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RESUMO 

 

O uso do polímero termoplástico na vida humana, particularmente nos tempos 
atuais, se tornou de valor imprescindível. Utilitários domésticos, veículos, eletrônicos 
e até mesmo armas de fogo possuem o emprego deste que é considerado o mais 
versátil dos materiais. O polímero termoplástico é o tipo de plástico mais utilizado na 
indústria. E seu destaque provém da capacidade do mesmo em não variar 
características químicas e físicas após o emprego de pressão e altas temperaturas, 
tornando-o 100% reutilizado. Para a confecção de uma peça termoplástica, é 
necessário o emprego de uma máquina injetora. Esta será responsável pelo 
recebimento do polímero a ser utilizado, aplicando-lhe pressão e calor a fim de fundir 
o material conduzindo-o para a injeção em moldes previamente usinado de acordo 
com a geometria da peça. No entanto, assim que o termoplástico, em estado 
fundido, é injetado dentro do molde, o mesmo necessita de um tempo de 
resfriamento a ponto de estar apto para extração. O tempo de resfriamento da peça 
é estimado a partir do momento em que o polímero entra em contato com a 
superfície interior do molde, e este é contabilizado como o responsável por 70% do 
tempo total de produção de uma peça. Ou seja, o período de resfriamento será 
responsável pelo tempo de produção, podendo controlar a quantidade de peças 
fabricadas por hora de trabalho e até mesmo implicando no custo final do produto. 
Considerando tal importância, são usinados, no molde, cavidades por onde fluem 
algum tipo de fluído refrigerante – normalmente água, a fim de controlar o 
resfriamento da peça, reduzindo seu tempo de extração, logo aumentando a 
produção. É considerado para cada geometria de peça diferente, circuitos distintos a 
fim de proporcionar uma refrigeração mais eficiente. São eles: Circuito em U, 
Circuito em V, Circuito Retangular, Circuito com Cavidades Circulares, dentre outros, 
portanto, satisfazendo o objetivo geral desta pesquisa que se baseia no estudo de 
diferentes tipos de arranjos de refrigeração do molde discutindo os critérios de 
seleção. 
 
 

Palavras-chave: Moldes de Injeção; Circuitos de Refrigeração; Termoplásticos; 

Injetora; Sistema de Refrigeração. 
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ABSTRACT 
 

The thermoplastic use in the human life, particularly on the current days, has the 
indispensable value. Home utensils, toys, car’s part, eletronics stuffs until then fire 
guns contains the thermoplastic what is one of the most versatile materials. The 
thermoplastic Polymer is the kind of plastic most used on the factories, and this 
prominence is found on capacity from it not change the chemical and physical 
characteristcs when use about it pressure and high temperatures. Making it 100% 
reused. To buiding a thermoplastic object is necessary to use na injection machine. 
This is responsable about the admission of polymer, and this machine warms and 
pression about them with purpose of melting the material to inject in the molds 
who were previously made with the geometry of the piece. However, when the 
thermoplastic, in molten condition, is injected into the mold, it requires a cooling time 
to the point extraction. The piece cooling time is counted of the moment when the 
polymer touch the bottom surface of the mold, and this time answer about 70% of 
total time of production of a piece. The cooling period will be responsible for the 
production time, being able to control the quantity of manufactured parts per day and 
even implying the final cost of the product. Considering the time coolyng mold 
importance, are machined cavities thought the molds where flow some coolant – 
normarlly it’s use the water. These cavities will control the piece temperature 
reducing the extraction time and increasing production. It is considered that for each 
geometry of the piece different circuits are used: U-Circuit, V-Circuit, Rectangular 
Circuit, Circular Cavity Circuit, among others. So, satisfying the general objective of 
this research that is based on the study of different types of arrangements the 
selection criteria. 
 
 

 

Key-words: Injection Molds; Cooling Systems; Thermoplastic; Injector Machine 
Molds Cooling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização dos termoplásticos no cotidiano humano é de comum e 

indispensável uso. Sua versatilidade de trabalho, possibilidade de modelagem e boa 

resistência fizeram com que este tomasse o lugar de materiais como metal e 

madeira (ZURICH, 2018).  

 Para compreender de forma clara esse emprego, basta olhar para uma casa 

e seus cômodos: Ao entrar numa cozinha, encontramos recipientes de condimentos, 

potes e garrafas de refrigerante. Em uma sala: os controles de tv, joysticks e capas 

de celulares. Banheiro: pentes e escovas, recipientes de shampoo e condicionador. 

Na garagem, encontramos termoplásticos nos automóveis que, segundo o Conselho 

Americano de Química, compõe cerca de 50% dos veículos novos, e equivale 

somente a 8,4% do seu peso total. Com isso entendido, fica claro e compreensível o 

reconhecimento do uso desse tipo de polímero no meio comum humano.  

O processo de fabricação destes objetos é feito através das máquinas 

injetoras de termoplásticos, que tem a função da caracterização visual e estrutural 

dos mesmos. As injetoras mais recentes, em simples entendimento, trabalham com 

um mecanismo de um parafuso móvel que injeta o termoplástico em estado em 

estado líquido no interior do molde a fim de que o mesmo, quando resfriado, tome o 

estado requerido (SMITH, 1998).  

Os materiais a serem usados para a composição da peça são os Polímeros, e 

estes são classificados de diferentes maneiras: do ponto de vista estrutural químico; 

do método de preparação; das características tecnológicas e do comportamento 

mecânico. Mediante a essa classificação, uma delas que se sobressai, é designado 

como termoplástico. Esses polímeros podem ser fundidos e solidificados inúmeras 

vezes, e mesmo assim apresentam pouco ou quase nenhuma mudança em suas 

propriedades. Isso os torna 100% reutilizáveis (MANRICH, 2005). Alguns 

termoplásticos mais usados na indústria de injeção são: Polietilenos de Baixa 

Densidade (PEBD), Polietilenos de Alta Densidade (PEAD), Politereftalato de Etileno 

(PET), Acetato de Celulose (CA), Poliamida (Nylon), Cloreto de Polivinila (PVC), 

Acrilonitrila - Butadieno Estireno (ABS), Polipropileno (PP). Porém as suas 

aplicações são feitas conforme as características do seu peso específico, 

temperatura de transformação e temperatura máxima de resistência no serviço 

(JUNCKES, 2017). 
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E para que os termoplásticos atinjam a temperatura mínima de extração, a 

injetora conta com um sistema refrigeração que utilizam, segundo Harada (2004), na 

maioria das vezes, água. Porém, o resfriamento pode se utilizar de outros fluídos, 

como óleo e ar. O uso da água é mais comum pois a mesma apresenta um baixo 

custo, tem uma considerável facilidade de escoamento pelos os canais - 

provenientes da sua baixa viscosidade, e apresenta a possibilidade de reciclagem. 

