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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo a determinação da razão dimensional das 

cavidades de um molde, utilizado na injeção de cinco materiais plásticos 

diferentes para um determinado produto, utilizando software de simulação de 

injeção. Para isso, o produto a ser injetado foi escolhido em função de suas 

características geométricas permitirem uma avaliação, referente ao sentido do 

fluxo de injeção nos três eixos X, Y e Z (cotas 1, 2 e 3). Em seguida, foram 

construídos os modelos 3D do produto e do molde que posteriormente foi 

usinado e as suas cavidades foram medidas e utilizadas para a correção do 

modelo 3D do produto, finalizando com a execução da simulação (virtual) e a 

injeção das amostras (real) do produto. Observou-se que os resultados obtidos 

da dispersão das cotas 1, 2 e 3 dos cinco materiais injetados, diminuíram em 

função do acréscimo do tempo de recalque, destacando o material PP que 

apresentou a maior amplitude de dispersão. Na comparação do peso e 

estabilização das peças injetadas e simuladas, os resultados apresentaram-se 

próximos, ocorrendo o aumento proporcional de peso e de dimensões até a 

sua estabilização. Entretanto, os resultados dimensionais obtidos nas 

simulações das cotas 1 e 2, apresentaram-se superiores  aos encontrados nas 

cavidades do molde, entretanto, dos valores da cota 3 obtidos dos cinco 

materiais, somente o PAFV apresentou resultado da simulação inferior ao da 

cavidade. Com esses resultados definiu-se que a razão para as medidas 

longitudinais (cota 3) são superiores aos da razão para medidas 

perpendiculares (cotas 1 e 2) da entrada de material. Com isso, pode-se 

desenvolver e aplicar um procedimento operacional para definição das corretas 

dimensões das cavidades do molde, utilizando software de simulação de 

injeção para o produto avaliado nesse estudo. 

 

 

Palavras - chave: Simulação, injeção, contração e cavidade. 



 
 

ABSTRACT 

DEFINIÇÃO DIMENSIONAL DE CAVIDADES UTILIZANDO 

SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE INJEÇÃO 

 

 Definition of dimensional the cavities using simulation the injection by the software 

The main purpose of this work was evaluate the cavities dimensional reason the 

mold, utilized five plastics materials different in injection to the determined 

product, using simulation the injection software. So, the product to be injected 

has chosen the geometries characteristics in job the tolerated an assessment, 

relation to direction the flux in three axes X, Y and Z (quotas 1, 2 and 3). Then, 

it has built the 3D models product and the mold that subsequent to it was 

machined, yours cavities were measurements and has used to a correction the 

3D models product, finishing off with the execution of the simulation (virtual) and 

injection of samples (real) the product. It has observed that the results has 

obtained the dispersion of quotas 1, 2 and 3 of the five injected materials has 

decreased due to the increase time of repression, highlighting the PP material 

with the highest amplitude dispersion.  In the comparison the weight and 

stabilization of mold parts and simulated, the results were closed, resulting in 

the proportional increase to weight and dimensions up to your stabilization. 

However, the dimensions results has obtained in simulations of quotas 1 and 2, 

showed themselves superior to those have found in the cavities of the mold, 

but, share the values of 3 have obtained from the five materials, only the 

simulation results presented PAFV below the cavity. With these results it was 

decided that the reason for the longitudinal measures (quota 3) are the more 

superior than reason for perpendicular measurements (quotas 1 and 2) the 

input material. Thus, it can be develop and implement an operational procedure 

for defining the correct dimensions of the cavity mold using injection simulation 

software for the product evaluated in this study. 

 

Key words: Simulation, Injection, Contraction and Cavity. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo globalizado, é crescente a tendência de redução gradual do 

tempo de vida de determinado produto, bem como, a sua diversificação, 

exigindo com que as empresas, desenvolvam novos projetos num espaço de 

tempo cada vez menor. A velocidade da informação para a execução de um 

produto desde a sua concepção até a produção, dentre outras, é fundamental 

para o seu sucesso.   

Aliado a isto, para atender as crescentes necessidades de aumento de 

produtividade, eficiência e, sobretudo a competitividade, muito empresas estão 

investindo cada vez mais na integração dos sistemas CAD/CAE/CAM 

(Engenharia Simultânea). Para TOTI (2010), nesse contexto, atualmente é 

prática crescente iniciar o desenvolvimento de um produto através da 

modelagem geométrica, utilizando o sistema CAD 3D, baseados em sólidos 

paramétricos com modelagem por features (características geométricas), a 

qual apresenta capacidades associativas em diferentes aplicações. O modelo 

gerado contem informações, que pode ser exportada e importada no mesmo 

formato para o sistema CAE (Computer Aided Engineering) e/ou para o sistema 

CAM (Computer Aided Manufacturing).  

O sistema CAE também é conhecido como Engenharia de Simulação, que 

permite simular numericamente o modelo, proporcionando que o produto seja 

avaliado antes de existir, reduzindo, por exemplo, custos com protótipos físicos. 

De acordo com AVELINO (2007), torna-se imprescindível que se tenha mão de 

obra altamente qualificada, metodologia apropriada e ferramentas específicas, 

que podem fornecer informações seguras para soluções integradas e 

customizadas para o desenvolvimento do projeto.  

A simulação do processo de moldagem de termoplásticos por injeção auxilia 

no processo de eliminação da “tentativa e erro” durante o desenvolvimento do 

produto, como por exemplo, de peças e moldes de injeção. Com a simulação, é 

possível antever os problemas que podem ocorrer com a peça injetada antes 

de sua fabricação ou construção do molde. A equipe responsável pelo projeto 

do produto, bem como, do ferramental consegue avaliar o impacto de 

diferentes recursos de projeto, tais como, a variação dimensional, o número e a 
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posição dos pontos de injeção, o material utilizado e os parâmetros de 

processo em critérios relativos à qualidade definidos como deflexões máximas, 

aspecto visual, quantidade e posição de linhas de solda, entre outros.  

Entretanto, A contração do material plástico é indicada pelo fabricante de 

forma genérica, o que ocasiona desvios dimensionais entre o resultado 

esperado do projeto do molde e o produto injetado final. O simulador da 

operação de injeção destina-se a mostrar as deformações e contrações, 

considerando a influência das parametrizações de processo, a geometria de 

cada produto e o projeto de construção de cada molde. 

