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Resumo:  

 

Estudo do sopro de garrafas de poli(tereftalato de etileno) através do processo de injeção e 

sopro, utilizando softwares de modelamento e simulações e a análise pelo método de 

elementos finitos, visando a uma melhor adequação do projeto de frascos desse material e a 

redução de peso. O estudo foi conduzido a partir de pré-formas existentes e com foco no 

processo de dimensionamento dos frascos, abordagem cuja bibliografia disponível é escassa 

ou mesmo inexistente. Para tanto, foi executado extenso levantamento bibliográfico dos 

fatores limitadores, relacionados às proporções pré-forma/garrafa e critérios de qualidade 

aplicáveis ao processo de design, bem como o levantamento e o delineamento das variáveis 

de processo a serem consideradas no dimensionamento de garrafas e frascos de PET obtidos 

através desta tecnologia. Foi executado o projeto de um frasco, considerando os limites 

estabelecidos e a redução de peso, considerando a seleção de matéria-prima disponível no 

mercado regional. Foram aplicados e validados softwares de modelação paramétrica e análise 

via método de elementos finitos, os quais possibilitaram a simulação do processo de sopro a 

partir das entradas de dados referentes às variáveis de processo indicadas na pesquisa 

bibliográfica. Utilizando essa abordagem, foram feitas simulações do processo de sopro e das 

solicitações mecânicas relacionadas à aplicação, com a finalidade de avaliar a eficiência do 

design das embalagens e permitir um dimensionamento correto e eficiente dos frascos. Os 

dados obtidos nas simulações foram verificados através da fabricação de protótipos, 

utilizando o mesmo material, pré-forma e dados de processo considerados no ambiente 

virtual. Os impactos econômicos, culturais e sociais dessa possível redução são discutidos, 

tendo em vista  o papel dos empreendimentos industriais de pequeno porte, os quais poderão 

se beneficiar dos resultados deste estudo. Os resultados obtidos indicam a viabilidade de se 

produzir frascos de 500 mL destinados a bebidas carbonatadas a partir de pré-formas de 18 

gramas, com redução de até 21% do peso das embalagens, mantendo-se o padrão de gargalo 

de 28 mm.  

 

Palavras-chave: PET, ISBM, design de embalagem, MEF 
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Abstract:  

 

Study of poly(ethylene terephthalate) blow of bottles, through the ISBM process, using 

modeling and simulation software and analysis by finite element method in order to better fit 

the bottle project in this material and aiming the weight reduction. The study was conducted 

from pre-existing preforms and focusing on bottles design, approach that is scarce or 

inexistent on the available literature. To that end, extensive literature review of limiting 

factors related to the proportions pre-form/bottle were performed  as well applicable quality 

criteria to the process design as well as survey of process and design variables to be 

considered in the project of bottles and PET jars, obtained using this technology. A design of 

a bottle was developed, considering the process limits, weight reduction, and the selection of 

raw materials available in the regional market. Modeling and parametric analysis software 

were applied and validated through finite element method, which enabled the simulation of 

the blowing process from the data input of process variables, as listed in the literature. Using 

this approach, simulations of the blowing process were made and the mechanical stresses are 

related to the application, in order to evaluate the efficiency of the packaging design and 

allow a correct and efficient bottles sizing. The simulations obtained data were verified by 

prototype manufacturing, using the same material, pre-form and data process considered in 

the virtual environment. The economic and social impacts of this possible reduction are 

discussed, focused in small industrial enterprises, which may benefit from this study results. 

The results also indicate the feasibility of 500 ml carbonated beverages bottles, produced from 

an 18 grams pre-form, and a reduction of up to 21 % of packaging weight, keeping the 

standard 28 mm finish. 

 

Keywords: PET, ISBM, packaging design, FEM 

 



1 

 

1 Introdução  

 

Os segmentos de embalagens em geral, e o de bebidas em particular, estão em constante 

busca por inovações, tanto em materiais quanto em tecnologia, processos e equipamentos, de 

forma a desenvolver soluções que atendam aos requisitos de novos produtos, que apresentem 

melhorias no desempenho para produtos de uso consagrado, que confiram aumento de 

produtividade ou que possibilitem redução de perdas e/ou de custos, entre outros aspectos. 

Surge desta observação a necessidade do incentivo, promoção e fomento da atratividade do 

produto através do uso de embalagens bem projetadas. Tratando-se de garrafas de PET, a 

condução eficiente do processo de design da embalagem agrega valor aos produtos 

envasados, permitindo a sua adequação às necessidades e expectativas, explícitas ou 

implícitas, do consumidor, além de promover e definir o posicionamento correto da empresa 

ou produto no segmento em que atua, tornando-se um instrumento estratégico para a 

consolidação no mercado.  

O uso do PET na composição de frascos proporciona alta resistência mecânica 

(impacto) e relativa resistência química, além de ter excelente barreira para gases e odores e o 

peso muito menor em relação às embalagens tradicionais, especialmente os frascos de vidro, o 

que tornou este material economicamente interessante para a indústria de bebidas em todo o 

mundo.  

O PET no Brasil seguiu uma trajetória semelhante à do resto do mundo, sendo utilizado 

primeiramente na indústria têxtil. Em outubro de 1988 as primeiras garrafas sopradas 

produzidas no país começaram a ser comercializadas (SANT’ANNA, 1988), porém, apenas a 

partir do início da década de 1990 passou a ter forte expressão no mercado de embalagens, 

notadamente para os refrigerantes, reduzindo custos de transporte e produção, uma vez que as 

embalagens passaram a ser descartáveis.  

Essa mudança proporcionou não só a redução dos custos operacionais relacionados à 

logística, mas também o surgimento de fabricantes menores de produtos populares e 

regionais, o que determinou uma divisão clara no mercado de produtos envasados neste tipo 

de embalagem: as empresas tradicionais, geralmente multinacionais, cujos produtos 
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apresentam alto valor agregado e os fabricantes menores, que concorrem sob a estratégia do 

menor preço, com produtos populares. Os primeiros dominam o mercado e a tecnologia de 

fabricação, e a produção das matérias-primas oferecidas pelas indústrias de base e 

convertedores, obviamente é direcionada à demanda deles. Aos fabricantes de pequeno porte 

cabe a adequação de seus produtos à disponibilidade da matéria-prima excedente que passa a 

ser oferecida no mercado, pois não têm condições econômicas de assumir os custos de 

desenvolvimento de projetos de adequação destas matérias-primas às suas necessidades 

projetuais. 

Existem empresas, atualmente, que atuam exclusivamente na produção de embalagens 

de PET, proporcionando e disponibilizando aos empreendimentos de menor porte embalagens 

de qualidade similar às dos concorrentes de maior porte, que têm disponível em seu parque 

industrial o maquinário necessário para a produção de seus próprios contentores.  

A utilização destas embalagens em substituição às embalagens de vidro visava à 

redução dos custos logísticos relacionados à redução de peso e à configuração das embalagens 

que passaram a ser descartáveis. O PET foi um dos elementos fundamentais de uma mudança 

tecnológica que aconteceu no setor de embalagens, principalmente no ambiente competitivo 

das indústrias de bebidas. A principal evidência disso é a constatação de que houve um forte 

movimento de desconcentração no mercado de refrigerantes ao longo da década de 1990. O 

elemento principal para compreender essa distinção foi uma inovação tecnológica no 

segmento de embalagens (PET), que veio reduzir as barreiras à entrada na indústria, 

particularmente aquelas derivadas de custos logísticos relacionados às embalagens retornáveis 

de vidro. O uso de frascos one-way, ou descartáveis, tornou-se então uma crucial realidade no 

cenário competitivo contemporâneo. 

Com relação às funções da embalagem, as principais que devemos considerar são 

conter, proteger e transportar (MOURA & BANZATO, 1990). Porém, a embalagem também 

tem uma função de comunicação muito importante, que é a de transportar e conter toda a 

informação acerca da utilização, instruções e identificação do produto. O conjunto rótulo e 

garrafa, neste caso, correspondem à identidade e certidão de nascimento do produto. A noção 

de identidade desempenha um papel importante, onde o perfil interno das competências de 

uma empresa (incluindo seu know-how, proficiências e atitudes) deve coincidir com o seu 
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perfil exterior ou imagem que passa acerca de sua competência, conformações de seus 

produtos, sua comunicação e a imagem da sua marca. Uma simples garrafa pode ser 

considerada uma importante ferramenta de marketing, pois no ponto de venda se caracteriza 

como instrumento de comunicação que tem a função neste momento de chamar a atenção do 

consumidor e incentivar a compra do produto através do estímulo proporcionado pelas 

soluções de Design nela aplicadas. Estas soluções têm caráter atrativo que transmite 

sensações e emoções que se transformam em desejo de compra no momento da escolha. A 

consideração desta atratividade passa a ser traduzida em requisitos projetuais, se 

transformando em características técnicas da embalagem a ser desenvolvida. Essa tradução de 

determinantes sociais, valores, emoções e percepções em requisitos de projeto é habilidade do 

Designer Industrial e está no seu escopo de atuação, de forma que pode perfeitamente ser 

aplicada nos projetos de forma eficaz, ou seja, impedindo qualquer tipo de idiossincrasia por 

parte do usuário. 

Quando tratamos de produtos com identidade e origem, algumas características 

peculiares devem ser consideradas quando do planejamento do projeto de design do frasco. 

Para ser percebido e entendido como tal pelos consumidores interessados, o produto deve ter 

atributos que o diferencie, o valorize e o torne reconhecível entre outros produtos similares, e, 

além disso, que correspondam à imagem de um produto que tenha ligação efetiva com sua 

origem. É observando os contornos de um frasco que o identificamos, e a originalidade da sua 

forma, cor, texturas e relevos são fatores fundamentais para identificarmos nosso produto 

preferido no mercado (PELTIER, 2006).  Faz-se necessário, portanto, que esta adequação seja 

considerada quando da aplicação das metodologias clássicas de design de produto e 

associadas à engenharia do produto e à engenharia de materiais, na medida em que as 

determinações estético-formais do conceito criado são elementos de grande influência nas 

propriedades mecânicas do frasco, bem como têm ligação íntima com a identidade e origem 

do produto que contém.  

Informações sobre a origem do produto dão origem a estereótipos positivos e geram 

grande expectativa. A "origem” então pode ser encarada como sinal cognitivo e como 

estímulo informativo acerca de um produto, onde o país ou região de origem tem um 

significado simbólico e emocional para os consumidores.  
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Tomemos como exemplo ilustrativo o caso da Água Mineral Viladrau, de origem 

espanhola. Trata-se de uma água mineral originária de uma província catalã cujo nome 

batizou o produto. Esta província, de cerca de 2.000 habitantes, fica em uma região 

montanhosa devidamente retratada em uma estética gráfica que se tornou referência do design 

gráfico catalão, com inspiração clara no artista plástico de mesma origem, Joan Miró. Esta 

estética-vertente do design gráfico desta região ficou amplamente conhecida e difundida 

através dos ícones dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Já o frasco desta garrafa 

apresenta em seus elementos configurativos os traços e formas típicos da arquitetura 

desenvolvida por Antoni Gaudí, importante arquiteto catalão, cujas obras são pontos turísticos 

amplamente visitados na região, principalmente na própria cidade de Barcelona. As curvas 

acima do rótulo, por exemplo, são inspiradas na arquitetura da Casa Batló (1877), em Paseo 

de Grácia. Já as curvas presentes na parte superior da garrafa, em formato de fuso, são 

facilmente identificadas nas cúpulas da Casa Milá (1907), deste mesmo arquiteto (Figura 1.1). 

 

 
Figura 1.1 - Água Mineral Viladrau, garrafa e rótulo; obras de Gaudí e Miró; 

na parte inferior, as montanhas de Viladrau. 
(Arquivos de imagens do autor e imagens disponíveis em <hppt://www.viladrau.com>) 
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Este exemplo ilustra a convergência entre os aspectos estético-formais, as funções 

técnicas e estruturais, bem como os aspectos culturais relacionados com a origem e tradição 

cultural de um povo, sintetizados em um belo projeto de design. Estes aspectos geram uma 

expectativa com relação ao produto, a partir do momento em que este passa a ter uma 

identidade, deixando de ser somente mais uma água mineral industrializada, mas passando a 

carregar consigo uma importante informação cultural. 

Outros autores (CAPORALE & MONTELEONE, apud. DI MONACO et al., Op. Cit.), 

também estudaram o efeito das expectativas geradas por informações sobre a origem e a sua 

garantia. As suas conclusões também revelaram que as informações sobre a origem afetaram a 

aceitabilidade do produto e, em particular, a pontuação do gosto ou preferência dos 

consumidores foi congruente à sua expectativa, mostrando um efeito de assimilação. Isto 

revela, para estes autores, que os produtos típicos têm um vínculo especial com sua origem, 

ou seja, podem ser vistos como o produto dos recursos naturais e culturais da região onde são 

produzidos. 

Portanto, é possível inferirmos como seria o planejamento visual de uma garrafa que 

hipoteticamente conteria uma água mineral oriunda de uma fonte em alguma cidade histórica 

do Estado de Minas Gerais, por exemplo. Sabemos que neste Estado existe uma expressiva 

manifestação do estilo Barroco. Este estilo foi uma reação contra o classicismo do 

Renascimento, com uma estética que primou pela assimetria, pelo excesso, pelo expressivo e 

pela irregularidade, ou seja, uma riqueza de detalhes e elementos formais, muito úteis em um 

processo de design enquanto inspiração. Em Minas Gerais surgiram estéticas mais atualizadas 

do Barroco, no caso o Rococó, presente nas igrejas como a de São Francisco de Assis, em 

Ouro Preto, ou no conjunto arquitetônico do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em 

Congonhas. Na escultura, temos as referências do Mestre Aleijadinho. Na pintura, a 

expressividade e riqueza de detalhes e cores presentes nas obras de Mestre Ataíde. Quanto às 

referências regionais geográficas, trata-se de um Estado com um relevo composto de terras 

situadas num planalto cuja altitude varia de 100 a 1500 metros, possuindo um território 

inteiramente planáltico com mares de montanhas, presentes nas serras da Mantiqueira, do 

Espinhaço, da Canastra e do Caparaó. Teoricamente, teríamos muitas referências formais para 

o planejamento da referida garrafa, garantindo uma conexão com a origem do produto e 

efetivamente contemplando os requisitos técnicos relacionados ao dimensionamento da 



6 

 

resistência requerida, com a inserção de elementos como vigas, ressaltos, rebaixos e etc., 

ambos com formas que tivessem ligações com a identidade, cultura e origem do produto, que 

passaria a ter o caráter de produto típico. Essa atribuição gera um valor adicional que passa a 

ser percebido então mais facilmente pelos consumidores (Figura 1.2). 

 

 
Figura 1.2 - Referências visuais mineiras: Igreja São Francisco de Assis (Ouro Preto); “Anjo da Paixão”, de 

Aleijadinho, no Santuário de Bom Jesus de Matosinhos (Congonhas); “A última ceia”, obra de Mestre Ataíde, no 
Colégio do Caraça (Barão de Cocais/Santa Bárbara); Abaixo: Montanhas de Minas Gerais: “O topo do mundo” 
(Arquivos de imagens do autor e imagens disponíveis em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Barroco_no_Brasil>) 

 

Esta peculiaridade determina uma relação de interface, que para muitos pode se 

apresentar dicotômica, entre o design e a engenharia (Figura 1.3), mas que apresenta na 

prática uma série de equivalências e complementações, caracterizando a interdisciplinaridade 

(ANDRADE, 2004). 
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Figura 1.3 - Sobreposição entre o design e a engenharia (ANDRADE, 2004) 

 

A atividade de design de uma simples garrafa é um processo complexo, multidisciplinar 

e abrangente, no qual as habilidades e competências do designer se entrecruzam com 

competências das engenharias, marketing, administração, dentre outros tantos, que podem ser 

relacionados conforme o grau de complexidade do projeto.  

Nesse processo, são consideradas as limitações tecnológicas relacionadas ao material e 

ao processo de fabricação, os quesitos de usabilidade e adequação às funções básicas de uma 

embalagem, além dos quesitos de estética e comunicação, nas metodologias tradicionais de 

design. Aqui, cabe ressaltar a questão da identidade do produto, que neste momento passa a 

ser mais um requisito de projeto e cuja inserção a partir da definição das características 

formais do frasco, tem impacto significativo em toda a sua cadeia produtiva, em sua 

resistência e eficácia. 

O projeto de embalagens eficientes, então, é precedido da plena compreensão e domínio 

das técnicas produtivas, das especificidades relacionadas ao seu material de composição e da 

adequação aos aspectos relacionados à sua movimentação e armazenagem. O domínio da 

tecnologia permite ao projetista desenvolver embalagens que sejam sustentáveis 

ecologicamente, com o uso racional dos materiais e processos e prolongando seu ciclo de vida 

ou promovendo sua reciclagem; que sejam sustentáveis economicamente, evitando-se o 

desperdício de materiais e energia, caracterizando sua eficiência; e que sejam sustentáveis 

culturalmente, onde os aspectos formais que determinam estéticas culturais e que determinam 

a personalidade dos produtos que estas embalagens contêm, sejam de produtos regionais ou 
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de produtos característicos de uma determinada empresa sejam considerados de forma 

congruente às premissas relacionadas às solicitações dimensionais e estruturais dos processos 

logísticos aos quais esses produtos são submetidos. 

A disponibilidade de tecnologia aplicável aos projetos dessa natureza, portanto, deve ser 

precedida do pleno conhecimento dos materiais de composição e especificidades do seu 

processo de transformação. Deve-se ressaltar aqui que a configuração de um produto não é 

resultado apenas das propostas estéticas do designer industrial, mas também, fortemente, do 

uso de materiais e processos de fabricação econômicos.  

O completo entendimento da relação entre qualidade, valor, satisfação e intenção de 

compra é objeto de diversas pesquisas conceituais e correntes de pensamento, principalmente 

abordadas na literatura do marketing. O processo de tomada de decisão ou intenção de compra 

por produtos e serviços é modelado através de um sistema complexo que incorpora os efeitos 

diretos e indiretos que interferem no processo decisório que delineia os contornos da intenção 

de compra.  

Quanto ao processo de desenvolvimento, faz-se necessário determinar que o mesmo se 

divida em duas partes distintas. Na primeira o design do produto, aqui considerando a 

embalagem como o resultado deste processo de desenvolvimento, desconsiderando que a 

mesma se configura naturalmente em seu ciclo de vida como um suporte ao produto que irá 

conter. E na segunda o design do processo, em que fatores determinantes devem ser 

considerados, os quais serão descritos a seguir (Figura 1.4): 

 
Figura 1.4 - O processo de desenvolvimento de garrafas PET. 
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Existem alguns preceitos a serem seguidos quando do projeto de frascos de PET, dentre 

os quais podemos citar as razões dimensionais entre a pré-forma e a garrafa, raios de 

curvatura ou concordância, uniformidade na espessura de parede, bem como o emprego 

consciente de vigas decorativas, verticais ou circunferenciais, as quais podem obviamente 

proporcionar rigidez ao recipiente. 

A partir destas considerações, podemos afirmar que os elementos componentes de uma 

garrafa de PET têm uma função estética muito importante, no momento em que constituem 

elementos morfológicos determinantes da identidade do produto. Por outro lado, estes 

mesmos elementos têm importante papel na determinação das propriedades mecânicas e 

estruturais do frasco e têm grande influência nos aspectos produtivos relacionados ao 

processo de fabricação enquanto elementos facilitadores ou dificultadores. A aplicação de 

elementos decorativos, tais como vigas de reforço p.ex., pode incrementar a resistência 

estrutural de uma garrafa, ao mesmo tempo em que onera a fabricação do ferramental, uma 

vez que tornam o molde mais difícil de ser executado, implicando também em maior 

dificuldade na adequação volumétrica da sua capacidade de contenção. A tarefa do designer, 

então, se torna complexa no momento de conciliação destas duas características: a forma e a 

função. Esta conciliação se dá a partir da abordagem multidisciplinar inerente a este processo. 

Nesta etapa, é ponto fundamental o conhecimento do projetista das especificidades do 

processo de fabricação, seus custos relacionados e domínio da tecnologia e ferramentas de 

desenvolvimento. Porém, vale destacar que o projeto do frasco pode determinar ou ser 

determinado pelo projeto da pré-forma. O desenho da pré-forma pode ser adequado às 

necessidades estabelecidas quando da definição do formato do frasco, ou seja, a pré-forma 

pode ter sua espessura variada em função das espessuras requeridas em pontos determinados 

da garrafa. 

Todavia, as pré-formas são obtidas em processo de injeção, no qual os investimentos em 

moldes são bem mais expressivos que os investimentos em moldes de sopro. Os custos do 

molde de injeção, porém, são facilmente diluídos em uma economia de escala, sendo que 

quanto maior a quantidade de pré-formas injetadas, mais viável fica o retorno do 

investimento. Presume-se a partir dessa definição que a possibilidade de adequação da 

matéria-prima (pré-forma) está mais ao alcance de grandes empresas. Quando tratamos de 
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empreendimentos de menor porte, tais como as micro, pequenas e médias empresas 

(MPME´s), essa realidade não é tão favorável, restando a esse setor, bem como aos projetistas 

que nele atuam, a adequação dos projetos de seus frascos à disponibilidade de configuração 

da matéria-prima disponível em sua região. 

Em um processo tradicional de desenvolvimento, na etapa que aqui denomina-se design 

do processo, procede-se ao projeto do molde de sopro, cuja cavidade é o negativo da forma 

proposta para o frasco e o projeto do molde de injeção da pré-forma, em cujas medidas são 

consideradas as proposições de forma estabelecidas no desenvolvimento do projeto do frasco, 

ou seja, o seu shape, como é usualmente chamado.  

A partir desse ponto são conduzidas as regulagens de tempos do processo, muitas das 

vezes automatizado, em que são determinadas as velocidades e temperaturas mais adequadas 

à fabricação deste ou daquele frasco. Assim, com base nessas definições é possível sugerir 

que existem variáveis de processo com a mesma possibilidade de domínio de intervenção 

tanto por grandes produtores, como por pequenos, a saber: o projeto da garrafa, o projeto do 

molde de sopro e a regulagem do processo produtivo. Porém, no que tange ao projeto de 

adequação da matéria-prima, composto pelos projetos da pré-forma e do seu molde de 

injeção, investimentos grandiosos são frequentemente necessários e, na maioria dos casos, 

não assumidos pelas micro, pequenas e médias empresas (MPME´s). 

Cabe então a essas empresas a busca da adequação dos seus projetos às matérias-primas 

usualmente disponibilizadas no mercado pelos fornecedores convertedores, as quais foram 

originalmente destinadas aos produtos das grandes empresas. As consequências dessa 

apropriação podem ser aqui relacionadas à inadequação das proporções necessárias, à 

insuficiência ou ao desperdício de material e até mesmo perdas de produtos em decorrência 

do dimensionamento incorreto. 

Cabe aqui dizer que no projeto de frascos são consideradas “de forma tácita” algumas 

taxas de estiramento, que são determinadas pela razão entre medidas da pré-forma e as 

medidas requeridas na garrafa. Por exemplo, para a determinar a altura máxima da garrafa 

usa-se a proporção máxima de 2,5 vezes, o que equivale a dizer que, se a pré-forma tem 100 

mm de comprimento, a garrafa soprada a partir desta deverá ter a sua altura projetada de no 

máximo 250 mm, isso exposto de forma simplificada e guardadas as devidas proporções. 
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Essas determinações foram obtidas através da experiência em desenvolvimentos de projetos 

desta natureza, oriundas de contatos com fornecedores ou em bibliografias direcionadas à 

instrumentalização do projeto das pré-formas. Contudo não foram verificadas em 

bibliografias orientadas ao projeto a partir de matérias-primas já configuradas, ou seja, a partir 

de pré-formas já existentes, bibliografias que, a princípio, se mostraram escassas. 

