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BACK Edu, V.  Modelo para estimativa de custos nas etapas iniciais do projeto de 

peças injetadas em plástico, 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 148p. 

RESUMO 

A presença de componentes injetados em plástico é representativa em diversos 

segmentos da manufatura. O nível de competitividade atual do mercado demanda 

análises econômicas precisas durante as etapas iniciais do processo de 

desenvolvimento, buscando resultados assertivos no lançamento de novos produtos. 

O presente trabalho apresenta um conjunto de diretrizes, um modelo e respectiva 

ferramenta para estimativa dos custos para desenvolvimento de peças injetadas em 

plástico, que pretende minimizar os erros na previsão, bem como endereçar de 

forma econômica o desenvolvimento do produto e processo. O modelo é 

fundamentado na análise das características técnicas da peça desenhada e na 

atribuição de um processo de fabricação compatível com estas características, com 

o volume de produção e ciclo de vida previsto para o produto. A metodologia 

adotada para o desenvolvimento do modelo contemplou: i/ análise das principais 

necessidades; ii/ realização de pesquisas teóricas; iii/ levantamentos de campo; e iv/ 

análise dos métodos de estimativa utilizados na indústria. O modelo proposto 

apresenta como resultados os seguintes custos estimados: i/ matéria-prima; ii/ 

processos de transformação; iii/ investimento no molde;  e iv/ peça injetada. Através 

da análise da aplicação em casos práticos, demonstra-se que o modelo possibilita 

estimar rapidamente os custos e investimentos envolvidos no processo de 

desenvolvimento e manufatura, auxiliando a equipe de desenvolvimento nas 

decisões de implantação do projeto e negociação com fornecedores. Como 

limitações, o modelo requer grande esforço na busca de dados de entrada e não se 

aplica a processos de manufatura específicos tais como peças obtidas em molde de 

resina, fundidos ou manufaturados com processos alternativos de alta tecnologia. Os 

resultados prévios obtidos indicam que a proposta apresentada adere a situações 

práticas e é de fácil utilização. 

Palavras-chave: Injeção em plástico; moldes de injeção; estimativa de custos.  



 

 

BACK Edu, V. Model for estimating costs at design early stages of plastic molded 

parts, 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-graduação 

em Engenharia Mecânica e de Materiais, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Curitiba, 148p. 

ABSTRACT 

The presence of injected plastic parts is representative in several segments of 

modern industry. The current level of market competitiveness had demanded more 

accurate economic analysis during the early stages of the product development 

process. This dissertation proposes a set of guidelines, a model and corresponding 

computer implementation, wich aims at estimating the costs for the development of 

plastic molded parts with minimezed erros in the forecast. The study involves 

addressing the cost-effectiveness of both product and process related to the injected 

part. The model is based on the analysis of inject parts technical features and 

respective manufacturing processes, volume of production and life cycle envisaged 

for the product. The approach adopted for the model development has included: i/ 

analyses of the main demands; ii/ extensive literature review; iii/ field surveys; and iv/ 

examination of the estimation methods applied in industry. The proposed model 

delivers as results the estimated costs of: i/ raw materials; ii/ manufacturing 

processes; iii/ mold’s investment; and iv/ molded part. Through analysis from 

applications in practical cases, it is demonstrated that the model allows a rapid 

estimation of the costs and investments involved, supporting the development team 

forward important inside company’s decisions and negotiation with suppliers. As 

limitations, the model requires great effort for providing correct data to be processed. 

Additionally, it does not apply to specific manufacturing processes such as parts 

obtained from resin molds, cast molds and molds manufactured with high-tech 

alternative processes. The preliminary results indicate that the proposed model 

adheres to practical cases and is easy to use. 

Keywords: Plastic injection, injection molds, estimating costs. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

1.1.1 Contextualização do tema na indústria 

 Além de estratégias de marketing adequadas e competências técnica e 

comercial, cada vez mais as empresas necessitam de conhecimento profundo da 

composição de custos de seus produtos ou serviços, bem como das respectivas 

margens de lucro e riscos, de modo a atuarem de forma sustentável num mercado 

altamente competitivo.  

 O grau de competitividade dos produtos de uma empresa é fator decisivo para 

sua sobrevivência e crescimento. Este grau de competitividade depende da 

qualidade, custo e tempo de desenvolvimento de produtos. O mercado consumidor 

tende a exigir produtos de alta qualidade e baixo custo (ROZENFELD et al., 2006)  e 

a parcela de mercado que um produto novo ocupará está diretamente ligada ao 

tempo de desenvolvimento e lançamento no mercado.  Ou seja, caso ele chegue 

tardiamente ao mercado, seu lugar será ocupado pelo produto concorrente ou talvez 

não satisfaça mais o consumidor, cuja exigência evolui rapidamente.  

 Com o aumento da oferta de produtos novos, o nível de exigência do mercado 

consumidor vem evoluindo e apontando para uma tendência de redução do ciclo de 

vida do produto (NAKAGAWA,1994), bem como, do crescimento da demanda por 

variedade e, por conseqüência, criando a necessidade de produção de lotes 

menores e diversificação mais rápida. 

 Neste cenário de mercado, qualidade, custo e tempo de desenvolvimento são 

elencados como fatores indispensáveis à competitividade. Para alcançar e manter 

estes fatores de forma sustentável, as empresas precisam ter capacidade de 

previsão dos custos de manufatura de seus produtos, de forma a garantir que os 

resultados sejam coerentes com seus objetivos de lucratividade e desenvolvimento, 

bem como, com as expectativas do mercado consumidor. 

 Rentabilidade e qualidade para as empresas transformadoras de plástico estão 

cada vez mais em primeiro plano. Considerando que aproximadamente 70% dos 

custos de um produto são estabelecidos na fase de projeto, é importante trabalhar 
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de forma cuidadosa no início do desenvolvimento, utilizando todos os meios 

auxiliares imagináveis (THIENEL, 1998) 

1.1.2 Desenvolvimento de produtos x peças injetadas  em plástico 

 Atualmente, a grande maioria dos produtos lançados no mercado é fabricada 

em escala industrial. Mesmo produtos destinados a segmentos específicos e nichos 

de mercado, são industrializados, restando apenas uma pequena parcela a ser 

manufaturada de forma artesanal.  No dia a dia, percebe-se rapidamente a presença 

de diversos produtos que fundamentam esta observação. Na cozinha: fogão, 

geladeira, liquidificador e outros eletrodomésticos. Na sala: televisor, DVD, 

interruptor de energia e conectores elétricos. No escritório: computador, impressora 

e canetas. Na garagem: o carro ou a motocicleta. Nas roupas: zíper, botões e a sola 

do sapato. No bolso: celular e chaves. Estes produtos estão presentes na vida da 

grande maioria da população e denotam o impacto da fabricação em escala 

industrial e dos fatores de competitividade citados anteriormente: qualidade, custo e 

tempo de desenvolvimento. 

 Em uma análise um pouco mais atenta pode se perceber duas características 

comuns nos produtos citados: têm componentes injetados em plástico e são 

fabricados de forma seriada e repetitiva, com processos industriais que utilizam 

moldes de injeção. Desta forma, é valido dizer que o processo de injeção em plástico 

está presente na manufatura de grande parte dos produtos desenvolvidos 

atualmente. 

 Projeto e manufatura do molde representam uma parcela muito significativa no 

processo de desenvolvimento de produto. Grande parte do tempo de 

desenvolvimento de um novo produto é utilizada na concepção e manufatura de 

moldes que possam fabricar seus componentes, segundo os requisitos de custo e 

qualidade planejados. Da mesma forma, o investimento em ferramental significa uma 

fatia representativa na composição do custo do produto. O grau de complexidade 

dos ferramentais depende das características, volumes e matérias-primas dos 

componentes a serem manufaturados, sendo que investimento e tempo de 

manufatura estão diretamente ligados a estas variáveis. Desta forma, a manufatura 

do ferramental é elemento integrante do processo de desenvolvimento de grande 
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parte dos produtos industrializados, tendo participação relevante nos prazos e 

custos de desenvolvimento. 

1.1.3 Porque estimar custos de desenvolvimento de p rodutos  

 Segundo Pahl e Beitz (1996) o processo de desenvolvimento de produtos é 

realizado em quatro etapas: i/ planejamento da tarefa; ii/ projeto conceitual; iii/ 

projeto preliminar; e iv/ projeto detalhado. Durante estas etapas, as características 

do produto são definidas e detalhadas de modo a permitir a manufatura do produto. 

 Também os autores reforçam que, os fatores de competitividade qualidade, 

custo e tempo são considerados para que o produto corresponda às expectativas do 

mercado consumidor e assegurem competitividade. Este grau de competitividade 

somente pode ser visualizado antes do lançamento do produto no mercado se, 

durante as etapas de desenvolvimento, os três fatores (qualidade, custo e tempo) 

forem analisados, previstos e considerados. Nas fases iniciais do projeto são 

definidos objetivos para estes três fatores através de prospecção e pesquisas de 

mercado, seja pela comparação para o caso de desenvolvimentos que tenham 

produtos similares no mercado, seja pela análise das expectativas dos 

consumidores, para o caso de produtos totalmente novos. Estes objetivos, 

normalmente contemplam aspectos de cunho estratégico e política da empresa e 

orientam as metas para a concepção e manufatura do produto já nas etapas iniciais 

do projeto.  

 Segundo Kotler e Armstrong (1991), as empresas têm como expectativa definir 

um preço de produto que possa cobrir seus custos de produção, distribuição e 

entrega, compensando de forma justa seus esforços e riscos. O custo define o piso 

para o preço que a empresa pode cobrar por seu produto, constituindo um elemento 

importante para a estratégia de preço da empresa. 

 A estimativa prévia dos custos para realização do projeto é indispensável para 

verificar a viabilidade de realização deste, bem como para orientar as metas de 

concepção e manufatura. Para Cleland e Ireland (2002), o orçamento do projeto é o 

documento que relaciona todas as categorias de despesas planejadas e o volume 

para cada categoria. As previsões realizadas através de orçamentos permitem 

verificar a factibilidade dos objetivos pré-estabelecidos e fornecem os elementos 

para realizar o cálculo de rentabilidade do projeto. 
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 Uma vez decidido o projeto, é necessária a realização de controles para 

garantir o lançamento do produto dentro dos objetivos propostos. Conforme Cleland 

e Ireland (2002) controle é o processo de supervisão dos recursos utilizados no 

projeto para determinar se os resultados reais estão sendo alcançados, de modo 

que, os objetivos de desempenho técnico, tempo e custo planejado para o projeto 

sejam atingidos. 

 O controle sistemático permite a verificação da evolução dos três fatores de 

competitividade durante a realização do projeto, possibilitando a reação para 

eventuais desvios de trajetória em relação aos objetivos. 

 Desta forma, a realização de orçamentos e controles é fundamental para 

desenvolvimento de produtos de forma coerente com a política da empresa e com as 

expectativas de mercado.  

 Da mesma forma, orçar e controlar o desenvolvimento de ferramentas é 

fundamental ao sucesso do projeto, visto a representatividade da participação 

destas na qualidade, custos e prazos do produto. 

1.1.4 Perfis de empresas e suas necessidades 

 As empresas atuantes na manufatura de bens de consumo e nos segmentos 

de serviço associados, quando analisadas quanto ao desenvolvimento de peças 

injetadas em plástico podem ser classificadas da seguinte forma: 

a- Empresa cuja atividade é a manufatura e o comércio de produtos, sendo a 

transformação do plástico e o desenvolvimento de moldes subcontratada 

totalmente ou parcialmente. Quanto ao desenvolvimento de peças injetadas, 

este perfil de empresa tem como necessidades: i/ identificar o processo mais 

adequado técnica e economicamente para o seu projeto de produto; ii/ estimar 

investimentos e custos de modo a verificar a rentabilidade do projeto e fixar 

custos objetivos para as peças moldadas; 

b- Empresa transformadora de plástico, especializada no processo de injeção e 

processos relacionados. Este perfil de empresa tem como necessidades: i/ 

identificar o processo mais adequado para a moldagem da peça; ii/ estimar os 

tempos de transformação para análise de demanda x capacidade instalada; iii/ 
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estimar os custos de transformação e investimentos para cálculo do preço de 

venda das peças moldadas;  

c- Ferramentarias ou empresas especializadas no desenvolvimento de moldes. 

Este perfil de empresa tem como necessidades: i/ conceituar ferramentais 

adequados técnica e economicamente para a moldagem da peça; ii/ estimar os 

custos de desenvolvimento dos moldes para formação do preço de venda. 

 Com base nesta análise, considera-se que o modelo proposto no presente 

trabalho é aplicável nestes três perfis de empresa, representando solução 

diferenciada para as necessidades particulares citadas. Notadamente, para as 

empresas que manufaturam e comercializam produtos (i.e. perfil “a”) o modelo pode 

ser utilizado para a definição do custo objetivo de componentes injetados de seus 

produtos. Para as empresas transformadoras de plástico por injeção (i.e. perfil “b”) o 

modelo é aplicável para a determinação do custo e preço de venda de seus produtos 

e serviços. Finalmente para as ferramentarias e empresas especializadas no 

desenvolvimento de moldes (i.e perfil “c”), o modelo representa uma ferramenta 

auxiliar para a definição dos custos e formação do preço de venda de seus moldes. 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE 

1.2.1 Como o processo de estimativa de custos de ma nufatura é realizado na 

indústria 

 H’mida, Martin e Vernadat (2005) referenciam várias técnicas existentes para 

estimação de custos de manufatura: 

O custo de manufatura de uma peça pode ser estimado usando um ou mais 
de quatro métodos básicos: intuitivo, analógico, paramétrico e analítico. O 
método intuitivo se apóia na experiência do estimador para prever o custo. 
O método analógico é baseado na extrapolação do custo de estimações 
prévias feitas para produtos similares ou análogos. O método de estimação 
paramétrico vincula a relação de custo a parâmetros técnicos para construir 
modelos de estimação de custos. Finalmente, o método analítico se baseia 
na adição de custos relacionados às operações no processo de produção e 
desta forma pode ser calculado somente tardiamente no processo de 
desenvolvimento. 

 Na prática, a grande maioria das estimativas de custo ou orçamentos 

realizados na indústria se apóia nos métodos intuitivo e analógico, utilizando a 

experiência dos estimadores e dados de casos prévios similares. Uma pequena 
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parte é baseada nos métodos paramétrico e analítico, cuja aplicação parece ser 

mais restrita a casos específicos e através da utilização de softwares próprios.  

 Na indústria de manufatura de moldes são, normalmente, utilizados os quatro 

métodos descritos acima para estimar tempo e custo para o projeto e manufatura de 

ferramentas (MIKÓ e BOÓR, 2007). 

1.2.2 Como são realizados os controles de custos 

 Controlar constitui-se da comparação entre valores previamente 

estabelecidos com os obtidos na prática. Conforme comentado anteriormente, em 

desenvolvimento de produtos é importante controlar as atividades de projeto e 

manufatura para garantir o desenvolvimento do produto segundo os objetivos 

estabelecidos no momento em que o contrato do projeto é estabelecido.  

 Na indústria, a realização de controles para garantia dos resultados de projeto 

e manufatura é um conceito consolidado. Porém, na prática grande parte das 

atividades é controlada apenas no momento de sua conclusão e, nem sempre, os 

controles entre as diversas atividades de um projeto são relacionados 

adequadamente. As simulações e controles de custo são, sobretudo importantes na 

fase de desenvolvimento produto/processo para endereçar a um desenvolvimento 

econômico. 

