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Resumo 

O comportamento mecânico de uma peça composta por um material polimérico reforçado 

com fibras não pode ser corretamente analisado simplesmente através de uma simulação estrutural 

sem considerar as suas propriedades mecânicas e as alterações geométricas resultantes do 

processo de injeção, que são determinadas através programas numéricos de simulação do mesmo. 

Este tipo de programas não só conseguem fornecer previsões sobre a orientação das fibras, como 

também determinam as tensões residuais que coabitam na peça após o processo de fabrico, as 

extensões residuais e a localização de superfícies de soldadura. Para uma correta simulação 

estrutural é necessário incluir nesta análise todas as variáveis resultantes do processo de fabrico, 

sendo necessário para este efeito a utilização uma interface que efetue o mapeamento destas para a 

análise estrutural. 

Neste trabalho realiza-se o estudo do comportamento mecânico de um pedal automóvel de 

embraiagem produzido por injeção na empresa Toolpresse, Lda. A simulação computacional do 

processo de injeção foi realizada através do programa Moldflow, enquanto que a resposta mecânica 

do pedal em testes experimentais num banco de ensaios foi analisada através do programa de 

simulação computacional Abaqus. A transferência de dados provenientes da simulação do fabrico por 

injeção para a malha estrutural foi efetuada através do programa de interface Helius PFA. A qualidade 

do mapeamento dos dados provenientes da simulação do fabrico por injeção para a malha estrutural 

é alvo de análise neste trabalho, através de comparações entre os resultados numéricos e 

experimentais relativos à força necessária para deformar o pedal no banco de ensaios. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Moldação por Injeção, Moldflow, Abaqus, Helius PFA, Mapeamento, 
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Abstract 

The mechanical behavior of a fiber-reinforced polymer material part cannot be correctly 

analyzed simply through a structural simulation without considering its mechanical properties and the 

geometric changes resulted from the manufacturing process, which can be determined through 

injection process numerical programs. These programs not only provide predictions about the fiber 

orientation of the polymeric parts, but also determine the residual stresses that coexist in them after 

the manufacturing process, the residual extensions and the location of welding surfaces. For a correct 

structural simulation, it is necessary to include in this analysis all the variables resulting from the 

manufacturing process, using an interface that correctly performs the mapping of the variables in the 

data of the structural analysis. 

In this work it is studied the mechanical behavior of a clutch pedal produced by injection 

molding in the company Toolpresse, Ltd. The computational simulation of the injection process was 

performed through the Moldflow program, while the mechanical response of the pedal to experimental 

tests in a bench test was analyzed by the Abaqus numerical simulation program. The data transfer 

from the injection molding simulation, e.g., values of deformations, residual stresses and fiber 

orientation, to the structural mesh was performed through the Helius PFA interface program. The 

quality of the data mapping from the injection molding simulation to the structural mesh is analyzed in 

this work through comparisons between the numerical and experimental results, regarding the force 

required to deform the pedal in the test bench. 
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1. Introdução 

A descoberta dos materiais poliméricos no século XX proporcionou uma boa alternativa aos 

materiais metálicos. Estes permitiram aumentar o leque de materiais com boas propriedades 

mecânicas, de grande durabilidade e de baixo peso, sendo o último fator bastante importante em 

certas indústrias, como a indústria automóvel, que procuram reduzir constantemente o peso dos seus 

componentes. 

Um grande passo no desenvolvimento dos materiais poliméricos foi o seu reforço com um 

preenchimento de fibras, que tanto podem ser de vidro, como de carbono, criando assim um material 

compósito com propriedades melhoradas. Os softwares de injeção, apoiados por modelos 

matemáticos, resultaram em significativos progressos na compreensão deste processo, onde foi mais 

fácil entender todos os fenómenos envolvidos em cada etapa do processo, como o escoamento do 

material fundido, a orientação das fibras, as temperaturas envolvidas, a contração e os empenos da 

peça, entre outros. 

O fabrico do molde para o processo de injeção envolve um custo elevado, que é compensado 

pela inúmera quantidade de peças que cada um pode produzir. A simulação do processo de injeção é 

de grande importância para a indústria uma vez que permite estudar o processo antes de se fabricar 

molde, o que leva a uma diminuição do risco do seu fabrico, poupando tempo e dinheiro às empresas 

envolvidas. 

1.1. Formulação do Problema 

Os materiais poliméricos têm vindo cada vez mais a substituir os metais usados em 

componentes na indústria automóvel, nomeadamente os materiais poliméricos reforçados com fibras. 

No entanto, estes materiais têm um comportamento anisotrópico, ou seja, apresentam propriedades 

mecânicas diferentes em função da direção do carregamento em que são solicitados. É por isso 

importante conseguir prever corretamente o comportamento mecânico do material para determinadas 

solicitações, através de softwares estruturais de simulação numérica como o Ansys ou o Abaqus, 

dando as características do material poliméricos que provenientes de um software de injeção, como o 

Moldflow ou o Moldex3D. 

A transferência de dados do material polimérico para a simulação estrutural pode ser feita 

através de um software apropriado, como o Helius PFA ou o Digimat. Uma vez que são interfaces 

ainda bastante recentes, não se sabe, para peças geometricamente complexas, se a transferência é 

efetuada com sucesso, podendo haver falhas no mapeamento dos resultados de injeção. Esta falha 

poderá ser agravada na maioria dos casos quando as malhas usadas nos softwares de injeção e 

estrutural não são iguais. 

1.2. Objetivos 

As questões acima mencionadas serão motivo de análise neste trabalho, onde será estudado 

o processo de fabrico por injeção de um pedal de embraiagem automóvel produzido na empresa 
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Toolpresse, Lda., e a sua resposta mecânica quando solicitado à flexão num banco de ensaios. O 

objetivo desta dissertação passa por aferir o rigor da transferência de dados provenientes da 

simulação do processo de injeção do pedal de embraiagem para uma malha estrutural, por recurso 

ao software de mapeamento Helius PFA, através da comparação dos resultados numéricos e 

experimentais relativos a testes de flexão num banco de ensaios. 

1.3. Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho começou com o estudo do processo de fabrico por 

injeção do pedal de embraiagem, através da simulação numérica recorrendo ao programa 

computacional Autodesk Moldflow 2019, com base nos parâmetros de injeção fornecidos pela 

empresa Toolpresse, Lda. Houve necessidade de efetuar algumas modificações geométricas devido 

a diferenças entre as geometrias (do molde e da peça) reais e as existentes nos ficheiros CAD 

disponibilizados pela empresa.  

A etapa seguinte consistiu na transferência dos resultados da simulação do processo de 

injeção para o programa computacional destinada à simulação estrutural, Simulia Abaqus 2017, para 

reproduzir os testes experimentais de flexão do pedal de embraiagem realizados num banco de 

ensaios. Para o efeito, o mapeamento dos resultados do Moldflow para a malha estrutural do Abaqus 

foi efetuado por recurso ao programa de interface computacional Autodesk Helius PFA 2019. Nesta 

etapa é necessário introduzir as curvas de comportamento mecânico obtidas em ensaios de tração do 

material polimérico reforçado com fibras. 

A etapa final deste trabalho consistiu na simulação numérica, com o programa Abaqus, dos 

ensaios experimentais à flexão para tentar reproduzir os registos de força-deslocamento do cilindro 

atuador do banco de ensaios. 

Esta dissertação envolve uma peça de uma elevada complexidade geométrica, o que 

complica naturalmente a transferência de dados entre softwares. Foi ainda necessário recorrer a 

certas modificações dos procedimentos esperados necessários, tal como a utilização de curvas 

características dos ensaios de tração de um material que não o material realmente aplicado na peça, 

uma vez que não foram realizados ensaios de tração ao material em questão para aferir as curvas 

corretas. 

1.4. Estrutura da Dissertação 

A dissertação está dividida por oito capítulos principais que foram estruturados com base na 

cronologia do desenvolvimento do estudo realizado, e são os seguintes: 

• Capítulo 1 – É o presente capítulo, que introduz o tema proposto para a dissertação e 

propõe os principais objetivos da mesma; 

• Capítulo 2 – Neste capítulo serão apresentados alguns fundamentos teóricos do 

processo de moldação por injeção, de modo a que se entenda o procedimento 

efetuado na simulação do processo de injeção; 

• Capítulo 3 – Destina-se a explicar a função da peça em estudo, e os esforços a que 

está sujeita. Serão aqui descritos os ensaios experimentais que foram realizados; 
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• Capítulo 4 – São detalhados todos os passos necessários aquando da utilização do 

programa Moldflow para realizar a simulação estrutural subsequente; 

• Capítulo 5 – É detalhado o procedimento de criação do ficheiro input de cada 

simulação estrutural de forma a importá-los posteriormente para o programa de 

mapeamento Helius PFA; 

• Capítulo 6 – Este capítulo tem como função explicar como é processada a 

transferência de dados da simulação de injeção para a malha do Abaqus, 

complementada por fundamentos teóricos do Helius PFA; 

• Capítulo 7 – Neste capítulo são expostos, analisados e confrontados os resultados 

mais importantes das simulações de injeção e estrutural; 

• Capítulo 8 – Sintetizam-se as principais conclusões resultantes deste trabalho e 

apresentam-se sugestões para o acompanhamento futuro do estudo. 
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2. Moldação por Injeção 

A moldação por injeção é uma técnica de produção que permite fabricar produtos a partir de 

materiais poliméricos. Esta técnica tem vindo a alcançar uma maior influência em várias indústrias, 

inclusive na indústria automóvel, pela necessidade de substituição dos tradicionais materiais 

metálicos, na procura sistemática de redução do peso dos veículos. Para além dos materiais 

poliméricos serem mais leves do que os metais, são mais resistentes à corrosão, e apresentam 

menor condutividade térmica e elétrica. São também materiais com baixas temperaturas de 

processamento, levando a um menor custo energético no processo de fabrico. A moldação por 

injeção permite a obtenção peças de geometrias complexas e de elevada precisão, com bons 

acabamentos superficiais. Os curtos ciclos de tempo de fabrico, aliado ao facto de cada molde poder 

incluir várias cavidades com diversas geometrias entre si (o que permite fabricar vários tipos peças 

em simultâneo e num só molde), resulta em elevadas séries de produção, a custos reduzidos. 

2.1. O Ciclo de Injeção 

A moldação por injeção é um processo cíclico que envolve as seguintes etapas [1]: 

• Enchimento – O enchimento inicia-se quando se atinge a quantidade suficiente de 

material fundido no cilindro, sendo empurrado para as cavidades do molde através do 

fuso contido no cilindro. 

• Compactação – Após atingido o ponto de comutação v/p (momento a partir do qual o 

enchimento da cavidade passa a ser controlado pela pressão, ao invés da 

velocidade), detetado quando 95 a 99% da cavidade se encontra preenchida pelo 

material polimérico, inicia-se a etapa da compactação. Nesta etapa a pressão é 

controlada com o objetivo de adicionar mais material para compensar a contração da 

peça que resulta do seu contínuo arrefecimento. Esta fase prolonga-se até ao 

momento em que ponto de ataque solidifica.  

• Arrefecimento - O molde é munido por canais na qual um líquido refrigerante circula, 

de modo a acelerar o arrefecimento da peça moldada. Durante esta fase o cilindro 

pode recuar até à sua posição inicial. O arrefecimento termina quando a peça atinge 

uma temperatura que permita a sua extração com segurança, e de modo a não 

comprometer as suas propriedades, sendo normalmente a fase mais demorada do 

ciclo. Entretanto, material granulado contido numa tremonha vai alimentando o 

cilindro de injeção com paredes aquecidas por resistências, para ser produzida a 

próxima peça. O movimento de rotação do parafuso faz com que os grãos de material 

polimérico sofram aquecimento devido ao atrito e ao contacto com as paredes 

aquecidas, fundindo-os e tornando-os homogéneos. 
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• Ejeção da peça – Após o arrefecimento, e após a peça estar totalmente solidificada, 

o molde é aberto e a peça pode ser finalmente extraída por ação de pinos ejetores. O 

molde é depois fechado para se dar início a um novo ciclo. 

 

Figura 2.1 - Ciclo do processo de injeção; 1) Fecho do molde; 2) Enchimento e compactação; 3) 
Arrefecimento; 4) Ejeção [2] 

Todas as anteriores etapas desempenham um papel fundamental para a qualidade do 

produto final, uma vez que a otimização do processo de injeção está fortemente dependente de 

parâmetros associados a cada etapa, nomeadamente a velocidade do fuso, a pressão e o tempo de 

compactação, as temperaturas do molde e do fundido, tempo de arrefecimento. Estes parâmetros 

necessitam de ser meticulosamente definidos pelo fabricante de modo a que se consiga um ótimo 

tempo de ciclo, com reduzidos empenos e mantendo inalteradas as propriedades mecânicas da peça. 

Os programas de simulação de injeção ajudam a entender o comportamento das peças injetadas 

mediante das variações dos parâmetros de injeção, permitindo deste modo a redução dos custos e 

do tempo de fabrico. 

2.2. Equipamento 

O equipamento usado é composto por duas unidades principais: a unidade de injeção 

(controla o aquecimento, e a injeção e pressurização do material fundido), e a unidade de fixação 

(controla a abertura e o fecho do molde) [1]. 

 

Figura 2.2 - Máquina de injeção [3] 



6 
 

Geralmente o fuso nunca inicia o enchimento na posição de recuo máximo, uma vez que 

implicaria que o volume a ser injetado corresponda ao volume máximo que a máquina pode injetar, o 

que raramente acontece. O curso de enchimento corresponde à distância entre a posição inicial e a 

posição de comutação, enquanto que o curso de compactação se compreende entre a posição de 

compactação e a posição final de injeção. Esta posição não coincide com a posição limite frontal do 

fuso, uma vez que sobra sempre uma quantidade de volume de material plastificado que fica retido 

no cilindro e que não é injetado para os canais de alimentação, de modo a garantir uma boa 

compactação da peça. A esse volume de material dá-se o nome de almofada. 

Considera-se que a posição 0 mm está localizada na posição frontal da máquina, ou seja, 

durante o enchimento, o fuso avança no sentido de aproximação à posição zero. 

  

Figura 2.3 - Curso e posições do fuso numa máquina de injeção – adaptado de [4] 

2.3. Contração e Empeno 

A geometria do produto final nunca irá responder à geometria da cavidade do molde. Tal 

acontece devido às elevadas variações de pressão e temperatura necessárias no processo de 

injeção, que provocam variações no volume da peça final, e o aparecimento de tensões residuais, 

resultando em empenos. Atendendo a este fenómeno, convém que os moldes sejam 

sobredimensionados para minimizar o erro dimensional da peça obtida, em comparação com a peça 

desejada. 

2.3.1. Variação do Volume Específico 

Uma das características dos materiais poliméricos é a sua elevada compressibilidade. Ou 

seja, os polímeros são materiais que variam significativamente a sua massa volúmica quando sujeitos 

a alterações térmicas e de pressão.  

Os polímeros têm um coeficiente de expansão térmica positivo, logo, durante a fase de 

arrefecimento no processo de injeção, verifica-se uma diminuição do volume da peça injetada. Para 

materiais cristalinos, a mudança de microestrutura na transição de fase líquida para sólida acentua a 

diminuição do volume específico. 
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Figura 2.4 - Curvas PvT de um material cristalino (polietileno) [5] 

É, portanto, importante controlar parâmetros relacionados com pressão e temperatura. 

Durante o processo de injeção, o arrefecimento da peça não é uniforme, o que implica que a 

peça contraia mais numas regiões que noutras. A contração não uniforme do material ao longo da 

peça injetada provoca o aparecimento de tensões residuais, tendo como consequência deformações 

(empenos) na peça de forma a que se possam estabilizar. O empeno faz com que a peça injetada 

que não cumpra a geometria pretendida do desenho, e resultam de tensões residuais, que por sua 

vez, são causadas pela contração não uniforme do material. Se a contração ao longo da peça fosse 

uniforme, esta não se empenaria, apenas se tornava uma peça de reduzidas dimensões. No entanto, 

é complicado obter uma contração baixa e uniforme devido à intervenção de muitos fatores, que 

serão explicados de seguida. 

