
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROJETO E PROCESSOS DE 

FABRICAÇÃO - MESTRADO PROFISSIONAL 

Everaldo Fernandes de Oliveira 

DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS MOLDADAS EM POLÍMEROS 

PARA PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE BALAS DE GOMA 

Passo Fundo 

2015



Everaldo Fernandes de Oliveira

DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS MOLDADAS EM POLÍMEROS 

PARA PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE BALAS DE GOMA 

Dissertaçãoapresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Projeto e Processos de Fabricação da Universidade de 
Passo Fundo, como um dos requisitos para obtenção do 
grau de Mestre em Projeto e Processos de Fabricação. 

Orientador: Prof. Dr. Charles Leonardo Israel  

Passo Fundo 

2015



Everaldo Fernandes de Oliveira

DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS MOLDADAS EM POLÍMEROS 

PARA PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE BALAS DE GOMA 

    

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Projeto e Processos de Fabricação da 
Universidade de Passo Fundo, como um dos 
requisitos para obtenção do grau de Mestre em 
Projeto e Processos de Fabricação. 

Data de aprovação: 24 de setembro de 2015. 

Os componentes da Banca examinadora abaixo aprovaram a dissertação: 

Professor Doutor Charles Leonardo Israel 
Orientador – Universidade de Passo Fundo - PPGPPF  

Professor Doutor Hélio Dorneles Etchepare 
Universidade do Vale do Taquari - Univates 

Professor Doutor Marcelo Hemkemeier 
Universidade de Passo Fundo – PPGPPF 

Professora Doutora Vera Maria Rodrigues 
Universidade de Passo Fundo - UPF 



Dedico este trabalho àminha esposa, Janete 

de Oliveira, e à minha filha, Tais Oliveira. 



AGRADECIMENTOS 

A Deus, pelo dom da vida, e aos meus pais, pela educação diretamente recebida e 

pelas lições de vida. 

Ao meu orientador e amigo,professor Doutor Charles Leonardo Israel, pela atenção e 

pelos ensinamentos durante as aulase no apoio durante o desenvolvimento do trabalho. 

À empresa Docile Alimentos Ltda, em especial aos senhores Fernando Heineck, 

Ricardo Heineck e Alexandre Heineck, sem os quais não seria possível a realização deste 

trabalho. 

Ao engenheiro Mecânico Luiz Eduardo da Silva, do laboratório de materiais e 

processos da UPF, pela disponibilidade na realização de análises. 

Àengenheira de alimentos Simone Wildner, pelo apoio técnico durante o 

desenvolvimento do trabalho. 

À professora Lilian Bohrer, pelo apoio e ensinamentos ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho. 

Enfim, a todos os colegas de turma, pela amizade e companheirismo, e a todos os 

professores do curso, pelos seus ensinamentos.  



“Não tenha medo de crescer lentamente. 

Tenha medo apenas de ficar parado.” 

Provérbio chinês 



RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo estudar e definir os procedimentos para a fabricação de 
matrizes e peças em polímeros, e verificar o impacto da variação de temperatura na dureza 
Shore "A" e na qualidade de superfície do material utilizado na fabricação de peças em 
poliuretano (PU) para a produção de balas de goma. Convencionalmente, as indústrias têm 
como opção a aquisição de peças em alumínio ou gesso desenvolvidas pelos fornecedores de 
equipamentos. No entanto, por serem peças padrão e pertencerem ao portfólio de produtos do 
fabricante de equipamentos, podem ser comercializadas sem exclusividade, portanto, não são 
opções interessantes para indústrias que voltam seu foco para produtos inovadores e 
exclusivos. Além disso, os materiais utilizados para a fabricação de peças são, geralmente, de 
difícil higienização, comprometendo a garantia de segurança de alimentos. A necessidade de 
realizar importações também gera custo elevado e longo período para o recebimento do 
material, que pode, também, sofrer danos durante a logística de importação, são comuns 
falhas na superfície das peças de gesso e amassamento em peças de alumínio. Tais problemas 
comprometem a qualidade do produto final e não atendem às exigências da indústria. Como 
resultado deste trabalho, foi possível verificar que as matrizes usinadas em placas de 
poliuretano ficaram com aparência bem definida e com ótimo acabamento. Além disso, foi 
evidenciado que na produção da matriz de silicone não é interessante utilizar vácuo, e sim, 
pressão positiva, para não haver incidência de bolhas que prejudicam o acabamento das peças 
de poliuretano produzidas a partir dessa matriz. Foi comprovado, também, que a temperatura 
ambiente tem significativa influência no tempo do processo de cura, dureza e qualidade do 
acabamento das peças em poliuretano produzidas através do processo de vazamento em 
matriz negativa de silicone. Como resultado, cabe ressaltar que o desenvolvimento do 
procedimento, bem como o bom desempenho na produção de peças para a moldagem de 
balas, permitem à empresa a quebra da relação de dependência de terceiros para a produção 
de suas peças e moldes, garantindo confidencialidade no desenvolvimento de novos produtos 
e redução nos custos. 

Palavras-chaves: Procedimento. Matriz. Polímeros.Poliuretano 



ABSTRACT 

This work aimed at studying and establishing procedures for the manufacture of dies and parts 
in polymers, verifying the impact of temperature variation in hardness of Shore "A" and the 
surface quality of the material used in the manufacture of parts in polyurethane (PU) forthe 
production of jelly beans. Conventionally industries have the option to acquire parts in 
aluminum or cast developed by equipment suppliers. However, those are standard parts and 
belong to the portfolio ofproducts from equipment manufacturers and may be marketed 
without any distinctiveness, so they are not interesting options for industries which have their 
focus on innovative and unique products. Furthermore, the materials used for manufacturing 
parts are generally of difficult hygiene process offering no guarantee on Food Safety due to 
the risk of contamination. The need of importation also generates high cost and long period 
for shipping the material which can also be damaged during the logistics of importing. It is 
common toget surface defects on the plaster and kneading pieces in aluminum parts. Such 
problems affect the quality of the final product and do not meet the requirements of the 
industry. As a result of this work we found out that the forged machine dies in polyurethane 
plates gota clear-cut appearance and great finish. Furthermore, it was ascertained that is not 
interesting to usevacuum in the production of the silicone dies but positive pressure in order to 
avoid the incidence of bubbles which impair the finish of the polyurethane parts produced 
from this matrix. It was also proven that the room temperature has a significant influence in 
the curing process time, finish quality and hardness of the polyurethane pieces produced by 
the casting process in a negative silicone matrix. As result, it is noteworthy that the 
development of the procedure as well as the good performance of partsfor molding candies 
allows the company to break the third-party dependency relation for the production of parts 
and molds ensuring confidentiality in developing new products and reducing costs. 

Keywords: Procedure. Matrix. Polymers. Polyurethane. 
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1 INTRODUÇÃO 

A bala de goma é um doce famoso no mundo todo. Surgiu na Alemanha e foi criada 

por Hans Riegel em 1920. Riegel era dono da Haribo, empresa do segmento, e criou, também, 

a famosa bala de goma em formato de urso. A bala de goma no formato de urso foi criada em 

1922 e comercializada, principalmente, na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, a bala de 

goma ou jujuba é produzida em diversos formatos, cores e sabores, sendo consumida 

poradultos e crianças (ABICAB, 2013). Desde o surgimento das balas de goma, uma 

infinidade de formatos para a fabricação foi desenvolvida. Assim como em todas as 

indústrias, na indústria de balas de goma, a necessidade de inovação é constante, e lançamento 

de novos formatos é premissa para a empresa se consolidar no mercado, tornando-se mais 

competitiva tanto no mercado nacional quanto no internacional. 