1.2.3 Riscos inerentes aos erros de previsão e cont role 

 Conforme destacam H’mida, Martin e Vernadat (2005), a falta de habilidade de 

uma empresa em estimar o custo de um produto e responder rápida e 

satisfatoriamente à solicitação de orçamentos afeta severamente a capacidade de 

sobrevivência econômica em um mercado competitivo. A subestimação dos custos 

resultará em perdas, e a superestimação resultará em falta de competitividade para 

a empresa.  

 Especificamente para o caso de empresas que desenvolvem moldes, onde os 

custos envolvidos costumam ser elevados, erros pequenos de orçamento podem 

significar perdas representativas, expondo-as a dificuldades financeiras ou a 

necessidades freqüentes de renegociação dos preços e conseqüente desgaste junto 

a seus clientes. 
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 Por outro lado, a ineficácia na realização dos controles (qualidade, custos e 

prazos) durante o desenvolvimento de produto/processo implica em riscos (e.g. i/ 

percepção tardia de defeitos e necessidades elevadas de retrabalho; ii/ falta de 

coerência entre atividades; iii/ percepção tardia de atrasos e dificuldade de reação 

para retomada e cumprimento dos prazos; iv/ perdas financeiras devido a diferenças 

entre previsto e realizado não percebidas e logo não renegociadas), que devem ser 

evitados. Daí, a importância de se dispor de procedimentos sistemáticos e confiáveis 

para produzir estimativas de custos de peças e moldes de injeção 

1.3 OBJETIVOS   

 O objetivo do presente trabalho é desenvolver um modelo e respectiva 

ferramenta computacional que possibilite a realização de orçamento para projeto e 

manufatura de peças injetadas em plástico e moldes de injeção.  O modelo proposto 

terá como escopo a aplicação em produtos cujo desenho já esteja validado, ou seja, 

em relação ao PDP classifica-se a aplicação na fase pós-conceitual. 

1.3.1 Objetivos específicos 

 Para alcance do objetivo principal, relacionam-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a- Descrever e caracterizar as necessidades do processo de orçamentação de 

peças injetadas em plástico e moldes; 

b- Levantar e descrever as técnicas de orçamentação utilizadas na indústria; 

c- Identificar as variáveis que impactam no custo do molde e da peça injetada. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 Com a elaboração deste modelo os seguintes resultados e benefícios são 

esperados: 

a- Sistematizar a forma de realização de orçamentos para manufatura de peças 

injetadas e moldes de injeção; 

b- Facilitar a visualização e consideração das variáveis e riscos inerentes ao 

processo; 

c- Reduzir o tempo de resposta para previsões; 
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d- Aumentar a confiabilidade das previsões. 

 Acredita-se que as atividades de orçamento para manufatura de peças 

injetadas e moldes de injeção poderão ser realizadas de forma mais rápida e precisa 

se empresas e profissionais de desenvolvimento de produto e processo dispuserem 

de um modelo que possa servir-lhes de referencial. Através da aplicação do modelo 

espera-se: 

a- Minimizar os erros de previsão em orçamentos; 

b- Facilitar os controles de custos e prazos de manufatura; 

c- Reduzir o tempo de desenvolvimento de produtos. 

 

1.5 APRESENTAÇÃO DA ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 A Figura 1.1 apresenta de forma esquemática a abordagem metodológica 

adotada para o presente trabalho, a fim de atingir os objetivos já relacionados. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos. 

 O capítulo 1 contém a introdução e contextualiza o assunto no cenário atual, 

justificando a pesquisa e propondo os objetivos do projeto. No capítulo 2, através de 

uma revisão bibliográfica são abordados conceitos importantes ao desenvolvimento 

da proposta. A seguir, no capítulo 3, o modelo objeto do presente trabalho é descrito 

e fundamentado. O capítulo 4 descreve casos de aplicação prática e a validação do 

modelo. Finalmente, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões, bem como 

sugestões para trabalhos futuros. 
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Figura  1.1- Abordagem metodológica para desenvolvimento do  modelo proposto 1. 

                                            

1 Todas as figuras e tabelas sem indicação de fonte foram produzidas pelo autor da dissertação. 
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2 ESTIMATIVA DE CUSTOS NO CONTEXTO DO PDP 

 Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico que embasa a pesquisa. 

Primeiramente são abordados o Processo de Desenvolvimento de Produto e a 

Gestão do Desenvolvimento de Produtos, apresentando elementos relacionados 

com o objeto de pesquisa. A seguir, são explorados referenciais teóricos sobre o 

Processo de manufatura por injeção em plástico, Controle de Produção e Custos e 

Estimação de custos com objetivo de fundamentação teórica do modelo proposto. 

  

2.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO (PDP) 

2.1.1 Definição e importância do processo de desenv olvimento de produto  

 Desenvolver produtos consiste em um conjunto de atividades por meio das 

quais se busca, a partir das necessidades do mercado e das possibilidades e 

restrições tecnológicas, e considerando as estratégias competitivas de produto e da 

empresa, chegar às especificações de projeto de um produto e de seu processo de 

produção, para que a manufatura seja capaz de produzi-lo (ROZENFELD  et al. 

2006).   

 Segundo Kaminski (2000), o PDP é um conjunto de atividades, envolvendo 

quase todos os departamentos da empresa, que tem como objetivo a transformação 

de necessidades de mercado em produtos ou serviços economicamente viáveis. 

 Rozenfeld et al. (2006) argumentam que o PDP situa-se na interface entre a 

empresa e o mercado, sendo responsável por identificar e se antecipar às 

necessidades e propor soluções que as atendam. Daí a sua importância estratégica 

buscando: i/ identificar as necessidades do mercado e dos clientes em todas as 

fases do ciclo de vida do produto; ii/ identificar as possibilidades tecnológicas; iii/ 

desenvolver um produto que atenda às expectativas do mercado, em termos de 

qualidade total do produto; e iv/ desenvolver o produto no tempo adequado – ou 

seja, mais rápido que os concorrentes – e a um custo competitivo. Além disso, 

também deve assegurar a manufaturabilidade do produto desenvolvido, isto é, a 

facilidade de produzi-lo, atendendo às restrições de custos e de qualidade na 

produção. 
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 Conforme Rozenfeld et al. (2006) as atividades típicas do PDP seguem a 

seqüência Projetar-Construir-Testar-Otimizar, sendo que, o que se projeta-constroi-

testa-otimiza pode ser um conceito, uma especificação ou uma tolerância, tanto do 

produto ou do processo de produção. E isso é diferente das atividades típicas da 

manufatura em que, por exemplo, se tem uma especificação do produto e se produz 

e controla o processo de fabricação para atingir esta especificação. 

2.1.2 Sistemáticas para o desenvolvimento de produt os 

 Há na literatura (BAXTER, 2003; BOOTHROYD, DEWHURST, KNIGHT, 1994; 

ROZENFELD et al. 2006; ULLMANN, 1997; PUGH, 1990) várias abordagens que 

propõem sistemáticas para o desenvolvimento de produtos. Todas fornecem 

elementos importantes para o processo de desenvolvimento e promovem a 

sistematização e integração das tarefas de desenvolvimento de produto. 

 Back et al. (2008) cita um modelo de referência para o desenvolvimento de 

produto composto de três macro fases decompostas da seguinte forma: 

a- Planejamento do projeto, que envolve a elaboração do plano do projeto; 

b- Elaboração do projeto do produto, decomposta em projeto informacional, 

projeto conceitual, projeto preliminar e projeto detalhado. Tem como resultados 

principais respectivamente, as especificações de projeto, a concepção do 

produto, a viabilidade técnica e econômica e a documentação do produto; 

c- Implementação do lote piloto: fase decomposta em preparação da produção, 

lançamento e validação do produto. Tem como resultados principais 

respectivamente, a liberação do produto, a liberação do lote piloto e a validação 

do produto. 

 Estes autores destacam que o modelo de referência contribui para que as 

empresas passem a executar um processo de desenvolvimento de produtos mais 

formal e sistemático, integrado aos demais processos empresariais, com os 

participantes da cadeia de fornecimento e com os clientes finais. Este modelo de 

referência fornece os meios para que as empresas inovem e desenvolvam, dentro 

de suas fábricas novos produtos. 
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2.1.3 Desenvolvimento de produtos e viabilidade eco nômica 

 Para Back et al. (2008), a preocupação com o custo deve ser especialmente 

importante nas duas primeiras fases do projeto do produto. Nessas duas fases são 

tomadas as decisões que mais comprometem o custo do produto e, se forem 

necessárias modificações, o custo dessas seria baixo. A Figura 2.1, representa a 

porcentagem de comprometimento dos custos, da aplicação de conhecimento no 

desenvolvimento, das despesas realizadas e da facilidade em realizar modificações, 

se necessárias, ao longo do ciclo de vida do produto. 

                  
Figura  2.1 - Porcentagem de comprometimento do custo, conh ecimento aplicado, despesas 

realizadas e facilidade de modificações ao longo do  ciclo de vida do produto. 
Fonte: Back et al.  (2008). 

  

 Segundo Pahl e Beitz (1996), grande parte dos custos de um produto são 

determinados na concepção. Durante os estágios de produção e montagem existem 

relativamente poucas oportunidades de reduzir custos. Portanto, é importante iniciar 

as otimizações de custo o mais cedo possível, uma vez que modificações realizadas 

durante a produção costumam ser onerosas. Isto pode prolongar o processo de 

projeto, mas ainda assim é mais econômico.  

 A preocupação com os custos do produto têm estado mais presente durante as 

etapas iniciais de desenvolvimento e, neste sentido, um método conhecido como AV 

(Análise do Valor) ou engenharia de valor têm contribuído como ferramenta para 
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redução de custos e aumento do valor agregado do produto durante o 

desenvolvimento.  Martins e Laugeni (2002), observam que a Análise do Valor é uma 

técnica muito importante no desenvolvimento de projeto de produto e a descrevem 

como uma análise sistemática e devidamente documentada através da qual são 

questionadas as possibilidades de substituição de materiais, componentes ou formas 

de manufatura do produto por outros mais baratos e que exerçam a mesma função 

com qualidade igual ou superior. 

 Rozenfeld et al. (2006), destacam que as escolhas de alternativas ocorridas no 

início do ciclo de desenvolvimento são responsáveis por cerca de 85% do custo do 

produto final. Ou seja, todas as outras definições e decisões a serem tomadas ao 

longo do ciclo de desenvolvimento, após as fases iniciais, determinam apenas 15% 

do custo. Desta forma, as definições iniciais exercem maior influência no custo final 

do produto. No entanto, exatamente quando se toma a maior parte das decisões, 

que são significativas para a determinação do custo final do produto, é o momento 

no qual se tem o maior grau de incerteza sobre o produto e suas especificações, 

sobre o seu processo de fabricação e mesmo se ele será um sucesso no mercado. 

Somente ao longo do desenvolvimento, quando muitos conceitos, alternativas 

construtivas e soluções estiverem definidos, é que esse grau de incerteza vai 

diminuindo. Assim, segundo estes autores “o segredo de um bom desenvolvimento 

de produtos é garantir que as incertezas sejam minimizadas por meio da qualidade 

das informações, e que, a cada momento de decisão, exista um controle constante 

dos requisitos a serem atendidos e uma vigilância das possíveis mudanças de 

mercado”. 

 A gestão estruturada do desenvolvimento é importante ao desenvolvimento 

econômico de um produto. Neste sentido também coloboram de forma definitiva a 

utilização de metodologias de gestão de projeto. Estes aspectos são abordados na 

seção a seguir. 

2.2 GESTÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 

 Segundo Back et al. (2008), o gerenciamento de projetos é implementado de 

várias formas, seja como conhecimento de pessoal qualificado à condução eficaz de 

projetos, seja na forma de ferramentas e técnicas de apoio ao gerenciamento de 

projetos. 
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 Segundo Kaminski (2000), a gestão de projetos é composta essencialmente de 

quatro fases: planejamento, organização, execução e controle. As duas últimas 

intimamente relacionadas com o tipo de produto a ser desenvolvido. 

 A Figura 2.2. representa os elementos básicos associados ao gerenciamento 

de projetos segundo a visão de Back et al. (2008), onde o projeto é um processo 

com propósito de estabelecer soluções para os objetivos e metas dos usuários. Sob 

esta visão, o gerenciamento de projetos consiste em coordenação, desde o 

estabelecimento do problema até a aprovação final da solução. 

           
Figura  2.2 - Síntese de elementos envolvidos no gerenciame nto de projetos. 

Fonte: Back et al.  (2008). 

2.2.1 A importância da gestão do PDP 

 Rozenfeld et al. (2006), estima a possibilidade de reduções de mais de 50% no 

tempo de lançamento de um produto, quando os problemas de projeto são 

identificados e resolvidos com antecedência, minimizando o número de alterações 

posteriores e os tempos de manufatura e de resposta às necessidades do 

consumidor e, portanto, gerando competitividade. Além disso, é importante 

considerar e evitar o “efeito escala” do aumento do custo de alteração (mudanças) 

no produto ao longo dos seus estágios de desenvolvimento (idéia, projeto, protótipo, 
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produção e lançamento): estima-se que o atraso na detecção e correção de 

problemas, à medida que se avança do projeto para a produção e para o consumo, 

representa um aumento do custo de alteração (resolução dos problemas), que 

cresce em progressão geométrica de razão 10 a cada fase. 

2.2.2 Preparação do cronograma do projeto 

 Segundo Rozenfeld et al. (2006), a melhor maneira de prever prazo é 

considerar a quantidade de recursos disponíveis. Entretanto, o prazo depende tanto 

da quantidade de recursos alocados, como da experiência dos técnicos que realizam 

a tarefa. A solução adotada pela Gestão de Projetos para este problema é utilizar 

três parâmetros fundamentais na programação das atividades: i/ esforço; ii/ duração; 

e iii/ unidade de recursos. Dividindo-se o esforço pelo número de recursos 

disponíveis tem-se a duração da tarefa. Porém, sempre é necessária uma análise 

caso a caso, pois nem sempre a adição de recursos diminui a duração da tarefa na 

mesma proporção. 

 A Figura 2.3 apresenta em síntese a atividade de preparação do cronograma. 

Várias técnicas podem ser utilizadas para o desenvolvimento do cronograma do 

projeto. Os dados de entrada podem ser processados de diversas formas, sendo 

que este autor destaca: 

a- Gráficos: uma forma de analisar a programação realizada ocorre por meio de 

sua representação gráfica. Pode-se ter: o gráfico da rede de atividades, o 

gráfico de Gantt e o Calendário; 

b- Técnicas de análise de redes: existem técnicas de análise matemática da rede. 

Elas permitem calcular as datas “cedo” e “tarde” em que as atividades podem 

ser iniciadas e finalizadas. Essas informações permitem identificar o chamado 

Caminho Crítico, isto é, a seqüência de atividades que está limitando a 

programação. Caso uma dessas atividades atrase, haverá um atraso na 

entrega do projeto. As principais técnicas de análise de redes são Critical Path 

Method (CPM), Graphical Evaluation and Review Technique (GERT), e 

Program Evaluation and Review Technique (PERT); 

c- Simulação de Monte Carlo: neste método, trabalha-se variando as 

possibilidades de ocorrências das premissas e restrições em cada atividade, 



Capítulo 2  Estimativa de custos no contexto do PDP  34 
 

 

para se chegar a diferentes cenários, e conseqüentemente, a cronogramas de 

duração do desenvolvimento do produto. 