2.3.2. Tensões Residuais 

As tensões residuais são tensões internas retidas no material resultantes do processo de 

injeção, estando presentes na peça injetada mesmo sem a atuação de forças externas. Após a 

ejeção, a peça fica livre dos constrangimentos promovidos pelo molde e pode deformar-se livremente 

até ficarem retidas na peça apenas as tensões residuais, que a equilibram estaticamente. As tensões 

residuais resultantes da moldação por injeção podem aparecer devido a variações térmicas ou a 

fenómenos relacionados com o escoamento do fundido. 

 

Tensões Residuais Termicamente Induzidas 

As tensões residuais termicamente induzidas são as mais influentes, e são resultado dos 

seguintes fenómenos [6]: 

• Contração volumétrica do material devido ao arrefecimento necessário para a 

solidificação durante o processo de injeção; 
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• Taxa de arrefecimento variável para as diferentes regiões da peça (por exemplo, do 

centro da peça até às paredes do molde); 

• Contração forçada a determinadas direções devido aos constrangimentos provocados 

pelo molde. 

Durante o instante inicial do arrefecimento, quando as camadas superficiais externas (junto às 

paredes do molde) arrefecem, a maior parte do material no núcleo quente ainda está fundido e livre 

para contrair. No entanto, à medida que o núcleo interno vai arrefecendo, a contração térmica local é 

influenciada pelas camadas externas já solidificadas, o que resulta num estado de tração no núcleo, 

equilibrada por um estado de compressão nas camadas externas. 

 

Figura 2.5 - Estado das tensões residuais termicamente induzidas [6] 

Além disso, podem ocorrer tensões residuais assimétricas induzidas termicamente se a taxa 

de arrefecimento entre as duas superfícies for desequilibrada, o que provocará um estado de tensões 

assimétrico ao longo da largura da peça, causando um momento fletor que vai resultar no empeno da 

mesma. Assim sendo, peças de geometria complexa, com espessura não uniforme, ou com que não 

sejam devidamente arrefecidas têm uma maior tendência a um arrefecimento desequilibrado e, 

portanto, a tensões térmicas residuais assimétricas. 

 

Figura 2.6 - Tensões residuais termicamente induzidas com arrefecimento desequilibrado [6] 
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Para se entender a influência térmica na distribuição das tensões residuais no processo de 

injeção de um componente, divide-se uma secção de um componente em oito elementos de volume 

de igual espessura, tal como representado na Figura 2.7, e traçam-se os respetivos perfis de 

temperatura, pressão, e volume específico (ver Figura 2.8). 

 

Figura 2.7 - Elementos de volume numa secção da cavidade – adaptado de [6] 

A Figura 2.8.b) mostra uma evolução de pressão típica, mostrando os níveis de pressão (P1 a 

P8) à medida que cada camada se solidifica. De uma forma geral, a pressão aumenta gradualmente 

durante o enchimento, atingindo um máximo no início da compactação, decaindo posteriormente 

devido ao arrefecimento e à solidificação do ataque. O material nas camadas externas e nas 

camadas centrais solidifica quando o nível de pressão é baixo, enquanto as camadas intermédias 

solidificam sob alta pressão de compactação. 

A Figura 2.8.c) representa a evolução do volume específico da camada 5 num gráfico PvT, 

assim como os volumes específicos após solidificação para todas as camadas, marcados pelos 

pontos numerados. 

 

Figura 2.8 - a) Perfil de temperatura; b) Pressão dos elementos no instante de solidificação; c) Evolução 
PvT [6] 

A diferença de volume específico entre as camadas significa que estas contraem de forma 

diferente entre si durante o arrefecimento, até solidificarem. Se cada camada fosse independente das 

outras, os elementos representados na Figura 2.7 teriam encolhido como os da Figura 2.9.a). Neste 

caso, as camadas intermedias tendem a contrair menos que as outras devido ao menor volume 

específico após solidificação. Mas como todas as camadas estão interligadas, haverá na verdade 

uma distribuição gradual das contrações, com as camadas intermédias a terem de comprimir mais e 

as camadas externas e centrais a terem de se tracionar, tal como ilustrado na Figura 2.9.b). As 
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diferentes contrações vão esforçar internamente o material, ditando o aparecimento de tensões 

residuais (ver Figura 2.9).  

 

Figura 2.9 - a) Contração independente dos elementos de volume; b) Empeno devido à contração 
dependente dos elementos de volume – adaptado de [6] 

Estas tensões residuais estão presentes em qualquer componente fabricada por injeção, uma 

vez que é impossível haver uma contração uniforme do material. Contudo, é possível minimizar estas 

tensões residuais, e reduzir empenos consequentes. Para tal, é preciso ter em conta os seguintes 

parâmetros e cuidados [6]: 

• Tempo de compactação; 

• Pressão de compactação; 

• Canais de arrefecimento que permitam uma maior uniformidade no arrefecimento dos 

componentes a injetar; 

• Minimizar a variação de espessura dos componentes a injetar. 

 

Tensões residuais induzidas pelo escoamento do fundido 

Como já foi referido anteriormente, a região em contacto com a parede do molde tende a 

arrefecer primeiro, resultado da diferença elevada de temperaturas entre o molde e o material 

polimérico fundido, que provoca um elevado gradiente de temperatura na interface. Deste modo, o 

material que escoa junto às paredes do molde solidifica, enquanto que o material no centro do 

escoamento mantém-se no estado líquido. Este escoamento é denominado por escoamento em fonte 

ou bolha (ver Figura 2.10).  

A região do fundido em contacto com o material polimérico solidificado vai sofrer naturalmente 

de tensões de corte, provocando assim geração de calor por atrito. Inicialmente, a camada de 

material polimérico solidificada é fina, e esse calor gerado consegue ser facilmente dissipado para as 

paredes do molde, arrefecendo o fundido na região em contacto com o material polimérico 

solidificado até à sua própria solidificação, aumentando assim a camada de material solidificado. 
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Figura 2.10 - Solidificação inicial (junto à parede do molde) [7] 

Quanto maior for a velocidade de injeção do material fundido, mais difícil se torna a 

dissipação de calor gerada por atrito, e consequentemente, mais lenta se torna a solidificação do 

material polimérico, como ilustra a Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 - Influência da velocidade de injeção na solidificação do material polimérico [7] 

As tensões de corte resultantes do escoamento são máximas junto à camada de material 

polimérico solidificada, enquanto que as tensões de corte são mínimas no centro da secção (ver 

Figura 2.12). 

 

Figura 2.12 - Perfil de tensões de corte numa secção de espessura [7] 

As tensões de corte são responsáveis pela orientação molecular do material, forçando o 

alinhamento das moléculas de acordo com a direção do escoamento. Logo, é junto à parede – onde 

as tensões de corte se fazem sentir em maior proporção, e onde o tempo é insuficiente para o 

relaxamento das cadeias poliméricas – que existe uma maior orientação residual das moléculas do 

material polimérico. A solidificação dessa zona, com as orientações forçadas das cadeias poliméricas 

resultam em tensões residuais induzidas. Na zona de escoamento mais afastada das paredes, como 

as tensões de corte não se fazem sentir à mesma escala, e o tempo de arrefecimento é mais 

demorado, a orientação residual das moléculas é reduzida. 
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Figura 2.13 - Orientação das moléculas ao longo da espessura de uma peça [7] 

As deformações resultantes das tensões residuais são maiores nas zonas onde há uma maior 

orientação residual das moléculas, ou seja, junto às paredes do molde. A Figura 2.13 mostra que esta 

zona se encontra em tração, enquanto que a região interior se encontra à compressão. Como a 

região interior demora mais tempo a arrefecer e a solidificar, pode permitir que algumas das tensões 

aliviem, resultando na distorção da peça. 

De um modo geral, as tensões residuais induzidas pelo escoamento apresentam valores com 

uma ordem de grandeza inferior às tensões residuais induzidas termicamente. De forma a minimizar 

as tensões residuais resultantes do escoamento do fundido, deve-se controlar os seguintes 

parâmetros [6]: 

• Maior temperatura do fundido (aumentar em excesso pode resultar na degradação do 

material polimérico); 

• Maior temperatura do molde; 

• Menor velocidade de injeção (e consequente aumento do tempo de injeção); 

• Menor pressão de compactação; 

• Menor comprimento do percurso de alimentação. 

Estes parâmetros diminuem as tensões residuais relacionadas com o escoamento por 

influência da redução das tensões de corte associadas. 
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3. Caso de Estudo 

O componente em estudo é um pedal de embraiagem produzido por injeção para um modelo 

de um automóvel do fabricante Renault, com perfil em U e reforçado com paredes laminares 

cruzadas. O material usado é o Technyl® A 218 V35 Black 21N, poliamida da família PA66, 

termoplástico, com reforço de 35% volume em fibra de vidro (GF35). A ficha técnica do material 

encontra-se em anexo (ver Anexo A). A Figura 3.1 mostra a representação em CAD do pedal de 

embraiagem em estudo para duas vistas de lados opostos. 

 

 Figura 3.1 – Geometria CAD do pedal de embraiagem  

Este pedal é sobrinjetado numa peça metálica que terá como função unir o pedal de 

embraiagem ao tirante do cilindro do circuito hidráulico da embraiagem. Durante a fase de 

enchimento, o material fundido irá envolver este inserto metálico, e após solidificado, ambas as 

componentes estarão acopladas, comportando-se como uma única peça. A Figura 3.2 ilustra o pedal 

de embraiagem sobrinjetado no inserto metálico. 

 

Figura 3.2 - Inserto metálico (rótula) 
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Através das duas figuras anteriores é possível reparar que a geometria CAD no furo do pedal 

de embraiagem da zona da sobrinjeção no inserto metálico foi modificada para um furo cilíndrico 

simples, comparando com o mesmo furo do pedal de embraiagem real, que acompanha a geometria 

da superfície do inserto metálico devido à sobrinjeção do pedal de embraiagem no componente 

metálico. 

3.1. Aplicação do Pedal de Embraiagem 

A embraiagem é um sistema que permite propagar ou interromper o movimento do motor para 

a transmissão. Esta interrupção é importante para que o condutor possa alterar a relação da caixa de 

velocidades, quer quando o veículo se encontra em repouso ou em movimento. 

Uma embraiagem moderna tem quatro componentes principais: a placa de cobertura (que 

incorpora uma mola de diafragma), uma placa de pressão, um disco de embraiagem e um rolamento 

de encosto [8]. 

A transmissão ou interrupção do movimento depende da posição e do contacto entre duas 

peças: o volante do motor (fly wheel), que está acoplado à cambota; e o disco de embraiagem, 

revestido com uma superfície de atrito elevado e acoplado ao eixo primário da caixa de velocidades. 

Quando ambas as peças estão em contacto e pressionadas entre si, o atrito elevado entre as 

superfícies faz com que o disco de embraiagem se mova solidariamente com o volante, resultando na 

transmissão da potência do motor para a caixa de velocidades, permitindo que o veículo se desloque 

de forma dependente do motor. Quando ocorre a separação entre o disco de embraiagem e o 

volante, o disco é desengatado, deixando de ser propulsionado pelo motor, assim como o resto da 

transmissão que está acoplada ao disco de embraiagem. Deste modo o movimento do veículo torna- 

-se independente do motor. 

 

Figura 3.3 - Componentes de uma embraiagem [9] 

O contacto entre ambas as peças é garantido pela placa de pressão, que provoca uma força 

no disco de embraiagem no sentido do volante. Caso se queira desengatar a embraiagem, o condutor 

necessita de acionar o pedal de embraiagem, que faz mover um braço por meio de um circuito 

hidráulico. O braço empurra um rolamento contra o centro de um diafragma (que está ligado à placa 
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de pressão) na direção axial, no sentido da caixa de velocidades para o motor. Quando o centro do 

diafragma é submetido a esse esforço, a parte externa deforma-se no sentido oposto, afastando a 

placa de pressão do disco de embraiagem, que por sua vez se separa do volante, garantido a 

descontinuidade da transmissão de potência do motor para as rodas. Deste modo, é permitido ao 

condutor mudar a relação das engrenagens da caixa de velocidades. 

Quando o condutor retira o pé do pedal de embraiagem, o diafragma retorna à sua posição 

não deformada (devido ao retorno do circuito hidráulico e do braço), fazendo com que a placa de 

pressão atue novamente sobre o disco de embraiagem. 

  

Figura 3.4 - Deformação do diafragma – adaptado de [10], [11] 

3.1.1. Esforços Envolvidos 

O pedal de embraiagem é, portanto, o componente que inicia todo o mecanismo de 

desacoplamento entre o disco de embraiagem e o volante do motor. Quando se pretende interromper 

a ligação entre o motor e as rodas, o condutor aplica uma força no patim do pedal de forma a que 

este avance, resultando na atuação do restante mecanismo. Quando o condutor deixa de aplicar 

força que atua no patim do pedal de embraiagem, o sistema retrocede por ação de molas e os eixos 

voltam a mover-se solidariamente. 

Essa força que o condutor aplica no patim do pedal de embraiagem depende do seu 

deslocamento, sendo que normalmente atinge o valor máximo no final do avanço. A Figura 3.6 mostra 

a evolução da força que atua no pedal de embraiagem de um Hyundai i30, em função do seu 

deslocamento. 

 

Figura 3.5 - Evolução da força com o movimento do pedal de embraiagem  [12] 
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A metade esquerda do gráfico (de 0 a 100%) da Figura 3.5 representa o movimento de 

avanço do pedal de embraiagem, enquanto que a metade direita do gráfico (de 100 a 0%) representa 

o movimento de recuo do pedal. Neste caso, assim como na maioria dos automóveis, a força de 

atuação máxima para mover o pedal de embraiagem não chega aos 200 N (aproximadamente 20 

kgf).  

O avanço do pedal de embraiagem está limitado pelo curso dos cilindros do circuito 

hidráulico, ou seja, o fim de curso dos cilindros dita a posição máxima de avanço do pedal. Até o 

pedal de embraiagem atingir a posição de avanço máximo, o aumento da força aplicada irá promover 

o seu avanço. Caso esta posição seja atingida, e caso o condutor não diminua a força aplicada, o 

pedal não irá recuar e irá tender a deformar-se devido a um momento fletor provocado pela força de 

reação dos cilindros do circuito hidráulico que se opõe à força de atuação do condutor, conforme 

ilustrado na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - Esforços no pedal de embraiagem na posição de avanço máximo 

Os pedais de embraiagem são fabricados de modo a que resistam ciclicamente a estas 

solicitações existentes a cada final de avanço. Antigamente eram essencialmente fabricados tendo 

como base ligas ferrosas, maioritariamente aços. Porém, devido à procura constante da redução de 

peso dos automóveis, alguns dos pedais de embraiagem fabricados atualmente são peças moldadas 

por injeção, tendo como base materiais poliméricos. 

3.2. Ensaios Experimentais 

De modo a testar a resistência mecânica do pedal de embraiagem em estudo, realizaram-se 

ensaios de carga com constrangimentos semelhantes a que o pedal está sujeito quando se encontra 

na posição de avanço máximo.  

Os ensaios experimentais foram realizados na empresa Toolpresse, Lda., uma empresa 

especializada em estampagem de peças metálicas e que realiza parcerias com a indústria automóvel. 

A Toolpresse, Lda. dispõe de uma bancada de ensaios na qual o pedal foi encastrado e deformado 

por flexão através do avanço de um cilindro, que simula a força aplicada pelo condutor, com um dado 
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fator de escala. Garante-se a fixação do pedal de embraiagem aparafusando-o através do furo pivô 

(centro de rotação do pedal) à bancada, e apoiando a superfície esférica do inserto metálico de modo 

a que esta não se desloque. 