Na última década, o aumento do poder aquisitivo das populações de baixa renda 

incentivou o negócio de confeitos no Brasil. Segundo projeções oficiais, um efetivo em torno 

de 20 milhões de pessoas foi alçado ao mercado de consumo. Os investimentos na 

modernização do parque de máquinas e apostas em linhas de maior valor agregado são 

realidades no setor. Essa mudança se materializa em produtos de qualidade reconhecidos pelo 

consumidor,além de custos e preços em ponto de equilíbrio, ao que tudo indica, conduzindo a 

uma recomposição das margens do setor(DOCE REVISTA, 2013).  

Diante deste cenário de crescimento do setor, faz-se necessário o desenvolvimento de 

novos formatos e novas apresentações que continuem a estimular o crescimento. Atualmente, 

as indústrias fabricantes de balas de goma dependem de terceiros para a produção de peças 

moldadas utilizadas para a produção das balas. As peças moldadas podem ser produzidas em 

alumínio ou gesso, sendo, na maioria dos casos, necessária a importação das peças moldadas, 
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gerando altos custos e demora no projeto de desenvolvimento daspeças moldadas e do 

produto. Além de problemas de qualidade,as peças moldadas em gesso possuem maior 

possibilidade de quebra. Por tudo isso se verifica, portanto, uma grande oportunidade de 

incremento tecnológico com a inclusão de novos materiais, como polímeros de poliuretano e 

silicones,usando o processo de fresamento por Comando Numérico Computadorizado (CNC) 

para o desenvolvimento dos formatos necessários. 

Apesar dos formatos das peças desenvolvidas serem complexos, com muitos detalhes, 

é importante salientar que são peças consideradas pequenas, pois não têm comprimento maior 

de 60 mm, e os pesos não são maiores que 10g.Outro ponto importante para o objetivo desta 

pesquisa se trata de reduzir a dependência de terceiros na fabricação de novos formatos de 

peças e favorecer a confidencialidade no desenvolvimento de novos produtos e uma redução 

nos custos. 

1.1 Objetivos

Determinar os procedimentos para a fabricação de peças em Poliuretano (PU) como 

alternativa economicamente viávelcom confidencialidade para o desenvolvimento de novos 

produtos na área de balas de goma. 

1.2 Objetivos específicos

• Usinar em fresadora CNC os modelos de peças a serem desenvolvidos, definindo os 

melhores parâmetros de usinagem; 

• Definir o procedimento de fabricação da matriz negativa de borracha de silicone e 

das peças em PU através do processo de fabricação denominado vazamento; 

• Determinar as faixas de temperaturas a serem consideradas no processo de fabricação 

das peças; 

• Realizar análise mecânica das peças fabricadas em PU; 

• Estudar a redução do custo unitário das peças. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nos capítulos seguintes, apresenta-se o referencial teórico utilizado neste estudo para 

que se possa fundamentar, mais adiante, as análises e conclusõesdo presente trabalho. 

Inicialmente, será abordado o assunto bala de goma, depois será discutido o assunto referente 

à usinagem, e após, será tratado sobre polímeros, dentre os quais serão destacados as 

borrachas de silicone e os poliuretanos, que serão os materiais utilizados para a confecção de 

matrizes e peças. Por fim, será realizada uma revisão pertinenteao processo de moldagem 

através de vazamento e usinagem.  

2.1 Produção de Bala de Goma

Segundo a Legislação Brasileira, bala de goma é o produto preparado à base de gomas 

naturais, açúcares e adicionado de óleos essenciais ou extratos vegetais; ou ainda, como bala 

de goma de amido ou bala americana, como um produto preparado à base de goma de milho, 

açúcares e adicionada de aromatizantes (ANVISA, 2005).No Brasil, as balas de goma são 

preferencialmente fabricadas com amidos.As balas de gomas são apresentadas em inúmeros 

formatos e tamanhos (Figura 1). 
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Figura 1 - Alguns formatos disponíveis de balas de goma 

Fonte: Autor,2015. 

As etapas básicas do processamento das balas de goma podem ser resumidas em 

cozimento, depósito ou moldagem, remoção dos moldes, limpeza, finalização e embalagem.O 

processo de fabricação das gomas consiste, basicamente, em preparar uma solução que será 

misturada ao xarope de glicose e sacarose, antes ou depois do cozimento, dependendo do 

processo e equipamentos disponíveis. O ar é eliminado pela aplicação de vácuo, e então, 

adiciona-se solução de ácido cítrico, aroma e corante. Este xarope final é processado em 

inúmeros formatos pelo depósito em moldes de amido, que depois são secos até atingirem um 

conteúdo final de umidade e textura adequada.A seguir, será apresentado um fluxograma 

geral (Figura 2) para a produção de balas de goma (WALLY,2006).  

Figura 2 - Fluxograma geral do processamento de bala de goma 

Fonte: Wally, 2006. 
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2.2 Usinagem CNC 

Fresamento é definido como o processo mecânico de usinagem destinado à obtenção 

de superfícies quaisquer com o auxílio de ferramentas geralmente multicortantes. O 

fresamento tem como característica o deslocamento da mesa ou ferramenta em 2 (X e Y), 3 

(X, Y e Z) ou mais eixos, podendo estes atuar de forma não interpolada como nas fresadoras 

convencionais (ou ferramenteiras); de 3 eixos, no qual o operador, de forma manual ou 

auxiliado pelo comando de Controladores Lógicos Programáveis (CLP), através da rotação 

dos eixos em mesa de coordenadas X e Y,promove deslocamento da peça e o deslocamento 

da ferramenta no eixo (FERRARESI, 1986). 

O fresamento se tratada operação de usinagem que se caracteriza por possuir uma 

ferramenta chamada fresa, a qual é provida de arestas cortantes dispostas simetricamente em 

torno de um eixo em que o movimento de corte é proporcionado pela rotação da fresa ao redor 

de seu eixo, e o movimento de avanço, que é geralmente feito pela própria peça em usinagem, 

que está fixada na mesa da máquina, que obriga a peça a passar sob a ferramenta em rotação, 

a qual lhe dá a forma e a dimensão desejadas. O fato da fresa poder se apresentar sob as mais 

variadas formas confere a esta operação um caráter de versatilidade em termos de geometrias 

possíveis de serem geradas(DINIZ, MARCONDES e COPPINI, 2013).

No fresamento CNC, a fresadora (Figura 3), por interpretação de instruções expressas 

por meio digital, aciona um conjunto de servo-motores ou motores de passo, que comandam 

de forma independente cada eixo da máquina (X, Y e Z nas fresadoras de 3 eixos) deslocando 

a mesa ou a ferramenta de forma automática e interpolada (todos os eixos podem se 

movimentar ao mesmo tempo). Durante o processo, há conversão de alguns ou de todos os 

dados numéricos, como distâncias, ângulos e velocidades, o que permite a elaboração e a 

fabricação de praticamente quaisquer formatos. O surgimento dessa tecnologia só foi possível 

após a criação das máquinas, das ferramentas, da automação e da informática. (SILVA, 

KINDLEIN e FALLER, 2015). 