Nesse contexto, surge a configuração do problema projetual relacionado à matéria-

prima e ao processo de fabricação: Como conduzir o design de embalagens orientadas a esse 

setor da economia de forma a obter produtos eficientes e “customizados” a partir da 

disponibilidade no mercado de matérias-primas já configuradas? 

Surge o pressuposto que, a partir do pleno conhecimento do comportamento do material 

em cada etapa do processo e de dados e necessidades pré-determinados e específicos do 

produto a ser embalado e fazendo-se uso de modelagens paramétricas na construção de 

protótipos virtuais, torna-se possível o dimensionamento correto do frasco. Este 

dimensionamento baseado em métodos de cálculo de elementos finitos, conduzidos através de 

softwares acessíveis, disponíveis e adequados à realidade de quem atua nesse cenário.  

Porém, todos os estudos disponíveis são concentrados na otimização dos processos 

orientados ao dimensionamento e composição das matérias-primas, configurando as pré-

formas a partir das necessidades estabelecidas no projeto da garrafa ou frasco. Nota-se aqui, a 

partir da caracterização do mercado de embalagens de PET produzidas a partir do processo 

ISBM (Injection Stretch–Blow Moulding, ou Processo de Injeção e Sopro), o uso de pré-

formas oferecidas em gramaturas e desenhos diversos, circunstanciado pela disponibilidade 

ao mercado por parte dos fabricantes, as quais originalmente foram projetadas para frascos 

previamente dimensionados, seja para grandes empresas e seus produtos específicos, seja para 

frascos standard comumente oferecidos no mercado. Portanto, a diferenciação requerida para 

os produtos de pequenas empresas está condicionada à disponibilidade dessa matéria-prima, 

no caso a pré-forma mais adequada, e à congruência entre suas dimensões e as do projeto do 

frasco, o que determina a possibilidade de desperdício por superdimensionamento ou falta de 

material. 

A principal justificativa a partir de tais considerações é o fato dessa abordagem se dar 

de forma inédita através do caminho inverso, considerando-se uma realidade observada no 
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mercado e por se evidenciar, a partir de uma pesquisa preliminar, que existe uma série de 

questões que ainda não foram esclarecidas ou mesmo estudadas. Torna-se possível dizer que 

os poucos laboratórios com capacidade técnica para realizar estudos em condição real de 

sopro, se encontram fora das instituições de pesquisa, ou seja, dentro da iniciativa privada, nas 

grandes empresas, cujo objetivo principal é a adequação de seu próprio processo. Porém, é de 

amplo conhecimento a participação econômica da atuação das MPME´s, e mesmo a 

adequação dos processos das grandes empresas, a partir da engenharia reversa a ser 

proporcionada pela condução deste estudo. 

O tema abordado nesta Tese, portanto, justifica-se e está relacionado à adequação 

projetual direcionada à produção de frascos de PET através do processo ISBM visando à 

adequação do projeto de frascos à matéria-prima pré-configurada disponível (pré-formas), 

através do uso de softwares CAD e da metodologia de cálculo de elementos finitos. A partir 

da concepção de protótipos virtuais destinados à simulação do processo de transformação e 

das solicitações mecânicas às quais a embalagem será submetida, fazendo-se uso de softwares 

de análise MEF (Método de Elementos Finitos), a avaliação da eficiência do design das 

embalagens torna-se viável e permite o dimensionamento correto e eficiente dos frascos. O 

uso desta técnica e dos recursos tecnológicos identificados neste trabalho abrange esta 

temática de desenvolvimento mesmo em ambientes de escassez de recursos econômico-

financeiros relacionados à adequação de matérias-primas semiacabadas.  
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2 Objetivos  

 

2.1 Objetivo Principal 
 

O objetivo principal deste trabalho de pesquisa é a simulação da moldagem do PET 

através do processo ISBM para avaliação dos critérios de projeto e dimensionamento de 

frascos estruturais, determinados em projetos de design, com foco na redução de peso, 

adequação das formas e dimensionamento estrutural. Foi considerada uma situação na qual o 

segundo estágio da produção de frascos está condicionado à disponibilidade de matéria-prima 

já configurada em seu primeiro estágio, ou seja, o sopro de garrafas a partir de pré-formas 

injetadas já disponíveis no mercado, o que caracteriza a originalidade e contribuição efetiva 

ao campo de conhecimento selecionado. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

1. A elucidação, a partir de levantamento bibliográfico dos fatores limitadores, 

relacionados às proporções pré-forma/garrafa e critérios de qualidade aplicáveis ao 

processo de design de frascos de PET; 

2. O levantamento e o delineamento das variáveis de processo a serem consideradas 

no dimensionamento de garrafas e frascos de PET obtidos através do processo 

ISBM; 

3. A execução do projeto de um frasco considerando os limites estabelecidos e a 

redução de peso, considerando a seleção de matéria-prima disponível no mercado 

regional; 

4. A aplicação e validação de softwares de modelação paramétrica e análise via MEF, 

os quais possibilitem a simulação do processo de sopro a partir das entradas de 

dados referentes às variáveis de processo indicadas; 
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5. A fabricação de ferramental (molde) e execução do sopro do frasco projetado, 

seguida da execução de testes físicos, com a finalidade de validação dos testes 

virtuais executados via MEF e a consecução de efetivo impacto de redução de 

material; 

6. A viabilização do domínio da técnica e do processo produtivo orientados ao design 

de frascos, permitindo a condução eficiente do desenvolvimento dos projetos e 

conferindo ao produto final os fatores de confiabilidade, segurança e adequação às 

situações de uso e manuseio, dentre outros, caracterizando a interface entre as 

áreas de Design e Engenharia de Materiais na dicotomia existente. 
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3 Revisão Bibliográfica 

 

3.1 Poli(tereftalato de etileno) 
 

O poli(tereftalato de etileno), nomenclatura técnica do PET, é um polímero que foi 

desenvolvido em 1941, por químicos ingleses, inicialmente para a confecção de fibras têxteis 

(MARCONCINI, J. M. & RUVOLO FILHO, A., 2006; ROLIM & NASCIMENTO, 2000; 

MICHAELI, 1995). Segundo Rolim & Nascimento (op. cit.), somente no final da década de 

1960, o PET começou a ser desenvolvido para aplicações em embalagens. As garrafas de 

refrigerante respondem pelo consumo de 70% do total deste material em embalagens. Sua 

grande adequação para aplicação em embalagem de bebidas carbonatadas se deve às suas 

características de leveza, transparência, brilho, boas propriedades mecânicas e de barreira ao 

dióxido de carbono (CO2) (NASCIMENTO, PACHECO & DIAS, 1996). Além das 

embalagens para refrigerantes, atualmente as principais aplicações do PET são em frascos e 

garrafas para uso alimentício/hospitalar, cosméticos, bandejas para micro ondas, filmes para 

áudio e vídeo, e fibras têxteis (PLASTIVIDA/ABIQUIM, 1997, GONÇALVES Et al, 1997). 

Segundo Simões Santos & Azevedo (2000), o PET foi um dos elementos fundamentais 

de uma mudança tecnológica que aconteceu no setor de embalagens, principalmente no 

ambiente competitivo das indústrias de bebidas. Segundo os autores, a principal evidência 

disso é a constatação de que houve um forte movimento de desconcentração no mercado de 

refrigerantes ao longo da década de 1990. O elemento principal para compreender essa 

distinção, segundo os autores, foi uma inovação tecnológica no segmento de embalagens 

(PET), que veio reduzir as barreiras à entrada na indústria, particularmente aquelas derivadas 

de custos logísticos relacionados às embalagens retornáveis de vidro. O uso de frascos one-

way tornou-se então uma crucial realidade no cenário competitivo contemporâneo (MASOOD 

& KESHAVAMURTHY, 2005). Isto caracteriza a sua importância econômica relacionada à 

aplicação em embalagens. 

Sendo um termoplástico semicristalino da família dos poliésteres,  cuja estrutura alterna 

anéis aromáticos e pontes de éster (R-O-CO-R), o PET é polimerizado a partir do tereftalato 
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de dimetila (DMT) - ou a partir do ácido tereftálico (TPA) – com o etileno glicol (EG) 

(Esquema 3.1): 

DMT + EG 

 
TPA + EG 

 
Esquema 3.1 - Monômeros usados na obtenção do PET através de reações de polimerização por condensação 

 
 
 

Os principais critérios de escolha do catalisador em um processo industrial são o grau 

de conversão (nº de ciclos por unidade de tempo), a durabilidade (nº de ciclos até o seu 

envenenamento e perda de eficiência no reator),  e a seletividade (capacidade de acelerar 

apenas a reação de interesse, evitando a formação de quantidades prejudiciais de 

subprodutos), e do custo. Industrialmente, a utilização do TPA é mais difundida. As reações 

de polimerização são normalmente dirigidas e controlados por iniciadores, tais como o 

germânio, antimônio e titânio (KOCH, 2002).  

Desenvolvimentos recentes têm buscado a propriedade de melhor absorção do calor 

durante o reaquecimento das pré-formas, para aplicação no processo ISBM (a ser descrito em 

item posterior, neste capítulo). Após o processo de policondensação básica, tem início a 

formação da cadeia que, após cristalização torna-se uma blenda apropriada para a aplicação 

na fabricação de garrafas. Segundo Ferreira Lima (2001), o PET para aplicação em garrafas 

forma-se a partir dos monômeros Tereftalato de Dimetila (DMT) e Etilenoglicol (EG), através 

de transesterificação, produzindo o Tereftalato de Diidroxietileno (DHET), que pode ser visto 
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como um monômero do PET. A reação ocorre na presença de um catalisador e com liberação 

de metanol (MeOH). O excesso de glicol presente no DHET é removido posteriormente na 

reação de policondensação (STRONG, 1996). 

 

3.2 Estrutura Cristalina 
 

A fase cristalina presente na estrutura do PET é triclínica e contém somente um 

elemento de repetição da cadeia molecular por célula unitária (Figura 3.1) e os valores dos 

seus parâmetros de rede são (DAUBENY & BUNN, 1954): 

a = 4,56 Å 
b = 5,94 Å 

c = 10,75 Å 
α = 98,5° 

β = 118° 
γ =112° 

 

 
Figura 3.1 – Célula unitária do cristal do PET (PICARD, 2008) 
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3.3 Viscosidade Intrínseca 
 

O comprimento de uma cadeia molecular determina o peso molecular do material e 

determina as suas propriedades e aplicabilidade (SANCHES; DIAS & PACHECO, 2005). A 

viscosidade intrínseca (η) é uma medida prática do peso molecular das macromoléculas de 

PET. A Tabela 3.1 indica potenciais aplicações baseadas em propriedades necessárias e 

condições de processamento: 

 

Tabela 3.1 – Viscosidade Intrínseca do PET e aplicações industriais. Adaptado de KOCH (2002) 
 

Viscosidade Intrínseca η (dL/g) 
 0,40 – 0,60 0,70 – 0,78 0,74 – 0,80 0,76 – 0,85 0,85 – 1,05 

Grau Fibra Garrafa Garrafa Garrafa Extrusão 

Aplicação  AM, OM, outros AM, BC, EQ EQ  
Onde: AM = água mineral; OM = óleos e molhos; EQ = envasados à quente (p.ex.: sucos e chás). 

 

A viscosidade intrínseca não permite, porém, descrever completamente a estrutura da 

cadeia, que pode incluir os homopolímeros (normalmente cadeias lineares) ou copolímeros 

com ramificações fora da cadeia principal linear. A extensão e a complexidade desses ramos 

podem variar e ter um impacto sobre a viscosidade intrínseca, de modo que um 

homopolímero com η = 0,78 dL/g vai estirar significativamente diferente em comparação com 

copolímeros com esse mesmo valor de viscosidade intrínseca (KOCH, Op. Cit.).  

Na fabricação de garrafas de PET através do processo ISBM, usualmente são 

empregadas resinas com η na faixa de 0,80 – 0,85 dL/g. Neste caso, a presença de um 

comonômero tem a função de auxiliar na formação de uma estrutura molecular mais irregular, 

o que auxilia na formação de estruturas mais amorfas, reduzindo a cristalização durante o 

processo de aquecimento (FAKIROV et al, 1981; YU et al, 1986; WELLEN,R & RABELLO, 

M., 2005; SEGANOV et al, 2008). 

Outras propriedades que podem se diferenciar neste contexto são, por exemplo, a 

resistência, a flexibilidade, e o comportamento térmico. Cabe aqui estabelecer que os 
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parâmetros dos polímeros comerciais variam de acordo com o fabricante da resina e com a 

aplicação pretendida. 

 

3.4 Cristalinidade 
 

O PET é um polímero semi-cristalino, como já foi dito, cuja cristalinidade chega a um 

nível máximo de 50%. Cristalinidade é o arranjo de cadeias moleculares em uma determinada 

regularidade geométrica. A fase amorfa presente no restante pode ser considerada como uma 

matriz na qual os cristalitos estão inseridos (KOCH, 2002). A densidade do PET à 

temperatura ambiente apresenta uma correlação linear com o seu nível de cristalinidade 

(Figura 3.2): 

 

 
Figura 3.2 – Densidade e cristalinidade do PET. (KOCH, 2002) 

 

Segundo Oriani (2001), a cristalização do PET pode ser estudada a partir de três 

diferentes formas: a partir do material fundido, do material amorfo ou do cristalizado. A partir 

do material fundido, pode-se caracterizar duas fases: a nucleação e o crescimento. A 

nucleação envolve a agregação das cadeias moleculares, chegando a um nível máximo à 

medida que a temperatura diminui. Com isso ocorre a diminuição da mobilidade destas 
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cadeias, o que torna possível a cristalização do polímero na faixa de temperatura que 

compreende a temperatura de fusão (Tm) e a temperatura de transição vítrea (Tg), abaixo da 

qual a mobilidade diminui sensivelmente. Segundo Jog (1995), a taxa de cristalização 

decresce com o peso molecular e com a presença de comonômeros, apresentando um grau 

máximo em 174 °C. A partir do material amorfo, segundo o autor, a cristalização ocorre 

quando este é aquecido acima de Tg, e também ocorre somente na faixa de temperaturas entre 

Tg e Tm. A esse processo é dado o nome de recozimento, ou annealing (LYU, 2010), que no 

caso do processo de sopro, pode ser observado como um endurecimento de pontos específicos 

do frasco, onde a temperatura alcançou patamares elevados, acima de 120 °C. Nestes pontos, 

o resfriamento em taxas lentas durante a operação de sopro e contato com as paredes do 

molde, mal resfriadas pelo sistema de circulação de água, ocasionam o endurecimento dessas 

áreas e embranquecimento típico de regiões com alto índice de cristalinidade (Figura 3.3). 

 

 
Figura 3.3 – Garrafa com àrea embranquecida (cristalizada) ocasionada por temperaturas e taxas de resfriamento 

inadequadas 
 

Um esquema gráfico de ensaio de calorimetria exploratória diferencial é mostrado na 

Figura 3.4, apresentando as quatro regiões distintas que são caracterizadas por diferentes 

faixas de temperatura: 

• Transição vítrea (glass transition) (< 80 °C), que determina a temperatura de 
utilização; 

• Estado borrachoso ou termoelástico (rubbery state) (85 - 120  °C ), que 
determina a faixa de trabalhabilidade por sopro; 
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• Intervalo de recristalização (re-crystallization) (120 - 200 °C); 

• Ponto de fusão (melting point) (> 255 °C). 

 

 

 
Figura 3.4 – Representação esquemática da curva de um ensaio DSC de PET. 

 

 

3.5 O Processo ISBM 
 

O processo de fabricação e processamento de garrafas e frascos de PET é o Injection 

Stretch–Blow Moulding (ISBM) (Figura 3.5), ou Processo de Injeção e Sopro, cujas 

peculiaridades o posicionaram como o mais eficiente na produção de recipientes plásticos de 

parede fina (AWAJA, F. & PAVEL, D. , 2005; YANG, et al. 2004). 
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Figura 3.5 - O Processo ISBM - Injection Stretch–Blow Moulding 

 

As etapas, conforme numeração descrita na Figura 3.5, referentes ao processo ISBM “Ciclo 

Frio” são descritas a seguir:  

1. Uma máquina sopradora recebe as pré-formas injetadas, as posiciona em pinos sobre 

um trilho móvel e as aquece ou reaquece por radiação até temperaturas da ordem de 90 

a 100ºC, ou seja, sem fundir, apenas amolecer, para que possam se deformar; 

2. Depois de aquecidas, uma ou mais pré-formas são posicionadas entre as placas do 

molde – o molde é uma cavidade com o formato negativo da garrafa a ser soprada; 

3. Fechamento do molde;  

4. As pré-formas são esticadas longitudinalmente por uma haste, determinando o que é 

chamado tecnicamente de estiramento axial; 

5. A partir deste momento inicia-se o sopro, que ocorre de cima para baixo; 

6. O sopro determina o que é chamado tecnicamente de estiramento radial; 

7. Uma pressão é determinada no interior da pré-forma, forçando suas paredes a se 

juntarem às paredes do molde, determinando a forma final do frasco; 

8. O molde então é aberto e a garrafa é sacada do seu interior; 

9. A garrafa é transportada para as demais etapas da fabricação, estando disponível a 

partir desta etapa para as operações posteriores de envase e rotulagem. 
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Segundo Oriani (2001), existem dois tipos de processos de fabricação ISBM: 

I. Dois Estágios ou “Ciclo Frio”: No qual a pré-forma é injetada e posteriormente é 

processada em uma sopradora, caracterizando a utilização de duas máquinas distintas. As pré-

formas são obtidas em moldes (Figura 3.6) e máquinas-injetoras convencionais (Figura 3.7), 

armazenadas e transferidas ou vendidas ao transformador final. Este processo é o mais usual e 

será descrito neste trabalho, pois delimita a problemática sugerida; 

II. Um Estágio ou “Ciclo Quente”: No qual a pré-forma é injetada e a garrafa é soprada 

na mesma máquina, à 100 °C. Este processo é menos usual, ficando restrito aos grandes 

convertedores de embalagens e à produção de grandes lotes. 

 

 
Figura 3.6 – Molde de injeção para pré-formas destinadas à fabricação de garrafas PET. 

 
 
 

 

Figura 3.7 – Exemplo de Máquina injetora convencional 
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O processo de sopro é uma tecnologia dedicada à obtenção de peças ocas de paredes 

finas, usualmente empregado na fabricação de frascos e garrafas, o que difundiu amplamente 

a utilização do PET. A compreensão das etapas que compõem a trajetória da pré-forma à 

garrafa é alvo de poucos estudos. E grande parte destes estudos que vêm sendo conduzidos 

são focados no entendimento do processo e no equacionamento do projeto da pré-forma com 

os fatores que influenciam, durante o sopro, na distribuição do material ao longo da superfície 

da garrafa. 

Huang, Yin e Liu (2006), por exemplo, simularam o sopro de diferentes formatos de 

pré-formas visando o mapeamento do preenchimento a partir da filmagem do processo, 

fazendo-se uso de moldes em material transparente PMMA – poli(metacrilato de metila), o 

que nos permite visualizar a cinética da formação da garrafa (Figura 3.8). O processo pode ser 

visualizado também através da representação esquemática (Figura 3.9) e na representação de 

uma simulação virtual via software MEF (Figura 3.10). 

 

 
Figura 3.8 – Mapeamento do preenchimento do molde pela pré-forma (HUANG, H.; YIN, Z. & LIU J., 2006) 
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Figura 3.9 – Representação esquemática dos 10 passos do preenchimento do molde pela pré-forma (KOCH, 

2002) 

 

 
Figura 3.10 – Simulação do preenchimento do molde pela pré-forma via software MEF (YANG et al., 2004) 

 

Estes estudos têm permitido a modelação do processo, possibilitando com isso a 

simulação através da aplicação de softwares que fazem uso de cálculos pelo método de 

elementos finitos, a serem descritos mais adiante. 

Vários autores podem ser citados nessa linha de pesquisa (SCHMIDT, 1996; 

SCHMIDT et al. ,1996; MICHAELI & HARTWING, 1995; RYAN & GARCIA-REJON, 

1994; e HAESSLY & RYAN, 1993).  

Dentre os principais estudos relacionados ao mapeamento de variáveis do processo, 

podemos destacar:  
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• O trabalho de Champin (2007), que executou o modelamento matemático e simulou o 

processo de aquecimento das pré-formas a partir do uso de micro-ondas (Figura 3.11), 

caracterizando o impacto da distribuição de temperatura na superfície da pré-forma 

sobre a qualidade da garrafa a ser soprada.  

 

 
Figura 3.11 – Mapeamento térmico do processo de aquecimento da pré-forma: a. Forno de 

aquecimento / b. mapeamento térmico / c. modelamento matemático (CHAMPIN, 2007) 
 

• O trabalho de Kin (1984), que evidenciou a presença de microporosidade em regiões 

superestiradas de garrafas sopradas em baixas temperaturas, o que também determina 

o impacto do processo de aquecimento da pré-forma sobre a qualidade da garrafa, 

neste caso específico, na propriedade de barreira a gases. A partir destes dados e do 

estudo promovido por Champin (Op. Cit.), pode-se concluir que a densidade das 

paredes da garrafa se torna maior quando estas são sopradas em altas temperaturas, de 

forma que as moléculas terão maior mobilidade e capacidade de alinhamento e 

cristalização durante o estiramento e resfriamento, nesta situação. Ambos concluem 

que pré-formas sopradas com temperatura de parede inferior a 100 °C poderão gerar 

garrafas esbranquiçadas, efeito relacionado à deformação plástica à frio por falta de 

mobilidade das cadeias; 
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• O trabalho de Oriani (2001), que promoveu o estudo das propriedades de 

termopolímeros de PET, quantificando-as e relacionando-as com o peso molecular e o 

teor dos comonômeros. O autor quantificou as propriedades térmicas, de estiramento e 

a estrutura morfológica formada durante a produção de garrafas através do processo 

ISBM, caracterizando o impacto e a influência destas variáveis. 

• O trabalho de Déloye (2006), que assim como Oriani (Op.Cit.), delineou para cada 

etapa do processo as diferenças de comportamento entre os vários copolímeros de 

composição controlada, de forma que as principais solicitações dos materiais durante a 

formação da garrafa foram reproduzidas nos ensaios laboratoriais. Esta autora mostrou 

que a cinética da cristalização estática, medida através de ensaios de DSC, pode 

definir condições de resfriamento para assegurar a natureza amorfa de pré-formas 

injetadas. Ela diz ainda que o material se adapta à solicitação de acordo com sua 

reologia, o que determina as propriedades de garrafa em termos de orientação ou 

cristalização. 

• O trabalho de Picard (2008), que avaliou a evolução microestrutural do PET durante 

um estiramento uniaxial e durante o processo de estiramento e sopro, na faixa de 

temperatura compreendida entre a transição vítrea e a recristalização (estado 

termoelástico). O trabalho deste autor caracterizou a diferença microestrutural 

presente nas diversas partes de uma garrafa, oriunda das diferentes taxas de 

estiramento, espessuras de painéis e temperaturas às quais é submetida a pré-forma 

durante o processo de formação da garrafa. Resumindo, quanto mais constantes forem 

estas variáveis, mais homogênea será a estrutura final da garrafa soprada. 