Santana (2002) sugere que a refrigeração dos termoplásticos seja feita por 

canais que podem ser projetados distintamente no molde, e que o circuito pelos 

quais os líquidos refrigerantes fluirão podem ser realizadas em três áreas, como: nas 

cavidades do molde, no extrator ou no macho. 

 O sistema de resfriamento de um molde de injeção de termoplásticos é um 

dos processos mais significativos que definem o tempo de produção, cerca de 70% 

do tempo total de produção de uma peça são dependentes do resfriamento do 

termoplástico. Portanto o custo-eficiência depende de modo direto do ciclo de 

resfriamento. 

 Com isso, esse estudo visa a revisão literária a respeito do tema de 

resfriamento de moldes de injeção de termoplástico colocando em voga os arranjos 

de resfriamento, sua aplicação e a otimização do tempo de resfriamento. 

 O problema que norteou esta pesquisa foi a ampliação de literatura a respeito 

dos tipos de arquitetura dos sistemas de resfriamento dos moldes de injeção de 

termoplástica e seus critérios de seleção. 

Portanto, para o fiel cumprimento do problema lançado, o objetivo geral desta 

pesquisa se baseia na análise, de acordo com a revisão de literatura oferecida, dos 

Sistemas de Resfriamento em Moldes de Injeção de Termoplásticos, afim de tipificar 

seus diferentes tipos e suas aplicações de acordo com a geometria da peça definida 

previamente pelo projetista. Além disso, o mesmo promove a descrição do 

funcionamento dos Moldes de Injeção e a importância da refrigeração no sistema 

junto com a análise dos polímeros habitualmente usados na Injeção em Moldes 

abordando suas características e aplicabilidade. 
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2. MOLDES DE INJEÇÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Kazmer (2007) define Moldes de Injeção como uma máquina que realiza um 

processo capaz de, economicamente, fazer peças firmes de complexas geometrias e 

tolerâncias.  Os moldes ainda são entendidos como um sistema que reúnem 

múltiplos componentes que estão sujeitas a picos de temperatura e estresse. 

Portanto, antes que qualquer peça seja feita, a mesma precisa ter um molde 

adequado que será previamente projetado, construído e testado para reproduzir o 

resultado esperado.   

Com a evolução do processo de injeção em moldes, inúmeras máquinas 

injetoras foram projetadas a fim de acompanhar diversos tipos de produção. As 

mesmas variam de acordo com tamanho, complexidade e unidades de injeção 

(HARADA, 2004). Harada (2004) ainda afirma que o equipamento de injeção ideal a 

ser empregado é selecionado de acordo com o tipo de peça a ser moldada. Cada 

tipo de injetora tem suas características fundamentais, porém a injetora de uso mais 

comum é a de Rosca. Por essa razão, este trabalho se aterá mais as máquinas de 

injeção por rosca.  

A figura 1 enumera cada parte de uma máquina injetora horizontal por rosca: 

 

Figura 1 - Máquina de Injeção de termoplástico 

Fonte: Santana (2002, p. 6) 
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Santana (2002) divide a Injetora da seguinte forma: 

 

1 – Unidade de Fechamento 

2 – Cilindro Hidráulico de Fechamento  

3 – Placa Mancal 

4 – Platô de Fechamento 

5 – Braços de Articulação 

6 – Placa de Molde Móvel 

7 – Coluna Guia 

8 – Unidade de Injeção 

9 – Rosca ou fuso 

10 – Sistemas de Extração 

 

 A figura 1 se dispõe da exemplificação de uma máquina injetora que, 

basicamente, se divide em duas macroáreas: Unidade de Fechamento que é 

responsável pelo, como nome já diz, abertura e fechamento dos moldes para o 

recebimento do termoplástico fundido; e a Unidade de Injeção, encarregada de gerir 

os processos de injeção e afins. 

2.1  COMPONENTES DA INJETORA 

Para melhor compreensão a respeito dos funcionamentos dos moldes de 

injeção termoplástica, detalharemos a funcionalidades de cada parte e sua função 

no conjunto: 

A figura 1 divide a máquina injetora em duas partes básicas. Unidade de 

fechamento, representada pelo item 1, e a unidade de injeção, representada no item 

8. 

O sistema de fixação, fechamento e abertura dos moldes é regido por um 

sistema hidráulico, segundo Telles (2011), a força hidráulica realizada sobre o molde 

para o fechamento, ou mesmo, travamento, tem que ser suficiente para manter o 

molde móvel e fixo encostado evitando qualquer tipo de vazamento que, 

consequentemente, formará rebarbas na peça.  
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Na figura 2, Harada (2004) exemplifica um circuito hidráulico suficiente para 

suprir tanto o fechamento, travamento e abertura dos moldes, quanto para o 

processo de injeção. 

  

Figura 2 - Representação do Circuito Hidráulico de uma Injetora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fonte: Harada (2004, p. 73) 

 

 

Componentes do sistema hidráulico: 

 

1 - Reservatório Hidráulico 

2 - Motor 

3 - Bomba 

4 - Válvula para abertura e fechamento 

5 - Válvula para acionamento do êmbolo de injeção 

6 - Válvula redutora de pressão para o ajuste independente da pressão na injeção

  

A velocidade de fechamento é referente a distância percorrida pela placa de 

molde móvel (item 6 da figura 1) pelo tempo requerido para essa operação. Para que 

essa operação ocorra em perfeita sincronia, a placa de molde móvel, ao se encostar 

com o molde fixo, deverá se ajustar, e todo processo deverá acontecer sem 

choques. Por isso, os chamados Sistemas de Amortecimento de Fechamentos são 

empregados, garantindo que a placa móvel desacelere quando se encontra no 

Limite de Fechamento, evitando choques entre as duas placas. O ônus desse 

processo é que a desaceleração é proporcional ao tempo de fechamento. Logo, o 
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tempo de travamento das placas aumentará, consequentemente aumentando o 

tempo de produção (HARADA, 2004). 

Com os moldes fechados e devidamente travados, entra a vez da Injetora 

realizar sua atividade. A injetora, basicamente, é composta por um sistema capaz de 

fundir o termoplástico e injetar sob pressão aos moldes (MANRICH, 2005).  