Existem outros eixos além dos eixos lineares primários X, Y e Z. Estes eixos 

complementares se movimentam de maneira rotativa ou angular em torno de um dos três 

eixos primários. Se o movimento ocorrer com relação a X, receberá o nome de eixo A, a Y se 

chamará B, e em torno de Z,chamar-se-á C. Sistemas Computer-Aided Design (CAD), 

Computer-Aided Engineering (CAE) e Computer-Aided Manufacturing (CAM) são as 
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principais tecnologias auxiliares que tem evoluído junto com as máquinas CNC. O primeiro 

permite integrar as tarefas de projeto, o segundo,simular/otimizar o produto, e o último, 

efetuar sua protipagem/fabricação. (SILVA, KINDLEIN e FALLER, 2015). 

Figura 3 - Fresadora CNC 

Fonte:Tecnodrill,2015. 

2.3 Seleção de Materiais 

2.3.1 Polímeros 

Um sinônimo comum para polímeros é plástico, um nome derivado da 

deformabilidade associada à fabricação da maioria dos produtos poliméricos. Para alguns 

críticos, plástico é sinônimo de cultura moderna. Preciso ou não, ele representa o impacto que 

essa complexa família de materiais de engenharia possui em nossa sociedade. Uma tendência 

importante em projetos de engenharia se tratada crescente concentração nos chamados 

polímeros de engenharia, que podem substituir os metais estruturais tradicionais 

(SHACKELFORD,2013). 

O nome “polímero” não se refere a um único material. Assim como a palavra “metal” 



18 

não define apenas ferro ou alumínio. O termo “polímero” caracteriza diversos materiais com 

estrutura, qualidade e composição diferentes. As qualidades dos polímeros são tão variadas, 

que, frequentemente, substituem materiais tradicionais como a madeira ou o metal. Polímeros 

são materiais cujo elemento essencial é constituído por ligações moleculares orgânicas, que 

resultam de síntese ou através de transformação de produtos naturais. Eles são, via de regra, 

deformáveis plasticamente por meio da manufatura sob determinadas condições (calor, 

pressão) ou foram moldados plasticamente (MICHAELI,1995). 

Polímeros são materiais sintéticos produzidos a partir de matérias químicas básicas 

denominadas monômeros (Figura 4). 

Figura 4– Monômero 

Fonte: Albuquerque, 1999. 

Os polímeros compõem um grande grupo de materiais e se constituem, basicamente, 

de combinações que ocorrem entre: 

Em seu estado final, os polímeros são sólidos, entretanto, em determinado estágio de 

sua fabricação, encontram-se próximos de uma condição “líquida”, podendo, assim, ser 

moldados de várias maneiras e formas. Em geral, essa moldagem é executada através da 

aplicação isolada ou simultânea de calor e pressão (ALBUQUERQUE,1999). 

Os polímeros podem ser classificados em duas categorias principais: os polímeros 

termoplásticos e os polímeros termofixos. Os polímeros termoplásticos são materiais que se 

tornam menos rígidos quando aquecidos, enquanto os polímeros termofixos se tornam mais 

rígidos com o aquecimento. Para ambas as categorias,é importante entender os papéis 

desempenhados por aditivos, que fornecem características relevantes, como maior resistência 

e rigidez, cor e resistência à combustão (SHACKELFORD, 2013). Como nesta pesquisa serão 

usadosos polímeros termofixos, não será realizada revisão bibliográfica referente aos 

Carbono (C) Hidrogênio (H) 

Oxigênio (O) Nitrogênio (N) 
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polímeros termoplásticos. 

O polímero termofixo apresenta suas moléculas interligadas através de ligações fortes, 

permanentes e físicas, que são irreversíveis sob a ação do calor (ALBUQUERQUE,1999).Em 

conformidade com Shackelford (2013), polímeros termofixos são opostos dos termoplásticos. 

Eles se tornam duros e rígidos sob aquecimento. Diferentemente dos polímeros 

termoplásticos, esse fenômeno não se perde com o resfriamento, que é característico das 

estruturas moleculares em rede formadas pelo mecanismo de crescimento em estágios, e os 

termofixos têm as desvantagens de não serem recicláveis. 

Tabela 1 - Alguns polímeros termofixos comuns 

Fonte: Adaptado de Shackelford, 2013, p. 305. 

2.3.2 Borrachas de Silicone Poli(dimetil-siloxano) 

Borrachas de Silicone são elastômeros sintéticos que proporcionam um excelente 

balanço entre propriedades químicas,mecânicas e resistência à ampla gama de temperatura, 

características requeridas em diversas aplicações industriais e automotivas(GARBIM, 2011). 

As borrachas obtidas por policondensação (velocidade de reação lenta,sem formação 

imediata do polímero) são produtos de características especiais e estão entre as borrachas 

industriais mais importantes. É possível verificar o polímero Poli(dimetil-siloxano), cujo 

nome comercial é silicone. Apresenta-se este polímero na Figura 5 a seguir. 
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Figura 5– PolímeroPoli(dimetil-siloxano) 

Fonte: Mano e Mendes, 1999. 

Dentre todos os tipos de materiais poliméricos, as borrachas ou elastômeros se 

distinguem por sua característica única de permitir grande alongamento, seguida 

instantaneamente de quase completa retração, especialmente quando se encontram na 

condição vulcanizada. Esse fenômeno foi primeiramente observado na borracha natural e 

passou a ser conhecido como elasticidade. A borracha é material considerado de importância 

estratégica devido ao papel que desempenha principalmente no transporte de pessoas, 

matérias-primas, produtos acabados e alimentos(MANO e MENDES, 1999).

Vulcanização à temperatura ambiente (RTV) de silicone tem sido uma ferramenta 

simples e eficaz na produção de moldes detalhados e complexos para a prototipagem rápida, 

além de estes últimos serem de fabricação relativamente rápida e econômica. Estes moldes 

são formados por vazamento líquido RTV. O produto resultante é um molde flexível 

reutilizável. A vulcanização à temperatura ambiente (RTV) de silicone está disponível numa 

formulação transparente(TIMMER, CARTER, et al., 2003). 

O primeiro desenvolvimento que se tem notícia das borrachas de silicone remonta à 

década de 40.As borrachas de silicone apresentam singular desempenho em artefatos 

submetidos a altas e baixas temperaturas mantendo excepcional estabilidade, ainda oferecem 

ótima flexibilidade, boa resistência química e a intempéries, excelentes propriedades de 

isolamento elétrico e superior força de vedação em anéis e retentores.Borrachas de silicone, 

devido à pureza e às características químicas,oferecem excepcional biocompatibilidade, o que 

permite seu emprego em muitos artefatos médicos e farmacêuticos, alimentos, entre 

outros.Comparadas com outros tipos de elastômeros orgânicos, as borrachas de silicone 

apresentam grande facilidade de processamento, o que resulta em alta produtividade e custo 

moderado do artefato final (GARBIM, 2011). 

Considerando-se a variedade de famílias e tipos de elastômeros especiais existentes à 

disposição das indústrias transformadoras, as borrachas de silicone reservam certa distinção, 

pois são originárias de materiais inorgânicos, como a areia de praia.Basicamente, sua estrutura 

química consiste de Silício e Oxigênio(Si - O), elementos que formam sua cadeia polimérica. 
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Esta formação estrutural das Borrachas de Silicone é que responde pelas propriedades de 

excelente resistência à larga faixa de temperaturas, bem como as de resistir à oxidação e à 

degradação pelo ozônio (GARBIM, 2011). 

