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Resumo  

Este relatório de projeto de dissertação em ambiente empresarial, resume o trabalho realizado 

ao longo de 20 semanas na Colep. 

Em estudo estiveram as embalagens homologadas para o transporte de produtos perigosos, 

com foco na embalagem de nome comercial Tulipa, um dos produtos para uso industrial mais 

antigos da Colep, amplamente utilizado como balde para transporte de lubrificantes e tintas 

especiais. 

Alguns produtos, pelas suas características inflamáveis ou perigosas para o meio ambiente, 

são considerados perigosos, e obedecem a regulamentos internacionais para o seu transporte. 

A norma mais abrangente é a norma UN, composta por uma série de recomendações das 

Nações Unidas para o transporte de produtos perigosos por via aérea, marítima, e terrestre. 

Esta norma obriga obriga à execução de ensaios destrutivos para verificar a estanquidade da 

embalagem em condições de utilização agressivas. Em estudo estiveram dois ensaios, o 

ensaio de pressão hidráulica, e o ensaio de queda sobre o tampo. 

Tendo como objetivo a evolução da embalagem de modo a aumentar a sua resistência aos 

ensaios exigidos pela homologação, foram propostas alternativas ao tampo actual, que se 

concluiram aumentar a resistência à pressão hidráulica interna. Para tal, o trabalho passou por 

diferentes fases, contemplando simulações numéricas por computador, ensaios destrutivos, 

desenho de experiências, análise estatística, benchmarking, e realização de protótipos.  

Para além de se ter obtido uma melhor solução para os ensaios de pressão hidráulica, foram 

identificados comportamentos importantes da embalagem durante o impacto por quedas. Por 

fim, definiu-se um grupo de propostas de trabalho futuro que permitirão continuar o projecto 

de otimização da embalagem no futuro próximo. 
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Development of a press-in lid for dangerous goods packaging 

 

Abstract 

This thesis report summarizes the dissertation project developed along 20 weeks at Colep 

Portugal. 

Packaging for the transport of hazardous products was in study, with a focus on the Tulip pail, 

one of the oldest industrial oriented products made by Colep, and widely used as a pail for 

transporting lubricants and special paints. 

Some products, due to their inflammable or dangerous properties, are considered hazardous 

and obey to international regulations for their transport. The UN marking allows packages to 

transport these products by air, land and sea. It is obtained by fulfilling a series of regulations 

compiled by the United Nations and achieving good results in a series of destructive tests 

made to certify the leakproofness of packaging in aggressive usage cases. Two of these tests 

were studied, the hydraulic pressure test and the drop test. 

In order to further develop the pail and increase its resistance to the tests defined by the UN 

certification process, some alternatives were proposed to the current lid, which in conclusion 

proved to increase the resistance to internal hydraulic pressure. During this development, the 

project went through several phases, such as finite element analysis, destructive tests, design 

of experiments, statistical analysis, benchmarking and prototyping. 

Besides obtaining a better packaging solution for the hydraulic pressure tests, the behavior of 

the packaging during the drop test impact was documented. Additionally a group of future 

work proposals was defined, allowing to continue the packaging optimization project in the 

future. 
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Introdução 

1 

 

1 Introdução  

No âmbito da Dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, foi realizado um projeto em colaboração com a Colep 

S.A., destinado à otimização de uma embalagem metálica para o transporte de produtos 

perigosos. A embalagem, conhecida pelo nome comercial Tulipa, é apresentada na Figura 1-1. 

 

Figura 1-1 Fotografia de uma embalagem do tipo Tulipa, em estudo neste trabalho 

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

A indústria moderna tem como base o conceito de trazer valor acrescentado ao cliente em 

todas as etapas de conceção de um produto. Num contexto de rápido desenvolvimento de 

tecnologias, novos materiais, e processos produtivos, os fornecedores de embalagens 

trabalham em estreita colaboração com os clientes de modo a desenvolver soluções à medida 

que tragam vantagens ao consumidor final. Esta colaboração tem contribuído para o 

aparecimento de novas embalagens no mercado, acompanhando uma grande diversificação da 

oferta, e refletindo preocupações contemporâneas como a sustentabilidade ambiental. 

Na situação excecional das embalagens para o transporte de produtos perigosos, existe uma 

série de regulamentos internacionais que exigem elevados padrões de segurança. Neste 

mercado, em que qualquer nova solução está sujeita a apertados controlos e aprovações de 

entidades externas, a diferenciação entre fabricantes faz-se maioritariamente pela otimização 

de produtos com um histórico de sucesso, pelo aumento de eficiência dos processos 

produtivos, e pela redução de custos. 

Neste contexto, a pressão do mercado para encontrar melhores soluções a um custo menor, 

em conjunto com a postura da empresa de procurar liderar o mercado e ser proactiva na 

inovação, leva a um foco acrescido nos projetos de investigação e desenvolvimento. 

A identificação da necessidade de uma embalagem de médio porte para o transporte de 

produtos perigosos, destinada ao mercado doméstico e habilitada para condições de segurança 

superiores ao que está atualmente disponível, levaram ao aparecimento de vários projetos de 

estudo da conceção de embalagens. Relevante para este projeto, é a necessidade de estudo 
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aprofundado da tecnologia de fecho das embalagens à pressão. Estas embalagens são 

populares para uso doméstico, por serem de fácil abertura, contudo esta característica torna-as 

ao mesmo tempo suscetíveis a verter durante o transporte e a perder a sua estanquidade após 

impactos, o que não é desejável. 

O estudo dos componentes de vedação em embalagens com fecho à pressão foram então 

considerados como prioritários para o processo de otimização das mesmas, levando à 

necessidade deste trabalho.  

1.2 A empresa 

A Colep é um dos principais fornecedores de soluções de embalagens em folha-de-flandres 

para o mercado Europeu. Criada em 1965 como uma empresa de embalagens para a indústria 

leiteira local, a Colep cresceu para uma multinacional com cerca de 4000 colaboradores e 

operações em 8 países diferentes (Colep, 2016). 

A Colep está dividida consoante os seus diferentes setores de negócio, a área de Packaging, 

Liquids and Creams Contract Manufacturing e Aerosol Contract Manufacturing. 

Na área de Liquids and Creams Contract Manufacturing, a Colep desenvolve e fornece 

soluções de produtos na área da higiene e cuidado pessoal, e ainda produtos de uso doméstico. 

Devido à sua capacidade de produção e relações de longa data com algumas das maiores 

empresas mundiais do ramo, a Colep oferece serviços de contract manufacturing em nome de 

grandes marcas, fornecendo porções significativas do mercado Europeu. 

Na área de Aerosol contract manufacturing, a Colep é líder Europeu de mercado, 

aproveitando a sua integração vertical no mercado, e mais de quatro décadas de experiência, 

para oferecer soluções completas de fornecimento de aerossóis. A empresa desenvolve todos 

os componentes da embalagem aerossol, produz o conteúdo, enche as embalagens, rotula e 

distribuí os aerossóis prontos a consumir diretamente para os centros de distribuição. 

Na área de Packaging, a Colep lidera o mercado ibérico em embalagens metálicas para 

produtos industriais e tintas, e ainda em embalagens metálicas para produtos alimentares. Para 

além das embalagens metálicas, produz ainda embalagens plásticas. 

Os três ramos de atividade da Colep juntam-se por uma cultura própria, de uma empresa 

100% Portuguesa que procura trazer inovação a uma indústria que influencia a vida de todos 

os consumidores da atualidade. Esta cultura, é definida por um conjunto de valores, uma 

missão conjunta, e uma visão para o futuro. 

 

Figura 1-2 A Colep tem definidos valores fundamentais para a sua conduta (Colep, 2016) 
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A missão da Colep é trabalhar com os seus clientes para trazer conforto aos consumidores. A 

sua visão é ser líder na criação de valor, fornecendo os seus clientes com soluções de 

produtos, produção e embalamento, através da inovação, tecnologia e práticas sustentáveis. 

Os valores, a missão, e a visão da Colep, demonstram um foco claro em acrescentar valor à 

indústria do embalamento, através da cooperação com clientes, inovação e desenvolvimento 

tecnológico, sem esquecer as preocupações de sustentabilidade e ética que são essenciais a 

uma empresa Portuguesa de origens familiares e com uma ligação inquestionável à sua região. 

A Colep é mecenas e contribuidora em diversas atividades em Vale de Cambra e na região do 

Paiva, lembrando que a indústria moderna deve estar associada de forma positiva à sociedade. 

Dentro da Colep, a divisão responsável pela conceção de produtos é a Área Técnica. Esta 

divisão colabora com todas as outras áreas de produção para desenvolver novas soluções, 

considerando aspetos como os materiais, geometrias, procedimentos de transporte e aspetos 

legais e regulatórios. Foi dentro desta divisão que o trabalho decorreu. 

Sendo uma divisão multidisciplinar, responsável por todos os produtos de Packaging da 

Colep, em todas as fábricas, a Área Técnica colabora regularmente com todas as divisões da 

Colep em diversos projetos, assistindo o desenvolvimento tecnológico da empresa de perto. 

Por este motivo, é um dos motores principais nos esforços de Investigação e desenvolvimento 

dentro da Colep, e proponente de colaborações regulares com a Academia, da qual este 

trabalho é um exemplo. 

1.3 Objetivos do projeto 

O objetivo do presente projeto é o estudo da gama de embalagens Tulipa, com vista à sua 

otimização como embalagem para transporte de produtos perigosos. Pretende-se desenvolver 

a embalagem já existente com recurso a métodos modernos, utilizando conhecimentos de 

várias áreas técnicas como a estatística, projeto e simulação numérica por computador, e ainda 

métodos familiares da indústria como o benchmarking e a realização de ensaios destrutivos. 

O objetivo do projeto a longo prazo é claro: obter uma embalagem mais resistente aos 

requisitos exigidos pela homologação, de forma económica, e com impacto benéfico na 

cadeia produtor-consumidor. 

Especificamente neste trabalho, os resultados que se pretendem alcançar são:  

 Aprofundar o conhecimento dos regulamentos para embalagens destinadas ao 

transporte de produtos perigosos; 

 Aprofundar o conhecimento dos ensaios de homologação UN para embalagens 

destinadas ao transporte de produtos perigosos; 

o Perceber as variáveis que interferem na resistência de embalagens à pressão 

interna; 

o Perceber as variáveis que interferem na resistência de embalagens a quedas; 

 Encontrar soluções que melhorem a resistência das embalagens nas condições exigidas 

pelos regulamentos para o transporte de produtos perigosos; 

 Identificar futuros trabalhos que acelerem o projeto de otimização da embalagem; 

 Identificar oportunidades de melhoria. 

Para tal, e como apresentado no enquadramento do projeto e motivação, muito do foco do 

trabalho será dedicado ao tampo da embalagem. 

1.4 Cronograma e lista de tarefas 

O trabalho foi organizado em 3 fases principais divididas segundo um cronograma de 

trabalhos consoante se pode observar na Figura 1-3. 
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 A primeira fase, dedicada à introdução ao projeto, à empresa, e ao planeamento do 

projeto; 

 A segunda fase é a mais longa e dedicada à execução do projeto. Nesta fase foram 

utilizadas diferentes metodologias para compreender os problemas em estudo, 

apresentar soluções para os problemas identificados, e avaliar e analisar essas 

soluções; 

 Por fim, uma terceira fase, dedicada à apresentação de propostas de melhoria, à 

consolidação do trabalho realizado em documentos escritos, e à escrita da dissertação. 

 

Figura 1-3 Cronograma do plano de trabalhos da dissertação 

1.5 Estrutura da dissertação 

A estrutura da dissertação é um compromisso entre a apresentação legível dos resultados, a 

cronologia, e a consulta rápida para um leitor interessado apenas numa ou outra questão mais 

específica. No seu conjunto, pretende-se que dê a quem a consulte uma base valiosa para a 

compreensão dos desafios ligados ao desenvolvimento de embalagens homologadas para o 

transporte de produtos perigosos, e que contribua para o desenvolvimento do conhecimento 

nesta área, que influencia de forma discreta o dia-a-dia da sociedade moderna. 

A dissertação é dividida em 6 capítulos, dos quais se deixa nesta secção um pequeno resumo. 

Capítulo 2 - Estado da arte 

Dedicado à apresentação de conceitos importantes para a compreensão do trabalho. É 

introduzido o mercado das embalagens. É ainda apresentado um resumo dos regulamentos 

para embalagens destinadas ao transporte de produtos perigosos. O material das embalagens é 

caracterizado, assim como são apresentadas algumas alternativas. Por fim são abordados os 

conceitos por detrás dos métodos de análise utilizados no trabalho. 

Capítulo 3 - Caso de estudo - Embalagem Tulipa 

No terceiro capítulo faz-se a apresentação pormenorizada dos desafios encontrados no 

trabalho e as metodologias que levaram à adoção das técnicas utilizadas. É apresentada a 

embalagem em estudo, os seus desafios e o seu potencial de melhoria. 
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Capítulo 4 - Metodologia de desenvolvimento e ensaios 

Durante o trabalho foram utilizados diversos métodos de ensaio e análise de soluções. Estes 

métodos são abordados no quarto capítulo, dedicado à metodologia seguida para o 

desenvolvimento do produto e realização dos ensaios.  

Capítulo 5 - Resultados e discussão 

O capítulo 5 é destinado à apresentação dos resultados obtidos ao longo do trabalho e à sua 

discussão. É abordada em detalhe a resposta das soluções alternativas da embalagem aos 

ensaios de pressão hidráulica, e o estudo piloto dos ensaios de queda sobre o tampo. 

Capítulo 6 - Conclusões e trabalhos futuros 

O último capítulo dedica-se ao resumo das conclusões do trabalho. Sumariam-se as respostas 

dadas aos problemas que surgiram, e analisa-se o cumprimento dos objetivos sugeridos na 

secção 1.3. São ainda indicados alguns trabalhos a ser realizados diretamente no seguimento 

desta dissertação, e que permitiriam aprofundar mais o conhecimento dos assuntos abordados. 

São ainda analisadas algumas propostas de trabalhos futuros e apresentadas sugestões de 

melhoria. 
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2 Estado da arte 

Este capítulo pretende facilitar uma introdução ao leitor menos familiarizado com alguns dos 

assuntos abordados, introduzindo a indústria das embalagens, os materiais, a homologação 

UN, a simulação numérica por elementos finitos, e o desenho de experiências. 

2.1 Introdução às embalagens 

No contexto moderno da indústria das embalagens, podemos verificar três intervenientes 

principais: 

 O produtor – a indústria que produz as embalagens; 

 O cliente – a indústria que recebe as embalagens e as utiliza nos seus produtos; 

 O consumidor – o utilizador final dos produtos embalados. 

Estes três intervenientes establecem uma cadeia de criação de valor que está presente em 

todos os contextos do dia a dia moderno. O presente trabalho, focado numa embalagem 

específica, não estaria completo sem uma abordagem ao contexto do sector contemporâneo 

das embalagens. 

Nota histórica  

A utilização do metal nas embalagens, e da folha-de-flandres em específico, está intimamente 

ligada à história das conservas. A conservação dos alimentos constituiu sempre uma 

preocupação para o homem. A solução para o problema da conservação dos alimentos foi 

encontrada em plena revolução francesa. Napoleão Bonaparte não tinha forma de alimentar 

adequadamente o seu exército e estabeleceu um prémio de 12 000 francos para quem 

inventasse um novo método de conservação dos alimentos.  

Nicholas Appert, um investigador francês, tem a ideia de conservar frutas e vegetais em 

garrafas de vidro tapadas com rolha e arame. O processo era simples, a comida era aquecida 

por calor e colocada em garrafas, que eram fechadas. A garrafa era aquecida em água a ferver, 

ocorrendo um processo de esterilização. Em 1810 Appert ganhou o prémio de Napoleão e 

escreveu um livro chamado “O livro de todos os lares: a arte de preservar comida por muitos 

anos”, onde descrevia em detalhe o processo de conservação de mais de 50 comidas 

(Abralatas, 2007). Em 1812, o Rei George III de Inglaterra concede a Peter Duran a patente 

pela sua ideia de conservar os alimentos em embalagens de vidro, cerâmica, folha-de-

Flandres, ou outros metais. No entanto, foram outros dois ingleses, Bryan donkin e John Hall, 

os primeiros a abrir, em 1813, uma fábrica de comida enlatada (Bellis, 2007). 

As latas começaram a ser mais divulgadas e utilizadas, e em 1883, a NORTON Brothers 

Company of Chicago inventou uma máquina semiautomática que soldava automaticamente a 

costura da lata e que permitiu o aumento da capacidade de produção para 2500 unidades por 
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hora (CANCENTRAL, 2016). À medida que a produção foi aumentando, também aumentou 

o número de produtos que podiam ser adquiridos em latas, surgindo em 1935 a primeira lata 

de cerveja, por uma pequena empresa cervejeira de Gales, a Felinfoel Brewery Co. 

 

Figura 2-1 Uma das primeiras latas de cerveja europeias 

Não se sabendo quando é que as embalagens metálicas apareceram em Portugal, sabe-se que 

este passo deverá estar também ligado à indústria das conservas, com a RAMIREZ a iniciar a 

produção de conservas de atum em embalagens metálicas em 1865, com a sua primeira 

fábrica em Vila Real de Santo António (Martinho, 2007). 

No seguimento da segunda guerra mundial, com o despertar da globalização e o crescimento 

do comércio internacional, surgiu a necessidade de normalizar e regulamentar o transporte das 

embalagens, de modo a: 

 Assegurar um alto nível de segurança no transporte internacional de produtos 

perigosos; 

 Contribuir efectivamente para a proteção do ambiente ao prevenir qualquer poluição 

resultante de acidentes ou incidentes durante esse transporte; 

 Facilitar operações de transporte e promover o comércio internacional de produtos 

perigosos (UNECE, 2008). 

As recomendações modelo para o transporte de produtos perigosos, abordadas em mais 

detalhe no capítulo 2.3, surgiram em 1957, preparadas pelo Comité de Especialistas no 

Transporte de Produtos Perigosos do Conselho Económico e Social das Nações Unidas 

(ECOSOC), cobrindo o transporte de produtos perigosos por todos os meios exepto por 

transporte em tanques de grande capacidade. Na Europa surgiu ainda o acordo ADR, o 

Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada, 

pela mão da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa. Concluído em 1957 em 

Geneva, e ratificado neste momento por 48 estados europeus  (UNECE, 2014). 
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Para além do surgimento de uma base legal para as embalagens, o mercado foi sofrendo 

evoluções tecnológicas ao longo do século XX, até que a embalagem metálica se tornou a 

referência em muitas outras áreas de embalamento. Em 2006 o mercado Europeu (UE15) de 

embalagens metálicas era caracterizado por: 

 Movimentos anuais na ordem dos 9 mil milhões de euros; 

 Utilização de 4 200 000 toneladas de aço por ano; 

 Utilização de 410 000 toneladas de alumínio por ano; 

 Produção de aproximadamente 110 mil milhões de embalagens individuais; 

 50 000 postos de trabalho. 

Com a expansão da União Europeia, estes números continuaram a aumentar. A indústria 

alimentar manteve-se como o maior cliente de embalagens metálicas, sendo responsável por 

uns estimados 85% de todos os consumos de embalagens na Europa (EMPAC, 2009). 

A preferência dos consumidores urbanos por alimentos processados e embalados, aliado a um 

aumento da urbanização, levou a uma procura acrescida das embalagens metálicas. As 

embalagens metálicas continuam a aumentar de popularidade devido à melhoria das 

condições de vida, o aumento de poder de compra e o aumento do consumo de bebidas 

alcoólicas, com principal relevância nas economias em desenvolvimento da região da Ásia-

Pacifico. A indústria farmacêutica e da cosmética também tem optado cada vez mais por 

embalagens metálicas, pelas suas propriedades de proteção do conteúdo de agressões do 

ambiente. 

A possibilidade de reciclagem da embalagem sem degradação da qualidade do material, é 

mais uma das muitas vantagens que mantém as embalagens metálicas populares em relação a 

outras soluções como os plásticos e o papel. As latas de aço são as embalagens mais 

recicladas no mundo. Em alguns países como a Alemanha, Suíça e a China, a percentagem de 

embalagens metálicas recicladas é 90% ou superior, o que tem um impacto potencial na 

redução de emissões de gases de efeito de estufa em cerca de 95% no fabrico de cada nova 

embalagem (marketsandmarkets, 2015). 

As previsões mais recentes, apontam para um mercado global de embalagens metálicas a 

valer 142 mil milhões de Euros em 2020. Dentro do mercado das embalagens metálicas, o 

maior crescimento é esperado para as embalagens metálicas não alimentares, com um 

crescimento esperado de 3.8% por ano (Global Industry Analysts, 2015). 

 

Figura 2-2 Potencial de crescimento relativo do mercado de embalagens metálicas na Europa, por sector 

 (Global Industry Analysts, 2015) 
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Tipos de embalagens 

A Recomendação das Nações Unidas para o transporte de produtos perigosos, conhecida na 

indústria das embalagens como a norma UN, divide as embalagens segundo um código de 2 

dígitos e uma letra, segundo o tipo de embalagem, material e abertura, consoante é ilustrado 

na Figura 2-3 e Figura 2-4. 

 

Figura 2-3 Divisão dos tipos de embalagens segundo a UN (adaptado de RIPA, 2004) 

 

Figura 2-4 Exemplificação dos tipos de embalagens segundo a UN 

 

Outras divisões são possíveis, por tipo de indústria, capacidade, ou utilidade. Na indústria das 

embalagens metálicas ligeiras, destacam-se duas grandes categorias de embalagens: 

 Embalagens de duas peças 

O fundo e o corpo são feitos a partir de um único componente a partir de um processo de 

embutidura profunda, sendo a cobertura superior produzida aparte. Este processo é 

popular com recipientes de pequena dimensão como pequenos aerossóis e latas de 

refrigerantes. 

 Embalagens de três peças 

O fundo, o corpo e o tampo da embalagem são produzidos independentemente. Este 

processo é utilizado na generalidade das embalagens metálicas, independentemente da 

dimensão (Tokyo Seikan, 2016). 



