 

Aquando das simulações é importante ter em conta a geração da malha para a 

utilização do método dos elementos finitos. Uma vez que a precisão dos resultados vai estar 

muito dependente da qualidade da malha, desta forma o estudo de convergência de malha é 

realizado de modo a estabelecer que não existe grande diferença nos resultados entre uma 
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malha mais refinada, isto é, uma malha que apresenta maior número de elementos, e uma 

malha mais grosseira, que apresenta menor número de elementos [29] [33] [56] [57]. Este 

tipo de estudos permite definir a refinação mínima necessária do domínio de cálculo a partir 

do qual os resultados convergem, permitindo assim poupar recursos computacionais. A 

malha escolhida foi do tipo Dual Domain, uma vez que a espessura foi mantida constante ao 

longo da peça. São utilizados elementos do tipo triangular de 3 nós, como se encontra 

representado na Figura 3-6. 

 

 

Figura 3-6 - Elemento triangular de 3 nós [58] 

 

A realização deste estudo baseou-se na variação do tamanho do lado do elemento da 

malha. Considerou-se um tamanho de elemento de 1.99 mm como o caso base, sendo que 

foram considerados mais 4 tamanhos diferentes, 1.00 mm, 1.50 mm, 2.50 mm e 3.00 mm. 

Para cada caso foram analisados os valores do número de elementos, o número de nós, a 

razão de aspeto médio, a razão de aspeto máxima, o tempo de simulação, o tempo de 

enchimento e o valor do percentil 95 da percentagem de contração volumétrica. Na Tabela 

3-3 são apresentados os valores obtidos e a respetiva malha selecionada. 
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Tabela 3-3 - Estudo de convergência de malha 

 

O objetivo deste estudo foi averiguar qual a malha que consegue apresentar 

minimizar o tempo de simulação computacional. Ao analisar os resultados do tempo de 

enchimento e da percentagem de contração percentil 95 verificam-se diferenças mínimas, na 

casa das centésimas. Desta forma, é possível verificar que não existe a necessidade de uma 

malha demasiado refinada, que iria implicar um tempo de simulação computacional 

demasiado extenso. Excluindo as duas malhas que requerem maior tempo computacional, o 

critério de escolha da malha adotado é a razão de aspeto, uma vez que segundo a literatura, 

os valores da razão de aspeto devem ser o menor possível [59], a escolha recaiu sobre a 

malha com o comprimento de elemento 1.99 que apresentava valores mais baixos. 

 

3.2  Modelação dos sistemas funcionais 

A modelação dos sistemas funcionais, particularmente do sistema de alimentação e 

do sistema de controlo de temperatura, é crucial para representar o processo na simulação o 

mais real possível. Antes de se efetuar a modelação dos sistemas funcionais é fundamental 

proceder ao dimensionamento dos sistemas.  

 

3.2.1 Sistema de alimentação  

 

O sistema de alimentação tem como principal função a distribuição do material 

desde a máquina para a cavidade.  

DCE 

(mm) 

Número de 

elementos 

Número 

de nós 

Razão de 

aspeto 

máxima 

Razão 

de 

aspeto 

média 

Tempo de 

simulação 

(s) 

Tempo de 

enchimento 

(s) 

Contração 

percentil 

95 (%) 

1 209330 104667 11,79 1,44 314010 1,811 8,547 

1,5 99760 49882 12,03 1,53 149656 1,809 8,546 

1,99 52772 26388 6,09 1,56 79168 1,805 8,552 

2,5 38446 19225 16,24 1,61 57689 1,803 8,534 

3 26912 13458 9,26 1,61 40381 1,804 8,532 
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Para a proceder à produção da peça, foi escolhido um sistema de canais de frios 

com ataque lateral em leque. Esta escolha está relacionada com a diferença entre o 

comprimento e a largura da peça, o que resulta num enchimento não uniforme desta forma 

ao utilizar um ataque em leque o enchimento fica mais uniforme, reduzindo os riscos de 

empenos e tentando garantir a estabilidade dimensional [60]. Na Figura 3-7 representa-se o 

modelo do sistema de injeção adotado.  

 

Figura 3-7 - Representação do sistema de injeção 

 

Como foi referido anteriormente, o comprimento do jito vai ser dependente do 

tamanho das placas, neste sentido foi consultado um fabricante de placas de molde, 

Meusburger [61], e de modo a obter um comprimento para o jito. Assim sendo foram 

consideradas as alturas de 16 mm para a placa de aperto do lado da injeção e de 66 mm para 

placa da cavidade [55]. Considerando que a linha de partição escolhida foi aos 3 mm da 

altura da peça, perfaz um comprimento de jito de 85 mm, uma vez que a peça apresenta uma 

contra-saída e desta forma a extração é facilitada. O comprimento do alimentador 

considerado foi de 30 mm. A geometria escolhida para os canais é do tipo circular, o motivo 

para esta escolha é a menor resistência ao fluxo que este tipo de geometria apresentada.  

O diâmetro do jito foi considerado como 2.5 mm, tendo por base o tamanho da 

bucha de injeção, e apresenta uma inclinação de 2° de modo a facilitar a sua extração [55]. 

Em relação ao tamanho dos alimentadores, este foi calculado tendo em conta o peso, a 

espessura nominal da moldação e o material a ser processado. Tendo em conta que a 
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espessura foi mantida constante ao longo da peça, 2 mm, e o peso da moldação é de cerca 

de 90 gramas, contando com o peso do sistema de alimentação, consultou-se o gráfico que 

relaciona a espessura do material com o peso da moldação, de modo a obter o valor 

recomendo para o diâmetro do alimentador, como é possível observar na Figura 3-7. 

 

 

Figura 3-8 - Diâmetro recomendado para o alimentador para PE, PP, PA, PC e POM [9] 

 

Intersetando os valores do peso da moldação com a espessura nominal da peça, 

obteve-se um diâmetro de 4.5 mm para o canal de alimentador. Quanto às dimensões do 

ataque, foi tido em conta o tipo de ataque a ser realizado, e também por forma a respeitar os 

valores máximos admissíveis em termos de taxa de deformação e tensão de corte dada a 

geometria, minimizar a perda de carga e uniformizar o enchimento, em virtude disso a 

largura de ataque escolhida foi 12.6 mm, valor intermédio entre o mínimo (6.4 mm) e o 

máximo (25% da largura da moldação) possível admissível. A espessura do ataque deve ser 

cerca de 75% da espessura nominal da peça, portanto obteve-se 1.6 mm. Na Tabela 3-4, 

expõem-se, em resumo, as dimensões dos canais do sistema de alimentação. 
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Tabela 3-4 - Dimensionamento do sistema de alimentação 

Canal Dimensões (mm) Ângulo de saída 

Jito D=2.5  2° 

Alimentador D=4.5  - 

Ataque (Largura) 12.6  - 

Ataque (espessura) 1.6  - 

Ataque (comprimento) 2  - 

 

3.2.2 Sistema de controlo da temperatura 

 

O sistema de controlo de temperatura é essencial para garantir o arrefecimento 

uniforme da peça, permitindo que não exista um gradiente térmico elevado entre a cavidade 

e a bucha, desta forma pode-se minimizar o aparecimento de possíveis defeitos, 

particularmente empenos, com o objetivo de garantir a melhor qualidade possível para a peça 

a ser produzida. Este sistema também é determinante para que o molde mantenha a 

temperatura desejável durante os vários ciclos de moldação. A temperatura do molde é 

controlada com recurso ao fluido refrigerante que circula nos canais/linhas com uma 

temperatura inferior à temperatura desejada do molde, o mais comum e utilizado neste 

processo é água, podendo também ser utilizado óleo. Estes canais são maquinados no molde 

pelo que é de extrema importância ter um correto dimensionamento do sistema de controlo 

de temperatura, uma vez que as modificações do mesmo são muito dispendiosas. O tempo 

que a peça necessita para atingir a temperatura de extração, é dado pela equação 1. 