 

3.6 Estrutura e Estiramento 
 

Conforme já foi observado, o processo de sopro determina um estiramento biaxial no 

material, sendo determinado pela ascendência de uma haste no interior da pré-forma 

(estiramento axial) e pela pressão de sopro que conforma as paredes da pré-forma, de 

encontro às paredes do molde (estiramento radial).  
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Também sabemos que o PET é um polímero semicristalino, composto de fase amorfa e 

fase cristalina (Figura 3.12). Esta estrutura é composta por sítios de nucleação com cristalitos 

lamelares de cadeias dobradas, intercalados com material amorfo (BOYD, 2004; 

TEKKANAT, 2002). 
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Figura 3.12 – Representação esquemática da morfologia do PET (BOYD, 2004) 
 

O processo de estiramento, determinado no momento do sopro, promove uma 

deformação plástica que, por sua vez, produz uma estrutura altamente orientada, mesmo que 

ainda composta por fases amorfas e fases cristalinas. Este mecanismo é mostrado na Figura 

3.13, que mostra e descrito a seguir: 
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Figura 3.13 – Representação esquemática da deformação axial plástica de um polímero semi-cristalino 

(CALLISTER Jr., 2008) 
 

Conforme mostrado nesta figura, em (a) estão representadas duas lamelas adjacentes 

com cadeias dobradas (fase mais organizada), intercaladas por material amorfo interlamelar. 

A partir da aplicação de uma tensão unidirecional representada pelas setas verticais, em (b) 

ocorre a inclinação das lamelas com cadeias dobradas e em (c) a separação de segmentos de 

blocos cristalinos. Finalmente, em (d) obtém-se a orientação citada, com o alinhamento dos 

blocos - e das cadeias amorfas de ligação – com o eixo de aplicação da tensão, determinando 

o final da deformação plástica.  

Esta etapa descreve a cinética da transformação estrutural determinada pelo processo de 

estiramento e sopro, que determina importantes propriedades do frasco soprado, como a 

propriedade de barreira e a resistência necessária para suportar e conter o produto que fará uso 

desta estrutura enquanto embalagem. 
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3.7 Difusão e propriedades de barreira 
 

De acordo com Callister Jr. (2008), as características de permeabilidade e de absorção 

de um polímero estão associadas ao grau pelo qual substâncias externas se difundem no 

material. Estas taxas de difusão são maiores através das regiões amorfas do que nas regiões 

cristalinas, tendo em vista que a estrutura de materiais amorfos é mais “aberta”, ou seja, 

menos compactada por ter maior superfície específica. Ainda segundo o autor, o tamanho da 

molécula é inversamente proporcional à taxa de difusão. 

As propriedades de difusão em um polímero podem, portanto, ser determinadas a partir 

do cálculo de um “Coeficiente de Permeabilidade” (CALLISTER JR. Op. Cit.): 

14.14 DIFFUSION IN POLYMERIC MATERIALS
For polymeric materials, our interest is often in the diffusive motion of small for-
eign molecules (e.g., O2, H2O, CO2, CH4) between the molecular chains, rather
than in the diffusive motion of chain atoms within the polymer structure. A poly-
mer’s permeability and absorption characteristics relate to the degree to which
foreign substances diffuse into the material. Penetration of these foreign sub-
stances can lead to swelling and/or chemical reactions with the polymer molecules,
and often a degradation of the material’s mechanical and physical properties
(Section 17.11).

Rates of diffusion are greater through amorphous regions than through crys-
talline regions; the structure of amorphous material is more “open.” This diffusion
mechanism may be considered to be analogous to interstitial diffusion in metals—
that is, in polymers, diffusive movements occur through small voids between poly-
mer chains from one open amorphous region to an adjacent open one.

Foreign molecule size also affects the diffusion rate: smaller molecules diffuse
faster than larger ones. Furthermore, diffusion is more rapid for foreign molecules
that are chemically inert than for those that react with the polymer.

One step in diffusion through a polymer membrane is the dissolution of the mo-
lecular species in the membrane material.This dissolution is a time-dependent process,
and, if slower than the diffusive motion, may limit the overall rate of diffusion. Con-
sequently, the diffusion properties of polymers are often characterized in terms of a
permeability coefficient (denoted by where for the case of steady-state diffusion
through a polymer membrane, Fick’s first law (Equation 5.3), is modified as

(14.9)

In this expression, J is the diffusion flux of gas through the membrane [(cm3

STP)/(cm2-s)], is the permeability coefficient, is the membrane thickness, and
is the difference in pressure of the gas across the membrane. For small mol-

ecules in nonglassy polymers the permeability coefficient can be approximated as
¢P

¢xPM

J ! PM 
¢P
¢x

PM),

14.14 Diffusion in Polymeric Materials • 515

Screw dislocation 
(ramp continues
to spiral upward)

Branch

Chain 
ends

Loose
chain

Noncrystalline
region

Dangling
chain

Crystallite
boundary

Edge dislocation (extra plane)

Vacancy
Impurity

Figure 14.15
Schematic

representation of
defects in polymer

crystallites.

1496T_c14_489-522  1/4/06  17:03  Page 515 2nd REVISE PAGES

                                          (3.1) 

Onde:  
J = fluxo difusivo de gás (cm3 CNTP) /cm2-s) 
PM = coeficiente de permeabilidade (cm3 CNTP) (cm)/(cm2-s-Pa) 
∆P = diferença na pressão do gás através da parede do frasco (Pa) 
∆x = espessura da parede do frasco (cm) 
 

Na Tabela 3.2, abaixo, são determinados valores de coeficientes de permeabilidade PM 

para o PET amorfo a 25 °C, para Oxigênio, Nitrogênio e Dióxido de Carbono: 

 

Tabela 3.2 – Coeficientes de Permeabilidade do PET 
Fonte: BANDRUP et al. (1999) 

 

poli(tereftalato de etileno) O2 N2 CO2 

PM [x 10-13 (cm3 CNTP) (cm)/(cm2-s-Pa)] 0,044 0,011 0,23 

 

 

Em decorrência do exposto, fica caracterizada a interferência das condições de 

fabricação na vida de prateleira das embalagens produzidas através do processo ISBM, tendo 

em vista que a modificação da estrutura determinada pelo estiramento biaxial determina a 
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organização das fases amorfas do PET, consequentemente proporcionando o incremento na 

propriedade de barreira aos gases.  Em alguns produtos, faz-se necessária ainda a avaliação de 

barreira à luz, como por exemplo os óleos comestíveis. Estes necessitam de barreira contra a 

luz ultra-violeta, cuja eficiência é relacionada também ao grau de orientação da estrutura, por 

Coltro & Buratin (2004).  

Nota-se ainda problemas comumente relatados, relacionados às rupturas por stress, 

fenômeno de ruptura do material decorrente da formação de fissuras resultantes de tensões 

residuais, comumente chamadas por stress-cracking, mostradas na Figura 3.14. 

 

 
Figura 3.14 – Falhas por Stress-cracking observadas na região da base petalóide de garrafas PET (LYU & PAE, 

2003). 
 

 

Essas falhas são fenômenos bastante estudados e têm sido relacionadas à mobilidade 

das cadeias do polímero e ao enfraquecimento das forças intermoleculares. Isto permite, em 

escala macroscópica, prever a influência dos fatores de composição do polímero e condições 

de processamento, incluindo o ambiente ao qual o material é exposto, sobre a ocorrência de 

stress-cracking (KOCH, 2002). O fenômeno normalmente ocorre em garrafas PET com 

líquidos carbonatados, em contato com agentes químicos, como sabões e detergentes 
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lubrificantes em linhas de transporte. São determinados por fenômenos de difusão e que 

acontecem em áreas da garrafa onde não ocorreram deformações consideráveis de 

estiramento, apresentando acúmulo de material amorfo, mais especificamente na base das 

garrafas entre os pés e próximo ao canal de ataque do processo de injeção da pré-forma 

(Figura 3.15), onde nota-se uma maior espessura de parede. 

 

 
Figura 3.15 – Representação esquemática de falhas por Stress-cracking comumente observadas na região da 

base petalóide em garrafas PET (KOCH, Op. Cit.) 

 

 Alguns autores determinam que o evento está associado também à falta de curvaturas 

(presença de quinas vivas) no design da base da garrafa, e a altos níveis de cristalinidade do 

material da pré-forma associados ao peso molecular não uniforme, bem como a problemas de 

qualidade relacionados ao dimensionamento e acabamento do canal de ataque de injeção 

(JONES, 2002). Koch (Op. cit.) também associou o problema ao uso de pré-formas com 

viscosidade intrínseca baixa. 

 

3.8 CAD e Método de Elementos Finitos 
 

Segundo Azevedo (2003), a formulação do MEF requer a aplicação de uma equação na 

qual seja possível substituir a integral sobre um domínio complexo (de volume V) por um 

somatório de integrais estendidos a sub domínios de geometria simples (de volume Vi). O 

autor ilustra esta técnica com a seguinte equação, que corresponde à integral de volume de 
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uma função ƒ,  que é uma equação integral proveniente da aplicação do método dos resíduos 

pesados ou de um princípio variacional (ZIENKIEWICZ & TAYLOR, 1988): 

Introdução - Álvaro F. M. Azevedo

4

espessura é muito inferior às restantes dimensões. Quando a superfície média é plana, a

estrutura laminar pode ser classificada como parede, laje ou casca plana. Uma parede

apenas se encontra sujeita a acções paralelas ao seu plano médio. Uma laje pode ter

aplicadas forças perpendiculares ao plano médio e momentos cujo vector está contido

no plano médio. Uma estrutura laminar plana sujeita a outros tipos de acções é

designada casca plana. Quando a superfície média não é plana, tem-se uma casca

tridimensional.

As estruturas reticuladas são as constituídas por barras prismáticas, cujas dimensões

transversais são muito menores do que o comprimento do respectivo eixo. Neste tipo de

estruturas é habitual distinguir os pórticos das treliças, conforme é ou não considerada a

compatibilidade de rotações nas extremidades de barras adjacentes.

É possível tratar com grande eficiência uma classe de problemas de análise de estruturas

designados axissimétricos. Estes ocorrem quando a estrutura é um sólido de revolução e

as acções são todas axissimétricas em relação ao mesmo eixo. Neste tipo de problemas é

ainda possível distinguir o caso do sólido de revolução do caso da lâmina de revolução.

Será também tratado como um caso particular a análise de uma estrutura que consiste

num sólido cuja geometria a acções se repetem indefinidamente ao longo de um eixo

rectilíneo. Trata-se do estado plano de deformação, que pode ser estudado com base

numa geometria bidimensional.

1.2 - Fundamentos do MEF

A formulação do MEF requer a existência de uma equação integral, de modo que seja

possível substituir o integral sobre um domínio complexo (de volume V) por um

somatório de integrais estendidos a sub domínios de geometria simples (de volume Vi).

Esta técnica é ilustrada com o seguinte exemplo, que corresponde ao integral de volume

de uma função f

���
=

=
n

i
VV i

VdfVdf
1

(1)

                          (3.2) 

  

Onde pressupõe-se que: 
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Em (1) pressupõe-se que

�
=

=
n

i
iVV

1
(2)

Se for possível calcular todos os integrais estendidos aos sub domínios Vi, basta efectuar

o somatório correspondente ao segundo membro de (1) para se obter o integral

estendido a todo o domínio. Cada sub domínio Vi corresponde a um elemento finito de

geometria simples (e.g., segmento de recta, triângulo, quadrilátero, tetraedro,

paralelepípedo). O somatório indicado em (1) vai dar origem à operação designada

assemblagem, que apresenta muitas semelhanças com a que é efectuada nas estruturas

reticuladas.

A equação integral referida no início desta secção é proveniente da aplicação do método

dos resíduos pesados ou de um princípio variacional [1.3]. No caso da aplicação do

MEF à análise de estruturas a formulação mais intuitiva é a que se baseia no Princípio

dos Trabalhos Virtuais (PTV), sendo a única que é abordada nesta publicação.

1.3 – Breve história do MEF

Em [1.2] encontra-se uma descrição detalhada da evolução do método dos elementos

finitos ao longo do tempo. Em [1.3] é efectuado o seu enquadramento com outros

métodos da mesma família. Apresenta-se em seguida apenas uma breve referência às

principais fases do desenvolvimento do MEF.

Na generalidade dos casos, é muito difícil definir a data em que determinado avanço do

conhecimento foi efectuado. No caso particular do MEF, é referido por vários autores

que a publicação mais antiga em que é utilizada a designação “elemento finito” é o

artigo [1.4], que data de 1960 e tem como autor Ray Clough. Anteriormente eram já

conhecidas algumas técnicas que vieram a ser incorporadas no MEF, sem este aparecer

ainda com as principais características que hoje em dia possui. Os grandes passos do

desenvolvimento do MEF, que o conduziram ao formato que actualmente apresenta

maior aceitação, foram dados na década de 60 e início da de 70. Inicialmente os

elementos finitos mais comuns eram os triangulares e os tetraédricos, passando-se mais

tarde a dar preferência aos quadriláteros e aos hexaedros.

                                             (3.3) 

Para o autor, se for possível calcular todas as integrais estendidas aos sub domínios Vi, 

basta efetuar o somatório correspondente ao segundo membro da função (3.2) para se obter a 

integral estendido a todo o domínio a ser analisado. Como cada sub-domínio Vi corresponde a 

um elemento finito de geometria simples (e.g., segmento de reta, triângulo, quadrilátero, 

tetraedro, paralelepípedo, etc.). O somatório indicado na função (3.2) vai dar origem à 

operação designada assemblagem, que apresenta muitas semelhanças com a que é efetuada 

nas estruturas reticuladas (COOK, 2002). 

Ainda segundo Azevedo (Op. Cit.), a análise através do Método dos Elementos Finitos 

(MEF) apresenta atualmente um nível de desenvolvimento que permite a sua utilização pela 

grande maioria dos projetistas estruturais. Enquanto que no passado muitos dos utilizadores 

do MEF estavam também envolvidos na respectiva programação de softwares em 

computadores, verifica-se hoje em dia que a quase totalidade dos projetistas estruturais apenas 

se preocupa com a utilização do correspondente software e com a interpretação dos resultados 

obtidos. Devido à grande complexidade associada ao desenvolvimento de modernos 

programas de computador dispondo de uma interface gráfica intuitiva, o desenvolvimento de 

software tem sido cada vez mais restringido às empresas especializadas. Porém, faz-se 

necessário o domínio técnico por parte do projetista, afim de possibilitar a análise e seleção 

dos softwares mais adequados à necessidade de avaliação, contemplando o maior numero 

possível de variáveis.  
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Akin (2010) descreve o conceito básico por trás do MEF, caracterizando-o como a 

substituição virtual de qualquer forma complexa física pela união (ou somatória) de um 

grande número de formas geométricas simples (como p.ex.: triângulos) que são combinados 

corretamente de forma a representar o modelo original a ser analisado. As formas mais 

simples menores são chamadas de elementos finitos porque cada uma ocupa um pequeno, 

porém finito, sub-domínio que representa modelo original da peça. O autor sugere um 

exemplo muito simples de se dividir e somar este processo, a partir do cálculo da área da 

forma arbitrária mostrada na Figura 3.16 (elemento à esquerda). 

Segundo o autor, se fossem conhecidas as equações das curvas delimitadoras, em teoria, 

poderiam ser desenvolvidas integrais para se obter a área delimitada. 

 

 
 

Figura 3.16 – Representação esquemática de uma área grosseiramente gradeada (AKIN, 2010) 

 

Alternativamente, é possível através do MEF dividir a área em um conjunto fechado 

de triângulos (cobrindo a forma como uma malha) e calculando-se a soma das áreas dos 

triângulos individuais: 
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with a mesh) and sum the areas of the individual triangles:
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Now, you have some choices for the type of triangles. You could pick
straight sided (linear) triangles, or quadratic triangles (with edges
that are parabolas), or cubic triangles, etc. The area of a straight-
sided triangle is a simple algebraic expression. Number the three
vertices in a counter-clockwise order, then the area is Ae = [x1(y2 !
y3) + x2(y3 ! y1) + x3(y1 ! y2)]/2 and its centroid is located at
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Similar expressions give the moment of inertia components. Thus,
you just have to extract (gather) the element vertices coordinates
from the mesh data in order to compute the area of a straight
sided triangle. The area of a curved triangle is also relatively easy
to calculate by numerical integration, but is computationally more
expensive to obtain than that for the linear triangle. The first
two triangle mesh choices are shown in Figure 1.1 for a large
element size. Clearly, the simple straight-sided triangular mesh (on
the left) approximates the area very closely, but at the same time
introduces geometric errors along a curved boundary. The boundary
geometric error in a linear triangle mesh results from replacing a
boundary curve by a series of straight line segments. That geometric
boundary error can be reduced to any desired level by increasing the
number of linear triangles. But that decision increases the number of
calculations and makes you trade off geometric accuracy versus the
total number of required area calculations and summations.

Area is a scalar, so it makes sense to be able to simply sum
its parts to determine the total value, as shown above. Other
physical quantities, like kinetic energy, strain energy and mechanical
work, can be summed in the same fashion. Indeed, the very first
applications of FEA to structures was based on minimizing the
energy stored is a linear elastic material. The FEM always involves

                           (3.4) 

A partir do resultado, é possível então fazer algumas opções para o tipo de triângulos. 

Podem ser escolhidos triângulos retos, triângulos equiláteros ou através de função quadrática 

(com arestas que são parábolas), ou através de triângulos cúbicos, etc.  
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A área de um triângulo reto em frente e verso é uma expressão algébrica simples.  

 

Na próxima etapa, numera-se três vértices em sentido anti-horário, então a área é Ae = 

[x1 (y2 - y3) + x2 (y3 - y1) + x3 (y1 - y2)] / 2 e o posicionamento espacial do seu centro de 

gravidade (cg) seria obtido através da equação (3.5): 

 

!"#"$%&%'%(%#$&)#)'*+"+&,-#,%.$+&/&012&+341563789

:&63745&+;1<=>1?1;&.@A419B1=C&,3D&.><D&'>5D

B>>EFGGHHHDH37459;1A3389D;3IG<=C1=<<71=CGJJKLDB>I4

July 14, 2010 9:52 9in x 6in b938-ch01 FA

! Finite Element Analysis Methods ! 3

with a mesh) and sum the areas of the individual triangles:

A =
n!

e=1

Ae =
n!

e=1

"

Ae

dA.

Now, you have some choices for the type of triangles. You could pick
straight sided (linear) triangles, or quadratic triangles (with edges
that are parabolas), or cubic triangles, etc. The area of a straight-
sided triangle is a simple algebraic expression. Number the three
vertices in a counter-clockwise order, then the area is Ae = [x1(y2 !
y3) + x2(y3 ! y1) + x3(y1 ! y2)]/2 and its centroid is located at

xe
cg =

x1 + x2 + x3

3
, ye

cg =
y1 + y2 + y3

3
.

Similar expressions give the moment of inertia components. Thus,
you just have to extract (gather) the element vertices coordinates
from the mesh data in order to compute the area of a straight
sided triangle. The area of a curved triangle is also relatively easy
to calculate by numerical integration, but is computationally more
expensive to obtain than that for the linear triangle. The first
two triangle mesh choices are shown in Figure 1.1 for a large
element size. Clearly, the simple straight-sided triangular mesh (on
the left) approximates the area very closely, but at the same time
introduces geometric errors along a curved boundary. The boundary
geometric error in a linear triangle mesh results from replacing a
boundary curve by a series of straight line segments. That geometric
boundary error can be reduced to any desired level by increasing the
number of linear triangles. But that decision increases the number of
calculations and makes you trade off geometric accuracy versus the
total number of required area calculations and summations.

Area is a scalar, so it makes sense to be able to simply sum
its parts to determine the total value, as shown above. Other
physical quantities, like kinetic energy, strain energy and mechanical
work, can be summed in the same fashion. Indeed, the very first
applications of FEA to structures was based on minimizing the
energy stored is a linear elastic material. The FEM always involves

     (3.5) 

 

A resistência de um material se refere às respostas deste quando submetido à ação de 

esforços expressos através a partir da função de tensões e/ou deformações (DIETER, 1961). A 

partir desta definição, pode-se concluir que a aplicação do método dos elementos finitos tem 

como objetivo viabilizar a determinação do estado de tensão e da deformação de sólidos de 

complexidade e geometria variados, estes sujeitos a carregamentos mecânicos e/ou térmicos. 

Desta forma, a tensão é uma reação de um determinado material diante de um carregamento, 

sendo diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à geometria do 

corpo constituído por este (DIETER, 1981). As tensões podem ser de tração, compressão e 

cisalhamento, e suas distribuições podem ser observadas através das deformações ocorridas 

no corpo. 

Ao admitir que um material não escoa sob estados hidrostáticos de tensões, a teoria de 

von Mises impõe que a máxima energia acumulada somente na distorção do material 

analisado não pode ser igual ou maior que a máxima energia de distorção encontrada para o 

mesmo material num ensaio uniaxial de tração. Tensões de von Mises são magnitudes físicas 

proporcionais à energia de distorsão. Em engenharia estrutural são utilizadas no contexto das 

teorias de falha como indicadoras de um bom desempenho para materiais dúcteis. O critério 

de tensão de von Mises máxima é baseado na teoria Mises-Hencky, também conhecida como 

teoria de energia de cisalhamento ou teoria de distorção máxima (KUROWSKI, 2005), muito 

utilizada pelos principais softwares de análise por elementos finitos. 
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Figura 3.17 – Estado geral de tensão representado por três tensões normais: σx, σy e σz ; e por seis tensões de 

cisalhamento: τyz, τyx, τzy, τzx, τxy e τxz, Adaptado de Kurowski (2005) 
 

A tensão de von Mises (σeq), pode ser expressa pelas tensões representadas na Figura 

3.18, e pode ser calculada a partir da equação: 

 

 (3.6) 

 

Nos termos das tensões principais σ1, σ2 e σ3, a tensão de von Mises é expressa por: 

          (3.7) 

 

A teoria diz que um material maleável começa a ceder em um local onde a tensão de 

von Mises se torna igual ao limite de tensão. Na maioria dos casos, o limite de escoamento é 

usado como limite de tensão. No entanto, softwares como o SolidWorks permitem o uso da 

tração máxima ou definir o seu próprio limite de tensão (KUROWSKI, 2005) 

σvon Mises = σlimite                                                                      (3.8) 
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Ainda segundo este autor, o limite de escoamento é uma propriedade dependente de 

temperatura, e o valor especificado para este deve levar em consideração a temperatura do 

componente.  

O fator de segurança então, pode ser calculado por: 

Fator de Segurança (FOS) = σlimite / σvon Mises                         (3.9) 

Podendo ainda este ser pré-determinado em função da aplicação do produto. 

No caso de cisalhamento puro τ, a tensão de von Mises pode ser expressada como: 

σvon Mises = (3)1/2 τ                                                                     (3.10) 

 

E a falha ocorrerá se: 

τmáx = 0,577 σescoamento                                                              (3.11) 

Como uma ferramenta para análise em engenharia, o MEF é usado para resolver 

problemas que variam de muito simples a muito complexos. Para Kurowski (2005), o objetivo 

final do uso do MEF como uma ferramenta de projeto é mudar o paradigma do processo de 

concepção de ciclos repetitivos de "design – protótipo - teste", para um processo de 

racionalização, onde os protótipos físicos não sejam mais utilizados como ferramentas de 

projeto, sendo necessários apenas para verificação do projeto final. Com o uso do MEF, o 

design de iterações é levado do espaço físico da prototipagem e testes para o espaço virtual de 

simulação em computador (Figura 3.18): 

 
Figura 3.18 – Processo de Desenvolvimento de Produtos: método tradicional e método orientado por MEF 

(KUROWSKI, 2005) 
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No processo de design da embalagem, são considerados os fatores tecnológicos 

delimitantes relacionados ao material e ao processo de fabricação, os quesitos de usabilidade e 

adequação às necessidades de conter, proteger e transportar, os quesitos de estética e 

comunicação, dentre outros tantos que são considerados nas metodologias tradicionais de 

design. Segundo FORTI (2005), a partir da década de 1990, os profissionais de design 

vivenciaram o impacto da revolução digital em sua metodologia de trabalho e tiveram de 

adaptar sua forma de trabalho às novas ferramentas. Essas novas tecnologias, ainda segundo o 

autor, oferecem uma gama de possibilidades que aceleram os processos de projeto e 

produção. 