Desenvolvimento de um tampo para embalagens homologadas para o transporte de produtos perigosos 

10 

 

 

 

 

Figura 2-5 Lata de 3 e 2 peças (Tokyo Seikan, 2016) 

Embalagens de 3 peças 

As embalagens de 3 peças são denominadas comercialmente por um código, amplamente 

adotado na indústria, que indica: 

 O tipo de embalagem; 

 O diâmetro superior da embalagem (ou de fecho); 

 A altura da embalagem. 

Exemplo: CY 99x50, embalagem cilíndrica de 99 mm de diâmetro superior e 50 mm de 

altura. O diâmetro superior da embalagem é referido por um conjunto de motivos: 

 É por onde vai ser feito o enchimento da embalagem; 

 Os tampos das embalagens são tipicamente sempre do mesmo tamanho, para o mesmo 

tipo de embalagem; 

 É um indicador do espaço ocupado em prateleira pelo produto. 

As embalagens mais comuns, dentro das embalagens metálicas ligeiras (capacidade inferior a 

40 L), e os seus códigos são: 

 Pails (código TC) 

Baldes cónicos até 40 litros de capacidade. Também conhecidos como embalagens 

Tronco-Cónicas, devido à sua forma ligeiramente cónica que permite o empilhamento em 

vazio. São populares para o transporte de produtos químicos industriais. 

 Tulipa (código TL) 

Baldes cónicos até 6 litros de capacidade, com um pescoço dilatado, permitindo um 

melhor acesso ao interior. São populares para tintas e lubrificantes para o mercado 

doméstico. 

 Bidões Hexagonais (código HE) 

Embalagens aproximadamente cilindricas com o centro do corpo num formato hexagonal. 

Disponíveis até 40 litros de capacidade, com o topo e o fundo fechados, e acesso por uma 
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pequena abertura. São populares para produtos líquidos a que se pretende tem acesso 

regular por despejo. 

 Retangulares (código RC) 

Embalagens retangulares até 5 litros de capacidade. São populares para transporte de óleos 

para o mercado automóvel, e para azeites e óleos alimentares. 

 Cilíndricas (código CY) 

Embalagens cilíndricas com corpo, fundo e topo planos. São a solução mais comum na 

indústria alimentar, sendo muitas vezes designadas de “latas”. São também uma opção 

comum na indústria das tintas, como recipientes de baixa capacidade. 

 Aerossóis (código AE) 

Embalagem cilíndrica com o corpo plano, e com o fundo e o topo em forma de cúpula. As 

embalagens aerossóis são pressurizadas, e o produto é expelido através de uma válvula 

própria. É uma solução popular para produtos de higiene pessoal, limpeza, e alguns 

lubrificantes. 

 

 

Figura 2-6 Resumo das embalagens de 3 peças da Colep, ordenadas por códigos 
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Cravação 

A técnica mais comum para juntar os diferentes componentes nas embalagens metálicas é a 

cravação. Esta técnica consiste em juntar mecanicamente os componentes dobrando as suas 

extremidades em torno uma da outra, utilizando por vezes um polímero selante entre elas 

(Burton, 2006). A Figura 2-7 ilustra o processo, e a Figura 2-8 mostra uma fotografia de um 

corte de uma cravação. 

 

 

Figura 2-7 Processo de cravação dupla (JBT, 2016) 

 

Figura 2-8 Fotografia do corte de uma cravação (JBT, 2016) 
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Tecnologias de fecho em embalagens metálicas 

As atitudes do consumidor em relação às embalagens focam-se predominantemente em 

assuntos relacionados com a entrada dentro de uma embalagem ou a retirada de um produto 

de dentro de uma embalagem. As aberturas das embalagens, ou na linguagem da indústria, os 

fechos das embalagens, são portanto críticos na conceção de um produto (Nigel Theobald, 

2009). A maior parte dos produtores de embalagens fornece diversas soluções de fecho para a 

mesma embalagem, de acordo com o tipo de produto a transportar e o mercado a que se dirige 

o produto. As soluções de fecho dividem-se em dois grandes grupos, os fechos estanques, e os 

fechos não estanques, sendo abaixo apresentados os principais tipos de fechos estanques 

empregues em embalagens metálicas. 

 

 

Figura 2-9 Exemplos de fechos estanques empregues em embalagens metálicas 

 Fechos à pressão 

Os fechos à pressão são também conhecidos como fechos de tampos press-in, Tight), de 

argola T, ou tampos de alavanca. Envolvem o uso de um tampo circular, com n pontos de 

contacto radial com o corpo principal da embalagem ou uma argola cravada ao corpo. O fecho 

tight ou 1T terá um ponto de contacto com aperto, o fecho double tight ou 2T dois pontos de 

contacto com aperto, e o fecho triple tight, TT ou 3T, três pontos de contacto com aperto. O 

fecho da embalagem é tipicamente realizado com o auxílio de um cilindro pneumático que 

insere o tampo na embalagem com aperto. A abertura é realizada com o auxílio de uma chave 

de fendas por efeito de alavanca. É um tipo de fecho popular para tintas de uso doméstico. 

 

 

Figura 2-10 Representação de fechos do tipo T (Nigel Theobald, 2009) 
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 Balestra  

Os fechos balestra utilizam um tampo simples que é sobreposto à embalagem e fixo com o 

auxílio de uma argola metálica, apertada com uma mola ou um parafuso. A montagem é 

tipicamente feita manualmente, e a desmontagem pode ser realizada manualmente. Este tipo 

de fecho é comum em embalagens para uso industrial em que se pretende um acesso repetido.  

 

 Garras  

Os fechos de garras são efetuados com tampos que cobrem o rebordo exterior da embalagem, 

e com o auxílio de uma ferramenta, deformados de forma a acompanhar o rebordo garantindo 

a fixação por via do encaixe mecânico. A abertura é realizada com o auxílio de ferramentas 

especializadas, ou com a destruição da embalagem. São tipicamente utilizados para produtos 

muito perigosos de uso industrial, em embalagens de 10 a 40 litros.  

 

Figura 2-11 Representação em corte de um fecho de garras (IMTO envases, 2016) 

 Cravação simples  

Neste tipo de fecho, o fabrico da embalagem é tipicamente realizado em duas localizações 

diferentes, na indústria produtora da embalagem e na indústria produtora do produto. O 

produtor do produto recebe embalagens com uma das extremidades abertas, enche a 

embalagem com o produto, e recorre à cravação para fechar a embalagem. A abertura é 

realizada por destruição da embalagem, com ferramentas próprias. É a solução mais popular 

na indústria alimentar, coloquialmente conhecida como de enlatados, estando a ganhar cada 

vez mais relevo a variante de fecho easy open em que a destruição do topo da embalagem é 

realizado sem o auxílio de ferramentas especializadas. 

 Cravação com bocal  

O fecho de cravação com bocal é semelhante ao fecho de cravação simples na tecnologia de 

fecho, variando a abertura. Neste caso, a extremidade superior tem um bocal que pode ser 

aberto manualmente pelo utilizador para despejo do conteúdo. O bocal pode ser metálico, 

plástico, extensível, ou selado, de acordo com a opção do cliente.  

 Slip  

Os fechos slip são efetuados com tampos que deslizam sobre o topo de uma embalagem 

cilíndrica, pelo exterior. Apesar de serem tipicamente estanques, recorrem muitas vezes a 

revestimentos plásticos de maneira a manter o interior protegido do contacto com o meio 

ambiente até à abertura. É uma solução muito empregue pela indústria alimentar de doçaria, e 

em embalagens decorativas, sendo comercialmente associada às “latas de bolachas”. 
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2.2 Material 

O material de uso corrente na Colep é a folha-de-flandres. A folha-de-flandres, também 

referida pelo termo anglófono “tinplate”, é uma folha de aço de baixo carbono laminado com 

revestimento de estanho. A sua produção é regulada pela norma EN10202 (CEN , 2001). 

Amplamente utilizada como matéria-prima na produção de embalagens, a folha-de-flandres 

junta num só material a alta resistência a baixo custo do aço, com a resistência à corrosão do 

estanho. Esta propriedade tem mantido a folha-de-flandres como uma opção relevante no 

mercado das embalagens, apesar de grandes avanços de outros materiais como o alumínio e os 

plásticos. 

A capacidade de responder a ataques químicos agressivos sem se deteriorar é um dos motivos 

de utilização da folha-de-flandres em embalagens destinadas ao transporte de produtos 

perigosos. Outro motivo que torna a folha-de-flandres apelativa é a sustentabilidade, sendo o 

aço um material 100% reciclável, um fator que tem vindo a ganhar importância para o 

consumidor nos últimos anos. 

Vantagens da folha-de-flandres como material para embalagens: 

 Baixo peso e alta resistência – torna as embalagens fáceis de transportar e armazenar; 

 Proteção ótima de produtos alimentares – de impurezas, bactérias, humidade, luz e 

odores; 

 Segurança em contacto com produtos químicos; 

 É 100% reciclável – quantas vezes necessárias, sem perda de qualidade; 

 É ideal para processos de embutidura profunda e repuxo. Reduções de espessura até 

um terço da espessura original são comuns; 

 Técnicas de impressão direta, cunhagem e novas tecnologias de conformação 

aumentam o potencial de mercado da folha-de-flandres. A folha-de-flandres atrai a 

atenção do consumidor e influencia favoravelmente decisões de compra. Como 

resultado é usada cada vez mais no embalamento de produtos de gama alta e de moda 

como relógios, perfumes e tecnologia móvel; 

 A tecnologia atual permite a produção de latas de formas variadas (ThyssenKrupp, 

2016). 
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Produção da folha-de-flandres 

A produção da folha-de-flandres é realizada em siderurgias, e distingue-se do processo de 

laminagem convencional devido à necessidade de revestir o material. O aço acabado de 

laminar é limpo em banhos ácidos e laminado novamente. Daí parte para um processo de 

tratamento térmico de revenido, que pode ser realizado em contínuo, passando a folha por 

diversos fornos e banhos a temperatura controlada, ou em forno tipo campânula. 

Após o tratamento de revenido, a folha é laminada à espessura requerida pelo cliente, esticada 

de forma a evitar irregularidades, e revestida a estanho através da passagem por banhos 

eletrolíticos. De seguida, é cortada em folhas individuais à medida, ou enrolada novamente 

em bobine para os clientes lhe darem a forma final. O processo é ilustrado pela Figura 2-12. 

 

 

Figura 2-12 Esquema do processo de fabrico da folha-de-flandres (TokyoKohan Co., 2016) 

Obtemos então o produto final, uma folha de substrato de aço, revestido a estanho. A Figura 

2-13 ilustra as diferentes camadas no revestimento. Uma camada fina de óleo, uma camada de 

óxidos, a camada de estanho, uma camada de Ferro-Estanho, e o substrato de aço. 

 

Figura 2-13 Estrutura do revestimento da folha-de-flandres (Arcelor Mittal, 2016) 

  



Estado da arte 

17 

 

As propriedades mecânicas da folha-de-flandres variam diretamente com o aço utilizado no 

substrato, sendo tipicamente desprezada a influência do revestimento na resistência mecânica. 

Contudo o estanho é bastante importante na soldabilidade da folha, facilitando o processo de 

soldadura por resistência elétrica, e tornando este material muito competitivo em relação a 

outras soluções de folhas metálicas finas.  

A folha-de-flandres está disponível numa ampla gama de resistências, existindo soluções 

entre os 200 e os 600 MPa de tensão de cedência. A Figura 2-14 ilustra os diferentes tipos de 

aço disponíveis, e as suas aplicações. 

 

Figura 2-14 Representação dos tipos de aços utilizados na folha-de-flandres, por aplicação. O número do grau 

corresponde à tensão de cedência do material (TATA Steel Europe, 2016) 

O aço utilizado é tipicamente um aço de baixo teor de carbono com baixa concentração de 

elementos de liga. A variação da resistência mecânica é dada pelo encruamento durante a 

laminagem, pelo tratamento térmico da folha-de-flandres durante o seu fabrico, e por 

pequenas variações na concentração de carbono no aço.  



Desenvolvimento de um tampo para embalagens homologadas para o transporte de produtos perigosos 

18 

 

A micro-estrutura do material é tipicamente uma matriz ferritica com perlite globular, como 

mostra a fotografia de microscopia da Figura 2-15. 

 

Figura 2-15 Estrutura micro cristalina típica da folha-de-flandres, matriz de ferrite e perlite globular  

(Melo, 2013) 

A curva de tensão-deformação destes aços, chamados de aços “macios”, segue uma forma 

padrão, que é ilustrada de forma esquemática (e não à escala), na Figura 2-16. 

 

Figura 2-16 Ilustração esquemática da curva de tensão-deformação de um aço macio (SWS, 2013) 
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Revestimentos alternativos 

O alto custo do estanho comercialmente puro levou à procura de soluções alternativas para o 

revestimento das folhas de aço laminadas de baixa espessura. Surgiu então o Tin Free Steel, 

ou TFS, também conhecido por ECCS (Electrolytic Chromium Coated Steel). 

O TFS difere da folha-de-flandres ao ter um revestimento baseado em misturas de crómio e 

óxidos de crómio. Estes revestimentos são tipicamente realizados com concentrações de 50 a 

200 mg/m2, e aplicados em processos semelhantes aos da folha-de-flandres, variando o fluído 

eletrólito, e existindo a possibilidade de se fazer o revestimento numa ou duas camadas, de 

propriedades diferentes. 

 

Figura 2-17 Camadas do revestimento do TFS (Arcelor Mittal, 2016) 

Os mesmos acabamentos superficiais (bright, stone e matte) estão disponíveis, mas o aspeto é 

ligeiramente diferente da folha-de-flandres, com menos brilho e um lustre azulado (Morgan, 

1985). 

O TFS tem pior soldabilidade que a folha-de-flandres com revestimento a estanho, assim 

como resistência à corrosão a uma gama mais reduzida de produtos. Tem como vantagens a 

economia, permite impressões de melhor qualidade, e não descolora com a aplicação de altas 

temperaturas. É tipicamente utilizada na indústria alimentar, em componentes como o fundo e 

os tampos easy-open. 

A fraca soldabilidade, e a rápida deterioração em contacto com alimentos, que obrigam a 

revestimentos especiais, retarda a adoção deste material. Recentemente, surgiu como 

desenvolvimento da TFS a TFS com revestimento polimérico em PET. Este revestimento 

permite aumentar a resistência à corrosão da folha-de-flandres, e tem proprocionado uma 

maior adoção do material na indústria (JFE Steel, 2016). 
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Norma EN10202 

A norma EN10202 regula a designação e características da folha-de-flandres. A norma define 

métodos de produção e especificações que devem ser cumpridas pela siderurgia e verificadas 

pelos fornecedores (CEN , 2001). 

Após a produção, a folha é rotulada segundo a sua designação formal, definida pela norma 

como um código composto por: 

 A descrição do material – bobina de folha-de-flandres, folha pré cortada, ou folha de 

flandres; 

 O número da norma europeia; 

 O símbolo para produtos de aço para embalagens (T); 

 A classe de propriedades mecânicas; 

 

Figura 2-18 Propriedades mecânicas da folha-de-flandres, refere-se o grau, aspetos da norma americana, o tipo 

de revenido, a redução simples ou dupla, a tensão de cedência e de rotura, e a tolerância desses valores  

(TATA Steel Europe, 2016) 

 

 O tipo de revenido – em campânula ou contínuo;  
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 O tipo de acabamento superficial; 

 

 

Figura 2-19 Acabamentos superficiais disponíveis (The tinplate company of India Limited, 2016) 

 A massa de estanho e as combinações (E para uma cobertura de estanho homogénea; 

D para cobertura diferencial); 

 

Figura 2-20 Massa de estanho e combinações (The tinplate company of India Limited, 2016) 

 A tolerância da cobertura de estanho; 

 O tipo de passivação do estanho; 

 As dimensões em mm: 

o Espessura x largura de laminagem. 
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A norma disponibiliza um exemplo de aplicação, que se transcreve, em tradução adaptada: 

Exemplo: bobina de folha-de-flandres de redução simples de acordo com a norma 

europeia, grau de aço S275, recozido em campânula, acabamento “stone”, cobertura 

homogénea com massa de cobertura de 2,8 g/m2 para soldadura de alta velocidade, 

passivação 300 com uma espessura de 0,22 mm e com largura de laminagem de 800 

mm é designada como: 

Bobina de folha-de-flandres EN 1020-TS275-BA-ST-E2,8/2,8-HS-300-0,22x800 

(CEN, 2001). 

Receção do material na Colep 

A folha-de-flandres é produzida em grandes siderurgias que fazem distribuição a nível 

internacional. A venda pode ser realizada em folhas cortadas à medida, ou em bobines, 

também conhecidas como Coils. Devido à grande quantidade de material consumido na 

Colep, o material é fornecido em bobines, e depois cortado à medida e rotulado segundo a 

norma EN 10202.  

 

Figura 2-21 Bobines de folha-de-flandres acabadas de descarregar, na Colep 
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Figura 2-22 Formas de transporte da folha-de-flandres, à esquerda em folhas cortadas, à direita em bobines 

  (JFE Steel, 2016) 

Após a receção a bobine, ou Coil, é cortado à medida segundo as indicações da norma, nas 

instalações da Colep, e realizado o controlo de qualidade. Os fabricantes têm de assegurar a 

consistência do produto final, utilizando as tolerâncias estipuladas na norma. Todas as 

bobines são controladas após a receção, com foco nos seguintes parâmetros normalizados: 

 Espessura da folha: variação aceitável máxima de 2% para grandes encomendas, e de 

5% para as extremidades da folha; 

 Propriedades mecânicas: verificação da dureza Rockwell e ensaios pontuais de tensão 

de cedência; 

 Porosidade (defeito); 

 Ondulação: a folha não deverá ter ondulação superior a 2,5 mm em relação ao plano 

médio; 

 Massa de estanho (g/m2): requisito de qualidade imposto aos fornecedores; 

 Esquadria: após o corte em folhas individuais, a folha deverá ter todas as extremidades 

lisas e as suas cotas terão uma tolerância nunca superior a 0,15% do tamanho total da 

folha. 
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2.3 Homologação UN 

As embalagens marcadas com certificações que as permitem transportar produtos perigosos 

são normalmente denominadas de “Embalagens UN”, como referência à marcação UN 

indicadora dessa certificação. 

Oficialmente conhecida como “Recomendações das Nações Unidas para o transporte de 

produtos perigosos”, a norma UN estabelece regulamentos internacionalmente aceites para o 

transporte marítimo, aéreo e terrestre de produtos que sejam considerados perigosos pelos 

seus painéis de especialistas. Esta norma é reconhecida a nível mundial, sendo adaptada em 

diversos acordos e normas locais. Na Europa destaca-se ainda o “Acordo Europeu para o 

transporte de mercadorias perigosas por estrada”, abreviado como “acordo ADR” que regula o 

transporte por estrada destes produtos. 

Em Portugal, a entidade responsável por atribuição da marcação UN é o Centro Nacional de 

Embalagens (CNE), uma divisão do Instituto de Soldadura e Qualidade. 

 

Figura 2-23 Marcação UN (United Nations, 2011) 

O CNE, atribui neste momento a marcação UN a 17 produtores de embalagens em Portugal, 

sendo 9 deles produtores de embalagens não metálicas, 4 produtores de embalagens metálicas, 

e 4 produtores de embalagens metálicas e não metálicas (CNE, 2015). 

Nas secções seguintes, introduzem-se os conceitos de produtos perigosos, e os ensaios a que 

as embalagens são sujeitas para obterem a marcação UN. 

Produtos Perigosos 

Os produtos perigosos podem ser divididos em 3 grandes grupos, listados como I, II e III. 

Consoante o seu grupo, requerem embalagens mais resistentes. Um produto que necessite de 

embalamento de grupo II, poderá ser transportado numa embalagem indicada para produtos 

do grupo II e I, mas não de grupo III. Apesar dos produtos serem definidos como necessitando 

do grupo de embalagens I, II ou III, as embalagens são marcadas com outro código, X, Y, Z 

ou S de acordo com a Tabela 2-1. 

Os produtos a serem transportados exigem requisitos diferentes por parte da embalagem 

consoante o grau de perigo que apresentem. Existem graus diferentes para líquidos e um grau 

único para sólidos. Na Colep as embalagens são tipicamente homologadas na categoria 

sólidos ou Y líquidos. 
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Tabela 2-1 Grupos de embalagens para produtos perigosos e a sua marcação 

Grupo de 

embalagem 

Grau de perigo Marca na 

embalagem 

para Líquidos 

Marca na 

embalagem 

para Sólidos 

I Maior perigo X  

S II Perigo moderado Y 

III Baixo perigo Z 

O grau de perigo do produto é determinado por um conjunto de condições, estando resumidas 

na Tabela 2-2 abaixo as mais comuns, referentes às características inflamáveis e tóxicas. Um 

grande número de regras secundárias e exceções estão ainda listadas nas diversas normas 

aplicáveis, sendo regularmente publicadas listas atualizadas pela IATA (International Air 

Transport Association). 

Tabela 2-2 Condições comuns para determinação do grau de embalagem (NCSU, 2016) 

Grupo de 

embalagem 

Ponto de 

inflamação 

Ponto de 

ebulição 

Toxicidade Oral 

LD50 (mg/kg) 

Toxicidade 

Dermatológica 

LD50 (mg/kg) 

Toxicidade por 

inalação de pós 

LC50 (mg/L) 

I  =<35ºC =<5 =<40 =<0.5 

II =<23ºC >35ºC >5; =<50 >40; =<200 >0.5; =<2 

III >23ºC;=<61ºC >35ºC >50; sólidos 

=<200, líquidos 

=<500 

>200; =<1000 >2; =<10 

É do interesse comum que os produtos perigosos sejam transportados nas melhores condições 

de segurança, sendo estabelecidas exigências em termos de fixação das embalagens, cargas 

máximas, controlo de temperatura ou até proximidade de corrente elétrica. Contudo, tudo 

começa na embalagem e na sua escolha correta. 

Ensaios de homologação 

De modo a verificar a capacidade de resistência de uma embalagem, a norma UN define uma 

série de ensaios para o efeito. Caso estes ensaios sejam ultrapassados com sucesso, o produtor 

poderá aplicar a marca UN na sua embalagem. 