 
𝑡𝑐 =

𝑠2

𝜋2𝑎
𝑙𝑛(𝐾 ⋅ 𝑌) (1) 

 

em que: 

• 𝑠 – Espessura da parede [m] 

• 𝑎 – Difusidade térmica polímero [𝜇𝑚2 ∕ 𝑠] 

• 𝜌 – Densidade do polímero [kg/m³] 

 
𝛼 =

𝑘

𝜌 ⋅ 𝑐
 (2) 

com: 
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• 𝑘 − Condutividade térmica [W/m°C] 

• 𝐾 – Coeficiente dependente da espessura da peça (4/ 𝜋, uma vez que se trata 

de uma peça fina s≤3 mm) 

• 𝑌 – Temperatura adimensional dada por: 

 
𝑌 =

𝑇𝑖𝑛𝑗 − 𝑇𝑚𝑜𝑙

𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑚𝑜𝑙
 (3) 

 

em que:  

• 𝑇𝑖𝑛𝑗 – Temperatura de injeção [°C] 

• 𝑇𝑚𝑜𝑙 – Temperatura do molde [°C] 

• 𝑇𝑒𝑥𝑡 – Temperatura de extração [°C] 

 

O fluxo de calor cedido pelo fundido, durante o tempo em que a cavidade do 

molde permanece cheia, é dado pela equação 4: 

 
�̇�𝜌𝑙 =

𝑚 ⋅ 𝑐𝑝𝑙 ⋅ (𝑇𝑓𝑢𝑠ã𝑜 − 𝑇𝑒𝑥𝑡)

𝑡𝑐
 

 

(4) 

em que: 

• 𝑚 – Massa fundida injetada [kg] 

• 𝑐𝑝𝑙 – Calor específico do polímero [J/kg°C] 

• 𝑇𝑓𝑢𝑠ã𝑜 − Temperatura da fusão do polímero [°C] 

• 𝑇𝑒𝑥𝑡 – Temperatura de extração do polímero [°C] 

• 𝑡𝑐 – Tempo de arrefecimento [s] 

 

A quantidade de calor a retirar com o fluido de arrefecimento pode ser calculada 

recorrendo à equação 5: 

 

 �̇�𝑇𝑀 = �̇� ⋅ 𝜌𝑟𝑒𝑓𝑟 ⋅ 𝑐𝑟𝑒𝑓𝑟 ⋅ 𝛥𝑇 (5) 
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em que: 

• �̇� – Caudal volúmico de fluido refrigerante [𝑚3/𝑠] 

• 𝜌𝑟𝑒𝑓𝑟  – Densidade do fluido refrigerante [kg/𝑚3] 

• 𝑐𝑟𝑒𝑓𝑟 – Calor específico do fluido refrigerante [J/kg°C] 

• 𝛥𝑇 – Variação de temperatura do fluido [°C] 

 

Foram consideradas 4 linhas que funcionam como permutador de calor para a 

remoção de carga térmica da cavidade do molde, pelo que a taxa de transferência de calor 

por linha irá ser o valor total da carga térmica a retirar do molde pelo número de linhas, 

calculando-se recorrendo à equação 6. 

 �̇�𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 =
�̇�𝑇𝑀

𝑁
 (6) 

 

Para o cálculo do caudal volúmico do fluido refrigerante utilizou-se a equação 7: 

 
�̇� =

�̇�𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎

𝑐 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝛥𝑇
 

 

(7) 

Tendo obtido o caudal volúmico, foi possível calcular o intervalo de diâmetros para 

os canais do Sistema de Controlo de temperatura. Desta forma, utilizaram-se as Equações 8 

e 9, para calcular o valor do diâmetro máximo e do diâmetro mínimo, respetivamente. 

 𝐷𝑚𝑎𝑥   =
4 ⋅ 𝜌 ⋅ �̇�

𝜋 ⋅ 𝜇 ⋅ 4000
 (8) 

em que: 

• 𝐷𝑚𝑎𝑥 − Diâmetro máximo do canal do sistema de refrigeração [m] 

• 𝜌 − Densidade do fluido refrigerante [kg/m³] 

• 𝜇 − Viscosidade do fluido refrigerante [Pa.s] 

 

 𝐷𝑚𝑖𝑛 = √
𝜌 ⋅ 𝐿 ⋅ �̇�2

10𝜋 ⋅ 𝛥𝑃

5

 (9) 

em que: 

• 𝐿 − Comprimento do sistema de refrigeração [m] 
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• 𝛥𝑃 − Perda de carga do sistema [Pa] 

 

Na Tabela 3-5 é possível observar os valores calculados para os parâmetros 

enunciados anteriormente. 

Tabela 3-5- Dimensionamento do sistema de controlo de temperatura 

Parâmetro Valor Unidade 

𝑡𝑐 4,12 s 

𝑌 2,917 - 

�̇�𝑃𝑙 2976,2 W 

�̇�𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 744,05 W 

�̇� 3,55 L/min 

𝐷𝑚𝑎𝑥 18 mm 

𝐷𝑚𝑖𝑛 3 mm 

 

Atendendo ao baixo valor obtido para o caudal, considerou-se o diâmetro como 8 

mm como está demonstrado na Tabela 3-6. Embora, segundo a literatura, 10 mm seja o valor 

recomendado para o diâmetro dos canais [9].  

Tabela 3-6 - Valores recomendados de diâmetro para as linhas do sistema de controlo de 

temperatura (Adaptado de [12]) 

Caudal 

(l/min) 

Diâmetro  

(mm) 

3.8 8 

9.5 11 

38 85 

85 23.8 

Por fim, conhecendo o diâmetro dos canais, é possível conhecer a distância a que 

os canais vão ficar da cavidade (𝑏) e a distância entre os canais (a). As equações 10 e 11, 

foram usadas para descobrir a gama de valores.  
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 2𝐷 < 𝑏 < 5𝐷 (10) 

 𝑏 < 𝑎 < 2𝑏 (11) 

Por fim, obteve-se 20 mm como a distância entre as linhas e a impressão e 25 mm 

como a distância entre linhas adjacentes.  

Nos cantos da peça foi necessário a colocação de lâminas separadoras para 

uniformizar o arrefecimento. As lâminas separadoras são uma boa forma de arrefecer zonas 

com maior carga térmica, a colocação da lâmina de metal no interior do canal força o fluido 

refrigerante a mover-se, criando turbulência no escoamento e permitindo uma troca de carga 

térmica mais eficiente [62]. A diâmetro do canal da lâmina escolhido foi de12 mm. 