Existe uma diferença natural entre o resultado da simulação e o real que 

pode ser influenciada por variáveis que também serão identificadas e avaliadas 

na presente pesquisa. Para isso, uma vez estabelecido o coeficiente de 

contração a ser aplicada na cavidade e possíveis deformações no produto 

injetado, objetiva-se reduzir a necessidade de correção dimensional após a 

conclusão do molde, abreviando sua aprovação para produção. Cabe ressaltar 

que, nas ultimas décadas, intensificou-se a fabricação de produtos por injeção 

de materiais plásticos no Brasil. 
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2- APLICAÇÕES DO MATERIAL PLÁSTICO.  

O material plástico substitui atualmente uma série de matérias-primas 

utilizadas pela indústria na fabricação de produtos, tais como, vidro, madeira, 

algodão, celulose e metais. A substituição progressiva dos materiais 

tradicionais pelas novas substâncias sintéticas mudou o conceito de forma, 

ergonomia e utilidade dos objetos que o homem estava acostumado a 

manusear em seu dia-a-dia.  

Com a introdução do plástico no mercado mundial, novas demandas foram 

surgindo, como produtos descartáveis, artigos para o lazer, eletroeletrônicos, 

dentre outros. (FONTE: www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/plasticos/historia-

do-plastico.php). Isso se deve, dentre outros fatores, o seu custo relativamente 

baixo, facilidade de fabricação, versatilidade e impermeabilidade à água. 

2.1- DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL PLÁSTICO. 

O desenvolvimento do material plástico iniciou-se em 1860, com os estudos 

do inglês Alexandre Parker da resina denominada nitrato de celulosa. Após 

dois anos, Parker apresentou na Exposição Internacional em Londres as 

primeiras amostras de um polímero. Segundo MANRICH (2005), polímero é 

qualquer material orgânico e inorgânico, sintético ou natural, que tenha um alto 

peso molecular e com variedades estruturais repetitivas, sendo que 

normalmente esta unidade que se repete é de baixo peso molecular.  

Por volta de 1930 nasceu o poliestireno e somente no início da década de 

60, F.H. Lambert desenvolveu o processo para moldagem de poliestireno 

expandido.  

É importante ressaltar que, depois da descoberta do poliestireno, polietileno, 

PVC, poliamidas (Nylon) e poliéster, o conhecimento dos mecanismos de 

polimerização contribuiu, nos últimos anos, para o nascimento de outros 

materiais plásticos com características físico-mecânicas e de alta resistência ao 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/plasticos/historia-do-plastico.php
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/plasticos/historia-do-plastico.php
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calor, os chamados tecnopolímeros ou polímeros para engenharia. (FONTE: 

www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/plasticos/historia-do-plastico.php). 

Dentre os tipos de polímeros mencionados acima, destaca-se: 

- as poliamidas: são consideradas auto lubrificantes, apresenta alta atração 

intermolecular, o que lhe confere um alto ponto de fusão. Quanto a sua 

resistência à abrasão, pode ser aumentada através da aditivação com 

lubrificantes externos.  A injeção é o método mais utilizado para transformar as 

poliamidas que podem ser processadas em máquinas convencionais. Podem 

ser utilizadas na fabricação de buchas, engrenagens, rebites, etc.. 

Entretanto as poliamidas requerem alguns cuidados especiais para a sua 

moldagem tais como: elevação da temperatura, viscosidade no estado 

fundido,sensibilidade à oxidação sob altas temperaturas.  

- o polipropileno: apresenta elevada rigidez, alto grau de cristalinidade, 

boa resistência mecânica, boa dureza superficial e boa resistência térmica. 

Suas propriedades  dependem principalmente:  

• Da porcentagem de material isotático? presente;  

• Da cristalinidade e do peso molecular médio.  

A maioria dos polipropilenos disponíveis no mercado tem aproximadamente 

a mesma isotaticidade, enquanto que a cristalinidade depende principalmente 

da maneira como o material foi resfriado durante o processo. O peso molecular 

exerce grande influência sobre as propriedades do polipropileno. Assim, um 

aumento do peso molecular, provoca um aumento da viscosidade em estado 

fundido e da resistência ao impacto. Por outro lado, verifica-se uma diminuição 

da resistência a tração, dureza e rigidez. O polipropileno pode ser utilizado em 

injeção, extrusão e termoformagem. 

 

- o politereftalato de butileno – PBT: é um poliéster termoplástico 

semicristalino e é um dos dois poliésteres termoplásticos mais importantes para 

o setor de plásticos (o outro é o politereftalato de etileno - PET).  Oferece uma 

ampla faixa de propriedades, dentre elas resistência química, propriedades 

elétricas estáveis, rigidez e resistência mecânica o que oferece a sua utilização 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/plasticos/historia-do-plastico.php


16 
  

na indústria automotiva, eletroeletrônica, etc. Pode-se encontrar no mercado 

várias grades de PBT (não reforçado e não carregado), PBT reforçado com 

fibra de vidro, PBT carregado com microesfera de vidro ou carga mineral, PBT 

modificado ao impacto e PBT com aditivos anti-chama. Existem também 

blendas de PBT com polímeros como o PC-policarbonato, ABS – copolímero 

de acrilonitrila, butadieno e estireno, PTFE – politetrafuoroetileno e outros. 

O PBT é um material muito usado na indústria automobilística em peças 

como componentes para a injeção de combustível, engrenagens, suportes, etc. 

Na indústria eletro-eletrônica é utilizado na confecção de carcaças de 

eletrodomésticos e em peças que devem possuir excelente resistência química 

e mecânica. O PBT é facilmente processamento por injeção, extrusão e sopro..  

 

- a Acrilonitrila-Butadieno-Estireno- ABS: É utilizado pelas indústrias de 

eletrodomésticos e automobilísticos na fabricação de peças sujeitas a esforços 

mecânicos. Tubos de ABS são empregados no transporte de fluidos a altas 

pressões podendo ser utilizados a temperatura de até 100ºC. Folhas 

destinadas a moldagem a vácuo, são produzidas em grandes quantidades por 

extrusão ou calandras principalmente em combinação ABS/PVC.  