Os conceitos de projeto, por exemplo, oriundos de esboços feitos à mão, apesar de 

apresentarem vantagem em relação às representações verbais, são bidimensionais e estáticos, 

exigindo dos observadores uma grande capacidade cognitiva para interpretar e transformar a 

figura em um objeto tridimensional, mentalmente (FORTI, Op. cit.).  

Quando se trata de design de embalagens e é analisado o projeto de uma garrafa de água 

mineral, por exemplo, o processo se torna ainda mais complicado por causa da necessidade de 

se avaliar ainda a composição entre a forma e o sistema comunicacional, representados pelo 

frasco e rótulo, respectivamente. Fatores como proporção, simetria e legibilidade, além da 

possibilidade de avaliação de diversas opções de cores, texturas e formas, devem ser 

considerados criteriosamente. Quanto mais próxima da condição real do produto final, mais 

fácil e mais instrumentalizada será essa avaliação. 

Outro aspecto relevante a ser avaliado em um processo de design de embalagem é a 

questão da volumetria, ou capacidade de contenção do frasco (MOURA & BANZATO, 

1990). Às vezes os esboços e renderings manuais trazem uma carga de expressividade e 

proporções visuais que se perdem totalmente quando do detalhamento técnico-dimensional 

preciso, onde o volume requerido não condiz com a representação bidimensional. Em alguns 

casos é possível dizer que a embalagem corre o risco de sequer ficar de pé, apresentando uma 

forte tendência para instabilidade quando as medidas são ajustadas à condição e critérios 

definidos na etapa de planejamento do projeto. Nesse caso, o uso de formas orgânicas 

dificulta a adequação volumétrica obtida com cálculos manuais, em que geometrias 

complexas demandam ferramentas apropriadas para tanto. Coincidentemente, podemos notar 
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que o avanço nas tecnologias de softwares de modelação tridimensional paramétrica 

proporcionou, paralelamente, uma evolução projetual, no que tange às possibilidades formais 

verificadas nas garrafas e frascos lançados recentemente. A técnica auxilia e passa a ser 

importante componente do processo criativo no desenvolvimento de embalagens e, nesse 

contexto, a tecnologia conhecida como Computer Aided Design (CAD) tem se mostrado uma 

importante ferramenta. 

A justificativa do uso dessa tecnologia pelas funções mais populares, mais conhecidas, 

já se mostra devidamente embasada. Porém, os softwares CAD têm diversas outras 

ferramentas que, pela sua própria natureza de concepção comercial, se adéquam, na medida 

em que apresentam opções de “customização” de menus e comandos, aos diversos campos do 

conhecimento e áreas de atuação projetual, dentre as quais podemos citar os projetos 

mecânicos, civis, navais, arquitetônicos, dentre outros tantos. Especificamente para o campo 

de desenvolvimento de embalagens, em particular as embalagens estruturais, como garrafas, 

potes, frascos, etc.  

O desenvolvimento de embalagens fazendo-se uso de um sistema CAD baseia-se na 

representação computacional de um modelo paramétrico. Esta representação virtual permite a 

produção, a geração da documentação técnica de fabricação, e a possibilidade da utilização de 

métodos numéricos para realizar simulações sobre o modelo como uma alternativa à 

construção de protótipos reais (FORTI 2005). 

A primeira vantagem na utilização de tecnologia CAD em projetos de embalagens está 

na migração de conceitos visuais bidimensionais para tridimensionais, o que proporciona 

rapidez na geração de opções mais variadas de formas, cores, texturas, etc., estas já dentro de 

condições projetuais próximas da realidade requerida, com relação à volumetria e 

capacidades, proporcionando possibilidade de avaliação de alternativas de design e estética 

mais condizentes. A possibilidade de avaliação de rótulos e de composições também é 

facilitada. Segundo FABRICIO & MELHADO (2002),  

...a representação e a comunicação representam tanto uma forma de apresentar as 
soluções desenvolvidas (desenhos técnicos, maquetes, modelos virtuais) para serem 
executadas ou apreciadas, como uma forma de apoio e extensão ao desenvolvimento 
intelectual das soluções projetuais (esboços, simulações). 
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A modelagem precisa da embalagem é denominada modelagem paramétrica. SPECK 

(2005) determina que  

...o termo paramétrico pode ser definido como qualquer conjunto de propriedades 
físicas cujos valores determinam as características ou comportamento de algo. O 
projeto paramétrico permite gerar uma variedade de informações sobre seu desenho, 
como por exemplo propriedades de massa. Para obter estas informações, é necessário 
primeiro modelar suas partes ou peças componentes. 

Os modelos paramétricos então deixam de ser apenas desenhos e passam a ser tratados 

como partes ou entidades virtuais que compõem o produto, sendo possível sua manipulação 

em diferentes softwares intercambiáveis entre si através da compatibilidade de leitura dos 

arquivos.  

Um modelo paramétrico é a representação fiel do produto final e nele podem ser 

simulados a aplicação de materiais e todas as suas propriedades, inclusive físicas. Esta 

ferramenta é denominada CAE - Computer Aided Engineering (engenharia auxiliada por 

computador). Esse modelo pode ser exportado para outros softwares e podem ser feitas 

intervenções, caracterizando a ferramenta como importante meio de condução de projetos 

multidisciplinares e de engenharia simultânea. A partir dele, também é possível a 

comunicação com máquinas operatrizes, através de interfaces com softwares de CNC 

(comando numérico computadorizado), para a fabricação dos moldes e ferramentais, o que é 

denominado CAM – Computer Aided Manufacturing (fabricação auxiliada por computador). 

Sabe-se ainda que um ponto importante a ser avaliado em uma embalagem é a sua 

resistência física, que deve ser calculada levando-se em conta todos os esforços a que esta se 

submete, em todo o seu ciclo de vida útil. Isto determina a necessidade de uma nova etapa, de 

prototipagem rápida e testes virtuais, aplicáveis onde a limitação de custos não permita a 

condução e execução de protótipos físicos funcionais.  

A execução de protótipos em modelação tridimensional com o uso de tecnologia 

CAD/CAM/CAE (Figura 3.19), facilita o processo e reduz os custos associados ao 

desenvolvimento. O acesso às tecnologias de prototipagem também permitem essa agilidade e 

confiabilidade ao processo de desenvolvimento.  
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Figura 3.19 - Protótipo virtual para teste de simulação de pressão de envase. Software MEF – SolidWorks® 

 

Segundo Forti (2005), o uso da prototipagem virtual, por exemplo, pode reduzir o 

tempo de desenvolvimento, diminuir os custos e melhorar a qualidade. Segundo o autor: 

Pode-se dizer ainda que a prototipagem virtual possibilita que testes impossíveis de 
serem realizados com protótipos físicos (ou praticamente inviáveis, devido ao custo 
elevado ou risco a vida humana) sejam executados no computador. Além disso, os 
testes virtuais podem ser realizados inúmeras vezes e explorando as mais diversas 
possibilidades, praticamente sem nenhum custo adicional. Apresentam ainda a 
vantagem de registrar os dados da experiência de uma forma muito mais precisa que 
os métodos convencionais. 

Os maiores custos de desenvolvimento de embalagens estão relacionados à confecção 

do ferramental ou molde e, portanto, não é possível, neste caso, a confecção de um molde 

unicamente para a realização de um teste, quando, na escassez de recursos financeiros, é 

fabricado apenas um molde de cada modelo a ser desenvolvido. Em grandes empresas, cuja 

escala de produção é muito maior, toma-se a fabricação de diversos moldes, sendo possível a 

execução de um deles como protótipo e de forma que, em caso de falha, possa ser substituído 

ou alterado o projeto inicial. O mesmo se reflete na condução de adequações ou modificações 

após fabricação da pré-série, quando neste caso específico, são mínimas e na maioria das 

vezes reduzidas a pequenos ajustes ou regulagens. Daí surge a necessidade do uso de 

ferramentas que propiciem a máxima confiabilidade ao processo.  
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Conforme já descrito, o entendimento da cinética do preenchimento da cavidade do 

molde, bem como a termodinâmica envolvida (MARCONCINI & RUVOLO FILHO, 2006) é 

fator fundamental, tendo em vista a influência dos fatores relacionados ao material e ao 

processo, bem como a interferência do design do frasco neste contexto. 

Grande parte dos estudos que vêm sendo conduzidos nos últimos anos está focada na 

compreensão do processo, com a finalidade de tentar equacionar o projeto da pré-forma e de 

como as condições de sopro influenciam na distribuição de material ao longo dos frascos e 

garrafas (SCHIMIDIT, F. et al., 1996; SCHIMIDIT, F. 1995; HARTWING, K. & 

MICHAELI, W., 1995a-b; RYAN, M. E. & GARCIA-REJON, A., 1994; HAESSLY, W. P. 

& RYAN, M. E., 1993). Nestes, com exceção dos estudos de Haessly & Ryan (op. cit.), pouca 

ou nenhuma ênfase tem sido dada à estrutura final e propriedades da garrafa. 

Oportunamente, o entendimento do preenchimento da cavidade do molde é de vital 

importância porque poderá influenciar as propriedades do material após ser configurado em 

frasco, bem como a quantificação das propriedades relacionadas ao peso molecular e teor dos 

comonômeros. Contudo, a literatura atual é escassa em termos de registro de pesquisas que 

envolvam a análise estrutural de garrafas produzidas através do processo ISBM, 

especialmente quando se necessita de subsídios que permitam a avaliação da viabilidade de 

fabricação a partir de pré-formas já configuradas, o que denota o ineditismo do presente 

trabalho. A seguir serão descritos os principais trabalhos relacionados à simulação via MEF 

do processo de desenvolvimento de garrafas a serem fabricadas através do processo ISBM. 

Erbulut et al. (2007) avaliaram o processo de moldagem por estiramento e sopro de 

frascos de PET com capacidade nominal de 600 mL, usando o software de simulação por 

elementos finitos B-SIM, da empresa Accuform, de origem Tcheca. Os autores importaram 

um modelo tridimensional CAD da geometria da pré-forma a ser utilizada na fabricação e 

programaram no software as variáveis do processo de moldagem por estiramento e sopro para 

execução da simulação. Neste trabalho os autores focaram seus esforços apenas na 

investigação sobre a distribuição de espessura, o alongamento e as tensões de von Mises. 

 Demirel et al. (2007) desenvolveram estudo similar ao desenvolvido por estes autores, 

porém com foco na otimização do desenho da base destinada a garrafa de 1.500mL para 

bebidas carbonatadas, visando a redução de falhas por stress-cracking. O modelamento e 
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aprimoramento das geometrias CAD do novo modelo de base foram desenvolvidos através do 

programa CATIA V5 R14, do fabricante norte-americano IBM, com o qual também foi 

simulado o processo de moldagem por estiramento e sopro a partir de um molde virtual. 

Como resultado deste trabalho, os autores propuseram uma nova concepção formal de base 

petalóide baseada nos resultados de avaliação dimensional. 

 Mukherjee (2006) desenvolveu um modelo analítico com a finalidade de simular o 

comportamento de garrafas para água mineral oriundas de pré-formas de baixa gramatura de 

PET, frente a esforços aplicados de cargas superiores e laterais. O objetivo deste autor seria a 

avaliação de projetos frente às solicitações logísticas do processo de fabricação, envase e 

distribuição. O modelamento proposto por ele permite a avaliação a partir de uma previsão da 

distribuição de espessura de material nas paredes da garrafa, a qual deve ser conduzida em 

software de simulação do processo de sopro aliado à possibilidade de simulação dos esforços 

via prototipagem virtual. O estudo provou a eficiência da aplicação do modelo em análise de 

desempenho, eliminando com isso a necessidade onerosa de prototipagem física do projeto do 

recipiente. A redução do peso das garrafas também pode ser considerada uma meta, 

considerando os impactos ambientais causados pelas embalagens, sendo que frascos de PET 

contribuem mais para a degradação do meio ambiente que as outras embalagens (vidro e 

alumínio), pelo seu alto potencial de geração de névoa fotoquímica (GUIMARÃES VALT, 

2004). 

Masood & Tjioe (2006) avaliaram a estabilidade dimensional de um projeto de frasco 

de PET a partir da simulação virtual de carga superior. Os testes foram feitos através do 

software PRO/Mechanica da empresa norte-americana PTC e permitiram a identificação, a 

partir da visualização da distribuição de energia de deformação, dos pontos frágeis do frasco, 

permitindo aos projetistas adequarem a distribuição de espessuras e a alocação de elementos 

de reforço estrutural. O uso do software permitiu aos autores a execução de diversos testes de 

simulação a partir de análises de carregamento superior e de esmagamento. 

O trabalho de Dijk et al. (1998), cujo objetivo foi analisar a deformação crítica durante 

a aplicação de vácuo em uma garrafa de corpo cilíndrico e estabelecer uma relação para com a 

espessura de parede, foi executado a partir da simulação de testes virtuais em software MEF. 

Os autores fizeram uso de modelagens paramétricas de frascos e conseguiram simular 
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virtualmente a compressão lateral a partir de planos horizontais sob velocidade controlada e 

mantendo-se a pressão interna constante durante os testes. O resultado estabeleceu que não 

existe relação significativa entre as variáveis analisadas, tendo em vista que foram simuladas 

situações nas quais foram aplicadas garrafas de seção quadrada, com quinas arredondadas. A 

execução destes testes em ambiente virtual viabilizou a pesquisa, a qual ficaria 

demasiadamente se conduzida através do uso de protótipos físicos. 

Haddad et al. (2008) executaram análise estrutural de garrafas de PET, com o objetivo 

de comparação do desempenho de pré-formas aquecidas através de micro-ondas sob três 

valores de potencia diferentes (700W, 800W e 900W), além de pré-formas aquecidas em 

forno infravermelho convencional. Os autores combinaram o uso de dois softwares distintos, 

sendo um destinado à simulação da moldagem por estiramento e sopro e outro para a 

simulação de esforços e condições de carregamento e pressão interna. As avaliações 

permitiram a identificação de pontos fracos na garrafa e eliminação destes, a partir de 

modificações nos parâmetros de processo no programa de simulação computacional do 

processo de sopro. 

Dentre outros trabalhos, podemos citar ainda trabalhos relacionados à análise 

termodinâmica (MARCONCINI & RUVOLO FILHO, 2006), avaliações e simulações da 

aplicação do PET em substituição a outros materiais (DEFOSSE, 2000), simulações de 

aplicações para análise de deformação e resistência (HUANG & HUANG, 2005; 

KARALEKAS et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2000; e VAN DIJK  et al., 1998). Com relação 

às aplicações de modelagens paramétricas, podemos citar Dooling et al. (2002), Adams, 

Buckley & Jones (2000), Chua & Lye (1998), Buckley, Jones & Jones (1996),  Buckley & 

Jones (1995) e o trabalho de Adams (1995). 

Diversos pesquisadores desenvolveram trabalhos relacionados as simulações do 

processo de moldagem por estiramento e sopro, dentre os quais podemos citar os trabalhos de 

Yang et al. (2004), Yang et al. (2002), Menary (2001), Wang et al. (2000), Menary et al. 

(2000), Chung (1998) e de McEvoy et al. (1998).  Para o direcionamento de metodologia de 

execução de simulações, podemos citar o trabalho de Hibbitt et al. (2002), os quais 

descreveram procedimentos para execução de ensaios e testes virtuais em frascos de PET. 
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3.9 Pré-forma e design do frasco 
 

Conforme já evidenciado, as propriedades mecânicas de garrafas de PET são 

significativamente afetadas pelo processamento do sopro. Consequentemente, segundo 

Michaeli & Leopold (2010), o modelo de desempenho estrutural dessas garrafas, bem como a 

espessura das paredes, dependem das propriedades do material e das variáveis do processo, 

dentre elas a relação pré-forma x garrafa. 

Baseado nesta consideração, no processo de desenvolvimento de uma nova garrafa, o 

projetista deve ter conhecimentos técnicos suficientes para projetar um frasco que se adapte às 

condições do processo ISBM, além de projetar a geometria da pré-forma (Figura 3.21) 

necessária para obter o formato desejado ou adaptar o projeto a uma pré-forma disponível. 

 

 
Figura 3.20 – Exemplo de pré-forma PET de 22g, destinada à fabricação de garrafa de 500mL para água mineral 

com gás. 
 

Segundo Masood, Satyanarayana & Erbulut (2006), no processo de desenvolvimento de 

garrafas para bebidas, por exemplo, diversos softwares CAD são utilizados. Os sistemas de 

modelagem paramétrica CAD, segundo esses autores, apresentam uma peculiaridade, em que 

é possível modelar objetos que representem ou que sejam o resultado de complexas operações 

booleanas de diferentes componentes geométricos que respeitam restrições determinadas de 

forma semelhante mesmo tendo geometrias diferenciadas. A modelagem paramétrica, a partir 
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desta definição, vem sendo utilizada como uma metodologia aplicada ao design conceitual, 

análise de tolerâncias e interferências de montagem, simulações cinemáticas e simulações de 

montagens e esforços. 

Estes mesmos autores apontam para os principais fatores que influenciam o 

desenvolvimento de frascos através do processo de injeção e sopro: 

• Relações entre o gargalo e o fundo da garrafa para com a sua cintura (gargalos, bases e 

cinturas muito estreitos ou muito largos, determinando grandes reduções de seção no 

sentido da altura do frasco); 

• Determinação de superfícies planificadas, arestas ou raios de curvatura 

demasiadamente retos; 

• Desconsideração da variabilidade de espessura, que acontecem principalmente na 

junção entre painéis laterais e cantos: painéis planos não determinam espessuras 

uniformes e a região dos ombros passam a ter menor resistência; 

• Frascos soprados devem ter raios de concordância generosos: devem ser empregados 

sempre que possível nos cantos, nervuras e bordas. Tais partes devem possuir mais 

uniformidade na espessura de parede; 

• Toda a concepção da garrafa deve considerar uma elasticidade, para que em impactos 

provenientes de possíveis quedas a energia possa ser absorvida e o frasco não se 

rompa; 

• O projeto deve incluir características estruturais que tenham benefícios e contemplem 

a estética. Vigas decorativas, verticais ou circunferenciais, podem obviamente 

proporcionar rigidez a um recipiente. 

Portanto, o design do recipiente torna-se mais viável a partir do auxílio computacional 

(CAD 3D), em sistemas nos quais o modelo sólido geométrico possa ser desenvolvido por 

completo, com todas as suas características. Neste ambiente é possível predeterminar as 

espessuras das paredes do recipiente e calcular com precisão a sua capacidade volumétrica. 

Em alguns casos, as análises por métodos de elementos finitos pode ser utilizadas para 

determinar a distribuição otimizada de material, mesmo nas formas mais complexas, o que se 
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torna necessário em recipientes que demandam maior desempenho, como nos utilizados para 

bebidas carbonatadas. A utilização destes sistemas 3D se torna ainda mais necessária quando 

tratamos de superfícies complexas e orgânicas, como o exemplo do projeto da garrafa da água 

mineral Ty Nant, do país de Gales (ANTONELLI, 2004). São mostrados a seguir os esboços 

de desenvolvimento do conceito do frasco (Figura 3.21-a), o frasco propriamente dito, no qual 

podemos evidenciar a complexidade da geometria (Figura 3.21-b) e do respectivo molde 

produzido para o processo de sopro, em cuja confecção também foi utilizada a geometria 3D 

aplicada no processo de usinagem CNC (Figura 3.21-c). 

 

(a) (b)  (c)   
Figura 3.21 – Registro de etapas do desenvolvimento do conceito do frasco da Água Mineral Ty Nant  do País 

de Gales (ANTONELLI, 2004) 
 

O peso do recipiente está relacionado inicialmente com o peso da pré-forma utilizada 

para o sopro, tendo em vista que o material desta é distribuído ao longo da superfície do 

molde. Porém, este é determinado também em função do volume nominal do frasco e da 

aplicação necessária. A Figura 3.22 apresenta algumas faixas de peso indicativo (e mostra 

como as exigências podem variar consideravelmente) em função do volume do recipiente para 

diferentes aplicações.  
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Figura 3.22 – Relação entre o volume da garrafa (eixo x) e a gramatura da pré-forma (eixo y). 

 

Ao acabamento do pescoço do frasco, onde estão localizados o anel de centragem e a 

rosca na qual será montada a tampa, é dado o nome de acabamento. O acabamento, além de 

determinar o tipo e modelo de tampa e vedação a ser aplicado no produto final envasado, tem 

uma contribuição essencial no peso final do recipiente. Tipicamente são utilizados dois 

tamanhos com as dimensões de rosca de 28 e de 38 mm, ambas com variações de design 

diferentes. Nos últimos anos tem surgido uma diversidade de opções diferenciadas de 

sistemas de fechamento e lacre, porém sua disseminação é condicionada à popularização ou 

disponibilidade de recursos econômicos de um determinado fabricante de produtos de 

consumo em manter toda uma cadeia de fornecimento baseada em demanda de escala. Os 

formatos comumente utilizados, fazendo-se valer da popularização a partir da padronização 

do sistema acabamento-tampa são os formatos BPF (Bristish Plastics Federation), PCO 

(Plastic Closure Only) e Twist-off (Figura 3.23).  

 

 
Figura 3.23 – Tipos mais comuns de acabamentos: BPF, PCO e Twist-off (BLAKEBOROUGH, 2002) 
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Porém, o formato de gargalo atualmente utilizado em maior escala está sendo 

substituído por outro desenvolvimento que permite que as empresas utilizem os mesmos 

recursos de equipamentos atualmente empregados e economizarem através da redução de 

peso. O gargalo atual (PCO 1810, de 28mm) pesa 5.04 gramas e o novo gargalo (PCO 1881), 

da tampa Alcoa pesa apenas 3,66 gramas, gerando economia de 27 % do material utilizado no 

gargalo da garrafa, economia grandiosa se considerarmos a escala de produção (Figura 3.24): 

 

 
Figura 3.24 – Novo formato de acabamento em processo de implantação no mercado nacional (PCO 1881) e 

comparação com o modelo atual (PCO 1810) 

 

Segundo Koch (2002), dois fatores são importantes para o processo de sopro quando se 

trata de determinar as dimensões do pescoço do frasco:  

1. o diâmetro interno na área do acabamento não pode ser menor do que o diâmetro 

máximo do recipiente dividido por 90% da razão de estiramento máximo 

permitido.  

2. O anel de centragem (saliência de suporte funcional ou anel de suporte do 

pescoço), que tem a função de permitir o transporte da pré-forma através das 

máquinas de sopro e envase, deve ser conservado durante o processo de sopro. 

Normalmente, o diâmetro do anel de suporte deve exceder o diâmetro da pré-

forma, abaixo da rosca. No formato PCO 28 mm, por exemplo, este anel tem 33 

mm de diâmetro. Para isso, deve ser considerada uma parte sem estiramento de 

comprimento mínimo de 4 mm (3 mm somados de 1 mm de tolerância para 
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garantir o deslize). Nota-se a utilização de medida nominal de 5 mm pela grande 

maioria dos fabricantes. 

Recursos tais como reforços e painéis são frequentemente aplicados para estabilizar o 

recipiente soprado, ao mesmo tempo em que visam reduzir o peso. O uso de formatos 

diferenciados também é relevante, quando é possível a adoção dos mesmos enquanto 

diferencial competitivo de marketing e os mesmos ainda proporcionem reforço estrutural ao 

frasco. Formas diferenciadas e características de contorno marcantes são naturalmente mais 

fáceis de serem alcançadas em seções de recipientes com menor demanda de espessura de 

parede. Particularmente, as altas temperaturas podem ser utilizadas em seções mais espessas 

da pré-forma para permitir a definição da forma desejada. Raios de concordância menores que 

1 mm de uma seção de contorno devem ser evitados. Em contraposição, onde se necessita 

maior definição de relevos, estes raios não devem exceder a 2 mm (KOCH, 2002; 

BLAKEBOROUGH, 2002). 