O processo de injeção se inicia com o abastecimento do polímero em forma 

de granulados no funil de alimentação da injetora. A partir disso, o Cilindro de 

Injeção, componente constituído de um aço robusto que envolve a rosca/fuso, 

recebe os polímeros, onde os mesmos obterão calor provenientes do aquecimento 

de resistências elétricas, fundindo-os e homogeneizando (MANRICH, 2005).  

O Cilindro de Injeção, geralmente, é divido em três zonas de temperaturas 

individualmente controladas com finalidade de ter um poder de fusão gradativo do 

termoplástico, consequentemente, proporcionando mais homogeneidade. 

Ao passar do tempo, com os desenvolvimentos das máquinas injetoras, 

surgiram recursos de controles de parâmetros no processo de injeção. São alguns 

deles: O controle de torque da rosca - que é responsável pela injeção do polímero 

fundido no interior dos moldes, o controle automático da pressão de injeção e o 

controle de monitoramento da viscosidade do polímero fundido. Pode-se dizer que 

uma das principais regulagens de parâmetros do processo de injeção esta 

relacionados aos níveis de temperatura de certos componentes da máquina. Isto é, 

controle de temperatura nas zonas dos cilindros, bico de injeção, resfriamento dos 

moldes, canais quentes dos moldes, aos níveis de pressurização do preenchimento 

de injeção, fechamento e retorno da rosca, rotação da rosca e sua velocidade 

(BLASIO, 2007). 

Segundo Blasio (2007), as injetoras mais atuais possuem um sistema de 

controle desses parâmetros. Uma metodologia computacional e automática que 

monitora as variações de pressão causadas pela oscilação da pressão, fruto da 

variação de temperatura, permite controlar, durante o tempo de injeção, o volume 

específico da peça, além de coordenar com alta precisão inúmeros ciclos, 

proporcionando qualidade nas repetições das ações. 

 Enquanto o monitoramento e controle das variações da máquina injetora são 

realizados, o processo de injeção é realizado. Agora, com o polímero em estado 

fundido e homogeneizado e com o molde vazio e fechado em posição de 

travamento, a rosca/fuso tem ação como de um pistão fazendo movimento chamado 
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de “avanço de alimentação”, e injetando o termoplástico fundido dentro dos moldes 

através de uma pressão específica. Essa pressão, relatada por Harada (2004) como 

“Pressão de Injeção”, dependerá da espessura do material a ser moldado, diâmetro 

dos canais e o tipo de termoplástico a ser utilizado. A pressão de injeção é aferida 

por um manômetro localizado na Injetora. Telles (2011) afirma que uma pressão de 

injeção muito alta pode compactar fortemente a peça dentro do molde ocasionando 

rebarbas, originando um alto grau de tensão interna podendo desmembrar em 

trincas ou quebras, e ainda dificultando a extração da moldagem. Já a pressão de 

injeção baixa poderá fazer com que o molde não seja preenchido de material 

apropriadamente e provocando um acabamento desproporcional. 

Após o polímero fundido ser injetado nas cavidades do molde na pressão de 

injeção adequada para operação, atua sobre a peça a Pressão de Recalque. A 

mesma tem função de compactar o moldado e compensar o encolhimento por 

contração. Enquanto isso, o tempo de recalque é programado para que o rosca/fuso 

continue exercendo pressão sobre a moldagem com intuito de evitar danos visuais e 

dimensionais (TELLES, 2011). 

Portanto, posteriormente, o resfriamento da peça acontece em paralelo ao 

recuo do bico de injeção. Nesse momento, também a máquina é reabastecida de 

novo material polímero para reiniciar o ciclo, ao mesmo tempo, a rosca começa a se 

deslocar em sentido oposto de injeção, ou seja, volta para o seu ponto inicial de 

partida (BLASIO, 2007). 

 Nesse estágio do processo de injeção, a máquina fica totalmente sem ação, 

trata-se do tempo de resfriamento da peça. Harada (2014) afirma que o tempo de 

resfriamento começa valer a partir do momento em que o material fundido entra em 

contato com a superfície da cavidade do molde. Ou seja, o polímero já começa a 

resfriar antes mesmo do término do processo de injeção. 

 Para a abertura do molde e extração da moldagem, o tempo de resfriamento 

tem que ser suficiente para que toda a peça esteja na temperatura adequada de 

extração recomendado pelo o fabricante. Nota-se que o tempo de resfriamento está 

relacionado diretamente à temperatura de solidificação do material (HARADA, 2014). 

 Por fim, após a peça alcançar a temperatura ideal, o sistema hidráulico é 

acionado novamente para fazer o recuo da placa móvel. Porém, dessa vez, utiliza-se 

de um recurso chamado: Amortecimento de Abertura. Esse artifício propõe que a 

abertura do molde tenha o seu início em estado de lentidão, evitando paradas 
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bruscas na placa móvel. Após a peça extraída, começa-se de novo o ciclo de 

fechamento de moldes, Injeção, resfriamento e extração (BLASIO, 2007).  

 Portanto, o ciclo de injeção no molde comporta suas particularidades que visa 

assegurar o melhor desenvolvimento do processo conferido. Em vista disso, Harada 

(2004) conclui ressaltando que a máquina escolhida para realizar a tarefa requerida 

tem que ter qualidades pré-definidas pelo projetista proporcionando, como 

consequência, um procedimento seguro que atenda a demanda oferecida de modo 

eficiente e eficaz. 
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3. INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS PLÁSTICOS 

Nos moldes de injeção, os materiais a serem usados para a composição da 

peça são os Polímeros. Estes são definidos por Manrich (2005) como: “Polímero é 

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

peso molecular e com variedade estruturais repetidas” (MANRICH, 2005, p.20). E a 

partir da análise da palavra, temos que, a palavra POLÍMERO vem do grego poli, 

que significa “muito”, e mero, cujo significado é “unidade” (que se repete). Os 

polímeros sintéticos mais comuns são formados por unidades repetidas simples. 

Os polímeros são classificados de diferentes maneiras: do ponto de vista 

estrutural químico, do método de preparação, das características tecnológicas e do 

comportamento mecânico. Mediante a essa classificação, uma delas que se 

sobressai é designado como termoplástico. Os termoplásticos são polímeros que 

podem ser fundidos e solidificados inúmeras vezes, e mesmo assim apresentam 

pouco ou quase nenhuma mudança em suas propriedades. Isso os torna 100% 

reutilizáveis (MANRICH, 2005).  