 

Figura 3.7 - Fixação do pedal de embraiagem na bancada de ensaios 

Realizaram-se três tipos de ensaios diferentes. O primeiro ensaio foi um teste de carga até se 

atingir a fratura do pedal de embraiagem, de modo a saber a força necessária para tal, assim como 

localizar o início da fratura e a sua propagação no pedal. Neste ensaio, o cilindro deslocou-se 

aproximadamente 40 mm, a partir do início do contacto entre este e o pedal, e a célula de carga 

detetou uma força máxima de 256 kgf antes da fratura. A fratura deu-se na zona à tração junto ao 

inserto metálico, e propagou-se até à extremidade oposta, como se pode observar pela Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 - Fratura do pedal de embraiagem 

Esta zona é, portanto, a região crítica do pedal de embraiagem, sendo confirmada 

teoricamente pelo diagrama de esforços da Figura 3.9. Esta figura comprova, de uma maneira 

simplificada, que é na região junto ao inserto metálico (ponto B) que o momento fletor é máximo, 

quando é aplicada uma força P1 no patim do pedal de embraiagem. 
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Figura 3.9 - Diagrama de esforços (simplificado) no instante de fratura 

Verifica-se também, através do diagrama de esforços, que é de esperar que o pedal esteja 

livre de qualquer esforço resultante da força externa aplicada, desde a extremidade oposta ao patim 

do pedal, até ao furo pivô (ponto A). 

O segundo ensaio realizado foi um teste de carga próximo do limite de fratura, com recuo 

imediato, de modo a que se saiba o nível de deformação plástica máxima que o pedal de 

embraiagem consegue suportar antes de fraturar. Neste ensaio, o cilindro avançou aproximadamente 

27 mm e a célula de carga detetou 240 kgf antes do início do recuo. A deformação plástica devido a 

este carregamento foi de aproximadamente 5 mm, e foi medida através do momento no recuo a partir 

do qual o cilindro deixou de contactar com o pedal (0 kgf). Pode supor-se que a deformação plástica 

máxima que o pedal suporta é muito próxima deste valor. 

O terceiro ensaio realizado consistiu em múltiplos carregamentos e múltiplas descargas 

consecutivas (onze cada). No primeiro carregamento o cilindro deslocou-se para obter uma força 

máxima de 40 kgf, enquanto que os carregamentos posteriores incrementavam a força máxima em 

20 kgf, tendo em conta o carregamento precedente. A força máxima obtida no último carregamento foi 

igualmente de 240 kgf, mas o deslocamento do cilindro foi de aproximadamente 25 mm ao invés dos 

27 mm do ensaio anterior, e a deformação plástica total foi de aproximadamente 4 mm, em vez de 5 

mm. O pedal deformou plasticamente logo no primeiro carregamento, apesar desta deformação ser 

inferior a 0,2 mm, o que significa que em condições normais de utilização (ou seja, quando o condutor 

aplica uma força máxima próxima dos 15 kgf), o pedal só deforma elasticamente. 
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4. Simulação do Processo de Injeção 

Este capítulo consiste na descrição detalhada das várias etapas realizadas no software 

Autodesk Moldflow que permitam simular com algum rigor o processo de injeção do pedal de 

embraiagem, para que os respetivos resultados sejam posteriormente transferidos para o software de 

simulação estrutural Abaqus, com base no mapeamento de ambas as malhas.  

4.1. Materiais 

Começou-se por importar o ficheiro STEP fornecido pela Toolpresse, Lda. obtendo o CAD do 

pedal de embraiagem com o respetivo inserto metálico, e aplicou-se o material Technyl A 218HPX 

V35 Black21N, da família PA66 com 35% de fibra de vidro. Este foi o material disponível mais 

semelhante com o material usado no fabrico real – Technyl A 218 V35 Black21N. Para este material, 

o Moldflow recomenda valores para alguns dos parâmetros de injeção, sendo necessário destacar a 

temperatura de superfície do molde e a temperatura de ejeção. 

 

Figura 4.1 - Valores recomendados pelo Moldflow para o material Technyl A 218HPX V35 Black21N 

Inicialmente, o Moldflow atribui o material a ambas as peças (pedal de embraiagem e inserto 

metálico), uma vez que este assume que todas as geometrias CAD são peças que serão injetadas. 

Portanto, foi preciso fazer com que o Moldflow reconhecesse o inserto metálico como tal, para que 

depois lhe fosse aplicado um material metálico. Como o inserto em causa é pouco relevante, quer 

para a simulação de injeção, quer para a estrutural, usaram-se propriedades metálicas pré-definidas, 

constatadas na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 - Características do inserto metálico 

Densidade 7.8 g/cm3 

Módulo de Elasticidade 205000 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.29 

Condutividade Térmica 51.9 W/m.C 
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4.2. Geração da Malha 

Tendo as peças com materiais e propriedades devidamente definidas, o próximo passo foi a 

geração da malha. O Moldflow fornece três tipos diferentes de malha [13]: 

• Malha Mid Plane – consiste numa rede de elementos triangulares lineares que 

formam uma representação bidimensional de um modelo sólido. A espessura local da 

peça é adicionada a cada elemento para simular o volume da peça; 

• Malha Dual Domain – consiste numa rede de elementos triangulares lineares que 

contornam as superfícies da geometria; 

• Malha Tridimensional – este tipo de malha representa mais detalhadamente o modelo 

CAD, preenchendo aproximadamente o seu volume com elementos tetraédricos 

lineares. 

 

Figura 4.2 - Tipos de malha: a) Mid Plane; b) Dual Domain; c) Tridimensional – adaptado de [13], [14] 

Decidiu-se gerar uma malha tridimensional, que é o tipo de malha mais apropriado para 

geometrias extremamente complexas e de espessura variável, como é o caso do modelo em estudo. 

Apesar da malha tridimensional requerer um aumento tempo computacional nas simulações 

efetuadas, dada a complexidade geométrica do pedal de embraiagem, os resultados terão uma maior 

precisão. As propriedades dos materiais que foram previamente definidos no CAD do pedal e do 

inserto metálico serão transferidos para os respetivos elementos tetraédricos da malha tridimensional. 

 

Figura 4.3 - Malha do pedal de embraiagem (com o inserto metálico) 
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4.2.1. Parâmetros de Qualidade Malha 

A qualidade da malha terá impacto na exatidão dos resultados após a simulação da injeção. 

Não será de esperar que uma simulação com uma malha que se considere de má qualidade consiga 

obter os mesmos resultados de uma injeção real, mesmo tendo o cuidado de implementar 

corretamente os valores dos parâmetros de injeção. Para uma malha tridimensional, há que verificar 

principalmente os seguintes fatores. 

 

Relação Geométrica 

A relação geométrica (ou aspect ratio) é um fator comum para definir a qualidade de uma 

malha. Idealmente, todos os elementos deveriam ser equiláteros, mas na verdade uma malha 

tridimensional tem elementos que variam desde os tetraedros equiláteros ideais, aos tetraedros 

extremamente distorcidos. Esses elementos afetam de forma adversa os resultados, portanto, é 

fundamental reduzir o número de elementos distorcidos. A relação geométrica no Moldflow é 

calculada para cada elemento através da seguinte fórmula [15]. 

 
𝐴𝑅 =

𝑀

ℎ√1.5
 (4.1) 

Onde 𝑀 é o comprimento da maior aresta do elemento, e ℎ a menor altura medida (entre as 

duas faces adjacentes à aresta 𝑀 e os respetivos vértices opostos). Os valores podem variar entre 

1,16 (para um elemento equilátero), até infinito (elemento plano). Geralmente, recomenda-se que o 

valor do elemento com a pior relação geométrica não seja superior a 50 [16]. 

 

Figura 4.4 - Elementos com diferentes relações geométricas – adaptado de [16] 

A relação geométrica está relacionada com o ângulo diedro, que é outro fator de avaliação da 

qualidade da malha. O ângulo diedro é o ângulo entre as faces de um elemento da malha. Esse 

ângulo deve ser inferior a 178º, e quanto menor, melhor, uma vez que um valor elevado corresponde 

a um elemento tetraédrico quase plano [17]. 

 

Arestas Longas 

Uma aresta é considerada longa dependendo da relação entre o comprimento da mesma com 

o comprimento médio das arestas (valor definido quando se gera a malha). Caso essa relação 

exceda um determinado valor definido pelo utilizador (o valor padrão é igual a 3), essa aresta é 
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detetada como sendo uma aresta longa. Cada aresta da malha é expressa como uma relação do 

comprimento médio da aresta da superfície local.  

 

Figura 4.5 - Elemento com aresta longa [18] 

O cálculo de um valor de um dado resultado leva em consideração os valores de todos os nós 

interligados pelo elemento. Logo, para um elemento com arestas longas, a contribuição de um nó 

para outro nó muito distante será exagerada e o cálculo dos resultados nesse nó distante não será 

correto. 

 

Elementos Invertidos 

Considere-se dois elementos vizinhos, ABCD e ABCE, cuja face ABC é partilhada por ambos.  

 

Figura 4.6 - Elementos vizinhos [19] 

Os nós opostos à face partilhada (D e E) não podem estar no mesmo lado da face. Isto pode 

acontecer durante a reparação da malha, quando um dos nós (por exemplo, o nó E) é movido e 

atravessa a face ABC, invertendo a orientação do elemento ABCE e provocando um erro de 

conetividade na malha. 

Este tipo de erros faz com que haja erros no cálculo do volume da malha, e pode inclusive 

provocar a interrupção das simulações. 
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Figura 4.7 - Inversão do elemento ABCE [19] 

4.2.2. Reparação e Qualidade da Malha 

Infelizmente, numa malha tridimensional não é possível localizar graficamente as falhas, logo 

não é possível reparar manualmente a malha. Tal só é possível em Dual Domain ou em Mid Plane. 

Portanto, após a deteção dos erros na malha do pedal de embraiagem e do respetivo inserto 

metálico, procedeu-se à reparação automática da mesma. Após algumas tentativas de reparação, 

obteve-se o diagnóstico ilustrado na Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 – Qualidade da malha 

Não foi possível reduzir a razão geométrica máxima para um valor inferior a 50, porém, dada 

a complexidade geométrica da malha e o elevado número de elementos, o valor máximo de 57,01 

acaba por ser aceitável. Os restantes fatores de qualidade da malha mencionados anteriormente não 

apresentam qualquer problema que perturbem os resultados da simulação. 

Quanto maior for o número de elementos de uma malha, mais precisos serão os resultados, 

mas com a agravante de aumentar significativamente o tempo de computação. Convém que as 

simulações sejam rápidas, sem que comprometam a exatidão dos resultados. É por isso importante 

definir o tamanho médio dos elementos (que influencia o número de elementos na malha), de modo a 

equilibrar estes dois fatores. A malha final do caso em estudo, com um comprimento médio das 

arestas de 5,1mm, possui 563538 elementos e requer simulações ligeiramente demoradas, com a 

vantagem de haver uma grande probabilidade de os resultados serem coerentes. 
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4.3. Sistemas de Alimentação e de Refrigeração 

Verificada a malha, criaram-se os canais de alimentação e de refrigeração. Uma vez que o 

pedal de embraiagem já é fabricado, os canais dos sistemas de alimentação e refrigeração foram 

traçados de acordo com os canais do molde real. Para tal, foi necessário traçar as linhas dos 

percursos dos respetivos canais, definir a geometria da seção perpendicular ao escoamento de cada 

linha, e atribuir as respetivas propriedades, ou seja, definir a linha como parte de um circuito de 

refrigeração, ou canal de alimentação. Após o desenho do percurso, gerou-se a malha dos canais, 

que é a responsável por dar lhes dar as respetivas formas.  

A Toolpresse, Lda. disponibilizou também o ficheiro STEP do molde, a partir do qual se pôde 

observar, através de vistas cortadas com o auxílio de um software CAD, as cavidades dos canais de 

alimentação e de refrigeração.  

4.3.1. Geração do Sistema de Alimentação 

O canal de alimentação é composto por um gito e por dois canais de distribuição, uma vez 

que num só molde são fabricados dois pedais em simultâneo. As simulações de injeção foram 

realizadas apenas para um pedal de embraiagem, em vez de dois. Deste modo, considerou-se 

apenas metade do molde, ou seja, criou-se o gito e apenas um canal de distribuição. É fácil de definir 

a geometria do gito, sendo este simplesmente troncocónico. Contudo, o canal de distribuição tem a 

seguinte forma geométrica no molde real. 

 

Figura 4.9 - Geometria do canal de distribuição e do ataque 

Como é visível na Figura 4.9, o escoamento é feito na diagonal do ataque, ou seja, o material 

fundido não entra perpendicularmente na cavidade da peça. No Moldflow não é possível reproduzir tal 

geometria pelo método de criação dos canais usado, uma vez que as secções perpendiculares ao 

escoamento são sempre simétricas. Logo, para criar um ataque diagonal à cavidade da peça, este 

teria de se prolongar para dentro do pedal, o que faria com que o material continuasse a escoar de 

acordo com a geometria do ataque, apesar de já se encontrar na cavidade. Em vez disso, decidiu-se 

curvar o ataque de modo a que este esteja perpendicular ao pedal, evitando deste modo o problema 

anteriormente descrito. 
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Após a geração da malha do canal de alimentação, indicou-se que o material começa a ser 

injetado no topo do gito. As Figuras 4.10 e 4.11 ilustram, respetivamente, a linha de percurso e a 

malha do canal de alimentação da simulação do processo de injeção. 

 

Figura 4.10 - Linha de percurso do canal de alimentação 

 

 

Figura 4.11 - Malha do canal de alimentação 

 

4.3.2. Geração do Sistema de Refrigeração 

Uma vez que as simulações foram feitas tendo em conta apenas um pedal de embraiagem, 

em vez de dois, criaram-se apenas circuitos de refrigeração de um dos pedais. Curiosamente, os 

circuitos de refrigeração em CAD não eram iguais para ambos, logo, a escolha foi feita 

aleatoriamente. Para cada um dos canais teve de se indicar as entradas (assinaladas a rosa, na 

Figura 4.12) e as saídas do fluído refrigerante (assinaladas a azul claro, na Figura 4.12), assim como 

as respetivas temperaturas de entrada no circuito. Para o pedal de embraiagem escolhido, o sistema 

de refrigeração foi composto por um circuito na parte fixa do molde, e por dois circuitos na parte 
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móvel do molde. A temperatura da água na entrada para o canal da parte fixa do molde é de 40 ºC, 

enquanto que a temperatura da água na entrada para os dois circuitos da parte móvel do molde é de 

15 ºC. 

 

Figura 4.12 - Canais do sistema de refrigeração 

4.4. Configuração da Sequência de Fabrico 

Tendo os canais criados, definiu-se de seguida a sequência das análises usadas na 

simulação. Alterou-se a análise para uma sequência completa de arrefecimento, enchimento, 

compactação e empeno (Cool + Fill + Pack + Warp) para serem simuladas a influência dos circuitos 

de refrigeração na transferência de calor do pedal para o molde, a compactação, e a contração e 

empenos do pedal de embraiagem após a ejeção. 

A partir do momento em que se seleciona a sequência das análises, é possível impor ao 

software vários parâmetros de injeção das respetivas análises. Para tal, acedeu-se à ferramenta 

denominada Process Settings, onde foram dadas as instruções relativas às fases de arrefecimento, 

injeção/compactação e empeno. 

4.4.1. Arrefecimento 

Na janela de arrefecimento, definiu-se a temperatura fusão de 285 ºC, de acordo com as 

recomendações do material demonstradas na Figura 4.1, e um ciclo de injeção (IPC) de 50 segundos, 

sendo este valor o suficiente de modo a que se obtenha a solidificação total do pedal de embraiagem 

no fim do ciclo. 

