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“A pessimist sees the difficulty in every opportunity, 

 an optimist sees the opportunity in every difficulty.” 
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Resumo  

A presente dissertação tem como objeto de estudo, um formato de embalagem metálica 

certificada para transportar produtos perigosos. O grande objetivo final deste projeto é obter 

uma embalagem com o seu sistema de fecho otimizado, sendo possível passar em testes de 

homologação mais exigentes, aumentando a sua marcação United Nations (UN). Isto permitirá 

o transporte de líquidos perigosos, com maior densidade relativa, passando de um valor máximo 

de 1,6 para 2,0. Um dos componentes essenciais desta embalagem é o seu aro de segurança. É 

um aro de plástico que encaixa no tampo e na parte superior do balde, que se comprovou 

melhorar a performance da embalagem no ensaio de queda. Apresenta-se um estudo de mercado 

com soluções de dois concorrentes que também usam um aro de segurança, permitindo uma 

comparação entre soluções.    

Vários estudos e ensaios experimentais foram realizados em ambiente empresarial, na empresa 

Colep Portugal S.A., servindo como base para determinar os desafios que esta embalagem 

metálica de nome comercial Tulipa UN apresenta. A empresa fornece esta solução de 

embalagem, de médio porte, para uso doméstico e com abertura fácil. É esta solução que se 

pretende otimizar, ao longo da investigação, de modo a satisfazer as novas necessidades dos 

clientes, que procuram que as suas embalagens sejam capazes de armazenar e transportar 

líquidos perigosos com densidades superiores às atuais. Neste sentido, várias alterações são 

estudadas e implementadas na embalagem. Prevê-se então a longo prazo, obter uma embalagem 

mais robusta e resistente aos ensaios exigidos pela homologação, adequada à linha de 

enchimento e fecho do cliente e provocando assim um impacto benéfico na relação produtor-

cliente.  

No processo de fecho, o desafio passa pela mudança de um prato de fecho complexo para apenas 

um prato raso, usando um sistema de cilindro pneumático de fecho do tampo à pressão. 

Contudo, nesta adaptação, surge ocorrência de deformação no momento de fecho das 

embalagens, principalmente a baixas temperaturas. Este fenómeno foi estudado e verificou-se 

que o alto coeficiente de expansão térmica do material do aro tem influência. Nos ensaios de 

queda, o desafio passa pelo estudo dos resultados inconstantes que têm surgido, em cerca de 

60% das embalagens em teste, os aros desencaixam após impacto. Com o objetivo de evitar 

esta ocorrência de desencaixe do aro, realizaram-se análises ao design do perfil do aro, tendo-

se verificado uma incorreta conceção do perfil face ao perfil dos componentes onde encaixa.   

Por via de simulações numéricas e ensaios experimentais, com registo da força de fecho 

necessária para efetuar o fecho correto da embalagem, testaram-se aros protótipos com 

alterações. A alteração mais significativa foi a redução da espessura de uma secção do aro. 

Possibilitando uma melhor flexão do perfil do aro, no momento do encaixe, que por sua vez 

fará reduzir a força de fecho necessária e diminuir a sensibilidade às baixas temperaturas. Esta 

alteração também foi benéfica para um melhor encaixe do aro, passando a ser implementada no 

molde de injeção do aro.  

A primeira produção de aros otimizados (com a alteração no perfil implementada), revelou 

resultados bastante favoráveis. Houve uma redução da força de fecho, não se tendo verificado 

qualquer deformação nos baldes fechados pelo prato raso e nos ensaios de queda verificou-se a 

eliminação da ocorrência de desencaixe dos aros. São apresentadas ainda, um conjunto de 

propostas de trabalhos futuros, com base em todos os resultados obtidos nesta dissertação. Uma 

dessas propostas será o ensaio experimental de aros protótipos, com novos materiais, 

provenientes de um estudo de novos plásticos, mais estáveis termicamente e que foram 

sugeridos para o aro de segurança, numa análise presente nesta dissertação. 
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Optimization of the Closure System of a Dangerous Goods Metal Packaging 

 

Abstract 

 

The present dissertation has as object of study a metal packaging format certified to carry 

dangerous products. The main goal of this project is to obtain a packaging with its own 

optimized locking system, being able to pass more demanding homologation tests, while 

increasing its United Nations (UN) marking. This will allow the transportation of dangerous 

liquids, with higher relative density, increasing from a maximum value of 1,6 to 2,0. One of the 

crucial components of this packaging is its safety ring. This is a plastic ring that fits on the lid 

and the top part of the bucket, which has been proven to increase the packaging’s performance 

on the drop test. A market research is presented with two competitors’ solutions, which also 

use a safety ring, allowing, therefore, a comparison between solutions. 

Several studies and experimental trials were done in business environment at the company 

Colep Portugal S.A., serving as a base to determine the challenges which this metal packaging, 

with the commercial name Tulipa UN, presents. The company provides this medium sized 

packaging solution, for domestic use and an easy opening. This is the solution that is to be 

optimized throughout the course of the investigation, in order to satisfy the customers' new 

needs, who want to make sure their packaging is able to store and transport dangerous liquids 

with densities higher than the current ones. With this in mind, several changes are studied and 

implemented in the packaging, being expected in the long run to obtain a packaging that is more 

robust and more resistant to the trials demanded by homologation, adequate to the customer’s 

filling line and closing, thus causing a beneficial impact on the producer-customer relationship. 

In the closing process, the challenge is to shift from a complex closing plate to just a flat one, 

using a pneumatic cylinder system to pressure close the lid. However, in this adaptation, 

deformation occurs at the time of closure of the packages, mostly when done at low 

temperatures. This phenomenon was studied and it was verified that the high thermal expansion 

coefficient of the ring’s material has influence. In the drop tests, the challenge is the study of 

the inconsistent results that arose. In about 60% of the packages being tested, the rings 

disengage after the impact. With the goal of avoiding this occurrence of disengagement of the 

ring, analysis were made to the design of the ring’s profile, and an incorrect conception of the 

profile against the profile of the components where it fits was verified. 

By means of numerical simulations and experimental tests, with registration of the force 

required to close the packaging, prototype rings with changes were tested. The most 

significative change was the reduction of the thickness of a ring section, allowing for a better 

flexing of the ring at the time of closure, which will in turn reduce the closing force required 

and decrease the sensibility to low temperatures. This change was also beneficial for a better fit 

of the ring, being then implemented in the ring’s injection mold. The first production of 

optimized rings (with the profile change implemented) revealed encouraging results. There was 

a reduction in the closing force, not being registered any deformation in the buckets closed by 

the flat plate, and in the drop tests, it was verified that the disengagement of the rings no longer 

occurred. 

A set of future work proposals is also presented, based on all of the results obtained in this 

dissertation. One of these proposals is the experimental testing of prototype rings made from 

new materials, coming from a study of new plastics, more thermally stable, which were 

suggested for the safety ring, in an analysis present in this dissertation.
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1 Introdução  
A presente dissertação resulta de um projeto desenvolvido em ambiente empresarial, por uma 

parceria estabelecida entre a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a empresa 

Colep Portugal S.A.. Com este estudo deu-se continuidade a um trabalho anteriormente 

desenvolvido pelo Tiago Ferreira Monteiro, com o tema “Desenvolvimento de um tampo para 

embalagens homologadas para o transporte de produtos perigosos”. (Monteiro, 2016) 

Neste trabalho foca-se a otimização do sistema de fecho de uma embalagem metálica 

homologada para o transporte de produtos perigosos. 

Analisando possíveis soluções de melhoria para o aro de segurança, presente na embalagem em 

estudo, trabalhou-se no sentido de obter melhores resultados no processo de fecho da 

embalagem e nos ensaios de queda para homologação. O nome comercial desta embalagem 

metálica é Tulipa, devido à sua abertura inclinada na parte superior. Na Figura 1-1 apresentam-

se os dois tamanhos da embalagem em estudo. 

 

 

A possibilidade de trabalhar num projeto de Dissertação, aliado a uma empresa como a Colep, 

resulta numa excelente oportunidade de alargar horizontes do conhecimento, através do 

contacto com novas metodologias e ferramentas de organização de projetos num contexto 

empresarial. 

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

Uma embalagem não pode ser encarada como um simples objeto que armazena um determinado 

produto, pois consoante a sua aplicação, uma embalagem pode adquirir múltiplas formas e ser 

constituída por diferentes materiais. É notória a importância que as embalagens têm no mundo 

atual, trazendo um valor acrescentado ao produto que pode ser conferido por diversas formas, 

Figura 1-1 Embalagens de formato Tulipa 188x243 e 188x157 respetivamente. 
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ao longo de toda a cadeia produtiva. Atualmente, os designers são cada vez mais solicitados a 

repensar a experiência do consumidor com a embalagem. Os novos desenvolvimentos nos 

materiais e nas tecnologias de conceção de embalagens constituem as ferramentas certas para 

fazer com que os produtos se destaquem nas prateleiras de venda.  

Consideram-se como principais tendências para o futuro do design de embalagens, os seguintes 

aspetos:  

Maior personalização – em vez de apenas produtos, os consumidores vão querer comprar 

fornecedores de serviços que melhorem as suas vidas. Isto apresentará novos e complexos 

desafios às marcas produtoras e responsáveis pelo design de embalagens;  

Produção em casa – os consumidores procurarão experiências de produção em casa (por 

exemplo, impressão 3D), esperando que as marcas ofereçam soluções de embalagens funcionais 

de um ponto de vista interativo e original, que se encaixem nos seus estilos de vida;  

Mudança nas formas – as inovações em materiais e tecnologia influenciam a maneira como 

os consumidores percecionam as embalagens. O avanço é cada vez mais no sentido de transpor 

padrões e estratégias da natureza para o design de embalagens (biomimicry).  

Inovação em escala – Os consumidores interessam-se por marcas que demonstrem 

preocupações morais, sociais, políticas e éticas nos seus produtos. Será desafiante ver como 

conseguirão os proprietários das marcas, comunicar as suas posições face a esses temas, através 

das suas embalagens. (Natalie Chung, Pearlfisher, 2016) 

Numa visão global da indústria do Packaging, a competição é grande e há por isso uma 

evolução dinâmica em busca da conquista do mercado. O mercado de produção de embalagens 

metálicas não se apresenta como exceção. Não querendo perder a sua cota de mercado, a Colep 

apresenta diversificação na oferta e acredita que a excelência operacional aliada à inovação, 

investimento e desenvolvimento são a base para o crescimento e sucesso. Seguindo esta 

filosofia, surgem assim parcerias como a do presente projeto que caminham num sentido de 

adquirir mais conhecimento e desenvolver tecnologias para uma melhor performance das 

embalagens.   

A forma como a empresa é vista no mercado, por que aspetos é conhecida, como é que a sua 

cultura é vista e, mais importante, como é que o mercado valoriza e acredita na oferta 

proporcionada. Tudo isto representa a reputação de uma empresa, sendo considerado este aspeto 

decisivo na margem que a empresa pode adquirir. No domínio de negócios Business To 

Business (B2B), onde a Colep se inclui, é através da satisfação dos clientes habituais que se 

consegue alcançar níveis de reputação superior.        

No caso de embalagens metálicas industriais (General Line) para o transporte de produtos 

perigosos, a Colep fornece então uma solução de embalagem de médio porte, para uso 

doméstico, com abertura fácil. É esta solução que se pretende otimizar, ao longo da 

investigação, e de modo a satisfazer as novas necessidades dos clientes. Tanto clientes como 

fornecedores procuram que as suas embalagens sejam capazes de armazenar e transportar 

líquidos perigosos com densidades superiores às atuais, surgindo então a necessidade de realizar 

ensaios de homologação mais exigentes que satisfaçam os parâmetros requeridos. O 

desenvolvimento da solução procura colaboração direta com esses mesmos clientes, alguns 

deles já habituais compradores de embalagens homologadas da Colep, essencialmente para 

produtos corrosivos e/ou inflamáveis, como é o caso de revestimentos para embarcações.  

Num caso extremo de fraude devido a uma homologação mal atribuída, a Colep colocaria em 

causa a sua boa reputação no mercado e consequentemente haveria um decréscimo no volume 

de vendas da empresa. Por isso, para que não se verifique uma situação como a anteriormente 

referida as embalagens não podem apresentar fragilidades nos requisitos de homologação nem 

no processo de fecho após o enchimento do produto. Como na maioria dos casos o cliente é 
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responsável pelo enchimento da embalagem e posteriormente processo de fecho, deverá existir 

uma colaboração direta entre o cliente e o fornecedor, para que se possa chegar a cada vez 

melhores soluções de otimização. 

1.2 A empresa 

Inserida no Grupo RAR, a Colep é uma das mais importantes empresas globais em contract 

manufacturing de produtos de consumo de base aerossol e com uma forte presença nos 

mercados de embalagens metálicas e plásticas. Dentro do mercado europeu a Colep é um dos 

principais fornecedores de soluções de embalagens em folha-de-flandres incluindo aerossóis, 

sendo a nível ibérico líder na produção de embalagens metálicas industriais e também 

alimentares. A empresa atua essencialmente em dois principais segmentos de negócio, a venda 

de embalagens vazias (divisão de Packaging) e o contract manufacturing (divisão de Consumer 

Products), permitindo assim oferecer um serviço completo às marcas presentes no mercado de 

bens de consumo. (Grupo RAR, 2017) 

A empresa foi fundada em 1965, em Vale de Cambra por Ilídio da Costa Leite de Pinho, 

iniciando a sua atividade apenas na produção de embalagens metálicas. Em 1975 foi iniciado o 

processo de enchimento de embalagens, começando o contract manufacturing. Na divisão 

Packaging, o fabrico de embalagens plásticas surgiu em 1982. Em 1999 a Colep começou a 

internacionalizar-se com a aquisição da primeira fábrica fora de Portugal, a Colep Navarra, S.A. 

em Espanha (metal packaging). A aquisição total da Colep pelo Grupo RAR deu-se entre 2000 

e 2001, expandiu-se sucessivamente por vários países e tornou-se uma empresa 

verdadeiramente global entre 2013 e 2014, através da aliança estratégica estabelecida com a 

One Asia Network (ACOA). Esta presença global é visível na Figura 1-2. (Colep UK Ltd, 2015a) 

Atualmente, já com mais de 50 anos de experiência, a Colep é uma multinacional presente em 

8 países: Portugal, Espanha, Polónia, Reino Unido, Alemanha, Brasil, México, Emirados 

Árabes Unidos e mais recentemente (2013) na Ásia através da parceria “ACOA – the Alliance 

of Colep & One Asia”. Esta aliança estratégica criou uma rede global de fornecimento de bens 

de consumo, havendo ao nível da produção uma partilha de know-how e uma partilha das 

melhores práticas em áreas de segurança e de eficiência. Criaram-se intercâmbios tecnológicos 

Figura 1-2 - Presença global da Colep. (Colep UK Ltd, 2015b) 
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que englobam tanto a formulação como a evolução das embalagens, que pela partilha de ciência 

e tecnologia em aerossóis se pode conjugar em soluções criativas. (Colep UK Ltd, 2015b) 

A Colep engloba uma rede de 20 unidades industriais, emprega 3.202 colaboradores e apresenta 

um volume de negócios de 466 milhões de euros (dados relativos a 2015). No ano de 2015, o 

Grupo RAR atingiu um volume de negócios de 860 milhões de euros, a Colep representa 54,2% 

desse resultado total. (RAR Group, 2015) 

A divisão de Contract Manufacturing abrange a área de Aerosol Contract Manufacturing, onde 

a Colep é líder no mercado europeu, apresentando uma solução completa, flexível e moldada 

às necessidades dos clientes. Realiza a formulação do produto dos aerossóis, faz o seu 

enchimento e por fim distribui os aerossóis prontos a consumir diretamente para os centros de 

distribuição. Na área de Liquids and Creams Contract Manufacturing, a Colep estabelece 

relações com algumas das maiores marcas mundiais deste ramo, oferecendo um serviço de 

inovação, desenvolvimento e produção de produtos de higiene, beleza, cuidados de saúde e 

ainda produtos para uso doméstico. 

Na divisão de Packaging, a Colep produz embalagens metálicas e também embalagens 

plásticas, contudo o sector das embalagens metálicas é o que mais se destaca e encontra-se 

dividido em: Printing, Tinplate Aerossols e General Line Cans. Além de líder ibérico no fabrico 

de embalagens metálicas, é um dos três maiores fabricantes europeus de embalagens do tipo 

aerossol. Dentro do General Line Cans apresenta soluções de embalagens para produtos 

industriais químicos, tintas, revestimentos e ainda embalagens metálicas para produtos 

alimentares. 

 

 

 

 

 

 

Sendo uma indústria capaz de influenciar a vida atual de todos os consumidores, a Colep 

apresenta uma cultura própria que engloba uma missão, uma visão e um conjunto de valores 

próprios de uma empresa que procura sempre colocar o conhecimento e a inovação ao serviço 

da excelência. Através da colaboração com os clientes pretende proporcionar o bem-estar aos 

consumidores, a Colep utiliza como meios o desenvolvimento de produtos através da inovação, 

tecnologia e práticas sustentáveis. Em Vale de Cambra a Colep tem um papel bastante ativo na 

comunidade através de diversas atividades desenvolvidas na região. Os valores fomentados pela 

empresa são:  

• O Foco no Cliente pela proatividade em alcançar e exceder as espectativas;  

• A Ética através do respeito, confiança e sentido de justiça;  

• A Aprendizagem e Criatividade na procura de soluções novas com aplicação prática; 

• A Criação de Valor através da sustentabilidade, valor esse para a empresa e para 

todas as partes interessadas; 

Figura 1-3 - Objetivo e ambição da Colep apresentados como uma missão e uma visão.  
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• A Paixão pela Excelência, através do esforço contínuo em melhorar e alcançar a 

excelência em tudo o que é feito. (Colep UK Ltd, 2014) 

Dentro da Colep, na área divisional do Packaging, existe o departamento Técnico. Este 

departamento é multidisciplinar, colabora com todas as outras áreas ligadas à produção, 

desenvolvendo atividades em todos os produtos do Packaging e trabalhando em aspetos como 

especificações técnicas, definição de matérias primas, geometrias, procedimentos de transporte, 

aspetos legais e regulamentação incluindo homologações. O estágio curricular que levou ao 

desenvolvimento deste trabalho, decorreu na área Técnica da empresa Colep Portugal S.A. em 

Vale de Cambra. Contudo, esta área Técnica apresenta atividades transversais com a Colep 

Navarra, S.A. (General Line Cans) e Colep Polska Sp. z o.o. (Tinplate Aerosols). O 

departamento Técnico é assim um dos principais motores impulsionadores de investigação e 

desenvolvimento, para conceção de novos produtos e/ou soluções de melhoria dos produtos já 

existentes na Colep. Nesse sentido, por vezes, surgem colaborações da empresa com a 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

1.3 Objetivos do projeto 

O projeto centra-se na otimização de uma embalagem metálica para transporte de produtos 

perigosos, com o nome comercial Tulipa UN. A solução já existente na Colep, apresenta 

homologação para líquidos com densidade relativa até 1,6, sendo o propósito final da empresa 

obter uma nova solução de embalagem homologada para produtos perigosos, mas com 

densidade relativa alargada até 2,0. Com este intuito, várias alterações vão sendo estudadas e 

desenvolvidas na embalagem Tulipa UN, este projeto centra então o seu objetivo em melhorias 

no sistema de fecho, composto pelo conjunto de elementos: argola, tampo e aro. Melhorias 

essas importantes para permitir um fecho correto da embalagem Tulipa UN para nova 

homologação. Prevê-se então a longo prazo, obter uma embalagem mais robusta e resistente 

aos ensaios exigidos pela homologação, adequada à linha de enchimento e fecho do cliente e 

provocando assim um impacto benéfico na relação produtor-cliente.  

Muito do foco do trabalho estará no elemento adicional que esta embalagem homologada 

apresenta. Esse elemento estrutural é um aro plástico que encaixa no tampo da embalagem e na 

extremidade superior do corpo desta, sendo considerado um elemento extra para segurança. Por 

ensaios anteriores a este projeto, verificou-se que sem este aro não há possibilidade de obter o 

certificado de homologação pretendido, sendo essencialmente o elemento que melhora a 

performance da embalagem no ensaio de queda. 

Neste trabalho, os objetivos que se pretendem alcançar são: 

• Estudar alternativas existentes no mercado (Benchmarking); 

• Identificar oportunidades de melhoria; 

• Identificar possíveis causas para a ocorrência de deformação no fecho; 

• Analisar a conceção do aro plástico;  

• Identificar a influência da temperatura no aro plástico; 

• Adequar o processo de fecho da embalagem para uma solução mais simples; 

• Aumentar especificações técnicas para clientes que compram a embalagem; 

• Reduzir ocorrência de resultados inconstantes nos ensaios de queda; 
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• Utilizar simulações numéricas e/ou fundamentos teóricos para chegar a propostas de 

melhoria; 

• Estudo de novos plásticos sugeridos para o aro de segurança; 

• Testar protótipos com alguma alteração implementada. 

1.4 Planeamento e metodologia 

O desenrolar deste trabalho foi organizado com auxílio de uma maneira própria que a Colep 

tem para acompanhamento dos seus projetos, com duração de 6 meses. O Colep Packaging 

Business System (CPBS) é uma ferramenta de gestão de projetos, implementada pelo 

departamento de Melhoria Contínua, em que através da construção de um quadro de projeto 

físico, com toda a organização e desenvolvimento, possibilita uma maior eficiência na evolução 

do projeto. Isto, principalmente devido a ser preenchido/atualizado semanalmente nas reuniões 

dos projetos com a equipa de trabalho, anotando-se as iniciativas e testes efetuados, as ações 

que se vão desenrolando e o plano de trabalho semanal, com tarefas que ficam definidas nessas 

reuniões para cada elemento da equipa. Numa fase inicial define-se o âmbito e os objetivos, 

onde se incluem os entregáveis que são os resultados do trabalho propriamente dito. Neste 

aspeto, os entregáveis considerados internamente na empresa foram: 

• Estudo de alternativas existentes no mercado (Benchmarking); 

• Proposta de oportunidades de melhoria, usando simulações numéricas e/ou 

fundamentos teóricos; 

• Teste de pelo menos uma das propostas (realização de protótipos).  

Fomenta-se assim uma análise de oportunidades, usando diversas metodologias, e os seus 

resultados mais relevantes devem então estar presentes na área central desse quadro de forma 

intuitiva. Na Figura 1-4 apresenta-se o quadro CPBS deste projeto e que serviu de base para a 

presente dissertação:  

 

 
Figura 1-4 Quadro CPBS do presente projeto, intitulado na Colep por “Tulip UN Improvements”. 
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O controlo da evolução do projeto foi feito através de uma análise de Indicadores-chave de 

Performance, mais conhecidos como KPI´s (Key Performance Indicator). É uma ferramenta 

usada por empresas com filosofia de melhoria contínua que, além de ajudar a seguir um rumo 

sem desvios no cumprimento dos objetivos, os KPI´s são quantificáveis, partem de um valor 

base (Baseline) e pretende-se atingir um valor alvo (Target), permitindo assim medir o 

progresso do trabalho. Esses valores dos indicadores podem ser um número ou um percentual. 

(Kayzen, 2008) Na fase inicial de planeamento deste projeto, os KPI´s definidos foram:  

• Cumprimento do cronograma – Baseline: 0%, Target: 100%; 

• Cumprimento dos entregáveis – Baseline: 0%, Target: 100%; 

Estes indicadores ajudam uma equipa de trabalho a tomar atitudes e decisões que melhorem os 

resultados atuais, por vezes há surgimento de um novo indicador no desenrolar do projeto. Neste 

caso, já numa fase de desenvolvimento de uma solução para o projeto, surgiu um terceiro KPI 

pela possibilidade de redução no gasto de um material e consequente redução de custos. Este 

indicador e o seu respetivo valor será referido posteriormente nesta dissertação.    

O trabalho foi organizado em 3 fases, cada uma apresentando diferentes tarefas executadas 

pelas diferentes semanas, durante 5 meses. O cronograma do projeto está presente na Figura 

1-5, pode-se observar as diferentes fases e respetivas tarefas, a azul estão registadas as semanas 

planeadas para cada tarefa e a cinzento as semanas em que, efetivamente se realizaram as 

tarefas. 

• 1ª Fase – Planeamento: é dedicada à introdução ao projeto, define-se o âmbito e um 

cronograma, estuda-se o background, recolhem-se e analisam-se dados de problemas 

e/ou desafios encontrados. 

• 2ª Fase – Desenvolvimento: é a execução propriamente dita do projeto, é uma fase mais 

extensa, onde se encontram oportunidades de melhoria e de resposta aos 

problemas/desafios. Isto tendo em conta fundamentos teóricos, modelos de 

simulação/previsão e realização de iniciativas e testes.  

• 3ª Fase – Implementação: nesta fase testam-se as soluções propostas e analisam-se os 

resultados finais, surgindo também propostas de trabalhos futuros e lições aprendidas. 

 

 

 

- Planeado - Realizado

Ano

Mês (semanas do ano)

Projeto Fase Descrição das tarefas 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Início do Projeto

T
u

li
p

 U
N

 I
m

p
ro

v
e

m
e

n
ts

Teste de possíveis soluções

Análise de resultados e propostas 

futuras

Redação da Dissertação

Fecho do projeto

P
la

n
e

a
m

e
n

to
D

e
se

n
v

o
lv

im
e

n
to

Im
p

le
m

e
n

ta
çã

o

Fundamentação teórica

Identificação das possíveis causas

Construção de modelos de simulação 

e/ou de previsão 

Propostas de melhoria

Estudo background do Projeto

Análise de Benchmarking

Estudo legislação em vigor e 

requisitos para ensaio

Julho Setembro

2017

AgostoJunhoAbrilFevereiro Março Maio

Figura 1-5 - Cronograma do trabalho desenvolvido na empresa. 
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Pode-se ainda considerar uma 4ª fase, esta deverá ser a fase de Acompanhamento das 

Implementações, sendo a empresa responsável por a realizar. Normalmente com duração de um 

ano, servindo para acompanhar os resultados das implementações do projeto na produção, para 

fazer o seguimento das instruções criadas, verificar a aplicabilidade das lições aprendidas e a 

evolução de novos KPI´s. 