A borracha tem características próprias, únicas. Exibe elasticidade, que é a capacidade 

que certas estruturas químicas possuem de permitir grande deformação sob baixa tensão e, 

removida a força, retornar quase instantaneamente à condição inicial, sem perda significativa 

de forma e dimensões em um processo reversível. Após a reticulação em muito baixo grau, as 

cadeias poliméricas se tornam “presas”, impedidas de escoar, o que evita a deformação 

permanente e confere as características borrachosas ao material. A reação de reticulação é 

geralmente promovida por enxofre e denominada vulcanização. A seguir, na Tabela 2, estão 

expostas as borrachas industriais mais importantes(MANO e MENDES, 1999).   

Tabela 2 - Borrachas industriais mais importantes 

Fonte: adaptado de Mano e Mendes, 1999, p.77 

As exigências da engenharia de aplicações conduziram ao incremento das pesquisas de 

novas características dos elastômeros de silicone, bem como de seus compostos e sistemas de 

cura. Em razão disso, atualmente é oferecida ao mercado uma larga gama de tipos, não 

somente os Vinil Silicones, como também, Fenil Silicones e Flúor Silicones, que podem ser 

curados por peróxidos orgânicos ou variações de cura por platina. Ainda, podem ser 

encontrados sistemas bi-componente, RTVs, elastômeros de silicone em estado líquido, para 

revestimento de tecidos, entre outros(GARBIM, 2011).  

Os tipos de borracha de silicone disponíveis no mercado podem se agrupar, do ponto 

de vista de processamento, em quatro grupos: Borrachas sólidas, vulcanizáveis pela ação do 

calor (tipos HCR – High consistency rubber); Borrachas líquidas, vulcanizáveis pela ação do 
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calor (tipos LSR – Liquid silicone rubber); Borrachas vulcanizáveis à temperatura 

ambiente (normalmente são líquidas) (RTV – Room temperature vulcanization); Elastômeros 

termoplásticos de silicone (TPSiV – Thermoplastic Silicone Vulcanizates) 

(CAETANO,2014). 

Para esta pesquisa,foram utilizados sistemas bi-componente, RTVs, elastômeros de 

silicone em estado líquido, e foi adotado o processo de moldagem denominado vazamento, (o 

qual será abordado neste trabalho no item 2.4). 

A Tabela 3,citada abaixo, apresenta algumas propriedades mecânicas gerais de 

compostos com borracha de silicone vulcanizada. 

Tabela 3 - Propriedades mecânicas gerais de compostos com borrachas de silicone 
vulcanizadas 

Fonte: Garbim, 2013, p.392. 

2.3.3 Poliuretanos 

O Poliuretano está entre os principais plásticos industriais mais importantes e é 

produzido através do processo de polimerização chamado policondensação. O poliuretano 

(Figura 6) é um material versátil, que dependendo do Diisocianato e do catalisador, pode ser 

obtido com textura maciça ou celular. Os diisocianatos podem ser dos tipos aromático ou 

alifático; os mais importantes são MDI (4,4’-diisocianato de difenilmetano) e TDI (mistura de 

2,4- e 2,6- diisocianato de tolileno) (MANO e MENDES, 1999). 

Figura 6 - Polímero de Poliuretano e Monômero de Diisocianato 

Fonte: Mano e Mendes, 1999. 
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Desde a década de 40, os elastômeros de poliuretano (PU) estão disponíveis no 

mercado. Desde então, o consumo mundial vem crescendo (VILAR, 1999). O poliuretano 

pertence a um grupo de materiais que aliam características de elastômeros com a possibilidade 

de transformação, como termoplásticos, devido à grande variação de durezas possíveis de se 

estabelecerem na sua formulação. Possui alta resistência à tração e à compressão, e é ideal na 

produção de peças que exigem grande durabilidade (ALBUQUERQUE, 1999).  

Os elastômeros de PU podem ser formulados em uma ampla gama de propriedades, 
pela variação das matérias-primas escolhidas. As modificações nas suas 
propriedades também podem ser obtidas pela incorporação de fibras, sendo que os 
produtos reforçados com fibra de vidro podem atingir alta resistência mecânica. Os 
elastômeros de PU são bastante empregados como materiais de engenharia e são 
reconhecidos pelas suas excelentes propriedades tais como resistência mecânica, 
resiliência, abrasão e resistência a óleos (VILAR, 1999, p.7.1). 

O poliuretano possui elevada resistência à tração com grande alongamento até a 

ruptura. Comparado com as borrachas, o poliuretano possui elevado módulo de elasticidade. 

Além disso, possui um intervalo de dureza que vai de 98 shore A (65 shore D) a 75 shore A 

(35 shore D). O Poliuretano é altamente resistente ao corte e ao rasgamento, possui ótima 

flexibilidade e grande resistência à compressão, voltando sempre à forma original. Por isso, é 

aplicado para amortecimento em geral.A temperatura de trabalho do poliuretano compreende 

o intervalo de 40°C a 80°C. Seu comportamento térmico está relacionado diretamente com a 

sua estrutura molecular, que determina o tipo de Poliuretano segundo a sua dureza, conforme 

Tabela 4(ALBUQUERQUE, 1999). 

Tabela 4 - Deformação em relação às durezas 

Fonte: Albuquerque, 1999, p.162. 

O vazamento em moldes abertos é a técnica mais antiga utilizada para a fabricação de 

elastômeros de PU. A possibilidade de manufatura de artefatos de PU a partir de matérias-

primas líquidas derramadas em moldes é uma característica que diferencia estes elastômeros 
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das demais borrachas, naturais ou sintéticas, que necessitam ser moídas e prensadas em 

moldes. Geralmente, as peças fabricadas com elastômeros de PU moldados por vazamento 

são obtidas na sua forma final, necessitando uma pós-cura para a obtenção das propriedades 

desejadas.  

No processo em uma etapa (“one shot”), os componentes são misturados nas 

proporções estequiométricas e, a seguir, derramados no molde. As propriedades de diversos 

materiais de PU mudam de forma rápida imediatamente após a sua manufatura de forma, que 

são necessários alguns dias até que estas mudanças se tornem suficientemente lentas e a 

determinação das propriedades físicas deem resultados reprodutíveis. As mudanças iniciais 

das propriedades, ou pós-cura do PU, são aceleradas pela cura em temperaturas elevadas na 

faixa de 30 ºC a 120 ºC. Como todos os materiais poliméricos, o PU exibe variações nas 

propriedades com as mudanças de temperatura, mesmo quando totalmente curado.  

Estas mudanças podem ser significativas se comparadas com as de materiais 

tradicionais como os metais, o couro e a madeira. As propriedades físicas variam 

significativamente com a umidade do ar. O ideal é que se tenha atmosfera padronizada, e que 

a temperatura seja de, aproximadamente, 23 ºC e a umidade relativa (U.R) de 50 % ± 5 % e 

86 a 106 kPa de pressão atmosférica. O período de condicionamento pode variar de 12 h a 88 

h. Quando este procedimento é difícil ou custoso, é comum realizar nas condições ambientais, 

mas isto resulta na piora da reprodutibilidade, porém é satisfatório em alguns casos (VILAR, 

1999). 