 Cleland e Ireland (2002) observam que uma consideração básica no 

planejamento do projeto é a estrutura de divisão do trabalho do projeto (WBS – Work 

Breakdown Structure). Esta divisão organiza, define e dispõe graficamente o produto 

ou processo que deve ser criado e o trabalho que deve ser realizado para alcançar 

os resultados. 

 
Figura  2.3 - Atividade de preparação de cronograma. 

Fonte: Rozenfeld et al.  (2006). 

2.2.3 Avaliação de riscos do projeto 

 Conforme Cleland e Ireland (2002), em um projeto, risco é a probabilidade de 

que algum evento adverso impacte negativamente as metas do projeto. Estas 

constituem a referência para a medição dos riscos no projeto. Estes autores 

destacam que o gerenciamento de riscos exige um processo rigoroso de 

identificação, quantificação e gerência de ocorrência de riscos: por sua vez na 

avaliação de riscos, a primeira área a se abordar é a das funções técnicas, visto que 

a partir delas o risco, em geral, se espalha para as de custo e tempo. 

 Para Rozenfeld et al. (2006), projetos gerenciados com práticas inadequadas e 

sujeitos a fatores impossíveis de controlar estão expostos a maiores riscos.  Os 

riscos são maiores em projetos com grau de inovação elevado: quanto maior a 
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incerteza e imprevisibilidade, maior o potencial de riscos do projeto. A gestão de 

riscos deve buscar o equilíbrio entre a necessidade de reduzir os riscos de um 

projeto e aumentar sua previsibilidade. A atividade de avaliação de riscos é 

representada na Figura 2.4. 

 
Figura  2.4- Atividade de avaliação de riscos.  

Fonte: Rozenfeld et al.  (2006). 

2.2.4 Preparação de orçamento do projeto 

 Segundo Rozenfeld et al. (2006), para realizar o orçamento do projeto é 

necessário ter como base os resultados das atividades de planejamento bem como 

dados históricos de projetos de desenvolvimento de produtos realizados 

anteriormente pela empresa, sendo especialmente importantes: i/ o Cronograma que 

sintetiza toda a duração das atividades, esforços e recursos necessários; ii/ a 

Declaração do Escopo que delimita a responsabilidade da empresa e cada um dos 

parceiros; e iii/ o Plano de gerenciamento de riscos, que  inclui as previsões de 

contingências. 

 Os custos estimados para as atividades do projeto são agrupados em um 

orçamento, o qual após aprovado estabelece uma referência de desempenho. A 

estimativa de custos de cada atividade compõe a estimativa de custo do produto 

final resultante.  
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 A Figura 2.5 apresenta em síntese a atividade de preparação do orçamento do 

projeto conforme a visão de Rozenfeld et al. (2006). 

 
Figura  2.5 - Atividade de preparação do orçamento do proje to. 

Fonte: Rozenfeld et al.  (2006). 
 

 Segundo Cleland e Ireland (2002), o orçamento é o agregado de todos os 

custos do projeto, diretos e indiretos, podendo incluir o lucro do projeto. Estes 

autores observam que os custos são estimados a partir dos itens de tarefas 

desenvolvidos na estrutura de divisão do trabalho (WBS) e transferidos para o 

cronograma, pois o trabalho identificado no cronograma exige recursos (humano, 

material ou serviço) para ser realizado. 

 A realização do orçamento do projeto é fundamental no processo de 

desenvolvimento de produto e processo, convergindo para a análise de viabilidade 

econômica do projeto. 

2.2.5 Análise da viabilidade econômica do projeto 

 Segundo Kaminski (2000), o produto deve ter para o cliente uma utilidade igual 

ou superior ao preço de venda, além de compensar satisfatoriamente o fabricante ou 

o executor. Os custos de projeto, produção e distribuição devem ser financeiramente 

suportáveis pela instituição executora ou pagadora. 

 Para Rozenfeld et al. (2006) a análise da viabilidade econômico-financeira 

significa estimar e analisar as perspectivas de desempenho financeiro do produto 
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resultante do projeto. Essa análise é iniciada na definição do portfólio, na fase de 

Planejamento Estratégico de Produtos (PEP), pois, ao escolher um dos produtos 

para ser desenvolvido, já se aposta, com os dados disponíveis até então, na 

viabilidade econômico-financeira de seu projeto. A estimativa de orçamento para o 

projeto serve para trazer uma estimativa dos níveis de preço final do produto, que o 

tornaria viável e cobriria os custos envolvidos. 

 Estes autores destacam que, embora o foco principal do gerenciamento dos 

custos do projeto, direcione-se para os custos dos recursos necessários à 

implementação de suas atividades, esse cada vez mais busca considerar os efeitos 

das decisões do projeto no custo de utilização de seu produto resultante. Essa 

abordagem mais ampla dos custos do projeto, e sua decorrência nos custos do 

produto, é denominada custo do ciclo de vida (life-cycle costing), e deve ser 

considerada na análise da viabilidade econômico-financeira do projeto (ver Figura 

2.6). 

 Na atividade do Planejamento do Projeto, são definidos os principais 

indicadores financeiros do projeto relacionados com o produto final, tais como o 

custo-alvo do produto, as previsões de retorno do investimento e a análise de suas 

características, o Valor Presente Líquido e o Fluxo de Caixa esperado com o novo 

produto. A análise de viabilidade econômico-financeira realizada durante o 

Planejamento do Projeto é a referência inicial para as fases seguintes, além de ser 

um dos critérios mais importantes para se manter a decisão de executar o projeto. 

                   
Figura  2.6 - Atividade de análise da viabilidade econômico -financeira do projeto. 

Fonte: Rozenfeld et al.  (2006). 
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2.2.6 Definição do plano macro de processo 

 O processo de fabricação indica o modo como o produto será fabricado e 

montado, incluindo todas as especificações técnicas necessárias para a fabricação. 

Segundo Rozenfeld et al. (2006), o processo começa a ser especificado na fase de 

projeto conceitual, quando se obtém o plano macro de processo e é  concluído 

durante o projeto detalhado, podendo ser otimizado a qualquer momento. No macro 

plano de processo são identificados os possíveis processos de fabricação do 

produto, bem como o ferramental necessário. A factibilidade de manufatura do 

produto é assegurada por uma correta análise do processo durante a fase de 

projeto. 

 Os autores destacam que o custo de um processo de manufatura normalmente 

é o atributo mais importante. Ele é afetado pelos outros atributos: tamanho, forma, 

taxa de produção, tolerâncias e acabamento superficial. O custo das ferramentas, o 

tempo de desenvolvimento necessário para começar a produção e o efeito do 

material da peça sobre o ferramental são considerações bastante importantes. 

Dependendo do tamanho, do projeto e da vida esperada, o custo do ferramental 

pode ser substancial. Além dos custos de ferramentas, os custos de mão-de-obra e 

de equipamentos, entre outros, devem ser levados em conta. Assim, o custo de um 

processo tem grande influência sobre sua adequabilidade para a manufatura de uma 

peça. 

 Neste sentido, quando da atribuição do processo para uma peça manufaturada 

por injeção em plástico é necessário elencar e analisar detalhadamente todos os 

elementos e variáveis que compõem o processo. Desta forma, visando abordar o 

processo foco deste trabalho, a próxima seção apresenta o processo de manufatura 

por injeção de plástico. 

2.3 PROCESSO DE MANUFATURA POR INJEÇÃO EM PLÁSTICO 

 Esta seção descreve o processo de manufatura por injeção em plástico de 

forma abrangente. Para tanto, detalha os principais elementos do processo segundo 

levantamento realizado em várias literaturas especializadas. A pesquisa apresentada 

não é exaustiva, mas tem como objetivo levantar o conhecimento presente na 

literatura disponível sobre todos os componentes do processo de injeção que são 

relevantes ao modelo proposto no presente trabalho. 
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2.3.1 Contextualização 

 Segundo Harada (2004), nos últimos 60 anos a utilização de peças injetadas 

em material plástico evoluiu de produtos leves e simples a produtos complexos de 

áreas projetadas de até 1m² e com massa de até 20kg, sendo que, atualmente, os 

componentes plásticos injetados são amplamente utilizados em vários segmentos da 

indústria (eletroeletrônica, automobilística, transporte, entre outros). 

 Este autor destaca que para acompanhar essa evolução do mercado, ocorreu 

um rápido progresso dos equipamentos, que evoluíram das primeiras máquinas a 

pistão, com capacidade máxima de 200g, até atingir o formato de modernas 

máquinas com rosca e pré-plastificador, com capacidade para mais de 30kg. Da 

mesma forma, os moldes, também se sofisticaram tornando-se automáticos, com 

canais quentes, bases e componentes padronizados, sendo projetados e 

manufaturados com processos de alta tecnologia que permitem dimensionar tanto o 

molde como seus componentes. Segundo Johannaber (2008), milhares de tipos de 

materiais plásticos, cobrindo uma extensa gama de propriedades estão disponíveis 

aos projetistas para o desenvolvimento de peças moldadas por injeção. 

  Conforme citado anteriormente, peças injetadas estão presentes de forma 

ampla em produtos de consumo de massa e distribuídos em vários segmentos da 

indústria. Entre outros processos para fabricação seriada, a injeção de plástico se 

destaca em função de: i/ capacidade para fabricação de peças de formas 

complexas; ii/ variedade de resinas plásticas de diversas propriedades, cores e 

custos que permite transformar; iii/ capacidade de fabricar altos volumes em tempos 

reduzidos. Desta forma, o processo de injeção de plástico permite liberdade de 

design, variedade de matérias primas e preços de transformação reduzidos para 

médios e altos volumes, os quais representam elementos importantes para o 

desenvolvimento de novos produtos. Estas características contribuíram para o 

desenvolvimento tecnológico contínuo do processo de injeção e das resinas 

plásticas nos últimos anos. Atualmente, pressões econômicas e ecológicas apontam 

para tecnologias que venham a fortalecer a utilização de materiais reciclados, e para 

o desenvolvimento de matérias-primas alternativas no processo de injeção.  

 Segundo Malloy (1994), o processo de injeção é capaz de produzir desde 

peças muito pequenas a peças muito grandes usando, praticamente qualquer tipo 

de material plástico. Entretanto, é muito importante que o projetista reconheça que o 
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desenho da peça determinará a facilidade de moldagem e a condição de manufatura 

desta, bem como os requisitos para o molde e o custo. É importante considerar 

durante a concepção, que a forma da peça e suas características talvez precisem 

ser alteradas de modo a melhorar a moldagem. Da mesma forma, é importante 

considerar que as propriedades da peça moldada serão influenciadas por fatores 

como desenho do molde e condições de processo. Segundo o autor, é mais 

provável que desenvolvimentos de peças plásticas sejam mais bem sucedidos 

quando utilizada a abordagem de engenharia simultânea. Desta forma, projetista, 

fornecedor do material e engenheiro de processo devem trabalhar juntos no esforço 

para desenvolver uma peça moldável e funcional. 

 Brice (1997), observa que a principal vantagem do processo de manufatura por 

injeção de plástico é que várias funções e características podem ser incorporados ao 

desenho da peça, minimizando ou eliminando operações secundárias que seriam 

necessárias para manufaturar a peça através de outros processos ou com outro 

material. Outra vantagem é que o processo é rápido, normalmente requerendo 

menos de um minuto para realizar a manufatura, representando custos inferiores 

quando comparados a outros processos. Se o molde for construído com diversas 

cavidades, o custo será ainda menor, pois várias peças serão produzidas em um 

intervalo de tempo reduzido. 

 Existem diversos métodos para estimar o custo de uma peça moldada. Porém, 

uma vez que o custo da peça esteja estimado, é responsabilidade do transformador 

garantir que a estimativa não seja excedida. Normalmente, o transformador tenta 

reduzir o custo real, podendo a redução ser repassada ao cliente, considerada como 

lucro do transformador ou, ainda, dividida igualmente entre as duas partes. Ciclo 

adequado e controle dos parâmetros de processo permitem a manutenção do custo 

e asseguram baixo nível de defeitos e perdas (BRICE, 1996). 

2.3.2 Materiais plásticos 

 Brice (1997) define material plástico, no contexto do processo de injeção como 

sendo qualquer complexo orgânico com compostos polimerizados capazes de serem 

conformados. Estes complexos são criados a partir da refinação de produtos do 

petróleo, óleo cru e gás natural. Atualmente, experimentos estão sendo conduzidos 
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no sentido de desenvolver outras fontes além do petróleo para a fabricação do 

plástico, tais como óleo vegetal e carvão.  

 Pötsch e Michaeli (2008), destacam que a grande significância econômica dos 

materiais plásticos está intimamente relacionada às suas propriedades. Uma 

característica fundamental do plástico é a sua variedade. As propriedades dos 

materiais plásticos podem ser modificadas dentro de amplos limites, e combinadas 

oferecendo uma diversidade não conhecida em outros grupos de materiais. As 

principais propriedades dos plásticos podem ser resumidas em: 

a- Gama de densidades (0,8 ~2,2g/cm³); 

b- Larga gama de propriedades mecânicas; 

c- Fácil processamento; 

d- Modificabilidade por aditivos; 

e- Baixa condutividade térmica e elétrica; 

f- Transparência; 

g- Alta resistência química; 

h- Reciclabilidade; 

i- Baixo consumo de energia para produção da matéria-prima. 

 Conforme Rosato, Rosato e Rosato (2000), existem basicamente dois tipos de 

materiais plásticos moldáveis:  

a- Termoplásticos, que podem repetir vários ciclos de aquecimento / fusão 

(normalmente acima de 260ºC), e resfriamento / solidificação;  

b- Termofixos, que após aquecimento (normalmente acima de 120ºC) tornam-se 

insolúveis e não fundíveis.  

Diversos compostos são ainda utilizados para conferir propriedades particulares aos 

materiais plásticos: 

a- Aditivos (colorantes, retardantes de chama e aquecimento, estabilizantes de 

luz, entre outros); 

b- Enchimentos (carbonato de cálcio, entre outros); 

c- Reforços (fibra de vidro, flocos de vidro, fibra de grafite, entre outros); 
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d- Misturas de dois ou mais plásticos com ou sem aditivos. 

 A Figura 2.7 demonstra, de forma simplificada, o posicionamento dos principais 

materiais plásticos em relação às propriedades mecânicas. Com a modificação da 

formulação através de aditivos, enchimentos, reforços e misturas; o posicionamento 

do material pode ser movido para praticamente qualquer lugar no gráfico. 

 
Figura  2.7 – Gama de propriedades dos plásticos moldáveis.  

Fonte: Rosato, Rosato e Rosato, (2000).  
 

 Segundo Johannaber (2008), os materiais termoplásticos correspondem a mais 

de 90% da atividade de moldagem por injeção. Entretanto, existe também larga 

utilização de termofixos, elastômeros e borrachas. Ainda, devido à versatilidade, o 

processo de injeção vem ultimamente sendo utilizado para moldagem de outros 

materiais como cerâmica, metais e resinas compostas com fibras naturais e madeira.  

 Normalmente, o projetista pode optar por uma variedade de diferentes 

materiais para construção de uma determinada peça. Dependendo da aplicação, os 

plásticos competem com materiais tais como madeira, chapas metálicas, metais 

fundidos ou forjados, cerâmica ou vidro. Em muitos casos, plásticos oferecem 

vantagens distintas em relação aos outros materiais em termos de desempenho, 

custo ou relação custo/desempenho. O projetista deve tentar relacionar os requisitos 

de desempenho da peça com os perfis de propriedade de cada material de modo a 

selecionar o melhor material para a aplicação (MALLOY,1994). 