A metodologia de trabalho passou essencialmente por dois processos, o uso de conhecimentos 

em engenharia mecânica, enumerando como exemplo as propriedades de materiais e 

simulações numéricas com elementos finitos, aliados ao processo de ensaios experimentais. 

Estes ensaios resumem-se à utilização de uma máquina de compressão com registo de carga 

aplicada, para fecho do balde com os seus componentes, e à realização de ensaios iguais aos 

requisitos das homologações. Tenta-se sempre aplicar ferramentas de trabalho e conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do curso, o uso de softwares como o Abaqus CAE e o 

CES EduPack também se revelou importante para obtenção de resultados. Com esta 

metodologia aliada à filosofia de melhoria contínua, pelo uso de ferramentas de gestão já 

descritas anteriormente, pode-se então chegar a oportunidades de melhoria para resposta aos 

problemas/desafios encontrados. 

 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Os conteúdos desta dissertação, apresentam-se organizados com base na sequência das ações 

desenvolvidas durante a realização deste projeto. Cria-se assim um fio condutor desde o 

surgimento de problemas/desafios até à implementação de possíveis soluções. Deste modo, 

espera-se que o leitor possa compreender de forma intuitiva os desenvolvimentos efetuados até 

à implementação de soluções finais.  

Após o capítulo introdutório ao projeto, este documento apresenta a seguinte divisão por 6 

capítulos: 

 

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica 

Este capítulo introduz o mercado das embalagens, focando todos os aspetos inerentes ao 

transporte de produtos considerados perigosos. Todas as classificações existentes, os 

regulamentos existentes para transporte e armazenamento desses produtos, assim como as 

condições dos testes a que as embalagens são sujeitas. Para além de abordar características de 

embalagens metálicas, também são apresentados alguns materiais relacionados diretamente 

com este projeto e conceitos de simulação numérica. 

Capítulo 3 – Estudo da Embalagem Tulipa UN 

Apresenta-se de forma pormenorizada a embalagem metálica em estudo, com nome comercial 

Tulipa UN, abordando características e o seu processo de fabrico. Descreve-se o novo conceito 

pretendido para a embalagem Tulipa UN e os desafios que surgem como ponto de partida para 

este projeto. Também está presente neste capítulo uma análise de soluções no mercado, com 

duas embalagens de concorrentes diferentes, mas para a mesma aplicação. 

Capítulo 4 –  Desenvolvimentos e Ensaios 

Vários ensaios foram realizados, como metodologia de estudo dos problemas encontrados e 

com vista a encontrar as oportunidades de melhoria enumeradas. É também neste capítulo que 

se inclui o modelo de simulação numérica pelo Método dos Elementos Finitos (MEF), que 

permitiu estudar melhor algumas das características do processo de fecho da embalagem. 
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Capítulo 5 – Estudo de Aros Modificados 

Partindo de oportunidades de melhoria identificadas e com base em resultados de simulação 

numérica pelo MEF, produziram-se aros protótipos com alterações implementadas na sua 

estrutura. Todos estes trabalhos, assim como o estudo de novos testes realizados nestes aros 

modificados, estão presentes neste mesmo capítulo. 

Capítulo 6 – Análise e Discussão de Resultados  

Obtendo-se uma análise positiva face a resultados anteriores, surge neste capítulo a produção 

de um aro otimizado. Enumeram-se todos os ensaios de validação da solução otimizada com os 

respetivos resultados finais. 

Capítulo 7 – Conclusões e Propostas de Trabalhos Futuros 

Capítulo final onde se apresenta um balanço do trabalho realizado, conclusões finais dos 

resultados e avaliação das opções tomadas no decorrer do projeto de otimização do sistema de 

fecho da embalagem. Surgiram também ideias, ao longo do trabalho, de novos caminhos a 

seguir e perspetivas de melhorias que ficaram registadas como propostas de trabalhos futuros. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Introdução às embalagens 

Entende-se como embalagem um objeto ou conjunto de componentes que, montados em 

conjunto, formam um invólucro ou recipiente capaz de conter um produto. Cada um desses 

componentes e respetivo material, tem um papel específico no design da embalagem e nos 

sistemas envolventes, como é o caso do processo de fecho. Os componentes de fecho da 

embalagem não podem ser considerados isoladamente do recipiente, estes devem ser sempre 

visualizados como dois itens complementares que dão à embalagem completa as suas funções 

e os seus atributos específicos. Desde o seu fabrico até ao final da sua utilização, uma 

embalagem passa por três intervenientes: o produtor, o cliente e o consumidor. 

Não seria possível nem eficiente preservar, distribuir ou comercializar produtos de forma 

segura, desde o seu processo de produção até à cadeia de distribuição, sem o uso de uma 

embalagem. Atualmente, as embalagens revelam múltiplos objetivos e funções: 

• Proteger o produto do meio ambiente; 

• Proteger o meio-ambiente dos produtos; 

• Manter o produto com as condições em que foi produzido, até ao fim do seu uso por 

parte do consumidor; 

• Formar packs de produtos vendidos como um conjunto; 

• Transportar o produto com segurança ao longo de toda a cadeia de distribuição; 

• Identificar a marca do produto (funções de marketing); 

• Vender o produto ao consumidor; 

• Informar o consumidor sobre o uso correto da embalagem e do produto; 

• Alertar o consumidor para os possíveis perigos dos produtos embalados; 

• Apresentar-se como uma unidade económica; 

• Proteger o consumidor. (Theobald & Winder, 2006) 

 

 

2.2 Tipos de embalagens 

Os modelos e tipos de embalagens são determinados pela sua conceção, método de fabrico, 

dimensão, material utilizado e respetiva espessura. O método de acondicionamento também é 

relevante e podem incluir diversos tratamentos de superfície ou revestimentos. 

Existem códigos que designam os tipos de embalagens, códigos que são dados nas 

Recomendações ONU, conhecidos por códigos UN (United Nations). A designação faz-se pela 

seguinte ordem: (Centro Nacional de Embalagem, 2003) 
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1º - Um algarismo da Tabela 2-1 indicando o tipo de embalagem: 

Tabela 2-1 Códigos da norma UN para os diferentes tipos de embalagens. 

1. Tambores 2. Barricas 3. Jerrican 

   
4. Caixas 5. Sacos 6. Embalagens compósitas 

  
 

 

2º - Uma letra maiúscula indicando a natureza do material: 
A. Aço (inclui todos os tipos de 

tratamentos de superfície) 

B. Alumínio  

C. Madeira natural 

D. Contraplacado 

F. Aglomerado de madeira 

G. Cartão 

H. Matéria plástica 

L. Tecido 

M. Papel multifolha 

N. Metal (que não o aço ou o alumínio) 

P. Vidro, porcelana ou grés 

 

3º - Um algarismo indicando a categoria de embalagem, relativamente ao tipo de tampo:  

 1 – Tampo superior fixo   2 – Tampo superior amovível 

Como exemplo, no caso da embalagem metálica em estudo, a Tulipa UN é um tambor de aço 

de tampo superior amovível, respetivamente com o código 1A2.  
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2.2.1 Embalagens metálicas ligeiras 

São embalagens de natureza metálica com capacidade inferior a 40L. Na indústria deste tipo de 

embalagens há ainda uma divisão por duas grandes categorias: embalagens compostas por duas 

peças e embalagens compostas por três peças. Peças essas que estão assinaladas na Figura 2-1.   

 

Embalagens de três peças – representa a grande maioria das embalagens metálicas presentes 

no mercado, independentemente das suas dimensões. As três peças que a compõem são o 

tampo, o corpo (apresentando um cordão de soldadura resultante do processo de fabrico da 

embalagem) e o fundo. Esta última peça é normalmente cravada ao corpo. A folha-de-flandres 

é o material de eleição neste caso.  

Embalagens de duas peças – normalmente utilizadas para latas de refrigerantes e pequenas 

latas de aerossóis, especialmente em alumínio. O corpo apresenta-se junto com o fundo da 

embalagem resultante de um processo de embutidura, o corpo não apresenta costura e o tampo 

ou cúpula (no caso dos aerossóis) é produzido separadamente.  

Na indústria deste tipo de embalagens, principalmente para as embalagens de 3 peças, utiliza-

se como nomenclatura um código de três elementos, que indicam:  

1º - O formato da embalagem;  

2º - A dimensão interior da parte superior da embalagem; 

3º - A altura da embalagem.  

A dimensão superior da embalagem, geralmente o diâmetro interior, considera-se ser a 

informação mais útil que o código fornece. É pela abertura da região superior que se faz o 

enchimento da embalagem, os tampos são ajustados e caracterizados com essa dimensão 

interior da parte superior, e é um útil indicador do espaço ocupado pela embalagem em palete 

ou prateleira.  

Um exemplo é a embalagem Cilíndrica (CY) com o código: CY 106x135 – embalagem 

cilíndrica com 106 mm de diâmetro interior superior e 135 mm de altura. No caso de uma 

embalagem com formato retangular, a indicação da dimensão interior da parte superior é dada 

pelo comprimento e largura. (ISO, 1997) 

Figura 2-1 Esquema de embalagem metálica de 3 e 2 peças. Imagem adaptada de (Toyo Seikan Co., Ltd., 2017) 

Tampo Tampo 

Fundo 

Corpo 

Corpo e 

fundo 

embutido 

Cordão de 

soldadura 
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As embalagens metálicas ligeiras que a Colep produz são todas de 3 peças, usando os formatos 

mais comuns dentro do mercado. Essas embalagens apresentam-se na Figura 2-2, tendo em 

conta o seu formato atribui-se o respetivo código: 

 

Figura 2-2 Os 6 formatos de embalagens metálicas ligeiras de 3 peças produzidas pela Colep. 

2.3 Especificações das embalagens General Line 

Ao nível dos produtores de embalagens, a designação General Line é dada tendo em conta a 

aplicação, sendo embalagens essencialmente usadas para produtos industriais e alimentares. 

Pela norma ISO 90-2, as embalagens do segmento “General Line” ou “General Use 

Containers” são soluções rígidas em metal, com um valor nominal máximo de espessura até 

0.49 mm. Após o enchimento destas embalagens, o fecho não precisa de ser efetuado por 

cravação. O componente ou tampo que fecha a embalagem pode ser de um material diferente e 

após a primeira abertura, geralmente pode-se voltar a fechar o recipiente. Nesta designação, 

tendo em conta a Figura 2-2, todos os formatos de embalagens metálicas ligeiras se incluem 

exceto os aerossóis (AE). Estes últimos seguem normas de fabrico e de controlo de qualidade 

muito próprias, uma vez que o produto que contêm encontra-se pressurizado e o fecho da 

embalagem faz-se através de uma válvula própria. (ISO, 1997) 

2.3.1 Tipos de fecho 

Embora o fecho da embalagem seja uma das últimas operações realizadas numa linha de 

produção, torna-se um fator que pode levar o consumidor a não voltar a comprar o produto. 

Para os consumidores, a forma como abrem uma embalagem e a facilidade com que conseguem 

retirar o produto do seu interior, são fatores importantes e que os produtores têm em conta. De 

acordo com o mercado a que se destina e o tipo de produto a transportar, os fechos das 

embalagens podem ser estanques e não estanques. Neste caso será então relevante analisar os 

tipos de soluções estanques, existindo uma norma para os diferentes tipos de fecho que as 

embalagens General Line podem apresentar. Independentemente do formato da embalagem 
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metálica, o seu tipo de fecho pode variar. Segundo a norma ISO 90-2 “Light gauge metal 

containers, Part 2 – General use containers”, existem os seguintes tipos de fecho: (ISO, 1997) 

• Fecho por atrito (full-friction) 

Apresenta-se como uma solução de tampo amovível, que encaixa na abertura superior da 

embalagem, ajustando-se na zona interior dessa abertura. O fecho e respetiva vedação efetua-

se por contacto com fricção/atrito entre as duas superfícies, o diâmetro exterior do tampo é 

ajustado ao diâmetro interior do corpo da embalagem. Normalmente é necessária uma 

ferramenta que funcione de alavanca para remover o tampo.  

 

 

Figura 2-3 Embalagem cilíndrica e balde metálico com sistema de fecho full-friction (representação em corte). 

• Fecho com aro de aperto (ballesta pail) 

Usando habitualmente o mesmo tipo de fecho full-friction para o tampo, usa-se um elemento 

extra para reforço da segurança da embalagem. Esse elemento extra é um aro metálico de aperto 

(tipicamente chamado de aro ballesta, presente na Figura 2-4), é apertado geralmente com uma 

mola ou um parafuso e pode ser facilmente desapertado manualmente. Este aro ballesta mantém 

o tampo fixo e fechado na posição correta mesmo depois dos ensaios exigentes de homologação 

UN, tal como o ensaio de queda. Revela-se assim uma solução interessante para transporte de 

produtos perigosos, tipicamente utilizada para produtos industriais em que se pretende um 

acesso repetido à embalagem.  

 

 

Figura 2-4 Tipo de fecho com aro ballesta. (representação em corte e imagem de balde) 
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• Fecho à pressão com argola (1T, 2T, 3T) 

Designado pelo termo “lever-lid can”, é uma solução de embalagem metálica com argola 

cravada na região superior do corpo (geralmente por cravação dupla), em que o tampo encaixa 

à pressão nessa argola que pode apresentar formas diferentes. Envolve embalagens e tampos 

circulares que encaixam na argola pelo contacto radial em n pontos, observados em corte na 

Figura 2-5. O fecho de contacto com aperto num ponto é designado por 1T ou tight, o fecho 2T 

ou double tight é o menos utilizado, tem 2 pontos de contacto com aperto, e o fecho 3T ou TT 

(triple tight) que apresenta 3 pontos de contacto também entre o tampo e a argola, com aperto. 

Um composto vedante, normalmente uma borracha, pode ser adicionada na cravação da argola 

e também na região de contacto entre o tampo e a argola. Esta adição de borracha revela-se 

eficaz na redução de fugas, aspeto relevante para embalagens certificadas e para produtos que 

não devem estar em contacto direto com ar. Usa-se habitualmente um mecanismo com cilindro 

pneumático de forma a fechar o tampo deste tipo de embalagens à pressão. O tampo pode ser 

removido utilizando uma ferramenta de alavanca, como por exemplo uma chave de fendas. É 

um tipo de fecho geralmente utilizado em embalagens para tintas, diluentes ou vernizes de uso 

doméstico.  

 

 

 

   

 
 

 

Fecho 1T Fecho 3T 

Figura 2-5 Secção em corte de fecho 1T e 3T respetivamente. Adaptado de (Theobald & 

Winder, 2006) e (Hildering Packaging BV, 2017) 

Argola 

Figura 2-6 Exemplo de embalagem metálica com fecho sob pressão com argola. 
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• Fecho com garras (crimped pail) 

Este tipo de fecho utiliza um tampo circular que apresenta na extremidade secções separadas 

entre si, sendo uma espécie de garras que, após deformação, encaixam no rebordo superior 

curvado do corpo do balde metálico. Para tal processo de encaixe mecânico, utiliza-se uma 

ferramenta especial com múltiplas secções de aperto, uma espécie de dedos, que pressionam e 

deformam cada garra contra a secção superior enrolada da abertura do balde. A aplicação de 

um material vedante na junta interior do tampo, juntamente com este tipo de fecho, permite 

assim um fecho hermético da embalagem. Habitualmente são embalagens de 10 a 40 litros que 

podem ser certificadas, sendo usadas tipicamente para produtos industriais muito perigosos. A 

abertura da embalagem pode ser feita pela utilização de ferramentas especializadas, ou com a 

destruição do tampo da embalagem por deformação excessiva das garras.  

 

Figura 2-7 Desenho com corte de fecho com garras e respetivo balde metálico fechado. 

• Fecho por cravação (flat top) 

São essencialmente utilizados fechos por cravação em embalagens para a indústria alimentar, 

principalmente para embalagens de formato retangular para conservas/enlatados. Neste tipo de 

utilização é o fecho mais popular, primeiro as embalagens abertas recebem o enchimento e só 

numa fase posterior é que se pode efetuar o fecho por cravação. A abertura não se revela fácil 

neste tipo de solução, faz-se por destruição da embalagem com ferramentas especializadas, 

contudo utilizando a variante de tampo easy open, que tem vindo a ganhar terreno no mercado, 

a abertura pode ser feita manualmente. Os tampos podem ter uma forma plana ou então uma 

forma cónica, como se observa na Figura 2-8, podem ainda apresentar ou não um bocal como 

forma de abertura para acesso ao produto. Esses bocais podem ser de vários tipos e de vários 

materiais.  
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Figura 2-8 Desenhos com corte de fecho em: embalagem com cravação de tampo raso e em embalagem com 

cravação de tampo cónico, respetivamente. 

• Fecho por deslizamento (slip lid) 

Neste tipo de fecho são utilizados tampos que deslizam sobre o topo exterior da embalagem 

normalmente de formato cilíndrico, mas também se usam em formatos retangulares 

exemplificado na Figura 2-9. Este contacto justo, com a superfície exterior da embalagem, é 

suficiente para a tampa não cair, sendo de fácil abertura manualmente. É uma solução bastante 

utilizada pela indústria alimentar, principalmente na doçaria, um exemplo são as latas das 

tradicionais bolachas de manteiga, mas também se usa em embalagens decorativas.  

 

Figura 2-9 Tipo de fecho slip em exemplo de embalagem de formato cilíndrico e de formato retangular.  

(ISO, 1997) (Theobald & Winder, 2006) 
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2.4 Processo de cravação 

Desde o início do século XX, os princípios básicos do processo de cravação permanecem 

essencialmente inalterados até aos dias de hoje. No entanto, a crescente procura por recipientes 

metálicos cada vez mais leves e as linhas de enchimento de embalagens a alta velocidade, 

colocam agora mais exigências aos sistemas de cravação e aos controlos operacionais, para 

garantir um desempenho sem problemas. O processo de cravação dupla é a técnica mais comum 

e mais utilizada para a junção de diferentes componentes das embalagens metálicas, 

principalmente as de 3 peças. (Theobald & Winder, 2006)  

Utilizam-se ferramentas próprias para este processo mecânico de junção de dois componentes, 

uma placa de cravação e dois rolos diferentes, portanto divide-se o processo em duas operações, 

1º Passe e 2º Passe que podem ser observadas na Figura 2-10. Utiliza-se habitualmente um 

polímero vedante colocado entre as duas extremidades que são dobradas em torno uma da outra 

(1º Passe). No 2º Passe, usando o segundo rolo, faz-se uma compactação das 5 espessuras de 

folha de forma a que a cravação fique hermética.  Na Figura 2-11 estão representadas as 

dimensões principais da cravação dupla, sendo a sobreposição e a compactação as que devem 

ser mais controladas, isto para evitar defeitos das embalagens. Esse controlo é habitualmente 

realizado através de observação e medição das dimensões, por cortes na região da cravação 

(Figura 2-12), utilizando máquinas de raio X próprias para controlo de embalagens. (Burton, 

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-10 Operações do processo de cravação dupla, 1º e 2º Passe. (Burton, 2005) 
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Figura 2-11 Terminologia utilizada nas dimensões de uma cravação dupla. A azul está representada a folha do 

corpo da embalagem e a vermelho está representada a folha do componente. (Burton, 2005) 

 

Figura 2-12 Imagem raio X de uma cravação dupla com medições (Obtida no controlo de qualidade da Colep). 

 

Também existe o processo de cravação tripla, contudo é bastante menos utilizado do que a 

cravação dupla na indústria das embalagens. É uma solução mais robusta e que pode garantir 

uma melhor vedação entre os componentes cravados, contudo é um processo mais complexo e 

mais dispendioso, usando uma maior quantidade de matéria prima (p.e.: folha-de-flandres). Na 

cravação dupla, a espessura total da cravação inclui 2 vezes a espessura da folha do corpo da 

embalagem. Na cravação tripla inclui 3 vezes a espessura da folha do corpo da embalagem, 

sendo a espessura total da cravação 7 vezes a espessura da folha usada, como se observa na 

Figura 2-13. 

 

Figura 2-13 Imagem raio X de uma cravação tripla.  
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2.5 Transporte de produtos perigosos 

Tendo por base o progresso técnico, o surgimento de novas substâncias perigosas e materiais, 

a exigência de segurança mais apertada nos modernos sistemas de transporte e, acima de tudo, 

a necessidade de assegurar a segurança de pessoas, bens e do ambiente, a ONU desenvolveu 

recomendações para o transporte de mercadorias perigosas. Estas recomendações surgem como 

modelos de regulamentação que abrangem princípios de classificação e definição de classes de 

perigo, a enumeração das mercadorias perigosas principais, requisitos gerais das embalagens, 

os procedimentos de ensaios, marcação e rotulagem, e ainda documentação necessária.      

As recomendações ONU estão regulamentadas, reúnem legislações nacionais e um conjunto de 

acordos internacionais que incluem:  

• O Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por 

Estrada (ADR) – para a maior parte da Europa; 

• Regulamentos relativos ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via 

Férrea (RID) – abrange a maior parte da Europa, parte do Norte de África e parte do 

Médio Oriente; 

• O Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG) – a nível mundial; 

• As Instruções Técnicas de Organização da Aviação Civil Internacional para o 

Transporte Seguro de Mercadorias Perigosas por Via Aérea – a nível mundial. 

Uma embalagem que cumpra as recomendações das Nações Unidas para o transporte de 

produtos perigosos para todos os tipos de vias (terrestre, marítima e aérea), recebe a marcação 

UN (United Nations). Estas embalagens são habitualmente denominadas por “Embalagens UN” 

(CEN - Comité Europeu de Normalização, 2008) 

2.5.1 Produtos perigosos 

São materiais com propriedades perigosas que necessitam de controlo especial no seu 

manuseamento e transporte. Apresentam um potencial perigo para a saúde/segurança humana, 

segurança de infraestruturas e de meios de transporte. Através dos regimes regulatórios que 

existem, apresentam-se as exigências para o manuseamento dos produtos perigosos, como 

devem ser embalados, rotulados e transportados tendo em conta as suas propriedades. Existe 

então um sistema de classificação ONU de riscos por classes, que devem estar presentes nos 

rótulos das respetivas embalagens para produtos perigosos, produtos que contenham pelo 

menos uma das substâncias consideradas perigosas. São nove classes de riscos e respetivas 

subclasses:  

Classe 1 – Explosivos:  

1.1 – Substâncias e artigos com risco de explosão em massa. 

1.2 – Substâncias e artigos com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa. 

1.3 – Substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de explosão ou de 

projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa. 

1.4 – Substâncias e artigos que não apresentam risco significativo. 

1.5 – Substâncias muito insensíveis, com risco de explosão em massa. 

1.6 – Artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em massa. 

Classe 2 – Gases: 

2.1 – Gases inflamáveis que a 20°C e à pressão normal são inflamáveis quando em mistura 

de 13% ou menos, em volume. 

2.2 – Gases não-inflamáveis, não tóxicos: são gases asfixiantes, oxidantes ou que não se 

enquadrem em outra subclasse. 
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2.3 – Gases tóxicos: são gases, reconhecidamente ou supostamente, tóxicos e corrosivos 

que constituam risco à saúde humana. 

Classe 3 – Líquidos inflamáveis: são líquidos, misturas de líquidos ou misturas de líquidos com 

sólidos em solução ou suspensão, que produzam vapor inflamável a temperaturas de 

até 60,5°C (em ensaio de vaso fechado), ou até 65,6ºC (em ensaio de vaso aberto). 

Ainda se incluem os líquidos explosivos insensibilizados dissolvidos ou suspensos 

em água ou outras substâncias líquidas. 

Classe 4 – Sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea ou que, em contato 

com água, emitem gases inflamáveis: 

4.1 – Sólidos inflamáveis, substâncias auto-reagentes e explosivos sólidos insensibilizados: 

sólidos que, em condições de transporte, sejam facilmente combustíveis, ou que por 

atrito possam causar fogo ou contribuir para tal. Substâncias auto-reagentes que 

possam sofrer reação fortemente exotérmica. Explosivos sólidos insensibilizados que 

possam explodir se não estiverem suficientemente diluídos.  

4.2 – Substâncias sujeitas à combustão espontânea: substâncias sujeitas a aquecimento 

espontâneo em condições normais de transporte, ou a aquecimento em contato com 

ar, podendo inflamar-se. 

4.3 – Substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis: por interação com 

água, podem tornar-se espontaneamente inflamáveis ou liberar gases inflamáveis em 

quantidades perigosas. 

Classe 5 – Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos: 

5.1 – Substâncias oxidantes: são substâncias que podem, em geral pela liberação de 

oxigênio, causar a combustão de outros materiais ou contribuir para isso. 

5.2 – Peróxidos orgânicos: são poderosos agentes oxidantes, considerados como derivados 

do peróxido de hidrogénio, termicamente instáveis que podem sofrer decomposição 

exotérmica auto-acelerável. 

Classe 6 – Substâncias tóxicas e substâncias infetantes: 

6.1 – Substâncias tóxicas: são substâncias capazes de provocar morte, lesões graves ou 

danos à saúde humana, se ingeridas ou inaladas, ou se entrarem em contato com a 

pele. 

6.2 – Substâncias infetantes: são substâncias que contêm ou que podem conter elementos 

patogénicos capazes de provocar doenças infeciosas em seres humanos ou em 

animais. 