A definição do formato das bases dos recipientes é considerada como uma ciência em 

si (LYU & PAE, 2003). Existem muitas configurações diferentes, algumas das quais são 

mostrados na Figura 3.25,  determinadas por requisitos de aplicações ou simplesmente pela 

busca por diferenciação formal. Alguns formatos também são impulsionados por direitos de 

propriedade intelectual. Bases petalóides geralmente são utilizadas para recipientes sob 

pressão, embora em alguns casos, os projetos tipo base de champanhe também podem ser 

utilizados. Nesse caso, o reforço necessário para reduzir o risco da base estufar é conseguido 

através de adição de peso à base, através do aumento proposital da espessura nesta região do 

frasco. Bebidas não-carbonatadas normalmente têm uma base com forma côncava muito 

similar à adotada em garrafas de champanhe tradicionais de vidro.  

A estabilidade do frasco, em geral, é determinada por elementos estruturais 

adicionados à base, tais como reentrâncias e formas geométricas, tais como as utilizadas em 

recipientes hot-fill, destinados a líquidos que demandem envase à quente, tais como sucos, 

chás e repositores hidrolíticos, em cujos recipientes geralmente são adicionados elementos de 

desenho mais complexos na cúpula à base, como estruturas de reforço adicional para a 

estabilidade durante o enchimento à quente (temperaturas elevadas, da ordem de até 85 °C). 
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Cabe aqui citar que, para estas solicitações térmicas existem tipos e níveis de massa 

apropriados desta resina, com graus de cristalinidade maiores. 

 

 
Figura 3.25 – Exemplo formatos de bases aplicados em garrafas PET (KOCH, 2002) 

 

 O design da base é tão importante e complexo quanto o próprio projeto do frasco. 

Diferentes conceitos foram desenvolvidos, porém a configuração de base petalóide com cinco 

patas é certamente a solução mais frequente em nível mundial, que atende aos requisitos de 

estabilidade e de processamento. Porém, conforme já foi evidenciado neste estudo, o design 

dos elementos da base têm influência significativa em falhas por stress-cracking.  

Basicamente, segundo Lyu & Pae (2003), existem três pontos a serem observados (Figura 

3.26): 

1. O comprimento unitário do pé da base; 

2. A largura do espaçamento entre os pés da base; 

3. A altura livre da parte inferior da garrafa em relação aos pontos de apoio em solo. 

Segundo o estudo desenvolvido por estes autores, a determinação dimensional destes 

pontos citados tem impacto direto no grau de estiramento do material que se acumula nesta 
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região, e consequentemente no grau de cristalinidade e amorfismo estrutural. Os autores 

sugerem que quanto maiores forem o comprimento dos pés e a altura de folga da parte inferior 

e quanto menor for o espaçamento entre estes pés, menores serão as tensões de von Mises e as 

incidências de espessuras contendo material amorfo. Estas condições contribuem para redução 

efetiva da possibilidade de fraturas por stress-cracking. 

 

 
Figura 3.26 – Pontos a serem observados no projeto de bases petalóides (LYU & PAE, 2003) 

 

O estudo desenvolvido por Lyu & Pae foi embasado por extensos testes virtuais e 

simulações computacionais, conforme demonstrado na Figura 3.27.  

Os estudos de Silberman et al. (1998) indicam que, devido à grande variação no 

gradiente de temperatura no processo de sopro das garrafas, é possível encontrar até três 

subcamadas com graus de cristalinidade diferentes, em função da razão de estiramento. 

Segundo estes autores, a previsão de distribuição de espessura, com conseqüente avaliação 

das razões de estiramento, permitem ao projetista prever, a partir da localização na peça 

moldada, o desenvolvimento da força e rigidez nas garrafas ISBM, o que determina a 

capacidade de resistência à carga da mesma e a redução da incidência de stress-cracking. 

Michaeli & Leopold (2010) determinaram a distribuição de espessura da parede e as 

razões de estiramento local da garrafa soprada a partir de cálculos através de processos de 

simulação, que depois foram transferidos para a análise estrutural. As investigações desses 

autores apontam que a precisão da análise estrutural é significativamente melhorada através 

da aplicação da abordagem integrativa que desenvolveram, o que também justifica a aplicação 

destas técnicas de desenvolvimento com base em testes virtuais.  
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Figura 3.27 - Protótipo virtual para teste de simulação de pressão de envase no Software MEF – COSMOS 

(LYU & PAE, 2003) 
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3.10 Projeto da pré-forma 
 

Os principais formatos de pré-formas são descritos por Koch (2002) e são resumidos na 

Figura 3.28. Segundo este autor, o projeto individual de uma pré-forma é visto mais como 

uma arte que uma ciência. Na realidade, é uma questão complexa, pois a qualidade da pré-

forma, a forma do recipiente, as condições de reaquecimento e perfil de temperatura 

aplicáveis, bem como os parâmetros de estiramento e sopro, todos têm um impacto final na 

qualidade do frasco. No entanto, segundo o autor, é importante compreender a complexidade 

deste campo de múltiplas variáveis.  

 

 
Figura 3.28 – Principais formatos de pré-formas (KOCH, 2002) 

 

As relações entre o recipiente principal e pré-forma também são indicadas por este 

autor e são demonstradas na Figura 3.29. Blakeborough (2002) também descreve orientações 

na Figura 3.30 e Tabela 3.3, a seguir.  
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A razão de estiramento radial é a razão entre o diâmetro interno da pré-forma e do 

diâmetro externo do frasco em qualquer local do recipiente. Considera-se que, quanto maior o 

resultado desta razão, mais difícil será o sopro.  

A razão de estiramento axial é o comprimento ativo da pré-forma (isto é, o 

comprimento total menos a altura do pescoço menos parte não estendeu abaixo do anel de 

suporte (a qual varia, geralmente, entre 3 a 5 mm) menos a espessura da parede da pré-forma 

na base) dividido pelo comprimento estirado do recipiente (isto é, o comprimento total do 

frasco menos a altura do pescoço, menos a parcela não-estirada sob o pescoço).  

 

 
Figura 3.29 – Razões de estiramento propostas para nortear projetos de frascos. 

Variáveis: D= diâmetro; L= altura; S= espessura. Subscritos: b= garrafa; p= Pré-forma; ph= corpo da pré-forma; 
pg = base da pré-forma; ps= ombro da pré-forma (KOCH, 2002) 
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Figura 3.30 - Relações entre o recipiente principal e pré-forma (BLAKEBOROUGH, 2002) 

 

Tabela 3.3 – Razões de Estiramento típicos e ideais. 
Fonte: Adaptado de BLAKEBOROUGH (Op. Cit.). 
 

Razões de Estiramento (PET) Típicos Ideais 

Axial 2,0 a 2,5 2,2 
Radial (espessura média) 3,0 a 4,0 3,6 

Área 6,0 a 9,0 8,0 

 

Com referência ao comportamento estrutural de estiramento do PET, conforme já 

descrito, este material tem a propriedade de apresentar endurecimento - por encruamento - 

perceptível em uma situação de estiramento uniaxial em valores acima de 2 vezes. Portanto, 

este é o valor que, pelo menos deve ser alcançado no sentido axial para que sejam obtidos 

recipientes com distribuição de espessura de parede uniforme e consistente, de endurecimento 

por cristalização e equilíbrio desejado de tensões através desta transformação.  

Como também já foi exposto, durante o processo ISBM ocorre uma deformação 

biaxial: uma deformação axial, no sentido do comprimento da pré-forma; e outra radial, no 

sentido do diâmetro da mesma. O que se observa, tacitamente e na prática industrial, é o 

cumprimento destas regras determinadas pelas razões indicadas. Porém, cientificamente, 

ainda não foi evidenciada a existência de pesquisa que comprove ou justifique a determinação 

destes valores, expostos nas duas figuras anteriores, tendo em vista a complexidade de fatores 

que está associada a este processo, dentre eles a própria composição e configuração do 



57 

 

material que será soprado. Os autores justificam a utilização destes fatores, porém 

determinam uma tolerância de até +/- 15% em cima dos valores estipulados. Estas 

considerações nos levam a avaliar os limites para as razões de estiramento, mostrados nas 

Figuras 3.29 e 3.30 e nas Tabelas 3.3 e 3.4, pois sabe-se que na prática, mesmo que de forma 

tácita, os dados descritos conduzem a resultados relativamente eficazes.  

Localmente, em determinados pontos do recipiente e devido ao design incorreto do 

frasco, as razões de estiramento podem determinar espessuras de parede fora dos limites 

indicados, tanto para mais quanto para menos. Este é um resultado das características da 

forma do recipiente, a qual pode não permitir que o PET se estique na extensão desejada, 

acumulando maiores espessuras, ou mesmo, pode determinar espessuras inferiores em outras 

partes do recipiente em que o estiramento alcance níveis muito mais elevados. Isto se torna 

particularmente verdade nas seções centrais da base (Figura 3.31) e na parte do ombro e do 

pescoço das garrafas usualmente encontradas no mercado.  

 

 
Figura 3.31 – Distribuição do material analisada a partir da espessura da pré-forma (a) e resultado alcançado 

apos o sopro, avaliadas na seção da base da garrafa (b) (LYU & PAE, 2003) 
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Contudo, grande atenção deve ser dada no sentido de evitar situações de 

overstretching, nome dado estiramento excessivo oriundo do dimensionamento incorreto da 

relação pré-forma x garrafa. O alongamento excessivo em uma garrafa pode ser observado a 

olho nú, a partir da constatação de áreas enbranquecidas ou perolizadas, podendo ser riscadas 

com a unha. Isto é significativamente diferente do efeito de coloração esbranquiçada, causado 

por cristalização, resultante do aquecimento da pré-forma durante a fase de reaquecimento 

para moldagem. Esta última impediria o material de ser esticado até aos limites naturais.  

Uma vez que as dimensões básicas, tais como o comprimento da pré-forma e diâmetro 

interno da pré-forma são estabelecidas, torna-se relativamente fácil de predeterminar os 

demais parâmetros dimensionais do frasco. A espessura da parede das pré-formas pode ser 

determinada em função da relação da área de extensão que é dada na Tabela 3.4, através da 

multiplicação da espessura da parede do recipiente almejada em consideração e o peso total 

pretendido da pré-forma, conforme descrito na Figura 3.29 (ou seja, maior gramatura nas 

paredes mais espessas).  

 

Tabela 3.4 – Razões de estiramento radial em função da aplicação (TEKKANAT, 2002) 
 

Aplicações Faixas de Estiramento Radial (PET) 

Refrigerantes e bebidas carbonatadas 4,8 a 5,0 
Água mineral natural sem gás 4,6 a 5,0 
Óleos comestíveis e molhos 4,6 a 5,2 

Chás, sucos e néctares 4,4 a 4,8 
Garrafas de seção retangular ou quadrada 4,4 a 5,2 
Garrafas de formatos ovais ou especiais 4,4 a 5,6 

 

A espessura da parede da parte de baixo do anel de suporte, que não irá se estirar muito, 

geralmente é definida em 2 a 2,5 mm de parede em pré-formas básicas. O comprimento desta 

seção pode variar conforme o design do recipiente e as capacidades de processamento da 

moldagem por sopro e mesmo as máquinas de rotulagem e envase não deve ser menor que 4 a 

5 mm, mas também não devem ser maiores que de 8 a 15 mm. O aquecimento desta parte da 

pré-forma é uma tarefa delicada, já que é tão próximo ao ponto final do gargalo. Nota-se que 

o gargalo não deve ser aquecido, pois pode deformar a região da rosca e com isso perder sua 

função de promover o fechamento e vedação.  
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Como resultado de tudo o que foi dito, cada tamanho de recipiente tem uma gama 

específica de pré-formas que é adequada para combinar com as melhores condições de sopro 

e disponibilidade das mesmas no mercado. Por exemplo, pré-formas para frascos de dois 

litros não são adequadas para garrafas de 1,5 litro e vice-versa, como algumas das principais 

dimensões não podem corresponder a todos. Alguns designers frequentemente tentam 

adequar os moldes de injeção de forma a ajustar a pré-forma em algumas características, 

operações estas que são relativamente baratas de se realizar. No entanto, na maioria dos casos 

são obtidos resultados insatisfatórios no processo e do desempenho recipiente final, grande 

parte devido ao desconhecimento dos detalhes aqui descritos. 

A possibilidade de aumento das razões de estiramento já foi pesquisado por Hedia et 

al. (2010), realizando simulações via MEF, modelagens de sólidos complexos através do 

software SolidWorks, seguido de análises de elementos finitos com o software ABAQUS 

para calcular a tensão e deslocamento nas áreas para avaliar o comportamento da distribuição 

das tensões. O estudo foi aplicado no desenvolvimento de uma nova garrafa para óleos 

comestíveis. Entre outros, o resultado mais importante deste estudo foi a redução de 16,2 % 

no peso das garrafas, reduzindo o custo do material, e ocasionando em significativa melhora 

nas propriedades mecânicas. Porém, o estudo determinou também o desenvolvimento sine 

qua non de um novo formato de pré-forma, caracterizando a influência entre o design da pré-

forma e o design e performance do frasco. 

 

3.11 Projeto da garrafa 
 

Designers de garrafas PET (e também de pré-formas) não só devem estar familiarizados 

com as especificidades do processo de moldagem por estiramento e sopro, como também 

precisam compreender as propriedades físicas do material e a interferência destas no 

desempenho do recipiente (BLAKEBOROUGH, 2002). Alguns pontos-chave são definidos 

na escassa bibliografia técnico-científica disponível, citadas neste capítulo, porém grande 

parte da informação faz referência ao conhecimento empírico de quem atua no setor industrial 

de produção deste tipo de embalagem, ou mesmo disseminado através dos grandes fabricantes 
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de equipamentos e da própria matéria-prima, por experiência ou por meio de patentes e 

projetos tornados públicos, em conferências e reuniões individuais (KOCH, 2002). 

 A Figura 3.32, a seguir, identifica alguns pontos-chave que devem ser observados pelo 

projetista quando do desenvolvimento de projetos de frascos de PET orientados ao processo 

ISBM: 

 

 
Figura 3.32 – Pontos-chave para o desenvolvimento de projetos de embalagens para o processo ISBM. 

 

 Conforme mostrado na figura acima e não identificado em nenhuma bibliografia, é 

importante também o conhecimento do projetista quanto ao sistema de produção no qual a 

embalagem será inserida, pois alguns elementos componentes da mesma desempenham 

importante papel nesta adequação. Se a garrafa for transportada pelo gargalo, conforme as 

imagens mostradas à esquerda na Figura 3.32,  faz-se importante manter a integridade do anel 
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de centragem e da área livre de 3 a 5 mm logo abaixo (KOCH, 2002), para que a garrafa 

deslize por trilhos na planta produtiva conforme ilustrado.  

Porém, se a mesma for transportada através de esteiras de rolagem, o projetista deverá 

considerar pelo menos dois pontos de contato entre as faces das garrafas, visando a 

estabilidade durante a movimentação. Os pontos na Figura 3.32 estão destacados e, no 

produto ilustrado, estão em numero de três. A presença destes pontos permite ainda que as 

embalagens sejam unidas em embalagens secundárias de vendas, neste caso as packs 

compostas com material termoencolhível (película stretch) com 6 unidades (p.ex.:), 

preservando a integridade dos rótulos e da informação que carregam, tendo em vista que não 

existirá o contato físico de rótulo com rótulo. 

 A posição e tamanho do painel de rotulagem, além de interferirem no conceito, estilo e 

formato da garrafa, podem inviabilizar a produção, tendo em vista que são dimensões 

limitadas pela disponibilidade de regulagem no equipamento que fará esta operação, pós-

sopro.  

 O nível de envase, deve ser considerado no momento do projeto, também 

considerando as limitações do equipamento de envase, cuja operação de enchimento 

determina a inserção de um duto dentro do frasco de comprimento igual ao tamanho total da 

embalagem subtraído do nível de enchimento da mesma. Outras implicações quanto a este 

ponto abordado envolvem o cálculo volumétrico, prevendo que o nível de enchimento não 

fique muito abaixo do nível de transbordo, ou volume total, tecnicamente chamado de volume 

overflow (Volume OF), o que causará uma sensação de que a garrafa não está cheia 

completamente. 

 As próprias dimensões também são fatores a serem considerados, não somente no 

respeito às razões de estiramento e dimensionamentos estruturais-volumétricos, bem como 

quanto à usabilidade, proporcionando um bom uso e manuseio por parte do usuário. Cabe 

aqui citar embalagens que sequer cabem nos compartimentos de geladeiras, devido ao 

diâmetro ou altura demasiadamente avantajados.  
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Blakeborough (2002) define mais alguns pontos a serem observados, em complementação 

ao já exposto neste item: 

• Nível de enchimento (fill point) e volume total (overflow): observar restrições 

dimensionais (envase / transporte / varejo); 

• Restrições do shape (pressurizada / não-pressurizada): 

o Estilo de base (base da garrafa: champanhe, estilo petalóide, base plana, etc.); 

o Formação para aumentar a rigidez (vácuo / forças de fechamento-recravação); 

o Acabamento do pescoço (dimensões / identificação / adequação ao fabricante 

da tampa). 

• Tipo de Encerramento: 

o Sistema de retenção / recursos de selagem; 

o Inviolabilidade: à prova de crianças / derramamento; 

• Rotulagem / requisitos de decoração: 

o tamanho do rótulo / posição (travessão localização em base); 

o rótulo: recursos de proteção de logotipo / fabricante / marca de reciclagem na 

base; 

• Especificações de desempenho: 

o estabilidade (resistência à deformação); 

o resistência de carga superior (enchimento / empilhamento); 

o resiliência; 

o requisitos de espessura da parede. 

• Requisitos especiais de produto: 

o exigências de barreira; 
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o Retenção de carbonatação / entrada de oxigênio / umidade; 

o compatibilidade química com o liquido a ser envasado; 

o resistência à stress-cracking. 

• Considerações sobre o envase: 

o temperatura de enchimento (% de encolhimento devido à temperatura); 

o estabilidade na linha de enchimento e na manipulação; 

o método de aplicação da tampa (restrições de forma); 

o aplicação de rótulo / sistema de impressão direta 

• Considerações sobre exigências do consumidor: 

o rigidez aparente do recipiente (confiança por semântica); 

o facilidade de manuseio; 

o capacidade de escoar o líquido contido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

4 Parte Experimental 

 

4.1 Planejamento e Condução do Experimento 
Para consecução dos objetivos propostos neste trabalho, a partir da simulação da 

moldagem do PET através do processo ISBM, foi necessário estabelecer uma série de 

condições, métodos, materiais e recursos.  

Os procedimentos são descritos a partir da esquematização proposta na Figura 4.1: 

 

 
 

Figura 4.1 – Planejamento do processo de pesquisa. 
 

Etapa 1 – Definição do frasco a ser desenvolvido: 

As análises foram feitas a partir do desenvolvimento do projeto de um frasco de 500 mL 

de capacidade nominal, destinado a bebidas carbonatadas, utilizando pré-forma de 18 gramas, 

disponível no mercado regional, de gramatura inferior às usualmente empregadas em frascos 

destinados à esta categoria de produtos. Para esta categoria, no mercado regional, foi 

identificado o emprego de pré-formas de 22 e 23 gramas. O sucesso no empreendimento deste 



65 

 

experimento determinou o impacto da redução em cerca de 21% no peso da embalagem, com 

consequente impacto econômico, financeiro e ecológico. 

As pré-formas de 18 gramas usualmente são empregadas na produção de frascos da 

mesma volumetria, destinados à contenção de bebidas não-carbonatadas, principalmente água 

mineral sem gás. 

Etapa 2 – Seleção da pré-forma: 

 Foi identificada, junto a um dos principais convertedores da região metropolitana de 

Belo Horizonte/MG, um modelo de pré-forma com a gramatura de 18 gramas, a qual foi 

considerada ideal para iniciar o projeto de pesquisa, tendo em vista sua disponibilidade e 

aplicação na categoria de produtos proposta. 

 As dimensões da pré-forma estão representadas na Figura 4.2, a seguir, e o documento 

de desenho está no Anexo 1:  

 

(a) (b)  
Figura 4.2 – Dimensões (a) e fotografia (b) da pré-forma escolhida, de 18g 

 

O próximo passo dado foi a modelagem paramétrica em ambiente virtual da pré-

forma, de modo a viabilizar na Etapa 6 a condução das simulações virtuais do processo de 

sopro. Neste procedimento, foi utilizado o software SolidWorks 2009. A modelagem virtual 
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proporciona a possibilidade da conversão do modelo geométrico em meshes, as malhas 

utilizadas pelos softwares de análise por elementos finitos, além de proporcionar facilidades 

como cálculo de volumes e áreas em superfícies complexas, dados de fundamental 

importância na consecução de cálculos de precisão. O modelo gerado está representado na 

Figura 4.3, onde nota-se que a parte superior, onde está localizado o acabamento (ou gargalo) 

e sua rosca, não foi modelada, por não ter impacto no processo de sopro, conforme já 

relacionado no levantamento bibliográfico realizado – tópico 3.10 deste trabalho. A 

modelagem contempla somente a parte inferior da pré-forma, abaixo do anel de centragem de 

diâmetro 33 milímetros: 

 

 
Figura 4.3 – Modelagem paramétrica da pré-forma escolhida – Software: SolidWorks 2009. 

 

O acabamento da pré-forma é o mais empregado nas garrafas PET atualmente, com 

medida nominal de 28mm e padronizado pelo ISBT (International Society of Beverage 

Technologists, ou Sociedade Internacional dos Tecnólogos em Bebidas), que especifica 

diversos modelos para uso voluntário, garantindo a uniformidade de aplicação, a 

intercambiabilidade de tampas e a aplicabilidade nos diversos maquinários de processamento 

disponibilizados por fabricantes nacionais e internacionais.  

Via de regra, esta especificação tem a validade de uma norma, visto que trata-se de uma 

convenção respeitada universalmente.  
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Etapa 3 – Design do frasco: 

 Conforme proposto, o frasco destina-se à utilização regional, em função dos objetivos 

principais focados na utilização de matérias primas disponíveis, e para o envase de água 

mineral, com ou sem gás. Portanto, o direcionamento do processo de design se deu em função 

da atribuição de características que proporcionassem a identidade do frasco e sua conexão 

com a região de origem, tendo em vista que não foi contatada nenhuma marca regional à qual 

poderia ser estabelecido um vinculo desta natureza. A busca de referências icônicas para o 

projeto teve como objetivo a atribuição de características regionais geográficas e/ou culturais 

que permitam sua seleção e aplicação em embalagens de produtos regionais, com a maior 

conectividade e relação de identidade possível.  

 A forma da garrafa foi determinada, inicialmente, a partir da observação do 

comportamento cinético do material durante o processo de sopro, buscando a maior 

adequação possível da morfologia do produto para com a cinética do movimento. A hipótese 

aqui levantada determinou a suposição de que se o formato da garrafa se adequar à cinética do 

movimento da pré-forma ao inflar-se durante o processo de sopro, a distribuição de material 

será mais favorável ao rendimento e desempenho esperados do recipiente, tendo em vista o 

foco na redução de material. A forma inicial foi determinada a partir da observação do 

mapeamento da insuflação de garrafas feito por Huang, Yin e Liu (2006), ilustrado na Figura 

3.8 deste trabalho e do trabalho de Yang et al (2004), ilustrado na Figura 3.10. 