 A seleção do material plástico para moldagem da peça é realizada nas etapas 

iniciais do desenvolvimento em função das características do produto e processo. O 

custo do material selecionado constitui elemento representativo na composição do 

custo da peça moldada, desta forma é importante também nesta etapa, a realização 
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de estimativas e considerações relativas ao custo da matéria prima para o 

desenvolvimento. 

2.3.3 Processo de injeção em plástico 

 Brice (1998) compara o processo de injeção em plástico à operação de uma 

seringa hipodérmica. O cilindro contém plástico aquecido que é injetado (através de 

um pistão ou rosca sem-fim) em um molde fechado que reproduz de forma inversa 

(cavidade) a peça desejada. O plástico injetado é resfriado e solidificado dentro da 

cavidade, em seguida o molde é aberto e o produto ejetado. Enquanto esta 

comparação é simplificada, o processo real envolve muitas operações particulares e 

parâmetros que devem ser rigorosamente controlados de modo a produzir peças de 

alta qualidade a custos aceitáveis. 

 No processo de injeção, inicialmente o molde é fechado para formar a cavidade 

na qual o material é injetado. A rosca da injetora avança como um pistão, forçando o 

material fundido para dentro da cavidade. Esta é a fase de injeção ou 

preenchimento. Quando o preenchimento da cavidade está completo, a pressão é 

mantida sobre a massa fundida de modo a compensar a contração que ocorre no 

material ao se resfriar. Esta é a fase de recalque. Nela o canal de entrada do plástico 

na cavidade se solidifica isolando-a da pressão aplicada sobre a massa fundida que 

está no cilindro. Neste momento, inicia-se a fase de resfriamento, na qual o material 

é resfriado até que a peça moldada tenha rigidez suficiente para ser extraída do 

molde. Durante o resfriamento, a rosca da injetora começa a girar e retorna. A 

rotação realiza a plastificação do material e uma nova carga de massa fundida é 

gerada na ponta da rosca. Quando a parte está suficientemente sólida, o molde abre 

e a peça é extraída do molde. O molde então é fechado e o ciclo inicia-se 

novamente (MUSA, AVRAAM e SHIH-JUNG, 2009). Em síntese, o processo de 

injeção é caracterizado pelas seguintes fases: 

a- Fechamento do molde; 

b- Injeção; 

c- Recalque; 

d- Resfriamento; 

e- Plastificação e retorno da rosca; 
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f- Extração. 

 Em relação às simulações por computador para o processo de injeção, Musa, 

Avraam e Shih-Jung (2009) destacam que muito esforço tem sido aplicado às fases 

entre “b” e “d”. Para as fases de “b” a “e”, ocorreram avanços significativos nos 

modelos de simulação. Porém, estes assumem que a massa fundida entra na 

cavidade com pressão preconizada e temperatura uniforme. A simulação para a fase 

“f” demanda análise precisa da contração do plástico na cavidade, bem como 

complexas condições para a fricção da peça no macho, efeitos estes ainda não 

combinados pelos métodos de simulação. Existem no mercado vários programas 

destinados à simulação do processo de injeção plástica, capazes de realizar 

análises preditivas que auxiliam o desenvolvimento de produto, processo e 

manufatura endereçando à otimização do projeto. Entre eles, podem ser citados: 

Mold-flow, Simpoe Works, Moldex 3D, Visi Flow e CADMOULD 3D – F. 

 Segundo Rosato, Rosato e Rosato (2000) três operações básicas são 

realizadas durante a injeção: i/ aquecimento do plástico na unidade de injeção ou 

plastificação. Desta forma o plástico fluirá sob pressão; ii/ solidificação do plástico 

dentro do molde; e iii/ abertura do molde e extração da peça moldada. Durante estas 

três operações, os parâmetros mecânicos e térmicos do equipamento de injeção 

devem ser coordenados com as propriedades fundamentais e comportamento do 

plástico que está sendo processado.  Estas três operações constituem os principais 

determinantes da produtividade do processo, uma vez que o tempo de ciclo 

dependerá de quão rápido o material poderá ser aquecido, injetado, solidificado e 

extraído do molde. Dependendo da massa de injeção e/ou da espessura de parede 

da peça, o tempo do ciclo de injeção pode variar de frações de segundos até vários 

minutos.  

 Brice (1997) classifica os parâmetros de processo de injeção em plástico em 

quatro grupos: temperatura, pressão, tempo e distância. A Figura 2.8 representa a 

interrelação entre os parâmetros e a hierarquia sugerida pelo autor: A conexão entre 

os círculos representa que um parâmetro afeta e é afetado pelos outros. O tamanho 

dos círculos representa a ordem de importância de cada parâmetro. Normalmente, 

temperatura e pressão são mais importantes ao processo que tempo e distância. 

 Cada material plástico possui uma gama de temperatura, na qual é mais 

eficientemente injetado de modo a manter ao máximo suas propriedades físicas. A 
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fusão do plástico é obtida aplicando calor, fazendo com que as moléculas do 

material se movimentem. Quanto mais calor for aplicado, mais rápido as moléculas 

se movimentarão. Entretanto, se calor demais for aplicado, o plástico começa a se 

degradar, quebrando-se em seus principais elementos, entre os quais o carbono. O 

calor é aplicado no cilindro de injeção através de resistências elétricas que o 

circundam. A temperatura é controlada em três zonas básicas do cilindro: traseira, 

central e frontal. 

 O calor também é gerado no cilindro de aquecimento através da força de 

compressão da rosca de alimentação, conforme mostrado na Figura 2.9. A rosca 

traz plástico granulado do funil da injetora. A rotação da rosca esmaga o plástico, 

causando fricção, a qual gera calor. A quantidade de fricção é controlada por vários 

elementos, tais como a velocidade de rotação da rosca e a distância entre o 

diâmetro dos filetes e o eixo da rosca, a qual se modifica ao longo de seu 

comprimento. 

 
Figura  2.8 – Classificação dos parâmetros do processo de i njeção. 

Fonte: Brice (1997).  
  

 A pressão é o próximo parâmetro mais crítico. As pressões envolvidas no 

processo são as de injeção e pressões de fechamento. Várias funções da máquina 

injetora utilizam pressão linear para desenvolver pressão para aplicações 

específicas. A pressão de injeção, por exemplo, é criada pela aplicação de pressão 

linear a um motor hidráulico, localizado na parte traseira da rosca de injeção, 

empurrando-a para injetar o plástico dentro do molde, conforme apresentado na 

Figura 2.10. 
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Figura  2.9 – Ação do cilindro de injeção. 

Fonte: Brice (1997).  
   

 
Figura  2.10 – Pressão de injeção sobre o material plástico . 

Fonte: Brice (1996).  
 
 O total de tempo requerido para as atividades de injeção depende de quanto 

material será injetado, viscosidade do material e da porcentagem do cilindro de 

injeção da máquina que será utilizado. Os principais tempos envolvidos no processo 

de injeção são: i/ tempo de injeção; ii/ tempo de recalque; ii/ tempo de resfriamento; 

e iv/ tempo de abertura e fechamento do molde. 

 O parâmetro final é a distância. Embora este seja o último da lista de 

parâmetros prioritários, o controle da distância é crítico para produzir peças de 

qualidade a custos razoáveis. Como tempo e distância são intimamente 

relacionados, as várias funções que envolvem tempo, são as mesmas que envolvem 
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a distância. Na Figura 2.11 são apresentadas as principais distâncias relacionadas a 

tempo no processo de injeção. 

 Brice (1997) destaca que entre os vários elementos que constituem o processo 

de injeção, o operador é o mais importante. Todos os equipamentos, incluindo 

máquina injetora, dispositivos auxiliares e molde, podem ser ajustados e 

monitorados para funcionar perfeitamente de ciclo a ciclo. Porém, o operador é o 

único elemento com capacidade para realmente pensar e ajustar cada elemento 

quando necessário, conforme demonstrado na Figura 2.12. Este elemento é o único 

componente na equação de produção que pode manter o sistema funcionando ao 

longo da produção e rejeitar peças. Desta forma, o operador representa os 

interesses da empresa, tendo a responsabilidade de observar cada ciclo, 

certificando-se de que o processo funciona adequadamente e que peças aceitáveis 

estão sendo produzidas. 

 

 
Figura  2.11 – Distâncias (cursos de trabalho) relacionadas  a tempo no processo de injeção. 

Fonte: Brice (1997).  
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 Rosato, Rosato e Rosato (2000), resumem o que deve ser considerado no 

processo de injeção para garantir um bom retorno do investimento e produzir todos 

os tipos e formas de peças moldadas: i/ desenhar o molde a partir da peça a ser 

moldada; ii/ colocar os equipamentos auxiliares adequados ao funcionamento do 

molde; e iii/ estabelecer elementos necessários ao processo de fabricação, tais 

como controle de qualidade, guia de solução de problemas, manutenção preventiva, 

e procedimentos de segurança. 

 
Figura  2.12 – Foco no papel do operador no processo. 

Fonte: Brice (1996).  
 

2.3.4 Máquina injetora 

 Harada (2004) classifica as máquinas injetoras da seguinte forma: 

Segundo a unidade de injeção: 

a- Máquina a pistão (convencional); 

  a.1- Cilindro de injeção horizontal; 

  a.2- Cilindro de injeção vertical; 

b- Máquina com rosca-pistão; 

  b.1- Acionamento hidráulico para rotação da rosca; 

  b.2- Acionamento elétrico para rotação da rosca; 

  b.3- Pré-plastificador de rosca, acionamento hidráulico com injeção a pistão. 

Segundo a unidade de fechamento do molde: 

a- Cilindro hidráulico, fechamento horizontal; 
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b- Fechamento com articulação; 

  b.1- Horizontal; 

  O desenho esquemático de uma máquina injetora horizontal com seus 

principais componentes é mostrado na Figura 2.13. Os elementos básicos são a 

unidade de injeção, unidade de fechamento, componentes de movimentação e 

sistemas de controle. 

 
Figura  2.13 – Máquina injetora horizontal com rosca-pistão . 

Fonte: Adaptado de Johannaber (2008).  
  
 Segundo Brice (1996), de forma simplificada, uma máquina injetora é 

constituída de uma unidade de injeção para injetar o material plástico. E de uma 

unidade de fechamento, usada para manter o molde fechado durante a fase de 

injeção. Este conceito básico da máquina injetora é apresentado na Figura 2.14. 

 
Figura  2.14 – Conceito básico de uma máquina injetora de p lástico. 

Fonte: Brice (1996).  
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 A unidade de injeção e a unidade de fechamento servem propósitos primários 

distintos que se complementam. Embora a máquina injetora possa ser comprada 

com quase qualquer combinação entre unidade de injeção e fechamento, pois são 

independentes, existem diretrizes básicas que podem ajudar qual combinação é 

adequada para a aplicação específica. A Tabela 2.1 apresenta combinações comuns 

de unidades de fechamento e injeção. 

 
Tabela  2.1 - Combinações comuns de unidades de fechamento e injeção 

Força de fechamento (ton.) Capacidade de injeção (g)

10 14,2
25 56,7
50 113,4

100 226,8
200 453,6
250 567
300 851
450 1.701
750 3.402

1.000 5.670
2.000 12.757
4.000 25.515  

Fonte: Adaptado de Brice (1996).  

   

 Brice (1996) sugere que para selecionar a máquina para a aplicação, 

primeiramente a unidade de injeção deve ser dimensionada de modo a conter dois 

ciclos completos em massa de material a injetar. Em outras palavras, 50% da 

capacidade do cilindro de injeção deve ser esvaziada a cada ciclo de injeção, 

constituindo o total de massa de material a ser injetado no molde. 50% é o valor 

ideal, mas a massa de material a injetar não deve ser menor do que 20% ou maior 

que 80% da capacidade do cilindro. Por exemplo, a unidade de injeção ideal para 

um ciclo de 50g seria de 100g. Porém, usando o limite mínimo de 20% e máximo de 

80%, poderiam ser utilizadas máquinas com unidade de injeção entre 63 e 250g. 

 Em seguida, a unidade de fechamento deve ser dimensionada considerando a 

força mínima necessária para manter o molde fechado. O autor propõe dois métodos 

para o cálculo, sendo ambos baseados na área projetada para determinação da 

força. No primeiro método, a área projetada é multiplicada por um fator médio de 315 

a 1260 kgf/cm² e no segundo método pela pressão de injeção que pode variar de 70 

a 1406 kgf/cm². A área projetada é calculada considerando a área total das 

cavidades e canais do molde, conforme apresentado na Figura 2.15.  
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Área projetada total = 79cm² 

Figura  2.15 – Cálculo da área projetada do molde. 
Fonte: Brice (1996).  

 

  Segundo Johannaber (2008), o campo de injeção em plástico é caracterizado 

por uma vasta variedade de peças, pesando desde microgramas até mais de 50 kg, 

injetadas em diversos tipos de plásticos. A menor máquina existente tem um pistão 

de apenas 2 mm e peso de injeção de aproximadamente 300 mg. A maior massa de 

injeção já utilizada foi próxima a 60 kg. A Tabela 2.2 apresenta uma visão geral das 

especificações clássicas para várias tarefas de injeção em plástico. 

 

Tabela  2.2 – Áreas de aplicação de injeção plástica e solu ções técnicas 
possíveis 

Injeção de micro-peças 
(< 1g)

Injeção de peças médias 
(1 a 20.000g)

Injeção de peças 
grandes (> 20.000g)

Peças técnicas, 
incluindo termofixos 

e borracha
50 a 300

Injeção a pistão (diâmetro 2 
a 7mm) com pré-

plastificação (inclusive pistão 
de pré-plastificação)

Injeção a rosca com 
diâmetros de 14 a 200mm

Injeção a pistão com 
rosca de pré-
plastificação

Peças de parede 
finas

301 a 600 --
Injeção a rosca com 

diâmetros de 14 a 200mm 
e com acumulador

--

Peças para 
embalagem

500 a 1000 --
Injeção a pistão com rosca 

de pré-plastificação e 
acumulador

Injeção a pistão e rosca 
com pré-plastificação

Capacidade de injeção
Velocidade de 
injeção (mm/s)

Série de peças a 
moldar

Fonte: Johannaber (2008).  
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 Ainda segundo Johannaber (2008), as máquinas são classificadas quanto ao 

desempenho segundo uma referência internacional que especifica valores fictícios 

incluindo capacidade de injeção e força de fechamento. Uma especificação tal como 

500/100 ou 500-100 significa um volume de injeção de 500 cm³ a 1000 bar de 

pressão de injeção e 100 MPa (1Mpa = 10kN) de força de fechamento. Este volume 

calculado de injeção aplica-se a unidade de injeção, independente do diâmetro da 

rosca, o que significa que o desempenho da máquina aumenta quando aumenta o 

deslocamento da rosca. Conseqüentemente, a informação provida sobre o 

desempenho real é enganosa. Por exemplo, não faz sentido citar apenas um valor 

de capacidade de trabalho para uma unidade de injeção com três diâmetros 

diferentes de rosca. Adicionalmente, um curso de rosca que excede 4D não se 

enquadra na especificação de desempenho. A Tabela 2.3 ilustra a discrepância 

entre o desempenho utilizável e as informações de catálogos. As classificações mais 

comuns de força de fechamento e diâmetro de rosca das máquinas estudadas são 

utilizadas. A Figura 2.16 mostra a taxa de injeção em função da capacidade de 

trabalho. 