Uma embalagem homologada tem o direito a utilizar marcações que a certificam para o 

transporte de produtos perigosos. A marcação é acompanhada de um código com detalhes 

referentes à embalagem e aos produtos que pode transportar, consoante ilustra a Figura 2-24. 
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Figura 2-24 Descrição da marcação UN 

Ao produtor de embalagens cabe a responsabilidade de garantir que todas as embalagens 

fornecidas ao cliente têm as mesmas características das embalagens testadas, e de fornecer 

informações aos utilizadores sobre como as fechar corretamente. 

De modo a realizar a homologação, o produtor de embalagens tem de disponibilizar pelo 

menos 15 embalagens fechadas com água e 6 embalagens fechadas com ar, que devem ser 

fechadas pelo menos 24 horas antes dos ensaios. Deverão ser realizados 3 ensaios de queda 

sobre o tampo, 3 ensaios de queda sobre o fundo, 3 ensaios de estanquidade, 3 ensaios de 

pressão hidráulica e 3 ensaios de carga estática. Caso um dos ensaios não seja aprovado, será 

repetido mais 3 vezes, sendo que o segundo ensaio reprovado implica a reprovação do 

processo de homologação. 

Segundo informações fornecidas pelo Centro Nacional de Embalagem, a pedido do autor em 

29 de Abril de 2016, em cerca de 18% dos processos de homologação realizados em 2015 

houve necessidade de repetir ensaios. 

Ensaio de queda 

O ensaio de queda permite verificar a resistência da embalagem a quedas sobre o fundo e 

sobre o tampo. A embalagem cheia de água é levantada a uma altura mínima de 1.2 metros 

com auxílio de uma pinça ou de uma plataforma, conforme ilustra a Figura 2-25. Caso se 

pretenda preparar a embalagem para líquidos de densidade específica superior a 1.2, a altura 

de queda deverá aumentar, segundo valores tabelados para cada uma das categorias I, II ou 

III. 

A embalagem é segura de modo a que o centro de massa caia verticalmente em cima do ponto 

de impacto. Quando esta situação se pode verificar em múltiplas posições, é escolhido o ponto 

de impacto em que a embalagem é menos resistente. No caso da generalidade das embalagens 

metálicas soldadas, esse ponto é sobre o cordão de soldadura. 

Após a estabilização da embalagem, esta é deixada cair livremente, procurando-se sinais de 

fugas de água. A Figura 2-26 ilustra as embalagens deformadas após o ensaio. Caso a 

embalagem permaneça estanque, é realizado um pequeno furo na sua zona mais elevada, de 

modo a equilibrar-se a pressão entre o interior da embalagem e o meio, e contam-se 3 

minutos. O ensaio é considerado aprovado se não ocorrer qualquer fuga visível durante todo o 

período de observação. 
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Figura 2-25 Fotografia do equipamento para o ensaio de queda nas instalações da Colep 

 

Figura 2-26 Embalagens deformadas após o ensaio de queda sobre o fundo 

Ensaio de pressão hidráulica 

O ensaio de pressão hidráulica permite verificar a resistência da embalagem à pressão 

hidráulica interna. O ensaio é realizado com o auxílio de um instrumento de medição de 

pressão, como um manómetro, e de uma válvula para inserção de água pressurizada, tal como 

ilustra a Figura 2-27. Estes instrumentos devem ser colocados na parte superior da 

embalagem, estando esta na vertical, tal como na Figura 2-28, realizando-se dois pequenos 

furos no tampo para o efeito.  

Após a instalação dos componentes a pressão é aumentada até ao valor de 100 kPa 

(equivalente a 1 Bar), e mantida assim durante 5 minutos. O ensaio é aprovado caso não 

exista nenhuma fuga durante o tempo de teste. A Figura 2-29 mostra um ensaio a decorrer. 
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Figura 2-27 Sistema de controlo de pressão, à esquerda o tanque de água pressurizado, à direita, os manípulos de 

controlo do sistema e o filtro de ligação ao sistema central de ar comprimido 

 

Figura 2-28 Preparação de um ensaio, à esquerda a válvula de pressão, e à direita a sonda manométrica 

 

Figura 2-29 Ensaio de pressão hidráulica a 132 kPa (1,3 Bar), é evidente a deformação do tampo 
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Ensaio de carga estática 

O ensaio de carga estática é um ensaio que pretende demonstrar as capacidades da embalagem 

em circunstâncias de armazenamento. A embalagem cheia de água é sujeita a uma carga 

correspondente a uma altura de empilhamento normal de embalagens idênticas, sendo 

utilizada uma altura de 3 metros de empilhamento como valor de referência. A Figura 2-30 

mostra um ensaio realizado num equipamento específico para o efeito. 

A embalagem tem de suster esta carga a temperaturas iguais ou superiores a 40 ºC durante o 

período de 28 dias, sem se verificarem fugas ou perda de massa. 

Este ensaio é normalmente considerado o mais exigente em embalagens plásticas, devido à 

situação de esforço prolongado a altas temperaturas. Contudo em embalagens metálicas não 

gera problemas, sendo utilizado como medida de garantia de qualidade para os clientes. 

 

Figura 2-30 Ensaio de compressão por carga estática, realizado até à deformação (carga final: 4695 N) 

Ensaio de estanquidade 

Neste ensaio, a embalagem em vazio é submersa em água, estando ligada uma válvula que 

controla a entrada de ar comprimido no recipiente. O teste é realizado a uma pressão de 20 

kPa, sendo que durante todo o teste de prova não se podem verificar fugas de ar. 
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2.4 Simulação numérica por elementos finitos 

Há diversos fenómenos na natureza que podem ser expressos através de equações diferenciais, 

contudo, a resolução analítica dessas equações só é possível para casos muito simples, que 

raramente correspondem ao problema em estudo. No sentido de ultrapassar esta dificuldade, 

desenvolveram-se métodos numéricos que permitem encontrar uma função capaz de 

aproximar a solução da equação diferencial (Reddy, 2005). 

A origem do desenvolvimento destes recursos ocorreu no final do século XVIII, sendo que a 

sua viabilização tornou-se possível com o advento dos computadores, facilitando a resolução 

das enormes equações algébricas (Lotti, Machado, Mazzieiro, & Júnior, 2006). Desde os anos 

90 que a simulação numérica por elementos finitos constitui uma ferramenta de 

inquestionável interesse e valor na conceção de peças embutidas. O recurso à simulação 

numérica permite obter informações preciosas durante as fases de projeto, possibilitando 

corrigir erros e limitando, deste modo, os custos finais das peças embutidas (Duarte, 1997). 

O método dos elementos finitos destaca-se na atualidade como o método de eleição em 

simulações por computador. Ao representar um domínio de geometria complexa como um 

somatório de subdomínios simples, chamados elementos finitos, o elemento finito pode ser 

interpretado como uma aplicação local de métodos mais complexos. As funções de 

aproximação são polinómios algébricos e os parâmetros indeterminados representam os 

valores da solução num número finito de pontos pré-selecionados, chamados nós, na fronteira 

e no interior do elemento (Soares, 2010). 

A subdivisão de domínios complexos em pequenas partes mais simples tem diversas 

vantagens: 

 Representação precisa de geometrias complexas; 

 Inclusão de diversas propriedades de material no mesmo modelo; 

 Representação simples da solução total; 

 Observação de efeitos localizados (Reddy, 2005). 

Modelos de análise por elementos finitos 

O método dos elementos finitos como ferramenta de engenharia da atualidade é 

maioritariamente utilizado com recurso a programas de computador específicos para o efeito, 

sendo estes tipicamente divididos entre programas de geração de malhas, programas de 

análise estrutural, e programas de análise de dinâmicas de fluídos. 

Alguns destes softwares, automatizam grande parte do processo de análise por elementos 

finitos, ao importar diretamente desenhos CAD de outros softwares, fazendo automaticamente 

a definição das malhas, e guiando o utilizador através do processo de definição do modelo 

com o apoio de assistentes virtuais  (Ansys, 2009). Apesar dos grandes avanços neste ramo, 

continua a ser útil ao engenheiro mecânico o conhecimento dos diferentes fatores que 

influenciam uma análise por elementos finitos, de modo a caracterizar novos problemas e a 

realizar análises menos comuns, da forma mais eficiente.  

A análise por elementos finitos permite estudar problemas de engenharia complexos pelo seu 

grande tamanho, problemas em que o domínio varia, ou até problemas em que a precisão de 

análise requerida varia ao longo do domínio.  

Por exemplo, na simulação de um processo de embutidura, podemos observar com mais 

precisão áreas em que se espera o aparecimento de deformações, e com menos precisão áreas 
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onde o material é pouco afetado, aumentando a velocidade de cálculo da simulação e obtendo 

resultados mais precisos onde eles são importantes. Isto é possivel através da correta 

caracterização das malhas. 

Uma das fases mais importantes da definição de um modelo de simulação numérica é a 

geração de grelhas que definem as fronteiras do sistema dentro do modelo computacional  

(Smith & Sritharan, 1987). Estas grelhas, chamadas de “malhas”, ligam diversos pontos em 

que os cálculos vão ser realizados, resolvendo o problema definido. Quanto maior a 

concentração de pontos numa área, maior a precisão da análise nessa área, e vice-versa, 

conforme ilustra a Figura 2-31. 

 

Figura 2-31 Exemplo de uma malha adaptativa, em que a quantidade de nós aumenta na zona de maior 

concentração de tensões (COMSOL, 2016) 

Para realizar uma análise estrutural, é ainda necessário classificar a geometria, modelo do 

material, e ações aplicadas. O modo como o método é usado na análise depende também das 

simplificações assumidas em cada problema. Para definir corretamente um modelo, é 

necessário considerar: 

 Análise dinâmica ou estática 

Na análise estrutural, é importante definir se as forças de inércia são desprezáveis ou não. 

Em grandes estruturas considera-se tipicamente que as ações são aplicadas de um modo 

suficientemente lento, e as forças de inércia são desprezáveis. As análises dinâmicas têm 

em conta as forças de inércia de cada componente, um fator importante quando existem 

acelerações bruscas no sistema. 

 Análise linear ou não linear 

É frequente considerar que ao nível do material que constitui uma estrutura, a relação 

entre tensões e deformações é linear, realizando-se todos os cálculos com base na 

geometria inicial indeformada. Quando esta simplificação não é considerada, é necessário 

recorrer a algoritmos específicos de análise não linear material. Neste caso, admite-se que 

existe influência da modificação da geometria na distribuição dos esforços e das tensões. 

 Tipo de estrutura 

As diferentes geometrias de estruturas classificam-nas em três grandes grupos: reticulares 

ou fios, laminares ou cascas, e sólidas.  

As geometrias reticulares são constituídas por barras em que as dimensões transversais 

são muito menores que o comprimento, uma situação clássica em treliças e problemas de 

engenharia civil.  
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As estruturas laminares são aquelas que se podem caracterizar por planos em que o 

material se desenvolve para ambos os lados da superfície de forma constante, mantendo-se 

na sua vizinhança, um caso aplicável quando uma superfície é muito maior que a sua 

espessura, como numa lâmina. 

As estruturas sólidas são as mais genéricas, aplicando-se em todos os outros casos. 

Existe ainda um quarto tipo de problemas estruturais, os designados axissimétricos. Estes 

ocorrem quando uma estrutura é um sólido de revolução e as ações são todas 

axissimétricas em relação ao mesmo eixo (Azevedo, 2003). 

 

2.5 Desenho de Experiências (DOE) 

O Desenho ou Planeamento de Experiências (DOE) é uma técnica estatística utilizada na 

análise dos problemas de qualidade e da melhoria contínua do desempenho de um qualquer 

processo produtivo.  

Uma experiência baseada no DOE é realizada variando diversos fatores de uma experiência 

de ensaio para ensaio, em contraste com a metodologia de experiências clássicas em que 

apenas um fator varia de ensaio para ensaio. Esta particularidade é a grande vantagem do 

DOE, ao revelar como interações entre fatores influenciam as respostas do sistema. Estas 

interações são normalmente difíceis de descobrir e interpretar com outros sistemas (Carl-

Fredrik Mandenius, 2008). 

A primeira abordagem sobre o assunto foi efetuada por R.A. Fisher nos meados do século 

XX, em Inglaterra, com enfoque na resolução de problemas relacionados com a agricultura 

(PM2ALL, 2011). Numerosos desenhos de experiências têm, desde então, sido desenvolvidos 

com aplicações na indústria química, farmacêutica, automóvel e outras e, mais recentemente 

com aplicações na área dos serviços. 

O propósito de uma experiência pode ser: 

 Comparar alternativas; 

 Atingir resultados ótimos num processo; 

 Reduzir variabilidade; 

 Minimizar, maximizar, ou atingir um certo resultado; 

 Identificar os fatores mais importantes que afetam a resposta de um sistema; 

 Equilibrar trade-offs quando há múltiplas características que precisam de otimização 

(Antony, 2003). 
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Componentes de um desenho de experiências 

 Fatores 

Os inputs do processo ou da experiência. Os fatores podem ser classificados como 

variáveis controláveis ou incontroláveis. As variáveis controláveis são normalmente 

utilizadas como fatores de estudo. Os fatores incontroláveis, como a influência de erros 

humanos, são geralmente considerados fatores de ruído, e tentamos reduzi-los ao aplicar a 

aleatorização de experiências. Potenciais fatores são tipicamente encontrados com recurso 

ao diagrama de Ishikawa, ou diagrama em espinha de peixe. 

 Níveis  

Os níveis são as configurações de cada fator do estudo. Estes podem ser contínuos, ou 

discretos. 

 Resposta 

O resultado da experiência. Os investigadores que usam o DOE normalmente estão à 

procura da combinação ótima de fatores para obter o melhor resultado. Para isso, os 

resultados importantes são medidos e analisados para determinar os fatores e as suas 

configurações que produzem esses resultados (Moresteam, 2016). 

A Figura 2-32 exemplifica os conceitos de fatores, níveis e respostas. 

 

Figura 2-32 Diagrama representativo de um conjunto de fatores, níveis e respostas (Moresteam, 2016) 

Desenho fatorial completo 

Num desenho fatorial completo, todos os fatores são testados em combinação com todos os 

outros fatores. Este método permite estudar com rigor todas as combinações e interações 

possíveis, algo que não é possivel em desenhos fatoriais parciais, contudo o aumento do 

número de fatores em estudo pode muito rapidamente tornar a experiencia inviável 

economicamente, como demonstra a Tabela 2-3. 
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Para um dado planeamento fatorial completo, o número de experiências necessárias (N) para 

um dado número n de fatores a L níveis é calculado pela expressão N= Ln (R. Domingues, 

2008). 

Tabela 2-3 Número de ensaios necessários consoante o número de fatores num planeamento fatorial completo 

(Moresteam, 2016) 

 

Aplicação do DOE 

Antes da aplicação do DOE é necessário executar uma abordagem disciplinada para que a sua 

aplicação produza resultados positivos (Delgado, 2012). O esquema apresentado na Figura 

2-33 permite sumarizar as principais etapas que devem ser tidas em consideração na fase de 

planeamento das experiências. 
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Figura 2-33 Esquema de abordagem para aplicação do DOE (Pereira Z. L., 2008) 

Após o desenho do modelo da experiência, devemos rever as seguintes questões: 

 As respostas variam significativamente entre os diferentes níveis dos fatores? 

 Quais sãos os efeitos mais significativos no modelo final? 

 Qual é o modelo para estimar respostas? 

o Fatorial completo; 

o Fatorial parcial; 

o Modelo de análise de superfície. 

 Que respostas são previstas e como podem ser otimizadas? 

o Quais os parâmetros para os ensaios de confirmação e quais o intervalo de 

resultados previsto (NIST, 2016). 

Após a aplicação do método, vários métodos podem ser utilizados para analisar os resultados, 

sendo os mais comuns os testes de hipóteses para comparação de amostras, e a análise de 

variância ANOVA. 
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3 Caso de estudo - Embalagem Tulipa 

Neste capítulo faz-se a apresentação pormenorizada da embalagem em estudo, dos desafios 

encontrados no trabalho e as motivações que levaram à adoção das técnicas e metodologias 

utilizadas para maximizar a resistência do tampo da embalagem à pressão hidráulica. 

3.1 Embalagem 

O estudo realizado focou-se na embalagem de nome comercial Tulipa, representado na Figura 

3-1. Um balde de capacidade intermédia destinado aos mercados das tintas, vernizes e 

lubrificantes, feito inteiramente em folha-de-flandres e caracterizado pelo seu pescoço 

alargado que permite um melhor acesso ao interior. O seu corpo é ligeiramente cónico de 

modo a permitir o empilhamento durante o transporte e armazenamento em vazio.  

 

Figura 3-1 Balde Tulipa em utilização durante uma obra 

A gama Tulipa representa um grande conjunto de embalagens, produzidas em diversas 

variantes, estas têm em comum apenas o fundo, o topo da embalagem, e o tampo, podendo 

variar consoante: 

 A altura e capacidade da embalagem; 

 O acabamento interior (vernizes); 

 A espessura dos componentes; 

 O uso de componentes auxiliares ao tampo no fecho; 

 O tipo de pega; 

 O revestimento exterior (pintura); 

 A certificação para transporte de produtos perigosos (UN, ADR, ou nenhuma). 
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O nome de código da embalagem é definido como TL188xh, ou seja, um balde do tipo 

Tulipa, de 188 mm de diâmetro superior, e a indicação da altura, consoante as opções da 

Tabela 3-1. 

Tabela 3-1 Diferentes variantes do Tulipa, por altura, peso e capacidade 

Altura  

(mm) 

Peso  

(g) 

Capacidade nominal    

(L) 

157 403 2.5 

167 414 3 

186 435 3.5 

197 447 4 

226 477 4.5 

243 495 5 

262 515 5.5 

Entre as diferentes capacidades do Tulipa, 3 variantes são produzidas na variante com 

marcação UN, as de 2,5 L, 4 L e 5 L. Destacando-se em termos de volume de produção as de 

2,5 L e de 5 L, de acordo com a Figura 3-2. 

 

Figura 3-2 Volumes de produção das embalagens Tulipa UN em 2015 

Fabrico  

O processo de fabrico da embalagem começa na preparação da folha-de-flandres. Esta é 

cortada em folhas a partir de bobines vindas diretamente da siderurgia. De seguida é 

envernizada ou impressa na divisão de litografia da Colep, de onde parte para o corte 

secundário, onde é cortada à medida da aplicação final.  

Daí, uma parte da folha parte para linhas dedicadas a embutidura, onde são fabricados os 

diferentes componentes da embalagem: a argola, o tampo, e o fundo. A embalagem leva ainda 

olhais, que são comprados a fornecedores, e uma pega que agarra nesses mesmos olhais. 
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Figura 3-3 Componentes associados ao corpo da embalagem, à esquerda a argola, à direita o fundo, em cima os 

olhais 

A restante folha cortada é então levada a uma linha de montagem, totalmente automatizada, 

que monta o balde final. A folha começa por ser transformada num tubo, por um processo de 

perfilagem por rolos, e fixa por soldadura por resistência elétrica. 

 

Figura 3-4 Tubo soldado base 

O tubo soldado base passa depois por processos de conformação e cravação que o 

transformam no produto final. A Figura 3-5 mostra o decorrer do processo. 

 

Figura 3-5 Processo de montagem do balde Tulipa 
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Entre os diferentes passos de montagem, podem ainda ser aplicados diferentes vernizes, 

existindo uma gama de opções alargada de vernizes consoante o produto a ser transportado na 

embalagem. Os vernizes podem também ser aplicados no exterior, independentemente do 

produto a ser transportado, de modo a evitar o aparecimento de corrosão durante o transporte 

e armazenamento, que torne o produto menos apelativo. Os locais mais afetados pela corrosão 

são as zonas de soldadura no corpo e nos olhais, seguidos das cravações, devido aos esforços 

térmicos e mecânicos a que foram sujeitos. Estas zonas da embalagem têm grande 

importância estrutural, pelo que a aplicação de verniz é sempre indicada. 

Componentes de vedação 

A embalagem Tulipa tem dois componentes principais de vedação: o tampo, e o aro de 

plástico.  

O tampo da embalagem é produzido a partir de folha-de-flandres com recursos a processos de 

estampagem, e é o elemento principal de vedação, garantindo a estanquicidade do conjunto.  

O tampo é desenhado com algumas preocupações em mente:  

 Deve encaixar facilmente com o fundo da embalagem, de modo a permitir o 

empilhamento; 

 Deve encaixar facilmente com outros tampos, de modo a poupar espaço aquando do 

armazenamento e transporte;  

 Deve ter um controlo dimensional apertado da zona de vedação; 

 Deve ter o centro aproximadamente plano, para a aplicação de autocolantes e outras 

marcações; 

 Deve ser opaco, de modo a proteger o interior da luz; 

 Deve ser impermeável, de modo a proteger o interior de agressões externas; 

 Deve ser compatível com o produto do interior da embalagem. 

 

 

Figura 3-6 Tampo da embalagem Tulipa 
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Por vezes, o tampo Tulipa leva ainda um composto polimérico no rebordo do tampo, que auxilia a 

vedação. 

 

Figura 3-7 Composto polimérico no rebordo do tampo Tulipa 

A zona em que o tampo e a argola entram em contacto físico com aperto é chamada de caixa de 

vedação. Esta zona é da maior importância, ao ser responsável por toda a vedação, pelo que o 

controlo de qualidade preste grande atenção a estas cotas. 

 

Figura 3-8 Fotografia ampliada de um corte real da zona de vedação (INEGI, 2013) 

De modo a garantir a vedação da embalagem em situações de solicitações extremas, a Colep 

fornece o balde Tulipa com um aro de plástico na ligação entre o tampo e o corpo da 

embalagem. Este aro, uma vez montado juntamente com o tampo, apenas pode ser removido 

danificando-o permanentemente, trazendo algumas vantagens, como: 

 Funciona como selo de garantia de inviolabilidade, garantindo ao consumidor que o 

produto não foi aberto; 

 Impede o contacto direto da zona de fecho com o meio ambiente e as suas agressões; 

 Protege o fecho de impactos, reduzindo o aparecimento de riscos produzidos durante o 

transporte e garantindo a estanquidade em impactos agressivos; 

 A presença de um componente protetivo relembra o consumidor da natureza perigosa 

do produto, aumentando a eficiência dos avisos de perigo (Thomas A. Dingus, 1991). 
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Figura 3-9 Tampo Tulipa com o aro 

O aro, apesar de ser um componente simples e de fabrico próprio da Colep, traz alguns 

problemas que o tornam indesejável.  