4.4.2. Enchimento e Compactação 

Na janela de enchimento/compactação, foi necessário definir de que modo do controlo do 

enchimento, da comutação, e da compactação. Decidiu-se controlar o enchimento através do caudal 

em função da posição do fuso, uma vez que a Toolpresse, Lda. disponibilizou os dados ilustrados na 

Figura 4.13. 



27 
 

 

Figura 4.13 - Informação relativa às fases de enchimento e compactação 

Na tabela de enchimento da Figura 4.13 estão assinalados os vários caudais no fim de cada 

fase, assim como os respetivos incrementos de volume injetado. A posição do fuso na comutação V/P 

(position vis), 𝑃𝑐, é de 40mm, ao invés dos 36mm. Para se traçar o perfil de controlo da injeção, 

procedeu-se ao cálculo da posição do fuso no final de cada uma das cinco fases. 

Sabe-se inclusive que a máquina de injeção usada para o processo de fabrico do pedal é a 

máquina Haitian JU 4500 II, com 70 mm de diâmetro. As suas especificações estão afixadas em 

anexo (ver Anexo B). 

De modo a calcular as posições do fuso, começou-se por calcular o volume total a ser 

injetado no processo de fabrico real, ou seja, o somatório do volume de dois pedais de embraiagem 

com o volume dos canais de alimentação. O Moldflow indica o volume da malha do pedal de 

embraiagem e dos canais de alimentação da simulação do processo de injeção, logo, basta duplicar o 

volume do pedal e dos canais de alimentação, excetuando o volume do gito. O volume do gito tem de 

ser calculado, sabendo o seu menor e o maior diâmetro, e a sua altura. 

Tabela 4.2 - Volumes das malhas do pedal de embraiagem e do canal de alimentação 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒖𝒎 𝒑𝒆𝒅𝒂𝒍: 𝑽𝒑 = 𝟐𝟑𝟗. 𝟗𝟎𝟑 𝒄𝒎𝟑 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂çã𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒎 𝒑𝒆𝒅𝒂𝒍 (𝒈𝒊𝒕𝒐 +  𝒎𝒆𝒕𝒂𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊çã𝒐): 

𝑽𝒄𝒂 = 𝟏𝟐. 𝟏𝟗𝟐 𝒄𝒎𝟑 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒈𝒊𝒕𝒐: 𝑽𝒈 = 𝟓. 𝟓𝟖𝟕 𝒄𝒎𝟑 

 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑗𝑒çã𝑜: 𝑉𝑖 = 2𝑉𝑝 + 2𝑉𝑐𝑎 − 𝑉𝑔 =  498.6 𝑐𝑚3 ≈ 500 𝑐𝑚3 (4.2) 

Arredondou-se o volume do conjunto para 500 𝑐𝑚3 pelos seguintes motivos: 
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• O volume da malha pode não corresponder exatamente ao volume real do pedal; 

• A geometria do ponto de ataque no Moldflow foi alterada, podendo alterar assim o 

seu volume; 

• Existe uma saliência na peça real (com função de batente no recuo) que não foi 

incluída no CAD. 

Assumiu-se que o volume total de material plastificado (volume da almofada adicionado ao 

volume de injeção) seria a soma de todos os volumes incrementais das duas tabelas da Figura 4.13. 

 𝑉𝑡 = (172 + 144 + 116 + 88 + 65) + (8 ∗ 3 + 5.8 ∗ 4) = 585 + 47.2 = 632.2 𝑐𝑚3 (4.3) 

Através deste cálculo pôde obter-se também o volume e o comprimento de almofada, assim 

como a posição do fuso no início da injeção. 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑜𝑓𝑎𝑑𝑎: 𝑉𝑎 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑖 = 632.2 − 500 = 132.2 𝑐𝑚3 (4.4) 

 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑚𝑜𝑓𝑎𝑑𝑎: 𝑐𝑎 =

𝑉𝑎

𝐴𝑓

=
132.2 ∗ 1000

𝜋
702

4

= 34.35 𝑚𝑚 (4.5) 

 
𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜: 𝑃𝑖 =

𝑉𝑡

𝐴𝑓

=
632.2 ∗ 1000

𝜋
702

4

= 164.27 𝑚𝑚 (4.6) 

Onde 𝐴𝑓 representa a área da seção normal ao deslocamento do fuso. Assumiu-se que 

comprimento obtido foi corretamente calculado, uma vez que se encontra dentro da tolerância 

estipulada (37 ± 4 𝑚𝑚). 

O volume injetado após cada fase pode ser calculado da seguinte forma. 

 𝑉𝑖 = 𝑉𝑖−1 + 𝑣𝑖 ; 𝑖 = 1, … , 5 (4.7) 

Onde 𝑉𝑖−1 representa o volume injetado após o fim da fase anterior, e 𝑣𝑖 o volume incremental 

injetado durante a fase 𝑖. O volume injetado após a primeira fase corresponde ao seu volume 

incremental, uma vez que não se injetou material anteriormente (𝑉0 = 0). Na Tabela 4.3 verifica-se o 

volume injetado após cada uma das cinco fases, assim como a posição do fuso nos respetivos 

instantes. Esta posição é calculada sabendo a posição inicial do fuso e o volume injetado após cada 

instante. 
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Tabela 4.3 - Posição do fuso  

Fase Caudal Volume Incremental Volume Injetado Posição Fuso 

- cm3/s cm3 cm3 mm 

0 60 0 0 164,27 

1 60 172 172 119,58 

2 60 144 316 82,16 

3 45 116 432 52,02 

4 17 88 520 29,15 

5 12 65 585 12,26 

- - - 632,2 0 

 

Observando a Tabela 4.3, conclui-se que o pedal acaba de ser injetado durante a quarta fase. 

O volume injetado quando ocorre a comutação V/P é o seguinte. 

 
𝑉𝑐 = (𝑃𝑖 − 𝑃𝑐)𝐴𝑓 = (164.27 − 40) ∗ 𝜋

702

4
=  478,26 𝑐𝑚3 (4.8) 

Este volume corresponde aproximadamente a 95,7% do volume de enchimento total (volume 

do pedal de embraiagem mais o volume dos canais de alimentação). 

 

Figura 4.14 - Perfil do caudal em função do volume de material já injetado 

Na simulação realizada no Moldflow considerou-se apenas metade do volume a injetar, de 

modo a que o volume injetado seja o equivalente ao volume de um pedal com o respetivo canal de 

alimentação. Assim, considerou-se que a posição do fuso após cada fase é igual a metade da 

posição da mesma no processo de injeção real. Considerou-se igualmente metade do caudal, para 

que o tempo de injeção não sofra alterações. 

O perfil de caudal em função da posição do fuso que foi implementado nos Process Settings, 

de modo a controlar a injeção, está traçado na Tabela 4.4 e na Figura 4.15. 
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Tabela 4.4 – Caudal vs posição do fuso no Moldflow 

Caudal Posição Fuso 

cm3/s mm 

30 82,14 

30 59,79 

30 41,08 

22,5 26,01 

8,5 14,58 

6 6,13 

 

 

Figura 4.15 - Perfil de caudal em função da posição do fuso no Moldflow 

O controlo da comutação V/P na simulação foi feito pela posição de comutação do fuso. O 

valor definido foi de 20 mm, em vez dos 40 mm do processo de injeção real, que se simula a injeção 

de metade do volume real. O comprimento de almofada da simulação também foi reduzido para 

metade, o que significa que o pedal é completamente injetado quando o fuso atinge 

aproximadamente os 17 mm. 

O controlo da compactação foi feito pela pressão de compactação em função do tempo, visto 

que ambos os parâmetros estão tabelados conforme a Figura 4.13. Contudo, após a comutação, o 

valor de pressão de 55 bar é insuficiente para injetar os restantes 4,3% do volume a injetar após a 

comutação. Esta falha pode dever-se a um erro na definição da ordem de grandeza do valor de 

pressão (pode ser de 55 MPa em vez de 55 bar, por exemplo), ou a uma má interpretação dos dados 

providenciados (os 55 bar podem ter sido definidos para a comutação aos 36 mm, como está definido 

na Figura 4.13, por exemplo). Assim, ficou decidido aumentar uma ordem de grandeza à pressão de 

compactação da Figura 4.13, passado a 55 MPa durante 3 segundos, reduzindo-a posteriormente e 

linearmente durante 4 segundos até atingir o valor mínimo de 30 MPa. 
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Na janela de enchimento e compactação dos Process Settings definiu-se igualmente a 

máquina a usar, assim como algumas das suas especificações, nomeadamente:  

• Distância máxima percorrida pelo fuso: 322 mm; 

• Caudal máximo admissível: 282 cm3; 

• Diâmetro do fuso: 70 mm; 

• Pressão de injeção máxima admissível: 184 MPa; 

• Força de fecho: 450 ton. 

É ainda fundamental ativar a opção Weld Surface Strength Analysis, para que o Moldflow 

preveja a influência das linhas de soldadura na temperatura e pressão dos nós afetados, e para que 

estes sejam corretamente mapeados para o software de análise estrutural [20]. Esta função vem 

desativada por predefinição. 

Selecionou-se como modelo micromecânico o modelo de Mori-Tanaka e verificou-se que é 

realizada durante a simulação do processo de injeção a análise de orientação das fibras. 

4.4.3. Empeno 

Na terceira e última janela dos Process Settings (a janela das definições de empeno) não se 

altera nada do que foi predefinido. Concluída a etapa de definição dos parâmetros de injeção, estão 

reunidas todas as condições para se dar início à simulação. 

4.4.4. Alteração da Posição Inicial do Fuso 

Na análise de enchimento, houve uma diferença de cerca de 6% em relação ao instante de 

comutação obtido (89.6%), comparando com o valor esperado (perto de 95.7%). Isto implica que 

após a comutação, haja um maior volume de material por injetar, logo, o fuso continuou a avançar 

após ter atingido os 17 mm, só parando numa posição posterior. 

De forma a compensar esta diferença, decidiu-se calcular uma nova posição inicial do fuso, 

para que na simulação a comutação ocorra aos 95,7%. Para compensar o avanço excessivo do fuso, 

é necessário recuar a sua posição inicial. Com esse recuo assumiu-se que o volume a injetar foi 

virtualmente superior ao volume de injeção previamente calculado. 

Tabela 4.5 - Posição inicial do fuso modificada 

    Antes Depois 

 V/P [%] 89,59 95,7 

Volume Comutação [cm3] 239,13 255,4 

Posição Comutação [mm] 20 20 

Posição Inicial [mm] 82,14 86,37 

 



32 
 

Feito este ajuste na posição inicial do fuso, procedeu-se a uma nova simulação. Neste caso, 

a comutação ocorreu após o enchimento de 95,6% do volume total a injetar. A primeira coluna da 

Figura 4.16 representa o tempo em que ocorre a comutação, enquanto que a segunda coluna 

representa a percentagem de volume já preenchido. 

 

Figura 4.16 - Transição V/P 

4.5. Resultados da Simulação do Processo de 

Injeção 

Findada a simulação, é possível observar os resultados graficamente disponíveis no 

Moldflow. A Figura 4.17 ilustra a evolução gráfica tempo de enchimento do material polimérico na 

cavidade do molde. 

  

Figura 4.17 - Tempo de enchimento do pedal de embraiagem 

O tempo total de enchimento simulado encontra dentro dos valores de tolerância estipulados 

pelo fabricante, de acordo com a Figura 4.13. 

A Figura 4.18 ilustra o valor localizado da temperatura do pedal de embraiagem no fim do 

ciclo de injeção, ou seja, no instante inicial de abertura do molde. 
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Figura 4.18 - Temperatura no fim de ciclo 

É possível observar, através da Figura 4.18, que o valor máximo da temperatura do pedal no 

início da sua ejeção é inferior a 170 ºC (cerca de 161 ºC). Este valor de temperatura é inferior à 

temperatura de ejeção do material do pedal de embraiagem (215 ºC), o que pode indicar que a peça 

está completamente solidificada no início da abertura do molde para se proceder à ejeção do pedal. 

 

Figura 4.19 - Solidificação no final do ciclo 
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A Figura 4.19 comprova a total solidificação do pedal de embraiagem no fim do ciclo de 

injeção. A escala varia de 0 a 1, sendo que quanto maior o seu valor, maior é a camada solidificada 

ao longo da espessura do material. Contudo, há regiões do pedal que solidificam totalmente antes do 

fim do enchimento, conforme ilustrado na Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 - Solidificação do pedal de embraiagem no fim do enchimento 

A fração máxima de solidificação no final do enchimento deveria ser menor que 0,25, uma vez 

que regiões com valores mais elevados dificultam a compactação do pedal [21]. Uma solução para 

este problema seria aumentar o caudal de injeção para reduzir o tempo de enchimento do pedal. 

A Figura 4.21 ilustra a localização das superfícies de soldadura no pedal. Estas superfícies 

surgem quando o escoamento é dividido por um obstáculo gerando duas frentes de escoamento se 

cruzam após o obstáculo ser contornado, não sendo capazes de se unir de forma homogénea devido 

à menor temperatura da superfície do fundido, comparado com o seu núcleo [22]. 

 

Figure 4.21 - Superfícies de soldadura do pedal de embraiagem 
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Estas superfícies tornam as peças injetadas menos resistentes mecanicamente, e podem até 

ser visíveis a olho nu. As superfícies de soldadura surgem inclusivamente quando uma peça é 

injetada por mais do que um ataque. 

A Figura 4.22 mostra a localização das prisões de ar entre a peça e o molde. 

 

Figura 4.22 - Prisões de ar no pedal de embraiagem 

O ar que fica aprisionado entre o molde e o material polimérico pode sobreaquecer devido ao 

aumento de pressão, provocando marcas de queimadura ou bolhas de ar no pedal de embraiagem. 

Para o caso em estudo, é mais importante observar as deformações após a ejeção da peça, 

para depois comparar com as mesmas deformações obtidas no software de análise estrutural. O 

Moldflow expõe apenas as deformações finais do pedal de embraiagem, não expondo os resultados 

gráficos das tensões e extensões residuais. Contudo, esses dados são registados para que, quando 

for feito o mapeamento das malhas, as tensões e extensões residuais da malha de injeção sejam 

transferidas para a malha estrutural [23]. Os resultados das deformações após a simulação do 

processo de injeção serão comparados com os as deformações da simulação estrutural e discutidos 

no capítulo 7. 
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5. O Modelo Estrutural 

Para ser executada a transferência de dados da simulação do processo de injeção para a 

análise estrutural, falta criar um ficheiro de input (.inp) das simulações estruturais (um ficheiro .inp 

para cada ensaio), de modo a que seja importado para o Helius, em simultâneo com o ficheiro de 

estudo do Moldflow (.sdy). Após o mapeamento, o Helius exportará um ficheiro input modificado com 

as características do material compósito, para além de todas as condições impostas no ficheiro .inp 

original. Portanto, apesar do Helius só requerer ao software estrutural a malha estrutural, o ficheiro 

.inp original necessita de conter toda a informação associada à simulação estrutural.  

O software estrutural usado para analisar o pedal de embraiagem em estudo foi o Abaqus. As 

simulações foram realizadas para tentar reproduzir os testes experimentais, detalhados no capítulo 3, 

e comparar os resultados numéricos e experimentais. De entre os ensaios experimentais realizados, 

foram simulados no Abaqus os ensaios que não levaram à fratura do pedal, ou seja, ambos os 

ensaios com a força máxima de 240 kgf – de carregamento único; e de múltiplos carregamentos com 

incremento da força. Contudo, na simulação de múltiplos carregamentos, o pedal foi somente 

carregado quatro vezes, em vez dos onze carregamentos verificados no ensaio experimental, sendo 

que o cilindro se deslocou o equivalente aos 40, 80, 120 e 160 kgf. Os carregamentos foram 

controlados de forma a que o deslocamento do cilindro das simulações fosse semelhante ao 

deslocamento dos ensaios experimentais.  