 

Tabela  2.3 – Comparação de valores utilizáveis com os forn ecidos em 
catálogos em função  da força de fechamento e diâme tro da rosca (capacidade 

de injeção = (D/2)² x π  x 3D/p. D = diâmetro da rosca, p = pressão máxima de 
injeção) 

 

Força de 
fechamento

Diâmetro 
da rosca

Volume de 
injeção 

utilizável 
para curso 

da rosca 3D

Volume de 
injeção 
máximo 

para curso 
da rosca 4D

Volume de 
injeção 

apresentado 
em catálogo

Pressão 
de injeçao 

máxima

Capacidade 
de injeção 
para curso 

da rosca 3D

Capacidade 
de injeção 

máxima para 
curso da 
rosca 4D

Capacidade de 
injeção 

apresentada em 
catálogo

(kN) (mm) (cm³) (cm³) (cm³) (bar) (cm³) (cm³) (cm³)

250 20 19 25 30 a 36 2.000 38 50 60 a 72

600 30 63 85 75 a 125 2.000 126 169 150 a 250

1.000 40 150 200 230 a 320 2.000 300 400 460 a 640

2.500 0 510 675 620 a 950 2.000 1.020 1.350 1.124 a 1.900

5.000 80 1.200 1.600 1.750 a 2.500 2.000 2.400 3.200 3.500 a 5.000

10.000 110 3.140 4.180 4.200 a 5.800 2.000 6.280 8.360 8.400 a 11.600

20.000 135 5.800 7.730 7.000 a 9.600 2.000 11.600 15.470 14.000 a 19.200

30.000 170 11.570 15.430 12.500 a 22.000 2.000 23.140 30.850 125.500 a 44.000  
Fonte: Johannaber (2008).  
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Figura  2.16 –Taxa de injeção em função da capacidade de tr abalho. 

Fonte: Adaptado de Johannaber (2008).  
 

2.3.5 O ciclo de injeção 

 Ciclo de injeção é o tempo requerido pela máquina de injeção para realizar um 

ciclo completo e produzir peças. O número de cavidades do molde estabelece a 

quantidade de peças que a máquina será capaz de produzir em cada ciclo. A 

alocação de recursos e custos de produção de peças plásticas é diretamente 

afetada pelo tempo de ciclo do processo (SAPENE, 2007). 

 Segundo Sapene (2007), o ciclo de injeção é constituído de três tempos 

principais: i/ tempo de injeção; ii/ tempo de resfriamento; e iii/ tempo de extração da 

peça moldada. As propriedades do material e o desenho da peça injetada definem o 

fluxo do material e a taxa de troca térmica entre peça e molde. O fluxo de material 

afeta o tempo de injeção. Por sua vez, a taxa de troca térmica afeta o tempo de 

resfriamento. Já, as características da peça e o tipo de construção do molde definem 

o tempo de extração da peça. Conforme este autor, o tempo de injeção representa 

menos de 10% do ciclo de injeção, o tempo de resfriamento até 80% e o tempo de 

extração de 5 a 25% dependendo do método de extração da peça moldada.  
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 Baksa [200-?], apresenta o ciclo de injeção como sendo constituído dos tempos 

apresentados na Figura 2.17, que são influenciados pelas características do material 

a moldar e pela máquina injetora. 

  

 Rees (2002) descreve o ciclo de injeção em um processo automatizado como 

sendo o tempo a partir do qual o molde é fechado para o tiro (uma injeção) até o 

momento em que é fechado novamente para um novo tiro, conforme demonstrado 

na Figura 2.18. Os movimentos de abertura e fechamento dependem da velocidade 

de movimentação da máquina. É importante observar que quanto maiores forem os 

tempos de movimentação, menor será a produtividade. A extração, normalmente, é 

realizada durante a abertura do molde. Entretanto, se o tempo de extração for maior 

que o tempo de abertura, será necessário maior tempo de molde aberto. O autor cita 

que normalmente o número de tiros por minutos ou por horas é utilizado para indicar 

a produtividade do molde, ao invés do ciclo em segundos.  

 
Figura  2.17 – Composição do ciclo de injeção. 

Fonte: Baksa [200-?].  
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 Segundo Pötsh e Michaeli (2008), o ciclo de injeção pode ser dividido em 

diversas fases, as quais parcialmente se sobrepõem. O autor sugere a interpretação 

do ciclo em sete fases (Figura 2.19):  

a- Fechamento do molde: o ciclo se inicia com o fechamento do molde; 

b- Avanço da unidade de injeção: a unidade de injeção avança até ter contato 

com a bucha de injeção do molde. Este fase pode ser eliminada em moldes 

com sistema de canal quente; 

c- Preenchimento: tão logo a unidade de injeção tenha contato com o molde e a 

pressão atinja o nível necessário, inicia-se a fase de preenchimento; 

 c1- Resfriamento: a fase de resfriamento inicia-se simultaneamente com a 

injeção, em função do contato da massa fundida com o molde que tem 

temperatura menor; 

d- Recalque: durante esta fase, pressão é mantida de modo a compensar a 

contração da massa fundida e a velocidade da rosca é baixa. Durante a fase de 

injeção e recalque, a unidade de injeção permanece em contato com o molde; 

e- Recuo da unidade de injeção: ao término da fase de recalque, a unidade de 

injeção recua, deixando de ter contato com o molde; 

f- Plastificação: uma vez que a unidade de injeção é recuada, o processo de 

plastificação é iniciado, preparando o plástico para a próxima injeção; 

g- Abertura do molde e extração da peça: representa a fase final do processo, 

após a extração da peça moldada, o molde pode ser fechado, iniciando-se o 

próximo ciclo. 

 
Figura  2.18 – Diagrama de tempo mostrando um ciclo de inje ção completo. 

Fonte: Rees (2002).  
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Figura  2.19 – Ciclo de injeção. 

Fonte: Adaptado de Pötsch e Michaeli (2008).  
 

 Conforme se pode notar nas Figuras 2.17, 2.18 e 2.19, o tempo de 

resfriamento representa a parcela mais significativa do ciclo de injeção.  Observa-se 

que na abordagem de Baksa [200-?] e Rees (2002), o tempo de resfriamento é 

contado a partir do fim da fase de recalque (Figuras 2.17 e 2.18 respectivamente). 

Enquanto que na abordagem de Pötsch e Michaeli (2008) é contato a partir do início 

da fase de injeção (Figura 2.19). 

 Segundo Chatain e Dobraczynski (1995), uma vez que a refrigeração do molde 

seja suficientemente eficaz, o tempo de resfriamento dependerá da espessura da 

parede da peça e de suas características térmicas (Tabela 2.4) e dos parâmetros de 

injeção (Tabela 2.5), podendo ser calculado através da Equação 2.1. 

tR = (e² / π π π π ²a) Ln [(8 / π π π π ²) (T i – Tm) / (Td – Tm) Eq. 2.1 

onde:  
tR    Tempo de resfriamento (s); 
e     espessura da peça a moldar (mm); 
a     Coeficiente de difusão térmica (ou difusidade térmica) do material (10-8m2,S-1); 
Tm   Temperatura da superfície da cavidade; 
Ti    Temperatura de injeção; 
Td    Temperatura média da peça no momento da desmoldagem. 

 

Fonte: Chatain e Dobraczynski (1995)  
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Tabela  2.5 – Parâmetros de injeção de diferentes termoplás ticos 

 
Nota: Tm, Ti, Ts respectivamente temperatura do molde, temperatura de injeção e solidificação. 

Fonte: Adaptado de Chatain e Dobraczynski (1995).  

Tabela  2.4 – Grandezas térmicas que permitem o cálculo do tempo de 

resfriamento 

 
Fonte: Adaptado de Chatain e Dobraczynski (1995).  
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  Chatain e Dobraczynski (1995), propõem ainda o ábaco apresentado na 

Figura 2.20 para estimar rapidamente o tempo de resfriamento. Entretanto, os 

autores alertam que este método estima satisfatoriamente resultados para peças 

planas e com espessuras de parede pequenas. Porém, conduz a valores muito 

grandes para peças com espessura de parede grande. 

 

 Brice (1998) sugere a curva apresentada na Figura 2.21 para estimativa do 

ciclo de injeção. Segundo esta abordagem, o ciclo é determinado primariamente em 

 
Figura  2.20 – Ábaco para determinação rápida do tempo de r esfriamento a partir de 

características térmicas e espessura da peça a mold ar. 
Fonte: Chatain e Dobraczynski (1995).  
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função da espessura de parede da peça a moldar. Esta assume que o molde seja 

montado em uma máquina injetora de tamanho adequado, e considera tempos 

médios para todas as fases de injeção. O autor observa que diferentes materiais têm 

ciclos mais longos ou mais curtos. 

 
Figura  2.21 – Estimativa do ciclo de injeção em função da espessura de parede da peça a 

moldar. 
Fonte: Adaptado de Brice (1998).  

 

 Quanto aos efeitos do molde sobre o ciclo de injeção, Rees (2002), destaca 

que as seguintes características do molde podem afetar o ciclo de injeção: i/ nível de 

troca de calor (refrigeração do molde); ii/ distribuição do plástico (posição das 

cavidades e canais de injeção); iii/ saída de gases da cavidade; iv/ sistema de 

extração da peça moldada. 

2.3.6 Moldes de injeção em plástico 

 O molde de injeção é construído para ser adaptado a uma máquina injetora, a 

qual introduz por meio de pressão o material fundido nas cavidades do molde que 

reproduzem as formas e dimensões da peça desejada. O projeto do molde depende 

dos seguintes fatores: i/ tamanho e forma da peça; ii/ número de cavidades;  iii/ 

tamanho e capacidade da máquina em que o molde será usado (HARADA, 2004). 

 A Figura 2.22 apresenta um esquema simplificado do material plástico sendo 

injetado na cavidade do molde. 
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Figura  2.22 - Representação esquemática da injeção em mold e. 

Fonte: Harada (2004).  

2.3.6.1 Requisitos do molde de injeção 

 Segundo Brice (1998), o produto começa sua vida através do molde. O molde 

produz a forma final do produto antes que ele seja colocado no mundo para realizar 

sua função. Em teoria, o molde pode ser projetado e construído de modo a realizar 

uma peça completamente acabada. Entretanto, quanto mais funções forem 

requeridas do molde, maiores serão os custos e tempos de desenvolvimento deste. 

Desta forma, a grande tarefa do desenvolvimento do molde, constitui-se em definir 

exatamente o que se espera dele, antes que o projeto seja iniciado. 

 Osswald, Li-Sheng e Gramann (2008) destacam que, normalmente, tolerâncias 

da ordem de ±0,05mm são aplicadas na construção de moldes, e que estes devem, 

por vezes, ser duráveis o bastante para resistir milhares ou mesmo milhões de ciclos 

de moldagem. Segundo o autor, os requisitos básicos de um molde são: 

a- Macho e cavidade que definem as características da peça a ser moldada; 

b- Prover meios para que a massa fundida seja alimentada deste o cilindro da 

máquina até as cavidades; 

c- Atuar como um trocador de calor, o qual resfriará a peça rápida e 

uniformemente; 

d- Prover meios para extração da peça moldada; 

e- Ter estrutura para resistir pressões internas, as quais podem potencialmente 

exceder 200 MPa e forças de compressão da unidade de fechamento da 

injetora, as quais podem normalmente atingir centenas de toneladas. Também, 

deve suportar esforços cíclicos, os quais reduzirão de forma significativa a vida 

útil dos componentes estruturais; 
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f- Moldes de múltiplas cavidades devem prover uniformidade em relação às 

dimensões, alimentação da massa fundida e refrigeração.  

2.3.6.2 Tipos de molde de injeção 

 Segundo Johannaber (2008), peças complexas demandam frequentemente 

previsões especiais no molde de modo a permitir a desmoldagem de formas 

irregulares, roscas ou para facilitar a separação das peças moldadas dos canais de 

injeção durante a extração. O autor classifica os moldes em relação à desmoldagem 

como: 

a- Moldes simples (standard mold, ou molde comum); 

b- Moldes com gavetas (para formas irregulares e desalinhadas em relação à de 

abertura do molde); 

c- Moldes com cavidades divididas (para peças cilíndricas longas); 

d- Moldes com sistema de desaparafusamento (para roscas); 

e- Moldes tipo sanduíche (stack-molds, ou moldes com duplo fechamento); 

f- Moldes com três placas (separação da peça do canal integrada no molde); 

g- Moldes especiais (para peças com mais de uma cor). 

A configuração de um molde comum é apresentada na Figura 2.23. 

 Chatain e Dobraczynski (1995) em uma abordagem mais detalhada, 

classificam os moldes de injeção plástica da seguinte forma: 

a- Segundo o tipo de injetora utilizada (Figura 2.24): 

a.1- Horizontais ou verticais e pela direção de injeção em relação ao plano de 

fechamento do molde; 

a.2- Perpendiculares ao plano de fechamento do molde. 
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Figura  2.23 – Vista seccionada de um molde comum. A: molde  fechado; B: molde aberto. 

Fonte: Adaptado de Osswald, Li-Sheng e Gramann (200 8). 

 
Figura  2.24 –  Configurações de moldes de injeção segundo a direçã o de injeção em relação 

ao plano de fechamento. 
Fonte: Chatain e Dobraczynski (1995).  
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 O primeiro tipo representa a maioria dos casos de aplicação. Entretanto, na 

indústria de transformação do plástico, outras configurações podem ser impostas 

pelas particularidades de produção. Por exemplo: montagem de insertos metálicos, 

injeção a gás ou ainda moldagem de formas ou dimensões muito grandes. 

b- Segundo o tipo do sistema de alimentação: 

b.1- Alimentação com canal frio ou convencional (tipo de moldagem onde existe 

perda parcial ou total dos canais de injeção); 

b.2- Alimentação com canal quente (tipo de moldagem onde são reduzidas as 

perdas dos canais de alimentação). 

c- Segundo o tipo de desmoldagem ou extração: 

c.1- Moldes com desmoldagem simples, que utilizam o sistema de extração da 

injetora; 

c.2- Moldes com formas complexas a desmoldar e que necessitam de 

dispositivos especiais; 

c.3- Moldes com sistemas de desaparafusamento. 

d- Segundo o sistema de construção: 

d.1- Moldes com desmoldagem simples; 

d.2- Moldes com dispositivos de desmoldagem mecânicos, hidráulicos ou 

pneumáticos; 

d.3- Moldes modulares; 

d.4- Moldes de cadência rápida; 

d.5- Moldes com vários estágios de abertura; 

d.6- Moldes de calibragem; 

d.7- Moldes especiais de sobre-moldagem, de moldagem bi-material ou para 

moldagem com insertos metálicos. 

 Segundo estes autores, independente da classificação, todos os tipos de molde 

são compostos de elementos ou sub-conjuntos funcionais: 

a- Elementos de moldagem: cavidades, machos e insertos; 
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b- Elementos funcionais: porta-moldes, alimentação, mecanismos de liberação e 

extração, dispositivos de regulação da temperatura do molde (refrigeração ou 

aquecimento); 

c- Elementos auxiliares: fixações e dispositivos de manipulação, sistemas de 

centragem, robôs de colocação de insertos e de extração da peça moldada, 

dispositivos segurança e de controle da desmoldagem. 