 A existência de um segundo componente obriga ao uso de mais espaço de transporte e 

armazenamento; 

 O aro alarga a embalagem, ocupando mais espaço de prateleira, que tem custos;  

 A aplicação do aro tem de ser feita em conjunto com o tampo, o que não é possível 

manualmente;  

 A embalagem torna-se mais difícil de abrir. 

 

Figura 3-10 Fotografia do aro, face interior, sendo possível observar os ganchos que promovem o encaixe 

 

Figura 3-11 Fotografia do balde Tulipa com o aro montado 

Devido a estes inconvenientes, a Colep procura métodos de obter uma embalagem de médio 

porte para produtos perigosos com vista ao mercado de consumo doméstico, sem necessidade 

de acessórios no fecho para além de tampo simples, o que ainda não foi possível devido às 

exigências dos ensaios de homologação. 
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3.2 Problema em destaque 

A obtenção da marcação UN é um passo de grande importância para as embalagens da Colep. 

Esta marcação indica a qualidade que muitos dos clientes da empresa procuram, e qualquer 

atraso na renovação de um certificado pode trazer grandes custos à empresa.  

A experiência da Colep demonstra que a limitação atual das embalagens Tulipa é a zona de 

fecho. De facto, experiências em que o fecho é reforçado por colas e fitas, demonstraram que 

as embalagens podem suster deformações de maiores pressões e maiores quedas sem a 

ocorrência de fugas nas cravações ou fratura do material do corpo.  

Apesar das embalagens do tipo Tulipa estarem neste momento homologadas, dois desafios 

obrigam a estudá-las mais a fundo:  

 A obtenção de certificação para líquidos de maior densidade específica; 

 A obtenção de uma embalagem Tulipa UN sem aro de plástico. 

Desafios de engenharia 

Este estudo aborda os 2 ensaios diretamente ligados ao fecho: o ensaio de pressão hidráulica, 

e o ensaio de queda sobre o tampo.  

O primeiro problema que se apresenta é a falta de dados quantitativos. Apesar da Colep ter 

embalagens homologadas há muitos anos, as instalações que permitem realizar os testes com 

a mesma capacidade de um laboratório de certificação são bastante recentes, datando do início 

do ano de 2016. Até à data de início do projeto de estágio curricular, os ensaios realizados 

eram anotados segundo a norma, ou seja, com a indicação de “OK” ou “não OK”.  

Este método é expedito, contudo perde informação valiosa. Sem indicação de pressões de 

ensaio, esforços nominais ou deformações, não há dados que permitam indicar se a 

embalagem tem potencial para obter certificações mais exigentes ou se tem de ser reforçada. 

Sendo reforçada, não há valores que permitam comparar diferentes soluções. 

Decorrente deste problema, encadeia-se o problema da recolha dos dados. É necessário 

identificar que dados são interessantes para o estudo da embalagem, como serão recolhidos, e 

fazê-lo dentro do curto espaço temporal do trabalho. Alguns destes dados, especialmente os 

referentes aos ensaios de queda, nunca foram recolhidos de forma alguma, nem são evidentes. 

Exigindo que se faça um estudo piloto de forma a tentar identificar que dados se pretende 

analisar. 

Outro desafio que se apresenta é a complexidade geométrica das embalagens, dificultando 

uma análise analítica do problema. Os componentes da embalagem Tulipa não só têm formas 

exóticas, como os processos de conformação plástica a que foram sujeitos resultaram numa 

complexa amálgama de espessuras variáveis, encruamentos, e pontos críticos de acumulação 

de tensões. Mesmo recorrendo a métodos modernos como a simulação por computador, a 

análise terá sempre de ser simplificada, sob risco de utilização pouco económica dos recursos. 

Por fim, o último desafio, é abordar todos os paradigmas que estão instalados na indústria de 

forma crítica, procurando soluções onde já ninguém as espera, e consequentemente 

desafiando mentalidades, a resistência à mudança, e o curto tempo disponível para atingir 

soluções. 
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3.3 Avaliação da competitividade 

A competitividade é definida como a capacidade de um produto, de uma empresa ou 

economia para manter ou aumentar as suas quotas de mercado (Porto Editora, 2003-2016). A 

Figura 3-12 ilustra o processo de criação de valor associado a um produto. 

 

Figura 3-12 Conceito simplificado de um produto como um ponto de criação de valor  (Momaya, 2014) 

Uma empresa mais competitiva, é geralmente associada a boas práticas de mercado e 

associada a fatores de competitividade industrial, estes podem ser divididos em três grandes 

grupos. 

 Ativos competitivos: 

o Custos de salários, material, e energia; 

o Recursos humanos; 

o Infraestrutura industrial; 

o Tecnologia, investimento e instalações; 

o Condições de mercado, investimento e taxa de crescimento; 

o Governo, incentivos e apoios estatais; 

o Ativos intangíveis, marcas, relações, propriedades intelectuais; 

o Lideres, ética, valores e visão. 

 Processos competitivos: 

o Gestão estratégica da empresa; 

o Implementação de projetos; 

o Desenvolvimento dos recursos humanos; 

o Gestão tecnológica e colaborações para o conhecimento; 

o Sinergias, redes e contactos; 

o Criação de competências; 

o Gestão da cadeia de fornecedores, procurement, cadeia de valor e logística; 

o Gestão de operações e inventário. 

 Desempenho competitivo: 

o Produtividade, valor acrescentado por custos de trabalho; 

o Recursos humanos, retenção de trabalhadores e condições de trabalho; 

o Qualidade e satisfação dos clientes; 

o Custo dos produtos e serviços associados; 

o Finanças, gestão de capital e capitalização de mercado; 

o Tecnologia, patentes e vantagem técnico-comercial; 
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o Sustentabilidade ambiental e social; 

o Reputação e marcas (adaptado, Momaya, 2014). 

Enquanto alguns destes fatores dizem respeito a toda a gestão por detrás do produto, alguns 

devem ser preocupação direta dos engenheiros responsáveis pela conceção do produto, 

destacando-se no caso de uma embalagem metálica: 

 Custos de material; 

 Custo de mão-de-obra; 

 Custo de infraestruturas; 

 Qualidade. 

De modo a conhecer a competitividade de um produto, é incontornável estudar e compreender 

o mercado, e especialmente a concorrência e o posicionamento em relação a ela. 

Benchmarking 

O mercado das embalagens para transporte de produtos perigosos é bastante diversificado a 

nível mundial. Na península ibérica contam-se cerca de uma dúzia de produtores de 

embalagens metálicas com homologação UN, entre os quais a Colep é clara líder de mercado. 

A nível europeu, destacam-se 6 concorrentes da Colep neste sector, a Ardagh, Emballator, 

Skanem, Crown, Baltic e Pirlo. 

Foi realizada uma pesquisa sobre produtos concorrentes aos baldes Tulipa. Ou seja, 

embalagens com capacidade entre 2 e 6 litros de capacidade, sistema de fecho com tampo 

inserido à pressão e homologação UN para líquidos. Foram identificados 5 concorrentes 

diretos com estas condições a distribuir os seus produtos no mercado ibérico: a Emballator, 

Crown, Baltic, Neorelva e IMTO. Sendo que foram recolhidos dados de catálogos e páginas 

de internet de modo a estabelecer comparações. 

O concorrente com mais informação disponível é a Baltic, uma empresa Dinamarquesa. Esta 

empresa apresenta duas embalagens diferentes para a gama de volumes do Tulipa. Após a 

recolha de informação, foi feita uma análise para comparar qual das empresas tem soluções 

que minimizam o uso de material, verificando-se que ao apresentar dois modelos distintos, a 

Baltic consegue utilizar menos material nas suas embalagens mais pequenas. 

Tabela 3-2 Comparação de peso das embalagens da Colep com um concorrente 

 

O custo de material é um dos fatores mais importantes na produção de embalagens, pelo que 

se nota que nesta situação, a Colep está em desvantagem competitiva. 

Contudo, o custo de uma embalagem não é calculado apenas pelo material que utiliza. Ao ter 

um segundo formato para a mesma gama de produtos, a empresa concorrente é obrigada a ter 
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mais ferramentas, inventário, menor poder negocial com fornecedores de matéria-prima e 

mais complexidade no processo produtivo. 

Na sequência desta análise, foi feita uma verificação dos produtos existentes na Colep de 

modo a comparar a utilização de material para com a capacidade nominal, de modo a 

identificar que formatos são mais eficientes. 

 

Figura 3-13 Comparação dos diferentes formatos da Colep em termos de utilização de matéria-prima 

Através da análise da Figura 3-13, podemos notar que há uma tendência para embalagens de 

menor volume serem mais pesadas para a quantidade de líquido que conseguem transportar. E 

dentro do mesmo formato de embalagem, essa tendência mantém-se. 

Após a consulta do gráfico, podemos argumentar que as embalagens deviam ser mais estreitas 

e altas de modo a otimizar o material empregue na sua construção. Contudo, após consulta 

com especialistas dentro da Colep, surgiu uma justificação: a ergonomia. 

As embalagens mais estreitas e altas têm o acesso ao interior dificultado para a mão humana 

em relação a embalagens mais largas e baixas. O paralelismo pode ser realizado com um copo 

de iogurte sólido, em que o utilizador comum prefere ter controlo da colher em todos os 

recantos da embalagem sem risco de se sujar. Da mesma forma, um pintor prefere aceder 

diretamente com o pincel à tinta sem ter de enfiar a mão na embalagem. Para embalagens de 

grande capacidade, mais suscetíveis de serem despejadas para recipientes secundários, o 

diâmetro alargado é também do agrado dos utilizadores, que assim conseguem despejar o 

produto com maior segurança e conforto. 

Os fatores de usabilidade somam-se às questões de produtividade industrial ao manter as 

embalagens Tulipa num único valor intermédio, de diâmetro superior ao da embalagem de 

área superficial ótima. Contudo este fatores não estão sós, verifica-se ainda um fenómeno em 

que as dimensões das embalagens, definidas na sua maioria durante os anos 60 e 70, são 

ligeiramente diferentes de país para país. Um fenómeno que pode ser observado no corredor 

de enlatados de qualquer superfície comercial, perante a enorme quantidade de formatos de 

latas disponíveis, e que se estende à generalidade das embalagens metálicas.  

Este fenómeno, que surgiu como medida de proteção dos mercados nacionais numa época em 

que a globalização se começava a sentir, é ainda observado. Os custos de adaptação da 

maquinaria são demasiado elevados e as empresas habituaram-se a trabalhar com certos 

formatos, existindo grande resistência à mudança por parte de fornecedores e clientes.  
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3.4 Potencial de melhoria 

Devido aos pontos apresentados pelo Benchmarking, não se aconselha trabalhar as dimensões 

da embalagem de modo a poupar custos, mas a equilibrar a espessura e cotas secundárias de 

cada componente, aumentando a resistência das embalagens por utilização mais eficiente do 

material, e a desenvolver as tecnologias e metodologias de fabrico aplicadas. 

A Colep produz anualmente cerca de 5 milhões de embalagens do tipo Tulipa. Destas, quase 2 

milhões têm marcação UN. A Colep identificou estas embalagens como o seu foco estratégico 

para a área de negócios do Packaging. De facto, apesar da gama Tulipa ter várias variantes 

em termos de alturas e capacidades, todos os componentes como o tampo, fundo e argola são 

comuns, e uma poupança ou melhoria verificada num deles, será refletida cerca de 5 milhões 

de vezes, com grande impacto financeiro. Por exemplo, uma poupança de 1 cêntimo num 

destes componentes, irá refletir-se numa poupança anual de 50 000 €. 

Entre todos os componentes, o maior potencial de melhoria encontra-se no tampo. Não só o 

volume de produção é apelativo, como a vedação é uma das maiores preocupações em termos 

de qualidade para a empresa e clientes. As condições de transporte das embalagens são 

agressivas, passando várias semanas ou meses em alto mar dentro de contentores sujeitos a 

agitação e variações bruscas de temperatura, sujeitando as embalagens a vários ciclos de 

compressão e descompressão, vibrações e ambientes húmidos e salinos. Nestas circunstâncias 

é da maior importância para os clientes da Colep que a embalagem permaneça perfeitamente 

estanque, evitando a contaminação do produto. Um tampo que garanta uma melhor vedação 

sem aumento de custos trará menos custos de qualidade e ajudará a melhorar a reputação da 

empresa no mercado. 

De facto, apesar de muitas vezes o custo ser o fator principal na análise de melhorias, no caso 

dos clientes de embalagens UN da Colep, distinguem-se grandes empresas que pedem 

embalagens de maior resistência sem preocupações de custo. Uma abordagem natural quando 

o custo da embalagem representa uma percentagem residual do valor do produto. 
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4 Metodologia de desenvolvimento e 
ensaios 

O projeto de otimização do tampo Tulipa está dividido em duas partes, o estudo da resistência 

à pressão hidráulica interna, e ao impacto devido a quedas. 

Dentro do estudo da pressão hidráulica interna, foi realizada uma avaliação de diversas 

soluções com auxílio do método dos elementos finitos, de modo a melhor compreender os 

fenómenos em causa e analisar hipóteses alternativas. Após a identificação de uma solução, 

foram produzidos 2 protótipos, tendo sido realizada uma experiência para os distinguir, 

seguindo o método DOE (Design of Experiments), introduzido no capítulo 2.5. 

Dentro do estudo do impacto devido a quedas, foi realizada uma recolha extensiva de dados 

de ensaios de queda sobre o tampo, sendo recolhidos os fatores de ensaio e medidas da 

deformação resultante. Foram definidos métodos para a realização dos ensaios e recolha de 

dados e procurou-se parametrizar os resultados da deformação e estabelecer modelos de 

previsão das deformações de acordo com o tipo de embalagem ensaiada. 

4.1 Estudo do ensaio de pressão hidráulica 

O ensaio de pressão hidráulica é atrativo do ponto de vista do estudo por dois motivos 

principais: é um ensaio que se comporta de forma aproximadamente igual em todas as 

embalagens da gama Tulipa e até de fecho do tipo 1T. Assim sendo, o conhecimento 

aprofundado deste ensaio pode-se refletir diretamente na otimização de milhões de 

embalagens.  

Após a familiarização com os métodos de ensaio e os componentes em estudo, foram 

determinados os pontos prioritários de análise.  

O fecho 1 T pode ser melhorado de várias formas, destacando-se:  

 Aumento do aperto da ligação tampo-argola; 

 Aumento de rigidez do tampo, reduzindo a deformação com a pressão; 

 Utilização de acessórios na vedação, como adesivos; 

 Seleção do acabamento superficial ótimo dos componentes. 

O aumento de aperto é uma solução atrativa para a Colep, contudo é indesejável pelos 

clientes, ao exigir equipamentos de fecho mais avançados e ao tornar a abertura do produto 

mais difícil para o consumidor final.  

O aumento de rigidez do tampo faria com que a deformação resultante do ensaio de pressão 

hidráulica fosse absorvida por outros componentes da embalagem, mais resistentes que o 



Desenvolvimento de um tampo para embalagens homologadas para o transporte de produtos perigosos 

48 

 

tampo. Esta solução pode obrigar à adaptação das ferramentas, contudo não se preveem 

impactos no cliente ou no consumidor.  

A utilização de adesivos ou vedantes na ligação é uma solução que já é utilizada por alguns 

concorrentes, contudo estudos de benchmarking demonstraram que estas soluções apenas 

podem ser utilizadas numa gama reduzida de produtos, sendo que a Colep procura soluções 

versáteis que tanto se adaptem a produtos de base aquosa como a solventes agressivos.  

Devido à grande quantidade de vernizes disponíveis, o efeito do acabamento na resistência 

das embalagens à pressão hidráulica interna nunca foi quantificado antes. Sabe-se pela 

experiência acumulada ao longo dos anos dos operadores e técnicos de qualidade que os 

componentes envernizados têm menor resistência em relação aos componentes de folha 

virgem. Contudo, o efeito nunca foi estudado, pelo que este trabalho irá abordar a questão e 

tentar quantificar o efeito do acabamento. 

Para estudar o ensaio de pressão hidráulica, foram utilizadas as seguintes metodologias: 

1. Simulação numérica pelo método dos elementos finitos de soluções alternativas de 

tampos; 

2. Prototipagem de soluções alternativas de tampos; 

3. Realização de ensaios controlados; 

a. Para comparação das soluções alternativas: Desenho de experiências (DOE); 

b. Para comparação dos acabamentos superficiais: Teste de hipóteses. 

Condições e preparação do estudo 

Para efeitos do estudo e comparação de soluções, foram utilizados componentes retirados 

diretamente de lotes de produção normal, segundo as cotas e tolerâncias comuns. Todos os 

componentes utilizados foram medidos de forma a garantir que as suas dimensões respeitam 

as especificações da empresa. 

Sempre que foram realizadas comparações, previsões ou análises, estas foram efetuadas com 

o valor nominal das cotas especificadas nos desenhos técnicos da produção, não tendo sido 

estudado o efeito da variação introduzido pelas tolerâncias. A tolerância típica dos desenhos 

técnicos da Colep situa-se na ordem das décimas de milímetro, podendo chegar às centésimas 

em situações especiais, contudo a tolerância de fabrico real está na ordem das centésimas de 

milímetro, sendo a produção efetuada com grande consistência dentro de cada lote. 

Simulação numérica 

O ensaio de pressão hidráulica apresenta algumas vantagens do ponto de vista da simulação 

por elementos finitos. Para efeitos de simulação, assumiu-se a pressão como distribuída 

igualmente por todo o interior da embalagem. Sendo a embalagem concêntrica e simétrica, e 

estando todos os esforços distribuídos igualmente por toda a embalagem, foram utilizados 

modelos axissimétricos de cascas para a simulação. Estes modelos permitem utilizar a 

simetria dos componentes para realizar análises completas com recurso a menos poder de 

processamento que uma análise 3D. 

Todas as simulações foram realizadas com o recurso ao software Abaqus CAE. 

O processo de simulação numérica passou por várias fases: 

 Desenho dos componentes em CAD; 

 Definição das propriedades do material; 
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 Definição das condições de fronteira do modelo; 

 Definição das malhas; 

 Análise de resultados. 

Até à utilização do modelo para simulação de soluções alternativas, foram sendo testadas 

diferentes definições, até se obterem resultados na mesma gama de valores e com 

comportamentos semelhantes aos ensaios reais. 

Algumas das definições que sofreram mais iterações foram as malhas, o coeficiente de frição 

estimado no contacto da zona de vedação, a quantidade de steps e o tempo de simulação de 

cada um. 

Foram utilizadas malhas do tipo quadrático estruturado, para modelos de análises dinâmicas 

implícitas e não lineares. Este modelo foi assim definido devido à grande deformação de 

alguns componentes, e à expectativa de deformações no domínio plástico. 

No final, concluiu-se que devido à grande influência do aperto no fecho nos resultados, e 

variando o fecho para cada componente utilizado, a simulação não iria contemplar apenas o 

ensaio de pressão hidráulica, mas também o processo de fecho. Ao simular o processo de 

fecho da embalagem no próprio modelo, introduziu-se os fatores de deformação que os 

componentes sofrem durante o fecho, e que não se refletem na observação dos componentes 

de forma individual. Foi ainda introduzido um período de simulação entre o fecho e o ensaio 

de pressão hidráulica para estabilização do sistema, devido às vibrações que decorrem no 

fecho. 

O material foi definido com base nas seguintes propriedades, obtidas a partir de fichas 

técnicas dos fornecedores: 

Tabela 4-1 Propriedades do material no modelo numérico 

Propriedade Valores Unidade 

Densidade 7.87 x10-9 Kg/mm3 

Módulo de Young 210 000  MPa 

Coeficiente de Poisson 0.3 - 

Comportamento Plástico  (tensão, extensão): 

(275,0),(300,0.3),(375,1) 

(MPa, - ) 

As condições de fronteira assumem que o tampo apenas se pode deslocar na vertical, e que o 

balde está encastrado junto da sua base. Todas as medidas refletem diretamente as cotas reais 

da embalagem. Sendo que para efeitos de simulação foram apenas considerados os 

componentes metálicos da embalagem, desprezando-se o efeito do aro de plástico na fixação. 

O aumento de pressão foi simulado de forma semelhante ao ensaio real. A pressão é 

aumentada de forma relativamente rápida até às primeiras deformações do material (por volta 

dos 20 kPa), e a partir daí aumentada em degraus de 1 em 1 kPa, até se dar a abertura do 

tampo. 



Desenvolvimento de um tampo para embalagens homologadas para o transporte de produtos perigosos 

50 

 

 

Figura 4-1 Assembly inicial da simulação axissimétrica, com legenda dos 4 componentes (Abaqus, 2016) 

No início da simulação temos o tampo encostado à argola onde vai ser introduzido pelo prato de 

fecho, conforme ilustra a Figura 4-1. O prato de fecho realiza um movimento descendente até ao 

encosto do rebordo do tampo à argola, sendo de seguida retirado, e obtendo-se um modelo do 

fecho da embalagem, conforme ilustram a Figura 4-2 e a Figura 4-3. 

 

Figura 4-2 O modelo após o fecho 

 

Figura 4-3 Foco na zona de vedação com representação das tensões de von Mises, sem cargas aplicadas 
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Análise de sensibilidades ao tipo de contacto 

Durante a preparação do modelo, foram tomadas algumas decisões com reflexo nos 

resultados. O tipo de elementos a usar, a distribuição das cargas, a duração dos steps, as 

propriedades do material ou até as variáveis de observação. Contudo, um dos fatores que mais 

se destacou foi o tipo de contacto no fecho. 

Nas primeiras tentativas de execução do modelo, foi usado um contacto do tipo cinemático, 

sem-fricção, entre o tampo e a argola, ao ser verificado que o contacto com perdas aumentava 

em muito o tempo de simulação. Contudo, verificou-se que este contacto não representava de 

forma fidedigna a situação que se verificava durante o ensaio real, em que existe deformação 

do tampo antes de se verificar a perda de vedação. 

