
JANEIRO  

ESPECIAL: Fornecedores de moldes

ARTIGOS:

Avanços na moldagem de compostos reforçados com fibras (chapas orgânicas)
Novos filmes plásticos expandidos visando aplicações exigentes
Controle de processo: dados da injetora aplicados no monitoramento da produção

GUIAS: 

► Sistemas fotovoltaicos
► Transformadores por rotomoldagem 

FEVEREIRO  
ARTIGOS:

Controle do encolhimento no processo de termoformação 
O corte de materiais plásticos por jato d’água 
Previsão da deformação de insertos metálicos no processo de injeção 

GUIAS: 

► Máquinas para form, fill and seal/blow fill and seal (FFS/BFS)
► Controladores de temperatura para moldes 
► Extrusoras para tubos corrugados 

MARÇO  
PRÉVIA:

FeiMec - Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (3 a 7 de maio, São Paulo Expo, SP)

ARTIGOS:

Troca de cores em moldes com sistemas de câmara quente 
Produção de painéis de portas automotivas com reforços de fibras naturais 

GUIAS: 

► Robôs pick and place (delta) 
► Reômetros e viscosímetros

DISTRIBUIÇÃO:

► FeiMec 

ABRIL  

ESPECIAL: 31ª Feira Internacional da Mecânica (17 a 21 de maio, Anhembi, São Paulo, SP) 

ARTIGOS:

Retardantes de chama ambientalmente amigáveis 
Cabeçotes dosadores de PU para pequenas e grandes vazões 
Métodos para a análise superficial de polímeros 

GUIAS: 

► Transformadores por extrusão
► Máquinas para pultrusão (reforçados) 

DISTRIBUIÇÃO:

► FeiMec 
► Feira da Mecânica
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MAIO  
ARTIGOS:

Extrusão de produtos expandidos usando gelo seco como agente expansor 
O uso de materiais híbridos na obtenção de compostos leves (WPC e fibras de PET) 
Medição on line de cores em produtos extrudados 

GUIAS: 

► Dosadores 
► Grupos geradores 
► Transformadores por termoformação

JUNHO  

ESPECIAL: Inovações no mercado de PET

ARTIGOS:

Simulação aumenta a eficiência da moldagem por sopro 
Medição precisa do teor de aditivos em poliolefinas 
Polieterimida (PEI) como material para manufatura aditiva 

GUIAS: 

► Extrusoras 
► Tratamento superficial por plasma 
► Corantes, pigmentos e masterbatches 

JULHO  

ESPECIAL: Transformadores por injeção

ARTIGOS:

Superfícies antimicrobianas obtidas com compostos de PP aditivados com TiO2 
Filmes compostos integram funções de iluminação e sensoriamento 
Combinação de processos de injeção, termoformação e injeção reativa na obtenção de estruturas leves 

GUIAS: 

► Máquinas para soldagem de plásticos a laser

DISTRIBUIÇÃO:

► Interplast/Euromold/Pack Brasil (16 a 19 de agosto, Joinville, SC )

AGOSTO  
ARTIGOS:

Fabricação de tubos de PA 12 para transporte de hidrocarbonetos 
Obtenção de superfícies touch screen com o uso de filmes contendo malha metálica 
O uso de sensores no controle da qualidade de peças injetadas 

GUIAS: 

► Compostos e blendas 
► Sistemas de câmara quente 
► Sistemas in mold labelling (IML)
► Moinhos
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SETEMBRO  
ARTIGOS:

Filmes flexíveis permitem criar mecanismos de dobra em peças plásticas 
Estruturação direta a laser: uma nova opção para a fabricação de componentes eletrônicos 

GUIAS: 

► Injetoras elétricas 
► Máquinas para corte e solda de filmes plásticos
► Aditivos e cargas 

OUTUBRO  

ESPECIAL: 8º Inventário PI do parque de máquinas para transformação

ARTIGOS:

Uso de pigmentos com aspecto metalizado e perolado em embalagens 
Tratamento superficial a plasma melhora a adesão entre componentes injetados 

GUIAS: 

► Soldagem por Ultrassom
► Digitalizadores ópticos 3D
► Recicladores de plástico

DISTRIBUIÇÃO:

► Feiplar Composites (Feira Internacional do Plástico Reforçado) 
► Feipur (Feira Internacional do Poliuretano) (São Paulo, novembro 2016) 

NOVEMBRO  

ESPECIAL: Transformadores por sopro

ARTIGOS:

Soldagem a laser torna mais flexíveis os processos de produção 
Fluxo radial: as novas possibilidades de extrusão de múltiplos materiais 

GUIAS: 

► Extrusoras para plástico bolha 
► Máquinas termoformadoras 

DEZEMBRO  

ESPECIAL: Resinas termoplásticas

ARTIGOS:

Balanço da feira K 
Inovações na fabricação de frascos para a indústria farmacêutica 
Termoformação de chapas de PP contendo fibras naturais 
Homogeneização térmica de filmes tubulares em matriz espiral 

GUIAS: 

► Resistências e elementos de aquecimento; 
► Desumidificadores 

Pauta redacional

2016