Na Figura 3-9, apresenta-se o sistema de controlo de temperatura dimensionado. 

Figura 3-9 - Sistema de controlo de temperatura 

 

3.3 Condições de processamento 

 

Como foi referido na literatura, as condições de processamento variam consoante o 

material que se está a utilizar para produzir. Para o estudo inicial que consistiu numa análise 

do tipo Cool + Fill + Pack + Warp foram escolhidos os valores das variáveis operatórias do 

material recomendados pelo fabricante para a temperatura do fundido e a temperatura do 

molde. Em relação ao tempo de compactação adotado foi de 14 segundos, uma vez que era 

o tempo que o ataque demorava a solidificar e para a pressão de compactação foi aplicado 



3. Métodos e Metodologia 

52 

 

um valor de 80% de pressão de injeção. Da mesma maneira, o tempo de enchimento 

manteve-se automático de modo que o software AMI® calcule o tempo que resulte na 

pressão de injeção mais baixa. O tempo de ciclo foi definido como automático, com base 

nos critérios da temperatura de extração e percentagem de peça solidificada. Na Tabela 3-6, 

é possível verificar as condições de processamento utilizadas para o estudo base. 

Tabela 3-7 – Condições de processamento utilizadas para o caso base 

Condições de processamento Valores Unidades 

Temperatura do fundido 225 °C 

Temperatura do molde 50 °C 

Tempo de compactação 14 s 

Temperatura do fluido 

refrigerante 
35 °C 

Pressão de compactação (% em 
relação à pressão de injeção) 

80 % 
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4 Análise e discussão de resultados 
 

Neste capítulo expõem-se os resultados obtidos com base na metodologia seguida. 

A apresentação de resultados vai estar dividida em diferentes etapas: em primeiro lugar 

foram analisados os resultados em relação à contração volumétrica e à localização e 

severidade de linhas de soldadura e rechupes e, posteriormente, aos empenos obtidos no caso 

base. Em seguida, procedeu-se à aplicação do desenho de experiências para verificar quais 

a variáveis têm maior influência nas respostas a obter e as condições de processamento 

ótimas obtidas pelo algoritmo de otimização e por fim, obtendo as condições de 

processamento ótimas vai ser estabelecida uma comparação entre o caso base e com recurso 

à otimização. 

4.1 Caso base 

 

4.1.1 Análise da contração volumétrica 

 

Como foi referido anteriormente, a contração volumétrica está relacionado com o 

aparecimento de empenos. Estes empenos podem resultam de uma contração volumétrica 

não uniforme na peça, o que origina zonas com percentagens diferentes de contração. A 

Figura 4-1, apresenta a contração volumétrica da peça sendo visível uma variação ao longo 

de toda a peça, com uma diferença de cerca de 10%.  

 

Figura 4-1- Contração volumétrica da peça à extração 
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Ao analisar a contração volumétrica da peça à extração verificou-se que esta não 

era uniforme ao longo da peça. Uma causa que esteve na origem deste resultado, foi a 

diferença entre o comprimento e a espessura que a peça apresenta. Esta diferença resulta 

num enchimento não uniforme, o que se traduz em que a peça não arrefeça toda ao mesmo 

tempo, que é uma das principais causas da contração volumétrica não uniforme. Atendendo 

à Figura 4-1, é possível verificar esse facto, na medida em que a zona mais distante do local 

de injeção é a zona que apresenta o valor mais elevado de contração volumétrica, ou seja, 

foi a primeira zona a iniciar o arrefecimento. A zona próxima do local de injeção é a última 

zona a arrefecer, uma vez que o enchimento só termina quando a cavidade estiver quase 

cheia e desta forma, continua a haver escoamento por aquele local, daí que seja a última zona 

a arrefecer, refletindo-se isto em valores mais baixos. Os valores de contração volumétrica 

obtidos para o material, são semelhantes aos obtidos em estudos com o mesmo material, 

polipropileno [28] [29]. 

 

4.1.2  Análise a linhas de soldadura 

 

Outro aspeto analisado e que pode ser a causa de problemas estruturais para a peça 

foi a presença de linhas de soldadura. As linhas de soldadura são formadas quando duas ou 

mais frentes de fluxo se juntam, ou pela separação e posterior junção de uma frente de fluxo. 

As linhas de soldadura podem causar problemas estruturais quando se encontram em zonas 

da peça sujeitas a elevados esforços mecânicos. A Figura 4-2, mostra o posicionamento das 

linhas de soldadura e a inclinação que apresentam. 

 

Figura 4-2 - Linhas de soldadura presentes na peça 
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Atendendo aos locais em que as linhas de soldadura se encontram, é possível 

verificar que estes não são zonas críticas, os cantos não estão sujeitos a elevados esforços 

como seria o caso do fundo da caixa. Em relação ao tamanho que as linhas de soldadura 

apresentam verifica-se que apenas uma linha de soldadura evidencia um tamanho 

considerável ao longo da aresta do canto. Para verificar se as linhas de soldadura 

apresentavam perigosidade para a integral estrutural foi analisado a temperatura da frente de 

fluxo ao longo da peça, constatando-se uma diferença máxima de 5ºC ao longo do 

escoamento, dado que a temperatura das linhas de soldadura não excede em 20ºC [63] a 

temperatura de fundido pode ser considerado que as linhas de soldadura que não colocam 

em causa a integridade estrutural da peça.  

 

4.1.3  Rechupes estimados 

 

A presença, a localização e a severidade de rechupes é outro aspeto que foi alvo de 

uma análise. Um rechupe é uma depressão que na superfície da peça, embora não cause 

problemas em termos estruturais, apresenta-se como um defeito visual e como tal deve ser 

tido em atenção. Na Figura 4-3, expõe-se a localização e a severidade dos rechupes na peça.  

 

Figura 4-3 - Rechupes estimados para o caso base 

Observando a figura anterior, é possível constatar a presença de rechupes ao longo 

da base, apresentando uma severidade mais significativa de cerca de 0.27 mm na posição 

oposta ao ponto de injeção. O resultado vai de acordo com o esperado uma vez que a 

contração volumétrica não uniforme é uma causa do aparecimento de rechupes e desta forma, 
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é possível verificar que a zona que apresenta maior percentagem de contração volumétrica é 

também a zona que apresenta maior severidade de rechupes.  

 

4.1.4 Análise de empenos do caso base  

 

Antes de se proceder à análise de empenos, é preciso explicar o modo como estes 

foram analisados. Os empenos foram avaliados tendo a conta o resultado Deflexão (Todos 

os Efeitos), nas três direções diferentes, X, Y e Z. Obtidos os resultados, procurou-se 

perceber se as tolerâncias dimensionais estabelecidas eram cumpridas. 

Os empenos obtidos em relação ao caso base podem ser observados recorrendo aos 

resultados da simulação. A Figura 4-4, exibe a distorção da peça (lado da cavidade) e a 

Figura 4-5 mostra a peça (lado da bucha), no que concerne aos empenos apresentados, com 

recurso ao gráfico de Deflexão (Todos os efeitos), com uma escala de ampliação 10 vezes 

superior à real.  