Seu baixo poder eletrostático a torna indicada para aplicações onde a 

estática é indesejável como em bobinas para a indústria têxtil. Suas 

propriedades anti-ressonantes recomendam seu emprego em gabinetes para 

rádios, televisores, gravadores e aparelhos similares. O ABS apresenta boa 

resistência ao impacto, a tensão, ao alongamento, dureza, química, térmica, 

boa moldabilidade, rigidez e bom brilho superficial. 

 

2.1.1 – Aplicação de Reforços no Polímero Poliamidas. 

 

Resumidamente é conveniente definir que, reforços são aditivos 

incorporados aos polímeros cuja finalidade é melhorar as propriedades 

mecânicas, físicas, químicas, e elétrica no produto final. Podem ser: 

- Fibra de vidro: resistência química, térmica, ao impacto, a tração, a flexão, 

isolação elétrica, estabilidade dimensional, rigidez e dureza;  

- Fibra de carbono: condutibilidade térmica, isolação elétrica, resistência ao 
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impacto, a tração e estabilidade dimensional;  

- Fibra kevlar: resistência térmica, ao impacto, a tração, isolação elétrica, 

estabilidade dimensional. 

Cabe ressaltar que, existem dois tipos de fibra de vidro, conforme segue: 

- Curtas: geralmente na formação de lã de vidro para aplicação como 

isolante térmico, acústico, etc.  

- Longas: com diâmetro de 10 microns sobre varias formas (fios picotados, 

e contínuos) mantas usadas em resinas plásticas.  



18 
  

3 – PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS. 

 

O processo de injeção é um dos processos mais versáteis e modernos no 

campo da transformação e processamento dos polímeros. A injeção do 

termoplástico consiste em inserir o material no interior de um molde que 

trabalha com sistema de refrigeração em suas cavidades, mantendo-o 

relativamente frio em comparação ao material plástico a ser injetado, que é 

aquecido no canhão da injetora até alcançar seu estado de amolecimento (em 

temperatura acima de seu ponto de fusão) suficiente para ser processado. 

A injetora de termoplásticos é composta por um sistema capaz de 

homogeneizar e injetar o polímero fundido, conforme descrito abaixo e 

mostrado na figura 1: 

• Canhão, que contem em seu interior a rosca de plastificação 

responsável por aquecer o material plástico, com auxílio de 

resistências elétricas, através de seu cisalhamento que ocorre quando 

é comprimido contra a parede do canhão. 

• Conjunto de fechamento, responsável pela movimentação do molde, 

a aplicação da força de fechamento no mesmo além do acionamento 

do conjunto extrator. 

 

Figura 1 - Esquema injetora de termoplástico. 
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3.1 – PROCESSO DE INJEÇÃO E EMPENAMENTO. 

As peças plásticas injetadas possuem como característica inerente ao 

processo de fabricação a mudança da forma original após a extração do 

produto, fenômeno denominado empenamento. (M.S. Carneiro e V.M. Cardoso, 

2006, 70p) 

O processo de injeção compreende fenômenos físicos acoplados que 

envolvem o escoamento de fluídos, a condução de calor e a mudança de fase 

dos materiais termoplásticos. Durante este processo, o termoplástico fundido 

sob alta temperatura escoa entre as paredes do molde, perdendo calor para a 

ferramenta e mudando dinamicamente a sua temperatura e seu estado de 

líquido para sólido. Durante a solidificação, o termoplástico tem seu volume 

reduzido e sofre encolhimento. O encolhimento não-uniforme sofrido pelo 

material termoplástico, somado às pressões que envolvem o preenchimento do 

molde e às altas viscosidades do material termoplástico fundido, geram 

tensões residuais. Estas tensões, aplicadas ao produto em contra-posição à 

rigidez natural oferecida pela geometria da peça, causam deflexões após a 

extração.( op cit. M.S. Carneiro e V.M. Cardoso, 2006, 70p) 

O empenamento das peças plásticas induzido pelo processo se divide em 

três causas raiz: efeitos de contração diferenciada, refrigeração diferenciada e 

orientação. Sendo assim, quando as deflexões provocadas pelos diferentes 

efeitos são somadas, obtêm-se a configuração deformada final da peça após a 

extração do molde.( op cit M.S. Carneiro e V.M. Cardoso, 2006, 70p) 

3.2 – EFEITO DA CONTRAÇÃO. 

Após o completo preenchimento da cavidade inicia-se o recalque, que 

corresponde ao momento no processo em que é realizada uma compensação 

de massa dentro da cavidade, necessária para evitar o encolhimento excessivo  

da peça. Durante o preenchimento, o recalque e o resfriamento da peça, os 

valores de pressão e temperatura, somados ao comportamento específico do 

material utilizado, determinam o quanto cada ponto da peça irá contrair. 

Quando as contrações são uniformes e iguais ponto a ponto ao longo da peça, 

o produto sofre também um encolhimento uniforme e apenas uma redução do 

seu tamanho. Quando estas contrações variam ao longo da peça, são 

induzidas tensões residuais ocasionando o empenamento do produto. 
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3.3 - EFEITO DA REFRIGERAÇÃO. 

A temperatura do molde e sua homogeneidade ao longo de suas paredes 

pode influenciar a troca de calor e a dinâmica de solidificação do material 

durante a injeção. Diferenças de temperatura entre os lados das ferramentas 

geram diferentes taxas de resfriamento ao longo da espessura do 

produto(Moldflow Corporation. Advanced Flow Simulation Training Manual, 

Wayland (EUA), 2003.117p).  

Com o conhecimento da dependência que o “encolhimento” da peça possui 

em relação a temperatura e a pressão, diferentes taxas de resfriamento ao 

longo da espessura  podem causar diferentes níveis de contração. Por sua vez, 

estas diferentes contrações podem provocar tensões residuais internas e 

deformação do produto. 

3.4 – EFEITO DA ORIENTAÇÃO. 

Os materiais termoplásticos são formados por moléculas longas e podem 

possuir cargas e reforços como talco ou fibra de vidro. Durante o 

processamento dos termoplásticos, essas moléculas ou fibras se orientam no 

sentido em que acontece o preenchimento da cavidade.  

Uma das características dos materiais termoplásticos, carregados ou não, 

corresponde às diferenças de contração que existem entre o sentido de fluxo e 

o sentido transversal a ele. Estas diferenças podem provocar tensões internas 

que, por sua vez, podem resultar em empenamento. 
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4 – DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO MOLDE. 