Foram então realizadas 4 análises. Foi preparado um modelo secundário com a argola 

modificada de modo a verificar se o efeito se mantinha, e comparado com o modelo em que 

todos os componentes seguem as cotas do desenho técnico.  

 

Figura 4-4 Modelo com argola invertida 

Em ambos os modelos, a subida de pressão foi controlada pela divisão em steps diferentes, 

cada um de 0,001s de tempo de simulação. A subida de pressão dentro de cada step é feita de 

forma igualmente espaçada. A Tabela 4-2 mostra a divisão dos steps. 

Tabela 4-2 Tempos de simulação nos modelos de análise de sensibilidades ao tipo de contacto 

Tempo de 

simulação (s) 

0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 

Pressão 

(kPa) 

0 1 3 5 7 10 15 20 25 30 35 

Estes dois modelos foram analisados com contacto cinético entre a argola e o tampo, e 

contacto com perdas com coeficiente de fricção de 0.5, fazendo-se a comparação na tabela 

abaixo. 

Tabela 4-3 Comparação de resultados entre simulações com diferentes tipos de contacto 

Modelo Tampo Argola Número 

de nós 

Número de 

elementos 

Pressão 

resistida no 

contacto 

cinemático 

Pressão 

resistida no 

contacto com 

perdas 

Axissimétrico Normal Normal 278 144 10 30 

Axissimétrico Normal Invertida 271 137 7 25 

Pela análise dos resultados, foi decidido utilizar o contacto com perdas no modelo final de 

comparação, por obter resultados mais próximos dos valores reais de ensaio, e o 

comportamento observado ser mais próximo do comportamento real nos ensaios. 
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Resultados iniciais do modelo 

Antes de comparar soluções alternativas de tampos com o modelo, é essencial verificar se a 

simulação do tampo que já se conhece tem o mesmo comportamento que é observado no 

ensaio de pressão hidráulica. 

Com a realização da simulação, verificamos que há deformação significativa no centro do 

tampo, o que condiz com a observação experimental. Verificamos ainda que a maior parte das 

tensões se verifica na zona de vedação, e que apesar de haver uma ligeira deformação da 

argola, a deformação não é transmitida ao corpo. Isto condiz com a observação experimental 

que demonstra que é necessário pressões superiores a 100 kPa para o corpo deformar, e ainda 

assim, o formato do pescoço e os diâmetros do fundo e da argola mantêm-se inalterados até 

cerca de 200 kPa, não sendo possível retirar resultados a pressões mais elevadas. Estas 

pressões de ensaio são apenas obtidas com recurso ao aro plástico. 

 

Figura 4-5 Conjunto próximo da resistência máxima, a 26 kPa 

 

Figura 4-6 Foco na zona de vedação, com representação das tensões de Von Mises, a 26 kPa 
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4.2 Realização de protótipos 

A simulação numérica forneceu análises de soluções alternativas de tampos que pareceram 

interessantes. De modo a verificar se os resultados apresentados pela simulação numérica se 

traduzem em melhorias reais, foram realizados protótipos dos tampos alterados, em duas 

vertentes diferentes, uma com um centro embutido de 40 mm e outra com um centro 

embutido de 70 mm, consoante os desenhos em anexo.  

Para o efeito foi preparada uma ferramenta própria, nas oficinas da Colep. 

 

Figura 4-7 Esquema de uma ferramenta de embutidura, semelhante à utilizada  (Matos, 2014) 

Após a produção dos tampos, foi verificada a consistência dimensional. Todas as cotas de 

vedação mantiveram-se inalteradas em relação ao lote original. Quanto ao centro embutido, 

foram utilizadas as tolerâncias representadas nos desenhos. 

 

Figura 4-8 Fotografia do protótipo do tampo com centro embutido de 40 mm de diâmetro 
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Figura 4-9 Fotografia do protótipo do tampo com centro embutido de 70 mm de diâmetro 

Para cada um dos modelos, foi produzida uma amostra inicial de 5 tampos, e após a 

verificação das dimensões e a realização de 4 ensaios hidráulicos, foram produzidos 30 

tampos, que foram testados segundo o ensaio de pressão hidráulica referido na secção Ensaio 

de pressão hidráulica, segundo uma experiência desenhada utilizando o método DOE. 

4.3 Desenho de Experiências 

O desenho de experiências, descrito no capítulo 2.5, segue vários passos, sendo que neste 

capítulo é abordado o processo de desenho da experiência, deixando-se para o capítulo 5 a 

apresentação, análise e discussão de resultados. 

O primeiro passo do desenho de experiências é a definição de um objetivo. 

Neste trabalho, o objetivo corresponde à maximização da pressão hidráulica que a embalagem 

Tulipa consegue aguentar no seu interior até verter, seguindo o ensaio exigido para obtenção 

da homologação UN. 

O segundo passo é a escolha das características de resposta que se pretendem otimizar. 

Estando em estudo a maximização da resistência à pressão hidráulica, vão ser estudadas duas 

respostas: 

1. A pressão máxima resistida pela embalagem, medida em kPa; 

2. A deformação máxima do centro do tampo, medida como um deslocamento na vertical 

em relação à cota original, em milímetros. 

A primeira variável de resposta diz respeito à resistência direta da embalagem, e é o fator 

mais importante em estudo, ao ser o que está diretamente envolvido na obtenção da 

homologação. 

A segunda variável diz respeito à resposta do material durante o ensaio, uma informação útil 

durante a fase de projeto de novos componentes no futuro. Dará ainda indicação de que os 

ensaios foram realizados com sucesso, pois caso não se verifique uma relação entre a 

deformação do tampo e a pressão que susteve, estará em causa a lei de Hooke, e 

consequentemente a validade dos dados experimentais. 

O terceiro passo do desenho de experiências é a escolha dos fatores de controlo e interações a 

estudar. 
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Todos os passos envolvidos no desenvolvimento e execução das experiências terão que ter 

sempre em atenção que os resultados nelas obtidas terão de se manter válidos em situações de 

utilização real. Deste modo, devemos escolher bem os fatores de controlo de modo a que 

sejam os mesmos que afetem tanto os clientes e consumidores das embalagens, como os 

organismos de certificação. 

Foram então identificados os fatores de variabilidade que podem interferir com os ensaios de 

pressão hidráulica de uma embalagem: 

 Tecnologia utilizada no ensaio: 

o Condições dos equipamentos; 

o Controlo manual ou controlo automático; 

o Velocidade de incremento de pressão interna; 

o Tipo de instrumentos usados na recolha de ensaios. 

 Execução do ensaio: 

o Posição dos furos no tampo para inserção da válvula e sonda; 

o Controlo de temperatura e condições ambiente durante o ensaio; 

o Fator humano de observação. 

 Condições da embalagem: 

o Acabamento do tampo e do balde; 

o Aperto na zona de vedação; 

o Ocorrência de corrosão; 

o Amolgadelas ou outros defeitos decorrentes do transporte e armazenamento; 

o Tempo decorrido entre o momento de fecho e o ensaio; 

o Equipamento de fecho utilizado. 

 Componentes da embalagem: 

o Tipo de tampo utilizado; 

o Balde utilizado; 

o Variabilidade entre lotes. 

Após análise em conjunto com a divisão técnica da empresa, foi determinado que entre os 

fatores anteriores, apenas os componentes da embalagem, o acabamento do tampo e do balde, 

e o aperto na zona de vedação, estão sob controlo direto da Colep durante o fabrico da 

embalagem. Sendo assim, os fatores considerados no desenho de experiências terão de se 

encontrar entre esses parâmetros. 

Para efeitos de realização da comparação entre os tampos prototipados e os tampos normais 

de uso corrente, foi tentado reduzir a variabilidade, de modo a obter resultados significativos 

com menos ensaios. Foram então utilizados sempre os mesmos componentes do balde em 

todos os ensaios, ou seja, todos os baldes e componentes utilizados foram dos mesmos lotes 

de produção, e seguiram as condições da Tabela 4-4. 
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Tabela 4-4 Parâmetros das embalagens utilizadas na experiência 

Parâmetros da embalagem utilizada 

Corpo Altura 243 mm sem verniz, espessura UN 

Argola Standard sem verniz  

Tampos base Standard sem verniz, com espuma de vedação 

Aperto de vedação Controlado e dentro das tolerâncias de produção normais 

Equipamento de fecho Máquina automática de controlo pneumático, afinação para a 

variante Tulipa 243 

Aro plástico Standard de produção, variante azul 

Líquido interior Água da rede municipal 

 

 

Figura 4-10 Máquina para fecho de baldes Tulipa 

 

Mantendo-se todos estes fatores inalterados entre as experiências, garantimos que os ensaios 

realizados terão as mesmas condições de variabilidade que os ensaios que podem ser 

realizados pelos organismos de homologação ou por um cliente. 

Fica então à nossa escolha os parâmetros que desejamos estudar. Neste caso, e sendo esse o 

objetivo original da experiência, decidimos estudar a influência do tipo de tampo no ensaio de 

pressão hidráulica. 

Como segundo fator, foi escolhida a presença do aro plástico no conjunto. Sendo um dos 

objetivos da Colep reduzir a influência do aro nos ensaios, é importante conhecer a influência 

deste, e saber se as variáveis de resposta são afetadas pelo aro da mesma maneira em todos os 

casos. 
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Para além destes fatores, foram ainda apontados fatores secundários que não se destinam a ser 

analisados, como o momento de fecho de cada embalagem, o momento de ensaio, a ordem de 

ensaio, e o registo de comentários relativos à execução do ensaio. 

 

O quarto passo do desenho de experiências é a definição dos níveis para cada fator. 

No caso dos tampos, foram definidos 3 níveis, um para cada tipo de tampo. A codificação foi 

realizada com os códigos 0, 1 e 2 de acordo com a lista seguinte: 

 Tampo normal: tampo 0; 

 Tampo com centro embutido de 40 mm: tampo 1; 

 Tampo com centro embutido de 70 mm: tampo 2. 

No caso do aro de plástico, foram escolhidos dois níveis, um correspondente a um ensaio com 

o aro, e outro correspondente a um ensaio sem o aro. A codificação foi realizada com os 

códigos 0 e 1, de acordo com a lista seguinte: 

 Ensaio sem aro: 0; 

 Ensaio com aro: 1. 

 

O quinto passo é a definição dos ensaios a realizar: 

Tabela 4-5 Matriz de ensaios segundo os vários fatores 

Número de ensaio Colunas dos fatores 

Tipo de tampo Aro de plástico 

1 1 0 

2 1 1 

3 2 0 

4 2 1 

5 3 0 

6 3 1 

Os ensaios foram replicados 8 vezes para cada combinação possível, de modo a reduzir a 

influência de variações pontuais fora de controlo e o impacto de ensaios mal realizados. Após 

o primeiro conjunto de ensaios, os restantes conjuntos foram realizados de forma aleatória. 

Após o fecho, os baldes foram organizados segundo a ordem de ensaio, e o tampo marcado 

com indicações referentes à ordem de ensaio, e a presença do aro. Depois do ensaio, foi ainda 

marcada no tampo a pressão final a que se deu a perda de vedação. 
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Figura 4-11 Algumas das embalagens preparadas para o ensaio 

Seguiu-se a medição dos fatores de resposta, a pressão hidráulica e a deformação dos tampos. 

A pressão foi medida com o auxílio de um manómetro digital Delta Ohm HD8804, em 

kiloPascal (kPa). Foi utilizada a função de memorização de dados intrínseca ao equipamento 

de modo a registar a pressão máxima atingida, valor que foi registado como variável de 

resposta no estudo. 

 

A norma prevê a medição em kiloPascal ou em Bar, podendo ser utilizada a Tabela 4-6 para a 

conversão. 

Tabela 4-6 Tabela de conversão entre medidas de pressão (Delta Ohm, 2012) 

 

Para medição da deformação foi utilizado um comparador vertical digital, disponível na 

divisão de controlo de qualidade da Colep. Foi escolhido propositadamente o comparador 

com uma ponta de contacto larga e plana, de modo a encontrar mais facilmente o ponto de 

maior cota vertical.  
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Figura 4-12 Comparador vertical Mitutoyo 570-312 utilizado na recolha de dados (Mitutoyo, 2014) 

Foi registada a medição da cota vertical entre o ponto mais alto do tampo e a base, e calculado 

o deslocamento com a subtração do valor original da altura do centro do tampo. Obtendo-se 

assim os dados da variável de resposta procurada. 

O passo seguinte é a análise dos dados. Para o efeito foi utilizado o programa de análise 

estatística Minitab.  

4.4 Teste de hipóteses para comparação de acabamentos superficiais 

Para a comparação de acabamentos superficiais, foi utilizado o teste T de Student (José 

Sarsfield Cabral, 2010) para comparação de duas médias com variância desconhecida mas 

assumida igual. É um teste de hipóteses relativamente expedito mas poderoso, na medida em 

que permite identificar com grande segurança se uma amostra é ou não maior que outra. 

Pretende-se comparar a diferença entre as embalagens sem revestimento interior, com as 

embalagens envernizadas. Devido ao grande número de vernizes disponíveis na Colep, foi 

selecionado um, o verniz de nome comercial “Camel”. 

O motivo de escolha deste verniz é oportunista: à data da realização dos ensaios, verificou-se 

que este era o único modelo Tulipa com verniz em todos os componentes que tinha produção 

planeada no horizonte próximo, pelo que se avançou com a recolha de amostras, sem a 

necessidade de realizar uma produção especial.  

Para o efeito dos testes, todas as embalagens foram testadas com água da rede municipal, e 

fechadas com a mesma máquina de fecho. Todas as embalagens foram testadas sem aro 

plástico. Devido ao número relativamente reduzido de ensaios, não houve a necessidade de os 

distribuir por um grande horizonte temporal, e como tal, não foram anotados outros dados 

para além da pressão resistida. 

Os dados foram recolhidos utilizando a folha de recolha de dados de ensaios hidráulicos em 

anexo. A análise foi realizada com recurso ao software de análise estatística Minitab. 
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4.5 Estudo piloto do ensaio de queda sobre o tampo 

O ensaio de queda sobre o tampo é, tal como apresentado no capítulo 2.3, um dos ensaios 

limitadores da embalagem nos ensaios de homologação, contudo sofre do problema de não ter 

uma variável de resposta quantificável, que permita fazer análise profundas. 

Perante este problema, foi realizado um estudo piloto, de modo a tentar identificar variáveis 

de resposta que possam ser correlacionadas com grande certeza à medida de observação dos 

ensaios, a variável booleana “verte/não verte”. 

Para o efeito, foram recolhidas amostras de embalagens Tulipa das diferentes capacidades 

UN, e realizados ensaios de queda sobre o tampo, de acordo com o descrito no capítulo 2.3. 

Para efeitos de controlo, foram pesadas todas as embalagens antes da realização dos ensaios.  

A Tabela 4-7 resume as condições de ensaio: 

Tabela 4-7 Condições de ensaios de queda sobre o tampo 

Método de elevação Grua automática com guincho de controlo pneumático 

Superfície de queda Chapa de aço rígida 

Embalagem Tulipas de altura 157, 196 e 243 

Acabamentos Folha não envernizada 

Tampo Tampos de produção sem verniz, com aro plástico 

Equipamento de fecho Prensa manual adaptada 

Fluído de ensaio Água da rede municipal 

Percentagem de enchimento 98% da capacidade total 

As embalagens foram então testadas a diferentes alturas de queda, e recolhidas diferentes 

medidas, com o apoio de um paquímetro digital Mitutoyo ABS 500-173 de curso 300 mm e 

capacidade de medição até 0,01 mm (Mitutoyo, 2016). A figura Figura 4-13 mostra uma 

sequência de 6 embalagens ensaiadas entre 0,4 e 0,9 metros de altura de queda, em intervalos 

de 0,1 m entre cada ensaio. 

 

Figura 4-13 Embalagens ensaiadas, ordenadas por ordem crescente de altura de queda 

Para efeitos de medição após o ensaio, foi retirado o aro de plástico. Todas as medições foram 

efetuadas pelo menos 3 vezes, efetuando-se no final a média das medições de modo a 

encontrar o valor de referência. A Figura 4-14 ilustra as medidas recolhidas. 
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Figura 4-14 Esquema das cotas medidas após o ensaio de queda 

Na análise do capítulo 5.3 compara-se a diferença entre as cotas após o impacto e as cotas 

originais da embalagem. Devido ao curto tempo disponível para a realização de ensaios, cada 

um a demorar entre 30 minutos e 1 hora, incluindo a preparação e medições, apenas o Tulipa 

de 2,5 L foi analisado numa gama completa de alturas de queda, sendo que os Tulipas de 

restantes capacidades foram analisados em algumas alturas de referência, consoante indica a 

Tabela 4-8. 

Tabela 4-8 Ensaios de queda realizados e estudados, divididos por modelos da embalagem 

 

Impacto 
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5 Resultados e discussão  

5.1 Simulação numérica de soluções alternativas 

Após a afinação do modelo, foram testadas outras soluções geométricas para os tampos da 

embalagem. Foram estudados os tampos, e não outros componentes como a argola ou o 

corpo, pois: 

 Os tampos mantêm-se constantes em todas as 5 milhões de embalagens Tulipa 

produzidas anualmente; 

 A argola é produzida em conjunto com o fundo, e uma mudança de formato iria 

obrigar também ao estudo do fundo, aumentando a complexidade do problema; 

o O fundo da gama Tulipa é utilizado noutras embalagens da Colep; 

o O fundo é afetado de forma independente pelos ensaios de pressão hidráulica; 

 O corpo da embalagem tem mais variáveis de controlo que a argola e o tampo, e as 

suas tolerâncias são menos apertadas. 

Por esses motivos, as soluções centraram-se na procura de novas geometrias, sem alterar o 

desenho da zona de vedação. São de seguida apresentadas algumas das soluções investigadas, 

e a sua performance em relação ao tampo original. Dois modelos diferentes foram usados, em 

que um modelo representativo da embalagem é ensaiada à pressão até à perda de vedação, 

sendo esta aumentada de forma faseada de 5 em 5 ou 1 em 1 kPa. Um modelo de simulação 

rápida, com precisão na ordem de 5 kPa, e outro de simulação mais detalhada, com precisão 

na ordem de 1 kPa. Junto a cada um dos resultados, é apontada a precisão do ensaio. 

 

Figura 5-1 Representação em corte do tampo original 

 

 

 

 

 



Resultados e discussão 

63 

 

Tabela 5-1 Tampos de centro liso 

Representação em corte Variação na resistência Precisão da análise 

 

Resistência mantém-se 5 kPa 

 

Resistência mantém-se 5 kPa 

 

Tabela 5-2 Tampos com forma interior 

Representação em corte Variação na resistência Precisão da análise 

 

Resistência mantém-se 5 kPa 

 

Resistência mantém-se 5 kPa 

 

Resistência mantém-se 5 kPa 

 

Resistência aumenta 16% 5 kPa 
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Tabela 5-3 Tampos com alteração na depressão junto ao rebordo 

Representação em corte Variação na resistência Precisão da análise 

 

Resistência mantém-se 5 kPa 

 

 

Figura 5-2 Esquema de um tampo com centro embutido e das cotas principais em variação 

Tabela 5-4 Tampos com um centro embutido 

Raio do centro 

embutido - R (mm) 

Profundidade do centro 

embutido - P (mm) 

Variação na resistência Precisão da 

análise 

15 1 Resistência aumenta 4% 1 kPa 

20 1 Resistência aumenta 4% 1 kPa 

25 1 Resistência aumenta 4% 1 kPa 

30 1 Resistência aumenta 4% 1 kPa 

30 2 Resistência aumenta 4% 1 kPa 

35 1 Resistência aumenta 7% 1 kPa 

40 1 Resistência aumenta 4% 1 kPa 

50 1 Resistência mantém-se 1 kPa 

60 1 Resistência mantém-se 1 kPa 

 

A análise dos resultados permite verificar que as soluções mais promissoras são as dos tampos 

com depressões no centro, tendo sido estas análises realizadas com a maior precisão. Algumas 

hipóteses levantadas para o efeito são: 

 O aumento de rigidez transversal do perfil; 

 O formato contrariar a pressão interna, retardando a deformação introduzida pela 

pressão. 
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Dentro destas soluções destacam-se as soluções de tampos com um único centro embutido. 

Estas soluções têm várias vantagens: 

 São prototipáveis com facilidade; 

 O controlo dimensional é simples; 

 Não implicam alterações na arrumação e transporte dos tampos; 

 Não têm impacto na logistica de produção; 

 Não têm impacto na sobreposição e legibilidade de avisos ou autocolantes colocados 

sobre o tampo; 

 Não têm impacto na sobreposição e encaixe de embalagens cheias; 

 Implicam alterações das ferramentas de embutidura dos tampos que podem ser 

facilmente realizadas na Colep. 

Após discussão com a equipa técnica e apresentação da solução aos responsáveis das várias 

áreas ligadas à produção de embalagens na Colep, partiu-se para a prototipagem das soluções, 

consoante é discutido no capítulo 4.2, de modo a validar as melhorias, consoante é discutido 

no capítulo 5.2. 

5.2 Análise dos ensaios de pressão hidráulica 

A análise dos ensaios de pressão hidráulica divide-se em duas secções, a análise do efeito do 

acabamento superficial, e a análise da experiência desenha com o método DOE para comparar 

as soluções alternativas de tampos. 

Análise do acabamento superficial 

Os dados foram analisados após a recolha segundo o método descrito no capítulo 4.4. O 

objetivo é comparar a diferença da resistência de embalagens envernizadas em relação a 

embalagens sem verniz nos ensaios de pressão hidráulica. A variável de comparação foi a 

pressão medida em kPa. 

Foram recolhidas 5 amostras de ensaios realizados com embalagens envernizadas, e 7 

amostras com embalagens sem verniz. Apesar de inicialmente se pretender o mesmo número 

de amostras para os dois tipos de embalagens, após o controlo dimensional, verificou-se que 

duas das embalagens envernizadas não cumpriam as especificações de fabrico, pelo que não 

foram ensaiadas. Os resultados dos ensaios estão resumidos na Tabela 5-5. 