Além dos termoplásticos, Harada (2004) acrescenta uma outra linha de 

polímeros usados na injeção de moldes, que são chamados de Termoestáveis. Os 

Termoestáveis são materiais que, assim como os termoplásticos, se aquecidos, 

tornam-se maleáveis à ponto de ser moldado. No entanto, o processo de 

aquecimento do Termoestável altera suas propriedades estruturais não permitindo o 

reprocesso para seu estado original, consequentemente, impossibilitando sua 

reutilização. No entanto, quando um produto é criado, sua vida é traçada pelo 

projetista nas seguintes fases: idealização do projeto, fabricação, consumo e o pós-

consumo - conhecido como descarte. Sendo assim, a preocupação do descarte 

pode ser disposta de uma forma benéfica ao meio natural e vantajosa ao produtor. 

Em vista disso, os termoplásticos são mais bem aceitos nas indústrias de moldes de 

injeção, no qual o mesmo torna o processo de reutilização de material proveitosa e 

eficaz. (ROZENFELD et al., 2006). 

Para que o processo de injeção seja realizado, Harada (2004) tipifica a 

atuação dos termoplásticos afirmando que quando são empregados calor e pressão 

nos ditos polímeros, os mesmos são direcionados para as cavidades do molde 

tomando todo espaço e forma requerida. E ao longo do tempo, e por ações de 

resfriamento induzido, há o endurecimento do termoplástico em um ponto ideal 
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proporcionando a extração da peça de dentro do molde. Porém, o polímero que fora 

fundido terá suas propriedades conservadas. 

As propriedades físicas mecânicas dos termoplásticos, tais como a resistência 

mecânica, temperatura de fusão e resistência química são definidas pelo o grau de 

polimerização e pelo peso molecular de cada polímero. Ou seja, são características 

diretamente proporcionais: quanto maior o peso molecular, maior será as 

propriedades citadas acima (HARADA, 2004). Manrich (2005) reafirma definindo o 

Peso Molecular como um parâmetro que, junto com a estrutura química, define as 

propriedades do polímero e, consequentemente, serão elas que definirão o uso dos 

tipos de termoplásticos para determinadas aplicabilidades.  

A tabela 1 abaixo listará os principais tipos de termoplásticos usados em 

moldes de injeção conferindo suas características de mudança e propriedades. 

 

        Tabela 1 – Características Físicas e de Transformação dos Termoplásticos 

Nome genérico Abreviatura 
Peso 

específico 
(g/cmᵌ) 

Temperatura 
de 

transformação 
(C°) 

Temperatura 
máxima de 
resistência 
no serviço 

(C°) 

T
e

rm
o

p
lá

s
ti

c
o

s
 

Acetato de 
Celulose 

CA 1,34 184 -230 60 

Acetato – Butirato 
de Celulose 

CAB 1,22 160 - 200 70 

Poliamida (Náilon) PA 1,15 180 - 290 100 

Cloreto de 
Polivinila rígido 

PVC 1,45 175 - 200 65 

Cloreto de 
Polivinila flexível 

PVC 1,45 175 - 200 65 

Polimetilmetacrilato PMMA 1,18 180 - 230 80 

Poliestireno PS 1,04 180 - 210 80 

Acrilonitrila – 
Butadieno Estireno 

ABS 1,05 180 - 150 80 

Acrilonitrila - 
Estireno 

SAN 1,08 220 - 240 85 

Polietileno Baixa 
Densidade 

PEBD 0,92 150 - 175 90 

Polietileno Alta 
Densidade 

PEAD 0,96 185 - 220 105 

Polipropileno PP 0,91 200 - 220 140 

Policarbonato PC 1,2 240 - 290 130 

Polioximetileno 
(Acetal) 

POM 1,4 175 - 190 95 

     Fonte: Harada (2004, p. 21) 
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Harada (2004) ainda lista cinco componentes necessários na composição 

química dos termoplásticos que, de modo, influenciam nas suas características 

visuais, estruturais e protetivas, a fim de estabelecer atributos requeridos. São elas: 

 

• Resina: Componente comum na composição de um termoplástico que tem 

como atribuição conferir mudanças nas propriedades, na nomenclatura e 

na sua classificação. 

 

• Carga: É um material que é adicionado à resina que, além de diminuir o 

custo da fabricação, resulta no material um melhoramento nas 

propriedades elétricas, químicas, físicas e térmicas do material. 

 

• Plastificantes: São fluídos líquidos que quando adicionados na 

composição dos termoplásticos ajudam na fluidez do material fundido. Os 

plastificantes se encontram em ponto de fervura entre 94°c e 205°c. 

 

• Estabilizadores: São elementos adicionados aos termoplásticos que ficam 

responsáveis por proteger a peça contra ações de raios ultravioletas e 

intempéries do tempo. 

 

• Corantes: São responsáveis pela estética e aparência do material 

produzido conferindo-o cores desejadas. 

 

Logo, com propósito de prover um material que supra as necessidades 

requeridas, Harada (2004) atribuiu ao mesmo alguns componentes químicos que, 

quando agregado ao polímero, ofereça as características adequadas.  

 
 

3.1     REOLOGIA DO TERMOPLÁSTICO 

 Manrich (2005) define Reologia como a área de estudo que explora a 

deformação e escoamento da matéria quando aplicada uma força. Para ele, todos 

os materiais têm poder de fluidez, porém uns apresentam mais resistência ao fluxo 
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do que comparado à outros. Uma característica que determina a fluidez do material 

é a quantidade de energia e o tempo que o mesmo levará para deslocar ou se 

deformar.  Com isso, a reologia consegue determinar a força necessária que um 

material requer para deformar ou escoar, tornando-a assim um estudo indispensável 

para o projeto de desenvolvimento de moldes de injeção, pois a mesma tem ligação 

estreita quanto a empregabilidade de polímeros que sofrem processos de 

transformação por compressão, injeção, extrusão e demais ações (FELIPETTO, 

2005). 

 Os matérias poliméricos são classificados como viscoelásticos. Para Manrich 

(2005), materiais viscoelásticos apresentam dois tipos de comportamentos que são 

de importância na escolha do polímero para determinado emprego. O primeiro 

comportamento ressaltado é a respeito da viscosidade do material: O material 

quando deformado sofre mudanças irreversíveis mesmo depois de cessada a 

tensão. E o segundo comportamento é o elástico: O material quando cessada a 

tensão que lhe é aplicada, recupera a sua forma totalmente. 