 

O projetista deve aplicar uma metodologia de desenvolvimento de projetos, 

seguindo certa rotina de trabalho. Assim, após a fase inicial de coleta de 

informações técnicas, pode executar o projeto de maneira cadenciada, 

reduzindo a possibilidade de surgimento de falhas durante a construção do 

molde e produção de peça. De acordo com HARADA (2006), o projeto deve 

considerar também, as futuras manutenções do molde. Portanto, sempre que 

permitido, é conveniente simplificar os componentes para facilitar substituições 

ou correções por desgaste ou falha. Assim sendo, para o desenvolvimento do 

projeto é importante definir que os moldes são conceituados em três tipos: 

 

- Moldes para materiais termofixos, são moldes utilizados na 

compressão direta ou por transferência e de injeção. Trabalham com sistema 

de aquecimento em suas cavidades e machos, na temperatura de cura do 

material usado.  

 

- Moldes para injeção de zamak e alumínio, são classificados 

basicamente em câmara fria, projetado para a injeção sob pressão do alumínio 

e do zamak e de câmara quente, projetado para injeção sob pressão somente 

do zamak.  

 

- Molde termoplástico, trabalha com sistema de refrigeração em suas 

cavidades e machos, para manter o molde relativamente frio em comparação 

com o material plástico a ser injetado nas cavidades. Como o material está 

quente no canhão da máquina, ao ser injetado, entra em contato com as 

paredes das cavidades e dos machos, que estão em temperatura mais baixa, 

endurecendo o material, formando a peça desejada. 

A figura 2 mostra o esquema explodido dos componentes de molde simples 

de injeção. 
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Figura 2 - Esquema explodido dos componentes de molde simples. 

4.1 – ENGENHARIA DE SIMULAÇÃO 

Após definir o tipo de molde para o desenvolvimento do produto, e antes do 

detalhamento final do projeto para a sua fabricação, inicia-se as simulações 

para se verificar a sua potencialidade de injeção, o melhor posicionamento 

do(s) canal(is) para a entrada de material injetado, bem como,  os pontos de 

refrigeração. Outro ponto forte da simulação, é que as deformações por 

empenamento também podem ser avaliadas e corrigidas nessa etapa do 

projeto, auxiliando assim, nas possíveis alterações que possam ocorrer quanto 

à determinação da entrada de material e/ou na geometria do produto. Nessa 

etapa de simulação, auxilia também na redução de custos com protótipos 

físicos. A figura 3 mostra o moderno fluxo de trabalho do desenvolvimento do 

projeto de molde de injeção. 
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Figura 3 - Fluxo de trabalho do desenvolvimento de projeto de molde. 
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Isso é possível, com o auxilio de software com módulo estruturado no 

método de elementos finitos, que é um método aproximado de cálculo de 

sistemas contínuos em que a estrutura, o componente mecânico ou, o corpo 

contínuo é subdividido em um número finito de partes (elementos), conectados 

entre si por pontos discretos, que são chamados de nós. A montagem de 

elementos, que constitui o modelo matemático, tem o seu comportamento 

especificado por um número finito de parâmetros. Em particular, nos problemas 

de análise estrutural, os parâmetros são deslocamentos nodais, que são as 

incógnitas do problema. A estratégia de solução do sistema, ou seja, da 

montagem dos elementos, é a mesma estratégia do método geral para análise 

de sistemas discretos. (op. cit. Avelino Alves Filho, 2007, 11p). 

 No caso de projetos de moldes, o software calcula os valores de 

viscosidades, pressões, velocidades, taxas e temperaturas acopladas. Tem-se 

também, o cálculo da evolução das temperaturas ao longo da espessura do 

produto, acoplado ao cálculo das variáveis de injeção. Quanto as deflexões – 

empenamento faz-se uso das tensões residuais em cada elemento, extraídas 

da análise termo-fluido dinâmica realizada para o preenchimento e o recalque 

da cavidade. A figura 4 mostra os nós e elementos de campo nodal. 

 

 

Figura 4 - Posicionamento dos nós e elementos do campo nodal. 
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5 – MATERIAIS 

Para o desenvolvimento desse trabalho foram utilizados os seguintes 

materiais plásticos: 

- PP - HP501K, Polibrasil®;  

- PBT – Celanex 2002-2, Ticona®; 

- ABS – Lustran H802, Ineos®; 

- PA – Zytel 101L NC010, DuPont®; 

- PAFV - Zytel G33L NC010, DuPont®.  

Esses materiais foram fornecidos pela empresa Emicol Eletro Eletrônica S.A. 

A tabela 1 apresenta as características desses materiais plásticos, 

apresentando somente a seu código, que doravante iremos utilizar para análise 

dos resultados. 

Tabela 1 - Características dos materiais plásticos com seus códigos. 

Característica Un. PP PBT ABS PA PAFV 

Temperatura de 
processo 

°C 
200 a 
240 

240 a 
250 

220 a 
280 

280 a 
305 

290 a 
305 

Temperatura do 
molde 

°C 10 a 40 75 a 85 60 a 85 40 a 95 
65 a 
120 

Viscosidade g/10mi
n 

3,5 NI 10 NI NI 

Temperatura de 
transição vítrea 
(Tg) 

°C 134 200 104 243 233 

Temperatura de 
extração 

°C 110 182 89 225 220 

Densidade do 
material sólido 

g/cm³ 0,8984 1,2585 1,0459 1,1490 1,3683 

Densidade do 
material fluído 

g/cm³ 0,7399 1,0480 0,9356 0,9791 1,1585 

Contração paralela 
ao fluxo de injeção 

% 
1,239 a 
2,113 

1,657 a 
2,392 

0,2567 
a 

0,8503 

0,9803 
a 2,084 

0,1798 
a 0,289 

Contração 
perpendicular ao 
fluxo de injeção 

% 
1,106 a 
2,177 

1,655 a 
2,652 

0,291 a 
0,9047 

1,204 a 
2,444 

1,165 a 
1,782 

 



26 
  

5.1 – DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E FABRICAÇÃO DO MOLDE. 