Classe 7 – Material radioativo: qualquer material ou substância que contenha radioatividade, 

cuja concentração de radiação, exceda os valores especificados. 

Classe 8 – Substâncias corrosivas: substâncias que, por ação química, causam severos danos 

quando em contato com tecidos vivos ou, em caso de fugas, danificam ou mesmo 

destroem outras cargas ou o próprio veículo. 

Classe 9 – Substâncias e artigos perigosos diversos: aqueles que apresentam, durante o 

transporte, um risco não abrangido por nenhuma das outras classes.  

(Centro Nacional de Embalagem, 2003) 

 

As classes de produtos perigosos que podem ser transportados pela embalagem metálica 

homologada em estudo, o Tulipa UN, são: classe 3 – Líquidos inflamáveis (figura da esquerda), 

classe 6.1 – Substâncias tóxicas, classe 8 – Substâncias corrosivas (figura da direita) e classe 9 

– Substâncias e artigos perigosos diversos. 
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As embalagens para produtos perigosos são divididas em 3 grupos, grupo I, II e III, 

respetivamente do maior para o menor grau de perigosidade dos produtos. Consoante o grau de 

perigo que apresentam e o respetivo grupo, exigem requisitos e resistências diferentes para as 

embalagens. As marcações nas embalagens para transporte de líquidos perigosos exigem 

designações diferentes para cada grau: marcação X para grupo I, marcação Y para grupo II e 

marcação Z para grupo III. A marcação de embalagem para transporte de sólidos perigosos 

apenas apresenta a designação S para todos os grupos. Isto pode ser observado na Tabela 

2-2Tabela 2-3:  

Tabela 2-2 Grupos e respetiva marcação de embalagens para transporte de produtos perigosos. 

Grupo de 

embalagem 
Grau de perigo 

Marcação na embalagem 

para Líquidos para Sólidos 

I Alto perigo X 

S II Perigo moderado Y 

III Baixo perigo Z 

Um produto que precise de uma embalagem do grupo II não pode ser transportado numa 

embalagem do grupo III, mas pode ser transportado numa embalagem do grupo I, além de uma 

embalagem indicada para o grupo II. Na Colep as embalagens homologadas são normalmente 

marcadas para sólidos ou Y líquidos. A embalagem Tulipa UN é concebida essencialmente para 

transporte de líquidos perigosos das classes já referidas anteriormente. Para fins de 

classificação, as matérias que tenham um ponto de fusão ou um ponto de fusão inicial inferior 

ou igual a 20 °C a uma pressão de 101,3 kPa devem ser consideradas como líquidas. É um 

conjunto de condições, nomeadamente a avaliação de características inflamáveis e tóxicas da 

Tabela 2-3, que determinam o grau de perigosidade do produto.  

Tabela 2-3 Avaliação de características inflamáveis e tóxicas para determinação do grau de embalagem. 

Grupo de 

embalagem 

Ponto de 

inflamação 

Ponto de 

ebulição 

Toxicidade Oral DL50 

(mg/kg) 

Toxicidade 

Dermatológica 

DL50 (mg/kg) 

Toxicidade 

por inalação 

de pós CL50 

(mg/L) 

I -- ≤ 35ºC ≤ 5 ≤ 40 ≤ 0,5 

II ≤ 23ºC > 35ºC >5 a ≤50 >40 a ≤200 >0,5 a ≤2 

III 
>23ºC a 

≤61°C 
> 35ºC 

>50 a ≤200 (sólidos) 

>50 a ≤500 (líquidos) 
>200 a ≤1000 >2 a ≤10 

Figura 2-14 Marcação da embalagem Tulipa UN com sinalização da classe de perigo da substância a transportar. 
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Revela-se então essencial uma escolha correta da embalagem para o transporte de uma dada 

substância perigosa, nas melhores condições de segurança. Estabelecem-se exigências e 

controlos que através dos vários ensaios que compõem uma homologação, as embalagens 

submetidas a testes podem receber marcação pelo cumprimento dos requisitos impostos, de 

acordo com os graus de perigosidade requeridos. (Centro Nacional de Embalagem, 2003) 

2.6 Ensaios e requisitos de homologação 

Uma embalagem metálica, como é o caso do Tulipa, antes de ser usada para transporte de 

mercadorias perigosas, o modelo tipo deve ser submetido a ensaios de acordo com os requisitos 

do tipo de embalagem. Neste caso será relevante abordar os ensaios de homologação UN 

exigidos para embalagens do tipo tambores metálicos para transporte de líquidos perigosos por 

via terrestre, marítima e aérea, tendo em conta a Norma Europeia EN ISO 16104:2003 (ISO, 

2003).  

É necessária a preparação prévia de 6 embalagens fechadas vazias e de 15 embalagens fechadas 

com água, para após pelo menos 24h depois do fecho se realizarem os ensaios. Os ensaios 

requeridos para este processo de homologação UN são: 6 ensaios de queda, 3 ensaios de pressão 

hidráulica, 3 ensaios de estanquidade e 3 ensaios de empilhamento. As outras 3 embalagens 

vazias mais as outras 3 fechadas com água, são embalagens extra, uma vez que se num dos 

ensaios falhar a aprovação, será repetido mais 3 vezes para essas mesmas condições de ensaio. 

Caso aconteça um segundo ensaio negativo todo o processo de homologação fica reprovado. A 

taxa de enchimento das embalagens com água é de 98% da sua capacidade máxima. 

• Ensaios de queda: 

Deve selecionar-se a orientação para a qual for maior o risco de rutura da embalagem, neste 

caso é a zona do tampo e do fundo. Os 6 ensaios de queda requeridos são então divididos em 3 

quedas da embalagem sobre o fundo, mais 3 quedas da embalagem sobre o tampo. Embalagens 

essas que devem ser submetidas ao ensaio de queda após pelo menos 24h depois do seu 

enchimento e fecho, afim de ter em conta a possibilidade de relaxamento de juntas vedantes, 

em embalagens de tampo superior amovível para líquidos.  

O centro de massa deve cair verticalmente em cima do ponto de impacto, a área de impacto é 

uma superfície rígida, não elástica, plana e horizontal. Permite assim verificar a resistência da 

embalagem ao impacto sem fugas, após a queda de uma determinada altura relacionada com a 

densidade relativa da substância a transportar. 

Segura-se a embalagem num ponto apenas, como exemplificado na Figura 2-15 com ajuda de 

uma pinça, colocada do lado oposto ao cordão de soldadura. Este cordão de soldadura deve 

estar virado para a área de impacto com inclinação oblíqua. Com uma grua, eleva-se à altura de 

queda apropriada, pela relação presente nas tabelas seguintes, para ensaios de queda usando 

água: 

Para matérias a transportar com densidade relativa inferior a 1,2: 

Grupo de embalagem: I II III 

Altura de queda: 1,8 m 1,2 m 0,8 m 

Para matérias a transportar com densidade relativa superior a 1,2: 

Grupo de embalagem: I II III 

Altura de queda: d x 1,5 (m) d x 1,0 (m) d x 0,67 (m) 
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Partindo de repouso e soltando-se a pinça, a embalagem cai livremente desde a altura 

apropriada. Verifica-se se há existência de fugas de água, realiza-se um pequeno furo na zona 

superior da embalagem para equilibrar a sua pressão interior com a exterior e aguardam-se 3 

minutos. Após a queda e decorrido este tempo de observação, caso não sejam visíveis fugas o 

ensaio fica validado.  

 

 

 

• Ensaio de pressão hidráulica: 

Fazem-se dois furos no tampo da embalagem posicionada na vertical, um para uma válvula de 

entrada de água pressurizada e no outro coloca-se o manómetro para registo de pressão. 

Verifica-se assim a maior ou menor resistência da embalagem ao aumento da pressão hidráulica 

interior. As 3 embalagens metálicas a serem ensaiadas são submetidas à pressão hidráulica 

tabelada para a substância a transportar, nunca inferior a 100 kPa (1 bar) e durante 5 minutos. 

A pressão de ensaio é aplicada de maneira contínua e regular, inicialmente aumentando até ao 

valor definido para homologação e depois manter constante essa pressão (100 kPa neste caso) 

durante toda a duração do ensaio.  

O critério de aceitação é não se verificar fugas em nenhuma das embalagens durante os 5 

minutos de ensaio, evidenciando assim aguentar a pressão contínua aplicada e necessária. No 

caso da embalagem Tulipa UN essa pressão mínima que é necessário resistir é de 100 kPa.  

 

 

 

Cordão de 

soldadura 

Pinça 

Comando de 

elevação da grua 

Área de impacto 

Fundo da 

embalagem 

Figura 2-15 Esquema do posicionamento correto para ensaio de queda sobre o tampo. 
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Figura 2-16 Ensaio de pressão hidráulica com embalagem Tulipa UN. Manómetro com registo de 101 kPa. 

• Ensaio de estanquidade: 

Usando 3 embalagens fechadas e vazias, o ensaio consiste em mergulhá-las em água durante 

cinco minutos enquanto lhes é aplicada uma pressão interna de ar comprimido. Durante esse 

tempo a embalagem deve aguentar a pressão aplicada, sem observação de qualquer fuga de ar 

do seu interior. A pressão de ar aplicada, de acordo com o grupo de embalagem, deve ser a 

seguinte: 

Grupo de embalagem I Grupo de embalagem II Grupo de embalagem III 

Pelo menos 30 kPa 

 (0,3 bar) 

Pelo menos 20 kPa 

(0,2 bar) 

Pelo menos 20 kPa 

(0,2 bar) 

• Ensaio de empilhamento 

Este tipo de ensaio permite avaliar o desempenho da embalagem em condições de 

armazenamento. São realizados 3 ensaios com embalagens cheias de água em que se aplica uma 

carga vertical, sobre a sua face superior (o tampo da embalagem), através do empilhamento de 

uma coluna de embalagens idênticas, até uma altura de empilhamento de pelo menos 3 metros 

incluindo a embalagem de ensaio. O ensaio deve durar 24h e a uma temperatura de, pelo menos, 

40ºC.  

Para validação do ensaio, em nenhuma amostra se devem verificar fugas, não devem apresentar 

deteriorações que possam comprometer a segurança do transporte, nem deformações 

suscetíveis de reduzirem a resistência da embalagem ou provocarem uma falta de estabilidade 

para o empilhamento de outras embalagens. Para embalagens plásticas, considera-se este ensaio 

mais exigente, isto devido aos esforços prolongados a altas temperaturas. No caso das 

embalagens metálicas, habitualmente, este ensaio é facilmente superado, sendo mais utilizado 

para garantir qualidade aos clientes.  (Centro Nacional de Embalagem, 2003) 

2.6.1 Marcação UN 

Cumprindo as recomendações e obtendo sucesso nos ensaios exigidos, a embalagem poderá 

então ser certificada com uma marcação apropriada (ex.: UN, RID/ADR), tornando-se assim 

numa embalagem homologada para o transporte de produtos perigosos, tendo em conta o que 

fica documentado no certificado elaborado pela instituição acreditada, externa à empresa. Em 

Válvula de 

entrada de 

água 

Tampo da 

embalagem 

Manómetro 
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Portugal, o Centro Nacional de Embalagens (CNE) é a instituição responsável pela realização 

dos ensaios necessários para homologações e atribuição da marcação UN às embalagens.  

Essa marcação tem de estar fisicamente presente em todas as embalagens produzidas, primeiro 

com o símbolo da United Nations (UN) e depois um código com referência a características da 

embalagem e detalhes do produto que pode transportar. Para uma embalagem de transporte de 

líquidos perigosos, exemplifica-se na Figura 2-17 que a ordem será apresentar respetivamente 

o código de identificação do tipo de embalagem, a densidade relativa máxima da substância 

que pode transportar, o valor da pressão hidráulica mínima que deve suportar, o ano de fabrico, 

o país onde foi produzida e o código do certificado UN e/ou fabricante.  

 

Figura 2-17 Esquema com dois exemplos de marcação UN, primeiro exemplo para materiais sólidos e segundo 

exemplo para líquidos. (Berlin Packaging, LLC., 2015)  

O CNE, em 2017, tem atribuídas marcações UN a 17 produtores de embalagens em Portugal 

tendo a Colep, nesta instituição, 12 embalagens com certificados em vigor. (CNE, 2017) No 

caso da embalagem Tulipa UN, como também existe produção de embalagens metálicas em 

Espanha, na fábrica Colep Navarra S.A., as embalagens são por vezes certificadas pelo ECA 

(Entidad Colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal). Este organismo pertence ao 

Grupo Bureau Veritas que é especializado em inspeção, análise, auditoria, certificação de 

produtos, infraestruturas e sistemas de gestão. (ECA Grupo Bureau Veritas, 2013) 

Os produtores de embalagens devem garantir que as embalagens posteriormente produzidas e 

fornecidas aos clientes apresentam as mesmas características das embalagens submetidas a 

testes, fornecendo também informações extra sobre, por exemplo, as recomendações para 

efetuar o fecho correto das mesmas. Note-se que os testes devem ser repetidos com sucesso 

após qualquer modificação que altere o modelo tipo da embalagem, para efeitos de revalidar a 

homologação. 

2.7 Materiais utilizados em embalagens 

2.7.1 Folha-de-flandres 

A folha-de-flandres domina o mercado como matéria prima usada na produção de embalagens 

metálicas. Na Colep não é exceção, os componentes que compõem as embalagens metálicas 

ligeiras produzidas, são quase exclusivamente em folha-de-flandres. Este material é 

mundialmente designado por tinplate, uma folha de aço laminado, com baixo teor em carbono, 

e revestido com uma fina camada de estanho, representada na Figura 2-18, que pode ser 
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depositada apenas num dos lados da folha ou nos dois lados. A norma EN10202 regula a 

produção da folha-de-flandres, um material que alia a alta resistência ao baixo custo do aço, 

mas a principal característica é a camada de estanho que evita a corrosão galvânica do material, 

pelo contacto com o produto ou com o ambiente. Para o transporte de produtos perigosos é uma 

opção bastante relevante, pela capacidade de não se deteriorar facilmente por ataques químicos 

de produtos agressivos. Uma vez que o aço é 100% renovável, a folha-de-flandres é apelativa 

para o consumidor pela sua sustentabilidade, algo que cada vez mais ganha importância. 

Resumidamente as principais vantagens do tinplate são as seguintes: 

• Material robusto para a produção de embalagens – aumenta a facilidade de transportar, 

manusear e armazenar; 

• Boa relação peso-força; 

• Barreira perfeita contra degradação por luz solar, bactérias, humidade, oxigénio, etc.; 

• É 100% reciclável, sem perda de qualidade; 

• Retém propriedades por mais tempo do que as outras embalagens; 

• Enorme potencial para produção de diferentes designs;  

• Capacidade de impressão de alta qualidade, por técnicas de impressão direta. Permite 

capturar a atenção dos consumidores e transmitir qualidade.  

• Possibilidade de cobertura da folha com revestimentos especiais para evitar qualquer 

reação com os produtos contidos na embalagem. (TATA Steel, 2016) 

 

Figura 2-18 Estrutura da folha-de-flandres com representação das diferentes camadas. (Companhia Siderúrgica 

Nacional, 2016) 

As propriedades mecânicas da folha-de-flandres fazem deste material ideal para diversas 

aplicações. Seguindo a Norma EN10202 que regula a sua designação e características, a tensão 

limite de elasticidade, a tensão de rotura e a sua dureza, devem ser propriedades a ter em conta 

numa escolha prévia do tipo de folha desejada para determinada aplicação. No quadro da Figura 

2-19 estão presentes as diferentes referências de folha-de-flandres pela norma europeia, sendo 

que “T” representa Tinplate, “S” – soft e “H” – hard fazem referência à dureza do aço (macio 

ou duro) e a gama de valores entre 230 e 620 representa a tensão limite de elasticidade da folha 

de aço em MPa. A espessura desejada para a folha é outro aspeto a ter em conta, na Figura 2-20 

são apresentadas diferentes aplicações para embalagens e respetivas espessuras da folha-de-

flandres usada.   

A folha-de-flandres é produzida em siderurgias, num processo de laminagem complementado 

com um processo de revestimento do material. O processo de tratamento térmico, o revenido, 

revela-se bastante importante para conferir as propriedades mecânicas desejadas, depois a folha 

é laminada à espessura requerida e revestida a estanho através da passagem por banhos 
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eletrolíticos. Posteriormente, este material é geralmente enrolado e distribuído sob a forma de 

bobinas, também conhecidas por coils. Os principais fornecedores da Colep para este material 

são a empresa TATA Steel e a empresa ArcelorMittal. (ArcelorMittal, 2016) 

 

Figura 2-19 Designação, tipo de revenido e propriedades mecânicas das diferentes referências de folha-de-

flandres, de acordo com a norma EN 10202. (TATA Steel, 2016) 

 

Figura 2-20 Representação gráfica dos diferentes aços de folha-de-flandres e respetivas aplicações, com 

apresentação do intervalo de valores utilizado para as espessuras da folha. (TATA Steel, 2016) 
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2.7.2 Plásticos 

O termo “plástico” é usado para descrever uma vasta gama de compostos orgânicos complexos, 

produzidos por polimerização. Estes materiais poliméricos sintéticos formam peças e objetos 

fabricados por extrusão, moldação de vários tipos (ex: por injeção, por sopro), fundição em 

moldes flexíveis, ou podem até ser estirados em filamentos, para criação de fibras.  Os plásticos 

ajudam-nos a obter o máximo proveito de alguns dos itens mais caros que compramos. Os 

plásticos ajudam a tornar os telemóveis e os computadores portáteis mais leves, fáceis de 

transportar. Eles permitem os principais eletrodomésticos como frigoríficos ou máquinas de 

lavar loiça resistir à corrosão, durante mais tempo e operarem de forma mais eficiente. Os para-

choques dos carros são de plástico e alguns painéis destes também, podendo resistir a mossas. 

Tudo isto leva-nos depositar alguma confiança no plástico, como uma solução de material para 

componentes estruturais. (Theobald & Winder, 2006) 

Polimerização 

O petróleo e o gás natural são as principais matérias-primas que estão na base da criação de 

plásticos. O processo de produção de plásticos, resulta na conversão destas matérias-primas em 

monómeros de hidrocarbonetos, tais como o etileno (Figura 2-21) e o propileno. O 

processamento adicional conduz a uma ampla gama de monómeros tais como: estireno, cloreto 

de vinilo, etileno-glicol, ácido tereftálico, entre outros. Estes monómeros são então ligados 

quimicamente em cadeias que são chamadas de polímeros. As diferentes combinações de 

monómeros originam vários tipos de plásticos com propriedades e caraterísticas diferentes. O 

polietileno (PE), o polipropileno (PP) e poliestireno (PS) são os exemplos mais comuns destas 

cadeias poliméricas. 

 

Figura 2-21 Estrutura molecular de um polímero. Representação de um monómero de etileno e de uma cadeia 

polimérica de polietileno.  

Caraterísticas dos plásticos 

Os plásticos são divididos em dois grupos distintos: os termoplásticos e os termoendurecíveis. 

Os termoplásticos, uma vez moldados, podem ser novamente aquecidos e moldados 

repetidamente. Permitem um processamento fácil e, ao mesmo tempo, permitem a sua 

reciclagem. O polietileno, por exemplo, é um termoplástico. O outro grupo, os 

termoendurecíveis, uma vez trabalhados, não podem voltar a ser fundidos. Nestes plásticos, 

após a primeira moldação, um reaquecimento vai fazer com o que o material se decomponha. 

A baquelite e a resina epóxi são exemplos de termoendurecíveis.  

Apesar de várias características distintas, a maioria dos plásticos apresentam os seguintes 

atributos:  

– São muito resistentes a produtos químicos; 

– Geralmente são bons isoladores, tanto do ponto de vista térmico como elétrico; 

– São muito leves, mas possuem razoáveis graus de resistência; 

– Várias maneiras de processamento, desde produção de fibras finas até peças muito complexas.  

– Alguns polímeros podem facilmente melhorar as suas propriedades mecânicas ou adquirir 

coloração, pela adição de outro material no processamento.  
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Muito plásticos são misturados com aditivos enquanto são processados em produtos acabados. 

Os aditivos são incorporados nos plásticos para alterar algumas caraterísticas físicas, químicas 

ou melhorar as propriedades mecânicas. Os aditivos também são usados para proteger o plástico 

dos efeitos da degradação à luz, ao calor ou às bactérias. Servem para mudar propriedades, tais 

como, o ponto de fusão, a cor, para providenciar uma estrutura em espuma, para prevenir a 

exposição à chama (retardantes de chama), e fornecer ainda outras características tais como, 

uma melhor aparência da superfície ou a redução do atrito/fricção.  

Todos os plásticos usados em embalagens de produtos alimentares, incluindo os aditivos e os 

plastificantes, devem cumprir todos os requisitos legais existentes. Tudo isto, de forma a 

garantir a segurança do seu uso, em contacto com alimentos, sem prejudicar a saúde do 

consumidor. (Alves, 2016) 

 

Processos de fabrico  

Existem diferentes processos de fabrico para transformar a matéria prima em produtos plásticos. 

Os quatro métodos mais usados para produzir produtos que normalmente são usados pelos 

consumidores, tais como, filmes, garrafas, sacos e outras embalagens, são os seguintes: 

extrusão, moldação injetada, moldação por sopro e rotomoldação. Neste trabalho, na 

embalagem em estudo, o componente de plástico é o aro de segurança que fecha a embalagem 

juntamente com o tampo. Este aro é produzido por moldação injetada de um termoplástico, na 

fábrica da Colep, com uma máquina que pode ser observada na Figura 2-22. 

Mais de 25% de todos os termoplásticos utilizados, são processados por moldação injetada para 

obtenção dos produtos pretendidos. Estes produtos podem ter uma enorme variedade de formas 

e tamanhos desde alguns milímetros, até grandes formatos com dimensões máximas de 

1200mm x 1000mm x 150mm. A máquina é alimentada por um granulado de plástico, a partir 

de um silo para uma câmara de aquecimento. Um parafuso sem-fim de extrusão, empurra o 

material, através de uma câmara de aquecimento, onde o material passa a um estado de fluidez 

homogénea. O trabalho mecânico exercido e as paredes quentes da câmara de aquecimento, 

fundem o plástico. No final desta câmara, o plástico é forçado a alta pressão, a entrar no molde 

fechado, preenchendo as suas cavidades. Posteriormente, o molde é arrefecido pelo seu sistema 

de refrigeração a óleo ou água. Estando o plástico no interior do molde, este adquire o estado 

sólido provocado pelo arrefecimento e, quando o molde se abre a peça entretanto produzida é 

ejetada. A moldação por injeção permite grande precisão das peças e grandes cadências de 

produção, mas só é viável para altas produções, uma vez que o custo do molde é elevado. Este 

processo é bastante usado para produzir produtos tais como: caixas para manteiga, embalagens 

para iogurtes, tampas plásticas e pegas para baldes. (Ehrenstein, 2001) 
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Figura 2-22 Máquina de moldação por injeção da Colep, para produção dos aros plásticos de segurança. 

Tipos de plásticos na indústria de embalagens 

Para o fabrico de embalagens e/ou seus componentes, consideram-se como os mais utilizados, 

os 6 tipos de plásticos seguintes. Para o estudo dos plásticos usados no componente plástico da 

embalagem Tulipa UN, designado por aro de segurança, serão aprofundados 3 tipos desses 

plásticos (HDPE, PP e PS).  

PET – Polietileno teraftalato (PET), bastante utilizado no fabrico de embalagens para 

aquecimento de alimentos no micro-ondas. Usado em revestimentos para contacto com 

alimentos. 

HDPE – Polietileno de alta densidade (HDPE ou PEAD) é usado num elevado número de 

embalagens devido às excelentes propriedades de barreira à humidade e de elevada resistência 

química. No entanto, o HDPE, como todos os tipos de polietileno, é limitado a aplicações em 

embalagens de alimentos que não necessitam de uma barreira contra o oxigénio ou CO2. Na 

forma de filme, HDPE é usado em pacotes para alimentos e em embalagens interiores de cereais 

em caixa. Usa-se moldação por sopro, para produção de garrafas e moldação por injeção, para 

embalagens de manteigas, margarinas e para embalamento de charcutaria. Como o HDPE tem 

uma boa resistência química, também se utiliza para embalagens de vários produtos químicos 

domésticos e produtos químicos industriais, tais como detergentes, lixívias e ácidos. Outros 

usos gerais do HDPE, incluem caixas ou grades moldadas por injeção para bebidas e filmes 

para sacos de supermercado. 

PVC – Policloreto de vinil (PVC) apresenta boa resistência a químicos e impermeabilidade a 

bactérias ou microrganismos. Por estas razões, aplica-se a embalagens de equipamentos 

médicos e, na forma flexível, são aplicados como vedantes em embalagens metálicas.   
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LDPE – Polietileno de baixa densidade (LDPE ou PEBD), predominantemente utilizado em 

filmes e películas flexíveis de embalamento. Também é utilizado para fabrico de algumas 

tampas e garrafas. 

PP – O polipropileno (PP), tem uma excelente resistência química e é vulgarmente utilizado em 

corpos de embalagens. Também se utiliza no fabrico de tampas com dobradiças, tendo um 

excelente desempenho após muitas repetições de abertura e fecho. Apresenta um alto ponto de 

fusão, tornando-o o ideal para o contacto com líquidos quentes. O polipropileno utiliza-se em 

grandes produções de embalagens flexíveis ou rígidas e em grandes peças moldadas para 

produtos de consumo. Este material pode aparecer como um homopolímero – possuindo alta 

rigidez e baixa resistência ao impacto, ou como um copolímero – mais flexível e tem melhor 

desempenho a baixas temperaturas. À semelhança de alguns outros plásticos, o polipropileno 

tem uma excelente resistência à água e a soluções de sais e ácidos, que são destrutivas para os 

metais. As aplicações típicas incluem garrafas de ketchup, embalagens de iogurte, frascos de 

medicamentos, frascos para xaropes e até, caixas de baterias para automóveis. 