2.4 Processo de Fabricação das Peças 

Os modelos são confeccionados manualmente (com auxílio de ferramental apropriado) 

ou de forma automatizada a partir de informações de modelos tridimensionais em arquivos 

CAD, com o emprego, por exemplo, de centros de usinagem. A necessidade de reprodução de 

uma determinada peça em unidades idênticas implica na utilização de dispositivos que 

garantam a repetição mais homogênea possível: o molde tem o mesmo significado de matriz e 

fôrma: “modelo oco onde será inserido metal derretido, material em estado plástico, vidro ou 

qualquer líquido que, solidificando-se, tornará a forma desejada” (LIMA, 2006). 
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2.4.1 Processo de Transformação de Composições Moldáveis 

As composições moldáveis empregadas para a fabricação de artefatos de borrachas e 

de plástico, ou de fibras, têm como ingrediente principal um polímero. É necessário que a 

composição moldável passe por um estado fluído, conseguido com ou sem aquecimento, com 

ou sem pressão, ou ainda através da adição de um líquido, para que possa assumir a forma 

desejada. O especialista precisa escolher, dentre uma série de processamentos, aquele que é o 

mais adequado às características que o artefato deve apresentar. Para isso, é essencial que se 

observe a natureza termoplástica ou termofixa do polímero. 

No caso dos termoplásticos, os resíduos de moldagem, ou seja, as rebarbas, podem ser 

fragmentados e reutilizados em substituição parcial ou total ao polímero virgem. Esse 

procedimento, conhecido como reciclagem primária, pode ser adotado pelo próprio fabricante 

do artefato ou através da venda a terceiros. É importante não apenas do ponto de vista 

econômico, mas também quanto à proteção ambiental. Reciclagem secundária se refere a 

refugo pós-consumido, descartado. No caso dos termofixos, as rebarbas não podem substituir 

o polímero virgem e ser moldadas para a mesma finalidade, o seu reaproveitamento exige 

operações adicionais de tratamento, visando outras aplicações. Os principais processos de 

transformação das composições moldáveis em artefatos de borracha, de plástico, ou em fibras 

são apresentados na Tabela 5.  

Tabela 5 - Processos de transformação de composições moldáveis 

Fonte: adaptado de Mano e Mendes, 1999, p.66. 
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Os processos de moldagem com aquecimento e sem pressão incluem o vazamento 

(“casting”), que pode gerar produto acabado (manufaturado) ou semiacabado 

(semimanufaturado), e a fiação por fusão (“melt spinning”), que resulta em semiacabado. 

Aqueles com aquecimento e com pressão são os mais importantes do ponto de vista industrial. 

Abrangem a compressão (“compression molding”) e a injeção (“injection molding”), que 

permitem a obtenção direta do artefatoe, ainda, a calandragem (“calendering”) e a extrusão 

(“extrusion”), que possibilitam a preparação de peças contínuas, semimanufaturadas.E 

finalmente o sopro (“blow molding”) e a termoformação(“thermoforming”), que têm como 

ponto de partida os produtos semimanufaturados, como lâminas, filmes, placas, tubos, etc., 

normalmente provenientes dos processos de calandragem e extrusão. Os processos de 

moldagem sem aquecimento e sem pressão são a fiação seca(“dry spinning”) ou úmida (“wet 

spinning”), que conduzem a produto semimanufaturado, e a imersão (“dipping”), que resulta 

em produto acabado. 

Nesta pesquisa,foi tratado apenas do processo de transformação de composições 

moldável denominado vazamento. O vazamento é o processo de moldagem descontínuo mais 

simples (Figura 7), aplicável tanto para polímero termoplástico quanto para termofixos. 

Consiste em verter, isto é, vazar no molde a composição moldável do polímero, sob a forma 

de uma solução viscosa de mistura do polímero com o seu monômero, da qual vai resultar o 

polímero (MANO e MENDES, 1999).  

Figura 7 - Representação esquemática da moldagem através de vazamento 

Fonte: Mano e Mendes, 1999, p.67. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Avaliação do Sistema Atual

Tendo em vista que este trabalho teve origem na necessidade das empresas produtoras 

de balas de goma adquirirem peças padrão dos fabricantes de equipamentos, cita-se que além 

da falta de exclusividade com relação às peças, os materiais com os quais os mesmos são 

fabricados também não favorecem o processo. Estas peças geralmente são fabricadas em 

réguas de alumínio e recobertas com Teflon® (Figura 8), sendo que um dos principais 

problemas das réguas de alumínio é que quando se danifica uma das peças, deve-se substituir 

a régua toda.  

Figura 8 - Exemplo de peças fabricadas em réguas de alumínio recobertas com Teflon® 

Fonte:Autor,2014. 
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Outro material bastante usado nas indústrias produtoras de balas de goma são peças 

fabricadas em gesso (Figura 9), e tendo em vista que estas peças são produzidas em unidades 

e que o material é muito frágil, necessitam de substituições constantes devido a quebras 

durante o processo produtivo, provocando paradas e perdas de produtividade, além de serem 

um risco para a segurança de alimentos, pois as lascas de gesso podem contaminar o produto. 

Outro fator negativo destas peças é o fato de não poderem ser higienizadas com água, 

tornando-as suscetíveis à contaminação microbiológica com risco de contaminação do 

produto. 

Figura 9 - Exemplos de peças fabricadas em gesso 

Fonte: Autor,2014. 

Um problema relacionado aos dois tipos de peças - tanto as confeccionadas em 

alumínio como as confeccionadas em gesso - é que as empresas fornecedoras não são 

empresas nacionais, o que acaba acarretando na necessidade de realizar importações, cujos 

prazos são variáveis e, geralmente, muito superiores aos provisionados tanto em tempo quanto 

em custo. Conforme (Tabela 6),pode-se verificar o custo para produzir peças em régua de 

alumínio e em gesso. 

Tabela 6 -Comparativo de custos de peças em alumínio e gesso 

Fonte: Autor, 2015. 

A seguir, é apresentado um fluxograma específico (Figura 10) para a produção de 

balas de goma. Como se pode notar, na parte do fluxograma que está evidenciada (na cor 

amarela), mostra-se a parte do processo de fabricação da bala de goma em que são utilizadas 

as peças que serão desenvolvidas em polímeros de poliuretano (PU). 
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Figura 10 - Fluxograma específico do processamento de bala de goma 

Fonte: Autor, 2014. 

Na moldagem em amido seco (destacado em amarelo no fluxograma), a quantidade de 

peças em cada placa (Figura 11) varia de acordo com o formato da bala a ser produzida, 

podendo ser de 150 peças nos formatos maiores e mais complexos até 800 peças nos formatos 

mais simples e menos complexos.  

Figura 11-A) Placas de peças em alumínio e recobertas de Teflon® B) Placa de moldes em gesso 

Fonte: Autor, 2014. 

Na (Figura 12), é apresentada uma bandeja de amido contendo 546 impressões que 

foram realizadas das placas de peças. O tamanho em geral de uma placa de peças fica em 

torno de 820 mm de comprimento e 400 mm de largura.

Figura 12 - Bandejas de amido onde são realizadas as impressões das peças 

Fonte: Autor, 2014. 

A B 
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3.2 Fabricação da Matriz Positiva em Placa de Poliuretano 

Para a usinagem de matriz positiva neste trabalho,foi utilizada uma placa de 

poliuretano (HUNTSMAN RENSHAPE 5169/2”) que foi adquirida da empresa Aralsul 

Produtos Químicos Ltda. A placa de poliuretano possui características técnicas conforme a 

Tabela 7. 

Tabela 7 - Características da placa de usinagem em poliuretano 
Placas para Ferramentas 5169 

Características Unidade 
Cor   vermelha 

Densidade g/cm³ 1,2 
Coeficiente de dilatação térmica, 10-6 mm/mm°C 85-90 
na faixa de temperatura de °C -30 a 30 

Resistência à flexão N/mm² 105-110 

Resistência à compressão N/mm² 80-90 

Dureza Shore D unidades 80-85 

Estabilidade dimensional °C 75-80 
Fonte: Huntsman, 2015. 