2.3.6.3 Métodos de alimentação da cavidade 

a- Injeção com canal frio ou convencional 

 Segundo Chatain e Dobraczynski (1995), este é o método de alimentação mais 

antigo e comum. Nele, o plástico fundido passa diretamente do bico da injetora à 

cavidade através de um canal cônico central.  

 Em moldes com várias cavidades, a alimentação é realizada a partir do canal 

cônico central que supre uma rede de canais de distribuição que por sua vez 

alimentam as cavidades. Os sistemas de alimentação normalmente utilizados em 

moldes de múltiplas cavidades são mostrados na Figura 2.25.  

 O dimensionamento do canal cônico central e dos canais de distribuição é 

 
Figura  2.25 – Sistemas de alimentação básicos utilizados e m moldes de múltiplas cavidades.  

Fonte: Osswald, Li-Sheng e Gramann (2008).  
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realizado a partir da massa a moldar e da espessura de parede da peça, conforme 

demonstrados nas Figuras 2.26 e 2.27, respectivamente. 

 

 

 
Figura  2.26 – Diâmetro de entrada (d) do canal central côn ico, em função da massa (G) e da 

espessura (e) máxima da peça a moldar. 
Fonte: Chatain e Dobraczynski (1995).  

 
Figura  2.27 – Diâmetro ( D’c) do canal de distribuição,  em função da massa ( G) e da espessura 

(e) máxima da peça a moldar em diferentes polímeros. 
Fonte: Chatain e Dobraczynski (1995).  
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b- Injeção com canal quente 

 Moldes com canal quente são, normalmente, utilizados para a moldagem de 

peças com alto volume de produção, onde o investimento no sistema de canal 

quente possa ser compensado pela redução das perdas  dos canais de alimentação. 

 Segundo Osswald, Li-Sheng e Gramann (2008), os sistemas de canal quente 

são constituídos de dois elementos primários: i// o distribuidor (manifold); e ii/ os 

bicos quentes (drops). O distribuidor conduz a massa fundida desde o bico da 

injetora até uma posição intermediária atrás da cavidade do molde. O bico quente, 

por sua vez, provê a passagem da massa fundida desde o distribuidor até a 

cavidade, ou eventualmente, a um canal de alimentação intermediário, entre duas ou 

mais cavidades. 

 O distribuidor em um sistema de canal quente pode ser aquecido ou isolado. 

Os bicos podem ser aquecidos, condutores ou isolados. Em um sistema tipo 

aquecido, o distribuidor e cada bico têm seus próprios aquecedores e controladores 

de temperatura. Um bico tipo condutor é construído em material de alta 

condutividade térmica de modo a conduzir calor do distribuidor. Um sistema tipo 

isolado, não tem fonte de alimentação direta, somente a massa fundida fluindo 

através dele.  

 Devido à complexidade dos sistemas de canal quente, normalmente, estes são 

desenvolvidos por empresas especializadas. Ao construir um molde, é possível 

comprar tanto componentes padronizados destas empresas especializadas como 

sistemas completos. Existem diversas combinações possíveis entre os sistemas de 

canal quente descritos. A Tabela 2.6 apresenta as combinações comumente 

utilizadas. As Figuras 2.28 a 2.31 demonstram de forma esquemática cada tipo. 

Tabela  2.6 – Combinações comuns entre distribuidores e bicos qu entes  
 

DISTRIBUIDOR (MANIFOLD ) BICO

Aquecido externamente Aquecido externamente

Aquecido internamente Aquecido internamente

Isolado Isolado
 

Fonte: Johannaber (2008).  
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Figura  2.28 – Distribuidores e bicos aquecidos externament e. 

Fonte: Osswald, Li-Sheng e Gramann (2008).  

 
Figura  2.29 – Distribuidor aquecido externamente com bicos  aquecidos internamente. 

Fonte: Osswald, Li-Sheng e Gramann (2008).  

 
Figura  2.30 – Distribuidor e bico aquecido internamente. 

Fonte: Osswald, Li-Sheng e Gramann (2008).  
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2.3.6.4 Refrigeração do molde 

 Segundo Rees (2002), o fluído de refrigeração deve retirar do molde, grande 

parte do calor gerado durante a plastificação. O calor remanescente dissipará na 

atmosfera. Maior remoção de calor através do sistema de refrigeração do molde 

resultará em ciclo de injeção mais curto. Normalmente, a refrigeração é realizada 

com água comum com aditivos para inibir a corrosão ou depósitos químicos, ou 

ainda aditivos para reduzir a temperatura de congelamento. Em muitas plantas de 

injeção, o suprimento de água é similar ao da rede municipal (temperatura 

aproximada de 4 a 6º e pressão na ordem de 400 a 500kPa). Temperaturas menores 

exigem sistemas de resfriamento prévio da água e aditivo anticongelante. 

 Alguns tipos de materiais plásticos, requerem processamento com molde a 

temperatura elevada. Neste caso, o sistema de refrigeração é substituído por 

sistemas de aquecimento. 

 Segundo Chatain e Dobraczynski (1995), o resfriamento nos moldes é 

realizado em uma vasta gama de temperaturas abaixo da temperatura de 

solidificação do plástico (Tabela 2.6).  

 O sistema quase sempre utilizado para refrigeração do molde, consiste em 

realizar nas paredes do molde uma rede de canais pelos quais circulam líquidos de 

refrigeração: 

a- Mistura água / álcool, abaixo de 5ºC; 

b- Água para as temperaturas entre 5 e 95ºC; 

c- Óleos termoestáveis até 150ºC; 

 
Figura  2.31 – Distribuidor isolado com bico aquecido inter namente. 

Fonte: Osswald, Li-Sheng e Gramann (2008).  
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d- Termofluídos especiais até 220ºC. 

 O aporte de calor no molde é periódico e devido à cadência de injeção. A 

manutenção de uma temperatura estável depende da eficácia das trocas térmicas 

entre a superfície da cavidade e dos canais de refrigeração, a qual depende da 

eficácia da rede de canais, de sua superfície, da sua repartição, de sua distância em 

relação às paredes e da condutividade térmica dos materiais contidos entre a 

cavidade e os canais. 

 O resfriamento e a regularização da temperatura são em geral mais difíceis 

para o macho do que para a cavidade. Durante a abertura, as peças moldadas, 

normalmente aderem ao macho, o que facilita a troca térmica por condução através 

da face deste, contrariamente à outra face, que tem tendência a se descolar da 

cavidade. Desta forma, o resfriamento se faz sobretudo pelo macho, o que endereça 

a busca de soluções de projeto que possam melhorar seu rendimento térmico. 

2.3.6.5 Dimensionamento do número de cavidades do m olde 

 Segundo Johannaber (2008), moldes podem ser construídos com apenas uma 

cavidade ou com múltiplas cavidades. Desenvolvê-lo com múltiplas cavidades ou 

não depende do tamanho da peça a moldar em relação à capacidade da máquina, 

especialmente, quanto à capacidade de plastificação, capacidade de injeção 

utilizável (tiro) e força de fechamento. A quantidade de cavidades influência no custo 

do molde, fator econômico importante a ser considerado na decisão do projeto. 

 Segundo Rees (2002), o projetista deve estar atento para os requisitos reais do 

molde. É muito importante estabelecer a expectativa de capacidade de produção 

horária do molde antes de iniciar o projeto. A capacidade de produção (produção 

horária) é diretamente relacionada ao número de cavidades do molde. Para um 

mesmo custo/hora de transformação, quanto maior seja o número de cavidades, 

menor será o custo de transformação da peça moldada. O custo de transformação 

depende diretamente do custo/hora da máquina injetora. Algumas empresas 

transformadoras utilizam um custo/hora médio para diversos tamanhos de máquinas 

injetoras, enquanto outras, utilizam um custo determinado para cada tamanho de 

máquina. Moldes com mais cavidades podem demandar máquinas injetoras 

maiores. 
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 Uma vantagem de incluir mais cavidades em um molde, é que menos 

máquinas serão requeridas para grandes séries de produção, utilizando menos 

espaço, bem como menos serviços na planta de transformação. Em contrapartida, 

se a produção depender de apenas um, ou de poucos moldes com múltiplas 

cavidades, a confiabilidade destes deverá ser maior: qualquer parada ou anomalia 

poderá causar graves efeitos à produção. 

 O custo do molde por peça moldada aumentará à medida que o número de 

cavidades aumente. Porém, normalmente, este aumento é pouco significativo uma 

vez que um molde com o dobro de cavidades, na maioria das vezes, terá custo 

ligeiramente inferior ao dobro do custo. Esta não é uma regra geral, devendo cada 

caso ser analisado individualmente em relação ao impacto do aumento de cavidades 

no custo do molde. 

 O autor destaca, que na maioria dos casos (mas não em todos), o custo da 

peça moldada é mais afetado pelo custo da matéria-prima (freqüentemente entre 50 

e 70% do custo total da peça). Desta forma, reduções de massa costumam ter efeito 

maior que o aumento do número de cavidades no custo de uma peça moldada. 

 Chatain e Dobraczynski (1995), propõem que a quantidade de cavidades do 

molde seja avaliada segundo os seguintes critérios: 

a- Produtividade do molde: para produção do lote no tempo estabelecido é 

indispensável calcular a capacidade de produção horária, considerando o 

conjunto máquina injetora/molde e rendimento do processo estabelecido. O 

número de cavidades do molde influenciará no ciclo de injeção, elemento de 

base para determinação da capacidade de produção horária; 

b- Otimização econômica: considera o custo de mão de obra e amortização da 

máquina injetora, o custo de amortização das cavidades, bem como custos 

fixos tais como custo da matéria-prima, custo das partes fixas do molde e 

custo dos equipamentos auxiliares; 

c- Limites técnicos: as dimensões ou complexidade da peça a moldar podem 

limitar a escolha, determinando o número de cavidades do molde segundo 

restrições técnicas tais como capacidade de injeção ou dimensões das placas 

da máquina injetora, presença de mecanismos auxiliares no molde, 

distribuição das cavidades em função de requisitos de desmoldagem e 
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extração, restrições de tolerâncias dimensionais da peça moldada, entre 

outros. 

 A Figura 2.32, demonstra a influência dos fatores citados no critério otimização 

econômica no custo da peça moldada. 

 

2.3.6.6 Diretrizes para seleção de materiais para m oldes 

 Segundo Rees (2002), na manufatura de moldes, nem sempre é possível 

identificar exatamente qual é o material mais adequado. Parte significativa da 

decisão é endereçada pela experiência do construtor de moldes, bem como pela 

disponibilidade do material, seja no estoque do construtor, seja em fornecedores 

especializados em materiais. Os materiais devem ser selecionados de modo a evitar 

ajustes e retrabalhos: materiais de granulometria semelhante não devem ser usados 

em montagens onde uma peça se movimente em relação à outra. Entretanto, 

existem exceções. Por exemplo: quando uma das peças é tratada superficialmente, 

terá estrutura diferente da outra em mesmo material (e.g. pinos extratores em 

extratores em H13 nitretados, são perfeitamente adequados a deslizar no furo de 

uma peça manufaturada em H13). 

 
Figura  2.32 – Cálculo do custo da peça moldada em função d o número de cavidades do 

molde. 
Fonte: Adaptado de Chatain e Dobraczynski (1995).  
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 Brice (1998) destaca que existem dezenas de materiais que podem ser 

utilizados na construção de moldes para injeção de peças plásticas, tais como aço, 

alumínio, bronze, cobre, resinas de epóxi, entre outros. A Tabela 2.7 relaciona os 

aços mais comumente utilizados na construção de moldes e respectivas aplicações. 

Tabela  2.7 – Aços comumente utilizados na construção de mo ldes e 
respectivas aplicações 

Designação AISI Aplicação Comentários

1020 Placa extratora e contra-placa extratora
Usualmente não endurecido devido a empenamentos. 
Em caso de endurecimento necessário pré-
carburização

1030 Porta moldes e componentes estruturais
Tem resistência a tração 25% superior ao 1020. Boa 
usinabilidade e solda. Endurecível a 20-25HrC

1040 Suporte pilar e componentes estruturais
Boa resistência à compressão. Endurecível de 20 a 
25HrC

4130 Placas de alojamento de cavidade e macho Fornecido comercialmente a dureza de 26 a 35HrC

6145 Bucha de injeção Fornecido comercialmente a dureza de 42 a 48HrC

S-7 Travas e elementos de tração Endurecível de 55 a 58HrC

O-1 Insertos e machos Endurecível de 55 a 58HrC

A-2 Elementos de guia
Boa estabilidade dimensional e resistência a abrasão. 
Endurecível de 56 a 60HrC

A-6 Cavidades e machos com alto polimento
Boa estabilidade dimensional e alta dureza. 
Endurecível de 56 a 60HrC

D-2 Elementos de guia, levantadores e insertos
Excelente resistência a abrasão. 
Endurecível de 58 a 60HrC

H-13
Cavidades e machos de alta qualidade. 
Extratores, pinos de retrocesso, bucha de 
injeção, insertos, gavetas e cunhas.

Fornecido comercialmente a dureza de 15 a 20HrC. 
Endurecível até 60HrC com baixa distorção

P-20 Cavidades e machos com alto polimento
Boa usinabilidade e excepcional polimento. Fornecido 
comercialmente a dureza de 28 a 40HrC.

420
Cavidades e machos. Aplicações que 
requeiram alta resistência química, tais como 
injeção en resinas de PVC.

Fornecido comercialmente recozido entre 15 a 25HrC. 
Endurecível de 55 a 60HrC

 
Fonte: Adaptado de Brice (1998).  

 

 Além dos aços, o autor relaciona ainda outros materiais utilizados em 

aplicações específicas em moldes: 

a- Alumínio: utilizado em porta moldes, machos e cavidades.  Embora existam 

diversas ligas disponíveis, a mais aplicada é a 7075(T6), a qual pode 

representar reduções de até 50% no tempo de construção do molde (devido à 

rapidez para usinagem) e de até 40% no ciclo de moldagem (devido à rápida 

dissipação do calor). Até pouco tempo atrás, a aplicação do alumínio em 

moldes era considerada apenas em casos de baixa produção ou protótipos. 

Porém, a liga 7075(T6) criou também a oportunidade de utilização em moldes 

de alta produção. 
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b- Ligas de cobre-berílio: utilizado normalmente em machos e cavidades onde se 

deseje excelente dissipação de calor com objetivo de redução do tempo de 

resfriamento do molde. CuBe 10, CuBe 20 e CuBe 275 estão as ligas mais 

aplicadas para estes casos. 

 Existem ainda outros materiais aplicados na construção de moldes de baixa 

produção (abaixo de 100 peças) ou protótipos tais como: resinas epóxi, ligas 

alumínio/epóxi, borrachas de silicone e madeira. 

2.3.6.7 Manufatura de moldes 

O processo de manufatura de moldes prevê a realização prévia de projeto, 

desenhos e programação para fabricação. Para manufatura de ferramentas de 

conformação e moldes são utilizados normalmente os seguintes processos de 

usinagem:  

a- Corte por serra; 

b- Fresamento; 

c- Torneamento; 

d- Furação; 

e- Retificação; 

f- Eletroerosão por penetração; 

g- Eletroerosão a fio;  

h- Polimento; 

i- Texturização superficial por eletroerosão ou por processos químicos. 

 A utilização de sistemas de CAD/CAM é a forma mais rápida para descrever e 

usinar as geometrias de superfície das cavidades, moldes, insertos e eletrodos para 

moldes de injeção.  