PS – O poliestireno (PS) é um plástico versátil, que tanto pode ser rígido como sob a forma de 

espuma. O poliestireno mais usado é em geral de cor clara, duro e quebradiço. A sua clareza 

permite que seja utilizado quando a transparência é importante, como em embalagens médicas 

e alimentares, embalagens de artigos de laboratório e, em certas utilizações eletrónicas. O 

poliestireno expandido (EPS) é geralmente extrudido em folha e, em seguida é formado 

termicamente na forma desejada. Exemplos desses produtos são as bandejas para carnes, peixes 

queijos e outros recipientes como caixas de ovos. O EPS também é moldado diretamente sob a 

forma de copos e embalagens para alimentos secos. Outro tipo de poliestireno é o poliestireno 

de alto impacto (HIPS), que também tem um bom brilho e clareza, embora exiba uma marcação 

branca quando solicitado à tração ou flexão (em vez de quebrar como o PS de uso geral). Ao 

nível das aplicações em componentes de fecho de embalagens, o uso de PS está em declínio em 

relação aos restantes plásticos disponíveis.  

(Theobald & Winder, 2006) (Alves, 2016)  

2.7.3 Desenvolvimento do grafeno 

Novos materiais e de alto desempenho, como o grafeno, que é bastante resistente, transparente, 

flexível, condutor e leve, tornar-se-ão a escolha inteligente à medida que caminhamos para o 

futuro e poderão marcar um abandono das atuais escolhas de materiais existentes na produção 

de embalagens. Através da nanotecnologia poderemos encontrar formas inovadoras e mais 

eficientes de proteger produtos. (Natalie Chung, Pearlfisher, 2016) Para melhorar a proteção de 

produtos eletrónicos e medicamentos contra o vapor de água, cientistas já desenvolveram um 

novo tipo de embalagem que incorpora uma única camada de grafeno. Com essa adição, 

constataram uma enorme redução na quantidade de água possível de atravessar a embalagem, 

sendo cerca de um milhão de vezes inferior. A adição de grafeno a filmes de polímero flexíveis 

ajuda a que o vapor de água atravesse o material a uma velocidade inferior à inicial. Um teste 

demonstrou que um dispositivo orgânico fotovoltaico, enrolado nesse filme compósito com 

grafeno, teria uma vida útil superior a 1 ano em comparação com os cerca de 30 minutos 

registados anteriormente, se embalado no polímero sem o grafeno. As embalagens plásticas 

mais robustas e típicas de hoje, podem ainda estar longe de incorporar grafeno. Contudo 

algumas vantagens já vão sendo comprovadas e os desenvolvimentos continuam no sentido da 

sua maior utilização, com aplicações em diversas áreas e apresentando o grafeno de diversas 

formas. (AIPIA, 2016) 

Partindo da estrutura do grafeno, os nanotubos de carbono de parede única surgiram na década 

de 90, revelaram uma série de qualidades surpreendentes, estes nanotubos são 100 vezes mais 

resistentes do que o aço. Contudo, a tecnologia de síntese deste material revela-se bastante 
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demorada e dispendiosa. Surge então uma necessidade de mais desenvolvimentos para otimizar 

a produtividade deste material, o desenvolvimento de uma tecnologia de síntese mais 

económica, com vista a tornar a sua aplicação comercial não tão restrita como tem sido. 

Recentemente surgiu uma instalação piloto denominada “Graphetron 1.0” que tem dado provas 

experimentais do potencial ilimitado da tecnologia de síntese de nanotubos de carbono de 

parede única (SWCNT). Esta operação de síntese bem-sucedida na linha de montagem da 

empresa OCSiAl, permitiu excelentes provas experimentais, tornando-se numa tecnologia 

única e que garantiu à empresa cerca de 90% da capacidade mundial de síntese de SWCNT. A 

empresa OCSiAl oferece este produto, com o nome comercial TUBALL, a um preço 75 vezes 

menor do que seus concorrentes, garantindo uma grande participação no mercado, estando 

presente nos EUA, Coreia do Sul, Luxemburgo, Hong Kong, China, Índia e Rússia. (Sykes, 

2017) 

Prevê-se um enorme impacto dos nanotubos numa variedade de tecnologias avançadas, 

incluindo compósitos de alto desempenho, eletrónica molecular e dispositivos de sensores 

ultrassensíveis. Graças às suas principais propriedades, eles também estão preparados para 

surgir como uma tecnologia disruptiva no mundo das embalagens. A gama de potenciais 

aplicações no setor das embalagens é muito ampla, surgem oportunidades claras para o uso de 

SWCNT (nanotubos de carbono de parede única) quer em embalagens de bens de consumo não 

duráveis (de rápido consumo, FMCG), quer para uso em embalagens de contexto industrial.  

Estes nanotubos podem ser introduzidos no corpo do material ou num revestimento que 

posteriormente é aplicado à superfície, oferecendo inúmeras vantagens, no que diz respeito ao 

mercado das embalagens de rápido consumo. Surgem habitualmente em substratos semirrígidos 

e rígidos termoformados contendo SWCNT, podendo-se considerar um material compósito. 

Algumas das vantagens são:  

• redução de material, proporcionando reduções de peso por metro quadrado e diminuição 

de espessuras. Isto sem comprometer a resistência necessária à aplicação;  

• aplicados no revestimento, transmitem propriedades condutoras que eliminam 

problemas com estática;  

• laminados com SWCNT aplicados nos adesivos entre camadas, apresentam níveis de 

adesão muito maiores, aumentando também o intervalo de temperatura de utilização;  

• abre a possibilidade de usar sistemas à base de água para embalagens tratadas 

termicamente. Apresenta-se como um bom dissipador térmico; 

• melhora as propriedades de barreira, uma vez que os SWCNT não são afetados pela 

humidade. Funciona como uma barreira a certos gases; 

• as propriedades dos nanotubos de carbono são aplicáveis a praticamente qualquer 

material. Como exemplo, aplicados no substrato de recipientes de vidro, o TUBALL 

pode aumentar a resistência em até 50%; 

• os nanotubos de carbono podem ser introduzidos em tintas e sua condutividade utilizada 

para facilitar a diferenciação em soluções anti contrafação de embalagens. Utilizado em 

tintas para printed electronics; 

• podemos incorporar nanotubos de carbono em vários tipos de plástico, incluindo mais 

de trinta tipos de polietileno, com diferentes níveis de viscosidade. (Sykes, 2017) 

A aplicação de grafeno em embalagens para transporte de produtos perigosos, poderá 

essencialmente aumentar a sua resistência a impactos. Para os ensaios de homologação este 

desenvolvimento será uma mais valia, podendo melhorar a performance das embalagens nos 

testes de queda.  
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2.8 Conceitos de Simulação Numérica 

Tendo por necessidade ultrapassar a dificuldade de resolver problemas, expressos em várias 

equações diferenciais e por vezes bastante complexas, desenvolvem-se métodos numéricos que 

permitem simular fenómenos adaptados da natureza. A simulação numérica de processos de 

conformação plástica em chapa é um desses exemplos, sendo um tópico em investigação há 

mais de duas décadas. Desde os anos 90 que a simulação numérica por elementos finitos 

constitui uma ferramenta de inquestionável interesse e valor nomeadamente na conceção de 

peças embutidas. (Azevedo, 2003) 

O desenvolvimento de programas de simulação numérica decorre a par com o estudo intensivo 

do comportamento mecânico dos materiais, estabelecendo leis que traduzam esses 

comportamentos, a otimização do código e interface dos programas de simulação existentes, o 

estudo de aspetos relacionados com o contacto de ferramentas/objetos e a sua modelação. É 

esta intensa investigação que permite aproximar cada vez mais a simulação à realidade 

experimental. 

Durante as fases de projetos, esta ferramenta possibilita obter rapidamente informações 

preciosas e possivelmente corrigir erros de forma antecipada, podendo reduzir 

significativamente os custos finais das peças produzidas. O interesse por parte da indústria 

nestes processos de simulação é então demais evidente, permite à industria efetuar uma 

validação virtual de ferramentas, substituindo alguns testes experimentais, reduzindo o tempo 

de desenvolvimento de novos produtos e consequentemente os custos envolvidos. (Teixeira, 

2005) 

2.8.1 Análise pelo método dos elementos finitos 

Num leque de vários programas de simulação numérica para computador, o método dos 

elementos finitos é o mais utilizado. Tendo por base a engenharia de estruturas, o Método dos 

Elementos Finitos (MEF) tem como objetivo a determinação do estado de tensão e de 

deformação de um sólido de geometria definida inicialmente e sujeito a ações exteriores. Para 

representar um domínio de geometria complexa, subdivide-se a análise para os chamados 

elementos finitos, sendo estes representados por subdomínios de geometria simples em 

somatório de integrais (por exemplo: triângulos, quadriláteros, segmentos de reta, 

paralelepípedos, etc.). As funções de aproximação são polinómios algébricos, os seus 

parâmetros indeterminados representam os valores da solução num número finito de pontos 

pré-selecionados. Esse número finito de pontos são os denominados nós, nos vértices e no 

interior do elemento. Este tipo de análise por subdivisão de domínios complexos, apresenta as 

seguintes vantagens: 

• Maior precisão na representação de geometrias complexas; 

• No mesmo modelo pode haver inclusão de diversas propriedades de material; 

• Permite observar efeitos localizados; 

• Permite uma representação simples da solução total.  

Atualmente, esta ferramenta de engenharia com utilização de programas de computador 

adaptados para determinado efeito, apresentam-se essencialmente como programas de análise 

estrutural, programas de geração de malhas e programas de análise de dinâmicas de fluidos. 

Apesar destes softwares serem de interface intuitiva e automatizarem grande parte do processo, 

continua a ser essencial a um engenheiro mecânico conhecer os fatores que influenciam uma 

análise por elementos finitos, principalmente para abordar de forma mais eficiente novos 

problemas com análises menos comuns. Para resolver um problema de análise de uma estrutura, 

inicialmente passa-se por classificá-la quanto à sua geometria, a criação do modelo com as 

características do material constituinte e as ações aplicadas. Posteriormente, o MEF é formulado 
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e aplicado tendo em conta simplificações inerentes a cada tipo de problema. Para definir as 

fronteiras do sistema dentro do modelo computacional, a geração da malha (divisões em espécie 

de grelha que ligam os diversos pontos onde os cálculos serão realizados), é uma das fases mais 

importantes da simulação numérica. Quanto maior o número de pontos em determinada área de 

análise, maior será a precisão dos resultados obtidos para a dada área. De forma a definir 

corretamente o modelo, na fase anterior à análise propriamente dita da estrutura, será necessário 

considerar os seguintes aspetos:  

• Análise dinâmica ou estática – geralmente as ações provocadas sobre as estruturas são 

dinâmicas, onde as forças de inércia não são desprezadas e estão associadas às 

acelerações que os componentes ficam sujeitos, importante no caso de existência de 

acelerações bruscas. Contudo, em grande parte das situações, como no caso de grandes 

estruturas, as ações são aplicadas de um modo suficientemente lento tornando as forças 

de inércia desprezáveis e sendo aceitável optar por uma análise estática. 

• Análise não linear ou linear – é comum considerar os cálculos partindo de uma 

geometria inicial indeformada, sendo linear a relação entre tensões e deformações do 

material que constitui uma estrutura. Caso esta simplificação não seja considerada, 

passa-se para uma abordagem não linear que envolve algoritmos específicos de análise 

não linear do material. 

• Tipo de estrutura – Tendo em conta as diferentes geometrias das estruturas, as 

classificações podem ser: reticuladas, laminares ou sólidas. As estruturas reticuladas 

apresentam-se como barras em que a sua dimensão se resume essencialmente ao seu 

comprimento, típico em problemas de engenharia civil. As estruturas laminares surgem 

como uma geometria em espécie de lâmina, cujo a dimensão da sua superfície é bastante 

superior à sua espessura. As geometrias sólidas são as mais genéricas, não apresentam 

nenhuma dimensão que se destaque. Existe ainda a possibilidade de análise de estruturas 

com geometria axissimétrica, apresentam-se como um sólido ou lâmina de revolução, 

com comportamento axissimétrico em relação ao mesmo eixo. (Azevedo, 2003) 

  



 

36 

 

 

 

 

 

 

3 Estudo da Embalagem Tulipa UN 

3.1 Características da embalagem 

Este trabalho focou-se na embalagem metálica Tulipa UN que a Colep produz atualmente, 

assim como em algumas alterações, sugeridas recentemente, que se pretendem implementar no 

sentido de otimizar o desempenho da mesma. Esta é uma embalagem de médio porte, para o 

mercado doméstico, onde vulgarmente é chamada de “balde” e usado para conter tintas, 

vernizes ou lubrificantes. Todos os seus componentes são feitos em folha-de-flandres, à exceção 

de um aro plástico de segurança que encaixa na região superior junto com o tampo. Essa região 

superior da embalagem apresenta um género de pescoço mais alargado (com altura de 20mm), 

permitindo um melhor acesso ao seu interior, sendo assim mais funcional para o uso de um 

pincel. O corpo da embalagem apresenta um perfil cónico para facilitar o empilhamento durante 

o transporte e o armazenamento dos baldes vazios, permitindo encaixar um balde dentro de 

outro e desencaixar mais facilmente. Ao longo desta dissertação, o termo “balde” será utilizado 

como referência à embalagem Tulipa UN aberta, sem conter os seus componentes de fecho 

(tampo + aro).   

Enquadra-se no grupo de embalagens General Line com o código TL 188 x h, sendo que o “TL” 

representa o nome comercial Tulipa, 188 é o diâmetro interior da abertura da embalagem, em 

milímetros, e “h” deve ser substituído pela altura da embalagem. Existem 3 variantes do Tulipa 

UN, presentes na Tabela 3-1, tendo em conta a sua altura e respetiva capacidade.  

Tabela 3-1 Variantes da embalagem Tulipa UN. 

Altura “h” [mm] Peso [g] Capacidade nominal 

[L] 

Capacidade máxima 

[L] 

157 403 2,5 3,442 

197 447 4,0 4,400 

243 495 5,0 5,518 

 

Em termos de volume de negócio, a embalagem de 5L é o formato Tulipa UN mais vendido 

pela empresa. Como se pode observar no gráfico da Figura 3-1, esta embalagem (com o código 

TL 188x243) corresponde a 67% do total de embalagens produzidas para este formato, em 

2016. 
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Figura 3-1 Representação da percentagem de cada variante no volume de produção total em 2016. 

Esta embalagem metálica é do tipo tambor, com tampo superior amovível, sendo 1A2 o seu 

código UN. Pertence ao grupo de embalagens de 3 peças (fundo, corpo e tampo), contudo é 

composta na realidade por 5 componentes agrupados da seguinte forma: fundo, corpo + argola 

(Figura 3-2), tampo + aro plástico (Figura 3-3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresenta-se de seguida mais algumas características relevantes da embalagem TL 188 UN, 

características essas que foram tidas em conta ao longo do trabalho: 

• Folha-de-flandres utilizada – o tampo, o corpo, a argola e o fundo são os componentes 

metálicos do TL 188 UN fabricados com folha-de-flandres. Pela norma EN 10202, a 

referência da folha-de-flandres utilizada é a TS275, presente no quadro da Figura 2-19. 

Tem como propriedades mecânicas: 275 +/-50 MPa de tensão limite de elasticidade e 375 

+/-50 MPa de tensão de rotura. A espessura e a dureza da folha variam entre componentes, 

sendo estas escolhidas de acordo com a resistência pretendida para cada componente. 

    

• Espessura e dureza dos componentes – a espessura e a dureza dos componentes metálicos 

da embalagem resultam da espessura e dureza da folha-de-flandres que lhes deu origem. 

Neste caso, a argola e o fundo da embalagem apresentam a mesma espessura 0,28 mm e 

dureza T62, pois resultam da mesma folha num o processo de fabrico em simultâneo.   

 

29,3%

3,7%

67,0%

Distribuição da produção das 3 variantes Tulipa UN

157

197

243

Argola 

Corpo 

Tampo 

Aro 

Plástico 

Figura 3-2 Corpo da embalagem com argola cravada. Figura 3-3 Tampo com aro plástico encaixado. 
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Tabela 3-2 Espessura e dureza dos componentes em folha-de-flandres. 

  

 

 

 

 

• O acabamento interior – este tipo de embalagem pode ou não conter verniz no interior 

do corpo e do tampo, dependendo da natureza do produto a transportar. Caso o produto a 

transportar seja de natureza aquosa, há o risco de ocorrer rapidamente corrosão da folha-

de-flandres e nestes casos a embalagem contém no seu interior um verniz protetor anti 

corrosão. No caso de armazenar produtos de base alcoólica, esta embalagem não necessita 

de verniz nas suas superfícies interiores, não existindo o risco de corrosão pelo produto.  

 

• O revestimento exterior – normalmente todos os baldes TL 188 UN apresentam uma 

pintura por litografia na parte exterior do corpo do balde, habitualmente contendo figuras 

e textos alusivos à marca do produto que a embalagem vai conter. Uma camada de verniz 

na superfície exterior, após litografia da folha, também é aplicada para que durante o 

armazenamento e transporte não se verifiquem riscos nem marcas de corrosão. O tampo 

metálico também poderá ser litografado ou apenas conter um verniz interior. 

 

• Tipo de pega – a pega deste tipo de embalagem é composta por dois olhais soldados na 

lateral do corpo do balde, em posição paralela, e um arame de aço preso nos dois olhais. 

 

• Componentes de vedação – neste tipo de embalagem uma boa vedação torna-se 

fundamental para o transporte em segurança do produto perigoso. Para além da importância 

dos vedantes de borracha, presentes na cravação do fundo e na cravação da argola, os 

componentes principais de vedação são: o tampo, o vedante em poliuretano (PU) colocado 

na secção de encaixe do tampo com a argola e o aro de segurança. Este aro encaixa na zona 

superior do tampo e na região inferior da cravação do topo do balde, o que permite assim 

uma melhor fixação do tampo após o processo de fecho e aumenta a resistência da 

embalagem a uma eventual queda. o que permite uma melhor fixação do tampo após o 

processo de fecho e aumenta a resistência da embalagem a uma eventual queda. A correta 

vedação de todos os elementos abordados anteriormente, permite a estanquicidade da 

embalagem. O correto posicionamento do conjunto tampo + aro é essencial para que se 

crie um encaixe correto de todos os elementos presentes na chamada caixa de vedação, que 

pode ser observada em corte na Figura 3-4. O controlo de qualidade, durante o processo 

produtivo dos componentes, presta atenção essencialmente às cotas dos elementos que 

nesta zona encaixam com aperto, nomeadamente o contacto da argola com o tampo, após 

atravessar a saliência do tampo, que está identificada na Figura 3-4 como canal 

descontínuo.  

 

 

 

Componente Espessura [mm] Dureza Rockwell 

Tampo 0,26 T56 

Corpo 0,25 T56 

Argola 0,28 T62 

Fundo 0,28 T62 
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• O aro de segurança – este componente é parte integrante e fundamental da embalagem 

designada por TL 188 UN, revelando-se essencial para garantir a certificação UN. 

Essencialmente nos testes de queda sobre o tampo, este aro permite menor deformação da 

embalagem e consequentemente evita o aparecimento de fugas do líquido transportado. O 

aro plástico de segurança encaixado no tampo é um composto de duas matérias primas com 

adição de um corante. O polímero utilizado é um polipropileno (PP) em 57% da 

percentagem total da mistura, mais 40% de uma borracha de nome comercial Santor ene e 

os restantes 3% são do corante, que neste caso ilustrado é azul. O corante pode apresentar 

outras cores, normalmente de acordo com a cor que o cliente deseja para o aro da sua 

embalagem. Este componente é fornecido aos clientes já encaixado no tampo metálico, 

empilhado sobre outros conjuntos tampo + aro, colocados dentro de caixotes para 

transporte. Este encaixe do aro no tampo é feito por 5 ganchos, presentes na zona interior 

do aro de segurança e visíveis na Figura 3-5, que prendem no rebordo exterior do tampo 

metálico. Salienta-se ainda a existência de 7 secções com duas nervuras inclinadas, também 

no interior do aro, que funcionam como uma espécie de calçadeiras, permitindo facilitar o 

encaixe do dentado interior do aro na cravação superior do balde, no momento de fecho da 

embalagem completa. Uma vez fechada a embalagem, este aro só pode ser removido se for 

danificado permanentemente, funcionando como uma garantia ao consumidor de que o 

produto não foi aberto. Poderá também alertar o consumidor da perigosidade do produto, 

pois funciona como um componente extra de segurança.  

Canal 
descontínuo 

Vedante (PU) 
Aro 

plástico 
(PP) 

Cravação 

Argola 

Pega 
Olhal 

Tampo 

Figura 3-4 Embalagem TL 188 UN de produção atual, após o fecho, com legenda dos componentes principais, 

em corte, da região denominada por caixa de vedação. 
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Figura 3-5 Aro de segurança do TL 188 UN (produção atual). 

 

• Processo de fecho do tampo – o conjunto tampo + aro desta embalagem é fechado no 

balde metálico, após enchimento, com o auxílio de um prato específico de fecho em aço, 

num sistema de cilindro pneumático em que o prato de fecho, algo complexo, exerce força 

em duas fases sequenciadas num curso total de 10mm. Na primeira fase, o avanço de 5mm 

da peça exterior do prato, exerce força no conjunto (tampo + aro) até acontecer o encaixe 

sob pressão do canal descontínuo na argola do corpo do balde. A peça interior do prato 

empurra radialmente a região interior do aro plástico, para facilitar o seu encaixe, que 

ocorre na segunda fase do movimento de avanço vertical do prato, os restantes 5mm. Esse 

encaixe do aro plástico ocorre quando o dentado interior ultrapassa a região da cravação 

do corpo do balde. 

 

 

 

 

 

Ganchos de encaixe Calçadeira 

2ª Fase de fecho 

1ª Fase de fecho 

10mm 10mm 

Cilindro 
pneumático 

Prato de 
fecho 

Zona de 
colocação 
do balde 

Figura 3-6 Máquina de fecho da embalagem atual, identificação dos componentes e fases. 
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• Certificado para o transporte de produtos perigosos – esta embalagem da Colep 

apresenta a homologação UN, para embalagens do tipo tambores metálicos para transporte 

de líquidos perigosos por via terrestre, marítima e aérea. Neste caso o TL 188 UN pode 

transportar líquidos com densidade relativa máxima de 1,6, sendo capaz de suportar um 

valor da pressão hidráulica mínimo de 100 kPa. Esta marcação deve estar assinalada em 

todas as embalagens, neste caso, como se observa na  Figura 3-7, aparece na parte superior 

do aro de segurança. 

 

 

 

 

3.2 Processo de fabrico 

Tal como a grande maioria das embalagens metálicas produzidas na empresa, a embalagem TL 

188 UN é fabricada partindo de folha-de-flandres, cortadas de bobines no denominado corte 

primário. Posteriormente passa por um processo de envernizamento da folha e de impressão 

intitulado por litografia. A folha sofre uma segunda operação de corte, o corte secundário, isto 

tendo em conta as dimensões da aplicação final e sempre no sentido de reduzir o desperdício 

de material após as operações de obtenção dos componentes.  

A conformação plástica, nomeadamente a embutidura, é o principal processo de fabrico 

utilizado na produção dos componentes. A argola e o fundo são componentes que derivam de 

operações na mesma folha-de-flandres, numa linha de produção dedicada, assim como o fabrico 

do tampo que também apresenta uma linha própria. As operações de formação do corpo da 

embalagem realizam-se na linha principal de montagem de todos os componentes. Após a 

formação inicial do tubo ligeiramente cónico que dá origem ao corpo, destacam-se as duas 

operações de cravação, do fundo e da argola. Nesta linha aplica-se ainda verniz em algumas 

zonas da embalagem com importância estrutural, nomeadamente na região de soldadura do 

corpo e na soldadura dos olhais, zonas essas que podem ser mais suscetíveis a corrosão devido 

aos esforços térmicos e mecânicos a que estão sujeitas. No esquema da Figura 3-8, apresentam-

se algumas das principais etapas deste processo de fabrico: 

 

Figura 3-7 Marcação UN da embalagem TL 188 atualmente em produção na Colep. 
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1 - Matéria 
prima

•Bobines de 
folha-de-
flandres

2 - Corte 
primário

•Formação das 
folhas

3 - Litografia

•Aplicação de 
primário e/ou 
verniz

3 - Litografia

•Impressão offset

•Verniz de 
acabamento

4 - Corte 
secundário 

•Corte dos vários 
corpos 
constituintes

5 - Produção 
de fundos e 
argolas

•Mesma folha

•Embutidura

5 - Produção 
de fundos e 
argolas

•Separação dos 
componentes

6 - Produção 
do corpo

•Perfilagem por 
rolos

•Soldadura

6 - Produção 
do corpo

•Conificação

•Formação do 
pescoço

7 - Montagem

•Cravação do 
fundo

•Cravação da 
argola

7 - Montagem

•Soldadura dos 
olhais

•Encaixe da pega

8 - Paletização 
dos baldes

•Forma cónica 
permite encaixe

•Tampos à parte

9 - Controlo 
de qualidade

•Uso de calibres

•Verificação da 
cravação (raio-x)

10 - Produção 
do tampo

•Estampagem

•Formação de 
rebordos

11 - Moldação 
do aro plástico

•Adição do 
corante

•Injeção

12 -Montagem 
do tampo+aro

•Linha 
automática de 
encaixe do aro

Figura 3-8 Esquema com principais etapas do processo de fabrico da embalagem TL 188 UN. 
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3.3 Desafios encontrados 

Dentro da gama de líquidos considerados perigosos, os fabricantes destes produtos pretendem, 

cada vez mais, uma embalagem certificada para transporte de líquidos com maior densidade 

específica. Surge assim a necessidade de desenvolver a solução de produção atual da 

embalagem Tulipa UN, para uma embalagem mais robusta e resistente, capaz de corresponder 

às exigências deste mercado. A marcação UN das embalagens da empresa apresenta grande 

importância para os clientes, demonstrando a qualidade dos seus produtos, para tal, vários 

certificados de homologação têm de ser renovados ou melhorados.  