Primeiramente,foi realizada a preparação da chapa de poliuretano sendo a mesma 

cortada em um chapa quadrada de 135 mm x 135mm para, posteriormente, ser usinada em 

torno universal para ficar no diâmetro de 130mm. É importante que a chapa seja usinada no 

diâmetro de 130 mm para que matriz, após usinada no modelo positivo da placa, consiga ser 

acomodada dentro da panela ortodôntica. Após realizadas estas operações, a chapa de 

poliuretano (Figura 13) foi presa na morsa da fresadora CNC Sigma 600. Este equipamento 

possui curso dos eixos X400mm Y600mm Z200mm e avanço dos eixos 12 m/min, de acordo 

com especificações técnicas do Anexo F. A peça escolhida para realizar este trabalho foi a 

peça de formato de tênis. Para a usinagem da matriz de poliuretano no formato de tênis, foram 

utilizadas 5 fresas com as seguintes especificações: fresa esférica de metal duro Ø 1mm, fresa 

esférica de metal duro Ø 2mm, fresa esférica de metal duro Ø 4mm, fresa de topo de metal 

duro Ø 6mm e fresa de topo de metal duro Ø 8mm. 
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Figura 13 - Placa de poliuretano sendo usinada na fresadora CNC Sigma 600 

Fonte: Autor, 2015. 

Para a usinagem da matriz positiva de poliuretano no formato de tênis, foram 

utilizados os parâmetros de velocidade de corte (Tabela 8) e os parâmetros de avanço de corte 

por gume(Tabela 9). 

Tabela 8 - Velocidade de corte 

Fonte: Tecnológicas, 2015. 



32 

Tabela 9 - Avanço por gume 

Fonte: Tecnológicas, 2015. 

Como as fresas a serem utilizadas são fabricadas de metal duro, ficou definido que 

seria usada a velocidade de corte de 250 m/min, considerando dados do material de 

alumínio.Para definir o avanço por faca, foram usados como referência dados (Tabela 

9)conforme diâmetro dafresa a ser utilizada. O resultado final considerando a velocidade de 

corte do alumínio e os avanços por faca está apresentado na(Tabela 10) para usinagem da 

placa de poliuretano.  

Tabela 10 - Tabela de RPM e avanço 

Fonte: Autor, 2014. 

3.3 Fabricação da Matriz Negativa em Silicone 

Para a matriz negativa em silicone, foi utilizado o material RP 4644 SI da marca 

HUNTSMAN, adquirido da empresa Aralsul Produtos Químicos Ltda - que é um sistema bi-

componente de borracha de silicone fundível, curável porpoliadição à temperatura 

ambiente,ideal para a confecção de moldes ou peças flexíveis. Para a fabricação da matriz 

negativa em borracha de silicone, foi desenvolvido um procedimento (Tabela 11) dividido em 

cinco etapas. 
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Tabela 11 - Procedimento de fabricação de matriz negativa de silicone 
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Fonte: Autor, 2014. 

3.4 Fabricação das Peças de Poliuretano (PU) 

Para a fabricação das peças de polímeros, foram utilizados os bi-componentes de 

poliuretano da empresa Aralsul Produtos Químicos Ltda- ARAL-PUR 9095 A e ARAL-PUR 

B 9095. Considerando a fabricação das peças em polímeros de PU, foram desenvolvidos 

procedimentos (Tabela 12) divididos em cinco etapas. É importante salientar que este trabalho 

foi realizado na cidade de Lajeado, no estado do Rio Grande do Sul, onde foi realizado o 

levantamento das temperaturas médias do ano de 2013 (conforme Anexo A), sinalizando a 

menor temperatura no mês de julho, com 1,3 ºC, e a maior temperatura no mês de dezembro, 

com 39,7 ºC.  
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Portanto, foi definido que os testes de fabricação de peças em PU seriam realizados 

em3 faixas de temperaturas, conforme segue: 2 ± 2 ºC, 20 ± 2 ºC, 38 ± 2 ºC. Cabe citar que 

para fabricar as peças em PU nas faixas de temperaturas de 20 ºC e 38 ºC, será utilizada uma 

estufa, e para faixa de 2 ºC, um refrigerador.Para registrar as temperaturas durante o processo 

de cura das peças de PU na matriz de silicone,estará sobre a tampa do vaso de pressão um 

registrador eletrônico de dados com dois canais de entrada (um canal mede a temperatura e o 

outro, a umidade). Os valores medidos por estes canais (dados) foram armazenados na 

memória eletrônica do registrador (aquisições) e, posteriormente, enviados a um computador 

para a visualização e análise na forma de tabela e gráfico. 

Tabela 12 - Procedimento de fabricação de peças em poliuretano 
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Fonte: Autor, 2014. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos e a discussão na usinagem da matriz 

positiva em placa de poliuretano do processo de fabricação da matriz negativa de silicone e do 

processo de fabricação de peças em poliuretano através do método de vazamento, bem como 

os resultados de durezas obtidos nas faixas de temperaturas definidas e uma análise da 

superfície das peças através do microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

Cabe salientar que após o desenvolvimento deste trabalho, a empresa não necessitou 

mais importar peças de outros países, reduziu o prazo para o desenvolvimento de novos 

produtos, aumentou a confidencialidade de seus novos projetos e reduziu os custos. Outra 

consideração bem importante é questão de segurança de alimentos com relação ao processo: 

as peças de poliuretano possibilitam fácil limpeza e secagem, além de não quebrarem, fatores 

muito positivos quando comparadas com as peças de gesso utilizadas até então, nestas o 

processo de limpeza é dificultado e há maior risco de quebra ou lasca dos moldes, 

possibilitando a contaminação do amido e/ou do produto. 

4.1 Matriz Positiva de Poliuretano

Para a confecção da matriz positiva na placa de poliuretano, o formato escolhido foi o 

do tênis. A partir da escolha, foi necessária a fabricação de 300 peças para o preenchimento 

da placa acoplada no equipamento em que são produzidas as balas de goma. 

Para a otimização de custos e a redução de esforços das ferramentas, foi optado por 

confeccionar matrizes positivas (Figura 14)em placas de poliuretano da HUNTSMAN 

RENSHAPE 5169/2”. Inicialmente foram utilizados parâmetros de rotação e de avanço 
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sugeridos nos dados técnicos do fabricante da chapa de poliuretano, mas o acabamento não 

estava ficando como se desejava, por isso, para a usinagem da matriz positiva, foram 

utilizados os parâmetros de velocidade conforme (Tabela 8),considerando dados de material 

para o alumínio e avanços de corte de acordo com a(Tabela 9).  

Para a fresa esférica de metal duro de diâmetro 1 mm e diâmetro 2 mm, foi utilizada a 

rotação máxima da fresadora CNC de 24.000 rpm, pois se considerar os valores calculados 

para a fresa esférica de diâmetro 1mm, a rotação deveria ser 79.577 rpm; e para a fresa de 

diâmetro 2 mm, a rotação deveria ser de 39.788 rpm. Em compensação, para os avanços 

podem ser usados os avanços calculados, pois o maior avanço calculado foi de 2.398 mm/min, 

que fica bem abaixo da capacidade da máquina, que é de 12 m/min conforme Anexo B. Para 

resfriar as fresas utilizadas, foi necessário apenas sopro de ar comprimido, não necessitando 

usar fluído de corte para refrigeração. Destacam-se como principais benefícios resultantes a 

otimização de tempo na fabricação de matrizes, melhor qualidade de acabamento, ou seja, a 

matriz reproduziu exatamente o que se desejava no projeto inicial e houve a garantia de 

confidencialidade no desenvolvimento de novos produtos. 