 Para usinagem, o processo de fresamento direto é o mais econômico, quando 

comparado à tecnologias de eletroerosão,  sendo que um dos requisitos mais 

importantes é ter condições de corte favoráveis (WEINERT, ENSELMANN e 

FRIEDHOFF,1997). 
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Grande parte dos componentes de moldes são fabricados em aço carbono, 

ou ligados, que são transformados por processos de fundição, laminação ou, ainda, 

de trefilação. É característica do processo de construção de ferramentas e moldes 

uma elevada quantidade de operações de ajuste manual que demandam 

profissionais de alto nível de experiência em função da complexidade e do nível de 

confiabilidade esperado. 

 Atualmente, na grande maioria dos fabricantes de moldes é corrente a 

aplicação de ferramentas de CAD/CAM na realização das tarefas de projeto e 

construção, bem como utilização de aplicativos CAE, para simulações prévias do 

processo de injeção. O estado da tecnologia atual aponta para otimização dos 

processos utilizados, economia de materiais, redução dos tempos de projeto e 

construção e redução da quantidade de ajustes manuais. 

2.3.6.8 Expectativa de vida útil do molde 

 A definição de expectativa de vida útil do molde depende de quantos ciclos 

serão necessários para produzir a quantidade total de peças requerida para o 

projeto. Desta forma, a vida útil tanto poderá ser de um dia, como de várias décadas. 

Teoricamente, um molde pode durar para sempre. Quanto maior a expectativa de 

vida útil, maiores serão os requisitos de projeto e construção do molde. Assim como 

em um automóvel, peças podem ser substituídas à medida que desgastem, bem 

como manutenções ou melhorias podem ser realizadas ao longo da vida útil. 

Entretanto, assim como em um automóvel, a substituição por um molde novo, pode 

se tornar mais econômica à medida que os custos de manutenção aumentem 

(BRICE, 1998). 

2.3.7 Qualidade no processo de injeção 

 Segundo Johannaber (2008), as propriedades e o desempenho de uma peça 

injetada dependem não somente do plástico selecionado, mas também das 

condições de processo. Material, parâmetros de processo, desenho da peça e 

desempenho estão relacionados. E os impactos destes nas propriedades da peça 

moldada não podem ser desconectados. Para produzir a peça com a qualidade 

desejada no menor tempo, as regulagens de máquina (temperatura, pressão, ciclo, 
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entre outros) devem estar o mais próximo possível das condições ótimas de 

processo. 

 Análises do processo de injeção contribuíram de forma significativa no avanço 

do controle de processo. O registro da pressão na cavidade tem um papel central na 

garantia da qualidade da peça moldada. A informação recuperável de uma curva 

típica de pressão na cavidade registrada durante o ciclo de moldagem é ilustrada na 

Figura 2.33. Nela é possível identificar três estágios fundamentais: i/ preenchimento 

da cavidade (estágio de injeção); ii/ compressão da massa fundida (estágio de 

compressão); manutenção do material em solidificação sob pressão (estágio de 

recalque). Estes três estágios podem ser associados com efeitos específicos e 

critérios de qualidade. O estágio de injeção afeta, principalmente, a aparência da 

peça moldada, enquanto que o de recalque, as suas dimensões. 

 Ainda quanto ao efeito dos parâmetros de processo na qualidade da peça 

moldada, Brice (1996) descreve como pontos principais a considerar atentamente 

durante o ajuste do processo: i/ pressão de injeção; ii/ pressão de compactação, iii/ 

pressão de recalque; e iv/ temperatura do molde. Os efeitos na peça moldada, 

induzidos por estes parâmetros são apresentados na Tabela 2.8. 

 
Figura  2.33 – Curva de pressão da cavidade durante o ciclo  e efeitos no processo, material e 

peça moldada. 
Fonte: Adaptado de Johannaber (2008).  
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Tabela  2.8 – Ajuste de parâmetros de processo e efeitos na  peça moldada 
EFEITO

( + ) menos contração, mais brilho, menos empenamento, extração mais difícil

( − ) mais contração, menos brilho, mais empenamento, extração mais fácil

( + ) mais densidade, mais degradação, menos vazios

( − ) menos densidade, menos degradação, mais vazios

( + ) Fluxo mais rápido, mais degradação, mais fragilidade, mais rebarbas

( − ) Fluxo mais lento, menos degradação, menos fragilidade, menos rebarbas

( + ) Ciclo mais longo, mais brilho, nenos empenamento, menos contração

( − ) Ciclo mais rápido, menos brilho, mais empenamento, mais contração
Temperatura do molde

PARÂMETRO DE PROCESSO

Pressão de injeção

Pressão de recalque

Temperatura da massa

 
Fonte: Brice (1996).  

 

 Brice (1996) destaca ainda a relevância das funções de monitoramento e 

inspeção do operador quanto à peça moldada, molde e máquina injetora ao longo da 

produção. 

 Com um processo de injeção automático em perfeito funcionamento, 

normalmente, a tarefa do operador resume-se apenas em monitorar. Entretanto, 

mesmo processos automáticos raramente funcionam tão perfeitamente e a 

intervenção do operador é necessária. Por vezes, a peça permanece sobre os pinos 

de extração e o operador precisa removê-la antes do próximo ciclo ou, 

eventualmente, o operador precisa remover rebarbas localizadas antes de embalar a 

peça. Em alguns processos, operações secundárias são necessárias ao fim da 

moldagem. 

 Mesmo que o processo esteja funcionando perfeitamente, o operador precisa 

inspecionar a peça moldada, assegurando-se da ausência de defeitos. Desta forma, 

a tarefa de inspeção deve ser considerada, e instruções detalhadas, bem como 

peças de referência devem estar à disposição do operador no posto de trabalho, de 

modo que este possa rapidamente julgar e aceitar ou rejeitar a peça moldada.  

Normalmente, a regra econômica prevê que o cliente pagará por peças boas e o 

transformador pagará pelas peças ruins. É indispensável, que peças ruins sejam 

identificadas rapidamente, desta forma, ações corretivas poderão ser realizadas. 

 No processo de injeção, o molde é uma ferramenta importante e danos neste 

podem significar perdas econômicas elevadas, seja pelos custos ocasionados pela 

necessidade de reparação em caso de danos, seja pela interrupção da produção. O 

operador pode minimizar perdas neste sentido, simplesmente observando 

atentamente imprevistos comuns que podem ocorrer a cada ciclo, tais como: 
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rebarbas, quebra de pequenas saliências do molde, vazamentos de água do sistema 

de refrigeração, ou partes da peça que se quebram ao prender no molde, entre 

outros. 

 Como qualquer outra máquina, a máquina injetora é constituída de vários 

componentes que devem funcionar integrados. A unidade de fechamento deve 

fechar o molde adequadamente, a unidade de injeção deve aquecer e injetar 

adequadamente, e todas as configurações devem permanecer em acordo com o 

processo estabelecido. Se algo funcionar inadequadamente, defeitos serão 

produzidos. O monitoramento da máquina pelo operador é de importância extrema à 

qualidade do processo e, por conseqüência, à qualidade da peça moldada. 

Pequenos ruídos ou anomalias podem ser indicadores de falhas e quando 

observados e tratados devidamente podem evitar perdas significativas. 

2.4 CONTROLE DE PRODUÇÃO E CUSTOS 

2.4.1 Controle da produção 

 Segundo Cleland e Ireland (2002) existem quatro elementos-chave em um 

sistema de controle: i/ estabelecer padrões; ii/ observar o desempenho; iii/ comparar 

o desempenho real com o planejado; iv/ ação corretiva. 

 Para Lustosa et al. (2008) tudo o que se planeja deve ter seus resultados 

controlados. O controle do processo de execução deve ser feito no mínimo uma vez 

no final da execução para saber se os resultados planejados foram atingidos ou não. 

O controle pode ser discreto (apenas em alguns pontos críticos) e/ou contínuo (ao 

longo de todo o processo).  

 Estes autores destacam que controlar consiste em gerenciar, monitorar os 

resultados e buscar as causas que criam barreiras ao alcance de uma meta, 

estabelecer indicadores, definir planos de ação e atuar. Um processo é controlado 

através de seus efeitos. Os ítens de controle de um processo devem ser índices 

numéricos e estabelecidos para mensurar os efeitos de cada processo. A 

mensuração tem por objetivo acompanhar e comparar os resultados com os 

planejados do ponto de vista quantitativo e qualitativo.  
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2.4.2 O custo como instrumento de controle 

 Segundo Santos (2005), qualquer atividade que manipule valores e volumes 

necessita de controle de custo. A pequena, a média e a grande empresa necessitam 

do controle e análise de custos. A análise foi colocada de propósito, pois não basta 

controle sem a respectiva análise, a fim de se concluir e avaliar o desempenho como 

subsídio para novas decisões.  

 O autor explica que o lucro, necessário para sobreviver no regime capitalista, é 

apurado do excedente de receitas totais sobre os custos totais. Na maioria das 

empresas, os preços de venda são calculados antecipadamente. Faz parte 

integrante do preço de venda a parcela do lucro que apenas será obtida a partir do 

ponto de equilíbrio. Existem empresas que participam de mercados altamente 

competitivos. Assim, há necessidade de controlar os custos, porque cada empresa 

possui estruturas de custos diferentes. 

 Para Cleland e Ireland (2002) gerenciar custos em projetos requer uma 

abordagem disciplinada quanto à estimativa, ao orçamento e controle de despesas.  

Segundo estes autores, variações entre orçamento e o custo real afetam o custo 

total do projeto. Mudanças no escopo ou duração do projeto, ineficiência na 

produtividade e imprevistos impactam negativamente nos custos. O controle de 

custos é alcançado através do acompanhamento de gastos e sua comparação com 

o orçamento, sendo recomendada a coleta de despesas no tempo real para fins de 

comparação e análise. 

2.4.3 Custo de produção de um produto 

 Segundo Pahl e Beitz (1996), o custo de produção de um produto pode ser 

dividido em custos diretos e indiretos: 

a- Custos indiretos: são aqueles que podem ser alocados diretamente ao produto, 

por exemplo a mão de obra para fabricar um determinado componente; 

b- Custos indiretos: são aqueles que não podem ser alocados diretamente, por 

exemplo custos de movimentação de estoques e iluminação da fábrica. 

 Alguns custos dependem do número de itens pedidos ou do tamanho do lote a 

ser fabricado. Custos de materiais, mão de obra e materiais consumíveis, por 

exemplo, crescem de acordo com o volume de negócios. Em um cálculo de custos, 
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estes são custos variáveis. Custos fixos são aqueles que incorrem em determinado 

período e não mudam, por exemplo, custos de gerenciamento, aluguel de área e 

juros sobres empréstimos. 

 O custo de manufatura é o total dos custos de material e produção, incluindo 

custos adicionais tais como projeto, desenvolvimento, testes, ferramentas e 

gabaritos, dividindo-se em custos fixos e variáveis. Entretanto, para decisões 

durante o projeto, apenas os custos variáveis estão sob interesse, isto porque são 

influenciados diretamente pelas escolhas do projetista, como por exemplo tipo de 

materiais, tempos de produção, tamanho de lote, processos de produção e método 

de montagem. 

 A parte variável do custo de manufatura é recomendada como base para 

tomada de decisão (Equação 2.2): 

VMfC = DMtC + Σ PLC Eq. 2.2 

onde: 
VMfC   parte variável do custo de manufatura  
DMtC   custos diretos de material  
PLC     custos de transformação incluindo custos de montagem 

 

Fonte: Pahl e Beitz (1996)  
 
 O custo de material (Equação 2.3) é determinado em função da massa da peça 

a manufaturar e custo específico do material. 

DMtC = cw. W = cv . V  Eq. 2.3 

onde: 
DMtC  custo do material 
W        massa da peça 

 

Fonte: Pahl e Beitz (1996)  
 
 O custo direto de produção (Equação 2.4) pode ser calculado pelo tempo 

necessário para os processos individuais de produção e operações de montagem 

multiplicados pelo custo de transformação. 

PLC = CL (tp + ts + tsu)  Eq. 2.4 

onde: 
PLC  custo direto de produção 
CL    custo de transformação 
tp     tempo primário de produção 
ts     tempo secundário de produção 
tsu   tempo de set-up ou preparação 

 

Fonte: Pahl e Beitz (1996)  
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 Segundo estes autores, é importante identificar os fatores de custo nas etapas 

iniciais do desenvolvimento do produto. Sugerem que cálculos detalhados de custo 

devem ser realizados somente quando realmente necessários e que nas etapas 

iniciais é mais importante realizar estimativas aproximadas. Os autores observam 

que muito esforço tem sido dedicado na identificação dos custos no início do 

desenvolvimento através de métodos de estimação apoiados por computador e 

sistemas baseados em conhecimento. 

2.4.4 Sistema de produção por ordem 

 Na indústria de desenvolvimento de ferramentas e moldes, o sistema de 

produção e custeio por ordem (ou encomenda) é bastante utilizado, visto a 

característica de pedidos individualizados e de processos não homogêneos para o 

projeto e construção das ferramentas.  

 Conforme Bruni e Famá (2009), geralmente, quando o controle dos pedidos ou 

encomendas precisa ser feito de forma individualizada, deve-se empregar um 

sistema de custos por ordem de produção ou encomenda. Estes autores explicam 

que no sistema de custos por ordem de produção, os custos são acumulados em 

folhas (ou registros eletrônicos) denominadas Ordens de Produção (OP), Ordens de 

Fabricação (OF) ou Ordens de Serviço (OS). 

 A indústria de produção descontínua trabalha basicamente, atendendo a 

encomendas. Sua estrutura fabril tem uma faixa limitada de adaptações para tipos 

diferentes de produtos, mas pode conter número grande de variações em suas 

especificações. Neste tipo de indústria, as máquinas estão dispostas e agrupadas 

segundo suas características próprias. Os produtos terão de percorrer os diversos 

grupos de máquinas sem um fluxo contínuo, uma vez que seus processos de 

produção nem sempre coincidem ou assemelham-se (SANTOS ,2005). 

 Segundo este autor, neste sistema os custos com matéria prima, mão de obra 

direta e custos indiretos de produção incorridos são registrados em cada ordem de 

produção ou de serviço, identificados por intermédio de um número ou código. O 

formulário de controle, denominado Ordem de Produção (OP), deve conter as 

informações para avaliação de desempenho, conforme exemplificado na Figura 2.34. 

 A Figura 2.35. o fluxo geral de contabilização para o sistema de produção por 

ordem. 
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Figura  2.34 - Ordem de produção e análise do resultado bru to. 

Fonte: Santos (2005).  

 

 

Figura  2.35 - Fluxo geral de contabilização para o sistema  de produção por ordem. 
Fonte: Santos (2005).  
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2.4.5 Custeio baseado em atividade 

 Segundo Nakagawa (1994), a margem de lucro está deteriorando-se 

rapidamente, principalmente devido às seguintes causas: i/ redução do ciclo de vida 

dos produtos; ii/ proliferação de linhas de produtos e serviços; iii/ competição entre 

empresas em nível global; iv/ explosão tecnológica. A resposta das empresas diante 

deste quadro tem sido: i/ compressão do tempo (projeto, produção e entrega de 

produtos e serviços); ii/  redução de custos (uso eficiente e eficaz de recursos, 

através da eliminação de desperdícios); iii/ contínuo aperfeiçoamento da qualidade 

de produtos e serviços (kaizen); iv/ melhoria no atendimento aos clientes (internos e 

externos); v/ mudança na cultura organizacional; vi/ fomento às inovações.  