O produto a ser injetado foi escolhido em função de suas características 

geométricas permitir uma avaliação referente ao sentido do fluxo de injeção 

nos três eixos (X, Y e Z). A construção do modelo 3D tanto do molde como do 

produto, foram executados no software Pro-engineer® versão 4.0. O 

dimensionamento das cavidades foi inicialmente definido pelo índice de 

contração do Polipropileno com 40% de carga mineral (material comum de 

produção para o item), apresentado na tabela 1. As figuras 5 e 6 mostram 

respectivamente a montagem do molde completo (fechado) e parcial (parte 

inferior). 

 

 

Figura 5 - Montagem 3D parcial do molde (parte inferior). 

 

 

Figura 6 - Montagem 3D parcial do molde (parte superior). 
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Em seguida o arquivo do modelo foi exportado para o software Autodesk 

Moldflow Insight (AMI), versão 2012, para simulação e posterior análise para a 

indicação da melhor localização da entrada de material, assim como a 

eficiência do sistema de refrigeração projetado. Essa etapa do projeto é de 

suma importância para se evitar erros graves de projeto de produto e de molde.  

Posteriormente os arquivos dos modelos do molde e do produto, foram 

transferidos para o módulo de CAM (Manufatura Assistida por Computador) do 

software Pro-engineer ® versão 4.0, finalizando com a usinagem do molde em 

fresadoras, centro de usinagem, eletro-erosão a fio e por penetração, retíficas e 

montagem em bancada.  

5.2 – A SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE INJEÇÃO. 

Para a execução dessa etapa, as cavidades usinadas foram medidas e o 

modelo 3D corrigido conforme o resultado final da usinagem, buscando assim, 

maior confiabilidade entre o molde real e o molde virtual. É imprescindível que 

o modelo utilizado seja o da cavidade e não do produto pronto, isto é, o modelo 

que irá originar a malha para simulação é maior que o modelo do produto final, 

na proporção da contração da matéria-prima. Com o modelo corrigido 

importado pelo software de simulação, sua malha de elementos finitos pôde ser 

gerada e sua qualidade aprimorada. A figura 7 mostra a simulação do produto 

no molde no software Autodesk Moldflow Insight (AMI). 

 

 
Figura 7 - Simulação do produto no molde no software Autodesk Moldflow Insight. 
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A garantia da qualidade da malha (recomendado pela Autodesk Moldflow, 

em manual), começa com sua correta escolha, isto é, utilizar malha 3D em 

peças de maior espessura e com acúmulo de massa que não pode ser 

removido (alívios de massa), principalmente em regiões de importância 

dimensional. Sendo assim, foram utilizados os critérios de avaliação de malha, 

recomendados pela própria Autodesk Moldflow.  

5.2.1 – PARÂMETROS UTILIZADOS PARA SIMULAÇÃO. 

O uso de matéria prima já existente no banco de dados do Moldflow pode 

influenciar positivamente a precisão do resultado da simulação desde que as 

propriedades de contração (shrinkage properties) estejam disponíveis. Caso o 

material a ser utilizado não possua caracterização de contração, é preferível 

escolher um similar cujos dados de contração estejam disponíveis. Cabe 

ressaltar que, todos os materiais utilizados neste estudo possuem 

caracterização completa no banco de dados do simulador. 

Tendo-se a injetora caracterizada com a melhor exatidão possível dentro do 

software, minimiza-se uma fonte de erro que pode causar surpresa no “pé” da 

máquina, pois ao se utilizar a mesma especificação de processo, pode-se obter 

resultados completamente diferentes. Parâmetros como velocidade de injeção 

e o correto ponto de comutação e o controle de temperatura do material, vão 

influenciar a contração do produto. A correta especificação dos equipamentos 

de refrigeração assim como o modelamento dos distribuidores (manifold) 

também influi positivamente para a aproximação do resultado final com a 

realidade. 

Para cada material injetado, 4 amostras foram injetadas em 9 ou 10 

situações de injeção, cuja diferença é a variação de tempo de recalque e de 

resfriamento. O tempo de recalque inicia-se com 1s sendo acrescido em 1s de 

uma situação de injeção para outra enquanto 1s é reduzido do tempo de 

resfriamento, mantendo-se o mesmo tempo de ciclo em todas as situações. A 

tabela 2 mostra os parâmetros utilizados na injeção dos materiais e na 

sequência o seu detalhamento. 
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Tabela 2 - Parâmetros de injeção dos materiais. 

 

Parâmetro 

Un. PP PBT ABS PA PAF

V 

Temperatura, fluido lado móvel °C 27 45 60 80 80 

Temperatura, fluido lado fixo °C 27 45 60 80 80 

Temperatura do 

canhão de injeção 

Resistência 3 °C 190 240 210 255 255 

Resistência 2 °C 190 245 210 270 270 

Resistência 1 °C 190 245 210 270 270 

Bico °C 220 290 225 300 300 

Temperatura da bucha quente °C 230 280 230 310 310 

Dosagem  mm 45 43 45 40 43 

Posição de Comutação mm 12 12 13 12 12 

Tempo de Injeção s 3,26 1,48 2,13 1,21 1,32 

Velocidade de Injeção mm/s 20 35 30 35 35 

Pressão de Injeção bar 78 134 125 56 132 

Pressão de Recalque bar 60 80 78 50 50 

Tempo de Recalque s 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 

Tempo de resfriamento 
s 

20 a 

12 

20 a 

12 

20 a 

12 

12 a 

4 

12 a 

4 

 

- Temperatura do fluido lado móvel: temperatura com que o fluido refrigerante 

(água, neste caso) entra no lado móvel do molde, isto é, lado da extração. 

- Temperatura do fluido lado móvel: temperatura com que o fluido refrigerante 

(água, neste caso) entra no lado móvel do molde, isto é, lado da extração. 

- Temperaturas do canhão de injeção: temperaturas referentes as 4 

resistências do conjunto de plastificação (resistências 1, 2, 3 e bico) que 

auxiliam no aquecimento do material plástico. 

- Temperatura da bucha quente: temperatura referente a bucha de injeção do 

molde, responsável por levar o plástico do bico do canhão de injeção até a 
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cavidade. 

- Dosagem: quantidade de material que o canhão armazena a cada ciclo, 

compreendendo o que será injetado e o que servirá como colchão (material 

que sobra na ponta da rosca para transmitir a pressão de injeção para o 

molde). 

- Posição de comutação: posição da rosca de injeção, em que se muda de 

pressão de injeção para pressão de recalque, no ciclo de injeção. 