Nesta situação, os desenvolvimentos implementados na embalagem TL 188 UN têm como 

objetivo alcançar uma marcação UN mais exigente, para transporte de líquidos perigosos com 

uma densidade relativa máxima de 2,0.  

Pela experiência da Colep, sabe-se que a limitação das embalagens Tulipa UN atualmente em 

produção, centra-se na zona de fecho. O ensaio de queda sobre o tampo é o teste mais exigente 

para a obtenção do certificado, pela possível ocorrência de fugas na zona de fecho após a queda. 

Enquadrado no sistema de fecho da embalagem, é no tampo e no aro de segurança que se 

desenvolvem e implementam alterações no decorrer desta otimização da embalagem TL 188 

UN. Na Figura 3-10 observam-se essas alterações implementadas, salientando a zona em corte 

da caixa de vedação.  

O aro plástico de segurança garante uma melhor performance da embalagem no ensaio de queda 

sobre o tampo, demonstrando-se um elemento essencial para permitir suster deformações e 

pressões maiores sem ocorrência de fugas ou fraturas no material. O novo conceito de 

embalagem Tulipa UN passa pela validação de um aro, com alterações no design e num novo 

material, sendo a otimização final da embalagem um dos principais desafios deste trabalho.  

Ao nível da engenharia, surge como desafio o uso de ferramentas e conhecimentos da área de 

engenharia mecânica para a resolução de problemas. A embalagem envolve uma certa 

complexidade geométrica que pode dificultar um estudo analítico do problema. Os 

componentes apresentam formas peculiares, espessuras variáveis, que resultam na sua maioria 

de processos de conformação plástica com várias condicionantes, surgindo zonas com pontos 

críticos de tensão acumulada. Estas condicionantes poderão dificultar a utilização de métodos 

de simulação numérica por computador, ficando como desafio a criação de um modelo de 

análise do problema mais simplificado.  

 

3.3.1 Validação do novo conceito de embalagem otimizada 

No sentido de melhorar a vedação, evitando a ocorrência de fugas após a queda da embalagem 

a uma atura superior (altura de 2,0 metros), implementaram-se as seguintes alterações no tampo: 

- A borracha em poliuretano (PU) do vedante, foi trocada por um vedante em PVC; 

- Adição de um adesivo em toda a extremidade do tampo, por baixo do vedante em PVC. Após 

o fecho por pressão do tampo, este adesivo liga a superfície lateral do tampo à argola; 

- Alterou-se o canal descontínuo na lateral do tampo para um canal contínuo, canal esse que 

permite o encaixe do tampo na argola à pressão. Alteração visível na Figura 3-9. 
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As alterações implementadas no aro de segurança estão presentes na Figura 3-10 e foram as 

seguintes: 

- Alteração no tipo de plástico, passou de uma mistura de 57% polipropileno (PP) com 40% 

borracha (Santoprene) para 98% de polietileno de alta densidade (HDPE com as propriedades 

da Tabela 3-3), os restantes 2% da mistura são para o corante (atualmente de cor azul ou 

vermelha de acordo com os clientes da Colep); 

Tabela 3-3 Ficha técnica com propriedades físicas e mecânicas do HDPE kt 10000 utilizado. (adaptação da ficha 

técnica completa fornecida pelo fornecedor, presente no Anexo A) 

 

 

- O perfil do aro sofreu duas alterações: na região superior apresenta uma saliência que 

possivelmente facilita o fecho da embalagem e na região interior do aro acrescentou-se mais 

material. Esta estrutura interior de reforço que encaixa no perfil em “U” do tampo, torna o aro 

menos maleável e mais resistente às quedas que a embalagem sofre nos ensaios. Segundo alguns 

registos de ensaios preliminares que a empresa efetuou, este aro funciona como uma espécie de 

“pára-choques” que evita a deformação excessiva da embalagem após a queda sobre o tampo, 

mantendo o tampo fechado (encaixado na argola evitando fugas do líquido).  

Solução anterior Solução modificada 

Figura 3-9 Tampo com indicação das alterações implementadas no novo conceito. 
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A abertura da embalagem baseia-se em dois passos apresentados na Figura 3-11, o processo 

deve ser simples para que o consumidor consiga fazer em sua casa. O aro plástico contém uma 

região fragilizada com uma ranhura, e com o auxílio de uma chave de fendas, usada como 

alavanca, é possível partir esta secção e retirar o aro manualmente. O segundo passo é retirar o 

tampo metálico usando também a chave de fendas como alavanca na ranhura existente entre a 

cravação do balde e a extremidade superior do tampo. 

 

Figura 3-11 Esquema com os dois passos para abertura da embalagem. 

Apesar das alterações que se pretendem implementar na embalagem, o processo de fabrico 

mantém essencialmente as suas etapas principais descritas anteriormente na dissertação. 

Existem apenas algumas adaptações a fazer, como no caso da produção do tampo, onde é 

necessário mudar a ferramenta que forma no tampo o canal lateral e adicionar ao processo um 

mecanismo automático de aplicação do adesivo. 

Na produção do aro há essencialmente uma mudança do molde de injeção do plástico, para 

permitir obter o novo perfil, e há uma troca da matéria-prima, adequando-se as condições de 

injeção ao novo material utilizado.  

Partindo destas alterações que se pretendem implementar na nova produção da embalagem TL 

188 UN, tendo em conta ensaios preliminares de fecho e de queda de embalagens modificadas, 

 

Vedante 
(PVC) 

Aro plástico 
(HDPE) 

Adição de 
adesivo 

Canal 
contínuo 

Alterações no 
perfil do aro 

Figura 3-10 Novo conceito de embalagem TL 188 UN, após o fecho, com legenda das alterações 

implementadas. Vista em corte da região denominada por caixa de vedação. 
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já realizados pela empresa, vão surgindo alguns problemas que devem ser encarados como 

desafios. Sendo o objetivo principal conseguir uma nova homologação da embalagem 

otimizada para Y2,0, os dois grandes desafios são: o estudo do processo de fecho com o novo 

aro e o estudo dos ensaios de queda sobre o tampo a 2,0 metros de altura.  

A validação final desta embalagem otimizada, implementando todas as alterações que se 

verificarem benéficas, será na realidade dada pela entidade externa que efetuar os ensaios 

necessários para a homologação. Obtendo a aprovação nos ensaios, será atribuído assim o 

certificado necessário para a Colep poder vender a embalagem. 

3.3.2 Desafios no processo de fecho: 

Fechar corretamente uma embalagem que transporta substâncias perigosas é uma tarefa crucial 

para que posteriormente toda a performance da mesma não seja colocada em causa. O processo 

de fecho desta embalagem metálica deve poder ser realizado de forma automatizada numa linha 

de enchimento, uma vez que a Colep não enche este tipo de embalagem, sendo os próprios 

clientes a encher com os seus produtos nas suas linhas de produção.  

Mudar prato de fecho – a solução de fecho atual torna-se bastante complexa para os clientes, 

uma vez que usa um prato de fecho de duas peças e com dois movimentos diferentes. Este prato 

de fecho específico foi desenvolvido pela Colep, havendo necessidade do cliente o obter e 

aplicá-lo à sua linha de enchimento, o que não provoca grande aceitação. Pretende-se tornar o 

fecho da embalagem um processo mais fácil e simples através de um sistema de cilindro 

pneumático de fecho do tampo à pressão, usando um prato simples e raso como o da Figura 

3-12 que se consiga adequar facilmente à linha do cliente.  

 

Analisar e evitar a ocorrência de deformação – ensaios preliminares efetuados pela empresa 

relatam a ocorrência de deformações permanentes e visíveis no corpo da embalagem, 

concentradas na zona do pescoço inclinado na abertura superior. A deformação ocorre após o 

fecho da embalagem, usando o prato raso, em situações em que o ambiente está bastante frio 

e/ou numa situação em que os componentes tampo + aro estiveram armazenados a baixas 

temperaturas. Surge então necessidade de perceber qual a origem deste problema e tentar 

encontrar uma solução que evite a ocorrência de deformações nas embalagens como as 

apresentadas na Figura 3-13. 

Cilindro 
pneumático 

Prato de 
fecho raso  

Zona de 
colocação 
do balde 

Figura 3-12 Máquina de fecho da embalagem TL 188 UN com novo prato de fecho raso. 
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Figura 3-13 Embalagens TL 188x243 (esquerda) e TL 188x157 (direita) com deformação após o fecho. 

Definir corretamente os parâmetros de fecho – Após o estudo das propriedades que 

influenciam o fecho, como é o caso da temperatura a que está o conjunto tampo + aro, algumas 

especificações técnicas poderão surgir para se conseguir um fecho correto da embalagem. 

Definir essas especificações técnicas de forma correta e fornecê-las aos clientes que efetuam o 

fecho da embalagem, poderá ser uma mais valia para a empresa. Utilizando o processo de fecho 

do tampo à pressão com o auxílio de um prato raso num sistema de fecho com cilindro 

pneumático, surge a necessidade de definir alguns parâmetros para o processo. Encontrar as 

forças corretas de fecho que a embalagem necessita é algo que ainda não foi estudado, sendo 

este um ponto essencial para posteriormente dimensionar corretamente o cilindro pneumático 

a utilizar, sendo este capaz de atingir esse patamar de força encontrado.  

3.3.3 Desafios nos ensaios de queda: 

Para se conseguir o novo certificado de homologação da embalagem para transporte de produtos 

líquidos perigosos de maior densidade (Y2,0), há necessidade de validar os novos ensaios 

previstos nos requisitos. Antes mesmo de submeter as embalagens a testes, nas instalações de 

entidades externas que atribuem o certificado, a Colep dispõe de um laboratório de ensaios com 

todos os equipamentos, onde, previamente numa fase de desenvolvimento e otimização da 

embalagem, realiza todos os testes de homologação necessários. Isto permite despistar 

internamente qualquer falha e realizar ensaios experimentais de protótipos com alterações.  

Sendo o ensaio de queda o mais exigente, é neste ensaio que vão surgindo mais falhas e coloca-

se como desafio do projeto o seguinte ponto: 

Estudar e evitar resultados inconstantes/eliminar desencaixe dos aros – ensaios de queda 

da nova embalagem TL 188 UN a 2,0 metros de altura, realizados anteriormente pela empresa, 

revelaram resultados inconstantes. Nesta fase de desenvolvimento e otimização da embalagem, 

casuais ocorrências de fugas neste ensaio não é o mais preocupante, pois uma correta aplicação 

do adesivo no tampo, já estudada pela empresa (distribuição homogénea do adesivo por toda a 

lateral do tampo), vem corrigir este problema. Após a queda, a falha que mais ocorre e preocupa 

o desenvolvimento da nova solução de aro é o facto de este desencaixar parcialmente da 

cravação do balde, após o impacto do tampo sobre a área de teste. Pretende-se então estudar 

este fenómeno de forma a tentar perceber a origem do problema e alcançar uma possível 

solução.  

Deformações após fecho 
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Figura 3-14 Embalagem com aro desencaixado parcialmente da cravação, após ensaio de queda a 2,0 metros. 

3.4 Estudo de soluções no mercado (Benchmarking) 

Neste sector de embalagens, surgem no mercado europeu várias soluções diversificadas de 

embalagens metálicas com homologação UN para a mesma capacidade entre os 2 e 5 litros. A 

Colep destaca cerca de 6 concorrentes a nível europeu, sendo que dois deles apresentam 

soluções com patentes de livre consulta e que foram analisadas no início deste projeto. Foi 

possível obter um número limitado de amostras dessas duas soluções, ambas contendo um aro 

plástico de segurança no seu tampo tal como a TL 188 UN. Os dois concorrentes analisados 

serão designados por “Concorrente A” e “Concorrente B”, de seguida apresentam-se os 

principais resultados do estudo realizado às embalagens de cada um deles, em comparação com 

a embalagem Tulipa UN da Colep. 

3.4.1 Análise da embalagem do Concorrente A  

Partindo de uma amostra de 3 embalagens do Concorrente A, todas com capacidade para 2,5 

litros, foi possível estudar uma solução de embalagem UN para transporte de líquidos perigosos, 

que se revela semelhante em alguns aspetos da TL 188x157 da Colep, também com 2,5 litros 

de capacidade nominal. Pela análise experimental das amostras obtidas e com recurso às 

especificações técnicas encontradas na página web (Emballator, 2016a), o Concorrente A 

apresenta uma embalagem com as seguintes características:  

Tabela 3-4 Comparação de características entre embalagens UN do Concorrente A e da Colep. 

Produtor: Concorrente A Colep 

Nome comercial:  DuralineTM 180 UN Tulipa 188x157 UN 

Imagem: 

  

Diâmetro [mm]: 180 188 

Desencaixe do 
aro após queda 
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Altura [mm]: 147 157 

Capacidade nominal [L]: 2,5 2,5 

Tipo de cravação do fundo: Cravação dupla Cravação dupla 

Marcação UN: UN/1A2/Y1,6/100/… UN/1A2/Y2,0/100/… 

 

Análise da caixa de vedação – através de um corte efetuado na zona de fecho da embalagem, 

é possível verificar que esta embalagem não apresenta argola, existe uma espécie de 

enrolamento da extremidade superior do corpo (curling). Esta solução mais robusta permite que 

a secção de encaixe do aro na extremidade do balde seja feita numa maior área de contacto, 

como observado na Figura 3-15. Esta característica poderá ser favorável para que o aro não 

desencaixe facilmente após a queda.  

O fecho do tampo dá-se pelo encaixe do canal contínuo, que nesta embalagem também está 

presente no tampo, mas para dentro, encostando diretamente com a parede interior do corpo 

que também apresenta um canal contínuo. A vedação é feita por um vedante sem recurso a um 

adesivo e através de um teste de combustão Beilstein determinou-se a natureza do vedante. A 

borracha funde e arde com chama amarela, com fumos esbranquiçados e sem cheiro 

característico, a borracha vai projetando algum material incandescente, portanto conclui-se que 

é um poliuretano. 

 

Figura 3-15 Secção em corte da caixa de vedação da embalagem do Concorrente A. 

Análise de espessuras e durezas – retirando algumas amostras de cada componente da 

embalagem, fez-se uma análise ao tipo de folha-de-flandres utilizada para fabrico dos 

componentes. Após medições da espessura com recurso a um micrómetro digital e medições de 

dureza da folha através de um durometro analógico, apresentam-se os seguintes resultados: 

Tabela 3-5 Comparação de espessura e dureza das folhas usadas para fabrico dos componentes das embalagens. 

Componente 
Espessura [mm] Dureza Rockwell 

Concorrente A Colep Concorrente A Colep 

Tampo 0,243 0,256 (0,26) T61 T56 

Corpo 0,243 0,248 (0,25) T56 T56 

Argola n/a 0,275 (0,28) n/a T62 

Fundo 0,302 0,275 (0,28) T56 T62 
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Pela análise da Tabela 3-5 verifica-se que a embalagem do Concorrente A usa folha com maior 

espessura no fundo, assim como a embalagem da Colep quando comparada com os outros 

componentes. Em termos de dureza o componente com folha mais dura é o tampo no caso do 

Concorrente A, na embalagem da Colep é o fundo e a argola que apresentam maior dureza.    

 

Análise ao aro de segurança – consultando a patente da embalagem UN do Concorrente A e 

comparando com o aro da amostra recolhida, verifica-se que este aro já sofreu alterações na sua 

estrutura. Na Figura 3-16 é possível observar que o aro novo apresenta um reforço interior com 

uma espécie de alhetas, no mesmo material e assinaladas a cinzento na figura da direita. Esta 

estrutura de reforço interior do aro encaixa no perfil em “U” do tampo, permite assim uma 

maior resistência a esforços radiais que a embalagem possa sofrer. (United States Patente Nº 

US 8,689,997 B2, 2014) Esta alteração assemelha-se com o reforço interior que o novo aro da 

embalagem da Colep contém, indiciando assim uma melhoria na performance da embalagem 

após queda sobre o tampo. 

 

Figura 3-16 Comparação entre o aro da embalagem DuralineTM 180 UN com o representado na patente. 

Adaptado de (United States Patente Nº US 8,689,997 B2, 2014).  

 

Quanto ao material utilizado no aro, a mesma patente refere que é um plástico com 

características um pouco elásticas, com boa resistência e boa estabilidade dimensional. Não 

referindo especificamente a designação do material, apenas salienta ser um termoplástico 

apropriado para moldação por injeção. (United States Patente Nº US 8,689,997 B2, 2014)  

Não só para tentar determinar especificamente o material do aro da embalagem DuralineTM 180 

UN, mas também para comparação direta de propriedades mecânicas com o aro da Colep, 

criaram-se dois provetes com dimensões quase iguais, representados na Figura 3-17. Um 

provete foi criado diretamente da amostra do aro do Concorrente A (provete azul), o outro foi 

criado exatamente da mesma forma, mas a partir de um aro em HDPE da Colep (provete 

vermelho). O resultado do ensaio do provete da Colep poderá ser comparado com as 

propriedades identificadas na ficha técnica do material, no anexo A. Com esses provetes 

efetuaram-se os respetivos ensaios de tração, adaptando a máquina de tração/compressão da 

Figura 3-18, presente nas instalações da empresa. Efetuou-se o registo dos gráficos força vs. 

deslocamento dos dois materiais, presentes para análise na Figura 3-19, onde também se 

evidenciam as condições iniciais impostas à máquina de ensaios. 
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Figura 3-17 Provetes dos aros antes e depois do ensaio de tração. O vermelho pertence ao aro da Colep e o azul 

pertence ao aro da embalagem do Concorrente A. 

 

Figura 3-18 Ensaios de tração do provete do aro HDPE kt 10000 da Colep e do provete do aro do Concorrente A.  

 

Figura 3-19 Gráficos força vs. deslocamento resultantes dos ensaios de tração aos dois aros. 

Partindo do registo gráfico da figura anterior e tendo em conta a secção inicial medida nos 

provetes, foi possível traçar o gráfico da Figura 3-20. Pela curva de tendência polinomial dos 

pontos (tensão, deformação) calculados para cada material dos dois aros, foi possível uma 

representação aproximada do gráfico tensão vs. deformação de cada material. Pela análise dos 

resultados dos gráficos, pode-se afirmar que o HDPE kt 10000, do aro Colep, é mais resistente 

e alonga mais em regime plástico do que o polímero do aro do Concorrente A. As principais 

propriedades mecânicas, calculadas após os ensaios de tração, estão presentes na Tabela 3-6.   
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Tabela 3-6 Propriedades mecânicas calculadas após ensaios de tração dos aros. 

Aro COLEP (HDPE kt 10000) Aro Concorrente A 

Tensão Limite Elasticidade (σE) 28,21 MPa Tensão Limite Elasticidade (σE) 17,06 MPa 

Deformação Máxima 130,00 % Deformação Máxima 87,50 % 

E (calculado) 0,47 GPa E (calculado) 0,38 GPa 

E (real) 1,05 GPa E (real) ? GPa 

Comparando com a ficha técnica do HDPE kt 10000 disponibilizada pelo fornecedor desta 

matéria prima, conclui-se que os resultados do ensaio de tração do aro Colep, não coincidem 

com os valores teóricos. Apenas a tensão limite de elasticidade coincide com os 29 MPa 

apresentados pelo produtor, no caso do módulo de Young o valor determinado foi cerca de 53% 

inferior. Isto leva-nos a concluir que este ensaio de tração, não forneceu resultados fiáveis para 

descobrir concretamente o material usado no aro do Concorrente A. Pode-se então optar por 

uma análise mais qualitativa entre os dois materiais.   

 

Figura 3-20 Gráfico com curvas de tendência polinomial da tensão vs. deformação dos materiais dos aros, 

(Valores calculados com base nos resultados experimentais dos ensaios de tração).  

Pela observação das curvas de tendência da tensão vs. deformação dos dois materiais, podemos 

concluir que o HDPE kt 10000 é mais rígido (declive mais acentuado na curva do gráfico). O 

aro da Colep revela-se então um aro mais rígido e resistente do que o aro do Concorrente A. 

Tendo em conta os resultados deste ensaio de tração e as referências ao material na sua patente, 

haverá a forte possibilidade de o material do aro do Concorrente A ser um material 

termoplástico com baixa rigidez, como é o caso de um polietileno de baixa densidade (LDPE) 

ou até um PP com adição de um elastómero. 

Análise ao fecho da embalagem – à primeira vista o aro da amostra estudada da embalagem 

DuralineTM 180 UN parece ter um encaixe bastante semelhante ao do aro da embalagem Tulipa 

UN. Nas instruções fornecidas pelo Concorrente A, presentes em (Emballator, 2016b), referem 

que o fecho da embalagem é feito no convencional processo de pressão do tampo com um prato, 

por ação de um cilindro pneumático, tal como o novo processo de fecho que a Colep quer 

implementar na embalagem TL 188 UN. No mesmo documento fornecido, também referem as 

seguintes especificações técnicas para os seus clientes fecharem corretamente a embalagem:  

- Colocar o tampo centrado no cimo do balde; 

- A força de fecho necessária para pressionar o tampo com aro é de aproximadamente 4000 N; 
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- Para um fácil encaixe do conjunto tampo + aro, estes devem estar pelo menos à temperatura 

de 20 ºC. Contudo, se estes componentes estiveram armazenados num local frio, eles devem 

ser colocados numa sala com ambiente controlado, a cerca de 25 ºC pelo menos, durante 24 

horas antes de fechar a embalagem. (Emballator, 2016b) 

Estas especificações técnicas revelam-se interessantes, pois o facto de referir uma temperatura 

mínima ideal para o fecho evidencia que este produtor pode também enfrentar problemas no 

fecho de embalagens em ambiente frio. A referência a uma força de fecho teórica é outro 

indício, sendo que neste caso poderá evitar problemas de deformação de embalagens por 

aplicação de força excessiva.  

Análise de ensaios de queda – Estando limitado à pequena amostra de 3 embalagens do 

concorrente A, realizou-se um ensaio de queda a 1,6 m de altura (correspondente à certificação 

da embalagem). Este ensaio foi bem-sucedido, não se tendo observado fugas de líquido após o 

tempo mínimo exigido pelo ensaio. Com as restantes amostras, optou-se por realizar uma 

análise comparativa de ensaios de queda a 1,8 m de altura, para avaliar a sua performance numa 

situação mais extrema, em comparação com as duas soluções de embalagens da Colep: a 

embalagem Tulipa UN, denominada “versão antiga” (homologação Y1,6), e a embalagem com 

as alterações implementadas no novo conceito, denominada como “nova versão”. As 

embalagens deformadas após o impacto resultante do ensaio de queda a 1,8 metros de altura, 

podem ser observadas na Figura 3-21.  

 

 

Figura 3-21 Embalagens Tulipa UN da Colep e embalagem UN do Concorrente A, após ensaio de queda a 1,8 m 

de altura. 

Neste ensaio de queda a 1,8 metros de altura, todas as embalagens aguentaram sem fuga exceto 

a Tulipa UN “versão antiga”. Era previsto esta solução de embalagem falhar neste teste de 

queda, uma vez que foi apenas concebida para resistir à queda de 1,6 metros. Formaram-se 

vincos acentuados no tampo e na argola do balde, surgindo fugas. Por sua vez, a “nova versão” 

da embalagem Tulipa UN da Colep teve um bom desempenho, observa-se que o reforço 

estrutural no interior do aro permitiu aumentar a resistência à queda, não se verificando vincos 

acentuados no tampo. A solução de embalagem UN do Concorrente A, apesar de ser 

homologada apenas para uma queda a 1,6 metros, revelou-se uma solução resistente e estanque 
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à queda de 1,8 metros de altura. Notaram-se vários vincos no tampo pois este aro das amostras 

não continha o reforço interior mencionado na patente. Após queda, nenhum aro desencaixou 

no momento do impacto, no aro da embalagem do Concorrente A, a solução mais robusta e 

saliente na extremidade superior do balde, permite que a secção interior de encaixe do aro seja 

feita numa maior área de contacto, dificultando a sua saída.  

 

3.4.2 Análise da embalagem do Concorrente B 

Na Tabela 3-7 Comparação de características entre embalagens UN do Concorrente B e da 

Colep.Tabela 3-7 apresentam-se algumas características da embalagem UN de 5 litros do 

Concorrente B. Essas características foram determinadas através do estudo de uma amostra 

dessa mesma embalagem e pela consulta da página web do Concorrente B (Baltic Packaging, 

2011). Neste tipo de embalagem, o que desperta mais interesse de análise é a forma peculiar da 

estrutura do seu aro de segurança. 

 

Tabela 3-7 Comparação de características entre embalagens UN do Concorrente B e da Colep. 