 A decoração do frasco tem importante papel na determinação da resistência do 

recipiente frente às solicitações dinâmicas e estáticas relacionadas ao desempenho de suas 

funções principais de conter, proteger e transportar. As formas a serem empregadas nas vigas 

decorativas, a princípio, foram pensadas com o objetivo principal de reforçar as paredes do 

frasco e de se estabelecer a relação de identidade pretendida neste trabalho. Como se trata de 

uma embalagem genérica destinada à contenção de água mineral, as formas pretendidas fazem 

alusão ao próprio produto a ser envasado, a água mineral, e  ao relevo das montanhas do 

Estado de Minas Gerais, ilustrados na Figura 4.4: 
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Figura 4.4 – Inspiração para o design das vigas decorativas e estruturais: montanhas de Minas Gerais e Água 
Mineral. 

 

 A partir deste direcionamento, iniciou-se o processo de geração de alternativas no 

desenvolvimento do projeto de design. Nesta etapa do processo os esboços são feitos à mão, 

para que as restrições dos softwares ou equipamentos de auxílio não interfiram ou limitem as 

possibilidades do processo criativo (Figura 4.5). Após a geração de alternativas, se dá a 

seleção de opções a serem detalhadas e verificadas em uma etapa posterior. 

 
 

              
  

Figura 4.5 – Geração de alternativas para o design do frasco. 
  

Sabemos que o processo de design de um produto envolve todas as atividades descritas 

neste trabalho. Porém, para fins de delinear os contornos da intervenção de engenharia neste 

processo e focar nos objetivos e na linha de pesquisa do programa de pós-graduação ao qual o 

mesmo está vinculado, consideraremos a etapa de definição do design do frasco simplesmente 
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como a elaboração do “projeto conceitual”. As demais etapas são focadas no problema de 

engenharia e na consecução dos resultados pretendidos. 

Etapa 4 - Testes iniciais e adequações (CAD/CAE): 

Nesta etapa, foi dado início à modelagem paramétrica do corpo da garrafa, com suas 

respectivas medidas definidas a partir da volumetria requerida e delimitadas pelas razões de 

estiramento identificadas no levantamento bibliográfico.  

As dimensões máximas do frasco foram determinadas através dos critérios relacionados 

abaixo, considerando os valores-limite máximos possíveis visando o melhor aproveitamento 

do material: 

a) Estiramento máximo axial (no sentido da altura da garrafa):  

Razões determinados =>  Blakeborough (2002) = de 2 a 2,5 (ideal de 2,2) 

    Koch (2002) = máxima de 2,8 

Razão utilizada no projeto => 2,8 

Através da equação (KOCH, Op. Cit.): 

Lb  = lp  . λax       (4.1) 

 

Onde: 

Lb  = Altura máxima da garrafa 
λax = Razão de estiramento axial = 2,8 
lp = Comprimento da pré-forma => 89,55mm – 21,20mm = 68,35mm. 

obs.: medidas devem ser tomadas abaixo do anel de centragem ∅33mm  

O resultado da equação determina um valor máximo de 191,38 mm, que acrescido 

de 21,20 mm do gargalo, determina a altura máxima do frasco em: 

 

Altura máxima da garrafa = 212,58 mm 
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b) Estiramento máximo radial (no sentido do diâmetro da garrafa): 

Razões determinadas =>  Tekkanat (2002) = de 4,8 a 5 para líquidos carbonatados 

    Blakeborough (2002) = de 3 a 4 (ideal = 3,6); 

    Koch (2002) = de 4,5 a 5,4 

Razão utilizada no projeto => 5,4 

Através das equações (KOCH, Op. Cit.): 

Db  = dpb  *  λhpb       (4.2) 

E: 

Db  = dps  *  λhps       (4.3) 

Onde: 

Db  = Diâmetro máximo da garrafa na região (superior ou inferior); 
λhpb = Razão de estiramento radial inferior = 5,4 
λhps = Razão de estiramento radial superior = 5,4 
dpb = Diametro interno da pré-forma, na região inferior, subtraído o valor da espessura = 16,50 mm; 
dps = Diametro interno da pré-forma, na região superior, subtraído o valor da espessura = 16,65 mm; 

O resultado da equação determina os valores máximos para o diâmetro do frasco 

em: 

 

Diâmetro máximo da garrafa (inferior) = Db(inf) = 89,10 mm 

E 

Diâmetro máximo da garrafa (superior) = Db(sup) = 89,91 mm 
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c) Estiramento máximo da espessura: 

Coeficiente determinado =>   Koch (2002) = 0,815 

Razão radial utilizada no projeto =>  5,4 

Através das equações (KOCH, Op. Cit.): 

Spb = Spg .  δs      (4.4) 

E: 

Sb  = Spg /  (λhpb  .  λax)    (4.5) 

Onde: 

Spb = Espessura máxima na base da garrafa, próximo ao ponto de injeção da pré-forma  
Sb = Espessura mínima a ser encontrada na garrafa  
λhpb = Razão de estiramento radial inferior/superior = 5,4 
λax = Razão de estiramento axial = 2,8 
δs = Coeficiente de estiramento máximo da espessura = 0,815 
spg = Espessura da parede da pré-forma na região da base = 2,45 mm  

O resultado da equação determina os valores: 

Espessura mínima a ser encontrada na garrafa = Sb = 0,16 mm 

E 

Espessura máxima a ser encontrada na base da garrafa  = Spb = 2,00 mm 

 

d) Estiramento máximo em área superficial: 

Razões determinadas =>  Blakeborough (2002) = de 6 a 9 (ideal = 8); 

Razão utilizada no projeto => 9 

Através da equação: 

Ab  = ap  *  κax       (4.6) 
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Onde: 

Ab  = Área máxima da garrafa 
κax = Razão de estiramento de área superficial = 9 
ap = Área da pré-forma = 4.822,01 mm2 

Obs.: abaixo do anel de centragem ∅33mm 

A área da pré-forma foi obtida a partir da modelagem paramétrica. O resultado da 

equação determina um valor máximo de: 

Área máxima da garrafa = Ab = 43.398,11 mm2 

  

Definidas as dimensões máximas, o próximo passo dado foi a modelagem paramétrica 

da base da garrafa. A modelagem da base em separado da garrafa se dá devido à 

complexidade geométrica que determina dificuldade na adequação volumétrica. Esta 

adequação se torna mais fácil de ser ajustada no desenvolvimento volumétrico da garrafa. A 

modelagem em separado justifica-se também no fato de o molde para sopro também 

apresentar esta divisão, entre corpo e base da garrafa, garantindo ângulos de saída positivos na 

ejeção do frasco soprado, atendendo ainda à natureza dos equipamentos usualmente 

empregados nesta operação (p.ex.: sopradoras). 

 O formato da base indicado na bibliografia consultada e também observado nos 

produtos oferecidos no mercado, tendo em vista a contenção de líquido carbonatado, é o 

formato petalóide (KOCH, 2002). Porém, não foi identificada bibliografia que justificasse a 

determinação deste formato com a apresentação de dados de experimentos, o qual apesar de 

ser notadamente mais reforçado e de proporcionar a estabilidade dimensional do frasco após o 

envase de líquidos sob pressão. Contudo tem a sua geometria relacionada a problemas de 

distribuição e/ou retenção de material com consequente variação de espessura, fatores já 

identificados como causas potenciais de falhas por stress-cracking. Assim, foram modelados 

dois formatos de base fazendo-se uso do software SolidWorks. Uma base no formato 

petalóide, considerando-se já as determinações e direcionamentos dimensionais e geométricos 

indicados pelos autores Lyu & Pae (2003). A outra base modelada se baseou no modelo 

“champagne”, normalmente indicada para frascos que irão conter líquidos não-carbonatados. 

A escolha deste segundo formato se deu a partir da baixa complexidade encontrada nesta 
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geometria e na busca pela efetiva identificação e registro da diferença de desempenho entre os 

dois formatos. Ambas foram modeladas com o diâmetro nominal de 70mm, portanto inferior 

aos 89,10 mm indicados na Equação 4.2 (Figura 4.6). 

 

         
Figura 4.6 – Modelagem paramétrica de opções de base para os primeiros testes virtuais: base petalóide (esq.) e 

base champagne (dir.). Software SolidWorks 2009. 
 

 A espessura média determinada para fins de teste foi de 0,30mm, variando de 2mm a 

0,25mm, ambas respeitando os limites calculados anteriormente - 2,07mm máximo na base, 

próximo ao canal de injeção e 0,16 mínimo, na espessura, respectivamente. 

 O próximo passo para a execução do primeiro teste foi alimentar as tabelas-base do 

software com as propriedades do material de construção das garrafas, ou seja, o PET de 

constituição da pré-forma. As propriedades declaradas do material e necessárias ao cálculo 

por elementos finitos através do software, estão relacionadas na Tabela 4.1. Estes dados foram 

obtidos junto ao fabricante da resina e também consideradas na entrada de dados referentes às 

análises de solicitações mecânicas realizadas na Etapa 7 deste trabalho. Os dados se referem 

ao PET processado por injeção. A justificativa para a utilização destas especificações se 

baseia no uso de um fator de segurança nas simulações que garante o dimensionamento 

mesmo face às possíveis variações das propriedades e no fato de as propriedades requeridas 
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poderem ser avaliadas somente após o sopro da garrafa, tendo em vista que a matéria-prima – 

a resina - já se encontra configurada a partir do processo de injeção.  

 

Tabela 4.1 – Propriedades da resina conforme informado pelo fabricante da pré-forma (M&G Gruppo Mossi & 
Ghisolfi). 

 

Propriedade Símbolo Valor Unidade Forma de obtenção 
Módulo de Young 

(Módulo de 
Elasticidade) 

E 2390 N/mm2 ASTM-D-638 

Coeficiente de 
Poisson µ 0,399 adimensional Calculado 

(Equação 4.7) 
Módulo de 

Cisalhamento G 854 N/mm2 ASTM-D-638 

Densidade  
(peso específico) -- 1,3286 g/cm3 ASTM-D-792 

Condutividade 
Térmica κ 0,24 W/m-K ASTM-C-351 

Calor Específico 
a 23°C (73°F) c 1100 J/kg-K ASTM-E-1269 

Tensão de Ruptura σ 54,7 N/mm2 ASTM-D-638 
Tensão de 

Escoamento σe 56,3 N/mm2 ASTM-D-638 

 

Como o Coeficiente de Poisson é um dado importante a ser inserido no cálculo 

computacional e como se trata de um caso de material isotrópico, o módulo de cisalhamento 

(G), o módulo de Young (E) e o coeficiente de Poisson (µ) relacionam-se pela expressão 

determinada na Equação 4.7 (CALLISTER JR., 2008), utilizada para a obtenção desta 

propriedade: 

                                                     (4.7) 

 Apos a entrada destes dados, foi preparado o ensaio virtual, determinando-se as faces 

de cada modelo de pré-forma que receberiam os esforços normais de pressão. Não foi 

identificada uma pressão nominal para o ensaio, sendo determinada a pressão de 4 bar, 

convertida para 58,012 psi, unidade do software MEF (1 bar= 14,503 psi). Essa pressão foi 

arbitrada neste patamar, tendo em vista que a grande maioria das bebidas carbonatadas 

apresenta pressão interna máxima de 2 bar. Considerando-se que são utilizados de 28 a 30 psi 
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nos pneus de nossos veículos, podemos concluir que é uma pressão considerável e que a 

resistência a esta é suficiente para o fim a que se destina o frasco desenvolvido. A seleção das 

faces está representada na Figura 4.7.  

 

    
Figura 4.7 – Seleção de faces a serem aplicadas as normais de pressão. Software SolidWorks 2009. 

 

 Após a determinação das faces e respectivos vetores de aplicação do esforço, 

procedeu-se à definição da malha (mesh) (Figura 4.8), do tipo sólida/padrão, no formato de 4 

pontos jacobianos. O tamanho de elementos definido de 1,79 mm e 2,24 mm  e tolerância de 

0,09 mm e 0,11 mm para a base modelo champagne e modelo petalóide, respectivamente, 

para registro de parâmetros utilizados. Nota-se que as dimensões inferiores dos elementos 

aplicados na base modelo champagne se dá em função dos raios de concordância da sua 

geometria, especificamente os próximos às nervuras inferiores, os quais são 

proporcionalmente menores em relação aos da base petalóide, o que determina a necessidade 

do uso de elementos também menores. 
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Figura 4.8 – Criação/definição dos meshes em cada modelo de base. Software SolidWorks 2009. 

  

A simulação então foi executada, sob uma pressão de 58 psi, simulando a aplicação de 

cada modelo em uma situação real de uso, em frascos envasados sob pressão.  

O resultado mostrou uma deformação de cerca de 13,3 mm na parte inferior da base 

modelo champagne, que proporcionou o desnivelamento e conseqüente instabilidade no 

frasco, se nesta condição (Figura 4.9). A deformação sob os esforços de pressão simulados, 

determinaram também as tensões de von Mises máximas de 6.009,90 kfg/cm2 nos pontos de 

maior tensão, localizados na região das nervuras (Figura 4.10). 

Já a base petalóide apresentou deformações máximas de 1,8 mm e manteve a 

geometria mínima necessária para garantir a estabilidade do frasco envasado (Figura 4.9). As 

tensões de von Mises não ultrapassaram a ordem de 801,80 kfg/m2 (Figura 4.10). 

Esta experiência nos permite concluir e visualizar a maior adequação da geometria da 

base petalóide na aplicação em frascos destinados à contenção de bebidas carbonatadas. Nota-

se ainda a versatilidade da utilização do software e do MEF, que permitem a avaliação em 

separado de cada componente do frasco, facilitando o processo de decisão do projetista na 

seleção dos elementos e na análise das variáveis que possam interferir no resultado do projeto. 
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Figura 4.9 – Deformação das bases sob pressão de 58psi. Software SolidWorks 2009. 

 

 

  
 

  
 

Figura 4.10 – Tensões de von Mises nas bases sob pressão de 58psi. Software SolidWorks 2009. 
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A Figura 4.11 mostra a deformação, conforme evidenciado na Figuras 4.9, porém 

mostrando também as malhas (meshes), as quais evidenciam a construção geométrica dos 

triângulos utilizados  - os “elementos finitos”- pelo software de simulação via MEF.  

 

   
 

Figura 4.11 – Deformação das bases sob pressão de 58psi, evidenciando-se a construção dos meshes. Software 
SolidWorks 2009. 

 

 Após definição do formato da base e da forma do frasco, procedeu-se à modelagem 

paramétrica do frasco, para estabelecimento das medidas em conformidade com as dimensões 

máximas calculadas. Nesta etapa também é ajustado o volume do frasco, que é função das 

dimensões e da geometria e peso da pré-forma. O cálculo volumétrico deve respeitar a 

Equação 4.8:  

VOf = Vb + Vc + Vp      (4.8) 

Onde: 

VOf = Volume overflow, ou volume de transbordo (volume máximo do frasco) em mL; 
Vb = Volume da base, em mL; 
Vc = Volume do corpo, em mL; 
Vp = Volume da pré-forma, abaixo do anel de centragem de Ø33mm, em mL; 

 

 O volume total do frasco deve ainda contemplar um espaço vazio que permita a 

variação do volume a ser considerada conforme legislação aplicável, visando a determinação 

do volume nominal do produto a ser envasado. Além do caráter legal, o volume nominal 

determina o que é chamado tecnicamente de nível de enchimento, que determina ajustes no 

processo de enchimento e que deve ser informado pelo projetista. 
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 A modelagem paramétrica do frasco básico é mostrada na Figura 4.15, a seguir. 

 

 
 

Figura 4.12 – Modelagem paramétrica do frasco básico. Software SolidWorks 2009. 
 

 O modelo básico contempla a forma planejada e o cálculo volumétrico inicial, 

desconsiderando a adição de vigas e reforços estruturais, porém é de fundamental 

importância, pois é o ponto de partida para as eventuais modificações de projeto que serão 

impostas pelos fatores limitadores de projeto já evidenciados. 

 As informações obtidas a partir desta modelagem paramétrica são descritas a seguir, 

como as propriedades de massa de modelo básico sem reforços estruturais, montada (Part 

Configuration - Valor predeterminado): 

Sistema de coordenadas de saída: -- valor predeterminado -- 
Volume = 521.195,34 mm3 = 521,195 mL = Vof 
Área de superfície (38.838,95 mm2 - 538,71mm2) = 38.300,23 mm2 

 

 Com a geometria definida foi possível determinar que todos as razões dimensionais 

levantadas foram respeitadas, o que caracteriza a adequação do projeto de dimensões básicas 

à bibliografia levantada. 
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Nas próximas etapas deste processo, foram executadas as etapas de:  

1. análise da matéria-prima, para obtenção de dados referentes às temperaturas de 

transição, 

2. inserção dos dados no softwares de simulação de sopro, a identificação da distribuição 

de espessuras,  

3. testes estáticos no modelo básico para identificação de pontos a melhorar,  

4. otimização do design do frasco,  

5. novos testes de sopro e estáticos,  

6. fabricação do molde e das garrafas para testes físicos e homologações. 
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4.2 Materiais e Métodos 
 

4.2.1 Caracterização do material da pré-forma: 

Conforme já evidenciado no levantamento bibliográfico, os parâmetros dos polímeros 

comerciais variam de acordo com o fabricante da resina e com o grau de aplicação pretendido. 

A caracterização do material de composição das pré-formas teve por finalidade a identificação 

de propriedades necessárias para a alimentação de dados nos softwares de análise por MEF, 

as quais não foram informadas pelo fabricante dos componentes nem pelo fabricante da 

resina, a saber: 

a) Temperaturas de Transição: 

A determinação das temperaturas de fusão (Tm), cristalização durante 

aquecimento (Tc-a), cristalização durante resfriamento (Tc-r) e transição vítrea (Tg), 

foram feitas empregando-se a técnica de calorimetria exploratória diferencial 

(DSC), com metodologia baseada na norma ASTM-D-3418-08 (Standard Test 

Method for Transition Temperatures and Enthalpies of Fusion and Crystallization 

of Polymers by Differential Scanning Calorimetry). 

A determinação das temperaturas Tf, Tg e Tc_a foi feita apos aquecimento da 

amostra, sob atmosfera de nitrogênio (50 mL/min.), a uma taxa de 10°C/min. até 

300°C, ponto a partir do qual se iniciou o resfriamento, também a uma taxa de 

10°C/min. e sob atmosfera de nitrogênio (50 mL/min.), até a temperatura de 30°C. 

Esta primeira etapa foi conduzida com o objetivo de homogeneizar os efeitos da 

história térmica. 

Após o 1° aquecimento, a amostra foi novamente aquecida, sob atmosfera de 

nitrogênio (50 mL/min.), a uma taxa de 10°C/min. até 300°C, ponto a partir do qual 

se iniciou o resfriamento, também a uma taxa de 10°C/min. e sob atmosfera de 

nitrogênio (50 mL/min.), até a temperatura de 30°C. Esta curva (Figura 5.1), foi 

utilizada para determinação das temperaturas de transição.  

O aparelho utilizado:  marca - TA Instruments, modelo - Q10.  
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b) Densidade Aparente: 

A densidade aparente das amostras foi utilizada para a determinação de seu 

grau de cristalinidade. Esta análise teve por finalidade a elucidação desta 

propriedade no material utilizado, para fins de caracterização e direcionamento de 

estudos futuros, bem como para embasamento dos resultados finais. 

A técnica utilizada para a determinação da densidade foi a de “Gradiente de 

Densidade”, conforme norma ASTM-D-1505-10 (Standard Test Method for Density 

of Plastics by the Density-Gradient Technique). 

 Os solventes utilizados foram: tetracloreto de carbono (ρ = 1,589 kg/m3) e o 

xilol (ρ = 0,868 kg/m3). Misturados e mantidos a 23 ± 1°C em coluna.  

A cristalinidade da amostra foi calculada a partir dos dados de densidade. 

Considerando que a densidade declarada pelo fabricante da resina para o PET 

amorfo foi de 1,328 g/cm3 [ASTM D792 - 08 Standard Test Methods for Density 

and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement] e a densidade 

calculada da fase cristalina é 1,400 g/cm3 (ASTM-D-1505-10 - Standard Test 

Method for Density of Plastics by the Density-Gradient Technique) e utilizando-se 

da relação: 

%CR = ( ρ - ρa / ρc - ρa ) 100                     (4.9) 

Onde: 
%CR = porcentagem de cristalinidade da amostra; 
ρ = densidade da amostra (g/cm3); 
ρa = densidade da fase amorfa (g/cm3); 
ρc = densidade da fase cristalina (g/cm3). 

 

4.2.2 Teste virtual de sopro: 

O teste virtual de sopro foi feito a partir da seleção e uso de software de análise por 

MEF, visando a simulação de todas as condições de processamento observadas em condições 

reais de fabricação.  A simulação foi processada a partir da inserção do modelo tridimensional 
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paramétrico desenvolvido, contendo todas as informações geométricas do frasco e importado 

do software SolidWorks®.  

O objetivo desta simulação é encontrar as condições ideais de processamento e 

identificar a distribuição de espessuras de parede para alimentação dos dados de simulação 

das propriedades mecânicas e físicas do frasco. 

O software utilizado para esta simulação foi o B-SIM®, do fabricante Accuform, de 

origem da República Tcheca. Este software também foi utilizado por Erbulut et al. (2007). 

Os dados de processo para alimentação das tabelas do programa, relativos a tempos e 

pressões determinados na insuflação do frasco são sugeridos por Koch (2002), conforme 

esquematizado na Figura 4.13: 

 

 
 

Figura 4.13 – Curva de pressão e tempos (KOCH, 2002) 
 
 
Etapas: 
1. Estiramento inicial por haste: 0,15s – “pre-stretch; 
2. Pré-sopro: 12 bar (duração 0,5s) – “pre-blow; 
3. Sopro final: 40 bar (duração 1s) – “final blow-cool”; 
4. Exaustão : (duração 0,7s) – “exaust”. 
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Porém, os dados utilizados na simulação foram determinados pelas condições reais de 

sopro a serem aplicadas no processo de sopro, conforme limites do equipamento e do 

processo disponibilizado, a saber: 

Etapas: 
1. Estiramento inicial por haste: 0,10s – “pre-stretch; 
2. Pré-sopro: 12 bar (duração 1s) – “pre-blow; 
3. Sopro final: 26 bar (duração 3s) – “final blow-cool”; 
4. Exaustão: (duração 2s) – “exaust”. 

 
 

Os dados referentes ao material foram obtidos a partir das análises físicas realizadas na 

matéria-prima, referentes à obtenção das temperaturas de transição, e junto ao fabricante da 

resina, através do Data-Sheet (M&G Gruppo Mossi & Ghisolfi). 

A condução do teste objetivou a obtenção de uma distribuição uniforme de material por 

toda a extensão do frasco, tendo em vista a oportunidade de otimização proporcionada por 

esta ferramenta. O benchmarking considerado para a determinação de um nível de qualidade 

aceitável para a distribuição das espessuras de material nas paredes do frasco, foi estabelecido 

a partir da medição de garrafas de fabricantes de grande porte que disponibilizam seus 

produtos na região geográfica onde se insere o problema desta pesquisa. Foram medidas 5 

garrafas de produtos de 3 fabricantes distintos, totalizando 15 amostras. Os dados obtidos 

nesta verificação estão descritos na Tabela 4.2 e foram aferidos através de medição com 

aparelho da marca MAGNA-MIKE 8500, o qual determina a espessura através do efeito 

eletromagnético (Hall). Neste método, a espessura é determinada a partir da distância que 

separa duas esferas metálicas, sendo uma está afixada à extremidade de uma sonda móvel e 

outra é colocada no interior do frasco que está sendo analisado. 
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Tabela 4.2 – Espessuras encontradas em garrafas disponíveis no mercado regional de Belo Horizonte/MG – 
Água Mineral gaseificada 500mL – Medições realizadas em janeiro/2011 

 
Regiões do Frasco Espessura mínima encontrada (mm) 

Entrada do molde – região amorfa próxima do canal de 
injeção da pré-forma 1,30 (*) 

Curvatura do Pé – região da curvatura na parte inferior 
da base  0,20 

Área do Fundo – região localizada entre a curvatura do 
pé e a região de entrada do molde 0,24 

Calcanhar – raio de concordância entre a parte 
horizontal e a parte vertical da base 0,25 

Cintura - região com maior diâmetro localizada logo 
acima das patas da base e abaixo da parede lateral 
inferior e painel de rotulagem 

0,30 

Parede Lateral Inferior – região vertical acima da 
cintura e abaixo do painel de rotulagem 0,25 

Painel de Rotulagem – região onde será posicionado o 
rótulo 0,25 

Ombro – região onde se inicia a concordância entre os 
diâmetros maiores e menores do frasco 0,25 

Ombro superior – região próxima do pescoço e 
acabamento 0,30 

OBS.: (*) Nas medições constatou-se a espessura máxima de 2,5mm na região de entrada do molde, considerada 
também pelos autores Koch (2002), Sênior & Dege (2004) e Erbulut et.Al. (2007). 