Figura 14 - Matriz confeccionada a partir placa de poliuretano 

Fonte: Autor, 2014. 

4.2 Matriz Negativa de Silicone 

Inicialmente, tentou-se realizar as matrizes de silicone com auxílio de câmara de 

vácuo, conforme descrito nos dados técnicos do fabricante, mas a incidência de bolhas na 
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matriz inviabilizava o processo, pois as bolhas acabavam por deformar a matriz que 

reproduzia esta falha na peça fabricada no processo de vazamento do poliuretano. Conforme 

Caetano (2014), as RTVs são borrachas vulcanizáveis à temperatura ambiente, mas o 

problema enfrentado quando se cura à temperatura ambiente é a variação de tempo de cura 

devido à mudança de temperatura do ambiente. Para resolver este problema, sempre se coloca 

a matriz em estufa com a temperatura regulada para 20 ºC. Para resolver o problema das 

bolhas, foram criados procedimentos, conforme (Tabela 11), de usar pressão positiva (pressão 

de 30 a 35 PSI). Pode-se verificar que o tempo de cura para desmoldagem à temperatura de 20 

ºC foi de 12 h, menor que os dados técnicos do fabricante, que são de 15 h à temperatura de 

23 ºC. Outro item importante é a dureza, que,segundo dados do fabricante(ANEXO C), é de 

41 Shore “A”. A matriz realizada nas condições de 12 h de cura e temperatura de 20 ºC 

apresentou dureza de 42 Shore “A”, praticamente igual ao determinado pelo fabricante. 

Depois de realizada, esta mudança de procedimento impediu a incidência de bolhas na matriz 

conforme evidenciado na Figura 15. 

Figura 15 - Matriz negativa de silicone 

Fonte: Autor, 2014. 

4.3 Processos de Cura das Peças Fabricadas em Poliuretano 

Para definir em quais faixas de temperatura seria realizado o processo de cura das 
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peças confeccionadas através do processo de vazamento, foram levantadas junto à estação 

meteorológica da UNIVATES (Universidade do Vale do Taquari), as temperaturas médias no 

ano de 2013 (Anexo A), sinalizando a menor temperatura no mês de julho com 1,3 ºC e a 

maior temperatura no mês de dezembro com 39,7 ºC. Através destas informações, foi definido 

que os testes de fabricação das peças em PU seriam realizados em três faixas de temperatura, 

conforme segue: 2 ± 2 ºC, 20 ± 2 ºC, 38 ± 2 ºC e um tempo de cura de 12 h. Assim como na 

matriz de silicone, também, inicialmente, tentou-se usar auxílio de câmara de vácuo, e 

também se verificou a incidência de bolhas e que a cura das peças não estava homogênea. Por 

este motivo,optou-se em utilizar pressão positiva durante o período de cura. Mas, neste caso, 

o fabricante não recomendou nem auxílio de vácuo e nem de pressão positiva. Uma das 

informações que consta nos dados técnicos do material (ANEXO D)é que a dureza após 16 h 

a 60 ºC deve ficar entre 90 a 95 Shore A. 

4.3.1 Processo de Cura na Temperatura de 2 ºC 

 Para realizar a cura das peças moldadas em PU nas faixas de temperaturas de 2 ºC, foi 

utilizado um refrigerador. Para registrar a temperatura durante as 12 h de período de cura, foi 

colocado sobre o vaso de pressão um registrador eletrônico de dados, que gerou o seguinte 

gráfico (Figura 16): 

Figura 16 - Gráfico do registrador eletrônico para a temperatura de 2 ºC 

Fonte: Autor, 2014. 

No gráfico, pode-se observar que a temperatura oscilou entre 0,8 a 3,2 ºC, ficando 
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dentro da faixa estipulada de 2 ± 2 ºC, mas o resultado não foi satisfatório, pois após 12 h de 

cura realizada nesta temperatura, foi aberto o vaso de pressão e verificou-se que as peças não 

estavam curadas, o que impossibilitou a realização das medidas de durezas das mesmas. 

Portanto, através deste acompanhamento, pode-se concluir que quando tivermos temperaturas 

ambientes baixas próximas de zero grau, não será possível se obter cura no período de 12 h. 

4.3.2 Processo de Cura na Temperatura de 20 ºC 

Para realizar a cura das peças na faixa de temperatura de 20 ºC, foi utilizada uma 

estufa com setpoint de 20 ºC, e para registrar a temperatura durante as 12 h de período de 

cura, foi posicionado sobre o vaso de pressão um registrador eletrônico de dados configurado 

para coletar os dados a cada 1 minuto. Com a coleta dos dados, o registrador gerou o seguinte 

gráfico (Figura 17): 

Figura 17-Gráfico do registrador eletrônico para a temperatura de 20 ºC 

Fonte: Autor, 2014. 

Neste gráfico, pode-se observar que a temperatura oscilou entre 19,3 ºC e 20,6 

ºC,ficando dentro da faixa estipulada de 20 ± 2 ºC.As medições de durezas com o durômetro 

digital são realizadas tão logo as peças sejam desmoldadas. No teste de cura após 12 h a 20 

ºC, obtivemos uma dureza mínima de 90 Shore A e uma dureza máxima de 96 Shore, ficando 

dentro da dureza esperada, que é igual ou acima de 90 Shore A em um tempo, e temperatura 

de cura menor que os estabelecidos pelo fornecedor do Poliuretano. 
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4.3.3 Processo de Cura na Temperatura de 40 ºC 

Também, para realizar a cura das peças moldadas em PU no formato de tênis na faixa 

de temperatura de 40 ºC, foi utilizada uma estufa com setpoint de 40 ºC, e para registrar a 

temperatura durante as 12 h de período de cura, foi colocado sobre o vaso de pressão um 

registrador eletrônico de dados configurado para coletar os dados a cada 1 minuto, que gerou 

o seguinte gráfico (Figura 18): 

Figura 18 - Gráfico do registrador eletrônico para a temperatura de 40 ºC 

Fonte: Autor, 2014. 

Neste gráfico gerado pelo registrador eletrônico, pode-se observar que a temperatura 

oscilou entre 38 ºC a mínima e 41,1 ºC a máxima temperatura, ficando dentro da faixa 

estipulada de 40 ± 2 ºC. As medições de durezas com o durômetro digital são realizadas tão 

logo as peças sejam desmoldadas. É importante salientar que uma das informações que consta 

nos dados técnicos do material é que a dureza após 16 h a 60 ºC deve ficar entre 90 a 95 Shore 

A. No teste de cura após 12 h a 40 ºC, obtivemos uma dureza mínima de 97 Shore e uma 

dureza máxima de 99,5 Shore, ficando dentro da dureza esperada, que é igual ou acima de 90 

Shore em um tempo, e temperatura de cura menor que os estabelecidos pelo fornecedor do 

Poliuretano. 