Produtor: Concorrente B Colep 

Nome comercial:  Consoe® Uni cans Tulipa 188x243 UN 

Imagem: 

  

Diâmetro [mm]: 202,5 188 

Altura [mm]: 218,4 243 

Capacidade nominal [L]: 5,0 5,0 

Tipo de cravação do fundo: Cravação dupla Cravação dupla 

Marcação UN: UN/1A2/Y1,6/100/… UN/1A2/Y2,0/100/… 

 

Análise ao aro de segurança – a embalagem do Concorrente B está protegida por patente, por 

isso a sua consulta serviu essencialmente para analisar algumas das características interessantes 

que este aro apresenta. É inserido no canal com perfil em “U” do tampo e colado com um 

adesivo. O aro tem uma estrutura com 6 saliências inclinadas, na parte superior, designadas 

como uma espécie de orelhas. Essas 6 orelhas estão distribuídas de forma a que, no momento 

da queda, pelo menos uma orelha contacte primeiro com a área de impacto.  
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Figura 3-22 Imagens da amostra do aro plástico do Concorrente B (esquerda). Representação em corte do aro, 

com idicação das forças aplicadas em queda da embalagem sobre o tampo (esquerda). Adaptado de (Dinamarca 

Patente Nº WO/2016/124637, 2016).  

O ângulo de inclinação da orelha é aproximadamente 45º em relação ao eixo vertical, podendo 

variar consoante o material utilizado no aro. Na queda da embalagem, essa inclinação permite 

distribuir em duas direções a força de impacto com o solo, na direção radial e axial ao tampo 

(representado no diagrama de forças da Figura 3-22). Essa espécie de orelha funciona então 

como uma mola na queda da embalagem, mesmo que se parta é capaz de absorver energia do 

impacto. Assim, não permite a transmissão dessa energia aos restantes componentes da 

embalagem, prevenindo a ocorrência de deformações excessivas. O tipo de material utilizado 

para a produção do aro deve ter em conta uma certa resistência mecânica e rigidez, que seja 

capaz de conferir ao aro essa função de mola descrita anteriormente. Um material aconselhado 

na patente é o polipropileno, que apresenta não só uma adequada rigidez e resistência mecânica, 

mas também proporciona alguma resiliência e elasticidade para dar um bom efeito de 

amortecimento na queda. (Dinamarca Patente Nº WO/2016/124637, 2016) 

Análise do ensaio de queda – efetuou-se um ensaio de queda sobre o tampo, a uma altura de 

1,6 metros, com a amostra de embalagem deste Concorrente B e não se verificaram fugas. Em 

termos estatísticos um ensaio é muito reduzido para tirar conclusões, contudo há alguns aspetos 

a salientar da performance da embalagem. O aro não partiu nem se desencaixou do tampo, as 

deformações mais evidentes foram no tampo que ficou relativamente côncavo na sua região 

interior (Figura 3-24). O corpo do balde não apresenta deformações muito acentuadas, menores 

até do que comparativamente às apresentadas pela embalagem TL 188x243 UN da Colep, para 

a mesma altura. A explicação poderá ser o facto de as orelhas do aro conseguirem distribuir 

mais a força do impacto na direção radial do que na direção axial. Pela filmagem em câmara 

lenta da queda consegue-se observar um pequeno ressalto da embalagem, logo após o embate 

da orelha do aro na zona de impacto. Na Figura 3-23 está visível a sequência do movimento 

com o ressalto (imagem 3) observado no vídeo do ensaio de queda. Tal como o funcionamento 

de uma mola, a embalagem teve um pequeno momento de mudança de sentido do movimento, 

começando a subir e voltando logo depois a cair novamente.  
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Figura 3-23 Sequência de frames do vídeo do ensaio de queda da embalagem do Concorrente B. 

 

 

Figura 3-24 Amostra de embalagem do Concorrente B após ensaio de queda. 
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4 Desenvolvimentos e Ensaios  
Este projeto de otimização do sistema de fecho da embalagem Tulipa UN, parte do 

desenvolvimento de alterações em componentes já anteriormente abordados. Para se obterem 

oportunidades de melhoria na embalagem, surge a necessidade de realizar ensaios para estudo 

dos problemas que ocorrem. Esta otimização divide-se em dois grandes estudos: o estudo do 

processo de fecho, e o estudo dos ensaios de queda. 

Apenas foram usados em ensaios, como objeto de estudo, as embalagens Tulipa UN com altura 

nominal 243 e com altura nominal 157, por serem as soluções de maior e de menor capacidade, 

respetivamente. Estes poderão evidenciar comportamentos diferentes em alguns dos ensaios, o 

que será relevante para o projeto. O balde com altura 197, sendo uma capacidade intermédia, 

prevê-se um comportamento nos ensaios também intermédio, portanto, foi excluído das 

análises.  

Para todos os testes e ensaios experimentais, caso fosse necessário encher a embalagem com 

água, a capacidade preenchida teve em conta o especificado para ensaios de homologação. 

Nesta situação, a percentagem a encher será de 98% da capacidade máxima da embalagem, 

esses valores estão presentes na Tabela 4-1.  

Tabela 4-1 Indicações de peso e capacidade das embalagens usados nos ensaios. 

Altura “h” 

[mm] 

Massa da embalagem cheia 

com água a 98% [kg] 

Capacidade 

máxima [L] 

Capacidade usada nos 

ensaios [L] 

157 3,78 3,44 3,37 

243 5,90 5,52 5,41 

Para ensaios experimentais e estudos de comparação de soluções, utilizaram-se componentes 

de lotes de produção normal, previamente medidos, para garantir que as suas dimensões 

respeitavam as tolerâncias das especificações da empresa. Para todas as análises, comparações 

ou previsões, foi usado o valor nominal das cotas especificadas nos desenhos técnicos. Não foi 

estudado o efeito de variações introduzidas pelas tolerâncias, contudo a tolerância de fabrico 

real está na ordem das décimas de milímetro e a produção apresenta grande consistência 

dimensional dentro de cada lote. 

4.1 Estudo da resistência à compressão 

Encontrar experimentalmente um valor para o limite de compressão axial e um valor limite de 

compressão radial da nova embalagem Tulipa UN, poderá ser interessante no estudo dos ensaios 

de queda. Quando a embalagem cai sobre o tampo, atinge a zona de impacto com uma certa 

inclinação. A força de reação ao impacto que a embalagem sofre, pode ser decomposta numa 

componente com direção radial e outra componente com direção axial, tendo em conta a 

geometria da embalagem. Para o estudo do processo de fecho, o valor experimental do limite 

de compressão axial é o mais relevante, uma vez que, no momento de fecho, apenas se exerce 

força nessa direção axial da embalagem.  
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Para melhor perceção desses limites mecânicos da embalagem em estudo, utilizou-se uma 

máquina de ensaios à compressão existente na Colep (Figura 4-5). Esta máquina apresenta 

10.000 N como limite máximo de força aplicada, permitindo o registo da força em função do 

deslocamento, sob a forma de gráfico. 

Compressão radial  

Tendo em conta alterações no aro de segurança, para verificar se existe efetivamente um 

aumento da resistência da embalagem na sua direção radial, para este ensaio experimental, 

consideraram-se as seguintes amostras de embalagens Tulipa UN (h=157 e h=243): 1- com o 

aro novo (HDPE), 2- com o aro antigo (PP + borracha) e 3- embalagens sem aro. As embalagens 

foram deitadas em posição horizontal, com o tampo alinhado na vertical entre os pratos de 

compressão.   

 

Figura 4-1 Resultados do ensaio de compressão radial da embalagem Tulipa UN h=157 e h=243. (1- Com aro 

novo HDPE, 2- Com aro antigo PP, 3-  embalagem sem aro). 

Após análise dos gráficos da Figura 4-1, verifica-se que entre os ensaios com as mesmas 

características, os resultados de compressão radial foram muito semelhantes entre as duas 

embalagens com alturas diferentes. Isso já seria previsível uma vez que a embalagem Tulipa 

UN mantém exatamente igual todas as dimensões da zona superior, independentemente da sua 

altura. A embalagem mais resistente a esforços radiais é a que utiliza o aro novo em HDPE 

(ensaio 1), registando para as duas alturas uma resistência máxima de cerca de 2400 N. Após 

este valor o tampo começou a dobrar pela sua zona central, provocando a deformação que está 

visível na imagem do canto superior direito da Figura 4-1. No ensaio 2 e 3, os gráficos de 

compressão foram muito semelhantes, não se tendo verificado um pico de força. A deformação 

foi visível no decorrer dos ensaios e foi igual para 2 e 3, concentrando-se nas extremidades do 

tampo em contacto com os pratos de compressão, achatando este na região em “U” do perfil do 

tampo. O aro antigo em PP praticamente não oferece nenhuma oposição a esforços de 

compressão do tampo. A justificação para esta ocorrência, está representada na Figura 4-2, o 

aro antigo em PP não apresenta o reforço interior que encaixa no perfil em “U” do tampo. 
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Conclui-se que o reforço estrutural no interior do novo aro, poderá ser benéfico na performance 

desta nova embalagem Tulipa UN nos ensaios de queda. Podendo resistir melhor à componente 

radial da força que resulta do impacto. 

 

Figura 4-2 Comparação, em corte, do aro novo com reforço encaixado no perfil em “U” do tampo (esquerda), 

com corte de aro antigo em PP (direita). 

 

Compressão axial 

Para determinar a força limite de compressão axial que a embalagem resiste, testaram-se as 

seguintes amostras, para as duas alturas do Tulipa UN em estudo: 1- Embalagem com aro; 2- 

Embalagem sem aro; 3- Só corpo da embalagem.   

 

Figura 4-3 Resultados do ensaio de compressão axial do Tulipa UN h=157. (1- embalagem com aro, 2- 

embalagem sem aro, 3- Só corpo da embalagem). 

 

Figura 4-4 Resultados do ensaio de compressão axial do Tulipa UN h=243. (1- Embalagem com aro, 2- 

Embalagem sem aro, 3- Só corpo da embalagem). 



 

60 

 

Após análise dos elementos da Figura 4-3 e da Figura 4-4, verificou-se que a embalagem sob a 

forma de balde, ou seja, apenas o corpo sem o conjunto tampo + aro (ensaio 3), é menos 

resistente a cargas axiais. Os limites de compressão axial, registados nessa situação, foram 9560 

N (h=157) e 9500 N (h=243), valores muito próximos entre si. Na compressão do ensaio 1 

(embalagem com tampo + aro), as embalagens deformaram para um valor de compressão 

próximo dos 10000 N. No caso da compressão do ensaio 2 (embalagem com tampo sem aro), 

não se conseguiu determinar a força máxima de resistência. A máquina atingiu o seu valor 

máximo de carga de 10000 N antes de observar deformação visível no exterior da embalagem. 

O tampo afunda em relação à argola, deformando esta, mas não se torna visível exteriormente.   

Para efeitos de estudo no restante trabalho, considerou-se 9500 N como a força limite que a 

embalagem Tulipa UN resiste axialmente à compressão. 

4.2 Estudo do processo de fecho 

A verificação do fecho da embalagem era feita de forma empírica, apenas com o registo de 

“OK”, caso o fecho ocorra corretamente sem deformação, ou “NOK” se for verificada alguma 

deformação num componente da embalagem. Usando apenas este tipo de registo, perde-se 

alguma informação com interesse, a indicação das forças reais necessárias para o fecho seria 

uma mais valia neste caso. O registo de algum tipo de dados quantitativos permite-nos comparar 

condições no processo de fecho e até diferentes soluções de componentes, com mais eficácia. 

Tendo em conta o novo processo de fecho da embalagem usando um prato raso, adequou-se 

uma máquina de compressão, existente nas instalações da Colep, para a realização de ensaios 

de fecho. Esta máquina de compressão apresenta um prato fixo (inferior) e um prato móvel 

(superior) que avança de acordo com a velocidade definida inicialmente para o ensaio. A 

embalagem é colocada centrada entre estes dois pratos rasos, com o conjunto tampo + aro 

pousado e alinhado com o topo do balde, como se observa na Figura 4-5. 

 

Figura 4-5 Máquina de compressão a realizar um ensaio de fecho da embalagem. 
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Conforme já referido, esta máquina de compressão apresenta um limite máximo de força de 

10.000 N e permite o registo, sob a forma de gráfico, das forças aplicadas durante o seu 

funcionamento. A carga é aplicada pelo deslocamento do seu prato móvel, que neste ensaio, 

contacta com o relevo superior do aro, pressionando o conjunto aro + tampo contra a cravação 

superior do balde, permitindo assim o encaixe desse mesmo conjunto. Este ensaio de fecho 

descrito, apresenta como objetivos:  

– Analisar a ocorrência ou não de deformação na embalagem;  

– Analisar o gráfico de força vs. deslocamento obtido.  

Um exemplo deste tipo de gráfico força vs. deslocamento registado pela máquina de 

compressão, está presente na Figura 4-6. Estão assinalados dois pontos (picos de força) onde 

ocorre o fecho do tampo e o fecho do aro, respetivamente. Torna-se então possível determinar 

a força de fecho necessária para o tampo e para o aro, forças essas que são designadas pela sigla 

FF. Considera-se para FF da embalagem, o pico máximo registado em todo o gráfico obtido no 

ensaio. Neste caso apresentado seria a FF correspondente ao encaixe final do aro, FF = 3015 N.  

 

Figura 4-6 Exemplo de gráfico força vs. deslocamento, obtido após ensaio de fecho da embalagem Tulipa 

188x243 UN. Com destaque da FF do tampo e da FF do aro. 

Neste gráfico anterior, estão assinaladas três zonas distintas que explicam a sequência do 

processo de fecho da embalagem, com o prato raso. Na primeira zona assinalada a azul, ocorre 

a aproximação ao balde do conjunto tampo + aro. O canal continuo do tampo exerce força sobre 

a argola, até a ultrapassar, provocando o encaixe à pressão do tampo. Posteriormente, na zona 

assinalada a amarelo, dá-se o encaixe final do aro na cravação superior do balde. Nesta zona do 

gráfico, poderão aparecer entre um a dois picos de força, dependendo se o encaixe do aro 

acontece de maneira uniforme em toda a sua região interior de encaixe, ou em dois momentos 

seguidos, primeiro num ponto de encaixe e só depois noutro. Normalmente é nesta zona amarela 

do gráfico onde se localiza o pico máximo da FF da embalagem. Na região alaranjada do gráfico 

a embalagem já se encontra fechada, ocorrendo então compressão de toda a embalagem até ao 

limite de força ou deslocamento imposto no ensaio, que sendo atingido, faz a máquina de 

compressão parar automaticamente. Esta força aplicada em excesso é absorvida pela 

embalagem, até atingir o seu limite de resistência mecânica, sendo que nessa altura poderá 

ocorrer deformação na secção mais critica do corpo da embalagem.  

 

 

Zona de encaixe do 

tampo na argola 

 

Zona de compressão da 

embalagem (já fechada) 

Zona de encaixe do aro 

na cravação do balde 
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Para a realização do ensaio de fecho, há condições iniciais que se têm de definir na máquina de 

compressão. No caso da máquina de fecho desenvolvida com cilindro pneumático e prato raso, 

a velocidade de fecho atingida é alta. Na máquina de compressão, o prato móvel não atinge essa 

mesma velocidade, tendo-se usado para o ensaio de fecho a velocidade máxima que a máquina 

de compressão atinge: 499,0 mm/min. Após alguns ensaios de teste para ajuste de outros 

parâmetros, verificou-se que nenhum pico de FF ultrapassou os 5.000 N, ficando este valor 

definido como limite máximo de força a atingir. Marcando o zero do prato móvel, quando 

encostado na região superior do aro, verificou-se que o fecho completo da embalagem ocorre 

normalmente entre os 7 mm e os 8 mm de deslocamento. Decidiu-se então limitar o prato móvel 

até aos 9 mm de deslocamento máximo, tornando estas condições suficientes para que a 

embalagem Tulipa UN feche automaticamente na máquina de compressão.  

4.2.1 Ensaios de fecho com influência da temperatura 

Para ser possível analisar a ocorrência de deformação nas embalagens, durante o processo de 

fecho, principalmente a baixas temperaturas, realizaram-se 3 ensaios de fecho com 

temperaturas diferentes. Utilizou-se uma amostra de 10 embalagens para cada ensaio, 

analisando as embalagens de altura h = 157 e h = 243, separadamente. As temperaturas médias 

usadas nos três ensaios foram: 18ºC (20 tampos + aros a temperatura ambiente), 7ºC (20 tampos 

+ aros arrefecidos no frigorífico) e 3ºC (20 tampos + aros arrefecidos no congelador). Todas as 

amostras arrefecidas de tampos com aro encaixado, foram armazenadas dentro de uma mala 

térmica durante a execução dos ensaios. Para registar a temperatura, a medição foi efetuada 

com auxílio de um termopar. Fizeram-se três medições no interior da mala térmica, para cada 

ensaio, e a temperatura que se assumiu para cada situação de ensaio foi a média aritmética 

dessas três medições.  

Após cada ensaio, analisou-se a ocorrência de deformações visíveis na região de fecho da 

embalagem. As amostras utilizadas nos ensaios a diferentes temperaturas, foram registadas com 

“OK” ou “Deformada”. A distribuição destas ocorrências, tendo em conta a diminuição da 

temperatura, está presente na Figura 4-7 e na Figura 4-8, para a embalagem de altura 157 e para 

a de altura 243, respetivamente.  

 

 
 

Figura 4-7 Ensaio de fecho da embalagem TL 188x157 UN a diferentes temperaturas. Análise gráfica da 

ocorrência de deformações, por arrefecimento do conjunto tampo + aro. 
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Figura 4-8 Ensaio de fecho da embalagem TL 188x243 UN a diferentes temperaturas. Análise gráfica da 

ocorrência de deformações, por arrefecimento do conjunto tampo + aro. 

À temperatura de 18ºC, considerada a temperatura ambiente do ensaio, todas as embalagens 

Tulipa UN, independentemente da altura, fecharam corretamente sem se verificar qualquer 

deformação. Há maior ocorrência de embalagens deformadas à medida que vamos diminuindo 

a temperatura do conjunto tampo + aro. Confirma-se assim a sensibilidade que o processo de 

fecho desta embalagem tem, face às variações de temperatura de armazenamento dos 

componentes de fecho (tampo + aro). A situação mais crítica ensaiada, onde 70% da amostra 

de embalagens deformou, foi à temperatura de 3ºC para as embalagens do formato mais 

pequeno (h=157). Estes resultados indiciam uma menor resistência da embalagem mais 

pequena (h=157), face à embalagem maior (h=243), algo que não se conseguiu comprovar nos 

ensaios de compressão axial, estudados inicialmente. Contudo, todas as embalagens que 

deformaram nestes ensaios, apresentaram a deformação na mesma região. Na imagem do balde 

deformado da Figura 4-8, pode-se observar que essa região é na parte superior do corpo do 

balde, na zona de inclinação da abertura “Tulipa”. A inclinação lateral do corpo da embalagem 

Tulipa UN h=157 é mais acentuada do que a inclinação do h=243, isto poderá influenciar um 

pouco a resistência à compressão axial. 

Todos os gráficos força vs. deslocamento foram analisados para determinação da força de fecho 

(FF) de cada amostra em estudo. Esses gráficos foram obtidos nos ensaios de fecho, realizados 

na máquina de compressão, e podem ser consultados no Anexo B. Foram determinados os 

valores médios da FF registada na amostra de cada ensaio a temperaturas diferentes. Esses 

valores médios da FF estão presentes nos gráficos da  

Figura 4-9. A análise das FF torna-se essencial para uma melhor perceção da real influência, 

que a redução da temperatura do conjunto tampo + aro, tem no processo de fecho da 

embalagem. 
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Figura 4-9 Análise gráfica da influência da temperatura nos valores médios da FF. (embalagens h=157 e h=243). 

A média da FF necessária para fechar a embalagem a 18ºC foi de 3200 N para a embalagem 

maior (h=243) e de 3100 N para a embalagem pequena (h=157). Nos dois casos foi verificado 

um aumento da FF necessária, à medida que baixamos a temperatura do tampo + aro. Uma 

redução de 13ºC na temperatura (de 18ºC para 3ºC), provocou um aumento significativo na 

média das FF verificadas nos ensaios experimentais de fecho. Esse aumento foi semelhante para 

os dois tamanhos, cerca de 22% superior para a embalagem h=243 e cerca de 21% superior para 

a embalagem h=157. Este comportamento não é desejável, prejudica de forma significativa o 

processo de fecho da embalagem Tulipa UN.  

Pretende-se uma FF relativamente baixa para não haver risco de deformação, deverá ser um 

valor distante, e naturalmente inferior, ao valor (obtido experimentalmente) da força máxima 

de compressão axial, que a embalagem resistiu, cerca de 9500N. que o corpo desta embalagem 

aguenta. Será importante estudar a possível causa deste problema, partindo do princípio que 

existe algum efeito no conjunto tampo + aro, desencadeado pela baixa temperatura. 

4.2.2 Ensaio piloto de aplicação de carga localizada 

No processo de fecho da embalagem com o prato raso, torna-se importante centrar corretamente 

o conjunto tampo + aro, em relação à abertura do balde. Isto permitirá que a carga axial, aplicada 

pela ação do prato raso, seja uma carga axial distribuída uniformemente em todos os pontos de 

contacto, entre as 7 secções de encaixe (denominadas por “calçadeiras” na Figura 4-10) e a 

periferia da cravação superior do balde. Caso esta carga axial se localize/concentre com mais 

intensidade, numa única calçadeira, ou até num gancho de encaixe que fique 

desalinhado/trilhado na caixa de fecho, poderá originar deformação no corpo do balde.  

 

Figura 4-10 Pormenores da estrutura do aro que permitem o seu encaixe nos restantes componentes da embalagem. 
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Este fenómeno de carga localizada foi alvo de um ensaio, 

solicitando o balde à compressão apenas numa pequena secção da 

sua abertura. Foi utilizado um íman de ferrite com 10mm de 

diâmetro (dimensão igual à largura de uma calçadeira), 

posicionado na periferia da cravação superior do balde, em quatro 

alinhamentos verticais diferentes. Esses diferentes alinhamentos 

podem ser observados na Figura 4-12. O registo dos gráficos força 

vs. deslocamento, permitiu a identificação de zonas do balde com 

maior ou menor resistência à compressão axial. Esses valores 

obtidos estão presentes nos gráficos da Figura 4-14 e Figura 4-15. 

 

Figura 4-12 Baldes deformados após ensaios de carga localizada. Indicação das 4 zonas onde se aplicaram as 

cargas. 

Observando a deformação que o balde apresenta, após os ensaios nas diferentes zonas, 

reconhecem-se bastantes semelhanças com a deformação que ocorre nas embalagens dos 

ensaios de fecho a frio. Continua a ser na região superior inclinada, no pescoço do balde, onde 

surgem vincos visíveis na Figura 4-13. Isto pode indiciar que, nos ensaios de fecho a frio, há 

maior probabilidade de ocorrência de fenómenos de carga localizada.  

 

Figura 4-13 Comparação de deformações da embalagem fechada a frio (esquerda), com as deformações dos 

baldes sujeitos a cargas localizadas (direita).  

Íman de 
ferrite 

Figura 4-11 Íman de ferrite 

posicionado para ensaio de 

carga localizada. 
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Figura 4-14 Ensaio de carga localizada em 4 pontos da embalagem TL 188x243 UN. 

 

Figura 4-15 Ensaio de carga localizada em 4 pontos da embalagem TL 188x157 UN. 

Nestes ensaios com carga axial localizada numa secção da cravação superior do balde, 

verificou-se que a embalagem mais pequena (h=157) é menos resistente do que a maior 

(h=243). Cerca de 9% menos resistente, tendo em conta os dois valores mais baixos registados 

de força suportada em cada caso. A zona de soldadura do balde é, em média, mais 15% 

resistente à compressão do que todas as outras zonas diferentes ensaiadas. Contudo, todas as 

zonas ensaiadas com carga axial localizada, revelaram um valor máximo de resistência bastante 

baixo. Sendo cerca de 10 vezes inferior, quando comparado com valores dos ensaios à 

resistência total do balde por compressão axial do seu topo. 

4.2.3 Modelo de fecho da embalagem em simulação numérica pelo MEF 

A simulação pelo Método dos Elementos Finitos do modelo de fecho da embalagem em estudo, 

poderá ajudar à sua respetiva otimização. Para efeitos de simulação assumiu-se como constante 

a velocidade de deslocamento do prato de fecho, o que se assemelha aos ensaios experimentais 

realizados na máquina de compressão. Utilizaram-se modelos axissimétricos para a simulação 

que permitem usufruir da simetria dos componentes para realizar análises completas e mais 

eficientes em tempo relativamente à análise 3D.  



Otimização do Sistema de Fecho de uma Embalagem Metálica para o Transporte de Produtos Perigosos 

67 

Todas as simulações foram realizadas com recurso ao programa de elementos finitos Abaqus 

CAE, passando cada uma delas pelas seguintes etapas: 
• Desenho dos componentes em CAD; 

• Definição das propriedades dos materiais; 

• Definição das condições de fronteira; 

• Discretização das malhas; 

• Análise de resultados. 

Com base no trabalho desenvolvido anteriormente, na dissertação do Tiago Ferreira Monteiro 

(Monteiro, 2016), que incluía modelos de simulação numérica da mesma embalagem em 

estudo, adaptou-se um desses modelos para base deste novo projeto. Desenhado tendo por base 

o desenho técnico do Anexo E, o aro de segurança foi um dos componentes novos a introduzir 

no modelo adaptado para base de simulação deste projeto. Usado para posteriores simulações 

com alterações em algum componente, foram sendo alteradas várias definições. Essas 

alterações têm o objetivo de aproximar o melhor possível, os resultados e o comportamento do 

modelo de simulação aos resultados e comportamento da embalagem nos ensaios reais. As 

iterações centraram-se em alterações de malhas, nos tipos de contacto dos elementos na zona 

de vedação e o número de steps. 

Usam-se malhas do tipo quadrático estruturado, para modelos de análises dinâmicas não 

lineares, devido a ser expectável uma certa deformação em alguns componentes. Usaram-se 

dois materiais, sendo necessário definir o material, o seu comportamento mecânico, e as 

correspondentes propriedades definidas estão na Tabela 4-2. 

