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Introdução
O crescimento da aplicação dos polímeros em 

substituição aos materiais naturais, metálicos e 
cerâmicos para o aumento da produtividade e 
diminuição dos custos de produção vem exigindo, 
não raras vezes, melhorias de processo para que 
estes materiais poliméricos consigam se adequar 
em função de suas texturas e cores.  

Objetivos
Este trabalho se dedica a discutir os aspectos 

técnicos do uso de texturas em superfícies de 
materiais poliméricos e avaliar a possibilidade da 
aplicação de texturas em produtos poliméricos. 

Materiais e Métodos
Para avaliar a possibilidade da aplicação de 

uma textura em um produto que utiliza plásticos 
em sua constituição, procurou-se observar as 
condições de processamento e inferir se estas 
condições, juntamente com as propriedades do 
material, implicam ou não na habilidade de o 
sistema material-processo reproduzir os detalhes 
da superfície do molde. 

Foi utilizado como ferramenta o software CES 
EduPack 2005 [1]. Este programa permite que, 
através da geração de mapas de seleção, sejam 
realizadas análises comparativas de duas ou 
mais propriedades dos materiais concorrentes 
para a fabricação de um produto. 

Neste sentido, também através do CES 
EduPack 2005, bem como através de pesquisa 
bibliográfica, foram discutidas características de 
processamento dos materiais poliméricos 
termoplásticos, visando à obtenção de texturas. 
Assim, foi realizado um estudo comparativo das 
características dos principais processos 
industriais empregados para fabricação de 
produtos texturizados em série. 

Resultados e Discussões 
O primeiro passo na abordagem realizada foi 

caracterizar polímeros termoplásticos e polímeros 
termofixos. A principal diferença nas condições de 
processamento destes materiais está na 
viscosidade [2]. Os termofixos, na sua forma 
líquida, possuem viscosidades da ordem de 0,1 a 
10 Pa.s, enquanto que os termoplásticos, 
fundidos, apresentam viscosidade da ordem de 
100 Pa.s. 

Uma vez que as condições de processamento 
alteram as propriedades (principalmente a 
viscosidade) dos materiais e conseqüentemente a 
capacidade destes reproduzirem a textura de um 
molde, foram discutidos aspectos relevantes dos 
processos industriais mais empregados para 
fabricação de produtos plásticos em série. 

A qualidade da texturização de uma peça pelo 
processo de injeção irá depender da pressão 
imposta ao plástico e da viscosidade do material, 
que por sua vez depende da temperatura do 
processo e das características físicas do 
polímero. No entanto um excessivo aumento da 
pressão de injeção ou a excessiva diminuição da 
viscosidade de processamento pode causar o 
aparecimento de rebarbas. Outras variáveis 
determinadas como relevantes deste processo 
foram o tempo de recalque, o tamanho do canal 
de injeção, a contração da peça moldada e o 
ângulo de extração. 

As peças conformadas pelo processo de sopro 
não reproduzem fielmente a superfície do molde, 
sendo este processo mais adequado para 
produção de texturas maiores. Para obtenção de 
texturas com melhor qualidade, uma alternativa 
pode ser o projeto do molde específico para 
determinada textura, sem a intenção de que o 
molde seja idêntico à textura original. Condições 
equivalentes ocorrem no processo de 
termoformagem, no qual também a espessura da 
chapa será decisiva na reprodução da textura. 

Conclusão
No que diz respeito ao material, a principal 

propriedade envolvida é a viscosidade durante 
seu processamento. Porém, não é apenas da 
habilidade do material em fluir e adquirir os 
detalhes do molde que depende a reprodução 
destes detalhes. São de extrema importância as 
condições de processamento (pressão, 
temperatura, tempo, etc.) sob as quais o material 
é impelido para dentro do molde. 
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