 Felipetto (2005) define alguns processos no qual os polímeros estão sujeitos 

a sofrer quando empregado em moldes. São eles: Extrusão, Sopro, Rotomoldagem, 

Fundição, Termoformagem e a Injeção - que é o objeto de estudo dessa pesquisa. 

Portanto, os polímeros termoplásticos viscoelásticos são aquecidos à ponto de fusão 

e pressão onde o mesmo será injetado nos moldes através de um equipamento 

chamado Injetora. Nesse processo, Manrich (2005) determina deformações em três 

tipo: 

1. Por cisalhamento: não altera o volume, porém somente há mudança na forma. 

2. Por compreensão ou dilatação: não ocorre a mudança de forma, porém somente 

de volume. 

3. Combinação de cisalhamento e compressão: Ocorre pelas tensões normais e 

tangenciais de forma simultânea. 

Desta forma, mesmo após sofrer o emprego de tais deformações, os 

polímeros deverão apresentar características de resistência, de modo que suas 

propriedades não sejam afetadas (MANRICH, 2005). 
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3.2   PRINCIPAIS TERMOPLÁSTICOS E SUAS CLASSIFICAÇÕES 

 A Associação Brasileira da Industria de Plástico - ABIPLAST, no ano de dois 

mil e dezessete, listou os principais tipos de termoplásticos utilizados na indústria 

brasileira. São eles:  

3.2.1 Polietilenos de Baixa Densidade – PEBD 

O Polietileno é considero o polímero de maior utilização no mundo, logo o 

mais popular. Os produtos fabricados a partir desse material se encontram 

facilmente na vida humana. Sua composição é de estrutura simples, o que não o 

impede de ser um material versátil. O mesmo pode se apresentar em três formas: 

Polietilenos de baixa densidade (PEBD), Polietilenos de alta densidade (PEAD) e o 

Polietilenos de ultra-alto peso molecular (PEUAPM) (HARADA; WIEBECK, 2005). 

No ano de dois mil e onze, a ABLIPAST estimou o consumo de termoplástico 

no Brasil em torno de 6,5 mil toneladas, onde o Polietilenos de baixa densidade 

(PEBD) foi responsável por 14,5% desse total, ocupando a quarta posição dos 

termoplásticos mais consumidos (BARBOSA et al., 2017). 

O PEBD pode ser encontrado em tubos para construção civil, embalagens de 

alimentos, embalagens descartáveis, fios, sacos, cabos, eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, stretch, dentre outros (BARBOSA et al., 2017). 

As vantagens desse polímero são de modo relevante, apresentando: baixo 

peso, boa resistência mecânica, maleabilidade, baixa absorção de água, bom 

isolante elétrico, baixo custo, elevada resistência à corrosão, flexibilidade e alta 

resistência ao impacto em baixas temperaturas. Porém, o PEBD também apresenta 

desvantagens, como: o material é sujeito ao Stress Cracking (fissuras formadas por 

estresse do material), perigosamente inflamável, modo de elasticidade baixo, 

degradação por raios Ultravioleta, baixa dureza, alta deformação, fraca resistência à 

altas temperaturas (BARBOSA et al., 2017).   

 

3.2.2 Polietilenos de Alta Densidade – PEAD 

 O PEAD possui qualidades mecânicas e processabilidades destacáveis, além 

da sua resistência ao calor, tal material mantém suas características resguardadas 
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por anos mesmo que atingidas por intempéries. Produtos que em sua composição 

possuem o PEAD se tornam aproximadamente dez vezes mais resistentes do que 

outro fabricado a partir de diferente polímero (COUTINHO, 2003) 

 O Polietilenos de alta densidade é usado em diferentes áreas da indústria de 

transformação de termoplástico. No processo de Injeção, o PEAD é utilizado na 

fabricação de bacias, baldes, banheiras infantis, jarro d’água, assentos sanitários, 

tampas de garrafas e para potes, caixa d’água, bandejas para pintura, brinquedos, 

potes para alimentos, engradados, raias para piscinas e afins. Além disso, o PEAD é 

estritamente utilizado para a fabricação de segmento de frascos que concentram 

algum produto químico: Embalagem para detergente, inseticida agrícolas, 

cosméticos e fluído de freio (COUTINHO, 2003). 

3.2.3 Politereftalato de Etileno – PET 

 É um dos considerados plásticos de Engenharia, onde o mesmo apresenta 

diversas áreas de aplicabilidade. Tem como característica uma combinação 

considera excelente de tenacidade e rigidez, boa resistência à altas temperaturas, 

boa estabilidade química, além de ser um considerável isolante térmico. Ademais, 

pode se apresentar em estado amorfo (transparente), parcialmente orientado e 

cristalino (translúcido) ou altamente cristalino (opaco) (WIEBECK; HARADA, 2005). 

 O PET processado pela injetora deverá ter sua temperatura rigorosamente 

controlada, visto que se a temperatura sofrer uma degradação térmica relevante 

poderá alterar suas propriedades, principalmente as propriedades mecânicas 

(WIEBECK; HARADA, 2005).  

Tal polímero se encontra de múltiplas formas no mercado, como na produção 

de fibra têxtil, filmes de placas de radiográfica, película fotográfica, na indústria 

automobilística, em materiais para construção civil, em embalagens de alimentos e 

cosméticos. No entanto, em 1973, com o desenvolvimento do processo de injeção e 

sopro foi possibilitada a aplicação do PET como garrafas. Assim, ela se tornou um 

dos termoplásticos mais versáteis que existe ultimamente, conferindo sua 

mutabilidade das mais diferentes formas e tamanhos se tornando um plástico com 

alto índice de uso e emprego no mercado (WIEBECK; HARADA, 2005). 

Portanto, em uma rápida avaliação é possível conferir a importância que dos 

polímeros termoplásticos apresentam na vida do homem do século XXI, onde, seu 
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âmbito de vivência é rodeado de produtos confeccionados a partir de moldes de 

injeção.  
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4. SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS MOLDES DE INJEÇÃO DE 

TERMOPLÁSTICOS 

4.1   TEMPERATURA DO MOLDE E SUAS IMPLICAÇÕES 

 No processo de injeção, os moldes podem trabalhar tanto em alta 

temperatura, quanto em baixa. Em alta temperatura, a peça a ser injetada possui um 

risco menor de saírem defeituosas graças às tensões internas, originam superfícies 

brilhosas e tem as linhas de junção dos moldes disfarçadas. Em contrapartida, 

admitir uma injeção num molde nessas circunstâncias é assumir um processo mais 

longo, pois a massa deverá ser resfriada até uma temperatura adequada e segura 

de extração. No entanto, realizar uma operação em moldes com temperaturas 

baixas provocam o sentindo inverso, a saber: Aumento de tensões internas, 

superfícies pouco brilhosas e acentuação das linhas de junção. Ademais, a quebra 

da peça no estágio de extração é uma das consequências da injeção em moldes 

frios (HARADA, 2004). 