Tabela 4-2 Propriedades fundamentais dos materiais em estudo: 

Propriedades 
Folha-de-flandres 

TS275 
HDPE kt 10000 Unidades 

Densidade 7.87x10-9 9.69x10-10 Kg/mm3 

Módulo de Young 210 000 1 050 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.3 0.42 - 

Comportamento Plástico 

(tensão, extensão) 

(275,0), (300,0.3), 

(375,1) 
(29,0), (31,4), (32,8) (MPa, - ) 

As dimensões de todos os componentes do modelo seguem os valores nominais das cotas 

apresentadas nos seus desenhos técnicos, de forma a respeitar as dimensões reais das 

embalagens usadas em ensaios experimentais. Para efeitos de simulação, não foram 

considerados elementos de vedação como a borracha e o adesivo utilizado no tampo. Como 

condições de fronteira, definiu-se a base do corpo do balde como encastrada e para o prato e 

para o tampo apenas se permitiu o deslocamento na vertical.  

No contacto entre componentes foram considerados os respetivos coeficientes de atrito, obtidos 

por consulta do (Engineers Handbook, 2006). Os materiais em contacto e respetivos 

coeficientes de atrito equivalentes, obtidos por consulta, são: 

• Tinplate e tinplate -> “steel & steel” = 0.27 

• HDPE e tinplate -> “polythene & mild steel” = 0.2 

O modelo criado está representado na Figura 4-16, indicando todos os componentes na sua 

posição inicial. O aro está inicialmente já encaixado no tampo, estando este por sua vez pousado 

na argola, o mesmo acontece na realidade antes do processo de fecho. A altura do corpo do 

balde do modelo, corresponde à embalagem h = 243 mm. 
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Figura 4-16 Modelo de fecho da embalagem Tulipa UN em simulação numérica; Posição relativa dos 5 

componentes e representação da malha utilizada. (Abaqus CAE, 2016) 

O prato de fecho avança e encosta no relevo existente na parte superior do aro, por sua vez o 

aro empurra o tampo fazendo com que o seu canal contínuo ultrapasse a argola, dando-se assim 

o encaixe sob pressão do tampo. À medida que o prato avança na vertical sobre o relevo do aro, 

ele exerce força sobre essa secção, fazendo o aro fletir e encaixar a sua secção interior na 

cravação superior do corpo do balde. Estas duas situações podem ser observadas na Figura 4-17. 

 

Figura 4-17 Simulação do fecho da embalagem Tulipa UN com o novo aro; momento de encaixe do tampo na 

argola (esquerda) e momento de encaixe do aro na cravação (direita) com tensão S. Mises. (Abaqus CAE, 2016) 

No processo de fecho da embalagem com prato raso, é de salientar que a região onde se registam 

maiores tensões é a zona de contacto entre o tampo e a argola. Contudo, através da simulação 

não se obtêm valores de deformação plástica nessa região crítica, o que se revela favorável. 

Em seguida, apresentam-se alguns resultados da simulação do processo de fecho da embalagem 

Tulipa UN, com o novo aro em HDPE, para comparação com o ensaio de fecho experimental 

da mesma embalagem. 
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Resultados da simulação do fecho da embalagem com aro novo  

Tornou-se interessante analisar as tensões de von Mises que o aro sofre durante o processo de 

fecho. Esta análise permite compreender como se comporta o aro, ao nível da sua resistência 

mecânica, e que tipo de movimentação exerce para se encaixar na cravação do balde. Essa 

distribuição de tensões está presente na Figura 4-18 com o respetivo resultado máximo atingido. 

 

Figura 4-18 Resultados da tensão (S. Mises) no aro durante a simulação de fecho. (Abaqus CAE, 2016) 

O valor máximo de tensão registada no aro foi de 13,6 MPa, sendo 29 MPa o limite de tensão 

de elasticidade do HDPE, não existe problema de deformação plástica ou rotura do aro. O 

aspeto mais importante que se obteve desta simulação, foi a descoberta de uma zona de pontos 

críticos (assinalada na Figura 4-18). É nesses pontos que se registam as maiores tensões, está 

localizado na parte de cima do perfil do aro, onde este é menos espesso. Nessa zona o perfil do 

aro apresenta-se inclinado, conclui-se então que, em torno destes pontos críticos, é onde se dá 

a flexão do aro para que possa encaixar na cravação.  

 

Figura 4-19 Resultados das forças de reação (em N), registadas no prato, pela simulação do movimento de fecho. 

Analisando os resultados das forças de reação registadas nos nós do prato de fecho, na Figura 

4-19, obtém-se o valor máximo de 1791 N. Comparando com o valor de 3200 N, valor obtido 

experimentalmente para a FF deste aro, verifica-se que o resultado da simulação é 44% inferior 

ao real. Por este motivo, nas análises aos resultados obtidos nas simulações numéricas pelo 

MEF, com alterações implementadas no modelo criado, não será possível uma análise 

quantitativa. Não permite uma comparação direta com os resultados reais ou experimentais que 

foram obtidos. Este modelo de simulação elaborado, permite sim uma análise qualitativa do 

problema em questão, não descartando a possível comparação de diferenças percentuais, entre 

valores obtidos em novas simulações e entre valores obtidos em ensaios reais. 
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Simulação do aro sem relevo superior 

Partindo do modelo de simulação inicial, apenas se modificou uma parte do perfil do aro, 

retirou-se o relevo na zona superior onde o prato de fecho encostava. Este ensaio teve o intuito 

de verificar se esse relevo, introduzido no novo aro da embalagem, facilita realmente o fecho 

da embalagem com o parto raso, permitindo o encaixe faseado do tampo e aro.  

 

Figura 4-20 Resultados da tensão (S. Mises) no aro sem relevo superior, durante a simulação de fecho. 

Na Figura 4-20, verificámos essencialmente que houve uma mudança da zona crítica de tensões 

e o valor máximo de tensão registada foi de 14.5 MPa. Este valor foi ligeiramente superior ao 

anteriormente obtido para o aro com o relevo, contudo continua abaixo do limite de elasticidade 

do material. Também se analisou o tipo de movimento do aro durante a descida do prato até ao 

encaixe na cravação.  

 

Figura 4-21 Análise do deslocamento dos aros com e sem relevo superior, durante simulação do fecho da 

embalagem. (deslocamento na vertical em mm). 

Interpretando a Figura 4-21, tendo em conta que os dois resultados apresentados são para o 

mesmo deslocamento, verifica-se um comportamento bastante diferente de encaixe. Na imagem 

da esquerda, o aro com o relevo apresenta uma gradação de cores diferentes, alguns pontos 

estão a diferentes alturas. Verifica-se então uma certa flexão, fazendo a zona superior do aro 

inclinar até encaixar na cravação, um fenómeno que se comprova na realidade e está 

representado na Figura 4-22. Na imagem da direita, no aro sem o relevo, isso não se verifica. A 

zona superior do aro acompanha sempre na horizontal o prato de fecho, apenas a região lateral 

flete, em torno da sua região crítica de tensões, para ser possível o encaixe na cravação.  
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Figura 4-22 Esquema da sequência de fecho real, de aro com relevo, observando-se flexão (Imagens recolhidas 

de vídeo em slow motion). 

Conclui-se então ser benéfico o relevo colocado na região superior do aro, permitindo assim 

uma maior flexão deste, de forma a poder fechar a embalagem em duas fases seguidas e não 

quase em simultâneo, 1º o encaixe do canal do tampo na argola e em 2º o encaixe do dentado 

interior do aro na cravação. Acontecendo em simultâneo estes dois encaixes, podem originar 

mais tensões nos componentes do balde, o que não será desejado e será mais provável de 

acontecer num aro sem relevo.     

4.3 Estudo dos ensaios de queda 

O estudo de ensaios de queda baseia-se na realização de testes, iguais aos exigidos para 

certificação das embalagens para transporte de produtos perigoso (ensaios descritos na secção 

2.6). Os ensaios de queda sobre o tampo, são considerados os ensaios mais exigentes e onde a 

alteração para uma maior altura de queda poderá dificultar a performance das embalagens após 

o impacto. As fugas são algo que se tem obrigatoriamente de evitar, para tal, na nova 

embalagem Tulipa UN, os novos componentes de vedação (nova borracha e adesivo no tampo), 

aliados ao tampo com canal contínuo, são características que vêm permitir colmatar esse 

problema. O desempenho do aro de segurança, certamente também terá um papel fundamental, 

no objetivo de evitar fugas, principalmente pelo facto de reduzir deformações excessivas da 

embalagem. As fugas podem então ocorrer devido a deformação excessiva, má aplicação dos 

elementos vedantes, fugas por má aplicação da cola, fecho incorreto do tampo da embalagem 

e/ou incorreto acompanhamento do encaixe do aro na cravação do balde. 

Na secção 3.3.3, já foram abordados os problemas que se verificaram em ensaios de queda, 

realizados numa fase preliminar de análise, surgem resultados inconstantes onde ocorre 

desencaixe de alguns aros, após o impacto provocado pela queda da embalagem. Apenas o 

desencaixe do aro de segurança, não será um motivo de reprovação nos testes de homologação, 

contudo, se associado a isso ocorrerem fugas, já será uma ocorrência para reprovação direta nos 

testes. Este desencaixe, por sua vez, poderá estar associado a um incorreto encaixe do aro na 

caixa de vedação, principalmente na zona da cravação do balde. 

Para se estabelecer como ponto de partida, uma percentagem de ocorrências de desencaixe 

numa dada amostra, foram realizados 20 ensaios de queda de embalagens Tulipa UN. A 

performance destas embalagens foi registada de forma booleana, apenas com duas 

possibilidades: OK (não há ocorrência de desencaixe do aro) e NOK (há ocorrência de 

desencaixe do aro). Para estes ensaios de queda, encheram-se as embalagens com água da rede 

municipal até 98% da sua capacidade máxima e, de seguida, foram fechadas com o sistema de 

fecho pneumático com o prato raso. Após um período de pelo menos 24h, depois do enchimento 

e fecho, permitindo assim o relaxamento das juntas vedantes. As embalagens foram largadas a 
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uma altura de 2,0 metros, com a região da soldadura voltada para a zona de queda, usando a 

grua de testes de queda do laboratório de ensaios da Colep.  

Apenas se realizaram ensaios de queda com as embalagens de maior capacidade (h=243), sendo 

as que contêm uma massa maior de água, serão as que apresentam um desempenho pior. Este 

estudo já foi realizado pela empresa, portanto uma solução para melhoria da performance da 

queda da embalagem h=243, também se irá refletir positiva em todas as outras embalagens com 

alturas inferiores.  

Tabela 4-3 Resultados dos ensaios de queda da nova embalagem Tulipa UN, com aro novo. 

Altura do Balde 
(mm) 

Tipo de Aro 

Ensaio de Queda 

Nº de Amostras 
Resultados - análise ao desencaixe dos aros 

Temp. OK NOK % NOK 

243 Aro Novo (HDPE) 20 18 oC 12 8 40 % 

Das 20 embalagens testadas, 40% teve resultado NOK, ou seja, verificou-se desencaixe do aro 

logo após atingir a zona de impacto. A sequência de imagens da Figura 4-23 exemplifica o 

comportamento real da embalagem após impacto na zona rígida, neste caso com desencaixe do 

aro.  

 

Figura 4-23 Sequência do comportamento real da embalagem, após impacto resultante do ensaio de queda a 2 m 

de altura; ocorrência de desencaixe do aro. 

4.4 Oportunidades de melhoria identificadas 

No sentido de desenvolver soluções para alguns dos problemas/desafios abordados na secção 

anterior, surgem oportunidades de melhoria identificadas no decorrer dos estudos e análises 

efetuadas posteriormente.   

4.4.1 Contração do aro a baixas temperaturas 

Estudando as propriedades do polietileno de alta densidade (HDPE), principalmente o seu 

comportamento face a variações de temperatura, descobriu-se uma influência algo acentuada 

da temperatura sobre duas das suas propriedades, que devem ser tidas em conta para este 

projeto. As principais propriedades físicas e mecânicas do HDPE kt 10000, utilizado no aro de 

segurança da embalagem, são dadas pelo fornecedor desta matéria prima e estão na ficha técnica 

do Anexo A. No entanto, nessa ficha técnica não há referências ao comportamento do material 

face a diferentes temperaturas.  

A temperatura influencia essencialmente duas propriedades do HDPE que serão importantes 

analisar, tendo em conta a aplicação deste material no aro de segurança. Em primeiro lugar, 

existe uma variação do módulo de elasticidade do material em função da temperatura. O gráfico 
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dessa variação está presente na Figura 4-24, podendo-se verificar que uma diminuição da 

temperatura provoca um aumento da rigidez do HDPE. Estabelecendo uma ligação com os 

ensaios de fecho realizados a baixa temperatura, este fenómeno poderá ser uma justificação 

para o facto da FF aumentar quando diminuímos a temperatura. O aro em HDPE, ficando mais 

rígido pela diminuição da temperatura até aos 3 ºC do ensaio, apresenta maior dificuldade em 

fletir para encaixar no balde. Esta dificuldade de encaixe traduz-se num aumento da força 

aplicada no balde. (Ogorkiewicz, 1974) 

 

Figura 4-24 Gráfico do módulo de elasticidade do HDPE em função da temperatura; adaptado do livro 

(Ogorkiewicz, 1974). 

A estabilidade dimensional do material face à temperatura é também uma propriedade desejada 

para várias aplicações, principalmente quando se combinam diferentes materiais. Para tal, 

analisou-se um artigo cientifico, que se foca particularmente no estudo da estabilidade 

dimensional face à temperatura, de materiais moldados por injeção, como é o caso do HDPE. 

Foi então possível perceber que, a propriedade denominada por coeficiente linear de expansão 

térmica (Coefficient of Linear Thermal Expansion – CLTE) é a relação entre a resposta 

dimensional que um material dá face a um aquecimento ou a um arrefecimento. A maioria dos 

materiais expandem quando são aquecidos ou contraem quando são arrefecidos. Segundo o 

artigo “Cellulose reinforced high density polyethylene composites — Morphology, mechanical 

and thermal expansion properties” e o livro (Ogorkiewicz, 1974), uma maior cristalinidade do 

material permite reduzir o respetivo CLTE. Para além desse aspeto, considera-se maior o efeito 

de contração ou dilatação do material na direção do seu fluxo de injeção. (Pöllänen, Suvanto, 

& T. Pakkanen, 2013) 

Este CLTE é calculado pela equação (1) onde está representado pela letra “𝛼“. As unidades 

utilizadas são K-1 ou, mais corretamente, "microstrain/oC" ou 10-6.C-1. (CES Edupack, 2017) 

𝛼 =
1

𝐿
×

∆𝐿

∆𝑇
      (1) 

Na equação, o L é uma dimensão física do corpo, neste caso em que temos um sólido circular, 

o L será um perímetro. O ∆T é a diferença de temperaturas a que o corpo foi ensaiado e o ∆L é 

a variação verificada na dimensão em estudo do objeto. No caso do aro de segurança, este ∆L 

será a variação verificada num perímetro.  

𝛼 =
1

𝑃
×

∆𝑃

∆𝑇
=

1

𝜋∅
×

∆(𝜋(∅𝑓−∅𝑖)

∆𝑇
=

1

𝜋∅
×

𝜋∆(∅)

∆𝑇
=

1

∅
×

∆(∅)

∆𝑇
  (2) 
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Pela simplificação da equação apresentada em (2), verifica-se que a análise das contrações no 

aro de segurança pode ser calculada usando apenas diferenças medidas experimentalmente nos 

diâmetros em análise. A medição do diâmetro escolhido para análise, foi efetuada da maneira 

exemplificada na Figura 4-25. Este diâmetro escolhido é o mais crítico no momento de encaixe 

no balde. 

 

Figura 4-25 Indicação do diâmetro interior do aro em HDPE, medido para efeito de estudos de contração. 

Torna-se então interessante efetuar uma análise teórica e uma análise experimental, de possíveis 

contrações neste diâmetro interior de encaixe, provocadas pela influência do coeficiente linear 

de expansão térmica do HDPE. Para a análise teórica, fizeram-se medições do diâmetro da 

Figura 4-25, com um paquímetro, em 10 amostras de aros a temperatura ambiente de 20 ºC. Em 

cada aro foram feitas 3 medições e apresentou-se a média dessas medições na Tabela 4-4. O 

valor do coeficiente de expansão térmica do HDPE foi consultado na base de dados do software 

(CES Edupack, 2017), este apresenta-se no intervalo de valores de 106 x 10
-6

 
o
C

-1
a 198 x 10

-6 

o
C

-1 
mas foi considerado para os cálculos o valor médio desse intervalo e uma variação de 

temperatura de 17 ºC (a mesma variação do ensaio experimental). A contração teórica deste 

diâmetro foi calculada usando a equação (2). 

Tabela 4-4 Resultado teórico da contração do diâmetro interior do aro em HDPE. 

 

 

 

 

 

O ensaio experimental de medição das contrações verificadas no diâmetro em estudo, 

apresenta-se na Tabela 4-5. Partiu-se da mesma amostra de aros medidos, à temperatura 

ambiente de 20 ºC. Após essas primeiras medições, os mesmos 10 aros da amostra foram todos 

colocados dentro de um congelador, encaixados no respetivo tampo. Após algum tempo os aros 

foram retirados e mantidos numa mala térmica com registo da temperatura, sendo 3 ºC a 

temperatura média registada durante o tempo das medições dos aros frios. A variação da 

temperatura do ensaio foi então de 17 ºC. 

α (média) 152 x 10
-6 [

o
C

-1
] 

Ø (média) 189,37 [mm] 
ΔT 17 [

o
C] 

Δ Ø 0,48 [mm] 

Ø [mm] 
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Tabela 4-5 Resultados experimentais da contração média medida nos aros, para um arrefecimento de 17 ºC. 

 

Ø [mm] 

Δ∅ [mm] 

T = 20 ºC 

T = 3 ºC 

Ø1 Ø2 Ø3 

Amostra 1 189,34 188,92 188,72 188,81 0,52 

Amostra 2 189,45 188,97 189,08 188,93 0,46 

Amostra 3 189,40 188,88 188,81 188,94 0,52 

Amostra 4 189,38 189,19 188,95 188,83 0,39 

Amostra 5 189,32 189,17 189,08 188,78 0,31 

Amostra 6 189,25 188,97 188,94 189,12 0,24 

Amostra 7 189,41 188,78 188,88 188,58 0,66 

Amostra 8 189,54 188,88 188,98 188,67 0,70 

Amostra 9 189,30 188,99 188,79 188,91 0,40 

Amostra 10 189,28 189,12 188,94 189,01 0,26 

Média 189,37 188,99 188,92 188,86 0,45 

 

Após a realização das duas análises, verifica-se que o valor teórico de contração de 0,48 mm é 

bastante próximo da contração de 0,45 mm obtida experimentalmente. Conclui-se assim que 

neste caso, o coeficiente de expansão térmica do material do aro (o HDPE), é responsável pela 

contração dos aros quando submetidos a uma temperatura baixa. Estes valores obtidos podem 

parecer bastante baixos, contudo é de salientar que não será bem assim, uma vez que representa 

cerca do dobro da espessura dos restantes componentes da embalagem. Assim, esta contração 

no momento de fecho do aro, poderá ser a causa para o aumento de FF necessária para fechar 

os baldes em clima frio. Poderá até originar as deformações verificadas no corpo do balde. 

Após este estudo e verificada esta influência, surge como oportunidade de melhoria um estudo 

de novos materiais para aros de segurança, que sejam menos sensíveis a contrações provocadas 

pela diminuição da temperatura. Esses possíveis materiais com maior estabilidade dimensional, 

serão analisados numa fase mais adiantada desta dissertação.   
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4.4.2 Identificação de encaixe incorreto do perfil do aro na embalagem 

Após realização de alguns cortes na secção da caixa de fecho da embalagem Tulipa UN com o 

novo aro em HDPE, verificou-se um incorreto encaixe do perfil do aro nos restantes 

componentes.  

 

Figura 4-26 Influência da colocação do adesivo; encaixe incorreto do novo aro, formando um espaço vazio entre 

a cravação e o aro. 

 

Figura 4-27 Representação do aumento do desnível entre a zona superior do tampo e o topo da cravação. 

Ocorrência de desencaixe do aro, após queda, na zona com maior desnível medido (imagem da direita). 

Após realização de cortes em 5 amostras diferentes como na Figura 4-26, verificou-se em todas 

as amostras que a adição de cola no tampo da nova embalagem, após o fecho, fez o tampo ficar 

mais elevado em relação à argola, quando em comparação com a solução anterior de tampo e 

aro. Verifica-se que na zona rodeada azul, o novo aro não encaixa perfeitamente na cravação 

superior do balde. Existe aí uma falha, um espaçamento que estará relacionado diretamente com 

o aumento do desnível, medido utilizando um comparador vertical digital e apresentado na 

Figura 4-27. Este maior desnível entre a zona superior do tampo e o topo da cravação, provocou 

o desencaixe do aro exatamente nessa região, nos ensaios de queda da amostra de 5 unidades 

medidas. Torna-se então evidente uma má conceção do perfil do novo aro, na fase inicial do 

projeto, em que se optou por adicionar o adesivo no tampo, mas não se teve em atenção as 

alterações que esta ação poderia provocar nos restantes componentes. Como oportunidade de 

melhoria, será lançado o desafio de otimizar o perfil deste novo aro, de forma a conseguir 

adequar o seu perfil de encaixe interior, com o novo desnível que em média provocou um 

espaçamento de 0,6 mm, na amostra de 5 unidades ensaiadas. Isto poderá até reduzir a 

ocorrência de desencaixe dos aros, após queda. 

  



Otimização do Sistema de Fecho de uma Embalagem Metálica para o Transporte de Produtos Perigosos 

77 

 

 

 

 

 

5 Estudo de Aros Modificados  
Na sequência de uma oportunidade de melhoria identificada na secção 4.4.2, pretende-se neste 

capítulo fazer um estudo de modificações no novo aro em HDPE. Após criação de protótipos, 

a realização de ensaios de fecho e ensaios de queda das embalagens instigarão análises 

interessantes, podendo provocar até uma verdadeira otimização do aro de segurança.  

5.1 Simulação numérica do modelo de fecho com aro modificado 

Para primeira análise à possibilidade de realização de protótipos físicos e viáveis. A simulação 

numérica pelo MEF revela-se uma ferramenta bastante útil e rápida para obtenção de 

previsões/resultados. Partindo do modelo de simulação numérica anteriormente utilizado, 

realizou-se uma modificação no desenho do perfil do aro. Tendo por base o valor médio de 0,6 

mm da secção 4.4.2, medido no espaço vazio entre o topo da cravação e o aro, reduziu-se esse 

valor na espessura da zona crítica do aro. Esta alteração, teoricamente e com base nas primeiras 

análises por simulação numérica, para além de permitir o encaixe correto do aro na região 

superior do tampo e da cravação do balde, prevê-se que reduza a FF da embalagem. Essa 

alteração implementada no modelo está apresentada na    

 

Figura 5-1 Modelo de simulação numérica do fecho da embalagem, com aro modificado. 

5.1.1 Análise dos resultados obtidos 

Na Figura 5-2 está representada a analise da tensão, de von Mises, do novo aro modificado. 

Salienta-se a zona crítica dos pontos de maior tensão, que neste caso situa-se na mesma região 

da zona crítica da simulação de fecho do aro novo. O aro encaixa nos restantes componentes 

por flexão segundo esses pontos críticos representados a vermelho. A tensão máxima registada 

no aro novo modificado foi de 12,1 MPa, uma tensão 11% inferior ao valor de tensão registada 

anteriormente para o novo aro (13,6 MPa). 
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Figura 5-2 Resultados da tensão de von Mises após simulação do processo de fecho com aro modificado. 

 

Figura 5-3 Resultados das forças de reação (em N), registadas nos pratos de fecho do aro novo e do aro novo 

modificado.  

A força máxima de reação, registada na Figura 5-3, da simulação do processo de fecho da 

embalagem com o aro novo modificado, foi de 1032,8 N. Este valor, considerado como a Força 

de Fecho (FF) teórica do balde, foi 42% inferior ao valor teórico da FF registada para a mesma 

simulação de fecho, mas apenas com o aro novo.   

Após os resultados das simulações, conclui-se que uma redução de 0,6 mm à espessura do aro 

é benéfica, caso seja aplicada na secção do aro onde se localiza a zona crítica de tensão. O aro 

flete em torno dessa região e havendo menos material nessa secção, provocado pela diminuição 

da espessura, a flexão do aro ocorre mais facilmente, necessitando de uma força menor. Por 

este motivo, a tensão no aro e a FF obtida na simulação foi inferior.    

Considera-se então relevante verificar esta modificação do aro na realidade. Será interessante 

realizar ensaios experimentais de protótipos, para analisar qual a redução da FF real e se irá 

melhorar a performance da embalagem nos ensaios de queda sobre o tampo.  
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5.2 Torneamento de aros modificados 

A simulação numérica forneceu uma análise prévia, de uma solução de aro modificado que 

pareceu interessante, principalmente pelos resultados apresentados nas suas simulações. Resta 

então saber se esses resultados se poderão traduzir, efetivamente, em melhorias reais.   

As alterações implementadas nos aros novos em HDPE estão representadas na Figura 5-4. Estas 

alterações foram realizadas por torneamento de uma amostra de 20 aros, num torno existente 

nas instalações da Colep.  

 

Figura 5-4 Indicações para o torneamento do interior do aro; Representação do perfil do aro novo modificado, 

após torneamento. 

 

Figura 5-5 Comparação do encaixe do aro novo com o encaixe do aro novo modificado após torneamento; 

Representação de zonas de vedação em corte. 