4.4 Avaliação de Cura das Peças Fabricadas em Poliuretano 

4.4.1 Análise de Dureza das Peças de poliuretano 

Para comparar a variação devido aos tratamentos realizados, ou seja, a cura das peças 
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após vazamento à temperatura de 20 ºC e à temperatura de 40 ºC, foi realizada uma análise 

estatística utilizando a análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5 %, na 

qual foram encontrados os resultados da (Tabela 13).Nos resultados obtidos através da 

ANOVA, pode-se verificar que existe diferença entre os tratamentos realizados nas 

amostras,pois F calculado (5,1588) é maior que o F crítico (3,87223). Através da análise 

estatística, é possível verificar que a variância da amostra de peças curada a 20 ºC é maior que 

a variância das peças curada a 40 ºC. 

Tabela 13 - Análise estatística das amostras 

Fonte: Autor, 2015. 

O resultado também fica bem evidente (Figura 19) no gráfico de comparações de 

durezas e de desvio padrão, onde se pode ver claramente que o desvio padrão dos tratamentos 

realizados a 40 ºC é menor que o desvio padrão realizado a 20 ºC. Ainda no gráfico, podemos 

concluir que as amostras curadas a temperaturas de 40 ºC possuem uma dureza maior que as 

amostras curadas a 20 ºC, mesmo ambas curadas no período de 12 h e com pressões positivas 

de 30 a 35 PSI. 

Figura 19 - Gráfico de comparações de dureza e de desvio padrão 

Fonte: Autor, 2015. 
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4.4.2 Análise de superfície com o MEV 

Para uma melhor análise da superfície das peças confeccionadas em poliuretano, foi 

realizada análise nas peças fabricadas na temperatura de 20 ºC e 40 ºC, com o microscópio 

eletrônico de varredura (MEV). Como as peças não são de metal, foi realizada uma aplicação 

de material condutivo (ouro) na máquina chamada metalizadora, conforme (Figura 20). 

Figura 20 - Máquina metalizadora 

Fonte: Autor, 2015. 

Após a aplicação de material condutivo, a peça de poliuretano foi instalada no 

MEV,sendo selecionada a área a ser analisada. Para permitir uma área com maior 

confiabilidade, foi selecionada uma área plana que está destacada (Figura 21) com campo de 

visão de 20,8 mm. 

Figura 21 - Peça de poliuretano com material condutivo aplicado 

Fonte: Autor, 2015. 
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Primeiramente, foi feita a análise superficial da peça de poliuretano,que foi produzida 

e curada na temperatura de 20ºC. A superfície da peça com campo de visão de 20,8 mm 

(Figura 22).   

Figura 22 - Peça de poliuretano curada a 20ºC com campo de visão 135 m 

Fonte: Autor, 2015. 

Após, foi realizada a análise superficial da peça de poliuretano que foi produzida e 

curada na temperatura de 40 ºC. A superfície da peça com campo de visão com 135 m na 

(Figura 23).   

Figura 23 - Peça de poliuretano curada a 40ºC com campo de visão 135 m 

Fonte: Autor, 2015. 
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Realizando um comparativo entre as duas superfícies, podemos verificar que além da 

amostra curada à temperatura de 40 ºC ter uma dureza maior que da amostra curada 

àtemperatura de 20 ºC, também podemos concluir através da análise de superfície realizada 

através do MEV, que a superfície da amostra de peças curadas a 40 ºC fica menos irregular, 

os contornos são mais suaves, e tendo uma superfície com os contornos mais suaves, as peças 

tendem a não aderir o amido durante o processo de produção de bala de goma, e não aderindo 

o amido na superfície da peça de poliuretano, a aparência da bala de goma fica com uma 

apresentação melhor, resultando em produtos com formato fiel ao desenho do molde.  

4.4.3 Análise de Ensaio de Migração Específica 

Como as peças produzidas em poliuretano estarão sempre em contato com o amido, e 

o amido estará em contato com a massa de balas de goma, verificou-se a necessidade de se 

realizar ensaio de migração específica. Foram produzidas 9 peças de poliuretano no molde 

tênis e enviadas para o Laboratório Eurofins Alac (na unidade sediada na Holanda). O 

resultado do ensaio,conforme citado no item 3 do (Anexo E),declara a soma de isocianatos em 

0,57 mg/kg. Este resultado atende à legislação vigente RDC n123, 19/06/2001 (ANVISA, 

2001), que define o LC (limite de composição) em LC <1 mg/kg. 

4.4.4 Análise de Comparativo de Custos 

Para chegar ao custo unitário das peças de poliuretano, levou-se em consideração a 

quantidade de horas utilizadas em usinagem da placa de poliuretano no torno universal e na 

fresadora CNC, a energia elétrica consumida, o tempo de manipulação e o valor de todos os 

materiais utilizados. Depois de realizadas todas as etapas do processo de fabricação,foi 

verificada uma redução de custos que se obteve no custo unitário das peças conforme Tabela 

14. 

Tabela 14 - Comparativo de custos de peças em alumínio, gesso e poliuretano 

Fonte: Autor, 2015. 
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Como se verifica na Tabela 14, se comparados os custos unitários entre as peças de 

poliuretano e alumínio, a redução chega a 95,4 %, e se comparados os custos unitários entre 

as peças de gessos importadas e as peças de poliuretano, a redução de custos chega a 78,8 %. 
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5 CONCLUSÕES 

Depois de realizado o trabalho, pode-se verificar que para produzir a matriz de silicone 

não é interessante utilizar vácuo, e sim, pressão positiva no processo de cura para não haver 

incidência de bolhas que prejudicam o acabamento das peças de poliuretano produzidas 

através desta matriz; e já no processo de fabricação de peças em poliuretano através do 

processo de vazamento na matriz negativa de silicone, foi possível concluir que temperaturas 

ambientes mais baixas ou próximas de zero grau influenciam no tempo do processo de cura, 

dureza das peças e no acabamento da superfície das mesmas, e que como no processo de 

fabricação da matriz de silicone se deve utilizar pressão positiva para a cura das peças. 

No que se refere às temperaturas de cura na faixa próxima de zero grau após o tempo 

de cura de 12h, verificou-se que as peças não obtiveram cura e, portanto, não se pode realizar 

análise de dureza nem análise de superfície. Já nas faixas de 20 ºC e 40 ºC, após 12 h, as 

peças obtiveram a cura plena, a partir da qual foi possível realizar medições de durezas em 

todas as peças produzidas, com resultado de dureza superior aos indicados para materiais com 

boa resistência (acima de 90 SHORE “A”). Nesta comparação, verificou-se que as peças que 

foram produzidas na temperatura de 20 ºC obtiveram uma dureza menor que as peças que 

foram produzidas na temperatura de 40 ºC. Além da dureza maior na temperatura de 40 ºC, 

também foi possível concluir, através da análise de superfície realizada por meio do MEV, 

que a superfície ficou menos irregular, os contornos mais suaves, o que caracteriza um 

excelente resultado tendo em vista que quanto mais lisa for a superfície da peça, menor será a 

quantidade de amido depositado na superfície da mesma, resultando em produtos com 

formato fiel ao desenho do molde.  
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E o resultado mais importante que justificou todo o trabalho foi a redução de 

custos,que, se comparados os custos unitários entre as peças de poliuretano e alumínio, a 

redução chega a 95,4%, e se comparados os custos unitários entre as peças de gessos 

importadas e as peças de poliuretano, a redução de custos chega a 78,8%. 

5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 

• Realizar processo de cura com outras faixas de temperaturas; 

• Realizar processo de cura com outras faixas de tempo; 

• Inserção de materiais metálicos nas peças fabricadas em poliuretano para poderem 

ser detectadas em detectores de metais;  

• Desenvolver peças moldadas com outros materiais. 
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