Tabela 5-5 Resumo estatístico das amostras com e sem envernizamento 

Estatística Embalagem sem verniz Embalagem envernizada 

Tamanho da amostra 7 5 

Média 48,857 29,000 

Intervalo de confiança a 90% (44,82; 52,89) (25,63; 32,37) 

Desvio Padrão 5,4903 3,5355 

Foi então realizado o teste T de Student para duas amostras, com o apoio do programa 

minitab. O primeiro dado a analisar é o resumo estatístico das amostras, que se indica na 

Tabela 5-5, e a sua diferença, indicada na Tabela 5-6. 
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Tabela 5-6 Diferença entre média e desvio padrão das amostras com e sem envernizamento 

Estatística Diferença entre amostras (sem verniz - envernizada) 

Diferença de médias 19,857 

Diferença dos intervalos 

de confiança a 90% 

(15,075; 24,639) 

O resumo estatístico parece bastante evidente, de facto a pressão hidráulica sustida pelas 

embalagens sem verniz é em média quase 20 kPa superior às embalagens com verniz. Ainda 

assim, estes resultados não nos dizem só por si se a diferença é significativa, pois o número de 

amostras é bastante reduzido, pelo que temos de analisar mais dados. 

Podemos ainda comparar as diferentes amostragens de forma gráfica, com a indicação de cada 

ensaio e representação do intervalo de confiança, como observamos na Figura 5-3. 

 

Figura 5-3 Comparação gráfica da média e intervalos de confiança das amostras com e sem envernizamento, em 

kPa (Minitab 17, 2016) 

Por fim comparamos os dois desvios padrões, e respondemos a questão: é possível, dentro dos 

intervalos de confiança assumidos, que a diferença dos resultados seja menor que 0? Ou seja, 

que as embalagens envernizadas sejam mais resistentes ao ensaio de pressão hidráulica que as 

embalagens sem verniz? 

 

Figura 5-4 Intervalo de confiança da diferença entre as amostras, em kPa (Minitab 17, 2016) 

A Figura 5-4 mostra explicitamente que o intervalo de confiança entre as diferenças não se 

aproxima de 0. Resta-nos apenas calcular a significância do resultado, calculando o valor de 

probabilidade de significância, também conhecido como valor P. Sabemos que um valor 

P<0,05 indica-nos que os resultados são válidos com confiança de 95%. 

 

Figura 5-5 Teste da média: o valor resistido pelas embalagens não envernizadas é maior que o das envernizadas? 

(Minitab 17, 2016) 
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O cálculo da probabilidade de significância indica-nos que a probabilidade do valor resistido 

pelas embalagens não envernizadas ser maior que o valor de pressão resistido pelas 

embalagens envernizadas é superior a 99,9%. Estando então provado que as embalagens sem 

verniz são mais resistentes. 

Foram avançadas algumas hipóteses para a observação do efeito. É importante relembrar que 

estes ensaios foram realizados sem utilizar o aro de plástico que auxilia a vedação nas 

embalagens UN, e que utilizando o aro de plástico, todas estas embalagens resistem os 100 

kPa de pressão interna exigidos para obtenção da homologação UN. 

Podemos então assumir com alguma segurança que o motivo das embalagens aguentarem 

mais ou menos pressão está relacionada com as características da zona de vedação, já que 

todas as características dimensionais são iguais. 

A observação visual dos ensaios demonstrou que as embalagens sem envernizamento 

apresentavam a formação de óxidos na zona de vedação, o que pode estar a aumentar o atrito 

na ligação entre o tampo e a argola. 

Foram ainda revistos os dados dos controlos dimensionais dos tampos e argolas. Embora não 

se tenha verificado qualquer diferença nas dimensões das argolas, verificou-se uma diferença 

nos tampos.  

De modo a confirmar se a diferença entre os aspetos dimensionais dos tampos eram 

significativos, foi realizado um novo teste T de Student, utilizando como variável a diferença 

entre os valores do diâmetro medidos no canal de vedação, e a cota máxima admitida para o 

diâmetro do canal. 

Tabela 5-7 Resumo estatístico das cotas de vedação em amostras de tampos com e sem verniz 

Estatística Tampo sem verniz Tampo com verniz 

Tamanho da amostra 12 12 

Média da diferença cota-valor real -0,1417 -0,2842 

Intervalo de confiança a 90% (-0,168; - 0,116) (-0,310; -0,258) 

Desvio Padrão 0,0501 0,0504 

 

Tabela 5-8 Diferença entre estatísticas das cotas de vedação de tampos com e sem verniz 

Estatísticas Diferença entre amostras de tampos sem 

verniz e envernizados 

Diferença de médias 0,1425 

Diferença dos Invervalos de confiança a 90% (0,1072; 0,1777) 

Verifica-se que em todos os casos, os tampos se encontram com a cota de vedação inferior ao 

máximo admitido, o que era esperado, caso contrário deveria haver rejeição por parte do 

sistema de controlo de qualidade em linha. Sabemos que a cota mínima admitida é 0,4 mm 

inferior à máxima, pelo que todos os tampos estudados estão dentro dos valores de 

especificação. Ainda assim, há uma diferença significativa entre as médias das duas amostras, 

com os tampos sem verniz a ter um canal de vedação 0,14 mm maior que os tampos sem 

verniz. A Figura 5-6, Figura 5-7 e Figura 5-8 já devem ser familiares ao leitor, ao ter uma 

análise semelhante às figuras 5-2 a 5-4. 



Desenvolvimento de um tampo para embalagens homologadas para o transporte de produtos perigosos 

68 

 

 

Figura 5-6 Visualização gráfica da distribuição das amostras das cotas de vedação dos tampos com e sem verniz, 

em mm (Minitab 17, 2016) 

 

Figura 5-7 Intervalo de confiança da diferença entre as amostras das cotas dos tampos com e sem verniz, em mm  

(Minitab 17, 2016) 

 

Figura 5-8 Teste da média - a cota de vedação dos tampos sem verniz é superior à dos tampos sem verniz?  

(Minitab 17, 2016) 

Verifica-se então com significância estatística que os tampos sem verniz têm o canal de 

vedação mais perto do máximo admitido que os tampos com verniz. A comparação do desvio 

padrão demonstra que a variabilidade dentro de cada amostra é praticamente igual (σ1 = 

0,0501 e σ2 = 0,0504), o que faz parecer com a diferença seja propositada. 

Após consulta com alguns membros da equipa técnica, foi avançada como justificação para a 

diferença das cotas dos tampos a afinação das máquinas que fazem o canal de vedação. Pela 

experiência dos operários, ao procurar valores próximos da cota máxima permitida o verniz 

começa a “estalar” e a apresentar alguns riscos. Devido a esse efeito, quando se produzem 

tampos com verniz, a ferramenta é afinada de modo a que o canal de vedação se aproxime dos 

valores mínimos admitidos, reduzindo assim a possibilidade de defeitos no revestimento. 

Apesar da plausibilidade da justificação, não foi possível devido ao curto período de estágio 

fazer ensaios com tampos envernizados realizados nas mesmas condições de afinação que os 

não envernizados, de modo a verificar se é a diferença de cotas que produz a diferença de 

resistência entre os tampos ou não. A justificação da diferença introduzida pela oxidação na 

zona de vedação continua a ser plausível, e é provável que a diferença de resistência das 

embalagens à pressão hidráulica se deve à combinação destes dois fatores. 

Análise das alternativas de tampos 

Os dados foram analisados após a recolha segundo o método descrito no capítulo 4.3. 
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A primeira análise realizada foi a correlação entre os dados de pressão hidráulica das 

embalagens e da deformação dos tampos. Esta correlação é importante pois permite verificar 

que os dados da pressão são consistentes com a deformação, o que é exigido pela Lei de 

Hooke. 

 

Figura 5-9 Gráfico de regressão da relação entre pressão e deformação nos tampos  (Minitab 17, 2016) 

 

Figura 5-10 Correlação entre pressão de ensaio e deformação do tampo  (Minitab 17, 2016) 

 

Figura 5-11 Existe relação entre a pressão de ensaio e a deformação do tampo (Minitab 17, 2016) 

A correlação é confirmada com significância estatística, o que demonstra que qualquer erro de 

medição de pressão se aplica de forma igual a todos os ensaios, não afetando os resultados ou 

a comparação entre as diferentes soluções de tampos. 

Após a recolha e confirmação dos dados, estes foram então analisados de modo a comparar os 

diferentes tipos de tampos, não se encontrando ao princípio relações significativas entre 

variáveis. Foram avançadas várias hipóteses para explicar o fenómeno, sendo que após uma 

revisão dos dados, se confirmou que existe uma grande influência do tempo de fecho nos 

resultados. 

Tabela 5-9 Estatísticas resumidas dos resultados em kPa, dos ensaios de pressão hidráulida, divididos por tempo 

decorrido entre o fecho e o ensaio (IBM SPSS Statistics, 2016) 
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Tabela 5-10 Diferenças entre as amostras ensaiadas à pressão hidráulica antes ou depois de 20 horas de 

armazenamento entre o fecho e o ensaio, em kPa (IBM SPSS Statistics, 2016) 

 

Pela análise, verificamos que as amostras ensaiadas menos de 20 horas depois do fecho (na 

sua maioria realizadas menos de 5 horas depois do fecho), têm uma resistência à pressão 

hidráulica em média 36 kPa inferior às que têm um maior tempo de espera entre o fecho e o 

ensaio. Este dado justifica os altos valores verificados na análise de comparação dos tampos, 

em relação aos que se tinham obtido na análise do acabamento superficial. A formação de 

corrosão nas amostras é evidente, consoante ilustra a Figura 5-12. 

 

Figura 5-12 Fotografia de uma embalagem aberta após 22 horas de fecho, a corrosão provocada pela água é 

evidente na sua cor alaranjada 

 

Figura 5-13 Corrosão na argola 
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Figura 5-14 Oxidação na caixa de vedação de um tampo ensaiado à pressão 

É importante deixar anotado que estas embalagens não são destinadas ao transporte de 

produtos aquosos, mas de outros produtos que não reagem com o revestimento da folha de 

estanho, e que todos os produtos transportados em embalagens metálicas são testados na sua 

embalagem de modo a averiguar a vida de prateleira e evitar estas situações. O ensaio de 

pressão hidráulica exigido pela norma é, por efeitos práticos, realizado com água, mas a 

embalagem pode ser transportada até ao ensaio cheia com um produto que irá ser 

efetivamente transportado pela embalagem em situações de uso corrente, evitando-se o 

problema e obtendo-se resultados de ensaio mais fidedignos. Esta consideração é uma das 

premissas dos trabalhos futuros apresentadas no Capítulo 6.2, referente à homologação com 

os produtos a transportar. 

Os dados referentes a ensaios realizados com menos de 20 horas decorridas entre o fecho das 

embalagens e o ensaio foram então excluídos das amostras utilizadas na análise de variância. 

Esta decisão é também baseada nos ensaios que se realizam nos laboratórios de homologação, 

em que chegando ao laboratório a embalagem já fechada, e decorrendo obrigatoriamente um 

tempo de espera até à realização do ensaio, podemos assumir que em condições reais de 

ensaios para homologação nos organismos responsáveis a embalagem irá sempre ter um 

repouso superior a 20 horas após o fecho. 

A análise de variâncias permite então obter alguns resultados com significância estatística, 

tendo-se verificado diferenças entre os tampos com um valor P inferior a 0,04, diferenças 

provocadas pelo aro com um valor P próximo de 0, e uma interação entre os fatores com um 

valor P inferior a 0,02. Ou seja, em todas as análises podemos assumir um grau de confiança 

superior a 95%. 

 

Figura 5-15 Interação dos fatores na resposta em kPa (Minitab 17, 2016) 
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O primeiro gráfico a analisar, na Figura 5-15, mostra-nos um resumo das respostas dos 

diferentes tampos em kPa resistidos no ensaio de pressão hidráulica. Relembra-se o leitor da 

legenda definida no capítulo 4, em que o tampo 0 é o original da Colep, o tampo 1 tem um 

centro embutido de 40 mm de diâmetro, e o tampo 2 um centro embutido de 70 mm de 

diâmetro. O código aro 1 indica que o ensaio foi realizado com o aro de plástico auxiliar da 

vedação, e o código aro 0 indica que o tampo era o único componente de vedação utilizado no 

ensaio. 

A observação permite-nos retirar imediatamente algumas conclusões: 

 Verifica-se que o aro de plástico tem sempre efeito benéfico na resistência à pressão 

hidráulica; 

 Verifica-se que as embalagens com tampos com centro embutido resistiram a pressões 

superiores às embalagens com o tampo liso em uso atualmente; 

 Entre os tampos embutidos, o tampo com o centro de 40 mm é o que apresenta maior 

consistência de resultados com e sem aro; 

 Entre os tampos embutidos, o tampo com o centro de 70 mm é o que apresenta maior 

resistência com aro; 

 Entre os tampos embutidos, o tampo com o centro de 40 mm é o que apresenta maior 

resistência sem aro. 

Uma análise mais atenta a estes resultados introduz uma componente de especulação quanto à 

existência de curvatura no sistema. Ou seja, é provável que a variação dos fatores não seja 

linear, e que a solução ótima para o tamanho de um centro embutido se encontre algures entre 

40 e 70 mm de diâmetro. 

A Figura 5-16 permite-nos ainda verificar o efeito de cada fator no resultado da resistência à 

pressão hidráulica de forma independente. 

 

Figura 5-16 Efeitos na resistência à pressão hidráulica de cada fator independente  (Minitab 17, 2016) 

Podemos comparar também estes resultados de forma relativa: 

 O aro aumenta a resistência à pressão hidráulica em cerca de 32%; 

 O centro embutido de 40 mm de diâmetro aumenta a resistência à pressão hidráulica 

em cerca de 17% em relação ao tampo original; 

 O centro embutido de 70 mm de diâmetro aumenta a resistência à pressão hidráulica 

em cerca de 9% em relação ao tampo original; 

 O centro embutido de 40 mm apresenta uma resistência à pressão hidráulica superior 

em cerca de 8% em relação ao centro embutido de 70 mm. 



Resultados e discussão 

73 

 

Uma análise atenta revela diferenças substanciais entre a análise dos fatores de forma 

independente, e a análise combinada dos mesmos fatores. De facto, regista-se que o aro não 

produz sempre o mesmo efeito em todos os casos, fazendo com que o centro de 70 mm seja a 

solução mais promissora quando o aro de vedação auxiliar é aplicado no conjunto, algo que 

não é evidente aquando da análise da Figura 5-16. 

 

Figura 5-17 Interações entre fatores de ensaio, em kPa, à esquerda o efeito do tampo, e à direita o efeito do aro 

(Minitab 17, 2016) 

A Figura 5-17, ao ilustrar a interação do aro nos resultados para cada tampo (no canto 

superior direito), demonstra este fenómeno, ao mostrar que o aumento da pressão resistida 

introduzido pelo aro não se verifica de forma igual em todas as amostras. Isto reforça mais 

uma vez a possibilidade de existir curvatura no sistema, sugerindo que uma nova análise 

deveria ser realizada, com um centro embutido de valor intermédio aos que foram testados, 

por exemplo de 60 mm de diâmetro. 

A análise utilizando a resposta de deformação em milímetros atingiu resultados praticamente 

idênticos aos da análise com a resposta em kPa. Tal como justificado no início deste capítulo, 

tal era esperado, devido à correlação entre a deformação e a pressão exercida no sistema. A 

Figura 5-18 ilustra os resultados, praticamente idênticos aos da Figura 5-17. 

 

 

Figura 5-18 Interação entre fatores de ensaio, em mm (Minitab 17, 2016) 
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5.3 Análise dos ensaios de queda sobre o tampo 

Consoante descrito no capítulo 4.5, foram recolhidos dados relativos à deformação das 

embalagens metálicas após o teste de queda, com vista à identificação de um fator de resposta 

quantificável que apoie o desenvolvimento de soluções mais resistentes a este ensaio. 

Tendências na variação de cotas limítrofes da zona de impacto 

A primeira das análises apresentadas diz respeito à variação do diâmetro superior da 

embalagem após o impacto. Após o impacto, a vista superior da embalagem aproxima-se de 

uma forma elipsoidal, sendo medido dois diâmetros diferentes: o diâmetro diretamente na 

zona de impacto, e o diâmetro concorrente a esse.  

 

Figura 5-19 Variação do diâmetro da zona de impacto em mm, consoante a altura de queda em cm, por tipo de 

embalagem 

A Figura 5-19 mostra que independentemente do tipo de embalagem, a variação da 

deformação consoante a altura de queda é linear. Apesar da conclusão parecer lógica à 

primeira vista, esta implica duas conclusões secundárias de grande importância para a 

compreensão do ensaio de queda: 

 A embalagem cai a direito, sem rotação. 

A grande velocidade do ensaio, e o facto da embalagem deformada assentar com um 

ângulo diferente no solo em relação ao ângulo inicial de queda, fazia crer que existia 

rotação durante a queda, algo que implicaria a existência de fenómenos aerodinâmicos, ou 

graves problemas de estabilidade no equipamento de ensaio. Contudo, esta análise propõe 

que a variação do ângulo com que a embalagem se estabiliza solo se deve apenas à 

deformação no impacto, simplificando tanto o trabalho de projeto da embalagem, como 

garantindo as boas condições do equipamento de ensaio. Esta constatação foi 

posteriormente verificada e validada com a realização de filmagens em câmara lenta. 

 A distribuição dos esforços de impacto é feita de forma linear no corpo da embalagem. 

A observação da embalagem após o impacto permite verificar que a deformação se 

concentra na curvatura entre o pescoço e o corpo. A conjugação deste dado com a 

natureza linear da deformação permite concluir que a curvatura entre o pescoço e o corpo 

é uma zona crítica em termos de limitação da resistência da embalagem. Sendo o balde 

Tulipa possuidor de duas inclinações diferentes junto à zona de impacto, era possível que 

esta variação brusca de diâmetros interferisse na distribuição de cargas ao longo do corpo 

durante o impacto, fazendo com que pequenos impactos tivessem uma resposta de 
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deformação diferente de grandes impactos, e tornando a previsão do comportamento da 

embalagem para quedas mais agressivas difícil de prever. 

Apesar destas conclusões, esta análise direta é incompleta, ao parecer indicar que todas as 

embalagens deformam da mesma forma para alturas semelhantes, independentemente da sua 

capacidade. A Figura 5-20 ilustra a variação não pela altura de queda, mas pela energia 

potencial gravítica da queda, calculada pela simples multiplicação da altura de queda pela 

massa da embalagem. 

 

Figura 5-20 Diâmetro da zona de impacto, variando consoante a energia potencial gravítica da queda, por tipo de 

embalagem 

Esta análise permite verificar uma tendência inesperada: as embalagens mais pequenas 

apresentam mais deformação do diâmetro superior para a mesma energia de impacto que as 

embalagens de maior capacidade. 

Este fenómeno é explicado pela natureza do ensaio. Ao obrigar a embalagem a cair 

diretamente sobre o seu centro de gravidade, e tendo as embalagens de diferentes capacidades 

o mesmo diâmetro mas alturas diferentes, a queda vai ser realizada com um ângulo diferente 

em relação ao solo para cada altura de embalagem, produzindo diferentes deformações para 

cada caso.  

Tendo de se verificar pelas leis da física uma deformação igual para um impacto igual, esta 

dever-se-á manifestar de outra forma. A medição da variação da altura do tampo em relação à 

base da embalagem permite-nos verificar a tendência oposta no outro eixo de impacto, 

equilibrando o sistema. 

A Figura 5-21 corrobora esta hipótese, ao verificar que de facto a deformação medida 

segundo o eixo vertical da embalagem é maior no caso das embalagens de maior capacidade, 

que por serem mais altas, caem segundo um ângulo mais próximo da direção da queda. 

De notar que se verifica um fenómeno no mínimo curioso, em que para a embalagem mais 

pequena a deformação da cota vertical da zona de impacto não é linear, e é superior à original 

em pequenos impactos. Isto sucede pois a deformação do diâmetro é traduzida num “pescoço 

mais espalmado”, sendo que a partir de um certo valor, o pescoço não espalma mais e a 

variação de diâmetro deixa de ser compensada pela altura, mas pela deformação do diâmetro 

concorrente. A partir de certos valores de energia de impacto, a deformação segundo a 

vertical anula o efeito do pescoço espalmado, prevendo-se que ao aumentar a altura de queda 
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ainda mais, os valores de deformação vertical assumam uma segunda linha de tendências 

totalmente linear, o que parece ser sugerido pela análise gráfica. 

 

Figura 5-21 Variação da cota vertical da zona de impacto, variando consoante a energia potencial gravítica da 

queda, por tipo de embalagem 

O efeito do canal no corpo das embalagens 

Até agora foram abordadas apenas embalagens sem canal no corpo da embalagem. Embora a 

Colep não produza embalagens UN com canal, alguns produtores da concorrência fazem-no, e 

pode haver uma perda de competitividade por isso. 

Importa então comprar as deformações das embalagens com e sem canal. Nesta análise, 

comparamos apenas as embalagens de altura 243. 

 

Figura 5-22 Comparação da deformação de uma embalagem com e sem canal 

A análise da Figura 5-22 permite verificar que apesar do comportamento das embalagens com 

e sem canal ser praticamente igual em termos de deformação do diâmetro superior, não o é em 

termos de deformação em relação ao eixo vertical. 

Podemos verificar que o canal tem uma influência negativa na resistência à deformação que 

se transmite ao corpo, ao permitir maior deformação para os mesmos impactos, sem a 

compensar com a variação de diâmetro. Varia na realidade o ângulo de impacto no solo, 

apresentando uma deformação mais pronunciada numa área mais pequena. 
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Anisotropia 

Apesar do estudo da anisotropia não fazer parte das intenções originais do trabalho, a pequena 

variação que se observava no traçado de curvas de tendência supostas lineares levou a que se 

especulasse que a anisotropia, representada como uma variável de ruído no ensaio devido à 

posição aleatória do tampo em relação ao impacto, tivesse alguma influência. 