A nomenclatura das partes foi determinada através doas determinações do documento 

“Nomenclature for CSD Bottle”, ref. PT-2924-B (2005), da ISBT. 

 

4.2.3 Teste virtual das propriedades físicas do frasco: 

O teste virtual realizado para verificar as propriedades físicas e resistência mecânica do 

frasco foram realizados através do software SolidWorks®, versão 2010, com o uso do 

complemento SolidWorks Simulation®.  

Os dados de material foram adicionados conforme Tabela 4.1, obtidos junto ao 

fabricante da resina, através do Data-Sheet (M&G Gruppo Mossi & Ghisolfi). 

A pressão de teste determinada foi de 4 bar (cerca de 58 psi), através da conversão: 1 

bar = 14,503 psi. Esta pressão foi determinada a partir da constatação de que, para água 

mineral gaseificada, uma pressão de 2 bar a 5°C permite uma absorção de 4 vol. de CO2 

(SENIOR & DEGE, 2004), conforme [ASTM F1115 – 95 (2008) e1 - Standard Test Method 

for Determining the Carbon Dioxide Loss of Beverage Containers].  A ABNT determina um 

nível mínimo de carbonatação de 2,8 vol. de CO2 para água mineral gaseificada (ABNT-
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NBR-1539:2006 - Garrafa soprada de PET para refrigerantes e águas – requisitos e métodos 

de ensaio).  Portanto, a determinação de uma pressão de teste de 4 bar garante um fator de 

segurança de pelo menos 1,5. 

Os testes foram aplicados aos três modelos de projeto e serviram de base para a 

definição do critério de seleção do projeto a ser executado, a partir da avaliação do 

desempenho de cada um após as simulações virtuais. 

 

4.2.4 Sopro dos frascos 

O sopro dos frascos conforme projeto foi realizado em sopradora da marca WEI LI 

PLASTICS MACHINERY CO. LTD., modelo AP-03 (Figura 4.14a), com capacidade para 

soprar 1.000 garrafas/hora. 

 

(a)  (b)  

Figura 4.14 – Sopradora WEI LI PLASTICS Mod. AP-03 standard (a) e detalhe mostrando a montagem do 
molde (b) 
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Condições de sopro: 

1) Pressão de sopro: 26 bar; 

2) Pressão de pré-sopro: 12 bar; 

3) Temperatura de pré-forma: entre 95 °C e 115 °C (parede externa); 

4) Temperatura do molde: 10 °C; 

5) Cadência: 1.000bph (garrafas por hora); 

6) Molde: alumínio. 

 

4.2.5 Testes do frasco depois de soprado: 

Os testes determinados para averiguação das propriedades foram selecionados e 

realizados através dos requisitos e métodos estabelecidos na norma ABNT-NBR-1539:2006 

Garrafa soprada de PET para refrigerantes e águas – requisitos e métodos de ensaio. Os 

requisitos são descritos a seguir: 

a) Tolerâncias: 

Volume nominal =  + 1,25%; - 1,00% (de 495,00 mL até 506,25 mL) 

Obs.: A média dos resultados deverá ser igual ou maior que o volume nominal de 

500 mL. A norma determina o ensaio para o volume total do frasco, o volume OF 

(overflow). Os requisitos foram adaptados para o volume nominal. 

Massa: ± 0,5g 

 

b) Requisitos mecânicos: 

Resistência ao impacto na queda livre  - As garrafas ensaiadas não devem romper. 

Resistência à alcalinidade (stress cracking) – As garrafas ensaiadas não devem 

romper. 
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Resistência à pressão interna  - As garrafas ensaiadas não devem romper com 

pressão inferior a 689kPa ± 34kPa (100 psi ± 5 psi). 

Estabilidade Térmica – O valor máximo aceitável para a variação dimensional das 

garrafas ensaiadas compreende uma variação de 3% no diâmetro do painel de 

rotulagem e uma queda máxima de 15mm no nível de enchimento. 

Os métodos de ensaio são descritos a seguir: 

a) Volume total: 

As garrafas são pesadas vazias (P1). Posteriormente, as garrafas são envasadas com 

água até o topo e novamente pesadas (P2). A temperatura da água deve ser medida 

logo apos pesagem. A massa de água contida na garrafa é então convertida para 

volume total (Vt), utilizando-se a equação: 

Vt = (P2 – P1) / ρ        (4.10) 

Onde: 
Vt = Volume total da garrafa (mL); 
P2 = Peso da garrafa com água (g); 
P1 = Peso da garrafa vazia (g); 
ρ = densidade da água na temperatura de ensaio (Tabela 4.3): 
 
 
 
 

Tabela 4.3 – Densidade da água 
Fonte: Adaptado de ABNT-NBR-15395:2006. 

 
Temperatura medida  

°C 
Densidade 

g/mL 
20 0,99717 
21 0,99697 
22 0,99675 
23 0,99652 
24 0,99628 
25 0,99603 
26 0,99578 
27 0,99551 
28 0,99523 
29 0,99495 
30 0,99465 
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As pesagens foram feitas através de uma balança da marca Toledo, modelo Scout Pro, 

com resolução de 0,1g, sob temperatura de 21 °C, em ambiente controlado. 

b) Massa: 

As garrafas ensaiadas foram pesadas. As pesagens foram feitas através de uma balança 

da marca Toledo, modelo Scout Pro, com resolução de 0,1g, sob temperatura de 21 

°C, em ambiente controlado. 

c) Resistência ao impacto na queda livre: 

As garrafas ensaiadas foram envasadas em seu volume nominal com água carbonatada 

(2,8 vol. CO2 mínimo) e submetidas a uma queda livre da altura de 2,00m e com 

inclinação de 60° a 90° (~ 30° em relação ao seu eixo), de forma a determinar o 

impacto no fundo (Figura 4.15). Cada garrafa foi submetida a somente uma queda e o 

ensaio foi realizado em duas condições: 

Temperatura ambiente: após condicionamento das garrafas a 23° C ± 1 °C por 24 h 

± 30min. 

Temperatura de geladeira: após condicionamento das garrafas a 4 °C ± 1 °C por 24 

h ± 30min. 

 

 
Figura 4.15 – Teste de resistência ao impacto na queda livre 
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d) Resistência à alcalinidade: 

As garrafas ensaiadas foram envasadas no volume nominal com água carbonatada (2,8 

vol. CO2 mínimo) e colocadas em contato com solução de NaOH (hidróxido de sódio) 

a 0,1% de forma que o ponto de injeção da pré-forma ficasse submerso. O ensaio foi 

feito à temperatura ambiente e com duração de 10 minutos. 

 

e) Resistência à pressão interna: 

As garrafas ensaiadas são envasadas com água em sua totalidade, de forma a expulsar/ 

eliminar o ar que se encontra em seu interior, à temperatura ambiente, e conectadas em 

equipamento que permita pressurização de seu conteúdo de forma rápida (cerca de 5s), 

elevando a pressão interna ao patamar mínimo de 689 kPa ± 34 kPa (100 psi ± 5 psi). 

O equipamento utilizado para este teste é próprio para este tipo de teste, da marca 

Flutrol, modelo Burst Tester, com pressão máxima de 35 bar (máximo de 507,605 

psi). 

f) Estabilidade térmica: 

As garrafas ensaiadas foram envasadas com água carbonatada (2,8 vol. CO2 mínimo) 

até o nível de enchimento (fill point) e mantidas 23 ± 1 °C por 24 h ± 30min. O 

diâmetro foi medido na região do painel de rotulagem, fazendo-se uso de paquímetro 

da marca Mitutoyo, modelo 150mm, com precisão de 0,05mm. Para determinação da 

altura do nível de enchimento, as garrafas ensaiadas foram posicionadas em base plana 

e medidas através de traçador de altura da marca Mitutoyo, modelo 300mm, com 

precisão de medição de 0,05mm. 

O ensaio foi repetido após estocar as garrafas a 38 ± 1 °C por 24 h ± 30min e 

posteriormente acondicionadas de volta à temperatura de 23 ± 1 °C por mais 4 h. A 

medição foi feita novamente e comparados os resultados conforme determina o ensaio. 
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4.2.6 Amostragem: 

A retirada de amostras para realização dos ensaios físicos foi definida conforme norma 

ABNT-NBR-5426, considerando lote fictício de 10.001 unidades, tendo em vista que se trata 

de desenvolvimento de projeto experimental, porém com possibilidade de aplicação 

industrial. Dados: 

a) Tamanho do lote: 10.001 unidades; 

b) Nível de inspeção especial: S3; 

c) NQA:  Para o ensaio de aspectos visuais:  NQA = 0,65 (defeitos críticos) 

NQA = 2,5 (defeitos secundários) 

NQA = 4,0 (defeitos estéticos) 

Para os demais ensaios:   NQA = 0,65 

d) Plano de amostragem (Tabela 4.4): 

 
 

Tabela 4.4 – Plano de amostragem simples, conforme ABNT-NBR-5426 – Nível S3. (Adaptado de ABNT-
NBR-15395:2006) 

 
Tamanho do lote 

de inspeção 
(UN) 

Tamanho da 
amostra  

(UN) 

NQA 
0,65 2,5 4,0 

Ac Re Ac Re Ac Re 
10.001 a 35.000 20 0 1 1 2 2 3 

1) Ac: numero de peças defeituosas (ou falhas) que ainda permite aceitar o lote; 
2) Re: numero de peças defeituosas (ou falhas) que implicam em rejeição do lote; 
3) O lote de inspeção é o conjunto de unidades do produto a ser amostrado para verificar conformidade 
com as exigências de aceitação. Um lote de inspeção pode diferir de um conjunto de unidades, designado 
como lote de produção. 
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5 Resultados e Discussão 

5.1 Resultado dos testes feitos durante o processo de projeto: 
 

Etapa 5 – Análises térmicas da matéria-prima: 

Resultados e dados do ensaio: 

a) Quantidade da amostra utilizada no ensaio: 10,54mg; 

b) Tg = 80,45 °C  
c) Tf  = 245,34 °C 

d) Tc_a = 164,67 °C 
e) Estado borrachoso ou termoelástico (rubbery state) (81 - 124  °C );  

f) Intervalo de recristalização (re-crystallization) (124 - 188 °C); 
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Figura 5.1 – Curva DSC do material da pré-forma - 2a. corrida 

 

ENDO 
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 A cristalinidade do material da pré-forma, de 7,90 %, foi determinada a partir de 

coleta na mesma amostra utilizada para o DSC, com a finalidade de registrar o valor, tendo 

em vista que as taxas de estiramento e aquecimento/resfriamento irão influenciar neste 

resultado durante o processo de sopro. A densidade aparente aferida e utilizada no cálculo do 

percentual de cristalinidade foi ρ = 1,333 g/cm3. 

 

Etapa 6 – Simulação do processo de sopro: 

Os testes físicos virtuais foram conduzidos a partir da obtenção das espessuras na 

simulação do processo de sopro através do software B-SIM®, reproduzindo as condições 

reais de sopro: 

Condições de sopro: 

1) Pressão de sopro: 26 bar; 

2) Pressão de pré-sopro: 12 bar; 

3) Temperatura de pré-forma: 100 °C (parede externa); 

4) Tg PET = 80,45 °C  

5) Faixa de temperatura do estado termoelástico: 81 – 124 °C 

6) Temperatura do molde: 10 °C; 

7) Material do Molde: alumínio. 

 

A simulação foi processada a partir da inserção do modelo tridimensional paramétrico 

desenvolvido, contendo todas as informações geométricas do frasco e importado do software 

SolidWorks®, bem como modelos tridimensionais paramétricos da pré-forma e da haste de 

estiramento com dimensões similares às do equipamento de sopro (Figura 5.2). 
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Figura 5.2 – Modelos do frasco, da pré-forma e da haste de estiramento inseridos no software B-SIM®  

 

Os dados foram inseridos no programa e processada a simulação, cujo objetivo 

principal foi a obtenção da distribuição de espessura do PET ao longo da superfície do frasco, 

mostradas a partir de uma escala de cores (Figura 5.3) e também a malha criada pelo 

programa utilizada na simulação (Figura 5.4): 

 

 
Figura 5.3 – Simulação do processo de sopro a partir do software B-SIM®: Distribuição de espessura 
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Figura 5.4 – Simulação do processo de sopro a partir do software B-SIM®: Distribuição de espessura e mesh 

 

Estes valores foram obtidos a partir da espessura da pré-forma inserida, cujas dimensões 

equivalem à pré-forma disponível de 18g, objeto desta análise. As espessuras foram 

identificadas a partir de corte longitudinal executado através do próprio software, o qual gerou 

uma tabela da qual foram extraídos os dados  (Figura 5.5): 

 
Figura 5.5 – Simulação do processo de sopro a partir do software B-SIM®: Gráfico de distribuição de 

espessura. 
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Nota-se a partir do gráfico desta figura e das legendas de tela software, que a espessura 

ao longo do frasco variou entre 1,11 mm e 0,16 mm. Nota-se ainda que o novo design da base 

petalóide privilegiou o não-acúmulo de material amorfo na região do ponto de injeção, 

característica crítica relacionada por diversos autores às falhas por stress-cracking (Figura 

5.6): 

 
Figura 5.6 – Simulação do processo de sopro a partir do software B-SIM®: detalhe da distribuição qualitativa 

de espessura na base 
 

Etapa 7 – Simulação das solicitações mecânicas do frasco: 

Os dados de espessura obtidos na simulação foram utilizados na modelagem das 

espessuras do frasco, respeitando as condições e resultados obtidos durante o sopro virtual. 

Esta modelagem foi feita utilizando-se o software SolidWorks®. Com essa entrada de dados, 

tornou-se possível a simulação das solicitações mecânicas do frasco, estando o modelo 

paramétrico virtual deste sob condições bem próximas do frasco real objetivado no projeto. O 

modelo do frasco foi então corrigido e acrescentadas as espessuras referentes a cada região, 

conforme simulação (Figura 5.7). A partir deste ponto, foi gerada a malha para realização da 

simulação do teste de pressão a 4 bar (cerca de 58 psi), mostrada na Figura 5.8. 
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Figura 5.7 – Modelo do frasco com espessuras corrigidas. Software SolidWorks®. 

 

 

 
Figura 5.8 – Malha (mesh) criada pelo software para execução da análise por MEF. Software SolidWorks®. 

  

 Após criação da malha e definição dos parâmetros de ensaio, o estudo foi executado, 

apontando e quantificando as deformações do frasco sob pressão de 4 bar a distribuição das 

tensões de von Mises em relação à tensão de escoamento do material. 

  Os resultados do ensaio virtual mostraram deslocamentos máximos da ordem de 5,43 

mm na região inferior da base (realçados de vermelho conforme escala de cores da legenda do 

software), conforme mostrado na Figura 5.9. Estes deslocamentos não comprometem a 
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utilização do produto, pois o design da base privilegiou sua estabilidade, conforme descrito 

anteriormente. 

 

 
Figura 5.9 – Deslocamentos sob pressão de 58 psi. Software SolidWorks®. 

 

A Figura 5.10 mostra os pontos onde as tensões de von Mises ultrapassaram a tensão de 

escoamento do material, realçados em vermelho na Figura 5.11, o que a princípio não 

caracteriza possibilidade de falha catastrófica, tendo em vista que o material apresenta índices 

de alongamento que podem atingir 300%, porém alguns autores associam as falhas por stress 

cracking à presença destas tensões em valores acima da tensão de escoamento do material 

base (LYU & PAE, 2003). As tensões nestes pontos alcançaram 90,73 MPa, acima dos 56,30 

MPa referentes à tensão de escoamento do material: 
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Figura 5.10 – Tensões de von Mises sob pressão de 58 psi. Software SolidWorks®. 

 

 
Figura 5.11 – Pontos críticos de tensões de von Mises sob pressão de 58 psi. Software SolidWorks®. 

 

A partir destas constatações observa-se a necessidade de promover adequações no 

projeto do frasco. Estas adequações surgem de modificações no design do frasco, com a 

inserção de elementos estruturadores, tais como vigas de reforço, cuja finalidade estrutural 

pode ser mesclada com a estética pretendida, tornando estes elementos além de úteis, 

decorativos.  
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A inserção destes elementos promove a distribuição das tensões no frasco durante a 

aplicação de esforços estáticos e dinâmicos e tem impacto em dois importantes elementos 

neste tipo de projeto:  

a. o cálculo volumétrico se altera: 

- para mais, se os elementos forem convexos à superfície do frasco (para fora) 

– neste caso os elementos são menos eficientes em termos estruturais; 

- ou para menos, se os elementos forem côncavos à superfície do frasco (para 

dentro) – neste caso os elementos são mais eficientes. 

b. Área superficial:  tende a aumentar com a adição de elementos de complexidade 

morfológica ao shape do frasco. 

A distribuição de tensões permite o deslocamento das tensões elevadas observadas na 

base da garrafa, com consequente diluição ao longo da superfície do frasco, porém devem ser 

observados os impactos descritos, que podem inviabilizar o projeto, caso ultrapasse o volume 

OF do vasilhame ou mesmo ultrapasse os limites da razão de estiramento da área, já calculado 

anteriormente. 

 

Etapa 8 – Adequações do projeto: 

As adequações foram promovidas a partir da inserção de elementos decorativos e 

estruturais no design do frasco básico, considerando a Etapa 3 e o conceito estabelecido, 

descrito nas anteriormente. 

Foram modeladas 4 opções de design de frasco, mostrados na Figura 5.12, a seguir: 
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1)      2)  
 

3)      4)  
 

Figura 5.12 – Modelos de frascos como opções de adequação estrutural. Software SolidWorks®. 
 

Após modelagem, os 4 modelos foram levados a teste, porém 3 deles apresentaram 

problemas na geração de malha, identificados pelo software. Estes foram imediatamente 

eliminados e o modelo determinado para teste foi o modelo n° 3, representado na Figura 5.13, 

cujo painel de rotulagem é composto de vigas horizontais e cujo ombro e pescoço contem 

elementos alusivos ao relevo das montanhas do Estado de Minas Gerais. Na Figura 5.14 é 

mostrada a malha criada pelo programa. 
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Figura 5.13 – Modelo de frasco escolhido para avaliar  a adequação estrutural. Software SolidWorks®. 

 

 
Figura 5.14 – Modelo de frasco escolhido para avaliar  a adequação estrutural: malha. Software SolidWorks®. 

 

Os dados de propriedades de massa deste modelo (Part Configuration - Valor 

predeterminado) são: 

Sistema de coordenadas de saída: -- valor predeterminado -- 
Massa = 682,12 gramas 
Volume = 513642,00 mm3 = 513,64 mL = Vof 
Área de superfície = 42131,01 mm2 
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Nota-se aqui a redução do volume OF do frasco e o aumento significativo da área 

superficial, porém ambos dentro da faixa esperada (Tabela 5.1): 

 
Tabela 5.1 – Comparativo entre modelo básico e modelo alterado 

Característica Modelo básico Modelo alterado 
Volume (mm3) 521.195,34 (521 mL) 513.642,00 (513 mL) 

Área superficial (mm2) 38.838,95 42.131,01 
 

Após criação da malha, procedeu-se ao ensaio virtual, com os mesmos parâmetros 

utilizados no frasco básico, considerando aqui também a distribuição de espessura. o estudo 

foi executado, apontando e quantificando as deformações do frasco sob pressão de 4 bar a 

distribuição das tensões de von Mises em relação à tensão de escoamento do material. 

Qualitativamente ficou evidenciada a melhoria da performance, comprovando a eficiência dos 

elementos estruturais e decorativos inseridos no shape da garrafa.  

  Os resultados do ensaio virtual mostraram deslocamentos máximos da ordem de 5,59 

mm na região inferior da base (realçados de vermelho conforme escala de cores da legenda do 

software), conforme mostrado na Figura 5.15. Estes deslocamentos foram maiores que os da 

garrafa básica, tendo em vista que a parte superior do frasco estava “travada” pelos elementos 

estruturais. Mas ainda assim esta deformação também não compromete a utilização do frasco. 
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Figura 5.15 – Modelo de frasco escolhido para avaliar  a adequação estrutural. Avaliação da deformação sob 

pressão de 58 psi. Software SolidWorks®. 
 

A Figura 5.16 mostra a distribuição das tensões de von Mises demonstrando que em 

toda a superfície do frasco apresentam distribuição mais uniforme e valores inferiores aos 

56,3 MPa referentes à tensão de escoamento do material. Esta constatação reforça a conclusão 

da eficiência das alterações propostas bem como a continuidade do projeto no cumprimento 

das etapas seguintes, com a segurança proporcionada pelo cálculo executado pelo software. 
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Figura 5.16 – Modelo de frasco escolhido para avaliar  a adequação estrutural. Distribuição das tensões de von 

Mises sob pressão de 58 psi. Software SolidWorks®. 
 

Na Figura 5.17 é feito um comparativo qualitativo entre as tensões de von Mises na base 

do modelo anterior, sem os elementos de reforço, e depois da modificação do design do 

frasco, evidenciando o impacto positivo na distribuição destas tensões. 

(a)   (b)  

Figura 5.17 –  Avaliação dos pontos críticos de tensões de von Mises sob pressão de 58 psi: antes das 
modificações no design (a) e depois (b). Software SolidWorks®. 

 

Tendo em vista que o frasco será submetido à pressão de 100 psi, o requisito foi 

aplicado também em ambiente virtual, onde o resultado reforçou a eficiência do projeto, a ser 

comprovada nos testes físicos reais. Neste teste, o frasco apresentou deformação de até 8,17 
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mm (Figura 5.18) e tensões de von Mises inferiores à tensão de escoamento do material base 

(Figura 5.19). 

 
Figura 5.18 – Modelo de frasco escolhido para avaliar  a adequação estrutural. Avaliação da deformação sob 

pressão de 100 psi. Software SolidWorks®. 
 

 
Figura 5.19 – Modelo de frasco escolhido para avaliar  a adequação estrutural. Distribuição das tensões de von 

Mises sob pressão de 100 psi. Software SolidWorks®. 
 

O modelo paramétrico virtual permitiu ainda a execução de desenho técnico do produto 

final, fator que permite o registro de modificações e, consequentemente, a rastreabilidade do 
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projeto. As dimensões principais do projeto estão representadas na Figura 5.20 e no Apêndice 

1 deste trabalho: 
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Figura 5.20 – Dimensões principais do frasco. 
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Etapa 9 – Fabricação do molde: 

O molde para execução do sopro das garrafas foi executado a partir do modelo 

paramétrico do frasco, convertido para o formato STEP, (STandard for the Exchange of 

Product model data), que significa "Padrão para o Intercâmbio de Dados de Produtos". O 

modelo já pronto permite o intercâmbio de informações com softwares de CNC (comando 

numérico computadorizado), o que facilitou a programação das máquinas operatrizes que 

executaram a usinagem do molde. 

O material utilizado na fabricação do molde (Figura 5.21) foi a liga de alumínio 5351 

(ABNT NBR ISO 209:2010).  