O procedimento usado para a realização dos ficheiros .inp originais, ou seja, os ficheiros que 

serão importados para o Helius, antes de sofrerem alterações devido à transferência de dados, será 

explicado ao pormenor ao longo deste capítulo. 

5.1. Componentes e Propriedades 

O ficheiro importado no Abaqus foi um ficheiro STEP diferente do que foi usado no Moldflow. 

Foi utilizado um ficheiro STEP com o CAD do pedal de embraiagem na mesa de ensaios da empresa 

Toolpresse, Lda. conforme a Figura 5.1, de modo a que os ensaios à flexão simulados tenham uma 

boa aproximação geométrica face aos ensaios experimentais, sabendo a posição e o movimento do 

cilindro atuador. Embora a geometria do cilindro não constasse do CAD com a geometria do 

dispositivo dos ensaios mecânicos, todos os restantes componentes – a base do dispositivo de 

fixação com as réguas guia do cilindro e os componentes de fixação do pedal de embraiagem – foi 

possível desenhar o cilindro atuador e posicioná-lo de modo a ficar paralelo e equidistante das réguas 

guia. 

Importa referir novamente que a geometria CAD do pedal de embraiagem no furo de 

sobrinjeção não reproduz exatamente a geometria real, na medida em que não acompanha a 

geometria exterior do inserto metálico. Embora numa fase inicial do trabalho este pormenor não 

tivesse parecido relevante, poderá ter contribuído para alguma diferença entre os resultados 

numéricos e experimentais relativos à força do cilindro atuador, conforme será exposto na secção 7.3. 
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Figura 5.1 - Dispositivo de fixação 

O cilindro de atuação criado tem a superfície de contacto plana, e 80 mm de diâmetro, de 

modo a que a força de reação seja sempre colinear à força de atuação, independentemente da zona 

de contacto entre o cilindro e o pedal, tal como no equipamento experimental, conforme a Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 - Variação da zona de contacto devido à flexão do pedal de embraiagem 

Nota-se claramente que, para um grande deslocamento do cilindro, há uma alteração do 

ponto de aplicação da força para uma zona mais periférica da superfície de contacto do cilindro (ver a 

Figura 5.2, em baixo). 

Para efeitos de simulação, considerou-se o cilindro como um corpo rígido, para poder atribuir-

lhe um ponto de referência, e obter assim o valor a força de atuação apenas sobre esse mesmo 
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ponto. Caso o cilindro não fosse rígido, a força iria estar distribuída nos nós do cilindro em contacto 

com o pedal de embraiagem. 

Após ter sido criado o cilindro de atuação, atribuíram-se as propriedades mecânicas dos 

materiais aos componentes que compõem a simulação estrutural, com exceção do cilindro de 

atuação, que é um corpo rígido. Esses componentes são os seguintes: 

• Pedal de embraiagem; 

• Inserto metálico. 

Não foram incluídos quaisquer componentes de fixação do pedal de embraiagem, uma vez 

que o contacto destes componentes com o pedal iria afetar a fase de estabilização energética (ou 

step 0). 

Para o pedal de embraiagem, considerou-se um material sem qualquer propriedade 

associada. Isto deve-se à posterior adição das características do material proveniente do Moldflow no 

Helius, durante o mapeamento dos resultados para a malha do Abaqus. Para o inserto metálico, 

escolheu-se as mesmas propriedades e atribuíram-se os mesmos valores que foram aplicadas no 

Moldflow, de acordo com a Tabela 4.1, para que não haja diferenças nas deformações finais entre a 

simulação do processo de injeção e a simulação estrutural por influência deste componente. 

Após a atribuição dos materiais e respetivas propriedades aos vários componentes, procede-

se à montagem dos mesmos (assembly). É necessário, numa primeira instância, montar inclusive a 

base do dispositivo de fixação de forma a posicionar corretamente o cilindro de atuação, através das 

réguas guia. Este posicionamento deve-se ao cilindro ter sido desenhado na origem do referencial, e 

não na posição apropriada. Depois de posicionado, deve eliminar-se a base do dispositivo de fixação. 

De seguida, impuseram-se as condições de contacto entre as diversas componentes da 

simulação. Uma vez que todo o contacto da simulação é entre metal e poliamida (pedal/cilindro e 

pedal/inserto) arbitrou-se um coeficiente de atrito de 0,55 para todas as superfícies. 

5.2. Geração da Malha 

No Abaqus, gera-se uma malha para cada componente. Tal como no Moldflow, as malhas são 

compostas por elementos tetraédricos lineares (C3D4, com quatro nós) de modo a reduzir 

substancialmente o tempo de computação. É necessário atribuir o comprimento médio dos elementos 

de cada malha, sendo este um parâmetro importante para a simulação, uma vez que este valor define 

a quantidade de elementos existentes (quanto maior o tamanho dos elementos, menos elementos 

terá a malha). Uma malha mais grosseira diminuirá a exatidão dos resultados, enquanto uma malha 

mais refinada terá um tempo de computação superior, e os seus elementos tendem a distorcer mais, 

o que poderá provocar o fim prematuro da análise. O comprimento médio dos elementos da malha 

escolhido para o pedal de embraiagem foi o mesmo escolhido no Moldflow (5,1 mm). 
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Tabela 5.1 - Número de elementos nas malhas do pedal de embraiagem dos softwares de injeção e 
estrutural 

 Número de Elementos (apenas pedal) 

Moldflow 548101 

Abaqus 73826 

 

Houve necessidade de refinar a superfície de contacto entre o pedal e o inserto metálico, uma 

vez que, como as malhas dos dois componentes não foram criadas em simultâneo, os nós nessa 

região não eram coincidentes, causando penetração entre os elementos de ambas as malhas. A 

condição de contacto não permite que isso aconteça, portanto, no início da simulação o Abaqus 

ajusta nós para que os elementos das diferentes malhas não se intercetem. Para elementos de maior 

dimensão, a penetração de nós noutros elementos da malha adjacente será maior, e o ajuste feito no 

início da simulação para reduzir esse erro fará com que os elementos do nó ajustado se distorçam 

excessivamente, fazendo com que as iterações não consigam convergir, forçando assim o fim 

prematuro da simulação.  

Tal como no Moldflow, verificou-se a qualidade das malhas geradas no Abaqus. Os critérios 

usados são, contudo, ligeiramente diferentes. Para além dos ângulos máximo e mínimo de cada face, 

é necessário verificar a relação geométrica e o fator de forma dos elementos. Para o Abaqus, a 

relação geométrica de um elemento entende-se como a razão entre a sua aresta mais comprida, e a 

sua aresta mais curta. O fator de forma é obtido pela razão entre o volume do elemento e o volume 

ideal, cujo valor pode variar entre 0 e 1 [24]. 

Os valores limite para cada critério estão presentes na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Valores limite recomendados para os fatores de qualidade de uma malha do Abaqus [24] 

Critério Valor Limite 

Fator de Forma (>) 0.0001 

Ângulo Mínimo da Face (>) 5 

Ângulo Máximo da Face (<) 170 

Relação Geométrica (<) 10 
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O valor máximo recomendado para a relação geométrica é diferente do valor recomendado 

pelo Moldflow, dadas as diferenças na formulação entre os dois softwares. 

Após algumas modificações na malha do pedal de embraiagem, deslocando vários nós de 

elementos considerados críticos, os piores valores para os respetivos critérios das malhas estão 

presentes na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 - Valores limite para os fatores de qualidade das malhas da simulação 

Critério Pedal de Embraiagem Inserto Metálico Cilindro 

Fator de Forma 0.000115 0.004508 0.275925 

Ângulo Mínimo da Face 3.31º 8.90º 20.84º 

Ângulo Máximo da Face 168.99º 148.25º 114.64º 

Relação Geométrica 18.55 6.33 3.00 

 

Tal como no Moldflow, não foi possível otimizar a malha do pedal de embraiagem para os 

valores recomendados da relação geométrica e do ângulo mínimo, dado o elevado número de 

elementos que se mantiveram críticos. 

5.3. Etapas 

A fase seguinte consistiu em criar as etapas que caracterizam a simulação, que são tratadas 

como steps. Para cada step foi necessário indicar o seu tempo de duração, o número máximo de 

incrementos, o valor do primeiro incremento de tempo e ainda o valor máximo e mínimo possível dos 

incrementos restantes. O Abaqus cria um step no início da sequência denominado step inicial, que 

tem como função definir condições de fronteira, e interações aplicáveis antes de se dar início à 

análise propriamente dita. Este step não pode ser editado, substituído, copiado, eliminado, nem pode 

ter o seu nome modificado.  

O primeiro step a ser criado foi o step 0, que é a etapa na qual se desenvolvem as 

deformações finais resultantes do processo de injeção da peça, até as tensões residuais se 

estabilizarem, obtendo-se desta forma a geometria do pedal após o seu fabrico. Nesta etapa, o pedal 

de embraiagem tem de se deformar livremente, ou seja, este step não poderá ser efetuado com a 

aplicação de condições de fronteira no pedal de embraiagem. Neste step ativou-se também a opção 

“Nlgeom”, de forma a que a simulação tivesse em consideração a não linearidade geométrica, que 

tem de estar implícita quando estão envolvidas deformações permanentes. O Abaqus providencia um 

mecanismo de estabilização de modelos quase estáticos graças a um fator de amortecimento. A 
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estabilização das deformações provenientes do step 0 ficou definida como uma fração energia 

dissipada, tomando o valor predefinido de 0,0002, uma vez que a variação deste valor não têm uma 

influência significativa na simulação das deformações finais. 

Os steps posteriores são referentes às etapas da simulação dos ensaios de flexão do pedal, 

portanto, serão diferentes mediante do tipo de ensaio realizado. Para o ensaio de flexão em que se 

pretendia carregar e descarregar o pedal uma única vez, impuseram-se apenas dois steps, um step 

para o carregamento, e outro para a descarga, com o mesmo intervalo de tempo para que, tendo em 

conta que a velocidade de avanço e recuo é constante e igual em módulo, o cilindro retorne ao ponto 

de partida no fim da simulação. 

Para o ensaio incremental foram necessários oito steps, um step para cada carregamento, e 

outro para cada descarga. O fim de cada step de carregamento foi ditado quando o deslocamento 

máximo do cilindro atingir aproximadamente o mesmo valor do deslocamento máximo do 

carregamento experimental equivalente. Tendo em conta que a velocidade do cilindro foi igual para 

todos os steps, cada carregamento teve um intervalo de tempo maior do que o carregamento anterior, 

e tal como na primeiro simulação, o respetivo step de descarga teve o mesmo intervalo de tempo que 

o carregamento que o antecedeu. 

Considerou-se o início do deslocamento do cilindro quando este entraria em contacto com o 

pedal no primeiro carregamento, portanto, foi necessário adicionar ao tempo do step o tempo de 

avanço do cilindro até ao início do contacto. 

5.4. Condições de Fronteira 

Para se aplicar as condições de fronteira no pedal de embraiagem foi importante interpretar 

corretamente os constrangimentos do pedal no dispositivo de fixação. A sua fixação foi assegurada 

por um parafuso de atravessa o furo passante do pedal e enroscado no dispositivo de fixação, 

garantido a não translação do pedal, e assumiu-se que o parafuso é enroscado com uma força de 

aperto grande o suficiente para impedir que o pedal rode. Considerou-se, portanto, que na simulação 

estrutural o furo passante do pedal estaria encastrado.  

 

Figura 5.3 - Encastramento no furo pivô 
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A fixação do pedal foi assegurada igualmente no inserto metálico, mais concretamente na 

região esférica da peça. Essa zona foi constrangida por uma parte do dispositivo de fixação que 

impede a sua translação, mas permite a sua rotação. Considerou-se assim que a cabeça esférica do 

cilindro seria um apoio fixo do pedal de embraiagem. 

 

Figura 5.4 - Apoio fixo no inserto metálico 

Foram igualmente aplicadas condições de fronteira no cilindro, uma vez que este só se podia 

deslocar na direção normal à face de contacto com o pedal. Logo, o cilindro não poderia deslocar-se 

paralelamente a esta face, nem poderia rodar sobre qualquer direção. Portanto, criou-se um sistema 

de coordenadas alinhado com as direções do cilindro, e aplicaram-se as condições de fixação e as 

velocidades impostas acordo com estas. A velocidade escolhida foi igual para todos os 

carregamentos e todas as descargas, com o valor de 0,087 mm/s, sendo este o valor de velocidade 

no carregamento de 160 kgf do ensaio incremental experimental. Esta velocidade toma sentidos 

inversos para os steps de carregamento e de descarga. 

 

Figura 5.5 - Fixação e velocidade do cilindro (em carregamento) 

Foi importante definir corretamente o step a partir da qual as condições de fronteira 

passariam a atuar. As condições de fronteira associadas ao pedal tiveram de ser ativadas após o step 

0, para não condicionarem as deformações finais. Nos steps dos carregamentos, a peça e o cilindro 

teriam de ter as condições de fronteira de fixação ativadas, assim como o cilindro teria de ter o 

sentido correto da velocidade do cilindro dependendo se o step em causa é de carregamento ou de 
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descarga. É possível desativar uma condição de fronteira num step posterior ao step na qual foi 

ativada, não sendo possível, contudo, reativá-la de seguida. 

Com as condições de fronteira definidas, estavam reunidas todas as condições para se criar o 

ficheiro .inp que fora importado para o Helius. Os resultados referentes ao step 0 e às várias análises 

realizadas serão expostos e comparados no capítulo 7. 
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6. Advanced Material Exchange 

Para materiais poliméricos reforçados com fibra, a orientação das fibras tem um efeito crítico 

no desempenho estrutural. Consequentemente, são necessárias ferramentas de simulação que 

permitam que a análise estrutural considere o efeito da orientação das fibras e a resposta 

anisotrópica e não linear do material polimérico. 

Para peças poliméricas moldadas por injeção que contenham fibras, a previsão da resposta 

mecânica é difícil pelo fato das respostas elásticas, plásticas e de rutura do material compósito serem 

altamente anisotrópicas devido à orientação local das fibras. Essas direções das fibras podem variar 

ao longo da peça devido à variação espacial das condições do escoamento durante o processo de 

injeção, adicionando maior complexidade ao comportamento mecânico da peça. Assim, uma 

simulação correta da resposta mecânica de uma peça moldada por injeção preenchida com fibra 

requer um modelo que permita não só representar com precisão a resposta anisotrópica elástica, 

plástica e de rutura do material compósito, conforme influenciado pela direção da fibra local, como 

também contar com a variação da direção das fibras ao longo da peça [25]. 

O Helius PFA é um programa que vai ao encontro dessa necessidade. É um software que 

permite mapear resultados da simulação de injeção, realizada no Moldflow, para a malha de uma 

análise estrutural, através de uma ferramenta denominada Advanced Material Exchange (AME). Esse 

mapeamento irá tornar a análise estrutural mais completa, uma vez que esta irá passar a ter em 

conta a influência da orientação das fibras, assim como as deformações totais após a ejeção da peça 

no molde. Permite também a importação das curvas características do material compósito à tração e 

à compressão, para diversas orientações da fibra, podendo posteriormente exportá-las para o 

software estrutural, assim como para o software de injeção. 

6.1. Procedimento 

A utilização do AME inicia-se com a importação dos ficheiros das simulações de injeção e 

estrutural. Importa-se do ficheiro de estudo do Moldflow (.sdy), e o ficheiro de input do Abaqus (.inp). 