 

Figura 4-4 - Deflexão, Todos os efeitos, fator de ampliação =10 (Lado da cavidade) 
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Figura 4-5 - Deflexão, Todos os efeitos, fator de ampliação = 10 (lado da bucha) 

 

A análise incidiu sobre todas as faces da peça produzida de modo a avaliar a 

estabilidade dimensional que apresenta. Desta forma, foram escolhidas duas arestas em cada 

face de modo a representar um plano e foi analisada a deflexão em cada aresta, a fim de 

verificar se a deflexão apresentada pelas duas arestas no mesmo plano era coincidente, a 

abordagem utilizada foi semelhante ao trabalho realizado por Shih-Chih Nian et al. [64] que 

investigaram a influência que o ajustamento das temperaturas do molde das placas da 

cavidade e da placa da bucha provocavam na deflexão da peça. Para isso, foi escolhido um 

conjunto de arestas para avaliar a deflexão e consequentemente, foi avaliado se a peça 

respeitava as tolerâncias estabelecidas. A Figura 4-6, representa as faces e a respetivas 

arestas devidamente indicadas que vão ser alvo de análise para a direção X.  
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Figura 4-6 – Faces e respetivas arestas a analisar relativamente à direção X 

 

Da mesma maneira, a Figura 4-7 mostra as faces e arestas a estudar com 

referência à direção Y.  

 

Figura 4-7 - Faces e respetivas arestas a analisar relativamente à direção Y 

 

E por fim no seguimento da metodologia abordada, a Figura 4-8 refere-se às 

arestas e à face, neste caso a base da caixa, a analisar relativamente à direção Z. 

 

Figura 4-8 - Base da caixa e respetivas arestas a analisar relativamente à direção Z 

Para analisar as deflexões utilizou-se a ferramenta para a geração de gráficos path 

plot, com a qual se selecionou um valor considerável de nós ao longo das arestas de modo a 

representar uma reta e observou-se a deflexão que os pontos selecionados apresentavam ao 
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longo da aresta, do modo comparar com a deflexão que as arestas pertencentes ao mesmo 

plano. O objetivo é que as duas arestas apresentem valores próximos de deflexão cumprindo 

as tolerâncias dimensionais estabelecidas, garantindo a estabilidade dimensional necessária 

dentro dos critérios preestabelecidos. Os resultados para cada direção foram expostos através 

de gráficos de modo a facilitar a compreensão. Nas Figuras 4-9, 4-10 e 4-11, expuseram-se 

os resultados obtidos para cada uma das direções X, Y e Z, respetivamente. 

 

Figura 4-9 - Gráfico de deflexão entre as arestas da caixa, na direção X 

 

Atendendo ao gráfico relativo à deflexão das arestas da caixa na direção X, 

verificou-se que existe uma variação da deflexão maior em relação às arestas inferiores de 

cada face e ainda que, a face mais distante do local de injeção, demonstrou valores mais 

elevados de deflexão. Na Tabela 4-1, são apresentadas as diferenças máximas entre as arestas 

da mesma face bem como a respetiva tolerância a cumprir.  

Tabela 4-1 - Distância máxima entre arestas para a direção X 

Arestas Distância máxima entre arestas (mm) Tolerância dimensional (mm) 

1_x e 2_x 0.38 0.85 

3_x e 4_x 0.92 0.85 

As arestas 1_x e 2_x apresentaram uma distância máxima entre arestas de 0.38 mm, 

comparando este valor com a tolerância dimensional estabelecida verificou-se que esta era 

cumprida.  
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Para as arestas 3_x e 4_x apurou-se uma distância máxima entre arestas de 0.92 

mm, desta forma as tolerâncias dimensionais não foram cumpridas pelo que se criou a 

necessidade de proceder a otimizações no processo de modo a minimizar a distância entre 

arestas e cumprir as tolerâncias dimensionais. 

Relativamente, à deflexão das arestas na direção Y, verificou-se que o valor da 

deflexão que as arestas apresentam é mais coincidente, ou seja, quanto maior for a 

proximidade entre os valores de deflexão das arestas da mesma face, menor será o empeno 

que as faces apresentam, traduzindo em um maior cumprimento das tolerâncias 

dimensionais. Ambas as faces avaliadas apresentaram uma ligeira variação ao longo do 

comprimento, o que sugere que apresentam alguma inclinação. 

 

Figura 4-10 - Gráfico de deflexão entre as arestas da caixa, na direção Y 

 

A distância máxima que as arestas exibem uma sobre a outra é inferior à que é 

exibida na componente X, sendo a distância máxima igual para as duas faces estudadas cerca 

de 0.17 mm, como é possível verificar na Tabela 4-2. Ambas as faces cumpriram as 

tolerâncias dimensionais estabelecidas. 

Tabela 4-2 - Distância máxima entre arestas para a direção Y 

Arestas Distância máxima entre arestas (mm) Tolerância dimensional (mm) 
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1_y e 2_y 0.17 1.50 

3_y e 4_y 0.17 1.50 

 

A base da caixa foi avaliada de uma forma diferente em virtude do centro da caixa 

apresentar valores de contração diferentes do resto da face como foi visto na Figura 4-1. 

Devido a este facto, a parte central da caixa foi alvo de um estudo para avaliar o seu 

comportamento, como é mostrado pela aresta 2 apresentada na Figura 4-5. 

 

Figura 4-11 - Gráfico de deflexão entre as arestas da caixa, na direção Z 

 

No que diz respeito aos valores obtidos, é possível aferir que existe oscilação entre 

todas as arestas. As arestas que delimitam os limites da base da caixa mostram diferentes 

deflexões entre elas. Entretanto, ficou demonstrado que as arestas que representam 

dimensões idênticas exibiram comportamentos semelhantes como é o caso das arestas 1_z e 

3_z e das arestas 4_z e 5_z. A distância máxima entre as arestas da base da caixa verificou-

se ser 0.60 mm entre a aresta 2_z e 4_z, sendo que as arestas 1_z e 3_z e ainda as arestas 4_z 

e 5_z apresentaram distâncias inferiores a 0.30 mm, os valores obtidos entre as diferentes 

arestas e as tolerâncias dimensionais encontram-se na Tabela 4-3. As tolerâncias 

dimensionais para a direção Z foram cumpridas. 
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Tabela 4-3 - Distância máxima entre as arestas na direção Z 

Arestas Distância máxima entre arestas (mm) Tolerância dimensional (mm) 

1_z e 3_z 0.27 0.85 

4_z e 5_z 0.07 1.50 

2_z e 4_z 0.60 1.50 

 

Após analisar os resultados da deflexão para as direções X, Y e Z e averiguar o 

cumprimento das tolerâncias dimensionais, verificou-se que a peça apresentava empenos e 

que as tolerâncias dimensionais entre as arestas 3_x e 4_x não foram cumpridas, assim sendo, 

foi necessário recorrer à otimização do processo de moldação de modo a que seja possível 

cumprir as tolerâncias dimensionais e reduzir o empeno que a peça apresenta.  