 Harada (2004) ainda afirma que a temperatura mínima no molde, para que 

este venha receber o termoplástico fundido, é de 20°c. Portanto, valores abaixo 

deste podem provocar as deformações previstas no parágrafo acima. Já a 

temperatura máxima no molde deverá ser de cerca de 70°c. Se ultrapassado a peça 

poderá não conservar sua forma após a extração. Logo, considera-se a temperatura 

ideal dos moldes um valor entre 20 e 70°c. 

 Em complemento, Moreira (2015) acentua algumas características 

provenientes dos moldes frios e quentes.  

 

 Nos moldes quentes: 

• Facilidade do fluxo do material 

• Peças com acabamentos maiores  

• Menores tensões internas 

• Tempo de resfriamento maior o que gera em ciclos mais longos, logo o preço 

do produto se elevará. 
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 Nos moldes frios: 

• Fluxo dificultoso do material 

• Riscos de não preenchimentos total dos moldes, originando peças 

defeituosas 

• Tempo de resfriamento mais baixo, logo ocasionando ciclos mais curtos e 

peças mais baratas 

 

 Concebendo a importância do tempo do período de refrigeração do molde, 

Manrich (2005) aconselha que a peça só seja ejetada do molde quando seu material 

estiver em estado sólido, contrário disso poderá vir a causar danos à produção. 

Fundamentando essa afirmação, entende-se como tempo de resfriamento o 

somatório do tempo de injeção – pois a partir do momento que o, ainda fluído, 

termoplástico entra em contato com o moldes, o mesmo já começa a ser resfriado, 

tempo de recalque e plastificação até que a peça, em estado sólido, venha ser 

ejetada do molde (SILVA; FORCELLINI; SCALICE, 2012). 

 A figura 3 apresenta um diagrama que relaciona os processos de injeção com 

o tempo. 

 
 

Figura 3 - Diagrama do Fluxo de Moldagem 

 
             Fonte: Silva et al (2012) 
 

Segundo Blasio (2007), o tempo de resfriamento da peça corresponde por 

cerca de 70% do ciclo total de injeção. Portanto, o período de refrigeração, além de 
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determinar o tempo de produção, é responsável por conferir uma estabilidade 

dimensional e caracterizar propriedades da peça o que, conferido acima, acarretará 

em sua qualidade. 

4.2   SISTEMA DE RESFRIAMENTO 

4.2.1 Temperatura dos Moldes 

 O resfriamento do molde é um processo necessário na fabricação de peças 

proveniente de polímeros. Uma vez que o material plástico entra nas cavidades do 

molde numa temperatura elevada em seu ponto de fusão, o mesmo necessita ser 

resfriado para ocasionar a fase de extração sem prejuízos e estragos. Portanto, a 

temperatura do molde deverá ser mantida suficientemente baixa para que quando o 

mesmo entrar em contato com o termoplástico fundido ocasionar a transferência de 

calor por método de condução. A velocidade com que ocorre a transferência de calor 

determinará o tempo de resfriamento necessário para a peça. Porém, se a parede 

do molde tiver uma espessura elevada, a ponto de dificultar tal transferência, o 

projetista terá que estabelecer métodos eficientes para a redução da temperatura 

que estivera em excesso no interior do molde. Para isso, a velocidade de 

resfriamento do molde deverá ser adequada para assim obter as qualidades e 

características desejadas, onde toda peça terá que apresentar a temperatura mínima 

de extração (HARADA, 2004). 

 No entanto, o processo de resfriamento dos moldes está sujeito a algumas 

implicações que podem comprometer o desempenho de sua atividade, como: 

temperatura do ambiente em que a máquina injetora está instalada, o material do 

molde e do material a ser injetado. Essas variações adversas podem fazer com que 

as placas se encontrem em temperaturas diferentes, provocando forças adversas e, 

logo, o desalinhamento das placas resultando numa peça deformada (SILVA; 

FORCELLINI; SCALICE, 2012). 

 Em um sistema de refrigeração de moldes de injeção, verificam-se três 

formas de transferência de calor do termoplástico fundido para o meio externo. A 

figura 4 detalha. 

 

 



 31 

Figura 4 - Tipos de Transferências de Calor no Molde de Injeção 

 
              Fonte: Silva et al (2012) 

 
 

• Condução: Acontece quando o material plástico fundido entra em contato com 

a superfície do interior dos moldes ocasionado a troca de calor (Qcond.). 

• Convecção: Ela pode ser encontrada no sistema de refrigeração de moldes 

em duas maneiras. A primeira por convenção natural (Qamb.), ou seja, é a 

transferência de calor feita a partir da superfície do molde com o ambiente. E 

por segundo, a convecção forçada (Qtm), que é a transferência de calor que o 

molde faz com os canais de refrigeração. 

• Radiação: Ela se faz com a transferência de calor do molde com o ambiente 

que circunda (Qrad.).  

 

Em vista disso, os três fenômenos listados acima são considerados de suma 

importância quando o propósito é a troca de calor em dois corpos. 

 

4.2.2 Canais de Refrigeração dos Moldes 

 O sistema de refrigeração tem como principal atribuição o controle da 

temperatura dos moldes. Portanto, um artifício usado para que a dissipação de calor 

do molde seja eficaz é a utilização de canais usinado no molde por onde passará 

algum tipo de fluído, como: água, óleo ou ar. O resfriamento por furo é o método 

mais comum e economicamente eficiente em comparação à outras técnicas 

encontradas no mercado de produção de peça plásticas.  (HARADA, 2004). 
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 Harada (2004) ainda aconselha que os canais de refrigeração do molde, 

sempre que possível, devem ficar à uma distância mínima de 25mm da peça a ser 

injetada. Essa precaução impedirá que ocorra um resfriamento muito rápido perto da 

peça podendo provocar marcas indesejáveis na superfície da mesma. 

 A figura 5 apresenta um desenho técnico onde o canal de refrigeração é 

representado. 

 
Figura 5 - Desenho Técnico de um Molde e seu canal de Refrigeração 

 
   Fonte: Harada (2004, p. 189) 
  
 
 Todavia, os canais de refrigeração podem ser projetados noutra área, não 

somente no molde. Por exemplo, a usinagem pode ser feita no extrator, no macho, 

ou numa combinação de canais na cavidade interna da peça e no extrator 

(SANTANA, 2002).  