- Tempo de injeção: tempo entre o início da entrada de material plástico no 

molde até o instante da comutação. 

- Velocidade de injeção: velocidade de avanço da rosca de injeção. 

- Pressão de injeção: Pressão resultante da velocidade com que o material é 

injetado na cavidade e a resistência causada por sua viscosidade. 

- Pressão de recalque: Pressão mantida sobre o material injetado na cavidade 

(através do colchão) responsável por completar o material plástico em seu 

interior, no decorrer da ação da contração. 

- Tempo de recalque: tempo pelo qual a pressão de recalque é mantida. 

- Tempo de resfriamento: tempo em que o material plástico injetado na 

cavidade, aguarda o congelamento (resfriando) para que o produto possa ser 

extraído sem deformações. 

Devem ser utilizados, tanto em dual domain como em 3D, no entanto, os 

descritos a seguir, apresentaram maior influência na precisão dos resultados 

obtidos: 

- Apenas um volume para o modelo (conectividade). 

- Os elementos devem estar orientados (azul-externo e vermelho-interno). 

- Não devem existir intersecções nem sobreposições entre elementos. 

- Não devem existir áreas sem elementos (zero área). 

- Não devem existir cantos abertos (free edge). 

- Aspect ratio (relação entre largura e comprimento dos elementos) máximo de 

- em malha dual domain e 30:1 antes de converte-la em 3D. 

Especificamente para dual domain, o reciprocal match (reciprocidade entre 

as faces) deve ser maior que 90%, caso não se consiga obter tal porcentagem, 

deve-se optar pela malha 3D. 

Em 3D deve-se observar também, a utilização de 8 camadas de elementos 

para simulação de materiais com fibra (normalmente, 6 camadas), a 
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inexistência de elementos com orientação invertida e aspect ratio máximo de 

50:1. Também facilita a análise dos resultados, nodes (nós) criados nos pontos 

de controle e verificação dimensional, preferencialmente alinhados a pontos de 

referência ou eixos também pré-definidos e inclusos no projeto. 

Os pontos de ancoragem (plano de referência) também devem ser pré-

definidos, tendo-se em vista a maneira como o produto real será fixado para 

medição, de acordo com sua aplicação. 

 

5.3 – INJEÇÃO DAS AMOSTRAS DO PRODUTO. 

As amostras foram injetadas em duas injetoras diferentes, conforme 

descritas abaixo: 

 - Injetora Engel VC 200/80 Tech (para injetar PBT, PA e PAFV). 

• Capacidade de fechamento de 80ton. 

• Volume máximo de injeção de 150cm³. 

• Atura de molde de 345mm a 550mm. 

• Curso máximo de abertura de 795mm. 

• Cilindro de Ø35mm. 

- Injetora Engel ES 200/50 HL (para injetar PP, ABS e corpos de prova para 

ensaio de tração). 

• Capacidade de fechamento de 50ton. 

• Volume máximo de injeção de 99cm³. 

• Atura de molde de 200mm a 450mm. 

• Curso máximo de abertura de 650mm. 

• Cilindro de Ø30mm. 

A figura 8 mostra umas das injetoras utilizadas no presente trabalho. 
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Figura 8 - Máquina injetora utilizada na injeção das amostras. 

As figuras 9 e 10 mostram respectivamente o molde de injeção completo e 

sua vista superior, construído conforme fluxograma de projeto exposto em 

projeto de molde (desenvolvimento). 

 

Figura 9 - Molde completo. 
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Figura 10 - Foto da vista superior do molde de injeção. 

Após a injeção ocorreu a pesagem das amostras, numa balança Polimate 

PL2000 com capacidade máxima de 2Kg e divisão de 0,01 grama, conforme 

mostra a figura 11. 

 

 

Figura 11 - Pesagem da amostra do produto. 
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5.4 – ANÁLISE COMPARATIVA DAS ANOSTRAS INJETADAS COM O 

MODELO SIMULADO.  

Nesta etapa foi avaliada primeiramente a precisão dimensional, ou seja, as 

cotas especificadas para o produto injetado. A figura 12 mostra as vistas do 

desenho do produto e suas respectivas cotas especificas em unidade de 

milímetros. As peças injetadas foram submetidas a medições de suas cotas 

principais nos eixos X, Y e Z, com o uso de paquímetro digital.  

 

 

Figura 12 - Vistas do desenho do produto injetado. 

As cotas especificadas para o produto injetado, conforme figura 12, são: 

• Cota 1 – 87,00mm 

• Cota 2 – 87,30mm 

• Cota 3 – 62,50mm 

Em seguida, o arquivo do molde foi importado para o software Moldflow, com 
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a mesma dimensão da cavidade real. Posteriormente, todas as simulações 

foram parametrizadas com as mesmas regulagens de máquina da injeção real. 

Na sequência foram coletados os pesos resultantes em cada simulação, além 

das mesmas medidas especificadas para o produto real, utilizando-se o módulo 

de empenamento do software Moldflow (Warp). A figura 13 mostra a 

similaridade das falhas de preenchimento no instante da comutação entre a 

peça injetada e o modelo simulado.  

 

 

Figura 13 - Comparação do ponto de comutação entre peça simulada e injetada. 

Por fim, após as devidas alterações, o modelo do produto foi simulado 

novamente, conforme mostra a figura 14. 

 

Figura 14 - Resultado de simulação de empenamento. 
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6 – RESULTADOS. 

6.1 – DISPERSÃO. 

Nos gráficos de dispersão, para cada material plástico, pode-se verificar a 

variação das medidas entre as amostras injetadas, de uma mesma situação de 

injeção, isto é, a cada acréscimo de um segundo de recalque, foram injetadas 

quatro amostras e a dispersão poderá ser avaliada entre elas. 

As figuras 15, 16, 17, 18 e 19 mostram respectivamente que os cinco 

materiais escolhidos para estudo apresentam a mesma tendência de 

diminuição da amplitude da dispersão de todas as medidas (dimensão e peso), 

em função do aumento do tempo de recalque. 

 

Figura 15 - Amplitude da dispersão das medidas em amostras de PA. 

As menores variações dimensionais observadas para o PA ocorrem a partir 

da aplicação de 10s de recalque. 
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Figura 16 - Amplitude da dispersão das medidas em amostras de PAFV. 

As menores variações dimensionais observadas para o PAFV ocorrem a 

partir da aplicação de 6s de recalque. 

