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Este trabalho apresenta o desenvolvimento do projeto do protótipo de 

máquina injetora manual em escala reduzida para injetar produtos até 

30 gramas de polímero (PS) e suas etapas de fabricação utilizando as 

tecnologias CAx Computer Aided Design (CAD) Computer Aided 

Manufacturing (CAM) e Computer Aided Engineering(CAE). A 

evolução do processo de manufatura e o crescente desenvolvimento de 

novos materiais permitiram que empresas aumentassem a diversidade 

e a qualidade de seus produtos, reduzindo os tempos de produção. O 

computador e as tecnologias CAx tem um papel especial nesta 

mudança na indústria tornando-as mais competitivas. Diante deste 

contexto, o objetivo geral deste trabalho será analisar a integração das 

tecnologias CAD/CAM/CAE no projeto conceitual, projeto detalhado e 

etapas de fabricação da máquina injetora manual. Os resultados 

demonstram que a integração entre as tecnologias CAx é importante 

nas etapas do projeto, reduzindo o retrabalho evitando erros 

decorrentes de trabalhos manuais ocasionados pela falta de integração 

entre os sistemas CAx. 

 

Palavras-chave: Tecnologia CAx, processo de injeção, tecnologias 
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1. Introdução 

A indústria de plásticos faturou em 2015, 55,3 bilhões com expectativa de aumento para o 

próximo ano de 2,15 % apresentando um faturamento de 56,3% ao ano anterior. (ABIPLAST, 

2016). 

 Seu crescimento é um reflexo do consumo dos artefatos plásticos utilizados em outros 

setores podendo citar: alimentícios, construção civil, utilidade domestica, setor agrícola, 

calçados, eletroeletrônico e automobilístico. Estes artefatos são produzidos por ferramentas 

denominadas moldes, no Brasil os três principais centros para produção e projeto são: São 

Paulo reúne mil empresas e oito mil trabalhadores, em Santa Catarina 450 ferramentarias e 

3600 empregados, e Rio Grande do Sul 380 ferramentarias e 3000 empregados. 

(DIHLMANN, 2009) 

 As evoluções tecnológicas da microeletrônica e dos sistemas de informação 

transformaram os conceitos de produção, processos e sistemas em componentes da filosofia 

de trabalho da empresa e principal fator de competitividade mundial. Assim, através da 

adoção de avançados sistemas de informação e comunicação os computadores passaram a ter 

um papel de destaque na manufatura processando informações de diversas etapas do 

desenvolvimento da concepção à entrega do produto ao cliente.  

Existem diversos programas de CAM no mercado, alguns trabalham integrados em pacotes 

CAD/CAM, outros são programas independentes que trabalham em conjunto com qualquer 

aplicação CAM permitindo assim a leitura de diversos formatos, por exemplo, IGES, STEP, 

VDA-FS, etc. 

Os softwares CAM possibilitam um grande ganho de tempo na programação de máquinas 

CNC e também possibilitam a usinagem de formas geométricas cada vez mais complexas, 

resultando num desenvolvimento de produtos com formas mais elaborados e em um tempo de 

fabricação dos mesmos cada vez menores. 
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Diante deste contexto, o objetivo geral deste trabalho é analisar a integração da tecnologia 

CAx no projeto de uma máquina injetora manual em escala reduzida.  

 

2. Revisão da literatura 

A origem dos sistemas CAx surgiu na década de 50 com o projeto APT (Automatically 

Programmed Tools) no MIT (Massachusetts Institute of Tecnology). O APT foi desenvolvido 

para representar a forma geométrica de peças a serem usinadas com alta precisão em máquina 

de controle numérico. No início da década de 60, ocorreu um grande avanço na história do 

CAD, com o surgimento do Sketchpad, desenvolvido por Ivan Sutherland em sua tese no 

MIT. O Sketchpad possibilitou a interação homem-máquina por meio da manipulação de 

objetos na tela gráfica utilizando uma caneta óptica que permitia agarrar objetos, movê-los e 

alterar suas dimensões (SUTHERLAND, 2003). 

O sistema CAD, em geral, o mais comum das tecnologias CAx aplicados nas indústrias foi o 

sistema que mais se desenvolveu, apresentando interfaces entre outros sistemas tais como o 

CAE, o CAPP e o CAI são aplicadas como sistemas dedicados realizando atividades 

específicas da engenharia. A integração entre todos os sistemas para auxílio à engenharia, 

CAD/CAE/CAPP/CAM/CAI e as máquinas CNC constituem o sistema CAx, contudo ainda 

hoje nota-se a dificuldade em integrar esses sistemas que trabalham como ilhas de produção. 