4.2 Planeamento de experiências 

 

O planeamento de experiências, como foi referido anteriormente, é uma ferramenta 

muito poderosa ao serviço da engenharia que permite a resolução de problemas no que diz 

respeito a melhorar a qualidade de um produto. Esta ferramenta apresenta uma importância 

elevada na área da engenharia para determinar quais as variáveis operatórias que apresentam 

maior influência na qualidade. Uma das maiores vantagens deste método, é o facto de 

permitir estudar várias variáveis ao mesmo tempo, traduzindo-se em ganhos de tempo. Esta 

abordagem permite obter uma solução mais rapidamente e menos dispendiosa 

comparativamente com o tradicional método tentativa-erro.  

No módulo de otimização de AMI® existem 4 modelos possíveis de otimização e 

perante o estudo que se realizou, o módulo escolhido é denominado por influência e resposta 

das variáveis. Este método utiliza o Método de Taguchi para identificar as variáveis com 

maior influência nos critérios de qualidade que posteriormente serão utilizadas na análise 

fatorial para determinar que combinação das varáveis tem maior impacto na qualidade da 

peça em função dos critérios de qualidade previamente definidos [65]. Os critérios de 

qualidade estabelecidos para o caso em estudo estão relacionados com a estabilidade 

dimensional, nomeadamente com a ausência de distorção (empenos) nas paredes da caixa.  

A análise foi realizada tendo em conta, os valores da deflexão combinando todos 

os efeitos, que podem ser derivados de arrefecimento diferencial, efeitos de orientação e 
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contração diferencial. Os empenos foram avaliados em diferentes direções X, Y e Z. A base 

da caixa foi avaliada relativamente à direção Z, pretendendo-se que existe uma proximidade 

entre o valor da deflexão entre as duas arestas avaliadas para a mesma face. Assim pretende-

se que a base seja o mais plana possível, significando que não apresenta empenos. As paredes 

laterais com menor dimensão vão ser avaliadas na direção X tendo por objetivo obter o 

menor valor possível de empenos. O mesmo método foi implementado para a direção Y onde 

foram avaliadas as paredes de maiores dimensões relativas ao comprimento da peça. No 

final, foram comparados os valores da deflexão entre as arestas da mesma face com os 

valores obtidos anteriormente no caso base [28]. 

 

4.2.1 DOE - variáveis operatórias  

 

Face ao exposto na revisão da literatura, e tendo por objetivo minimizar os empenos 

e, ao mesmo tempo, homogeneizar a contração volumétrica, principal causa do aparecimento 

destes defeitos, a temperatura do fundido, a temperatura do molde e a pressão de 

compactação foram selecionadas como variáveis operatórias. Estas variáveis foram as mais 

referidas na literatura quando objetivo era minimizar empenos [26] [28] [37] [41] [44]. Na 

Tabela 4-4, são apresentadas as variáveis selecionadas e os respetivos níveis avaliados no 

estudo. 

Tabela 4-4 - Variáveis selecionadas e respetivos níveis 

Variável Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Temperatura de fundido (°C) 215 225 235 

Temperatura do molde (°C) 40 50 60 

Pressão de compactação (%) 66 80 94 

 

Os valores do nível 2 foram as variáveis utilizadas para a análise reológica do caso 

base, sendo tomados como referência. Deste modo, a escolha dos intervalos de variação foi 

baseada nos valores apresentada no ANEXO A, a temperatura de fundido do plástico 

LUPOL GP1007 [210-240] °C e a temperatura do molde [40-60] °C.  

Atendendo aos intervalos recomendados para as temperaturas de processamento, 

considerou-se uma diferença de 10°C entre o valor de referência, o nível 1 (nível inferior) e 
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o nível 3 (nível superior). Para a pressão de compactação não existe nenhuma referência. 

Assim sendo, em relação à pressão de compactação foi estabelecida uma diferença de 14% 

entre os 3 níveis. Os valores das restantes variáveis mantiveram-se os mesmos do estudo 

base e podem ser consultados na Tabela 4-4.  

 

4.2.2 Influência das variáveis nas respostas  

 

A primeira fase da aplicação do planeamento de experiências passou por verificar 

que variáveis operatórias são as mais relevantes para a otimização da estabilidade 

dimensional, avaliada através da deflexão total nas diferentes direções. Os resultados obtidos 

encontram-se na Tabela 4-5. E ainda na Tabela 4-6, é apresentada a percentagem de 

influência global das variáveis na qualidade. 

Tabela 4-5 - Percentagem de influência das variáveis nas respostas 

Variáveis operatórias 
Deflexão 

total 

Deflexão 

direção X 

Deflexão 

direção Y 

Deflexão 

direção Z 

Temperatura de fundido 12.46% 8.62% 13.32% 3.52% 

Temperatura do molde 9.92% 9.10% 26.75% 69.24% 

Pressão de compactação 77.62% 82.28% 59.93% 27.25% 

 

Tabela 4-6 - Percentagem de influência global das variáveis na qualidade 

Variáveis operatórias  Percentagem de influência global na qualidade 

Temperatura de fundido 9.48% 

Temperatura do molde 28.75% 

Pressão de compactação 61.77% 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 4-5, é de notar que a pressão de 

compactação apresentou uma influência muito superior às outras variáveis consideradas, 

nomeadamente a temperatura do fundido e a temperatura do molde, em termos de deflexão 

total e em relação às direções X e Y. Os resultados obtidos estão de acordo com o esperado 

na medida em que a pressão de compactação é a variável que mais influência tem na 

contração volumétrica e, por conseguinte, empeno. A temperatura do molde também 
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apresenta uma influência significativa principalmente na direção Z, uma vez que é utilizada 

para controlar o arrefecimento do molde sendo arrefecimento não uniforme também poderá 

originar empenos [17]. 

 

4.2.3 Resposta das variáveis  

 

Posteriormente à obtenção dos resultados da influência de cada variável nos 

critérios de qualidade, procedeu-se à análise fatorial, cujas combinações das variáveis e às 

respetivas respostas nos valores do desvio padrão da deflexão estão apresentadas na Tabela 

4-7. Para tornar a tabela mais compacta, decidiu-se atribuir letras às variáveis, sendo 

associada a letra A à temperatura de fundido, B à temperatura de superfície de molde e C à 

pressão de compactação. Da mesma forma, foram também atribuídos, valores de -1, 0 e 1 

para a pressão de compactação. O valor 0 refere-se ao valor considerado para o caso base, o 

-1 ao nível inferior e o 1 ao nível superior. 