Após a escolha do ficheiro .inp desejado, foi também preciso escolher a peça que recebe a 

transferência dos dados resultantes do Moldflow, assim como a unidade de medida padrão. Sabendo 

que a unidade de medida é o milímetro, o AME assumiu as restantes unidades padrão, que 

corresponderam às unidades igualmente usadas no Abaqus. 
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Tabela 6.1 - Unidades usadas no AME – adaptada de [25] 

Distância mm 

Força N 

Massa ton 

Tempo S 

Tensão MPa 

Energia J 

Densidade ton/mm3 

 

Quando os ficheiros são importados no programa, as malhas de injeção e estrutural 

geralmente têm orientações discrepantes no espaço cartesiano. Caso este problema se verifique, e 

se as peças tiverem a mesma geometria, o programa pergunta se se deseja fazer um alinhamento 

automático, uma vez que para o mapeamento ser feito em condições, as malhas têm de estar 

sobrepostas. O alinhamento automático é um processo bastante demorado, portanto, foi preferível 

recusar e alinhar a peça manualmente, através da opção Interactive Alignment. Esta ferramenta abre 

uma janela com as duas malhas no mesmo referencial, e permite ao utilizador sobrepô-las, podendo 

este transladar ou rodar a malha estrutural nas três direções do referencial. Sendo esta uma 

ferramenta manual, a sobreposição das malhas não será perfeita, mas é possível obter um 

alinhamento com boas tolerâncias, dependendo do zoom que o utilizador fizer. No caso do pedal de 

embraiagem, conseguiu-se uma sobreposição com um delta menor que 1 µm. 

 

Figura 6.1 - Sobreposição das malhas: a) Antes do alinhamento; b) Após o alinhamento 
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Na Figura 6.1 estão representadas as malhas do pedal antes e após o alinhamento, sendo 

que o delta de sobreposição está representado na figura 6.2.  

 

Figura 6.2 - Delta da sobreposição das malhas 

É de notar que esse delta é quase impercetível, mesmo para um zoom à escala de um 

milímetro. Tendo em conta que o pedal tem de altura superior a 400 mm, e que ambas as malhas têm 

um tamanho médio de 5,1 mm, esta discrepância não irá afetar o mapeamento dos resultados. Para 

se obter este rigor na sobreposição, moveu-se a malha estrutural de acordo com a sequência 

ilustrada na Tabela 6.2. 

Tabela 6.2 - Sequência de alinhamento das malhas 

Rotação em XX -90º 

Rotação em ZZ -127,113º 

Translação em XX -7,636 mm 

Translação em YY -0,332 mm 

 

Nesta sequência é permitido fazer os dois últimos passos em simultâneo. 

No AME, o material pode ter um de dois regimes: o regime linear elástico ou o regime elasto-

plástico. O regime elasto-plástico, como tem em conta a resposta não linear do material, necessita da 

implementação das curvas elasto-plásticas do material. Essas curvas podem ser obtidas através de 

ensaios de tração, ou até mesmo de compressão. Para tal, é necessário importar um ficheiro .csv que 

contenha informação sobre os ensaios especificados, e introduzir as unidades de tensão, extensão, 

temperatura, e do ângulo de orientação das fibras. 
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O AME necessita das curvas para três orientações de fibra diferentes (0º, 45º e 90º), sendo 

que cada curva tem de conter no mínimo 15 pontos diferentes, dos quais pelo menos 1 deve se situar 

no regime elástico do material. Caso não haja dados da curva característica do material à tração a 45 

graus, esta é obtida aproveitando a curva de 90 graus para aumentar a tensão de cada um dos seus 

pontos em 5%. Dá-se para cada um dos pontos os valores de tensão, extensão, ângulo de orientação 

das fibras, temperatura, humidade relativa e velocidade de deformação, pela respetiva ordem. Quanto 

maior for o número de pontos de cada curva, maior o tempo de obtenção das mesmas, portanto não 

convém pôr no ficheiro .csv um elevado número de pontos. É também possível adicionar as curvas de 

ensaios à compressão. O AME pode traçar as curvas para os diferentes ambientes 

especificados(diferentes valores de temperatura e/ou humidade relativa), sendo que posteriormente é 

necessário escolher qual será usado para a realização do mapeamento. 

Para o caso em estudo não se chegou a realizar os ensaios de tração para a obtenção devida 

das curvas características do material para as diferentes orientações, uma vez que os provetes não 

chegaram a tempo, tendo em conta o prazo de entrega desta dissertação. Como tal, a solução foi 

procurar por um ensaio à tração de um material semelhante. A Figura 6.3 ilustra as curvas de um 

PA66--GF35 (35% de fibra de vidro) com 0% de humidade relativa (DAM – Dry As Molded), cujo 

nome comercial não foi especificado, para a as três orientações necessárias. 

 

Figura 6.3 - Curvas de tração de um PA66-GF35 para três orientações de fibra [26] 

Criou-se um ficheiro .csv com base nos dados do gráfico, adicionando igualmente uma 

temperatura de 23 ºC e uma velocidade de deformação igual a zero. Uma vez que duas das três 

curvas apresentavam menos de 15 pontos, optou-se por interpolar os pontos restantes. Outras 

soluções possíveis seriam deixar linhas em branco, ou adicionar linhas de zeros. Após as curvas 

características serem adicionadas ao material, pode-se optar por exportar o material na base de 

dados dos materiais do Moldflow, sendo depois necessário refazer a simulação de injeção, visto que 

o Moldflow assume que o material é diferente do material usado anteriormente (sem os dados dos 

ensaios de tração). Foi preferível fazer a exportação do material para o Moldflow uma vez que, feita a 
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simulação com o novo material, deixaria de ser obrigatório adicionar as mesmas curvas no AME 

sempre que se quisesse realizar um novo mapeamento, já que os dados dos ensaios estriam 

inseridos no material proveniente do Moldflow, sendo que cada adição demoraria aproximadamente 

duas horas (para estas curvas em particular). 

De modo a prever a qualidade do mapeamento, o AME possui uma ferramenta, denominada 

de Mapping Suitability Plot. Essa ferramenta atribui a cada nó da malha estrutural um valor que pode 

variar entre 0 (vermelho) e 1 (verde), correspondente à probabilidade do mesmo ponto ser 

devidamente mapeado. É provável que os pontos de baixo valor sejam pontos onde ocorre uma 

maior variação na orientação das fibras, portanto, o ideal seria refinar as zonas onde tal ocorre. 

Dada a complexidade geométrica do pedal de embraiagem em estudo, há um elevado 

número de nós a vermelho, o que significa que, para otimizar a previsão da qualidade do 

mapeamento, teria de se refinar grande parte da peça. Isso iria tornar as simulações demasiado 

pesada, e o tempo computacional aumentaria imenso. Conclui-se assim que é preferível não refinar 

ambas as malhas. 

  

Figura 6.4 - Mapping suitability plot 

Verificado o Mapping Suitability Plot, procede-se ao mapeamento dos dados. Há duas 

maneiras possíveis de efetuar o mapeamento. O mapeamento pode ser feito sem ter em conta o 

efeito das linhas de soldadura na resistência estrutural do pedal, usando a ferramenta Map Results, 

mas também pode ser feito tendo em conta tal fenómeno, usando a ferramenta Weld Surface 

Properties. A opção escolhida foi a segunda, sendo que esta hipótese só é possível caso se ative a 

opção Weld Surface Strength Analysis no Moldflow. Esta ferramenta pede ao utilizador para 

especificar um fator de redução de forças nas linhas de soldadura, cujo valor tem de ser superior a 0, 

e pode tomar o valor máximo de 1 (0 < SRF ≤ 1). O valor escolhido foi o valor predefinido pelo AME 

(SRF = 0,9).  
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Terminado o mapeamento, é possível visualizar e comparar os tensores de orientação de 

fibras de ambas as malhas, assim como as extensões residuais e as superfícies de soldadura 

(Figuras 6.5, 6.6 e 6.7, respetivamente). 

 

Figura 6.5 - Tensor orientador das fibras 

 

 

Figura 6.6 - Extensões residuais 

 

 

Figura 6.7 - Superfícies de soldadura 
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Antes de proceder à exportação dos resultados, foi prioritário aceder à ferramenta das 

configurações (Settings) para autorizar a exportação do empeno, as superfícies de soldadura, a 

possibilidade de fratura e a possibilidade de exclusão de elementos da malha do Abaqus em caso de 

fratura. 

A exportação dos dados para a simulação estrutural implica a criação de três ficheiros: o 

ficheiro .inp (ficheiro de input do Abaqus modificado), o ficheiro .hin (Helius INput file), que confirma a 

presença das tensões residuais no Abaqus, e o ficheiro .sif (Structural Interface File). O ficheiro .inp 

modificado contém a geometria da malha, as condições de fronteira, os carregamentos e o material. 

O ficheiro .hin confirma a exportação das tensões residuais através da expressão Cure Stress, na 

última linha do ficheiro. 

Feita a exportação, pode-se finalmente correr a simulação estrutural através da linha de 

comandos própria do Abaqus, ou pela linha de comandos do Helius (Helius Command Shell). 

A Figura 6.8 resume o procedimento computacional necessário, desde a preparação da 

simulação do processo de injeção, até à obtenção dos resultados das simulações estruturais. 

 

Figura 6.8 - Fluxograma do procedimento computacional 
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6.2. Fundamentos Teóricos 

6.2.1. A Distribuição de Orientação das Fibras 

O Moldflow é habitualmente usado para prever a distribuição espacial das orientações das 

fibras em peças poliméricas moldadas por injeção. O tensor de orientação de fibra de segunda ordem 

fornece essencialmente uma descrição estatística (no sentido contínuo) da orientação das fibras que 

se encontram na vizinhança imediata do ponto em questão. Os vetores próprios do tensor de 

orientação da fibra fornecem as direções principais do material, que é idealizado como um material 

ortotrópico [27]. 

Os valores próprios do tensor de orientação da fibra fornecem uma medida do grau de 

ortotropia do material (isto é, o grau de aleatoriedade ou alinhamento das fibras). Por exemplo, uma 

orientação de fibra completamente aleatória a 3D produziria valores próprios de tensor de orientação 

de fibra de (1/3, 1/3, 1/3), enquanto um tensor de orientação de fibra perfeitamente alinhado 

produziria valores próprios de (1, 0, 0). 

O tensor de orientação da fibra pode ser usado para operar na matriz constitutiva de um 

material compósito comparável, que contém fibras perfeitamente alinhadas, para calcular a matriz de 

rigidez anisotrópica do material compósito real com a distribuição de orientação da fibra especificada 

(um processo conhecido como orientação média da fibra). Demonstrou-se que as matrizes de rigidez 

anisotrópica previstas com orientação média de fibra coincidem com as matrizes de rigidez 

anisotrópica obtidas em modelos de elementos finitos que contêm distribuições de fibra 

correspondentes ao tensor de orientação de fibra especificado. 

Sendo o processo de orientação média de fibra bastante confiável, pode-se desenvolver 

modelos complexos de materiais não lineares (modelos de plasticidade, dano e rutura, por exemplo) 

para um material muito mais simples e perfeitamente alinhado. Assim, o processo de orientação 

média de fibra pode ser usado para calcular a matriz constitutiva tangente para o material compósito 

real com a distribuição de orientação de fibra especificada. 

Numa simulação com um carregamento de um material polimérico reforçado com fibras, o 

conhecimento das orientações das fibras em cada ponto do modelo é essencial para a precisão dos 

resultados. Na maioria dos casos, assim como no caso desta dissertação, a malha de elementos 

finitos usada para simular o comportamento estrutural da peça é diferente da malha usada para 

simular o processo de injeção. É, portanto, necessário interpolar o tensor de orientação da fibra 

previsto do modelo do Moldflow para o modelo do Abaqus. O AME fornece um método para 'mapear' 

as orientações das fibras para o modelo estrutural e comparar a distribuição das orientações das 

fibras. 
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6.2.2. Simplificações e Suposições 

O AME desenvolveu um modelo de material multiescala com base nas seguintes suposições 

e restrições [27]: 

• As fibras não sofrem plasticidade nem fratura, logo apresentam uma resposta elástica 

linear simples; 

• O material constituinte da matriz sofre plasticidade e fratura; 

• A plasticidade e a fratura da matriz do modelo em causa devem ter em consideração 

o descolamento da fibra com a matriz que ocorre no material; 

• A não linearidade (plasticidade e fratura) do material da matriz é a responsável pela 

não linearidade exibida pelo material compósito; 

• A plasticidade e a fratura do constituinte da matriz são impulsionadas pelas suas 

tensões, ao invés de serem impulsionadas pelas tensões homogeneizadas no 

material compósito; 

• As respostas não lineares do constituinte da matriz são fortemente dependentes do 

grau de alinhamento das fibras; 

• À medida que o grau de alinhamento das fibras aumenta, as respostas de 

plasticidade e fratura do constituinte da matriz tornam-se fortemente dependentes da 

direção de carregamento em relação à direção média das fibras. 

6.2.3. Critério de Material Multiescala 

Durante uma simulação estrutural de elementos finitos com uma carga no material polimérico 

reforçado com fibras, a deformação prevista da peça baseia-se na rigidez do material compósito 

homogeneizado. No entanto, a fim de prever a não linearidade do material da matriz, o software 

Helius PFA decompõe a extensão do compósito homogeneizado do código dos elementos finitos na 

extensão média no material constituinte da matriz [27]. 

Assim, o critério de material multiescala tem de ter a capacidade de homogeneizar a resposta 

da microestrutura heterogénea em tensão, deformação e rigidez do compósito, além de decompor a 

deformação do compósito na deformação média da matriz plástica. 

6.2.4. Os Processos de Homogeneização e de Decomposição 

A Figura 6.9 mostra o processo de homogeneização do critério de material multiescala. Neste 

gráfico, as propriedades individuais (lineares e não lineares da matriz plástica, e não lineares das 

fibras) são inseridas no modelo micromecânico incremental de Mori-Tanaka que pode acomodar as 

propriedades da matriz em evolução. O modelo micromecânico incremental de Mori-Tanaka produz 

as propriedades homogeneizadas para o material idealizado e alinhado. Essas propriedades, por sua 

vez, são operadas pelo tensor de orientação das fibras para produzir as propriedades 

homogeneizadas do compósito para o material real com a distribuição real da orientação das fibras 

[27]. 
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Figura 6.9 - O processo de homogeneização [27] 

A Figura 6.10 representa um diagrama esquemático do processo de decomposição que 

mapeia incrementos de deformação do compósito homogeneizado nos incrementos médios de 

deformação no material da matriz. O processo de decomposição faz uso das propriedades 

constituintes instantâneas, do modelo micromecânico incremental de Mori-Tanaka, e do tensor de 

orientação das fibras.  

 

Figura 6.10 - O processo de decomposição [27] 

6.2.5. O Modelo de Plasticidade 

A resposta mecânica da matriz do material é aproximada pela lei do comportamento 

mecânico de Ramberg-Osgood, que foi aprimorado para permitir que a resposta plástica prevista 

dependa da direção do carregamento em relação à direção da fibra [27]. A tensão de cedência efetiva 

da matriz constituinte do material pode ser expressa da seguinte forma: 

 
𝜎𝑌

ℎ(휀𝑒𝑓
𝑝 ) = 𝐸

1
𝑛 . 𝜎0

𝑛−1
𝑛 . 휀𝑝.𝑒𝑓

1
𝑛 (6.1) 

onde 𝜎0 e 𝑛 são os parâmetros típicos dos materiais usados na equação de Ramberg-Osgood padrão 

(isotrópico), sendo 휀𝑝.𝑒𝑓 a extensão plástica efetiva na matriz constituinte do material. A função de 
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plasticidade é satisfeita quando a tensão efetiva na matriz do material coincide com a tensão de 

cedência. 