Brousseau e Eldukhri (2009) elaboraram um cenário futuro para a indústria de manufatura 

projetando até 2020 os avanços tecnológicos e os principais desafios. Entre os desafios 

citados por Brousseau e Eldukhri (2009) destaca-se a importância da integração entre os 

sistemas CAD e CAM para uma manufatura inteligente, sustentável e ré configurável. 

Espinoza e Schaeffer (2004) destacam que antes dos sistemas CAE diversas características 

não podiam ser consideradas, as poucas alternativas de projeto eram analisadas e a utilização 

de altos coeficientes de segurança resultava em estruturas superdimensionadas. Com a 

aplicação dos sistemas CAE a simulação computacional de um modelo no sistema CAD 
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permite a avaliação de um maior número de variações do projeto, com custos e prazos 

menores, reduzindo a necessidade de construção de protótipos. 

Segundo Souza, existem grandes disparidades na comparação de softwares CAD/CAM 

envolvendo: tempo de cálculo; tamanho de programas NC; distribuição dos pontos de 

trajetória; tempo de usinagem; e a qualidade da superfície usinada. Segundo a conclusão de 

Souza, os algoritmos de cálculo de trajetórias paralelas empregado por sistemas CAM são 

diferentes e repercutem de forma relevante no processo de fabricação. Desta forma Souza 

afirma que esta variável deve ser levada em consideração para escolha de investimento em 

uma plataforma CAM. 

3. Metodologia 

A metodologia empregada buscou analisar a integração entre as tecnologias CAx durante a 

execução do projeto 3d em sistema CAD modelador sólido, análise estrutural em sistema 

CAE e processo de fabricação em máquinas CNC via sistema CAM. 

3.1 Projeto CAD 3d da injetora 

O projeto da injetora foi idealizado de alguns esboços a mão livre e sua validação através de 

reuniões junto ao grupo de pesquisa Gefamac posteriormente construídos em sistema CAD 3d 

modelador Sólido, outro fator norteador seria a capacidade de injeção de produtos até 30 

gramas de Poliestireno (Ps).  

 Os fatores que levaram a escolha do material do equipamento foram: peso final do 

equipamento, e ao mesmo tempo bom condutor térmico. Sendo estas duas variáveis nosso 

ponto de partida foi definido que as placas bases seriam em alumínio, buchas guias em latão, 

coluna guia, cremalheira e engrenagens em aço evitando o desgaste prematuro devido regime 

de trabalho. 

3.2 Projeto CAD 2d desenhos para fabricação 
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O projeto detalhado é a ultima etapa no desenvolvimento do produto, os documentos 

elaborados em CAD 2d são necessários para a fabricação dos componentes através do 

processo de fabricação com ou sem remoção de cavaco. Neste documento contêm 

informações sobre tolerâncias de ajuste conforme norma NBR 6158 para o perfeito 

funcionamento do equipamento. Adotando graus de tolerância (IT 7) acoplamentos 

deslizantes, rotativo de mecânica preciso (H7; f7 ou H7; g6). 

3.3 Simulação CAE 

 Para efetuar a validação dos projetos propostos evidenciando uma condição real de 

trabalho mesmo antes de fabricar os componentes, utilizou-se do recurso Engenharia 

auxiliada por computador (CAE) “SimulationXpres” no projeto 3d na montagem e em peças 

individuais analisando colisão e encaixe dos componentes. 

3.4 Simulação CAM 

 Na tecnologia CAM buscou analisar a importação do modelo CAD 3d para o ambiente 

CAM, reconhecimento de recurso automáticos de estratégias de usinagem através da analise 

de operação booleanas na programação automática e posicionamento da origem plano de 

trabalho para execução da programação. 

4. Resultados e Discussões 

Os resultados do projeto 3d são apresentados na figura 1, na imagem da esquerda figura 1 (a) 

ilustra a primeira hipótese de fabricação, seu funcionamento mecânico parte do principio de 

uma coluna guia com retorno mola da base e bucha de injeção executando troca do molde.  