As Tabelas 4-7 e 4-8 apresentaram-se como uma boa forma para analisar os 

resultados. A Tabela 4-7 apresenta os valores da deflexão para cada componente  

Tabela 4-7 - Combinação das variáveis e respetiva resposta 

Estudo 
A 

(°C) 

B 

(°C) 
C 

Deflexão 

total 

[Desvio 

padrão] 

(mm) 

Deflexão 

(X) 

[Desvio 

padrão] 

(mm) 

Deflexão 

(Y) 

[Desvio 

padrão] 

(mm) 

Deflexão 

(Z) 

[Desvio 

padrão] 

(mm) 

1 215 40 -1 1.03 1.32 0.842 0.31 

2 215 60 1 0.871 1.11 0.781 0.387 

3 235 40 1 0.819 1.06 0.707 0.254 

4 235 60 -1 1.02 1.32 0.866 0.43 

5 235 40 -1 0.985 1.28 0.812 0.311 

6 215 60 -1 1.06 1.35 0.893 0.449 

7 215 40 1 0.852 1.09 0.735 0.245 

8 235 60 1 0.845 1.1 0.751 0.378 
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9 225 50 -1 1.02 1.32 0.851 0.368 

10 225 50 1 0.84 1.09 0.736 0.295 

11 225 40 0 0.902 1.17 0.763 0.263 

12 225 60 0 0.952 1.23 0.825 0.434 

13 215 50 0 0.937 1.2 0.804 0.329 

14 235 50 0 0.911 1.18 0.774 0.331 

15 225 50 0 0.922 1.19 0.787 0.331 

 

O caso base considerado como ponto de partida para a obtenção da caixa é o estudo 

15. Desta forma, os estudos obtidos foram comparados com o caso base de modo a perceber 

se os valores da deflexão reduziram ou aumentaram. Na Tabela 4-8, é apresentado o desvio 

percentual de cada estudo de otimização em relação ao caso base. As setas com a cor verde 

indicam que os valores da deflexão reduziram, como é pretendido, e as setas a vermelho 

indicam que os valores da deflexão aumentaram.  

Tabela 4-8 - Desvio percentual em relação ao caso base 

Estudo Deflexão total 

% 

Deflexão (X) % Deflexão (Y) % Deflexão (Z) % 

15 0 0 0 0 

1 ↓10.49 ↓9.85 ↓6.53 ↑6.77 

2 ↑5.86 ↑7.21 ↑0.77 ↓14.47 

3 ↑12.58 ↑12.26 ↑11.32 ↑30.31 

4 ↓9.61 ↓9.85 ↓9.12 ↓23.02 

5 ↓6.40 ↓7.03 ↓3.08 ↑6.43 

6 ↓13.02 ↓11.85 ↓11.87 ↓26.28 

7 ↑8.22 ↑9.17 ↑7.07 ↑35.1 

8 ↑9.11 ↑8.18 ↑4.79 ↓12.43 

9 ↓9.61 ↓9.85 ↓7.52 ↓10.05 

10 ↑9.76 ↑9.17 ↑6.93 ↑12.20 
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11 ↑2.22 ↑1.71 ↑3.15 ↑25.86 

12 ↓3.15 ↓3.25 ↓4.61 ↓23.73 

13 ↓1.60 ↓0.83 ↓2.11 ↑0.61 

14 ↑1.21 ↑0.85 ↑1.68 0 

 

Os estudos que apresentaram melhorias associadas em termos de redução de 

empenos são o estudo 3, 7 e o 10. Atendendo aos três estudos, verificou-se que a pressão de 

compactação é superior ao valor escolhido para o caso base, e que apresentaram reduções de 

empenos superiores a 6% para todas as componentes analisadas, o que comprova que a 

pressão de compactação é a variável que mais influencia tem na qualidade da peça. A 

componente na direção Z, é a que apresenta maiores reduções de deflexão sendo estas 

superiores a 30% nos estudos 3 e 7.   

Uma ferramenta interessante para entender o comportamento das variáveis 

operatórias são os gráficos de superfície de resposta apresentados no Anexo B. Nestes 

gráficos é possível verificar o comportamento das 2 variáveis com maior influência na 

resposta que se pretende obter, sendo possível também verificar a influência da outra variável 

estudada selecionando um valor fixo para se proceder à análise. A Figura 4-12 representa o 

caso 3, escolhido para a otimização, o eixo X refere-se à pressão de compactação, o eixo Y 

à temperatura do molde e o eixo Z ao valor da deflexão total, a temperatura do fundido 

deixou-se constante a 235ºC. Ao analisar o gráfico verifica-se que para a pressão de 

compactação de 94% da pressão de injeção e da temperatura de molde de 40°C, a deflexão 

total apresentou o valor mais reduzido tal como se pretendia obter. Outra conclusão que é 

possível retirar da análise destes gráficos é que valores reduzidos de pressão de compactação 

resultam em valores de deflexão elevados. Em relação à temperatura de molde, observa-se 

que para uma pressão de compactação a 94% da pressão de injeção, a diferença de deflexão 

com a variação da temperatura do molde é pouco significante, o que mostra que a 

temperatura do molde apresenta pouco influência na deflexão global. Pelo contrário, 

mantendo o valor da temperatura do molde em 40ºC constata-se que o gráfico no eixo X, 

apresenta uma inclinação considerável entre o valor mínimo e o valor máximo da pressão de 

compactação, concluindo-se que esta variável apresenta uma elevada influência no valor que 

a deflexão apresenta. 



4. Análise e discussão de resultados 

68 

 

 

Figura 4-12 - Gráfico de superfície de resposta para o caso 3 

 

4.2.4 Valores ótimos das variáveis 

 

Perante os critérios de qualidade selecionados foram identificados dois cenários que 

resultam em diminuição de empenos. 

Para a deflexão total e para a deflexão nas direções X e Y, verifica-se que as 

condições ótimas de processamento são temperatura de fundido 235°C, temperatura do 

molde 40°C e pressão de compactação a 96% da pressão de injeção, como pode ser visto na 

Tabela 4-9. 

 

Tabela 4-9 - Valores de processamento ótimos que favorecem a redução da deflexão total e 

a deflexão nas direções X e Y 

Variável operatória Valor Unidades 

Temperatura de fundido 235 °C 

Temperatura do molde 40 °C 

Pressão de compactação 96 % 
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No que concerne à deflexão na direção Z, os valores ótimos correspondem à 

temperatura de fundido de 215°C, ou seja, inferior à do caso base, que favorece a diminuição 

de deflexão, mantendo-se os valores das restantes variáveis iguais aos que favoreceram a 

redução da deflexão total e a deflexão nas direções X e Y, podendo isto ser observado na 

Tabela 4-10. 

Tabela 4-10 - Valores ótimos que favorecem a redução da deflexão na direção Z 

Variável operatória Valor Unidades 

Temperatura de fundido 215 °C 

Temperatura do molde 40 °C 

Pressão de compactação 96 % 

 

Tendo em conta que foram obtidos dois conjuntos de valores ótimos para as 

variáveis, é preciso escolher o que apresente melhores resultados em termos globais. Desta 

forma, atendendo à Tabela 4-8 foi possível comprovar que o estudo 3, em que 𝐴3𝐵1𝐶3, 

apresenta uma redução global da deflexão. A deflexão total e deflexão nas direções X e Y 

foram aquelas nas quais a percentagem de redução de deflexão é mais significante, sendo 

superior a 11% nos 3 casos, 3, 7 e 10. Em nenhum outro caso se verificou melhorias 

superiores a 9%. Para a deflexão na direção Z, a redução da deflexão é 30.31% embora no 

estudo 7 se observe uma redução de 35.1%, este caso mostrou-se como o mais compacto em 

termos de redução de deflexão global. Desta forma, o estudo 3 foi o escolhido como o estudo 

otimizado. 