 

 
Figura 5.21 – Molde de sopro conforme projeto. 

 

 

 

 

 



109 

 

5.2 Resultados dos testes físicos nos frascos soprados: 

  
Etapas 10 e 11 – Sopro dos frascos e testes: 

 

Após sopro dos frascos, procedeu-se à execução dos testes nas amostras (Figura 5.22), 

cujos resultados são descritos a seguir: 

a) Volume nominal: 

As pesagens foram feitas conforme metodologia proposta e a média dos resultados foi de 

502,85 mL. A média das medições ficou de acordo com a determinação da Norma, portanto 

acima do volume nominal de 500 mL. As tolerâncias para o volume nominal determinaram 

uma faixa de variabilidade de 495,00 mL até 506,25 mL. A tolerância para a massa da garrafa 

é de ± 0,5 g, e do fabricante da pré-forma é de ± 0,4 g. Todas as amostras foram aprovadas 

(Apêndice 2). 

 

 
Figura 5.22 – Amostras utilizadas no teste de volume nominal 
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b) Resistência ao impacto na queda livre: 

Cada garrafa foi submetida a somente uma queda e nenhuma das amostras apresentou 

ruptura (Apêndice 3). As garrafas ensaiadas foram envasadas em seu volume nominal com 

água carbonatada e submetidas a uma queda livre da altura de 2,00m e com inclinação de 60° 

a 90° (~ 30° em relação ao seu eixo), de forma a determinar o impacto no fundo. Este ensaio 

tem por finalidade simular a queda do recipiente de um palete, durante seu manuseio e 

transporte, ou de uma gôndola, ou mesmo durante a manipulação por parte do usuário final. 

De forma empírica, este teste tinha também por finalidade avaliar a qualidade da produção 

dos primeiros recipientes de PET, que eram compostos de uma cápsula de PET soprado com 

uma base soldada/colada, a qual era fabricada através do processo de injeção e em material 

diferente, o poli(etileno) (Figura 5.23). Esperava-se que os bons recipientes não 

apresentassem separação entre a base e a garrafa. O teste continuou a ser empregado desde 

então, passando a avaliar qualitativamente a resistência do frasco em material único. 

 

 
Figura 5.23 – Garrafa PET das primeiras gerações, com base em polietileno soldado ao frasco 

 

c) Resistência à alcalinidade: 

As garrafas ensaiadas foram envasadas no volume nominal com água carbonatada e 

colocadas em contato com solução de hidróxido de sódio de forma que o ponto de injeção da 

pré-forma ficasse submerso. Este teste tem por finalidade avaliar a incidência de fraturas por 

stress especificamente na região do frasco com maior possibilidade de acúmulo de material 
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amorfo durante o processo de sopro, portanto a região de maior fragilidade. A utilização do 

hidróxido de sódio tem por objetivo a simulação das condições de processo às quais os 

frascos serão submetidos, com possível contato com substâncias e materiais auxiliares 

utilizados na limpeza do processo, como detergentes e desincrustantes ácidos comumente 

aplicados em linhas de envase. Nenhuma das amostras apresentou ruptura ou vazamento após 

os 10 minutos previstos (Apêndice 4). 

 

d) Resistência à pressão interna: 

As garrafas ensaiadas foram envasadas com água em sua totalidade, à temperatura 

ambiente (20 °C), e conectadas no equipamento para pressurização de seu conteúdo de forma 

rápida (cerca de 5 s), elevando a pressão interna até sua ruptura.. Nenhuma das amostras 

apresentou ruptura inferior ao patamar mínimo de 100 psi determinado pela norma. Porém, o 

a amplitude de variações nos resultados dos testese na distribuição visual de material na base 

das garrafas evidenciam problemas de processo.  A menor pressão de ruptura foi de 101 psi e 

a maior, de 122 psi, conforme tabela de resultados disponível no Apêndice 5 deste trabalho. 

Essa variação embasa uma hipótese que pode relacionar os resultados ao perfil de 

distribuição calorimétrico na pré-forma, durante o processo de aquecimento e no processo de 

transferência da mesma ao molde. O maquinário de sopro utilizado implica na transferência 

manual das pré-formas da unidade de aquecimento ao interior do molde, momento em que é 

possível a ocorrência de perdas ou mesmo distribuição calorimétrica irregular. Existem no 

mercado máquinas nas quais este processo é contínuo e totalmente automatizado, porém 

presume-se que seja possível garantir uma uniformidade mínima com um controle mais 

efetivo do processo na etapa de set-up do sistema e durante o processamento do sopro. A 

pressão de sopro utilizada, de 26 bar, também foi inferior à sugerida na bibliografia 

pesquisada, de 40 bar, por limitações no processo. Supõe-se ainda que a aplicação maior 

pressão de sopro poderia, eventualmente, distribuir de forma mais homogênea o material na 

região da base.  

A título de comparativo, o ensaio foi executado com uma garrafa standard de 23 gramas 

encontrada no mercado regional, que apresentou ruptura a 135 psi. 
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e) Estabilidade térmica: 

As garrafas ensaiadas foram envasadas com água carbonatada até o nível de enchimento 

(fill point) e mantidas 23 °C por 24 h. Posteriormente, foram medidos os diâmetros e alturas 

dos níveis de enchimento dos líquidos. O ensaio foi repetido após estocar as garrafas a 38 °C 

por 24 h e posteriormente acondicionadas de volta à temperatura de 23 °C por mais 4 h. A 

medição foi feita novamente e comparados os resultados conforme determina o ensaio 

(Apêndices 6 e 7). 

O valor máximo aceitável para a variação dimensional das garrafas ensaiadas compreende 

uma variação de 3% no diâmetro do painel de rotulagem, ou seja, de  64,02 mm a 67,98 mm, 

em relação à medida nominal, e uma queda máxima de 15mm no nível de enchimento, que 

determina uma faixa de aceitabilidade de 160,00 mm a 175,00 mm. As amostras foram 

aprovadas e novamente constatou-se uma amplitude considerável nas medições, onde a 

variação do diâmetro oscilou entre o mínimo de 66,00 mm ao máximo de  67,50 mm. As 

alturas dos níveis de enchimento variaram entre 160,00 mm (o mínimo recomendado de 

acordo com a norma) ao máximo de 171,00 mm. O teste de estabilidade térmica visa avaliar o 

grau de estabilidade dimensional, e consequentemente de capacidade volumétrica, do frasco 

submetido a variações de temperatura que possam interferir na resistência do material de base 

e no comportamento do produto envasado. Simula, portanto, condições similares às quais o 

produto envasado estará submetido, como envase, resfriamento em geladeiras, transporte em 

temperatura ambiente, etc. Se o nível do líquido baixa em função destas variações é sinal que 

o frasco cedeu às variações de pressão, aumentando seu volume interno. 

Supõe-se que a variação se deu em função também de falhas na distribuição do material 

em função das variáveis de processo e maquinário utilizado, tal como discutido nos resultados 

dos testes de resistência à pressão interna. 

 

f) medição das espessuras: 

Foram executadas medições de espessura nas 20 amostras destinadas ao teste de 

estabilidade térmica, antes da execução deste teste. Os dados obtidos nesta verificação estão 

relacionados no Apêndice 8 e foram comparados com os dados de amostras de 15 garrafas 
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utilizadas no mercado, já citados na Tabela 4.2. Nota-se, a partir desta comparação que 

efetivamente existe uma redução na espessura de parede dos frascos ao se adotar uma pré-

forma mais leve, o que irá interferir de forma proporcional na redução da vida de prateleira 

dos produtos a serem envasados nesta nova configuração. Porém, com ganhos em redução de 

peso de matéria-prima, de redução de peso no transporte, de redução na geração de lixo, ou 

seja, ganhos em economia de escala. 
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6 Conclusões 

 

1. A simulação da moldagem do PET através do processo ISBM permitiu a avaliação dos 

critérios de projeto e se firmou neste trabalho como importante ferramenta no 

dimensionamento de frascos estruturais. A partir das simulações executadas, tornou-se 

possível estabelecer critérios de projeto, com foco na redução de peso, adequação das 

formas e dimensionamento estrutural.  

2. A adequação do projeto às razões de estiramento determinadas na escassa bibliografia 

encontrada e o uso de softwares de simulação por MEF permitiu gerar subsídios para a 

otimização do processo de sopro do frasco proposto. Estes dados foram comprovados 

a partir da execução do sopro real de protótipos, através de averiguação e 

comprovação dos dados obtidos nas simulações.  

3. O conhecimento empírico até então aplicado e disseminado no meio produtivo, 

relacionado à adequação dimensional, foi fundamentado e verificado. As razões de 

estiramento abaixo foram devidamente comprovadas na aplicação projetual executada 

neste trabalho: 

a) Estiramento axial (no sentido da altura da garrafa) = 2,67 vezes; 

b) Estiramento radial (no sentido do diâmetro da garrafa) = 3,23 vezes; 

c) Estiramento na espessura = até 14,06 vezes; 

d) Estiramento superficial (área da garrafa) = 8,73 vezes. 

4. Os resultados mostram que é possível a adequação dimensional dos frascos a partir de 

pré-formas injetadas já disponíveis no mercado, o que caracterizou a originalidade e 

contribuição efetiva ao campo de conhecimento selecionado. A execução do projeto de 

um frasco, considerando os limites identificados, e considerando a economia de 

material na seleção de matéria-prima disponível no mercado regional, permitiu a 

redução efetiva de 21 % na massa de material empregado. No caso de troca do 

acabamento do gargalo, esta economia pode chegar a 34 %, com uso de pré-forma nas 

mesmas dimensões e formato PCO 1881 . Esta adequação permitiu a aplicação de 
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matéria-prima destinada à fabricação de frascos para bebidas não-carbonatadas em 

aplicações de maiores solicitações mecânicas, como frascos de água mineral 

gaseificada. 

5. Os softwares de modelação paramétrica e análise via MEF selecionados possibilitaram 

a simulação eficiente do processo de sopro a partir das entradas de dados referentes às 

variáveis de processo levantadas. Os resultados foram comprovados qualitativamente, 

a partir da aprovação dos protótipos em condições reais de solicitação mecânica e de 

distribuição de espessura. 

6. Os dados demonstram que a redução na gramatura da pré-forma utilizada tem impacto 

significativo na distribuição de material ao longo do frasco, o que implica diretamente 

na propriedade de barreira, que é proporcionalmente reduzida em função da redução 

da espessura de parede. O impacto tem interferência direta na validade, ou tempo de 

prateleira (shelf life) dos produtos que possivelmente façam uso deste frasco de menor 

gramatura. 

7. A condução deste trabalho permitiu a elucidação e o compartilhamento de 

informações referentes ao domínio da técnica e do processo produtivo. Estas 

informações, orientadas ao design de frascos, permitirão aos projetistas a condução 

eficiente do desenvolvimento dos projetos, permitindo ao produto final os fatores de 

confiabilidade, segurança e adequação às condições mínimas de uso e manuseio, 

dentre outros tantos. Fica, portanto, estabelecida e devidamente ilustrada nesta Tese a 

interface de inserção do design, da engenharia de materiais e da engenharia do 

produto. 
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7 Contribuições originais ao conhecimento 

 

1 – A consecução de resultados positivos na redução de peso de garrafas PET sopradas 

a partir de pré-formas injetadas já disponíveis no mercado, a partir de simulações virtuais via 

MEF, o que caracteriza a originalidade e contribuição efetiva ao campo de conhecimento 

selecionado.  

2 – A consecução de levantamento bibliográfico dos fatores limitadores, relacionados 

às proporções pré-forma/garrafa e critérios de qualidade aplicáveis ao processo de design de 

frascos de PET e a comprovação destes dados, a partir da averiguação de resultados de 

simulações em testes físicos reais. 

3 - A aplicação e validação de softwares acessíveis de modelação paramétrica e 

análise via MEF, os quais possibilitaram a simulação do processo de sopro a partir das 

entradas de dados referentes às variáveis de processo pesquisadas. 

4 - O domínio da técnica e do processo produtivo orientados ao design de frascos 

permitirá, a partir deste trabalho, a condução eficiente do desenvolvimento dos projetos e 

conferindo ao produto final os fatores de confiabilidade, segurança e adequação às situações 

de uso e manuseio, dentre outros. 

5 – A redução efetiva de 21 % do material empregado, a partir do projeto 

desenvolvido de um frasco destinado à contenção de água mineral gaseificada. No caso de 

troca do acabamento do gargalo, esta economia poderia chegar a 34 %.  

6 - A caracterização da interface entre as áreas de Design e Engenharia de Materiais na 

dicotomia existente. 
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8 Relevância dos resultados 

 

A relevância dos resultados deste trabalho fundamenta-se, em primeiro lugar, na 

aplicação de dados de projeto de conhecimento tácito, comumente utilizados por projetistas e 

empresários que atuam neste setor industrial, porém agora com a comprovação e constatação 

científica destes, a partir da simulação computacional seguida da averiguação dos resultados 

em testes físicos reais. Para a homologação do projeto, faz-se necessário submeter protótipos 

do frasco aos ensaios executados nesta Tese. Porém, neste caso, devem ser conduzidos por 

organismos certificados para a devida qualificação do projeto, como por exemplo o Centro de 

Tecnologia da Embalagem, do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o CETEA-ITAL. Esta 

etapa, apesar de descrita nos procedimentos, não foi executada, ficando aqui apenas sugerida, 

tendo em vista que trata-se de uma pesquisa acadêmica. 

A relevância fundamenta-se ainda na possibilidade identificada de redução de material 

em uma embalagem, mantendo-se a sua função objetiva e aplicação. Para tanto, utilizando-se 

de uma metodologia que está ao alcance financeiro de empreendimentos industriais de 

pequeno porte, nos quais nota-se a escassez de recursos para a condução de pesquisas desta 

natureza. 

Por fim, caracteriza e quantifica a importância da interdisciplinaridade entre o design e 

a engenharia, em um projeto que permitiu ilustrar o impacto da intervenção destas 

competências que se entrecruzam e se complementam. 
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9 Sugestões para trabalhos futuros 

 

1 – Analisar, a partir da mesma matéria-prima, do mesmo design de frasco e do 

mesmo processo de produção, o impacto da distribuição calorimétrica na pré-forma na 

qualidade final da embalagem. Avaliar quantitativamente a partir da distribuição de material 

ao longo da superfície do frasco e a cristalinidade nos diversos pontos críticos, como na base, 

próximo ao canal de injeção da pré-forma, e nas proximidades do acabamento do gargalo. 

Sugere-se o uso das técnicas de análise de termografia por infravermelho e espectroscopia 

Raman. 

2 – Avaliar, a partir da confecção de novo ferramental (molde), as condições de sopro 

submetidas às razões máximas de estiramento determinadas na bibliografia indicada neste 

trabalho, independente da volumetria pretendida ou da forma do frasco. 

3 – Avaliar o impacto do design dos elementos decorativos na resistência final do 

frasco, a partir da confrontação e comparação de simulações via MEF com dados obtidos em 

sopros reais em ferramentais (moldes) configurados conforme as mesmas simulações. Sugere-

se avaliar a influência da profundidade de vigas na resistência e espessura de parede, a partir 

de softwares de simulação do sopro e de simulação de esforços mecânicos. 

4 – Ampliação da abrangência deste trabalho, a partir dos mesmos dados de projeto e 

processo, com foco na análise da aplicabilidade de outros materiais, como PP – polipropileno 

e mesmo biomateriais, tais como o PHB – poli(hidroxibutirato) e PLA – poli(ácido lático). 

5 – Avaliar questões relacionadas à saúde humana, tais como identificar e mensurar a 

liberação de substâncias voláteis antes, durante e após o processo de utilização da embalagem, 

contemplando toda o gradiente e faixa de variabilidade de temperaturas às quais o produto 

está sujeito. Verificar, mapear e pontuar o grau de toxicidade destas substâncias, bem como 

todos os possíveis riscos físicos e químicos atrelados ao ciclo de vida deste tipo de 

embalagem. 
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6 – Sob a ótica do design, determinar os fatores de uso relacionados à interface 

usuário-produto, mapeando-os com a finalidade de elucidar critérios de projeto aplicáveis a 

este segmento.  
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12 Anexos e apêndices 

Anexo 1 – Detalhamento técnico da pré-forma 
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Apêndice 1 – Detalhamento técnico do frasco desenvolvido 
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Apêndice 2 – Resultados do teste de volume nominal: 

 

Amostra P1 (g) P2 (g) VN (mL) 
1 18,22 520,25 500,51 
2 18,22 520,30 500,56 
3 18,31 521,12 501,29 
4 18,30 522,22 502,39 
5 18,29 524,00 504,18 
6 18,25 523,44 503,66 
7 18,11 522,33 502,69 
8 18,10 522,30 502,67 
9 18,11 520,98 501,35 

10 18,13 520,96 501,31 
11 18,22 522,10 502,35 
12 18,22 524,11 504,36 
13 18,23 522,18 502,42 
14 18,30 519,99 500,17 
15 18,24 519,97 500,21 
16 18,01 517,88 498,36 
17 18,09 520,01 500,40 
18 18,20 520,11 500,39 
19 18,20 521,22 501,50 
20 18,23 518,22 498,48 

 
Onde: 
VN = Volume nominal da garrafa (mL); 
P2 = Peso da garrafa com água (g); 
P1 = Peso da garrafa vazia (g); 
ρ = densidade da água na temperatura de ensaio (21°C = 0,99697 g/mL) 
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Apêndice 3 – Resultados do teste de resistência ao impacto na queda livre: 

 

Amostra Resultado 
(Temperatura ambiente) 

Resultado 
(Temperatura de geladeira) 

1 Aprovada Aprovada 
2 Aprovada Aprovada 
3 Aprovada Aprovada 
4 Aprovada Aprovada 
5 Aprovada Aprovada 
6 Aprovada Aprovada 
7 Aprovada Aprovada 
8 Aprovada Aprovada 
9 Aprovada Aprovada 

10 Aprovada Aprovada 
11 Aprovada Aprovada 
12 Aprovada Aprovada 
13 Aprovada Aprovada 
14 Aprovada Aprovada 
15 Aprovada Aprovada 
16 Aprovada Aprovada 
17 Aprovada Aprovada 
18 Aprovada Aprovada 
19 Aprovada Aprovada 
20 Aprovada Aprovada 

 

Temperatura ambiente: após condicionamento das garrafas a 23°C ± 1°C por 24 h ± 

30min. 

Temperatura de geladeira: após condicionamento das garrafas a 4°C ± 1°C por 24 h 

± 30min. 
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Apêndice 4 – Resultados do teste de resistência à alcalinidade: 

 

Amostra Resultado 
(Temperatura  20 °C) 

1 Aprovada 
2 Aprovada 
3 Aprovada 
4 Aprovada 
5 Aprovada 
6 Aprovada 
7 Aprovada 
8 Aprovada 
9 Aprovada 

10 Aprovada 
11 Aprovada 
12 Aprovada 
13 Aprovada 
14 Aprovada 
15 Aprovada 
16 Aprovada 
17 Aprovada 
18 Aprovada 
19 Aprovada 
20 Aprovada 
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Apêndice 5 – Resultados do teste de resistência à pressão interna: 

 

Amostra Resultado (100 psi) Pressão de ruptura (psi) 
1 Aprovada 122 
2 Aprovada 103 
3 Aprovada 105 
4 Aprovada 110 
5 Aprovada 111 
6 Aprovada 121 
7 Aprovada 120 
8 Aprovada 115 
9 Aprovada 118 

10 Aprovada 112 
11 Aprovada 101 
12 Aprovada 104 
13 Aprovada 115 
14 Aprovada 115 
15 Aprovada 118 
16 Aprovada 113 
17 Aprovada 109 
18 Aprovada 109 
19 Aprovada 111 
20 Aprovada 111 
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Apêndice 6 – Resultados do teste de estabilidade térmica – 1a. medição: 

 

Amostra Diâmetro do painel 
de rotulagem (mm) 

Altura do nível de 
enchimento (mm) 

1 66,55 166,00 
2 66,80 165,00 
3 66,85 164,00 
4 66,75 168,00 
5 66,75 166,00 
6 66,95 160,00 
7 67,50 167,00 
8 67,15 169,00 
9 67,10 170,00 

10 66,95 175,00 
11 66,90 174,00 
12 66,80 175,00 
13 66,85 170,00 
14 66,70 170,00 
15 66,75 168,00 
16 66,55 162,00 
17 66,00 162,00 
18 67,50 166,00 
19 66,95 163,00 
20 67,00 161,00 
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Apêndice 7 – Resultados do teste de estabilidade térmica – 2a. medição: 

 

 
 
 

Amostra 

1a. Medição 2a. Medição 
Diâmetro do 

painel de 
rotulagem 

(mm) 

Variação em 
relação à 
medida 
nominal 

(%) 

Altura do 
nível de 

enchimento 
(mm) 

Diâmetro do 
painel de 
rotulagem 

(mm) 

Variação 
em 

relação à 
medida 
nominal 

(%) 

Altura do 
nível de 

enchimento 
(mm) 

 
 

Status 

1 66,55 0,83 166,00 67,50 2,27 164,00 Aprovada 
2 66,80 1,21 165,00 67,00 1,52 163,00 Aprovada 
3 66,85 1,29 164,00 67,05 1,59 162,00 Aprovada 
4 66,75 1,14 168,00 66,95 1,44 165,00 Aprovada 
5 66,75 1,14 166,00 66,90 1,36 164,00 Aprovada 
6 66,95 1,44 163,00 67,15 1,74 160,00 Aprovada 
7 67,50 2,27 167,00 67,50 2,27 163,00 Aprovada 
8 67,15 1,74 169,00 67,20 1,82 166,00 Aprovada 
9 67,10 1,67 170,00 67,25 1,89 167,00 Aprovada 

10 66,95 1,44 175,00 67,00 1,52 171,00 Aprovada 
11 66,90 1,36 174,00 67,00 1,52 171,00 Aprovada 
12 66,80 1,21 175,00 66,90 1,36 171,00 Aprovada 
13 66,85 1,29 170,00 67,00 1,52 166,00 Aprovada 
14 66,70 1,06 170,00 66,95 1,44 167,00 Aprovada 
15 66,75 1,14 168,00 66,90 1,36 166,00 Aprovada 
16 66,55 0,83 162,00 66,85 1,29 160,00 Aprovada 
17 66,00 0,00 162,00 66,20 0,30 160,00 Aprovada 
18 67,50 2,27 166,00 67,80 2,73 163,00 Aprovada 
19 66,95 1,44 163,00 67,00 1,52 160,00 Aprovada 
20 67,00 1,52 161,00 67,45 2,20 160,00 Aprovada 
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Apêndice 8 – Resultados do teste de medição das espessuras: 

 
Regiões do Frasco Espessura mínima  

encontrada nas garrafas 
de mercado – 23g (mm) 

Espessura média 
encontrada em 20 
amostras – 18g (mm) 

 
Entrada do molde – região amorfa próxima do canal de 
injeção da pré-forma 1,30 1,02 

Curvatura do Pé – região da curvatura na parte inferior da 
base  0,20 0,16 

Área do Fundo – região localizada entre a curvatura do pé e 
a região de entrada do molde 0,24 0,19 

Calcanhar – raio de concordância entre a parte horizontal e 
a parte vertical da base 0,25 0,20 

Cintura - região com maior diâmetro localizada logo acima 
dos pés da base e abaixo da parede lateral inferior e painel 
de rotulagem 

0,30 0,20 

Parede Lateral Inferior – região vertical acima da cintura e 
abaixo do painel de rotulagem 0,25 0,20 

Painel de Rotulagem – região onde será posicionado o 
rótulo 0,25 0,20 

Ombro – região onde se inicia a concordância entre os 
diâmetros maiores e menores do frasco 0,25 0,20 

Ombro superior – região próxima do pescoço e acabamento 0,30 0,25 
 

 