 

 

Figura 17 – Amplitude da dispersão das medidas em amostras de PP. 

As menores variações dimensionais observadas para o PP ocorrem a partir 

da aplicação de 5s de recalque. 
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Figura 18 - Amplitude da dispersão das medidas em amostras de PBT. 

As menores variações dimensionais observadas para o PBT ocorrem a partir 

da aplicação de 5s de recalque. 

 

 

Figura 19 - Amplitude da dispersão das medidas em amostras de ABS. 

As menores variações dimensionais observadas para o ABS ocorrem a partir 

da aplicação de 7s de recalque. 
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6.2 – COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS REAIS E SIMULADOS. 

As figuras 20, 21 e 22 mostram respectivamente o aumento das 

características medidas (cotas 1, 2, 3 e peso) em função do aumento do tempo 

de recalque para o PA. Nota-se  também, a diferença entre os resultados de 

medição obtidos nas amostras injetadas e os resultados da simulação de 

injeção. 

 

 

Figura 20 - Comparação entre medidas reais e simuladas, cotas 1 e 2 para PA. 

 

 

Figura 21 - Comparação entre medidas reais e simuladas, cota 3 para PA. 
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Figura 22 - Comparação entre medidas reais e simuladas, peso para PA. 

Observa-se, para o PA, que o aumento de todas as características medidas 

nas amostras reais (cota 1, 2, 3 e peso), se interrompe (a dimensão se 

estabiliza) a partir de 10s e o aumento na simulação se interrompe a partir de 

9s. Observa-se também que a diferença entre o resultado simulado e o 

resultado real tem menor variação após a estabilização dos dois. 

As figuras 23, 24 e 25 mostram respectivamente o aumento das 

características medidas (cotas 1, 2, 3 e peso) em função do aumento do tempo 

de recalque para o PAFV. Nota-se também, a diferença entre os resultados de 

medição obtidos nas amostras injetadas e os resultados da simulação de 

injeção. 

 

 

Figura 23 - Comparação entre medidas reais e simuladas, cotas 1 e 2 para PAFV. 
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Figura 24 - Comparação entre medidas reais e simuladas, cota 3 para PAFV. 

 

 

Figura 25 - Comparação entre medidas reais e simuladas, peso para PAFV. 

 

Observa-se, para o PAFV, que o aumento de todas as características 

medidas nas amostras reais (cota 1, 2, 3 e peso), se interrompe (a dimensão 

se estabiliza) a partir de 6s e o aumento na simulação se interrompe a partir de 

8s. Observa-se também que a diferença entre o resultado simulado e o 

resultado real tem menor variação após a estabilização dos dois. 

As figuras 26, 27 e 28 mostram respectivamente o aumento das 

características medidas (cotas 1, 2, 3 e peso) em função do aumento do tempo 

de recalque para o PP. As figuras mostram também, a diferença entre os 
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resultados de medição obtidos nas amostras injetadas e os resultados da 

simulação de injeção. 

 

Figura 26 - Comparação entre medidas reais e simuladas, cotas 1 e 2 para PP. 

 

 

Figura 27 - Comparação entre medidas reais e simuladas, cota 3 para PP. 
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Figura 28 - Comparação entre medidas reais e simuladas, peso para PP. 

Observa-se, para o PP, que o aumento de todas as características medidas 

nas amostras reais (cota 1, 2, 3 e peso), se interrompe (a dimensão se 

estabiliza) a partir de 5s e o aumento na simulação se interrompe a partir de 

12s.  

As figuras 29, 30 e 31 mostram respectivamente o aumento das 

características medidas (cotas 1, 2, 3 e peso) em função do aumento do tempo 

de recalque para o PBT. As figuras mostram também, a diferença entre os 

resultados de medição obtidos nas amostras injetadas e os resultados da 

simulação de injeção. 

 

 

Figura 29 - Comparação entre medidas reais e simuladas, cotas 1 e 2 para PBT. 
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Figura 30 - Comparação entre medidas reais e simuladas, cota 3 para PBT. 

 

 

Figura 31 - Comparação entre medidas reais e simuladas, peso para PBT. 

Observa-se, para o PBT, que o aumento de todas as características medidas 

nas amostras reais (cota 1, 2, 3 e peso), se interrompe (a dimensão se 

estabiliza) a partir de 5s e o aumento na simulação se interrompe a partir de 9s. 

Observa-se também que a diferença entre o resultado simulado e o resultado 

real tem menor variação após a estabilização dos dois (exceto na cota 3). 
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As figuras 32, 33 e 34 mostram respectivamente o aumento das 

características medidas (cotas 1, 2, 3 e peso) em função do aumento do tempo 

de recalque para o ABS. Nota-se também, a diferença entre os resultados de 

medição obtidos nas amostras injetadas e os resultados da simulação de 

injeção. 

 

 

Figura 32 - Comparação entre medidas reais e simuladas, cotas 1 e 2 para ABS. 

 

 

Figura 33 - Comparação entre medidas reais e simuladas, cotas 3 para ABS. 
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Figura 34 - Comparação entre medidas reais e simuladas, peso para ABS. 

Observa-se, para o ABS, que o aumento de todas as características 

medidas nas amostras reais (cota 1, 2, 3 e peso), se interrompe (a dimensão 

se estabiliza) a partir de 7s e o aumento na simulação se interrompe a partir de 

8s. Observa-se também que a diferença entre o resultado simulado e o 

resultado real tem menor variação após a estabilização dos dois. 

Por fim, as amostras injetadas de todos os materiais após a estabilização do 

peso e das dimensões serviram como referência na determinação da razão de 

correção entre o resultado simulado e o real. A tabela 3 apresenta o tempo de 

estabilização das amostras. 

 

Tabela 3 - Tempo de recalque em que se estabilizam as amostras. 

Material 

Tempo de recalque real 

para estabilização 

(s) 

Tempo de recalque 

simulado para 

estabilização 

(s) 

PAFV 6 8 

PA 10 9 

PP 5 12 

PBT 5 9 

ABS 7 8 

 
      Em seguida, foram comparadas as peças estabilizadas reais com as peças 

simuladas, obtendo-se as seguintes razões de correção (medida real / medida 
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simulada), conforme mostrado nas tabela 4 e 5. 

 

Tabela 4 - Resultados dimensionais de amostras simuladas e reais. 