 Na figura 1 (b) ilustra a segunda hipótese, este projeto seu funcionamento mecânico 

apresenta duas colunas guias acionamento do canhão através da placa flutuante movimentada 

por cremalheira e engrenagem realizando a troca do molde por fuso roscado.  
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 As duas propostas foram apresentadas ao grupo Gefamac, nesta reunião foram 

analisados os requisitos de fabricação e complexidade das peças e trocas de dados entre as 

tecnologias CAx. Sendo escolhida a proposta apresentada na figura 1 (b).  

Figura 1 – Resultados projeto 3d duas hipóteses máquina injetora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

No módulo de montagem, foram executadas as seguintes simulações: Análise de interferência 

entre os componentes ajustes de folga de 0,02mm, interferência em componentes e furos 

desalinhados com erros geométricos de até 0,05mm. 

 Os resultados demonstram que existe interferência nos acoplamentos móveis, o 

sistema identifica de forma automática conforme ilustra na figura 2, porem, cabe ao projetista 

analisar o tipo de ajuste livre, rotativo ou deslizante. O sistema assumiu a tolerância atribuída 

no projeto, porem, no modelamento 3d não subtrai de forma automática a tolerância atribuída 

como restrição de ajuste e folga, desta forma o sistema identifica existir interferência entre os 

componentes conforme mostra na figura 2 (b) em cor vermelha.  

 A análise de interferência entre componentes na montagem alinhamento de furos 

atribuída a folga de 0,05mm, os resultados demonstram que está variável não existem peças 

com este erro de projeto. 

 

(b) (a) 
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Figura 2 – Análise de interferência e verificação de folga montagem 

 

Fonte: os autores 

Para realizar a análise CAE a necessidade do preenchimento de algumas informações 

no sistema podendo citar: definição dos materiais dos componentes, criação da malha e carga 

aplicada no componente na figura 3 ilustra o preenchimento da variável definição de materiais 

no ambiente CAE. 

Figura 3 – Edição lista de materiais simulação CAE. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores 
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4.1 Resultados da simulação injeção CAE 

 Após a definição dos materiais conforme mostra na figura 3, na figura 4(a) lado 

esquerdo apresenta os resultados da criação da malha no elemento a ser simulado, o sistema 

constrói os triângulos de elementos finitos com tamanho médio de 0,2mm resultando em 

255646 Nós para execução da análise estrutural. Foi executada a simulação aplicando uma 

carga de 1000 N na placa flutuante os resultados demonstram que está carga aplicada ocorre 

uma deformação de 0,06mm na placa flutuante onde movimenta o embolo de injeção e na 

placa suporte que fixa a bucha de injeção. O sistema ilustra a simulação de movimentação da 

deformação gerando um relatório através de gradientes de cores conforme apresenta na figura 

4(b). 

Figura 4 – Simulação CAE deslocamento eixo Z. 

 

Fonte: os autores 
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4.2 Simulação CAM 

 Para executar a programação em sistema CAM é necessário a importação do modelo 

matemático CAD 3d para o ambiente de manufatura. A integração entre os sistemas 

CAD/CAM é necessário caso contrario trabalha-se com arquivos neutros IGES, STEP, 

PARASOLID.  

 Os resultados demonstram que existe integração direta entre os sistemas CAD/CAM 

utilizados no estudo realizado, mesmo sendo sistemas de diferentes fornecedores. Está 

integração proporciona desde a escolha do material a ser usinado, buscando informações de 

dados de corte facilitando o preenchimento dos avanços da mesa e calculo de rpm de forma 

automática, outra variável que pode ser alterada de forma automática é a mudança de ponto 

zero ou plano de trabalho da peça. 

A fim de analisar as trocas de dados em sistemas que não existe a integração CAD/CAM foi 

simulado a importação do modelo matemático 3d em formato neutro IGES. 

 Os resultados da troca de dados entre dois sistemas não integrados percebe-se que o 

sistema não ativa a escolha do material e nem habilita a mudança do ponto zero ou mudança 

de plano de trabalho de forma automática, tornando a programação mais complexa. 

5. Considerações Finais 

As Tecnologias CAx são ferramentas importantes para elaboração de projetos complexos de 

forma mais eficiente, antecipando melhorias mesmo antes da fabricação do produto 

manufaturado. A integração entre estás tecnologias é de sua importância para a continuidade 

dos trabalhos, a falta desta integração pode ocasionar problemas e retrabalhos. 

 Os sistemas CAD devem melhorar o quesito referente às tolerâncias de ajuste e folgas 

que na qual o projetista ainda é obrigado a executar tal ajuste de forma manual. 
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