 𝑓(휀𝑝.𝑒𝑓) = 𝜎𝑒𝑓(휀𝑝.𝑒𝑓) − 𝜎𝑌
ℎ(휀𝑝.𝑒𝑓) = 0  (6.2) 

Para materiais isotrópicos, a tensão escalar efetiva é frequentemente representada pela 

tensão de von Mises, 

 

𝜎𝑒𝑓 ≡ √
(𝜎11 − 𝜎22)2 + (𝜎22 − 𝜎33)2 + (𝜎33 − 𝜎11)2 + 6[(𝜎12)2 + (𝜎23)2 + (𝜎31)2]

2
 (6.3) 

onde os componentes de tensão representam a tensão média na matriz do material. A tensão efetiva, 

assim como a tensão de cedência efetiva, é uma função da extensão plástica efetiva 휀𝑝.𝑒𝑓. Para 

calcular os componentes de tensão é necessário o módulo tangencial instantâneo 𝐸𝑡𝑎𝑛 da matriz do 

material, dependente da extensão plástica efetiva 휀𝑝.𝑒𝑓, como se pode comprovar pela equação 

seguinte: 

 
𝐸𝑡𝑎𝑛 =

𝐸𝐻

𝐸 + 𝐻
 (6.4) 

A dependência da extensão plástica efetiva 휀𝑝.𝑒𝑓 deriva do módulo plástico 𝐻, que é expresso 

da seguinte forma: 

 

𝐻 =
𝐸

1
𝑛 . 𝜎0

𝑛−1
𝑛 . 휀𝑝.𝑒𝑓

1
𝑛

𝑛
 (6.5) 

Assim, a determinação da evolução plástica que ocorre durante um incremento de 

deformação total imposto é reduzida para encontrar o valor da extensão plástica efetiva 휀𝑝.𝑒𝑓, que 

permite que o estado do material permaneça na superfície em cedência. Posto isto, resolveu-se 

iterativamente a equação 6.2 para a extensão plástica efetiva 휀𝑝.𝑒𝑓. 

O modelo de Ramberg-Osgood (resumido pelas equações previamente exibidas) prevê uma 

resposta de plasticidade isotrópica. No entanto, para materiais poliméricos que apresentam um 

elevado grau de alinhamento de fibras, o nível de plasticidade sofrido pelo material antes da rutura 

final dependerá fortemente da direção das forças aplicadas em relação à direção média das fibras. O 

modelo de Ramberg-Osgood necessita, portanto, de ser aprimorado para responder a essa 

dependência direcional. Para tal, apenas é preciso alterar a fórmula da tensão efetiva, adicionando 

coeficientes  𝛼 e 𝛽 à tensão de von Mises. A tensão efetiva modificada passa a ser expressa do 

seguinte modo, 

 

𝜎𝑒𝑓 ≡ √
(α𝜎11 − β𝜎22)2 + (β𝜎22 − β𝜎33)2 + (β𝜎33 − α𝜎11)2 + 6[(𝜎12)2 + (𝜎23)2 + (𝜎31)2]

2
 

(6.6) 
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onde 𝛼 e 𝛽 são coeficientes de ponderação usados para distinguir o impacto dos componentes de 

tensão na direção média da fibra dos componentes de tensão que são normais à direção média da 

fibra. Nesta fórmula, os parâmetros de plasticidade que definem a resposta do material passam a ser 

𝛼, 𝛽, 𝜎0 e 𝑛. 

Para um incremento da resposta à plasticidade num estado de tração, consideram-se os 

seguintes parâmetros de plasticidade: 𝛼 +, 𝛽 +, 𝜎0
+ e 𝑛+, enquanto que, para um incremento de 

resposta à plasticidade num estado de compressão, consideram-se os seguintes parâmetros de 

plasticidade: 𝛼 -,  𝛽 -, 𝜎0
- e 𝑛-. Para cada incremento de deformação definido, realizam-se os mesmos 

cálculos para determinar a evolução de 휀𝑝.𝑒𝑓, independentemente do estado de tensão do material ser 

de tração ou de compressão. 

Deve-se realçar que o material só demonstra forte dependência direcional quando o grau de 

alinhamento da fibra é relativamente alto. A plasticidade reverte para uma resposta isotrópica quando 

existe uma elevada aleatoriedade na orientação das fibras. De forma a adaptar essas características 

comportamentais, os coeficientes de ponderação 𝛼 e β não podem ser constantes, mas sim funções 

do grau de alinhamento das fibras. Neste modelo, são assumidos como funções lineares do grau de 

alinhamento das fibras, que é quantificado pelo maior valor próprio 𝜆𝐼 do tensor orientador das fibras. 

 
𝛼(𝜆𝐼) = 𝜃 +

𝛼𝑚 − 𝜃

𝜆𝑚,𝐼 −
1
2

(𝜆𝐼 −
1

2
) (6.7) 

 
𝛽(𝜆𝐼) = 𝜃 +

𝛽𝑚 − 𝜃

𝜆𝑚,𝐼 −
1
2

(𝜆𝐼 −
1

2
) 

(6.8) 

Nestas equações, 𝛼𝑚 e 𝛽𝑚 são, respetivamente, os valores de 𝛼 e 𝛽 otimizados para que 

sejam ajustados às características de resposta de um material fortemente alinhado que tenha um 

maior valor próprio de orientação de fibra 𝜆𝑚,𝐼. Quando a orientação das fibras é completamente 

aleatória, os coeficientes de ponderação 𝛼 e 𝛽 convergem para o mesmo valor 𝜃. Para um material 

perfeitamente alinhado, o valor próprio 𝜆𝐼 toma o valor 1, enquanto que para um material com 

orientação de fibra completamente aleatória em todas as três direções, 𝜆𝐼 toma o valor mínimo de 1/3 

(condição perfeitamente isotrópica). 

Contudo, é altamente improvável que se verifique uma distribuição aleatória tridimensional de 

fibras em componentes de espessura fina fabricadas por injeção, sendo muito mais provável que a 

orientação da fibra seja aleatória na direção perpendicular à espessura da peça (𝜆𝐼 = 1/2). Para 

considerar esse plano de mais comum de isotropia, as equações 6.7 e 6.8 contêm o coeficiente 

(𝜆𝐼 −
1

2
). Deste modo, quando 𝜆𝐼 = 1/2, 𝛼 e 𝛽 convergem para o mesmo valor 𝜃 e, portanto, 

considera-se que o material é isotrópico. 
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Figura 6.11 - Influência do tensor orientador das fibras [28] 

 

 

Figura 6.12 – Curva de comportamento mecânico de Ramberg-Osgood [27] 

6.2.6. Homogeneização do Material 

Os materiais podem ser divididos e classificados como isotrópicos ou anisotrópicos. Os 

materiais considerados isotrópicos (como materiais metálicos) têm como característica a 

independência das suas propriedades em relação à direção do carregamento solicitado. Por exemplo, 

considerando que um material isotrópico é carregado em três diferentes direções (0°, 45° e 90°), o 

módulo de elasticidade E será o mesmo em cada direção (E0° = E45° = E90°) [29].  

A maioria dos materiais são anisotrópicos, o que implica que para cada direção o material 

apresente diferentes propriedades. Considere-se agora que um material anisotrópico é carregado nas 

mesmas três direções (0°, 45° e 90°), os módulos de elasticidade serão diferentes em cada direção 

(E0° ≠ E45° ≠ E90°). Esta dependência na direção ocorre para diversas propriedades do material, tais 

como tensão máxima, coeficiente de Poisson, coeficiente de expansão térmica, entre outros.  
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Figura 6.13 - Módulo de elasticidade de um material reforçado com fibras (anisotrópico) [29] 

Os materiais poliméricos reforçados por fibras verificam este comportamento anisotrópico, 

uma vez que as propriedades do material dependem da direção do carregamento comparado com a 

orientação das fibras. Considere-se um elemento de volume polimérico reforçado com fibras. Se 

houver um carregamento paralelamente às fibras (0°), o módulo de elasticidade E11 aproxima-se do 

módulo de elasticidade das fibras. Se a placa for carregada perpendicularmente às fibras (90°), o 

módulo E22 é muito mais baixo, aproximando-se do módulo de elasticidade da matriz, menos rígida, 

comparando com as fibras. 

 

Figura 6.14 – Influência das fibras com carregamentos em diferentes direções [29] 

Uma vez que as peças moldadas por injeção não possuem um perfeito alinhamento das 

fibras, é fundamental que o AME consiga entender com rigor a influência microestrutural da peça 

quando esta é solicitada em diferentes direções. Para tal, o programa baseia-se no critério 

micromecânico de Mori-Tanaka. 

Dos vários critérios micromecânicos existentes, há um conjunto que se baseia numa teoria 

inicialmente proposta por Mori e Tanaka. Há um que combina os critérios micromecânico de Mori-

Tanaka com o critério de inclusão equivalente de Eshelby, tendo sido posteriormente aprimorado, 
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uma vez que só apresentava resultados eficazes da previsão da rigidez para materiais compósitos 

com volume de fibra inferiores a 30%. 

 

Critério inclusão equivalente de Eshelby 

Considere-se que é embutida uma inclusão elipsoidal num meio infinito e elástico. Neste 

critério, assume-se que a ligação entre a inclusão e o meio infinito é perfeito, o que implica uma 

continuidade de deslocamento e tração na interface. Pode-se determinar as tensões e os esforços 

através da aplicação de tensões ou deformações uniformes ao sistema no infinito. Eshelby conseguiu 

demonstrar que, neste caso, os campos de tensão e deformação na inclusão são uniformes. É 

também possível definir as propriedades elásticas, relacionando as tensões e extensões do meio 

infinito com as tensões e extensões na inclusão [30]. 

 

Figura 6.15 – Inclusão elipsoidal num meio infinito [31] 

A extensão uniforme do elipsoide 휀(𝑥) é obtida da seguinte forma, 

 휀(𝑥) = 𝑆(𝐶𝑚 , 𝑉𝑓)휀∗ (6.15) 

onde 𝑆 representa o tensor de Eshelby de quarta ordem, 𝐶𝑚 o tensor de rigidez da matriz (meio sólido 

infinito) de quarta ordem, 𝑉𝑓 o volume da inclusão, e 휀∗ a extensão aplicada. 

A extensão uniforme no elipsoide pode também ser calculada da seguinte maneira, 

 휀(𝑥) = 𝑇(𝐶𝑚 , 𝐶𝑓 , 𝑉𝑓) (6.16) 

sendo que 𝐶𝑓 é o tensor de rigidez do elipsoide, e 𝑇 é o tensor de quarta ordem que relaciona a 

extensão média da inclusão com a extensão média na matriz, calculado pela expressão, 
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 𝑇 = [𝑆(𝐶𝑚)−1(𝐶𝑓 − 𝐶𝑚) + 𝐼]
−1

 (6.17) 

 

Critério de Eshelby-Mori-Tanaka 

Este critério baseia-se no critério de Eshelby, em que uma inclusão está contida numa matriz, 

e ambos os corpos estão sujeitos ao mesmo campo de deformações 휀0 [32]. A tensão na inclusão é 

obtida desta forma, 

 𝜎𝑓 = 𝐶𝑓[휀0 + 휀̅ + 휀(𝑥)] = 𝐶𝑚[휀0 + 휀̅ + 휀(𝑥) − 휀∗] (6.18) 

onde 휀 ̅ é a extensão na matriz. Usando o método de inclusão equivalente expresso pela equação 

6.18, e considerando que a tensão de perturbação devido à inclusão sobre o elemento de volume 

representativo deve desaparecer, leva a que o tensor de rigidez seja assim calculado, 

 𝐶 = 𝐶𝑓 + 𝑓(𝐶𝑓 − 𝐶𝑚)𝐴 (6.19) 

onde 𝑓 representa a fração volumétrica da fibra (0 < 𝑓 < 1) e A o tensor concentração de extensões, 

calculado por, 

 𝐴 = 𝑇[(1 − 𝑓)𝐼 + 𝑓𝑇]−1 (6.20) 

O tensor de rigidez pode também ser calculado de outro modo, 

 𝐶 = 𝐶𝑚[𝐼 + 𝑓𝐵(𝐼 + 𝑓𝐸)−1]−1 (6.21) 

onde 𝐵 = [𝐶𝑚(𝑆 − 𝐼) − 𝐶𝑓𝑆]
−1

 e 𝐸 = (𝑆 − 𝐼)𝐵. 

 

Critério EMT para Elevadas Concentrações de Fibra 

É fácil compreender que, em materiais compósitos com elevadas concentrações de fibras, 

estas não estejam envolvidas apenas no material da matriz, mas sim envolvidas por um meio 

composto por matriz e outras fibras. Portanto, foi necessário desenvolver o modelo EMT para que o 

tensor de concentração seja calculado de modo a envolver interações entre fibras [32]. 

Define-se um meio compósito isotrópico equivalente que rodeia a fibra, cuja fração de volume 

de fibra 𝑓′ se situa entre 0 e 𝑓. Quando 𝑓′= 0, pode-se considerar o modelo EMT padrão. Para valores 

de 𝑓′ entre 0 e 𝑓, utiliza-se o modelo EMT modificado para materiais compósitos concentrados. O 

tensor de rigidez para compósitos com elevada concentração de fibras é, 
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 𝐶 = 𝐶𝑓 + 𝑓(𝐶𝑓 − 𝐶𝑚)𝐴∗ (6.22) 

sendo 𝐴∗ o tensor concentração de extensões equivalente, 

 𝐴∗ = 𝑇∗[(1 − 𝑓)𝐼 + 𝑓𝑇∗]−1 (6.23) 

onde,  

 
𝑇∗ = [𝑆𝑒𝑞(𝐶𝑒𝑞)

−1
(𝐶𝑓 − 𝐶𝑒𝑞) + 𝐼]

−1

 (6.24) 

onde 𝐶𝑒𝑞 e 𝑆𝑒𝑞 são, respetivamente, os tensores de rigidez e Eshelby equivalentes. 

 

Critério EMT para Compósitos com Variação na Orientação das Fibras 

Os modelos explicados anteriormente (modelo EMT padrão e modelo EMT para elevadas 

concentrações de fibra) facilitam a compreensão do comportamento elástico de um material 

compósito com fibras perfeitamente alinhadas. Porém, na maioria das peças moldadas por injeção, 

tal não se verifica, sendo que os materiais contêm fibras cujas orientações obedecem a algumas 

distribuições. Portanto é necessário considerar a distribuição da orientação das fibras na previsão das 

propriedades elásticas do material compósito [32]. O tensor de rigidez elástica de um compósito com 

uma certa distribuição de orientação das fibras é calculado usando o método de orientação média, 

𝐶̅ = 𝐵1𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙 + 𝐵2(𝐴𝑖𝑗𝛿𝑘𝑙 + 𝐴𝑘𝑙𝛿𝑖𝑗) + 𝐵3(𝐴𝑖𝑘𝛿𝑗𝑙 + 𝐴𝑖𝑙𝛿𝑗𝑘 + 𝐴𝑗𝑙𝛿𝑖𝑘 + 𝐴𝑗𝑘𝛿𝑖𝑙) + 

 +𝐵4𝛿𝑖𝑗𝛿𝑘𝑙 + 𝐵5(𝛿𝑖𝑘𝛿𝑗𝑙 + 𝛿𝑖𝑙𝛿𝑗𝑘) (6.25) 

onde 𝐴𝑖𝑗 e 𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙 são, respetivamente, os componentes dos tensores orientadores de segunda e quarta 

ordem, e os coeficientes 𝐵𝑖 (i = 1, …, 5) estão relacionados com componentes do tensor de rigidez do 

compósito de fibra alinhado da equação 6.22 𝛿𝑖𝑗 representam os componentes da matriz de 

identidade. Os tensores de orientação Aij e Aijkl são relativos ao vetor de orientação que é paralelo ao 

eixo da fibra (Figura 6.17). Não sendo necessário quantificar a orientação definida para cada uma das 

fibras, a orientação da fibra é definida sobre um domínio médio de volume. 
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Figura 6.16 - Vetor orientador da fibra [32] 

O critério de homogeneização considerado para a realização da transferência de dados da 

simulação do processo de injeção para a malha estrutural do Abaqus foi o critério predefinido pelo 

AME, sendo este o critério EMT para elevadas concentrações de fibra. 
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7. Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os resultados relevantes da simulação numérica de 

injeção, das simulações numéricas estruturais e dos ensaios experimentais. 