Foi então preparado um estudo em que um grupo de 3 embalagens foi fechado com o tampo 

com a direção de laminagem orientada para a zona de impacto, e outro grupo de 3 embalagens 

com o tampo na posição concorrente. Este estudo foi repetido com a embalagem mais 

pequena, o Tulipa 157, e a maior, o Tulipa 243, tendo sido obtidos os seguintes resultados: 

Tabela 5-11 Efeito da direção de laminagem na deformação de impacto 

  Variação de diâmetro (mm) Variação da cota vertical (mm) 

Laminagem Alinhado Concorrente Relação (%) Alinhado Concorrente Relação (%) 

157 8,26 8,74 94,56 -0,52 -1,55 33,84 

243 6,44 6,35 101,33 9,04 10,00 90,38 

 

Pela análise da Tabela 5-11, podemos observar que existem algumas diferenças entre os 

resultados dos dois grupos, mais evidentes no caso da embalagem mais pequena, por cair mais 

na horizontal, e portanto existir maior influência do tampo no impacto.  

Apesar da diferença observada, que chega a ser estatisticamente significativa no caso da 

variação da cota vertical, o efeito não pode ser provado com base em apenas 3 ensaios de cada 

tipo, podendo a mesma variação ser justificada por uma variação de alguns centímetros na 

altura de queda, deixando-se para trabalhos futuros a recolha de mais dados e confirmação do 

efeito. 

Associação do ensaio de queda ao de pressão hidráulica 

As análises até agora focaram-se nas tendências de deformação dos limites superiores da 

embalagem, com foco na zona de impacto. Foram também recolhidos dados da deformação 

do centro do tampo nas embalagens de maior capacidade. O ensaio de queda provoca uma 

deformação na embalagem que é associada a um grande aumento de pressão interno, fazendo 

com que a parte do tampo que não contacta com o solo se deforme tal e qual num ensaio de 

pressão hidráulica. Este fenómeno pode ser observado na comparação da Figura 5-23 com a 

Figura 5-24. 
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Figura 5-23 Tampo deformado por um ensaio de pressão hidráulica a 117 kPa 

 

Figura 5-24 Tampo deformado por um ensaio de queda 

A Figura 5-25 ilustra o comportamento da variação de altura do centro do tampo, que tem 

uma variável interessante. A partir de uma certa energia de queda, o tampo não se consegue 

deformar mais na vertical, transferindo-se a energia acumulada como pressão para outros 

componentes da embalagem. Este valor máximo não é apenas dependente do tampo, mas 

também do tipo de embalagem, deixando a hipótese de que o ângulo de queda pode estar de 

alguma forma associado ao fenómeno. 
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Figura 5-25 Variação da altura do centro do tampo com a energia potencial gravítica da queda, por tipo de 

embalagem 

 

Esta deformação, que estabiliza perto dos 16 mm para o Tulipa 243, e nos 17 mm para o 

Tulipa 197, pode ser equiparado a um valor de pressão consoante a regressão encontrada no 

capítulo 5.2. que relembramos: 

kPa = -21,89 + 8,088 * (deslocamento vertical do tampo em mm) 

Segundo esta fórmula podemos estimar que uma deformação de 17 mm equivale 

aproximadamente a 116 kPa de pressão interna. Esta pressão ignora a enorme componente de 

aceleração e vibrações inseridas no sistema pela onda de choque, mas pode ser uma pista 

importante para futuros trabalhos. 

Discussão 

Após a análise dos resultados dos ensaios de queda, podemos retirar algumas conclusões, para 

além das apontadas no texto. 

A mais importante, é que não foi possível identificar a variável de resposta que permitiria 

desenhar experiências de maximização da resistência às quedas. Entre as várias variáveis 

observadas, todas variam linearmente, e nada sugere que exista um valor constante a todas as 

variantes Tulipa estudadas a partir do qual a vedação deixe de se verificar. A variável que 

mais se aproximou deste critério foi a deslocação vertical do centro do tampo, ao atingir um 

claro patamar máximo. Esta variável parece ser um bom ponto de partida para trabalhos 

futuros neste ramo, contudo, a observação de numerosos ensaios demonstra que as fugas na 

vedação que ocorrem nos ensaios de queda se realizam ou por um salto do tampo, em grandes 

alturas de queda, ou por pequenos vincos que surgem entre a argola e o tampo, no limiar da 

resistência máxima da embalagem. Isto sugere que mesmo que a resistência da embalagem à 

pressão hidráulica seja aumentada significativamente, a sua resistência a quedas não vai 

necessariamente aumentar. 

Tudo parece sugerir que o reforço da zona da argola é o caminho a seguir para maximizar a 

resistência, ao reduzir a possibilidade de vincos e aumentar a resistência da caixa de vedação. 

Esse reforço pode ser obtido com um preenchimento da depressão do tampo oposta à caixa de 

vedação, com a produção de argolas reforçadas, ou pelo desenvolvimento de um aro plástico 

auxiliar de vedação mais rígido. 
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6 Conclusões e trabalhos futuros 

6.1 Conclusões 

Este estágio curricular veio completar toda a aprendizagem adquirida na faculdade ao longo 

do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica. O contacto com a realidade complexa que é 

uma empresa é o caminho ideal para aplicar na prática os conhecimentos científicos que um 

estudante em final de ciclo de estudos adquiriu.  

A procura de soluções apoiada pela análise por elementos finitos, e a validação dessas 

sugestões com o recurso a ensaios experimentais e ao método DOE, mostrou ser uma 

metodologia eficaz, ao permitir percorrer todos os passos da conceção de um produto numa 

escala de tempo muito reduzida para o padrão da indústria das embalagens. 

A utilização da análise de elementos finitos permitiu a obtenção de resultados bastante 

próximos da realidade, com uma variação que pode ser facilmente explicada pelas 

simplificações adotadas, em que se desprezou as variações localizadas de espessura. O 

resultado inesperado dos ensaios reais, em que a melhor solução de tampo varia consoante se 

utiliza o aro de vedação ou não, vem demonstrar que o atrito de contacto no fecho é uma 

variável fundamental na caracterização do ensaio. 

A utilização do método DOE na análise dos fatores, ao analisá-los em conjunto, permitiu 

verificar interações que não seriam evidentes utilizando métodos clássicos de execução e 

análise de experiências. Isto vem reforçar a grande quantidade de exemplos disponíveis 

relativos à utilidade deste método, e a sua necessidade na indústria moderna. 

O estudo piloto do ensaio de quedas não permitiu identificar uma variável de resposta que 

permita a otimização da embalagem. O registo de dados de deformação é bastante trabalhoso, 

embora permitisse provavelmente identificar alguns novos fatores através das metodologias 

modernas de data mining. Contudo, o custo desta abordagem não se parece justificar. Sugere-

se que a diminuição da deformação passe pelo estudo de uma variação da curvatura do 

pescoço da embalagem Tulipa, pela simples observação empírica de que esse é o ponto crítico 

de resistência da embalagem. 

As soluções de tampos alternativos sugeridos no estudo apresentaram claras melhorias no 

ensaio de pressão hidráulico. A escolha da geometria final a aplicar à produção merece ainda 

uma análise mais atenta, baseada nas opiniões de clientes e comerciais, revisão de esquemas 

de impressão litográfica, e uma revisão final de todos os ensaios de homologação.  

É seguro assumir que o estudo cumpriu os seus objetivos, e que a combinação do 

conhecimento adquirido neste trabalho com estudos futuros poderá ter um grande impacto 

benéfico na embalagem Tulipa, existindo ainda um grande potencial de melhorias por 

abordar. 
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6.2 Trabalhos futuros 

Esta secção apresenta algumas sugestões de trabalhos futuros a realizar na sequência deste 

trabalho. Sendo este trabalho o primeiro a estudar a embalagem Tulipa do ponto de vista da 

homologação, foi feita a identificação de trabalhos com vista ao aprofundamento do 

conhecimento nos ramos explorados neste estudo, assim como a identificação de possíveis 

trabalhos independentes que cumpram com os mesmos objetivos.  

A execução destes trabalhos está bastante dependente dos recursos humanos que a Colep 

conseguir alocar ao longo do tempo, pelo que apesar de ter sido realizada uma priorização das 

sugestões, não foi avançada uma calendarização. 

Foram ainda propostas algumas sugestões de melhoria que decorrem diretamente deste 

projeto de dissertação e que apesar de não interferirem na embalagem, podem ajudar a 

empresa a tornar-se mais competitiva. 

São sugeridas 10 propostas de estudos que podem ser realizados na Colep com a tecnologia e 

conhecimentos atuais, e que trariam melhorias significativas à embalagem Tulipa. Estas 10 

propostas são avaliadas consoante os seguintes fatores: 

 Esforço de aplicação; 

 Impacto na qualidade; 

 Impacto na homologação; 

 Impacto nas poupanças. 

Estes fatores serão avaliados de 1 a 10, sendo os valores da escala atribuídos por ordem 

crescente e posteriormente utilizados como base para uma prioritização. As sugestões de 

trabalhos são então as seguintes: 

 Estudo do perfil lateral; 

O corpo da embalagem é marcado pelo pescoço que se estende em ligeira curvatura até ao 

topo. Caso o cliente o deseje, podem também ser acrescentados canais que facilitam o 

empilhamento. Outros fornecedores têm soluções distintas com resultados diferentes ao nível 

da resistência à carga estática e aos impactos laterais. Sugere-se um estudo que leve a otimizar 

a forma do pescoço e dos canais da embalagem aos esforços exigidos. 

 Estudo do tampo; 

Apesar do tampo ter sido extensivamente estudado neste trabalho, ficaram por analisar 

algumas questões, nomeadamente, a influência do tampo na resistência à carga estática, e a 

influência dos modelos alternativos de tampo no ensaio de queda sobre o tampo. Mais ainda, 

sabendo que o tampo se encontra sobredimensionado para o ensaio de pressão hidráulica, vale 

a pena testar soluções com menos espessura, e consequentemente, mais baratas. 

 Estudo de adesivos; 

Uma das soluções para a melhoria da vedação da embalagem passa pela introdução de 

adesivos no fecho. Este trabalho teria como objetivo definir as condições de uso e aplicação 

do adesivo, e estudar diferentes soluções do mercado de modo a encontrar a que melhor se 

aplique ao caso do Tulipa. 

 Estudo da ligação corpo-fundo; 

Alguns modelos de embalagens possuem uma retração junto ao fundo que traz algumas 

vantagens, como a proteção da cravação no ensaio de queda sobre o fundo, e a necessidade de 

um fundo mais pequeno, poupando-se material. Para além da retração, outra característica 
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importante do fundo é a cravação, sendo importante avaliar se a cravação tripla não traria 

vantagens do ponto de vista de resistência. O estudo desta ligação permitiria reduzir 

espessuras no fundo da embalagem, e consequentemente poupar material, e reduzir custos. 

 Estudo do efeito da câmara-de-ar; 

Todas as embalagens têm uma capacidade real superior à capacidade nominal. Esta diferença, 

chamada de câmara-de-ar, tem várias aplicações, contudo, verifica-se que uma câmara-de-ar 

mais pequena implica poupanças de material no corpo da embalagem. É importante 

quantificar o efeito da câmara-de-ar nos ensaios de homologação UN, e estudar os casos de 

uso da embalagem de modo a poder avançar com um formato otimizado às condições de uso. 

 Ensaios de homologação com o produto final; 

Os ensaios de homologação podem ser realizados com o produto final a transportar, ao invés 

da água. Muitas vezes, estes produtos têm propriedades bastante diferentes de densidade e 

viscosidade em relação à água, sendo que o comportamento nos ensaios pode ou não ser 

favorável. A realização de ensaios extraordinários traz custos acrescidos, contudo traz 

também garantias aos clientes da adequação da embalagem ao uso, e poderão ser encontrados 

casos em que a homologação é feita à medida do cliente. 

 Substituição de materiais; 

Alguns dos componentes já são feitos de outros materiais para além da folha-de-flandres, 

nomeadamente nas embalagens alimentares em que o uso do TFS está difundido. Seria 

interessante estudar se o TFS tem aplicações vantajosas noutras embalagens. Outro estudo 

interessante abordaria a possibilidade de se substituir a folha-de-flandres envernizada por 

blackplate envernizada. A utilização de folha sem qualquer revestimento original, mas 

envernizada, em componentes como fundos, não traria à partida quaisquer diferenças ao 

utilizador, verificando-se uma poupança na ordem dos 50% no custo de material. O estudo da 

capacidade dos processos da fábrica é essencial, pois o risco de aumento dos custos de 

qualidade internos devido a corrosão é muito grande. 

 Influência da temperatura nos ensaios de homologação; 

Apesar de ser conhecido que os materiais variam de propriedades com a temperatura, este 

efeito nunca foi estudado na Colep, não se conhecendo qual o efeito da variação da 

temperatura ambiente no processo de fabrico e nos ensaios de homologação. Seria relevante 

estudar a variação do aperto de vedação com a variação da temperatura, o efeito na 

deformação em ensaios de queda, e até oscilações nos processos de produção. 

 Métodos de controlo de ensaios; 

Existirá alguma variável de fácil medição que represente fidedignamente a capacidade de 

vedação do balde em quedas? A medição desta variável permitiria evoluir em muito os 

métodos de controlo de qualidade na Colep e tornar o processo de avaliação de novos lotes 

mais expedito, para além de trazer dados de grande valor à equipa de projeto. 

 Tempo de armazenamento; 

O tempo de armazenamento não só pode ter influência nas propriedades dos produtos 

embalados, como da própria embalagem. O estudo da influência do tempo de armazenamento 

na vedação ao longo do tempo permitiria reduzir reclamações de clientes, e reduzir a 

variabilidade verificada nos ensaios de homologação. 
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Prioritização 

A avaliação de cada fator de impacto é feita comparativamente, ou seja, as diferentes 

propostas serão ordenadas de 1 a 10 em cada categoria. De seguida é calculada uma 

coordenada que vai ser aposta a uma matriz de Impacto-Esforço, de modo a fazer uma 

prioritização. Para o efeito, os três fatores de impacto benéficos (qualidade, homologação e 

poupanças), serão comparados com o esforço de forma gráfica. 

A avaliação pela simples ordenação não é de todo a forma mais correta de realizar esta 

análise, por retirar o efeito da escala entre fatores. Contudo é a forma mais simples de realizar 

a análise, especialmente quando algumas das variáveis como a qualidade e a homologação 

têm impactos monetários muito difíceis de medir. Para além disso, o esforço estará também 

bastante dependente da alocação de recursos humanos dedicada ao projeto, sendo que o 

esforço dependerá de quem fizer a análise. Por exemplo, um engenheiro com experiência em 

controlo de qualidade encontrará dificuldades muito diferentes a analisar o efeito da 

temperatura nos ensaios, em relação a um engenheiro com experiência na área de produção. 

 

Tabela 6-1 Avaliação do impacto das propostas de trabalho  

Trabalho Esforço Qualidade Homologação Poupanças Média 

de 

Impacto 

Rácio 

Impacto/ 

Esforço 

Estudo do perfil lateral 9 10 4 6 6,67 0,74 

Estudo do tampo 5 4 2 9 5 1 

Estudo de adesivos 4 3 8 5 5,33 1,33 

Estudo da ligação corpo-

fundo 

10 9 5 8 7,33 0,733 

Estudo do efeito da câmara-

de-ar 

6 8 3 7 6 1 

Ensaios de homologação 

com o produto final 

7 5 10 4 6,33 0,91 

Substituição de materiais 8 6 1 10 5,66 0,71 

Influência da temperatura 

nos ensaios de 

homologação 

2 1 7 1 3 1,5 

Métodos de controlo de 

ensaios 

3 2 9 2 4,33 1,44 

Tempo de armazenamento 1 7 6 3 5,33 5,33 
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Figura 6-1 Matriz impacto-esforço das propostas de trabalhos futuros do projeto OT 

Esta matriz de impacto-esforço é apenas uma orientação vaga, pelos motivos de perda de 

noção de escala apresentados anteriormente, contudo deixa-nos algumas conclusões 

interessantes: 

 O estudo do tempo de armazenamento destaca-se por ter muito baixo esforço (1) e um 

impacto médio (5,33). O ponto é reforçado pelo potencial impacto na qualidade; 

 O estudo com mais impacto será o da ligação entre o corpo e o fundo, contudo esse 

também é o estudo que exige mais esforço; 

 O estudo do perfil lateral também se destaca pelo alto impacto, e alto esforço. Mas 

sendo o estudo com maior impacto previsto na qualidade, merece pelo menos uma 

segunda análise mais atenta; 

 O trabalho dos ensaios de homologação com o produto original prevê um impacto 

significativo na homologação, pelo que apesar do seu rácio impacto/esforço ser 

medíocre, merece também uma segunda análise mais atenta; 

 No quadrante relativo aos trabalhos de “alto esforço – alto impacto”, ou seja, trabalhos 

com impacto superior a 5,5 e esforço superior a 5,5, o estudo do efeito da câmara-de-

ar destaca-se pelo rácio neutro de 1; 

 O estudo de substituição de materiais é vítima da perda de noção de escala introduzida 

pelo método, ao ser o trabalho que propõe maiores poupanças, e ao mesmo tempo o 

que releva um pior rácio de impacto/esforço. 

 

Os trabalhos propostos para o futuro próximo, baseados no critério de impacto/esforço, 

seriam: 

 Estudo do tempo de armazenamento; 

 Estudo do efeito da câmara-de-ar; 

 Estudo dos adesivos. 

Apesar da omissão nesta seleção, recomenda-se uma segunda análise mais aprofundada ao 

potencial de utilização de blackplate na produção de fundos envernizados, e ao estudo da 

curvatura do pescoço do Tulipa, por serem estes os projetos com mais impacto prático em 

termos de qualidade e poupanças. 
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6.3 Sugestões de melhoria 

Neste último capítulo deixam-se algumas sugestões de melhoria, que devido à sua natureza 

não se enquadram no projeto de otimização Tulipa. Espera-se que a introdução destas 

propostas traga vantagens à Colep que se estendem para lá de uma única embalagem, tendo 

impacto em diferentes sectores da empresa, e trazendo maior valor acrescentado aos seus 

produtos e serviços. 

 A evolução dos equipamentos de apoio aos testes de homologação.  

Reduzir a componente do fator humano nos testes pode aumentar a consistência de resultados 

e facilitar o processo de teste. Para tal sugere-se especificamente a instalação de um sistema 

de medição de altura de quedas mais exato, e um sistema de controlo de pressão hidráulica 

automatizado e com recolha de dados digital.  

 A criação de uma base de dados de testes. 

Neste momento, é realizado um relatório para todos os testes efetuados. O método implica a 

criação de centenas de documentos por ano e torna a procura de informação antiga num 

trabalho moroso. A criação de uma base de dados única para armazenar os resultados de 

ensaios permitiria fazer análises estatísticas dos ensaios ao longo do tempo e facilitar o 

processo de gestão documental a longo prazo.  

 A aplicação de um sistema de apoio às homologações. 

O grande número de embalagens homologadas existente na Colep exige que seja aplicado um 

sistema de apoio à gestão das homologações, apoiando a calendarização de ensaios, a 

produção de embalagens e a logística de transporte para os institutos de certificação. 

 A evolução do sistema de controlo de qualidade em linha. 

Os sistemas de controlo de qualidade têm sofrido grandes avanços. Propõe-se que alguns dos 

calibres “passa-não passa” em uso sejam revistos e substituídos por comparadores com 

capacidade de medição à centésima de milímetro e ligação direta à base de dados, registando 

as características do lote.  

 A utilização de metodologias SMED (Single Minute Exchange of Die) no processo de 

fabrico dos baldes Tulipa UN.  

A standardização do processo de afinamento da linha de montagem, a redução de 

variabilidade, e a diminuição do tempo de setup, não só trará benefícios em termos de 

flexibilidade de produção, como poderá reduzir o impacto do erro humano introduzido na 

afinação da linha e os custos de qualidade.  

 A aquisição e estudo de normas estrangeiras (ASTI, ASTM).  

Apesar da Colep cumprir com todas as normas que lhe são exigidas, e muitas vezes aplicar 

especificações internas mais restritas do que lhe é exigido, o estudo de normas estrangeiras 

poderá trazer novas informações e facilitar o processo de internacionalização da empresa.  

 A homologação de formatos populares em separado. 

A Colep tem dezenas de formatos de embalagens homologados, seguindo a estratégia de 

homologar as variantes de maior capacidade de cada família de embalagens. Alguns modelos 

de menor capacidade têm grandes produções para clientes de longa data, e que poderiam ter a 

sua homologação à parte com o próprio produto final a transportar, dando garantias 

personalizadas ao cliente da qualidade da embalagem e permitindo verificar oportunidades de 

poupança.  
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 A avaliação da pegada de carbono das embalagens da Colep. 

A sustentabilidade é um dos valores da Colep e uma das grandes exigências do mercado 

contemporâneo. Sugere-se um estudo da pegada de carbono das embalagens da Colep, como 

fator de diferenciação no mercado e valorizando as políticas da empresa no sector ambiental.  

 A atualização do website da Colep de modo a dar mais destaque à General Line.  