4.2.2.1 Vazão do líquido refrigerante 

 O fluído ao passar pelos canais de refrigeração sofrerá um acréscimo de 

temperatura - pois o mesmo estará trocando calor com material plástico injetado. Tal 

variação deverá ser até de 5°c. Para que isso ocorra, os diâmetros dos canais 

deverão ser definidos como mostrado na fórmula 1 proposta por Manrich (2005). 

Onde a vazão é dada por:  
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𝒎 =  
|𝐐𝐭𝐦|

𝒄 .  𝜟𝑻
                                                           (1) 

 
 

 
 Onde:  
 
  m = Vazão 
  c = Calor específico do fluído (4,186 KJ/kg.°c para água) 
  ΔT = Variação de temperatura do fluído 
  Qtm = Fluxo de calor pelo meio refrigerante 
 

 
Tabela 2 - Relação entre Vazão do Líquido Refrigerante e o Diâmetro do Canal 

Vazão do Fluído (L/min)  3,8 9,5 38 85 

Diâmetro do Canal (mm) 8 11 19 23,8 

    Fonte: Manrich (2005, p. 384) 
 

 
Após definida a vazão, faz-se uma comparação do valor obtido com os 

apresentados na tabela 2, e sendo a vazão menor ou igual os valores dispostos, a 

determinação o diâmetro do canal poderá ser realizado. 

4.2.3 Água como Fluído Refrigerante 

 Segundo Harada (2006), o uso de água como fluído refrigerante acontece em 

aproximadamente 80% dos casos. O restante, se divide entre fluídos como óleo, ar 

ou compostos de gases. O uso da água é mais comum, pois a mesma apresenta um 

baixo custo, tem uma considerável facilidade de escoamento pelos os canais - 

provenientes da sua baixa viscosidade, e apresenta a possibilidade de reciclagem. 

Porém, se o molde operar em temperaturas acima de 80°C, recomenda-se a 

utilização de óleo. Para temperaturas muito baixas, abaixo de 3°C, recomenda-se o 

uso de uma mistura de Metanol + CO2. Já o resfriamento por ar será utilizado onde o 

uso da água é de difícil acesso ou onde é requerido um resfriamento mais lento 

(MANRICH, 2005). 

 Em geral, o sistema de refrigeração à água conta com tubulações flexíveis 

que ligam à entrada e à saída dos moldes provenientes de uma bomba e um registro 

responsável pelo controle do fluxo de água previsto. Para suprimir ações não 

desejadas na formação da peça, as temperaturas das duas metades dos moldes 
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não devem ser muito discrepantes, limitadas a ultrapassar a diferença de 20°C: 

evitando assim tensões internas provocadas pelo diferencial excessivo de 

temperatura entre os moldes (HARADA, 2004). 

 O fluxo de água dentro das cavidades do molde tem que ser controlado em 

suas duas metades. Se, por projeto, o macho vier possuir canais de resfriamento, 

este deverá possuir temperatura superior se comparado às cavidades dos moldes, 

gerando assim um acabamento mais brilhoso e não interferindo no ciclo de injeção. 

Harada (2004) determina ainda que em situações de moldes grandes é sugerido que 

cada metade do molde receba pelo menos dois sistemas/arranjos de resfriamento. 

No entanto, quando a refrigeração for feita em moldes pesados ou de ciclo rápido, a 

recomendação é que a água esteja gelada. Desse modo, o ideal é que o sistema de 

resfriamento satisfaça a temperatura predefinida quando estiver em produção 

máxima (HARADA, 2004). 

4.3   DISPOSIÇÃO DOS CANAIS DE RESFRIAMENTO 

 Centimfe (2003) afirma que o que definirá os parâmetros do sistema de 

refrigeração dos moldes é a geometria e dimensões da peça. Para cada caso, o 

sistema de resfriamento se utiliza de arquiteturas, também conhecido como circuito, 

que é definido como a disposição com que os canais se encontram no molde para 

obter o resfriamento desejado. 

 Portanto, serão analisados diferentes tipos de circuitos e suas peculiaridades 

a fim de demonstrar o critério de seleção para cada tipo. 

4.3.1 Circuito em U 

 Segundo Centimfe (2003), o Circuito em U tem sua aplicação para a 

refrigeração em cavidades longas e estreitas. Essa arquitetura pode-se dispor de 

duas formas: 

• Conexão por mangueira: A ligação do circuito no qual o fluído faz o retorno é 

feita por mangueira (Figura 6A). 

• Conexão por furos: O canal se mantém contínuo dentro do molde não 

ocasionado o transporte do fluído no meio externo através da mangueira 

(Figura 6B). 
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Figura 6 – Circuito em U 

 
     Fonte: Centimfe (2003, p. 16) 

 
 

 É importante salientar que por circunstância da usinagem do canal, por vezes 

faz-se necessário o uso de bujão nas extremidades do canal que servirá como um 

tampão para o vazamento do fluído. Na figura 6B, o bujão é facilmente encontrado 

nas duas extremidades do canal perpendicular aos canais de admissão e descarga 

do fluído. 

4.3.2 Circuito em Z 

 O Circuito em Z, representada pela figura 7, é um desenvolvimento do 

Circuito em U, pois o mesmo se dispõe de um número maior de canais fazendo 

inúmeras interligações com função de promover a refrigeração numa peça com 

grandes áreas. É importante ressaltar que o número de canais preferivelmente seja 

par para que a entrada e a saída estejam no mesmo lado (CENTIMFE, 2003). 
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Figura 7 - Circuito em Z 

 
                        Fonte: Centimfe (2003, p. 17) 

 
 
 

Para uma troca de calor mais eficiente são usinados no circuito em Z duas 

entradas e duas saídas, afim de que a temperatura do fluído, desde sua entrada até 

a saída, não ultrapasse os 5 C° (CENTIMFE, 2003). 

4.3.3 Circuito Retangular 

O Circuito Retangular (figura 8) é empregado em moldes de peças 

retangulares. Seu arranjo permite um resfriamento mais uniforme das paredes da 

peça, portanto sendo mais eficaz do que o circuito em U. Para um desempenho de 

refrigeração melhor é recomendado que a entrada e a saída do fluído estejam os 

mais próximos possíveis o tornando quase um retângulo fechado (CENTIMFE, 

2003). 
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Figura 8 – Circuito Retangular 

 
      Fonte: Centimfe (2003, p. 17) 

 
                              

Se, por acaso, a peça a ser injetada se dispor de dimensões volumosas far-

se-á a aplicação de um Circuito Retangular, porém com vários níveis como mostra a 

Figura 9 abaixo. 