7.1. Step 0 

Os primeiros resultados a serem analisados dizem respeito ao step 0. As Figuras 7.1, 7.2 e 

7.3 ilustram as deformações finais no pedal em diferentes vistas, obtidas no final da simulação do 

processo de fabrico no Moldflow e no Abaqus após o step 0. A comparação destes resultados mostra 

uma boa correlação de valores, em que a maior diferença nos valores de deformação entre os dois 

softwares, cerca de 1 mm, situa-se na extremidade oposta ao patim do pedal de embraiagem. 

Contudo, esta é a região menos crítica do pedal, uma vez que esta é a única região que irá estar livre 

de esforços externos (como a Figura 3.9 ilustra), pelo que esta pequena diferença de deformações 

não terá influência significativa nos resultados numéricos estruturais. 

 

Figura 7.1 - Deformações finais após o step 0 (primeira vista): a) Moldflow; b) Abaqus 
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Figura 7.2 - Deformações finais após o step 0 (segunda vista): a) Moldflow; b) Abaqus 

 

 

Figura 7.3 - Deformações finais após o step 0 (terceira vista): a) Moldflow; b) Abaqus 
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Como, já foi referido anteriormente, embora o Moldflow não permita uma visualização gráfica 

dos resultados das tensões e extensões residuais, estes valores são contabilizados, registados e 

transferidos para a malha do Abaqus aquando a realização do mapeamento com o auxílio do 

programa Helius PFA. Consequentemente, os resultados gráficos destas varáveis seguidamente 

apresentados são os que foram obtidos na malha estrutural após o step 0. 

 

Figura 7.4 - Tensões residuais após o step 0 

Na Figura 7.4 encontram-se representadas as tensões residuais obtidas no Abaqus após a 

simulação do step 0. Estes resultados indicam que há algumas regiões, próximo da localização do 

inserto metálico, em que estas são mais elevadas do que os dados das curvas de comportamento 

mecânico do material (ver Figura 6.3). Isto leva a ponderar que o mapeamento das tensões residuais 

pode não ter sido perfeitamente calculado pelo AME. O valor máximo de 378,6 MPa provém de um nó 

singular que pode ser desprezado, cuja localização está ilustrada em anexo (ver Anexo C). 
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Figura 7.5 - Extensões residuais após o step 0 

Contudo, as extensões residuais no pedal aparentam ter sido bem mapeadas para a malha 

do Abaqus, como se pode ver pela Figura 7.5. Uma vez mais, existe uma singularidade num nó 

interior da malha que pode ser desprezado, cuja localização está ilustrada em anexo (ver Anexo D). O 

valor máximo da extensão residual máxima principal está localizado na superfície de contacto com o 

inserto metálico, como mostra a Figura 7.6. 

 

Figura 7.6 - Detalhe do furo do inserto metálico onde se encontra o valor máximo da extensão residual 
apos o step 0 
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7.2. Ensaios à Flexão 

Analisados os resultados provenientes das tensões residuais, há que analisar os resultados 

dos ensaios à flexão da simulação estrutural, e compará-los com os ensaios experimentais 

equivalentes. Serão medidos e comparados os valores de deformação permanente para os perfis de 

força em função do deslocamento de entre os vários ensaios testados.  

Foram simulados dois ensaios diferentes. O primeiro ensaio a ser comparado é o ensaio com 

um único carregamento e uma única descarga, cuja deslocação máxima do cilindro atuador na 

simulação é equivalente ao deslocamento que produz uma força de 240 kgf no ensaio experimental. 

O segundo ensaio a ser comparado será o ensaio com múltiplos carregamentos e múltiplas 

descargas, com sucessivos incrementos da força máxima a cada avanço realizado, que se designará 

como ensaio incremental. 

7.2.1. Ensaio de Carregamento Singular 

A Figura 7.7 ilustra a evolução numérica e experimental da força com o seu deslocamento 

para o ensaio de carregamento singular e para a respetiva descarga. 

 

Figura 7.7 - Força vs deslocamento dos ensaios de carregamento singular 

A maior diferença entre o ensaio experimental e os resultados numéricos são os valores da 

força de atuação do cilindro. O cilindro da simulação feita no Abaqus aplica mais do dobro da força 

que o cilindro do ensaio experimental ao longo de ambos os perfis. Apesar dessa diferença existir, 

não existe uma grande disparidade entre os valores da deformação plástica do material compósito 

após o fim do ensaio, visto que no ensaio experimental o pedal deformou-se 5 mm na direção do 

movimento do cilindro, enquanto que na simulação a deformação foi de 7 mm.  

Houve também uma diferença entre o deslocamento máximo dos cilindros, devido a 

diferenças nas geometrias de ambos. Enquanto que o cilindro da simulação apresenta uma superfície 

plana de contacto com o pedal, o cilindro utilizado para este ensaio experimental apresentava uma 

calote esférica na extremidade. Esta diferença de geometrias implica que, para a deformação do 
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pedal entre os ensaios ser igual, o cilindro do ensaio experimental necessita de avançar mais do que 

o cilindro da simulação. 

7.2.2. Ensaio Incremental 

O ensaio experimental incremental foi realizado carregando e descarregando o pedal onze 

vezes (ver Figura 7.8), porém, optou-se por efetuar somente quatro carregamentos na simulação 

estrutural no Abaqus para diminuir o peso computacional. A Figura 7.8 ilustra a evolução da força com 

o deslocamento do cilindro atuador para os carregamentos incrementais experimentais e respetivas 

descargas. 

 

Figura 7.8 - Força vs deslocamento do ensaio incremental experimental (completo) 

Comparando este ensaio experimental com o ensaio experimental de carregamento único da 

seção anterior, pode-se observar que houve uma diminuição ligeira do valor da deformação plástica 

total, apesar da força máxima entre os dois ensaios ser sensivelmente igual. 

Através da Figura 7.8 é difícil interpretar o perfil da força em função do deslocamento dos 

restantes carregamentos, inclusive daqueles que servirão de comparação com os perfis da simulação 

estrutural, nomeadamente os carregamentos de 40, 80, 120 e 160 kgf. Portanto, para facilitar a 

interpretação do perfil da força em função do deslocamento dos quatro carregamentos do ensaio 

experimental que foram simulados posteriormente, ocultam-se os restantes carregamentos (ver 

Figura 7.9). 
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Figura 7.9 - Força vs deslocamento do ensaio incremental experimental (incompleto) 

A Figura 7.10 mostra o perfil da força de atuação do cilindro e do seu deslocamento para os 

quatro carregamentos simulados no Abaqus, e respetivas descargas. 

 

Figura 7.10 - Força vs deslocamento da simulação incremental 

O perfil dos dois ensaios (experimental e numérico) não se encontram no mesmo gráfico para 

não tornar confusa a interpretação dos mesmos. Portanto, para facilitar a comparação dos dois 

ensaios, uniram-se os carregamentos equivalentes no mesmo gráfico, separando-os dos restantes, 

como mostra a Figura 7.11. 
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Figura 7.11 - Comparação dos ensaios experimental e numérico por carregamento 

Tal como no ensaio com um único carregamento, observa-se que a força necessária para 

deformar o cilindro é superior ao dobro da força do ensaio experimental, para os quatro 

carregamentos comparados. A deformação plástica no fim de cada carregamento foi igualmente bem 

replicada na simulação, sendo que a maior diferença está assinalada no carregamento equivalente a 

80 kgf (cerca de 0.4 mm entre a simulação e o ensaio experimental). É de realçar que neste ensaio 

experimental o cilindro tinha uma superfície plana de contacto com o pedal, tal como o cilindro criado 

no Abaqus, logo os deslocamentos máximos de ambos os ensaios apresentam valores mais 

aproximados do que nos ensaios com um único carregamento. 

7.3. A Influência do Atrito na Força de Atuação 

Para todos os ensaios efetuados, a força de atuação do cilindro nas simulações não foi 

devidamente replicada. De maneira a tentar reduzir o valor desta força para um valor próximo dos 

valores dos ensaios experimentais, foram realizadas novas simulações computacionais com três 

diferentes valores de atrito de coulomb, quer no contacto entre o pedal de embraiagem e o cilindro, 

quer entre o pedal e o inserto metálico. Como estas simulações têm o propósito de aferir a influência 
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do atrito na força de atuação, realizou-se cada uma destas simulações com apenas um carregamento 

para um deslocamento máximo equivalente à força de 160 kgf do ensaio incremental experimental. 

Tabela 7.1 - Influência do atrito na força numérica de atuação do cilindro 

Atrito de Coulomb Força Máxima [kgf] Diferença para a Força 

Máxima Experimental [%] 

0.8 398 148.8 

0.55 373 133.1 

0.0 279 74.4 

 

Analisando os resultados da Tabela 7.1, percebe-se que a variação do atrito de Coulomb 

influencia severamente a força que é aplicada no pedal de embraiagem, apesar de ser insuficiente, 

dados os valores de força obtidos no ensaio experimental. Apesar de na simulação com atrito zero se 

ter obtido valores de força mais aproximados dos valores registados nos ensaios experimentais, a 

deformação plástica após o carregamento aumentou ligeiramente, o que levou a manter o coeficiente 

de atrito a 0,55 nas simulações. Embora com atrito nulo o valor máximo da força numérica se 

aproxime bastante do correspondente valor experimental, seria irrealista para um contacto entre 

material polimérico e metálico considerar um coeficiente de atrito zero ou próximo de zero. 

Uma vez que existem duas interfaces de atrito no pedal de embraiagem, nomeadamente nas 

regiões de contacto do pedal de embraiagem com o cilindro atuador e com o inserto metálico, optou-

se por simular um carregamento para dois valores diferentes de atrito no contacto entre o pedal e o 

inserto metálico (1 e 0,1), adotando um valor nulo para o coeficiente de atrito no contacto entre o 

pedal e o cilindro, aplicando ao cilindro o mesmo deslocamento da simulação anterior. Estas 

simulações foram realizadas para compreender melhor o peso de cada interação na força necessária 

ao ensaio de flexão numérico. 

Tabela 7.2 – Influência do atrito entre pedal de embraiagem e inserto metálico na força numérica de 
atuação do cilindro 

Coeficiente de Atrito entre Pedal e Inserto Força Máxima [kgf] 

1 292 

0.1 279 

 

Os resultados da Tabela 7.2 mostram que valores extremos do coeficiente de atrito na 

interface entre o pedal e o inserto metálico não alteram significativamente o valor da força máxima do 
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cilindro atuador, o que leva a supor que as diferenças de força resultantes da variação do atrito, 

sintetizadas na Tabela 7.1 são devidas maioritariamente ao atrito resultante da interação entre o pedal 

de embraiagem e o cilindro atuador. 

Ainda, a respeito da influência do atrito na interface entre o pedal e o inserto metálico, importa 

relembrar que a geometria no furo do pedal de embraiagem que na zona da sobrinjeção no inserto 

metálico considerada em todas as simulações numéricas é diferente da geometria real, conforme foi 

referido na secção introdutória do capítulo 3. Pelo que, embora a influência do atrito nesta interface 

se tenha demonstrado pouco relevante face às diferenças obtidas comprando os resultados 

numéricos e experimentais a real avaliação exata da sua contribuição exige considerar a geometria 

real nos modelos numéricos. 
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8. Conclusões 

A simulação numérica do processo de fabrico por injeção no Moldflow tinha como objetivo 

incorporar todos os efeitos do processo de fabrico do pedal de embraiagem na simulação estrutural, e 

deste modo obter resultados numéricos estruturais do Abaqus que reproduzissem os resultados 

experimentais obtidos pelos ensaios à flexão na bancada de testes da empresa Toolpresse, Lda. 

através da transferência de dados do processo de injeção para a malha estrutural, e simultaneamente 

avaliar o rigor do mapeamento efetuado pela interface Helius PFA. 

As estimativas numéricas obtidas relativas à evolução das forças de atuação do cilindro no 

pedal de embraiagem obtidas em todos os ensaios excederam significativamente os resultados 

experimentais. Para melhor compreender a origem destas diferenças, efetuaram-se estudos 

numéricos com o objetivo de contabilizar a influência do atrito na interface com o cilindro atuador do 

banco de ensaios e na interface do material injetado com o inserto metálico. Os resultados obtidos 

demonstraram que, embora tenha influência na força resultante do ensaio, a variação do coeficiente 

de atrito nestas interfaces não é suficiente para justificar as diferenças obtidas entre os resultados 

experimentais e os respetivos resultados numéricos. Foi ainda possível compreender que, para a 

geometria do pedal de embraiagem estudada, o atrito resultante do contacto entre o pedal e o cilindro 

tem maior influência na força aplicada pelo cilindro atuador, do que o atrito existente na interface 

pedal de embraiagem e inserto metálico. 

Os valores sobrestimados numericamente relativos à força de atuação dos ensaios 

experimentais podem ser em parte resultado das curvas de comportamento mecânico do material 

utilizadas não terem sido obtidas no decorrer deste trabalho, por não terem sido atempadamente 

disponibilizados provetes para realizar ensaios de caraterização mecânica à tração. Optou-se então 

por utilizar as curvas tensão-extensão em diferentes direções de um material semelhante que, apesar 

de ser da família PA66, o seu comportamento mecânico pode ser diferente do comportamento 

mecânico do material aplicado no pedal de embraiagem. 

Embora as deformações finais fossem análogas, antes e depois do mapeamento, a análise 

dos valores de tensão efetiva após o step 0 permitiu identificar valores superiores aos dados 

fornecidos relativos às curvas de comportamento mecânico do material, na zona do furo do inserto 

metálico. Estes resultados, associados à diferença dos valores de força necessários à deformação do 

pedal obtidas entre os ensaios experimentais e as respetivas simulações numéricas, sugerem que o 

mapeamento realizado pela interface Helius PFA, que eventualmente não será alheia à complexidade 

geométrica do pedal, poderá ser o principal precursor das dificuldades encontradas em replicar 

computacionalmente os ensaios experimentais. 
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8.1. Sugestões de Desenvolvimento Futuro 

Tendo em consideração os resultados obtidos nesta dissertação, sugere-se complementar o 

trabalho com as seguintes propostas: 

• Realizar ensaios experimentais de tração da poliamida reforçada com fibra utilizada no 

pedal de embraiagem, de modo a obter as suas curvas de comportamento mecânico; 

• Realizar ensaios experimentais que permitam quantificar as reais condições de atrito 

tanto na interface do pedal com o cilindro atuador, quanto na interface relativa à 

superfície sobrinjetada no inserto metálico; 

• Corrigir a geometria CAD do pedal de embraiagem na interface de sobrinjeção de 

modo a que o contato entre o pedal de embraiagem e o inserto metálico seja 

corretamente reproduzido nas análises numéricas; 

• Alterar a geometria CAD do canal de alimentação para simular a real orientação das 

fibras junto ao ataque. Para este efeito sugere-se a geração de uma malha tetraédrica 

através da geometria do canal de alimentação providenciado, unindo-a posteriormente 

com a malha do pedal; 

• Realizadas as alterações acima sugeridas, dever-se-á replicar a metodologia utilizada 

nesta dissertação para reproduzir os ensaios experimentais realizados, com o objetivo 

de validar os procedimentos utilizados. Esta etapa permitirá simultaneamente aferir o 

mapeamento das variáveis de campo no final da operação de injeção para a malha 

estrutural, realizada pela interface Helius PFA. 
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Anexo A: Ficha técnica do material aplicado no fabrico do pedal de embraiagem 
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Anexo B: Características da máquina de injeção utilizada para o fabrico do pedal de embraiagem 
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Anexo C: Singularidade no nó de maior valor de tensão de von Mises 
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Anexo D: Singularidade no nó de maior valor de extensão máxima principal 

 

 