Um dos aspetos a salientar, nestes aros novos modificados por torneamento, é o facto de não 

apresentarem os ganchos de encaixe. Por consequência da operação interior de torneamento do 

perfil do aro, esses ganchos sofreram desbaste pela ferramenta usada no torno. 

Na Figura 5-5, por observação das regiões em corte, podem-se verificar as alterações existentes 

no encaixe do aro com os restantes componentes. No aro novo modificado já se vê um melhor 

ajuste do perfil interior do aro com os restantes componentes da zona de vedação da embalagem. 

1 1 

2 
2 

3 3 



 

80 

 

Na região do círculo 1, anteriormente o aro não ficava completamente encaixado na cravação, 

com esta modificação implementada o aro torneado já acompanha completamente a forma da 

cravação. O círculo 2 aponta para o facto de a espécie de dente que o aro apresenta, não estar a 

encostar no corpo do balde por baixo da cravação, mas no aro modificado já encosta. O círculo 

3 salienta o facto de haver uma maior aproximação do rebordo do tampo com a cravação. Esse 

rebordo do tampo até parece algo deformado/inclinado na situação do aro novo. No fecho com 

aro modificado já se verifica um espaçamento maior nessa zona onde os ganchos de encaixe se 

localizam e precisam de algum espaço. 

5.2.1 Análise do processo de fecho 

O ensaio do processo de fecho foi realizado de acordo com os anteriores, neste caso usou-se 

uma amostra de 12 embalagens com os aros modificados, 6 embalagens foram avaliadas a frio 

(3 ºC) e outras 6 à tempertura ambiente de (20 ºC).  

 

Figura 5-6 Gráficos de distribuição da força de fecho da embalagem Tulipa UN, com aro modificado.  

Pela análise dos gráficos da Figura 5-6 juntamente com os colocados no Anexo C, verifica-se 

que à temperatura ambiente (cerca de 20ºC), a FF do tampo é maior do que a FF do aro. Isto é 

provocado pela redução de espessura do aro na zona de flexão, o torneamento do aro torna-se 

assim eficaz na diminuição da força de fecho. Todos os 12 baldes dos ensaios resistiram ao 

processo de fecho sem deformação, mesmo a baixas temperaturas. Os valores médios de FF 

registados apresentam-se na Figura 5-7 em comparação com as FF registadas anteriormente. 

 

Figura 5-7 Gráfico da força de fecho (FF) vs. temperatura; Comparação entre embalagem com aro novo e 

embalagem com aro modificado. 

Tipo de aro Altura
Nº de 

amostras
T (

o
C) FF

243 6 20 
o
C 3200 N

243 6 3 
o
C 3900 N

243 6 20 
o
C 2605 N

243 6 3 oC 3527 N

Aro novo

Aro modificado
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Experimentalmente, verificou-se então que este aro novo modificado permite reduzir a força de 

fecho (FF), quer para ensaios à temperatura ambiente, quer para ensaios a baixa temperatura. A 

redução foi de 19% para as FF a temperatura ambiente e 9,6 % para a FF a baixa temperatura.  

5.2.2 Análise dos ensaios de queda 

Realizaram-se 20 ensaios de queda, conforme os procedimentos já abordados anteriormente 

neste trabalho, mas com o intuito de verificar se esta modificação no aro de segurança, surtiu 

algum efeito na redução do desencaixe dos aros após queda.  

Tabela 5-1 Resultados dos ensaios de queda da nova embalagem Tulipa UN, com aro novo. 

Altura do Balde 
(mm) 

Tipo de Aro 

Ensaio de Queda 

Nº de Amostras 
Resultados - análise ao desencaixe dos aros 

Temp. OK NOK % NOK 

243 Aro Novo (HDPE) 20 18 oC 12 8 40 % 

243 Aro Modificado 20 20 oC 17 3 15 % 

Nas novas 20 embalagens testadas, contendo o aro modificado, 15% teve resultado NOK, ou 

seja, verificou-se desencaixe do aro logo após atingir a zona de impacto. Contudo, esta 

percentagem de ocorrência de desencaixe do aro foi diminuída em 25 %, indiciando assim que 

poderemos estar perante uma otimização bem-sucedida do aro. Há que ter também em conta 

que nestes ensaios de queda, com o aro modificado por torneamento, não tivemos a influência 

dos ganchos do aro que o prendem ao tampo. Aliados à modificação implementada no aro, estes 

ganchos poderão ajudar a segurar melhor o aro após a queda da embalagem. 

5.3  Produção de aros otimizados 

O estudo e ensaio dos aros protótipos modificados por torneamento, abriu caminho a melhorias 

nos dois processos fundamentais deste trabalho, no processo de fecho e nos ensaios de queda 

sobre o tampo. Por estes motivos, optou-se por avançar na implementação destas melhorias no 

perfil do aro de produção em série, havendo também a necessidade de alterar o seu molde de 

injeção para se adequar ao novo perfil. Criou-se assim um aro otimizado para a embalagem 

Tulipa UN que está representado na Figura 5-8 com indicações das respetivas alterações do seu 

perfil. 

 

Figura 5-8 Esquema do aro otimizado com indicação das alterações implementadas no seu perfil  
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6 Análise e Discussão de Resultados 
 

Este capítulo foca-se na análise e discussão final dos ensaios, usando os novos aros otimizados, 

com o objetivo de validar o molde final de injeção e o produto.  

6.1 Resultados do processo de fecho dos aros otimizados 

Após produção dos aros otimizados na injeção do novo molde, fizeram-se ensaios de fecho no 

sistema pneumático com prato raso e ensaios de fecho na máquina de compressão para registo 

das forças de fecho. A ficha completa de registo dos ensaios poderá ser consultada no Anexo 

D. No ensaio de fecho com prato raso, as 20 unidades (h=243) e as 20 unidades (h=157) 

ensaiadas temperatura ambiente não deformaram;  

- Nos ensaios a baixa temperatura (3 ºC), realizaram-se 10 ensaios de fecho para cada altura, 

fechando com o prato raso e nenhum se deformo; 

- O aro otimizado produzido tem ciclo de injeção de 38”. Foram testados outros ciclos, mas por 

algum motivo foram sendo descartados. O ciclo de 30” foi posto de parte porque, nos ensaios 

de fecho com prato raso, para uma amostra de 10 unidades, 3 embalagens deformaram. O ciclo 

de 34” também foi posto de parte devido à maior dificuldade em encaixar manual o aro no 

tampo;  

6.1.1 Análise das forças de fecho 

 

Figura 6-1 Gráficos de distribuição da força de fecho da embalagem Tulipa UN (h=243), com aro otimizado.  

Observando a Figura 6-1, verifica-se que com esta solução de aro otimizado, conseguiu-se 

reduzir a FF do aro para valores abaixo dos valores da FF do tampo, mesmo para a temperatura 

mais baixa, a 3 ºC. Nenhuma embalagem deformou, durante o processo de fecho, num total de 

36 embalagens Tulipa UN (h=243) mais 36 embalagens Tulipa UN (h=157). 
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Figura 6-2 Gráfico da força de fecho (FF) vs. temperatura; Comparação entre embalagem com aro novo e 

embalagem com aro otimizado. 

Pelos dados da Figura 6-2, este aro otimizado permite uma redução de 14% da média da força 

de fecho da embalagem h=243 a 20 ºC e permite uma redução de 10% da FF a 3 ºC. No ensaio 

de fecho a menor temperatura, a redução alcançada para a média da FF, foi sempre inferior à 

calculada para 20 ºC. Uma justificação para este facto poderá ser a grande influência que a 

diminuição da temperatura tem, em determinadas propriedades, já abordadas, do material do 

aro. A alteração implementada na estrutura do aro permitiu reduzir a FF, contudo poderá não 

ser suficiente para colmatar uma grande influência da temperatura no aumento da rigidez do 

aro e/ou na contração do seu diâmetro. Fatores estes que se tornam adversos e fazem aumentar 

a força de fecho.    

6.2 Parâmetros de fecho recomendados 

Tendo em conta os resultados favoráveis dos ensaios de fecho com prato raso, da nova 

embalagem com o aro otimizado, consideram-se as seguintes recomendações para o seu fecho:  

Tabela 6-1 Parâmetros recomendados para o fecho da embalagem com um cilindro pneumático de 100 mm de 

êmbolo. 

 

Obtendo os valores médios das FF da Figura 6-2, o cilindro pneumático usado no sistema de 

fecho do tampo sob pressão com prato raso, deverá ser capaz de aplicar uma carga idêntica a 

esses valores de FF. O cilindro pneumático utilizado na Colep apresenta um diâmetro de êmbolo 

de 100 mm, portanto a pressão de ar comprimido aplicada deverá ser ajustada de forma a evitar 

aplicar uma força excessiva. O valor ideal neste caso será de 5 bar, obtendo assim uma força de 

3927 N. Estes parâmetros garantem que a embalagem possa ser fechada corretamente entre a 

gama de temperaturas ensaiada [3 ºC, 25 ºC], sendo que poderá ser alargada até uma 

temperatura superior a 25 ºC, pois o efeito desencadeado pelo aumento da temperatura não se 

revela tão prejudicial.  
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6.3 Análise dos ensaios de queda sobre o tampo com aros otimizados 

Como análise final do desempenho dos aros otimizados, realizaram-se ensaios de queda a 2,0 

metros de altura, seguindo sempre todos os requisitos iguais aos exigidos para ensaios de 

homologação. Realizaram-se 30 ensaios para a embalagem com altura 243 e mais 30 ensaios 

para a embalagem com altura 157. Os resultados face à ocorrência ou não de desencaixe dos 

aros estão presentes na Tabela 6-2. 

Tabela 6-2 Registo da ocorrência de desencaixe do aro, nos ensaios de queda da embalagem Tulipa UN.  

Altura do Balde 
(mm) 

Tipo de Aro 

Ensaio de Queda 

Nº de Amostras 
Resultados - análise ao desencaixe dos aros 

Temp. OK NOK % NOK 

243 Aro Novo (HDPE) 20 18 oC 12 8 40 % 

243 Aro Modificado 20 20 oC 17 3 15 % 

243 Aro Otimizado 30 25 oC 30 0 0 % 

157 Aro Otimizado 30 25 oC 30 0 0 % 

Com os ajustes implementados no perfil do aro, foi possível otimizar a embalagem em vários 

aspetos. Um dos principais é o facto de já não haver ocorrência de desencaixe do aro após 

impacto. Após a queda, as embalagens apresentam o aspeto exemplificado na Figura 6-3, onde 

o aro acompanha as deformações da embalagem não se soltando da zona da cravação como 

ocorria anteriormente. Em 100% da amostra de embalagens h=243 e h=157 não houve 

desencaixe do seu aro de segurança, nem houve ocorrência de fugas, após os ensaios de queda 

das embalagens fechadas, 24h antes dos testes, com o novo sistema de prato raso. 

 

Figura 6-3 Embalagens TL 188x243 UN após ensaio de queda sobre o tampo. 
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Figura 6-4 Comparação de secções, em corte, de encaixe dos aros Novo vs. Otimizado; 

O melhor desempenho do aro nos ensaios de queda, ou seja, sem ocorrência de desencaixe após 

impacto, deve-se ao correto ajuste que este aro novo otimizado tem em relação ao perfil do 

balde e do tampo. Para além desse facto, nestes aros otimizados, já existem novamente os 

ganchos de encaixe do aro no tampo que tinham sido desbastados no processo de torneamento 

dos aros modificados e ensaiados anteriormente. Acredita-se que estes encaixes também 

ajudem a fixar melhor o aro à embalagem. Apresentam também um contributo para fazer 

diminuir o desencaixe após a queda, sendo então possível de explicar os resultados de 0% de 

NOK quando anteriormente se verificou 15% NOK nos aros torneados. Fizeram-se corte 

idênticos aos da Figura 6-4 em 10 embalagens fechadas com o aro novo otimizado e, em toda 

a amostra se verificou o correto posicionamento do aro face aos restantes componentes da 

embalagem. Na figura da direita, pela indicação das setas, vê-se claramente que já não existe 

deformação do perfil do tampo após o fecho, este mantém-se na vertical. Também se observa 

o acompanhamento total que o aro faz ao encaixar corretamente na região da cravação do balde. 

Estando encaixado de forma correta, esta nova solução de aro oferece mais resistência ao 

desencaixe após um impacto.  

Com todos estes dados e respetivas conclusões, considera-se este aro otimizado, o elemento 

fundamental que nos permitiu otimizar o sistema de fecho da embalagem Tulipa UN. Fechando 

corretamente a embalagem, esta apresenta um melhor desempenho nos ensaios necessários para 

homologação. 
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6.4 Estudo de novos termoplásticos para o aro 

Como foi abordado na secção 724.4.1, o HDPE apresenta propriedades que são sensíveis a 

variações de temperatura. Este material aplicado no aro de segurança, não garante a estabilidade 

dimensional que seria desejável. O seu elevado coeficiente de expansão térmica está na origem 

deste problema, portanto o estudo irá refletir bastante essa propriedade. 

 

 

Figura 6-5 Gráfico de distribuição de materiais segundo a tensão de rotura e o coeficiente de expansão térmica 

linear. (CES Edupack, 2017) 

Para estudar materiais alternativos que possam substituir o HDPE nesta aplicação específica, 

foi realizado um estudo, recorrendo ao software CES EduPack.  

- Traçou-se um gráfico tensão de rotura vs. coeficiente de expansão térmica;  

- Aplicaram-se alguns limites e restrições, sendo o primeiro apenas analisar a família dos 

plásticos; 

- Limitou-se o gráfico a valores do coeficiente de expansão térmica inferiores ao valor médio 

apresentado pelo HDPE;  

- O preço do material deverá ser baixo, próximo do preço do material atual, pois não será 

desejável aumentar o preço de venda do produto final. Considerou-se 3 €/kg o preço máximo 

do material;  

- Deverá ser um material apropriado para moldação por injeção, não se pretende mudar o 

processo de fabrico do aro; 

- Optar por um material reciclável também será uma mais valia, tendo em conta que os 

desperdícios de plástico na Colep, são triturados e posteriormente derretidos novamente.  

 

Após todas estas restrições, decidiu-se limitar o coeficiente de expansão linear ao valor máximo 

de 100, este valor já será razoável para a aplicação em causa. 
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Figura 6-6 Gráfico com a seleção dos possíveis materiais para a aplicação em causa. (CES Edupack, 2017) 

Dentro desta seleção de materiais, verificou-se a possibilidade de obtenção de amostras para a 

realização de testes. As amostras de materiais, que se conseguiram obter junto de fornecedores 

para a realização de ensaios, foram o poliestireno de alto impacto (PS high impact) e o 

polipropileno com adição de talco (PP homopolymer, 10% talc). Contudo, não foi possível 

realizar esses ensaios no tempo útil do estágio curricular. Ficará então como uma sugestão para 

trabalhos futuros.  
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7 Conclusões e Propostas de Trabalhos 
Futuros 

 

7.1 Conclusões 

No estudo da embalagem de produção atual Tulipa UN (designação United Nations para 

embalagens de transporte de produtos perigosos), o aro de segurança em plástico revelou ser 

um componente fundamental para o correto desempenho da embalagem em ensaios de 

homologação. O estudo de mercado realizado (benchmarking), veio mostrar o mesmo, uma vez 

que as duas soluções de embalagens UN analisadas, também apresentavam um aro de segurança 

com designs diferentes, mas com o mesmo objetivo. Melhoram a performance da embalagem 

no impacto resultante do teste de queda. Um dos concorrentes faz referência a especificações 

técnicas de fecho, onde define a temperatura ideal e a força necessária. Este aspeto foi 

interessante na medida em que também poderão enfrentar problemas com a temperatura. 

Foram estudadas as alterações introduzidas recentemente na embalagem Tulipa UN, no sentido 

de otimizar o desempenho da mesma com vista à obtenção da nova marcação UN Y2,0. Como 

tal, todas as embalagens usadas em ensaios foram as do novo conceito. A adição de adesivo 

revelou-se eficaz ao evitar a ocorrência de fugas de líquido. Contudo, uma das grandes 

melhorias foi verificada ao nível da estrutura do aro de segurança, pois esta foi reforçada 

interiormente. No seguimento de um estudo de ensaios de queda e de compressão radial da 

embalagem, verificou-se que o novo aro em HDPE aumenta a resistência da embalagem à 

compressão radial quando comparado com o aro anterior em PP e sem reforço estrutural. 

Foi possível relacionar uma maior ocorrência de deformação das embalagens no momento de 

fecho, à medida que se baixava a temperatura dos componentes (tampo + aro plástico). Existe 

um fenómeno que provoca um aumento da Força de Fecho (FF) necessária, esse fenómeno foi 

encontrado e está diretamente relacionado com o comportamento das propriedades do HDPE 

com as diferenças de temperatura. Este material do aro tem pouca estabilidade dimensional, o 

seu alto valor do coeficiente de expansão térmico faz com que as suas dimensões contraiam 

com a descida da temperatura. Neste caso do aro, o diâmetro de encaixe contrai teoricamente 

0,48 mm para uma descida de 17 ºC e, na realidade, contrai 0,45 mm para a mesma descida de 

17 ºC na temperatura do componente. Este aspeto, aliado ao facto da sua rigidez aumentar 

linearmente com uma pequena redução da temperatura, estão reunidas condições adversas que 

fazem aumentar a FF e provocam deformações do balde no momento de encaixe. 

Foi identificada uma incorreta conceção do perfil do aro, em relação ao perfil dos restantes 

componentes da embalagem onde o aro vai encaixar. A causa deste problema foi um aumento 

de cotas gerado pela introdução do adesivo no tampo, algo que não foi previsto anteriormente 

e, como tal, não se ajustou o perfil do aro. Nestas regiões onde esse aumento da diferença de 

cotas foi maior (entre o topo do tampo e o topo da cravação), o encaixe do aro não estava correto 

e nos ensaios de queda do balde sobre o tampo, os aros desencaixam nessa zona. 
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Usaram-se conhecimentos e ferramentas de engenharia para o estudo de diferentes soluções de 

aros, como é o caso da construção de modelos de simulação numérica pelo MEF. Por simulação 

de um modelo do processo de fecho, da embalagem em estudo, verificou-se a influência que o 

relevo na zona superior do aro tem, para conseguirmos fasear os momentos de encaixe do 

processo de fecho, quando em comparação com o primeiro aro de produção. Também foi 

determinada a secção crítica do aro, à tensão, é nesta zona que o aro flete para encaixar na 

cravação superior do balde, durante o processo de fecho. O ajuste dimensional do aro foi 

realizado nessa zona crítica, retirando 0,60 mm à sua espessura. Esta redução de espessura 

permitiu que o aro fletisse mais facilmente e, consequentemente fizesse reduzir a FF necessária 

em 44% segundo os resultados da simulação. Na produção de aros modificados com a mesma 

alteração, realizada por torneamento interior, os ensaios de fecho registaram uma redução real 

de 19% (para a temperatura ambiente) e de aproximadamente 10% (para baixas temperaturas). 

Nos resultados dos ensaios de queda, os aros modificados por torneamento registaram uma 

melhoria significativa, para a mesma amostra de 20 unidades de embalagens TL 188x243 UN, 

passou-se 40% de ocorrência de desencaixe de aros para 15%. Com estes resultados 

animadores, as alterações do perfil do aro foram implementadas no molde de injeção para 

produção dos primeiros aros considerados como otimizados.  

Em todos os ensaios de queda dos novos aros otimizados, não houve ocorrência de desencaixe 

de aros. No processo de fecho, após ensaios finais, concluiu-se que foi possível diminuir 14% 

a FF média obtida nos ensaios iniciais (a temperatura ambiente), para uma temperatura baixa 

de cerca de 3 ºC, foi possível obter uma redução de 10% da FF. Não houve nenhuma ocorrência 

de deformação nas embalagens dentro da gama de temperaturas do ensaio, utilizando o processo 

de fecho à pressão, com um cilindro pneumático e o prato de fecho raso.  

Será também de salientar que, com a redução de 0,6 mm na espessura da secção crítica do aro, 

tendo por base as previsões de vendas para 2017, conseguiu-se alcançar um cost saving anual 

de 7,5K€ pela poupança em matéria prima (HDPE). 

Validou-se desta forma o processo de fecho da embalagem com o prato raso, apresentando 

alguns parâmetros de fecho recomendados. Considera-se assim que esta embalagem foi 

otimizada, principalmente pelas modificações que se fizeram na conceção do seu aro de 

segurança, tendo em conta os desafios inicialmente lançados. Neste momento, esta embalagem 

otimizada, contendo todas as alterações implementadas no novo conceito, já foi submetida a 

ensaios de homologação tendo passado com êxito em todos os requisitos. Já apresenta neste 

momento a marcação UN/1A2/Y2,0/100 que lhe permite transportar líquidos perigosos, por via 

terrestre, marítima e aérea, até uma densidade máxima relativa de 2,0. 
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7.2 Trabalhos Futuros 

Com base na experiência adquirida na realização deste trabalho, e com base nos resultados 

obtidos nas diferentes áreas de estudo envolvidas, é possível sugerir direções sobre trabalhos 

futuros. Continuar o aprofundamento do conhecimento em alguns dos ramos abordados, é algo 

bastante importante para otimizações futuras de outras embalagens. Surgem então as seguintes 

propostas de trabalhos futuros: 

- Analisar a possibilidade de novos plásticos para o aro 

Neste projeto, foi percetível a grande influência que a temperatura tem no comportamento de 

alguns materiais. Neste caso realizou-se um estudo de possíveis plásticos com menor 

coeficiente de expansão térmica, ou seja, maior estabilidade dimensional face a variações de 

temperaturas. Alguns desses materiais foram selecionados e nesta fase poderiam suscitar um 

estudo da possibilidade de serem aplicados ao processo de fabrico deste aro. A posterior análise 

de protótipos de aros com estes novos materiais seria também uma mais valia para a empresa. 

- Aumentar a resistência do aro no interior (adicionar mais segmentos) 

Uma outra proposta de trabalho futuro seria, o estudo do reforço interior do aro, principalmente 

na região que encaixa no perfil em “U” do tampo. Sugere-se aumentar o número de pequenas 

secções com direção radial, mais segmentos de plástico dentro desse perfil em “U”. 

Comprovou-se que o aro novo, contendo esse reforço interno, conseguia resistir a uma carga 

radial superior face à solução de aro anterior. Este aspeto poderá melhorar a performance da 

embalagem nos ensaios de queda, uma vez que parte da força resultante do impacto, distribui-

se na direção radial. 

- Possibilidade de redução de espessuras 

Este estudo de redução de espessuras é sempre apetecível por qualquer fabricante de 

embalagens metálicas. Não se pretende ter uma embalagem sobredimensionada para 

determinada aplicação, pois o custo da folha-de-flandres pode variar bastante com uma maior 

ou menor espessura. Neste tipo de embalagem, podemos lançar até o desafio de fazer um tampo 

completo em plástico, também com a funcionalidade do aro de segurança em vez de termos 

dois componentes acoplados, o tampo em metal e o aro de segurança em plástico. Os savings 

seriam certamente interessantes. 

- Cravação tripla na argola 

Uma alternativa de embalagem Tulipa UN com uma cravação tripla na região superior do seu 

balde com a argola, talvez pudesse aumentar a resistência ao impacto. Além disso, a secção de 

encaixe do aro seria realizada numa área de contacto superior, dificultando assim o desencaixe 

do aro numa queda. 

- Aprofundar tema de adição de grafeno 

Na revisão bibliográfica da presente dissertação, faz-se referência a vários estudos de 

desenvolvimento do grafeno para o mercado de embalagens. O uso em revestimentos, por 

exemplo, será um aspeto muito interessante e que poderá reforçar folhas-de-flandres mais finas, 

mas com boas propriedades mecânicas que a associação do grafeno poderá trazer. Nesta 

embalagem em particular seria interessante colocar esse revestimento na região inclinada do 

“pescoço” do balde, uma zona que foi assinalada como de menor resistência, onde o balde se 

deformada no fecho. 

- Construção de modelo de simulação do ensaio de queda 

O uso de métodos de simulação numérica para melhor perceção do ensaio de queda seria 

certamente um bom desenvolvimento, sendo possível depois trabalhar em modificações do 

modelo com vista a otimizações da performance na queda. 
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- Redução de material no aro. 

Possível poupança na região lateral do aro que é bastante espessa quando comparado com outras 

regiões. O torneamento de aros em várias secções, com desbaste de material, poderia ser uma 

boa maneira de estudar estas possíveis reduções. 

- Estudo de adesivos 

O adesivo utilizado no tampo poderá não ser o melhor, principalmente do ponto de vista do 

utilizador final da embalagem. Após abertura este adesivo não fica uniformemente distribuído 

numa só região, ou no tampo ou na argola. Fica o desafio de encontrar um adesivo com boas 

propriedades de vedação, mas que ao mesmo tempo não se misture com o produto, ficando 

localizado numa região apenas após a abertura da embalagem. 

- Realização de ensaios em salas com ambiente controlado. 

É também um trabalho futuro que se poderá desenvolver na empresa, para estudar de forma 

mais eficiente a influência da temperatura em todos os componentes da embalagem. 
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ANEXO A: Ficha técnica da matéria prima do 
aro em HDPE 
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ANEXO B: Gráficos força vs. deslocamento da 
situação inicial 
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ANEXO C: Gráficos força vs. deslocamento dos 
ensaios de fecho com aro modificado (após 
torneamento) 
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ANEXO D: Gráficos força vs. deslocamento dos 
ensaios de fecho com aro otimizado 
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ANEXO E: Desenho técnico do aro novo de 
segurança 
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ANEXO F: Registo dos ensaios de fecho e de 
queda sobre o tampo – embalagens com aro 
otimizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