Tong Wen et al. [43] obteve uma redução de 33.8% no valor do empeno médio para 

um suporte de um banco de um motociclo em polipropileno. Hong Seok Park et al. [30] 

reduziu o empeno em 5.28% para uma peça de um para-choques de um polímero reforçado 

com fibras. Hasan Oktem et al. [37] consegui uma minimização do empeno em 2.17% para 

uma peça de casca fina em PC/ABS. Embora os materiais sejam diferentes, é notório que a 

obtenção dos valores ótimos das variáveis operatórias leva a uma redução do empeno. Os 

valores de redução obtidos foram semelhantes aos obtidos no estudo [43] para o mesmo 

material, polipropileno.   
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4.3 Comparação entre o caso base e o caso otimizado 

 

4.3.1 Contração volumétrica para o caso otimizado 

 

Como foi visto anteriormente, a contração volumétrica não uniforme e os valores 

elevados eram a principal causa do aparecimento de empenos na peça a estudar. Assim, um 

dos objetivos da otimização foi também uniformizar e diminuir a contração volumétrica para 

reduzir a presença e a gravidade dos empenos na peça. A Figura 4-13 representa a contração 

volumétrica ao longo da peça para o caso otimizado. 

 

Figura 4-13 - Contração volumétrica à extração a) caso base e b) caso otimizado 

Ao comparar o caso base com o caso otimizado, observa-se uma diminuição no 

valor da contração volumétrica. Como foi dito anteriormente, uma diminuição na contração 

volumétrica é importante para diminuir o valor dos empenos, uma vez que a contração 

volumétrica elevada e não uniforme era a causa dos empenos apresentados. 
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4.3.2  Análise a linhas de soldadura 

 

As linhas de soldadura do caso base e da otimização foram examinadas e compradas 

nas Figura 4-14. As linhas de soldadura mantiveram-se nas mesmas regiões, nos cantos da 

peça. Estas zonas não estão sujeitas a grandes esforços mecânicos e ainda, apurou-se a 

temperatura da frente de fluxo ao longo do escoamento e esta não apresentou uma diferença 

máxima de 3.5ºC entre o valor máximo e mínimo. 

 

Figura 4-14 - Linhas de soldadura a) caso base e b) caso otimizado 

 

 

4.3.3 Rechupes estimados 

 

Na Figura 4-15, apresenta-se os rechupes estimados para o caso base e a otimização. 

Os valores mostram uma redução dos valores de rechupes para o caso otimizado. Esta 
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redução aconteceu como consequência da redução da contração volumétrica ao longo, da 

peça, uma vez que como foi dito anteriormente a contração volumétrica elevada e não 

uniforme é a causa do aparecimento de rechupes. 

 

Figura 4-15 - Rechupes estimados a) caso base e b) caso otimizado 

 

4.3.4 Análise da deflexão para o caso otimizado 

 

Após serem obtidos os valores das variáveis que maior redução apresentavam nos 

valores da deflexão, procedeu-se à mesma análise para a deflexão realizada no capítulo 4.1, 

para comparar com os valores de deflexão do estudo base e verificar se as tolerâncias 

dimensionais foram cumpridas. As Figuras 4-16 e 4-17 representam o empeno na cavidade 

e na bucha com um fator de ampliação de 10.  
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Figura 4-16 - Deflexão, Todos os efeitos, fator de ampliação =10 (Lado da cavidade), a) 

caso base e b) caso otimizado 
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Figura 4-17- Deflexão, Todos os efeitos, fator de ampliação =10 (Lado da bucha), 

a) caso base e b) caso otimizado 

 

Os valores obtidos no estudo de otimização para o resultado Deflexão Total, Todos 

os efeitos mostraram que ocorreu uma redução da deflexão global como se pretendia. Esta 

redução deveu-se ao facto dos valores da contração volumétrica terem sofrido uma redução. 
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De forma a compreender melhor a diferença entre os resultados do caso base e os 

resultados do caso otimizado, os valores de deflexão foram sobrepostos no mesmo gráfico. 

As Figuras 4-18, 4-19 e 4-20 representam os valores da deflexão para as direções X, Y e Z.  

Observando os resultados obtidos na direção X, é de notar que as condições de 

processamento otimizadas resultaram em redução nos valores de deflexão entre arestas no 

mesmo plano (arestas 3_x e 4_x), passando estas a cumprir as tolerâncias dimensionais 

definidas. A deflexão nas arestas 1_x e 2_x sofreu um aumento pouco significativo de 0.02 

mm. Na Tabela 4-10, apresenta-se a comparação entre as distâncias máximas entre arestas 

na direção X do caso base e da otimização. 

 

Figura 4-18 - Comparação entre os valores de deflexão na direção X entre o caso base e o 

caso otimizado 

 

Tabela 4-10 - Distância máxima entre arestas na direção X 

Arestas 1_x e 2_x 
1_x e 2_x 

(otimização) 
3_x e 4_x 

3_x e 4_x 

(otimização) 

Distância 

máxima entre 

arestas (mm) 

0.38 0.4 0.92 0.84 
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Tolerância 

dimensional 

(mm) 

0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Na direção Y, verificou-se a mesma tendência que na direção X. A distância máxima 

entre as arestas foi reduzida, traduzindo-se numa diminuição da deflexão em todos os pontos 

tanto em 1_y e 2_y como em 3_y e 4_y. Na Tabela 4-11, são indicadas as distâncias máximas 

entre arestas na direção Y do caso base e da otimização. 

 

Figura 4-19 - Comparação entre os valores de deflexão na direção Y entre o caso base e o 

caso otimizado 

 

Tabela 4-11 - Distância máxima entre arestas na direção Y 

Arestas 1_y e 2_y 
1_y e 2_y 

(otimização) 
3_y e 4_y 

3_y e 4_y 

(otimização) 

Distância 

máxima entre 

arestas (mm) 

0.17 0.15 0.17 0.13 

Tolerância 

dimensional 

(mm) 

1.50 1.50 1.50 1.50 
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Por fim, analisando a direção Z constatou-se que os valores da deflexão máximos 

diminuem com a maior diminuição observada para a aresta 2. Os valores da deflexão entre 

as arestas opostas também diminuem havendo uma maior aproximação entre as arestas 

opostas. Na Tabela 4-12, são indicadas as distâncias máximas entre arestas na direção Z do 

caso base e do caso otimizado. 