 PAFV PA PP PBT ABS 

Cota 1 

Real 
87,08mm 85,68mm 85,86mm 85,86mm 87,18mm 

Cota 1 

Simulação 
87,38mm 86,39mm 87,32mm 87,07mm 87,33mm 

Razão 

cota 1 
0,9966 0,9918 0,9833 0,9861 0,9983 

Cota 2 

real 
87,64mm 86,00mm 86,37mm 86,24mm 87,49mm 

Cota 2 

Simulação 
87,79mm 86,70mm 87,63mm 87,39mm 87,65mm 

Razão 

cota 2 
0,9983 0,9919 0,9856 0,9868 0,9982 

Cota 3 

real 
62,74mm 61,59mm 61,58mm 61,65mm 62,68mm 

Cota 3 

Simulação 
62,58mm 61,84mm 62,45mm 62,31mm 62,50mm 

Razão 

cota 3 
1,0026 0,9960 0,9861 0,9894 1,0029 

 

Tabela 5 - Razão entre medidas reais e resultados de simulação. 

Material 

Razão para 

correção no eixo 

X 

Cota 3 

Razão para 

correção no eixo 

Y 

Cota 2 

Razão para 

correção no eixo 

Z 

Cota 1 

PAFV 1,0026 0,9983 0,9966 

PA 0,9960 0,9919 0,9918 

PP 0,9861 0,9856 0,9833 

PBT 0,9894 0,9868 0,9861 

ABS 1,0029 0,9982 0,9983 
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       O eixo X corresponde a direção do fluxo de material e os eixos Y e Z são 

perpendiculares ao fluxo. A proximidade entre as razões de Y e Z podem ser 

verificadas, portanto para o uso em procedimento operacional, pode-se definir 

uma razão para as medidas na mesma direção do fluxo do material e outra 

para as medidas perpendiculares (média entre Y e Z), conforme mostrado na 

tabela6. 

 

Tabela 6 - Razão de correção final para aplicação nos resultados de simulação. 

Material 

Razão para medidas 

longitudinais a entrada 

de material 

Razão para medidas 

perpendiculares a 

entrada de material 

PAFV 1,0026 0,9975 

PA 0,9960 0,9919 

PP 0,9861 0,9845 

PBT 0,9894 0,9865 

ABS 1,0029 0,9983 

 
Para finalizar, pode-se desenvolver um procedimento operacional para 

análise de simulação com o módulo de empenamento (Warp) para definição 

dimensional de cavidades, conforme mostra a sequência abaixo. 

 

1. – Efetuar o modelamento, no Moldflow, da malha dual domain (2D) 

sobre o modelo de referência (com coeficiente de contração aplicado) 

utilizado no projeto do molde, definindo pelo menos 1 dimensão em cada 

eixo (X, Y e Z) para controle dimensional durante a simulação, identificando 

ou criando os pontos (nodes) que corresponderão à medição, além dos 

pontos para a ancoragem do plano de medição. 

 

2. – Modelar o sistema de injeção e refrigeração, no Moldflow. 

 

3. – Definir a matéria-prima p/ simulação, observando-se os parâmetros de 

contração disponíveis. No caso da matéria-prima não possuir os dados de 

contração, um material similar deverá ser utilizado em substituição, desde 

que seus dados de contração estejam disponíveis. 
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4. – Definir por simulação, o tempo total de resfriamento para extração 

(recalque + resfriamento), utilizando o módulo molding window para definir 

melhores parâmetros de tempo de injeção, temperatura de massa e de 

molde. 

 

5. – Definir o instante em que a entrada de material se congela e se ocorre 

após o congelamento satisfatório do restante do produto. 

 

6. – Realizar simulações consecutivas desde 1s de recalque até o instante 

do congelamento da entrada de material, com variação mínima de 1s. O 

tempo de recalque + resfriamento assim como os demais parâmetros de 

injeção devem ser os mesmos definidos no item 4, para todas simulações. 

 

7. – Após a realização das simulações, efetuar a medição das três cotas 

pré-definidas, sempre no mesmo plano de medição. Verificar através de 

cada relatório de simulação, o peso final do produto. Dispor em formato de 

planilha, os dados obtidos para cada situação de recalque. 

 

8. – Através da planilha, identificar o instante em que as dimensões e o 

peso interrompem sua variação em função do tempo de recalque. 

 

9. – Multiplicar as medidas encontradas pelos fatores de correção 

específico para o material e para o sentido de fluxo. 

 

10. – Verificar se as dimensões encontradas no módulo de empenamento 

são aceitáveis se comparadas às dimensões especificadas para o produto. 

Se negativo, ajustar a escala da malha inicial (scale) através das dimensões 

encontradas na situação de recalque definida como ideal. Scale = dimensão 

especificada / dimensão encontrada. Refazer processo de simulação do item 

4 ao 10. 

 

11. – Verificar demais dimensões (itens de controle), informando ao  

projetista, o ajuste necessário na contração do produto para a o projeto do 

molde. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dos resultados obtidos nos gráficos de dispersão dos cinco materiais 

injetados, pode-se verificar as suas reduções em função do acréscimo do 

tempo de recalque, destacando o material PP que apresentou a maior 

amplitude de dispersão. 

 

Observou-se que para os cinco materiais injetados e simulados, os 

resultados estão próximos, ocorrendo o aumento proporcional de peso e de 

dimensões, em função do acréscimo do tempo de recalque. Isso deve, 

porque a partir de um determinado instante (um para cada material) o peso e 

as dimensões se estabilizam e não aumentam. Neste instante, no processo 

de injeção parametrizado, não é possível compactar mais o material na 

cavidade. 

 

Os valores dimensionais obtidos nas simulações das cotas 1 e 2 são 

superiores  aos encontrados nas cavidades. Entretanto, dos valores da cota 

3 obtidos dos cinco materiais, somente o PAFV apresentou resultado da 

simulação inferior ao das cavidades. 

 

Os valores obtidos da razão para as medidas longitudinais (cota 3) são 

superiores aos da razão para medidas perpendiculares (cotas 1 e 2) da 

entrada de material. Com isso, pode-se desenvolver e aplicar um 

procedimento operacional para definição das corretas dimensões das 

cavidades do molde, utilizando software de simulação de injeção para o 

produto avaliado nesse estudo. 
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