A página web da Colep está otimizada para o negócio de enchimento de aerossóis. A revisão 

do website de acordo com as estratégias SEO (Search Engine Optimization) mais atualizadas 

poderia manter esse destaque, aumentando a relevância das embalagens industriais e a 

possibilidade de uma busca online redirecionar para a Colep. 
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ANEXO A: Relatórios do Minitab 
 

General Factorial Regression: kPa versus tampo; aro  

 
Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

tampo        3  0; 1; 2 

aro          2  0; 1 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                  5    8471  1694,3    10,48    0,000 

  Linear               3    5101  1700,4    10,51    0,000 

    tampo              2    1250   624,9     3,86    0,037 

    aro                1    4186  4185,9    25,88    0,000 

  2-Way Interactions   2    1582   791,2     4,89    0,018 

    tampo*aro          2    1582   791,2     4,89    0,018 

Error                 21    3397   161,7 

Total                 26   11868 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

12,7179  71,38%     64,57%      44,63% 

 

 

Coefficients 

 

Term         Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant    98,67     2,68    36,88    0,000 

tampo 

  0         -7,70     3,37    -2,29    0,033  1,20 

  1          8,50     3,79     2,24    0,036  1,23 

aro 

  0        -13,61     2,68    -5,09    0,000  1,15 

tampo*aro 

  0 0       -5,93     3,37    -1,76    0,093  1,33 

  1 0       11,44     3,79     3,02    0,007  1,24 

 

 

Regression Equation 

 

kPa = 98,67 - 7,70 tampo_0 + 8,50 tampo_1 - 0,79 tampo_2 - 13,61 aro_0 

+ 13,61 aro_1 

      - 5,93 tampo*aro_0 0 + 5,93 tampo*aro_0 1 + 11,44 tampo*aro_1 0 -

 11,44 tampo*aro_1 1 

      - 5,52 tampo*aro_2 0 + 5,52 tampo*aro_2 1 

 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
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Obs    kPa     Fit   Resid  Std Resid 

  5  88,00  109,33  -21,33      -2,05  R 

 

R  Large residual 

 

  

General Factorial Regression: mm versus tampo; aro  

 
Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

tampo        3  0; 1; 2 

aro          2  0; 1 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                  5  110,13  22,025    14,42    0,000 

  Linear               3   65,92  21,973    14,39    0,000 

    tampo              2   17,49   8,744     5,72    0,010 

    aro                1   53,16  53,162    34,81    0,000 

  2-Way Interactions   2   24,07  12,036     7,88    0,003 

    tampo*aro          2   24,07  12,036     7,88    0,003 

Error                 21   32,07   1,527 

Total                 26  142,20 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

1,23586  77,44%     72,07%      55,58% 

 

 

Coefficients 

 

Term         Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant   14,929    0,260    57,43    0,000 

tampo 

  0        -0,925    0,327    -2,83    0,010  1,20 

  1         0,988    0,368     2,69    0,014  1,23 

aro 

  0        -1,534    0,260    -5,90    0,000  1,15 

tampo*aro 

  0 0      -0,544    0,327    -1,66    0,111  1,33 

  1 0       1,454    0,368     3,95    0,001  1,24 

 

 

Regression Equation 

 

mm = 14,929 - 0,925 tampo_0 + 0,988 tampo_1 - 0,063 tampo_2 - 1,534 aro_0 

+ 1,534 aro_1 

     - 0,544 tampo*aro_0 0 + 0,544 tampo*aro_0 1 + 1,454 tampo*aro_1 0 -

 1,454 tampo*aro_1 1 

     - 0,910 tampo*aro_2 0 + 0,910 tampo*aro_2 1 



Conclusões e trabalhos futuros 

93 

 

 

 
 



Desenvolvimento de um tampo para embalagens homologadas para o transporte de produtos perigosos 

94 

 

ANEXO B: Desenhos de apoio 
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Tampo com diâmetro embutido de 40 mm 
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Tampo com diâmetro embutido de 70 mm 
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ANEXO C: Recolha de dados experimentais 
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Formulário de recolha de dados de ensaio de pressão hidráulica. 
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Tabela para registo de dados de ensaios de queda.  

Legenda: código (tipo de embalagem); aro (sim ou não); H (altura de queda); CRx (altura do 

meio do tampo); Dex (diâmetro de impacto); Dey (diâmetro concorrente ao impacto); Hx 

(cota vertical de impacto); Hy (cota vertical contrária ao impacto) 
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Resultados dos ensaios de pressão hidráulica:  
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Resultados dos ensaios de queda: 
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ANEXO D: Scripts dos Modelos de 
Elementos Finitos 

from abaqus import * 

from abaqusConstants import * 

import __main__ 

 

def Macro_ensaios_pressao(): 

    import section 

    import regionToolset 

    import displayGroupMdbToolset as dgm 

    import part 

    import material 

    import assembly 

    import step 

    import interaction 

    import load 

    import mesh 

    import optimization 

    import job 

    import sketch 

    import visualization 

    import xyPlot 

    import displayGroupOdbToolset as dgo 

    import connectorBehavior 

    mdb.Model(name='Model-pressaohidrualica', modelType=STANDARD_EXPLICIT) 

    session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=None) 

    import part 

    import assembly 

    import material 

    import section 

    import interaction 
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    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].Part('Part-arg_reta',  

        mdb.models['Model-referencia'].parts['Part-arg_reta']) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].Part('Part-b',  

        mdb.models['Model-referencia'].parts['Part-b']) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].Part('Prato',  

        mdb.models['Model-referencia'].parts['Prato']) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].Part('tampo',  

        mdb.models['Model-referencia'].parts['tampo']) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts.changeKey(fromName='Part-arg_reta',  

        toName='argola') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts.changeKey(fromName='Part-b',  

        toName='corpo') 

    session.viewports['Viewport: 1'].partDisplay.setValues(sectionAssignments=ON,  

        engineeringFeatures=ON) 

    session.viewports['Viewport: 1'].partDisplay.geometryOptions.setValues( 

        referenceRepresentation=OFF) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].Material(name='Material-TS275') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].materials['Material-TS275'].Density( 

        table=((7.87e-09, ), )) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].materials['Material-TS275'].Elastic( 

        table=((210000.0, 0.3), )) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].materials['Material-TS275'].Plastic( 

        table=((275.0, 0.0), (300.0, 0.3), (350.0, 1.0))) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].HomogeneousSolidSection( 

        name='Section-aco', material='Material-TS275', thickness=None) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['Prato'] 

    session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=p) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['Prato'] 

    f = p.faces 

    faces = f.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), ) 

    region = regionToolset.Region(faces=faces) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['Prato'] 

    p.SectionAssignment(region=region, sectionName='Section-aco', offset=0.0,  

        offsetType=MIDDLE_SURFACE, offsetField='',  

        thicknessAssignment=FROM_SECTION) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['argola'] 

    session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=p) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['argola'] 

    f = p.faces 

    faces = f.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), ) 
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    region = regionToolset.Region(faces=faces) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['argola'] 

    p.SectionAssignment(region=region, sectionName='Section-aco', offset=0.0,  

        offsetType=MIDDLE_SURFACE, offsetField='',  

        thicknessAssignment=FROM_SECTION) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['corpo'] 

    session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=p) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['corpo'] 

    f = p.faces 

    faces = f.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), ) 

    region = regionToolset.Region(faces=faces) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['corpo'] 

    p.SectionAssignment(region=region, sectionName='Section-aco', offset=0.0,  

        offsetType=MIDDLE_SURFACE, offsetField='',  

        thicknessAssignment=FROM_SECTION) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['tampo'] 

    session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=p) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['tampo'] 

    f = p.faces 

    faces = f.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), ) 

    region = regionToolset.Region(faces=faces) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['tampo'] 

    p.SectionAssignment(region=region, sectionName='Section-aco', offset=0.0,  

        offsetType=MIDDLE_SURFACE, offsetField='',  

        thicknessAssignment=FROM_SECTION) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=a) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        optimizationTasks=OFF, geometricRestrictions=OFF, stopConditions=OFF) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    a.DatumCsysByThreePoints(coordSysType=CYLINDRICAL, origin=(0.0, 0.0, 0.0),  

        point1=(1.0, 0.0, 0.0), point2=(0.0, 0.0, -1.0)) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['Prato'] 

    a.Instance(name='Prato-1', part=p, dependent=ON) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['argola'] 

    a.Instance(name='argola-1', part=p, dependent=ON) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['corpo'] 

    a.Instance(name='corpo-1', part=p, dependent=ON) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['tampo'] 

    a.Instance(name='tampo-1', part=p, dependent=ON) 
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    session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=697.248,  

        farPlane=697.815, width=3.01427, height=1.6108, viewOffsetX=44.7646,  

        viewOffsetY=115.036) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    a.translate(instanceList=('argola-1', ), vector=(0.14, -0.345051, 0.0)) 

    session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=696.936,  

        farPlane=698.127, width=6.33036, height=3.38289, viewOffsetX=39.4965,  

        viewOffsetY=113.682) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    a.translate(instanceList=('tampo-1', ), vector=(0.230676, -0.119952, 0.0)) 

    session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=696.061,  

        farPlane=699.002, width=21.8861, height=11.6958, viewOffsetX=36.9365,  

        viewOffsetY=113.147) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        adaptiveMeshConstraints=ON) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pratodesce', previous='Initial', timePeriod=0.001,  

        initialInc=0.001, minInc=1e-08, nlgeom=ON) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pratodesce') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-tampofecha', previous='Step-pratodesce', timePeriod=0.001,  

        initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-tampofecha') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pratosobe', previous='Step-tampofecha', timePeriod=0.001,  

        initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pratosobe') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep(name='Step-pausa',  

        previous='Step-pratosobe', timePeriod=0.001, initialInc=0.001,  

        minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pausa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao1kpa', previous='Step-pausa', timePeriod=0.001,  

        initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao1kpa') 
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    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao3kpa', previous='Step-pressao1kpa', timePeriod=0.001,  

        initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao3kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao5kpa', previous='Step-pressao3kpa', timePeriod=0.001,  

        initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao5kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao7kpa', previous='Step-pressao5kpa', timePeriod=0.001,  

        initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao7kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao10kpa', previous='Step-pressao7kpa',  

        timePeriod=0.001, initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao10kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao15kpa', previous='Step-pressao10kpa',  

        timePeriod=0.001, initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao15kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao20kpa', previous='Step-pressao15kpa',  

        timePeriod=0.001, initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao20kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao22kpa', previous='Step-pressao20kpa',  

        timePeriod=0.001, initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao22kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao25kpa', previous='Step-pressao22kpa',  

        timePeriod=0.001, initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao25kpa') 
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    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao26kpa', previous='Step-pressao25kpa',  

        timePeriod=0.001, initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao26kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao27kpa', previous='Step-pressao26kpa',  

        timePeriod=0.001, initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao27kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao28kpa', previous='Step-pressao27kpa',  

        timePeriod=0.001, initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao28kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao29kpa', previous='Step-pressao28kpa',  

        timePeriod=0.001, initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao29kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao30kpa', previous='Step-pressao29kpa',  

        timePeriod=0.001, initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao30kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ImplicitDynamicsStep( 

        name='Step-pressao35kpa', previous='Step-pressao30kpa',  

        timePeriod=0.001, initialInc=0.001, minInc=1e-08) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao35kpa') 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues(interactions=ON,  

        constraints=ON, connectors=ON, engineeringFeatures=ON,  

        adaptiveMeshConstraints=OFF) 

    session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=693.464,  

        farPlane=701.599, width=48.9391, height=26.1527, viewOffsetX=33.7635,  

        viewOffsetY=113.469) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ContactProperty( 

        'IntProp-contactofrictionless') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].interactionProperties['IntProp-contactofrictionless'].TangentialBehavior( 

        formulation=FRICTIONLESS) 
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    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].ContactProperty( 

        'IntProp-contactopenalty') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].interactionProperties['IntProp-contactopenalty'].TangentialBehavior( 

        formulation=PENALTY, directionality=ISOTROPIC, slipRateDependency=OFF,  

        pressureDependency=OFF, temperatureDependency=OFF, dependencies=0,  

        table=((0.6, ), ), shearStressLimit=None, maximumElasticSlip=FRACTION,  

        fraction=0.005, elasticSlipStiffness=None) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues(step='Initial') 

    session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=692.644,  

        farPlane=702.419, width=52.0013, height=27.7891, viewOffsetX=24.9246,  

        viewOffsetY=117.34) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    s1 = a.instances['Prato-1'].edges 

    side1Edges1 = s1.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), ) 

    region1=regionToolset.Region(side1Edges=side1Edges1) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    s1 = a.instances['tampo-1'].edges 

    side1Edges1 = s1.getSequenceFromMask(mask=('[#f0000000 #7ffff ]', ), ) 

    region2=regionToolset.Region(side1Edges=side1Edges1) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].SurfaceToSurfaceContactStd( 

        name='Int-tampo-prato', createStepName='Initial', master=region1,  

        slave=region2, sliding=FINITE, thickness=ON,  

        interactionProperty='IntProp-contactofrictionless', adjustMethod=NONE,  

        initialClearance=OMIT, datumAxis=None, clearanceRegion=None) 

    session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=694.152,  

        farPlane=700.911, width=35.9523, height=19.2126, viewOffsetX=28.0562,  

        viewOffsetY=116.782) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    s1 = a.instances['tampo-1'].edges 

    side1Edges1 = s1.getSequenceFromMask(mask=('[#fe000 ]', ), ) 

    region1=regionToolset.Region(side1Edges=side1Edges1) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    s1 = a.instances['argola-1'].edges 

    side1Edges1 = s1.getSequenceFromMask(mask=('[#7 ]', ), ) 

    region2=regionToolset.Region(side1Edges=side1Edges1) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].SurfaceToSurfaceContactStd( 

        name='Int-vedacao', createStepName='Initial', master=region1,  

        slave=region2, sliding=FINITE, thickness=ON,  

        interactionProperty='IntProp-contactopenalty', adjustMethod=NONE,  

        initialClearance=OMIT, datumAxis=None, clearanceRegion=None) 
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    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    s1 = a.instances['argola-1'].edges 

    side1Edges1 = s1.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), ) 

    region1=regionToolset.Region(side1Edges=side1Edges1) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    s1 = a.instances['tampo-1'].edges 

    side1Edges1 = s1.getSequenceFromMask(mask=('[#8000000 ]', ), ) 

    region2=regionToolset.Region(side1Edges=side1Edges1) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].SurfaceToSurfaceContactStd( 

        name='Int-argola-rebordo', createStepName='Initial', master=region1,  

        slave=region2, sliding=FINITE, thickness=ON,  

        interactionProperty='IntProp-contactofrictionless', adjustMethod=NONE,  

        initialClearance=OMIT, datumAxis=None, clearanceRegion=None) 

    session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=696.693,  

        farPlane=698.37, width=10.0957, height=5.39507, viewOffsetX=44.9284,  

        viewOffsetY=114.761) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    v1 = a.instances['corpo-1'].vertices 

    verts1 = v1.getSequenceFromMask(mask=('[#12400 ]', ), ) 

    v2 = a.instances['argola-1'].vertices 

    verts2 = v2.getSequenceFromMask(mask=('[#80000 ]', ), ) 

    region1=regionToolset.Region(vertices=verts1+verts2) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    s1 = a.instances['corpo-1'].edges 

    side1Edges1 = s1.getSequenceFromMask(mask=('[#800 ]', ), ) 

    region2=regionToolset.Region(side1Edges=side1Edges1) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].Coupling(name='Constraint-1',  

        controlPoint=region1, surface=region2, influenceRadius=WHOLE_SURFACE,  

        couplingType=STRUCTURAL, weightingMethod=UNIFORM, localCsys=None,  

        u1=ON, u2=ON, ur3=ON) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues(loads=ON, bcs=ON,  

        predefinedFields=ON, interactions=OFF, constraints=OFF,  

        engineeringFeatures=OFF) 

    session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=695.958,  

        farPlane=699.105, width=16.7378, height=8.94456, viewOffsetX=38.5832,  

        viewOffsetY=-139.087) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    e1 = a.instances['corpo-1'].edges 

    edges1 = e1.getSequenceFromMask(mask=('[#10 ]', ), ) 

    region = regionToolset.Region(edges=edges1) 
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    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].EncastreBC(name='BC-encastrecorpo',  

        createStepName='Initial', region=region, localCsys=None) 

    session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=681.834,  

        farPlane=713.229, width=167.195, height=89.3475, viewOffsetX=32.1993,  

        viewOffsetY=106.726) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    f1 = a.instances['Prato-1'].faces 

    faces1 = f1.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), ) 

    region = regionToolset.Region(faces=faces1) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].XsymmBC(name='BC-simetria-prato',  

        createStepName='Initial', region=region, localCsys=None) 

    session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=683.623,  

        farPlane=711.44, width=148.121, height=79.1545, viewOffsetX=33.641,  

        viewOffsetY=107.085) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao1kpa') 

    session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=684.411,  

        farPlane=710.652, width=157.757, height=84.304, viewOffsetX=1.60238,  

        viewOffsetY=126.57) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].EquallySpacedAmplitude( 

        name='Amp-eqspaced+', timeSpan=STEP, smooth=SOLVER_DEFAULT,  

        fixedInterval=0.001, begin=0.0, data=(0.0, 1.0)) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    s1 = a.instances['tampo-1'].edges 

    side1Edges1 = s1.getSequenceFromMask(mask=('[#7fe ]', ), ) 

    s2 = a.instances['argola-1'].edges 

    side1Edges2 = s2.getSequenceFromMask(mask=('[#1fc ]', ), ) 

    s3 = a.instances['corpo-1'].edges 

    side1Edges3 = s3.getSequenceFromMask(mask=('[#1000f ]', ), ) 

    region = regionToolset.Region(side1Edges=side1Edges1+side1Edges2+side1Edges3) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].Pressure(name='Load-pressaohidraulica',  

        createStepName='Step-pressao1kpa', region=region,  

        distributionType=UNIFORM, field='', magnitude=0.001,  

        amplitude='Amp-eqspaced+') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].EquallySpacedAmplitude( 

        name='Amp-eqspaced-', timeSpan=STEP, smooth=SOLVER_DEFAULT,  

        fixedInterval=0.001, begin=0.0, data=(1.0, 0.0)) 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    f1 = a.instances['Prato-1'].faces 

    faces1 = f1.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), ) 
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    region = regionToolset.Region(faces=faces1) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].DisplacementBC(name='BC-fechoprato',  

        createStepName='Step-pressao1kpa', region=region, u1=UNSET, u2=-20.0,  

        ur3=UNSET, amplitude='Amp-eqspaced-', fixed=OFF,  

        distributionType=UNIFORM, fieldName='', localCsys=None) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pratosobe') 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    f1 = a.instances['Prato-1'].faces 

    faces1 = f1.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), ) 

    region = regionToolset.Region(faces=faces1) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].DisplacementBC( 

        name='BC-levantamentoprato', createStepName='Step-pratosobe',  

        region=region, u1=UNSET, u2=20.0, ur3=UNSET, amplitude='Amp-eqspaced+',  

        fixed=OFF, distributionType=UNIFORM, fieldName='', localCsys=None) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].boundaryConditions['BC-fechoprato'].move( 

        'Step-pressao1kpa', 'Step-pausa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].boundaryConditions['BC-fechoprato'].move( 

        'Step-pausa', 'Step-pratosobe') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].boundaryConditions['BC-fechoprato'].move( 

        'Step-pratosobe', 'Step-tampofecha') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].boundaryConditions['BC-fechoprato'].deactivate( 

        'Step-pratosobe') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].boundaryConditions['BC-fechoprato'].move( 

        'Step-tampofecha', 'Step-pratodesce') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].boundaryConditions['BC-fechoprato'].deactivate( 

        'Step-tampofecha') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].boundaryConditions['BC-levantamentoprato'].deactivate( 

        'Step-pausa') 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    f1 = a.instances['tampo-1'].faces 

    faces1 = f1.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), ) 

    e1 = a.instances['tampo-1'].edges 

    edges1 = e1.getSequenceFromMask(mask=('[#2 #40000 ]', ), ) 

    region = regionToolset.Region(edges=edges1, faces=faces1) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].XsymmBC(name='BC-pausa',  

        createStepName='Step-pratosobe', region=region, localCsys=None) 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].boundaryConditions['BC-pausa'].move( 

        'Step-pratosobe', 'Step-pausa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].boundaryConditions['BC-pausa'].deactivate( 
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        'Step-pressao1kpa') 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao3kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao3kpa', magnitude=0.003) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao5kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao5kpa', magnitude=0.005) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao7kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao7kpa', magnitude=0.007) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao10kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao10kpa', magnitude=0.01) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao15kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao15kpa', magnitude=0.015) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao20kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao20kpa', magnitude=0.02) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao22kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao22kpa', magnitude=0.022) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao25kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao25kpa', magnitude=0.025) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao26kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao26kpa', magnitude=0.026) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao27kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 
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        stepName='Step-pressao27kpa', magnitude=0.027) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao28kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao28kpa', magnitude=0.028) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao29kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao29kpa', magnitude=0.029) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao30kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao30kpa', magnitude=0.03) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues( 

        step='Step-pressao35kpa') 

    mdb.models['Model-pressaohidrualica'].loads['Load-pressaohidraulica'].setValuesInStep( 

        stepName='Step-pressao35kpa', magnitude=0.035) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues(mesh=ON, loads=OFF,  

        bcs=OFF, predefinedFields=OFF, connectors=OFF) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.meshOptions.setValues( 

        meshTechnique=ON) 

    session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=682.707,  

        farPlane=712.356, width=157.364, height=84.3703, viewOffsetX=1.19541,  

        viewOffsetY=127.036) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['tampo'] 

    session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=p) 

    session.viewports['Viewport: 1'].partDisplay.setValues(sectionAssignments=OFF,  

        engineeringFeatures=OFF, mesh=ON) 

    session.viewports['Viewport: 1'].partDisplay.meshOptions.setValues( 

        meshTechnique=ON) 

    elemType1 = mesh.ElemType(elemCode=CAX4R, elemLibrary=EXPLICIT,  

        secondOrderAccuracy=OFF, hourglassControl=DEFAULT,  

        distortionControl=DEFAULT) 

    elemType2 = mesh.ElemType(elemCode=CAX3, elemLibrary=EXPLICIT) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['tampo'] 

    f = p.faces 

    faces = f.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), ) 

    pickedRegions =(faces, ) 

    p.setElementType(regions=pickedRegions, elemTypes=(elemType1, elemType2)) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['tampo'] 
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    p.generateMesh() 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['Prato'] 

    session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=p) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['Prato'] 

    p.generateMesh() 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['argola'] 

    session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=p) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['argola'] 

    p.generateMesh() 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['corpo'] 

    session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=p) 

    p = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].parts['corpo'] 

    p.generateMesh() 

    a1 = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    a1.regenerate() 

    a = mdb.models['Model-pressaohidrualica'].rootAssembly 

    session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=a) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues(mesh=OFF) 

    session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.meshOptions.setValues( 

        meshTechnique=OFF) 

    mdb.Job(name='Job-ensaio', model='Model-pressaohidrualica', description='',  

        type=ANALYSIS, atTime=None, waitMinutes=0, waitHours=0, queue=None,  

        memory=90, memoryUnits=PERCENTAGE, getMemoryFromAnalysis=True,  

        explicitPrecision=SINGLE, nodalOutputPrecision=SINGLE, echoPrint=OFF,  

        modelPrint=OFF, contactPrint=OFF, historyPrint=OFF, userSubroutine='',  

        scratch='') 