 

 

Figura 4-20 - Comparação entre os valores de deflexão na direção Z entre o caso base e o 

caso otimizado 

 

Tabela 4-12 - Distância máxima entre arestas na direção Z 

Arestas 
1_z e 

3_z 

1_z e 3_z 

(otimização) 

2_z e 

4_z 

2_z e 4_z 

(otimização) 

4_z e 

5_z 

4_z e 5_z 

(otimização) 

Distância 

máxima 

entre arestas 

(mm) 

0.27 0.21 0.60 0.54 0.07 0.035 

Tolerância 

dimensional 

(mm) 

0.85 0.85 1.50 1.50 1.50 1.50 
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A análise dos resultados conducentes à aplicação da metodologia de otimização 

permitiu identificar as condições ótimas de processamento, neste caso os valores das 

variáveis operatórias que permitiram diminuir a distância máxima entre arestas e assim, 

cumprir as tolerâncias dimensionais. A homogeneização e a redução dos valores da 

contração volumétrica ao longo da peça foi crucial para diminuir os valores da deflexão e 

empeno, assegurando assim o cumprimento das cotas críticas estabelecidos durante a etapa 

de projeto da peça. 
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5 Conclusões 
 

O trabalho desenvolvido teve como objetivo verificar a influência das variáveis de 

processamento na qualidade final de uma caixa plástica obtida com o processo de moldação 

por injeção. Com o intuito de minimizar o empeno e, por conseguinte, cumprir as tolerâncias 

dimensionais da peça foi efetuado um estudo de otimização recorrendo para o efeito ao 

módulo de otimização do programa AMI®, utilizando o método de Taguchi para identificar 

as condições de processamento que minimizem o empeno.  

Em relação ao caso base foram avaliadas a contração volumétrica e a localização e 

severidade de linhas de soldadura e rechupes, posteriormente analisando deflexão para 

avaliar o empeno que a peça apresentava. Verificando-se que a contração volumétrica não 

era uniforme e apresentava valores máximos de cerca de 11.8 % ao longo da peça, havendo 

uma diferença de cerca 10% entre o valor máximo e valor mínimo. Após avaliar as cotas 

críticas verificou-se que havia cotas que não respeitavam as tolerâncias dimensionais, como 

é o caso da aresta 3_x e 4_x que apresentava uma deflexão de 0.92mm o que não cumpria a 

tolerância de 0.85 mm.  

Em relação ao estudo de otimização realizado, as variáveis com maior influência 

na minimização dos defeitos foram temperatura de fundido, pressão de compactação e 

temperatura do molde. Esta escolha foi baseada na informação recolhida nos artigos 

científicos dedicados à temática de otimização do processo de moldação por injeção com o 

objetivo de minimização de empenos. Deste análise, concluiu-se que a variável que maior 

influência apresentava em relação aos empenos na direção X e Y e na qualidade global, foi 

a pressão de compactação, seguida da temperatura do molde e da temperatura de fundido. 

Na direção Z, contrariamente às outras direções, a temperatura do molde foi a variável que 

mais influência revelou. 

O planeamento de experiências apresentou várias opções válidas em que ocorreram 

reduções superior a 5% nos empenos nas várias direções avaliadas. O estudo 3, com 

temperatura de fundido 235°C, temperatura do molde 40°C e pressão de compactação 94% 

da pressão de injeção, revelou-se o estudo que apresentava melhores resultados de redução 

em termos globais. Apresentando reduções superiores a 11% para a deflexão global e 

direções x e y, e superiores a 30% para a direção z. 
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Utilizando os valores ótimas das variáveis operatórias foi possível reduzir os 

valores da deflexão, de modo que as tolerâncias dimensionais fossem cumpridas. Foi 

também analisada a influência nos valores da contração volumétrica verificando que ocorreu 

uma redução de 0.5% nos valores de contração volumétrica ao longo de toda a peça e uma 

maior homogeneização, o que levou a reduções dos empenos e ainda redução nos rechupes. 

Desta forma, a tolerância dimensional na aresta 3_x e 4_x passou a ser respeitada passando 

de 0.92 para 0.84, respeitando assim os 0.85 mm. 

Desta forma, os objetivos de trabalho foram alcançados provando-se que a 

simulação numérica é uma ferramenta muito válida para proceder a otimizações no projeto 

sem incorrer em gastos monetários desnecessários em termos de desperdício de material e 

levando a uma convergência para uma solução mais rapidamente quando comparado com o 

método tentativa-erro.  

Embora os resultados alcançados tenham sido satisfatórios, ressalva-se o facto de 

não ter sido realizado nenhum teste experimental, uma vez que na literatura os resultados 

experimentais nem sempre correspondiam aos valores alcançados numericamente.  

 

5.1 Trabalhos Futuros 

 

Como trabalho futuro propõe-se a realização experimental do projeto e 

desenvolvimento e a aplicação de uma análise ANOVA ou razão sinal-ruído para verificar 

se os resultados obtidos experimentalmente são semelhantes aos resultados teóricos.  

Outra abordagem que seria interessante, poderia ser avaliar a eficiência energética 

do processo de produção da peça fazendo um estudo semelhante ao realizada por H. S. Park 

et al.[30], nomeadamente reduzir os gastos energéticos e os desperdício de material.  
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Anexo A – Ficha técnica do material  
 

 

  



 Anexos 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos 

88 

 

 

Anexo B – Gráficos de superfície de resposta 

 

B.1 - Deflexão total (temperatura de fundido 215°C)  

 

 

Figura B-1 - Gráfico de superfície de resposta para a deflexão total com a temperatura de 

fundido a 215°C 
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B.2 - Deflexão total (temperatura de fundido 225°C) 

 

 

Figura B-2 - Gráfico de superfície de resposta para a deflexão total com a temperatura de 

fundido a 225°C 
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B.3 - Deflexão total (temperatura de fundido 235°C) 

 

 

Figura B-3 - Gráfico de superfície de resposta para a deflexão total com a temperatura de 

fundido a 235°C 
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B.4 - Deflexão em X (temperatura de fundido 215°C) 

 

 

Figura B-4 - Gráfico de superfície de resposta para a deflexão na direção X com a 

temperatura de fundido a 215°C 
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B.5 - Deflexão em X (temperatura de fundido 225°C) 

 

 

Figura B-5 - Gráfico de superfície de resposta para a deflexão na direção X com a 

temperatura de fundido a 225°C 
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B.6 - Deflexão em X (temperatura de fundido 235°C) 

 

 

Figura B-6 - Gráfico de superfície de resposta para a deflexão na direção X com a 

temperatura de fundido a 235°C 
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B.7 - Deflexão em Y (temperatura de fundido 215°C) 

 

 

Figura B-7- Gráfico de superfície de resposta para a deflexão na direção Y com a 

temperatura de fundido a 215°C 
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B.8 - Deflexão em Y (temperatura de fundido 225°C) 

 

 

Figura B-8 - Gráfico de superfície de resposta para a deflexão na direção Y com a 

temperatura de fundido a 225°C 
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B.9 - Deflexão em Y (temperatura de fundido 235°C) 

 

 

Figura B-9 - Gráfico de superfície de resposta para a deflexão na direção Y com a 

temperatura de fundido a 235°C 
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B.10 - Deflexão em Z (temperatura de fundido 215°C) 

 

 

Figura B-10 - Gráfico de superfície de resposta para a deflexão na direção Z com a 

temperatura de fundido a 215°C 
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B.11 - Deflexão em Z (temperatura de fundido 225°C) 

 

 

Figura B-11 - Gráfico de superfície de resposta para a deflexão na direção Z com a 

temperatura de fundido a 225°C 
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B.12 - Deflexão em Z (temperatura de fundido 235°C) 

 

 

Figura B-12 - Gráfico de superfície de resposta para a deflexão na direção Z com a 

temperatura de fundido a 235°C 

 