Figura 9 – Circuito Retangular em Níveis 

 
     Fonte: Centimfe (2003, p. 17) 

 

  Nota-se que, apesar de muitos níveis, existe somente um canal de admissão 

e outro de descarga o que facilita o manuseio do molde. Entretanto, é importante 

ressaltar que, se porventura, a temperatura do fluído refrigerante se encontrar com 

valores altos e não desejados, é recomendado que se faça circuitos retangulares 

independentes para que o resfriamento do molde seja restabelecido nos conformes 

(CENTIMFE, 2003).  
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4.3.4 Circuito para Cavidades Circulares 

 Nesse arranjo, como apresentado na figura 10, o arrefecimento se dispõe de 

maneira que se faz necessário usinar cavidades em postiços circulares bipartidas 

com os canais de refrigeração usinados em sua superfície. À vista disso, o fluído 

percorrerá o diâmetro da peça de uma extremidade à outra realizando a 

transferência de calor, logo o resfriamento da peça (CENTIMFE, 2003). 

 

Figura 10 - Circuito para Cavidades Circulares 

 
     Fonte: Centimfe (2003, p. 17) 
 

 
Um modo alternativo para realização de resfriamento em peças circulares é a 

usinagem com canais retos como observa a Figura 11. Porém esse circuito 

apresenta deficiência ao não provocar um arrefecimento uniforme ao longo da peça 

(CENTIMFE, 2003). 

 

Figura 11 - Circuito com Usinagens Retas para Peças Circulares

 
                      Fonte: Centimfe (2003, p. 17). 
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4.3.5 Circuitos com Placas Refrigerantes 

 Se baseia em placas com circuitos previamente usinados que tem como 

função ou opção controlar a temperatura de individual de cada parede como 

representado na figura 12. A fixação com o molde a ser injetado poderá ser por 

parafusos ou mesmo soldado (CENTIMFE, 2003). 

 

Figura 12 - Placas refrigerantes 

 
     Fonte: Centimfe (2003, p. 18) 

 

 
 Este circuito não é habitualmente usado em moldes de injeção, sua principal 

utilização restringe-se à moldes de fabricação por sopro (CENTIMFE, 2003). 

4.3.6 Circuito de Refrigeração com Furação Inclinada 

 Este tipo de circuito (Figura 13) se resume em uma usinagem cujo segmento 

contorna as cavidades dispostas nos moldes promovendo assim canais que se 

dispõe da melhor maneira (CENTIMFE, 2003). 
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Figura 13 - Circuito para Furação Inclinada 

 
                               Fonte: Centimfe (2003, p. 22) 

 
 

A grande desvantagem deste arranjo é a dificuldade de promover uma 

usinagem que contorne uniformemente a peça, provocando um resfriamento 

irregular (CENTIMFE, 2003). 

4.3.7 Circuito de Refrigeração em Cascata com Núcleo 

 Este circuito consiste na inserção de um tubo - chamado de Macho - no 

interior do furo onde o fluído refrigerante passará e escoará até o canal de descarga. 

A Figura 14 demostra o sentido do fluído, o chamado “aborbulhamento” e sua 

respectiva saída (CENTIMFE, 2003). 

 
 
 

Figura 14 - Circuito Cascata borbulhante 

 
     Fonte: Centimfe (2003, p. 22) 
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 Este circuito também é usualmente chamado de sistema borbulhante, ou 
mesmo Burbbler (CENTIMFE, 2003). 

4.3.8 Circuito de Refrigeração em Cascata com Lâmina Separadora 

 O Circuito com Lâmina Separadora se assemelha com o circuito de cascata 

com núcleo - Burbbler, porém o que lhe faz diferença é o fato do mesmo ser usado 

em cavidades profundas onde se encontram pouco espaço para usinar o canal de 

retorno. A palheta será empregada com função de promover sentido ao fluxo de 

fluído refrigerante conduzindo-o por toda cavidade como mostra a Figura 15 

(CENTIMFE, 2003). 

 

Figura 15 – Circuito de Cascata com Lâminas Separadoras (Baffles) 

 
     Fonte: Centimfe (2003, p. 23) 

 

 

 As lâminas separadoras podem ser utilizadas torcidas em forma de espiral, 

tornando o sistema mais eficiente provocada pela turbulência do fluído (CENTIMFE, 

2003). 

4.3.9 Circuito de Refrigeração com Canal Helicoidal 

 Este circuito, representado pela figura 16, também consiste no resfriamento 

interno das cavidades. É utilizado em zonas profundas da peça com carência de 

arrefecimento (CENTIMFE, 2003). 
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Figura 16 - Circuito Helicoidal 

 
             Fonte: Centimfe (2003, p. 23) 
  
 

Uma desvantagem desse arranjo é o fato que, por se tratar de cavidades 

profundas, os canais helicoidais não têm tempo suficiente para realizar a renovação 

do fluído, o aquecendo além do devido gerando uma deficiência de arrefecimento 

(CENTIMFE, 2003). 

Portanto, para fim de conclusão, faz-se necessário a utilização de tipos de 

circuitos adequados de acordo com a geometria que a peça apresenta. A correta 

seleção do circuito de resfriamento também proporcionam uma eficiência no 

processo, reduzindo o tempo de produção e conferindo qualidades requisitadas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo cumpriu os objetivos ao descrever o funcionamento dos 

Moldes de Injeção de Termoplásticos – enfatizando o método de refrigeração do 

mesmo, ao analisar os polímeros usados no processo – conceituando suas 

propriedades e características e ao discutir os sistemas de resfriamento comumente 

usados em moldes de injeção segundo os critérios de seleção do mesmo. 

 Ao longo da pesquisa, foram exploradas informações as quais respondem à 

questão apresentada a fim de sintetizar conteúdos para a resolução da problemática 

e afins. Durante do estudo é proposto o entendimento macro do assunto em pauta - 

Moldes de Injeção, canalizando seu desenvolvimento para os sistemas de 

resfriamento dos moldes. 

 Portanto, para um prosseguimento do objeto de estudo, levando em 

consideração os avanços tecnológicos, propõe-se uma análise a respeito da 

usinagem dos canais de resfriamento dos moldes de injeção sugerindo, ou até 

mesmo recomendando o desenvolvimento de técnicas mais eficazes na confecção 

dos circuitos necessários. 
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