 O autor explica que a gestão baseada em atividades (ABM) também conhecida 

como gestão focada (focused management), é uma ferramenta que permite aos 

gestores a visão  simultânea dos problemas que ocorrem em nível operacional, 

relacionados com a criação de valor para os clientes e dos que ocorrem em nível de 

decisões de natureza econômica (Figura 2.36). 

 
Figura  2.36 - Gestão baseada em atividade – ABM (Activity Based Management). 

Fonte: Nakagawa (1994).  
  
 Nakagawa (1994), destaca que em nível operacional, a ABM dispõe de 

excelentes ferramentas, já em uso em muitas empresas, tais como o JIT (Just-in-

Time) e o TQM (Total Quality Management). Em nível econômico, a ABM tem no 

ABC (Activity Based Costing) a sua espinha dorsal. 

 O ABC é um método de análise de custos, que rastreia as atividades mais 

relevantes, identificando as mais diversas rotas de consumo dos recursos da 

empresa. Através desta análise de atividades, busca-se planejar e realizar o uso 

eficiente e eficaz dos recursos da empresa de modo a otimizar o lucro dos 
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investidores e a criação de valor para os clientes, por meio de produtos e serviços 

que ela desenha, produz e distribui.  

 No método de custeio baseado em atividades ou ABC, assume-se como 

pressuposto que os recursos de uma empresa são consumidos por suas atividades 

e não pelos produtos que ela fabrica. Os produtos surgem como consequência das 

atividades consideradas estritamente necessárias para fabricá-los e/ou comercializá-

los, e como forma de se atender a necessidades, expectativas e anseios dos 

clientes. 

 Segundo Bruni e Famá (2009), o custeio baseado em atividade difere do 

sistema de custeio tradicional em função de, no lugar das bases de rateio, empregar 

as atividades desenvolvidas dentro da organização para alocar os custos. Desta 

forma, o custeio ABC, objetiva fornecer metodologia mais coerente de alocação dos 

custos. 

 Para Nakagawa (1994), atividade pode ser definida como um processo que 

combina, de forma adequada, pessoas, tecnologias, materiais, métodos e seu 

ambiente, tendo como objetivo a manufatura de produtos. Em sentido mais amplo, 

entretanto, a atividade não se refere apenas a processos de manufatura, mas 

também à produção de projetos e serviços, bem como às inúmeras ações de suporte 

a esses processos. Quando caracterizada em sua forma mais simples atividade é o 

processamento de uma transação, o qual pode ser descrito em termos de recursos, 

insumos, produtos e procedimentos (Figura 2.37). 

 
Figura  2.37 - A atividade como processamento de uma transa ção. 

Fonte: Nakagawa (1994).  
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2.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

2.5.1 Estimação de custos durante a concepção de pr oduto 

 Para Schreve, Schuster e Basson (1999), um dos pilares do Projeto para 

manufatura (Design for Manufacturing - DFM) é que o momento mais adequado para 

minimizar os custos de manufatura é durante o projeto. Este conceito conduz a uma 

ênfase crescente no custo durante a fase de concepção, que por sua vez origina a 

necessidade de melhores formas de estimativa de custos. Os projetistas precisam 

informações de custo quando o projeto tem objetivos específicos de custo, mas 

também quando o processo de manufatura mais adequado para uma dada peça 

precisa ser identificado e a peça precisa ser otimizada para aquele processo. Desta 

forma, os modelos para estimativa de custos de manufatura têm um papel 

importante no projeto para manufatura e devem ser suficientemente precisos para 

apoiar decisões de projeto. 

 Segundo Mauchand et al. (2008) para realizar uma estimativa de custos de 

manufatura, é necessário classificar os modelos de custo que poderiam ser 

utilizados para estimar o custo do produto, que podem por exemplo, ser equações 

ou regras lógicas. O conhecimento das regras de manufatura é essencial para 

determinar as atividades e os fatores que geram custo. Estes autores, relatam falta 

de método para estimação de custo durante a etapa preliminar de desenvolvimento 

de produto. 

2.5.2 Estimativa de custos de moldes de injeção 

 Bouaziz, Younes e Zghal (2006) apresentam um sistema de estimação de 

custos de usinagem de moldes baseado em uma abordagem semi-analítica. Este 

princípio busca analogias entre as formas a serem usinadas antes de agrupá-las em 

características complexas de usinagem. Para cada característica o sistema gera um 

processo a ser usado como referência e, conseqüentemente, um modelo de tempo 

de usinagem. Em um segundo estágio, usando a abordagem analítica, o tempo de 

corte é determinado através da taxa de remoção de metal para operações de 

desbaste, acabamento ou ambas. O tempo de retorno da ferramenta é calculado 

através de equações desenvolvidas para cada tipo de usinagem. Em sua pesquisa, 

estes autores trabalharam em conjunto com empresas fabricantes de moldes de 

injeção plástica e elaboraram um sistema de avaliação de custos de usinagem, cujo 
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principal propósito é ajudar especialistas de usinagem a avaliar rapidamente os 

custos de moldes. 

 Para Mikó e Boór (2007), orçamento para manufatura de moldes de injeção é 

uma tarefa altamente complexa, em função de que ao estimar os custos e tempos de 

manufatura, normalmente o sistema construtivo e a complexidade da ferramenta são 

ainda desconhecidos. Estes autores propõem um método experimental para 

estimativa de projeto e construção de moldes de injeção baseado em uma rede 

neural artificial. O sistema relaciona características do produto à estimativas de 

tempo e custo, e reutilizando o pós-processamento de dados de custo de moldes 

complexos determina relacionamentos ocultos entre características do produto e o 

custo global do molde. A rede neural artificial é uma ferramenta para tarefas de 

computação que tem analogia biológica. 

2.6 CARACTERIZAÇÃO DA OPORTUNIDADE 

 Empresas e profissionais envolvidos com projeto e manufatura de peças 

injetadas em plástico demandam soluções que possam atender satisfatoriamente as 

necessidades de orçamento, sendo que entre as principais necessidades destacam-

se: i/ estimar rapidamente custos de projeto e manufatura de peças e moldes de 

injeção com nível de precisão satisfatório; ii/ simular o impacto econômico de 

diferentes alternativas durante a fase de concepção produto / processo, como 

suporte ao processo de decisão de projeto. 

 A literatura disponível referente à gestão de projeto e técnicas de custeio é 

abundante (ROZENFELD et al.,2006; BACK et al. 2008; Pahl e Beitz, 1996; 

CLELAND e IRELAND, 2002; BRUNI e FAMÁ, 2009; NAKAGAWA, 1994; SANTOS, 

2005).  Da mesma forma, é disponível variada literatura sobre o processo de injeção 

em plástico e projeto e manufatura de moldes de injeção (HARADA 2004; MALLOY, 

1994; BRICE, 1998; PÖTSCH e MICHAELI, 2008; ROSATO, ROSATO e ROSATO, 

2000; JOHANNABER, 2008; MUSA, AVRAAM e SHIH-JUNG, 2009; REES, 2002; 

CHATAIN e DOBRACZYNSKI, 1995; OSSWALD , LI-SHENG e GRAMANN, 2008; 

WEINERT, ENSELMANN e FRIEDHOFF, 1997). Porém, devido à particularidade do 

assunto, a literatura disponível sobre orçamento de peças injetadas em plástico e 

moldes de injeção é limitada. Grande parte do conhecimento existente sobre o 
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assunto reside na experiência de profissionais e nos procedimentos aplicados nas 

empresas, sendo que dificilmente estes estão formalizados e disponíveis. 

 As dificuldades nos processos de orçamento e os riscos inerentes aos erros de 

previsão citados anteriormente contribuem para a fundamentação da oportunidade 

de desenvolvimento de um modelo para estimativa de custos de peças injetadas em 

plástico e moldes de injeção. 
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3 MODELO PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS NAS ETAPAS INICI AIS 

DO PROJETO DE PEÇAS INJETADAS EM PLÁSTICO 

 

 O processo de realização de orçamentos de peças injetadas em plástico e 

moldes de injeção não é um assunto endereçado diretamente em abordagens que 

tratam do processo de desenvolvimento de produto. Entretanto, o conhecimento 

necessário para fundamentação de um modelo encontra-se disponível na literatura 

corrente e no conhecimento tácito, conforme descrito no capítulo 2. A seguir, 

apresenta-se o modelo desenvolvido com base na pesquisa realizada e nos dados 

levantados. A Figura 3.1 apresenta a metodologia utilizada para desenvolvimento do 

modelo. 

 

 

 
Figura  3.1- Metodologia para desenvolvimento do modelo. 
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3.1 PRESSUPOSTOS 

 Para o desenvolvimento do modelo foram assumidos os seguintes 

pressupostos: 

a- O orçamento constitui-se da estimativa prévia dos custos e investimentos 

necessários para realização da manufatura de peças injetadas em plástico e 

moldes de injeção; 

b- O presente modelo é adequado somente para a fase pós-conceitual do 

desenvolvimento de produtos, ou seja, aplicável ao auxílio no orçamento 

manufatura de produtos cujo desenho já esteja validado; 

c- No modelo proposto, o desenvolvimento de um molde de injeção é realizado 

segundo as etapas descritas no fluxograma apresentado na Figura 3.2; 

d- Os riscos são inerentes ao processo de estimativa. Desta forma o presente 

modelo não se propõe a eliminá-los, somente a minimizá-los através de uma 

abordagem sistemática; 

e- Não obstante a abordagem sistemática proposta pelo modelo para a realização 

de orçamentos, a experiência dos usuários impacta no nível de precisão das 

estimativas e no tempo para realização do orçamento. O modelo proposto visa 

minimizar esta influência; 

f- Tempo de execução e prazo de entrega são elementos distintos. O conceito de 

tempo prevê a cronologia dos tempos técnicos necessários para a realização 

de cada tarefa, enquanto que o conceito de prazo de entrega é ligado à datas 

em um calendário; 
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Figura  3.2 – Fluxograma tipo do desenvolvimento de ferrame ntal segundo a abordagem 
proposta pelo modelo. 
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3.2 ANÁLISE DO PROCESSO E LEVANTAMENTO DE CAMPO 

 No sentido de subsidiar o processo de estruturação do modelo para estimativa 

de custo de peças injetadas em plástico e moldes de injeção, foram conduzidas 

análises do processo de injeção e manufatura de moldes, envolvendo levantamentos 

de campo e pesquisa em literaturas relacionadas.  

 Análises práticas foram realizadas em três peças reais e respectivos processos 

e moldes. Para tanto, seus modelos e informações de processo foram obtidos junto 

a empresas especializadas nos segmentos de manufatura de produtos, 

transformação de plástico e manufatura de moldes de injeção. Por razões de sigilo e 

confidencialidade o nome das empresas será omitido. 

 A primeira análise foi realizada sobre uma peça de componente eletrônico, 

injetada em policarbonato com requisitos de alta transparência e qualidade visual. 

Para a moldagem da peça foi construído um molde de quatro cavidades com 

sistema de injeção convencional. O levantamento de campo incluiu o 

acompanhamento das fases de conceituação do processo, projeto, manufatura, try-

out do molde, validação das amostras e otimização do processo de injeção. 

 A segunda análise foi conduzida sobre uma escova dental, injetada em 

polipropileno, com requisitos de alto volume de produção, elevada qualidade visual e 

baixo custo. O levantamento de campo deste caso incluiu o acompanhamento da 

manufatura e try-out do molde. O molde foi construído com vinte e quatro cavidades, 

utilizando sistema de canal quente com injeção em seis pontos do molde. 

 A última análise foi realizada em uma empresa especializada em injeção de 

componentes plásticos. O levantamento constituiu-se da observação das variáveis 

de processo de injeção e registro do ciclo de moldagem para um caixa de isolamento 

elétrico injetada em policarbonato utilizando molde de oito cavidades com canal 

convencional.  

 Estes três casos formalizam a experiência de campo. Os levantamentos e 

análises realizados contribuíram na estruturação, consolidação e validação do 

modelo proposto. 

 A fundamentação teórica para desenvolvimento do modelo envolveu a 

pesquisa em literaturas relacionadas. As áreas do conhecimento consideradas 

necessárias e que foram pesquisadas são apresentadas na Figura 3.3 
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3.3 ANÁLISE DOS MÉTODOS DE ESTIMATIVA UTILIZADOS NA  INDÚSTRIA 

 Conforme citado em 1.2.1, quatro métodos são utilizados na indústria para 

realização de estimativas de custos: 

a- Intuitivo: experiência do estimador; 

b- Analógico: extrapolação do custo de estimações prévias; 

c- Paramétrico: relação dos custos a parâmetros técnicos; 

d- Analítico: adição de custos relacionados às operações de processo. 

 Embora estes métodos de uso corrente no desenvolvimento de 

produto/processo atendam as necessidades, algumas dificuldades são percebidas 

no contexto do desenvolvimento de peças injetadas em plástico e moldes de injeção.  

Entre elas destacam-se: i/ identificar e considerar corretamente as variáveis 

relevantes para a realização do orçamento; ii/ recuperar rapidamente os dados de 

orçamentos anteriores e relacioná-los ao caso em questão; iii/ disponibilidade de 

tempo e recursos para considerar as variáveis relevantes no prazo solicitado para 

apresentação do orçamento; iv/ nível de conhecimento e consideração do impacto 

dos riscos envolvidos no cálculo dos custos; v/ falta de sistematização e elevada 

relação entre o nível de experiência dos estimadores e a precisão dos resultados; vi/ 

nível de abertura dos dados das estimações para a negociação com clientes; vii/ 

comparação entre valores estimados e realizados e consolidação dos valores 

realizados. 

Figura  3.3- Áreas do conhecimento pesquisadas para o desen volvimento do modelo. 
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3.4 FATORES QUE INFLUENCIAM A ESTIMATIVA 

 Segundo a presente abordagem, existem cinco fatores que influenciam 

diretamente o modelo proposto e que precisam ser considerados em detalhe ao 

longo da atribuição do processo e estimação do custo. A Tabela 3.1 apresenta estes 

fatores classificando-os em dois níveis de influência: alto, quando tem grande 

impacto sobre a estimativa; e médio, quando tem impacto moderado. A negligência 

ou análise inconsistente destes fatores pode induzir a erros significativos na 

estimativa de custo da peça injetada. 

Tabela  3.1 - Fatores que influenciam a estimação de custos  de uma peça 
injetada  

Fator Descrição Nível de influência

Alto
As características são os elementos base
para definição do processo e influenciam
diretamente todos os outros fatores do 
Exemplo:
a- Forma geométrica define o tipo de molde;
b- Massa e dimensões, o tipo de injetora;
c- Resistência e cor, o tipo de material;
d- Acabamento superficial, superfície das
cavidades e machos do molde e parâmetros
de injeção como o ciclo de moldagem

Refere-se à quantidade a produzir. Médio
Assim envolve a expectativa de
entrega de volume em um intervalo 
de tempo e a vida útil esperada
para o produto em volume de
produção total

Influencia definições de molde como: número
de cavidades, definição dos materiais e
tratamentos térmicos. Aponta a seleção da
máquina injetora

Alto
As características da matéria-prima
interferem diretamente na definição do
molde, máquina injetora e processo. O custo
da matéria-prima é parcela significativa do
custo final do produto
Médio
A seleção da máquina injetora implica na
conceituação do molde e processo. O custo
de transformação impacta diretamente no
custo final do produto

Médio
A conceituação do molde impacta
diretamente sobre a qualidade do produto,
investimento e custo final da peça

Máquina injetora Considera o tipo de equipamento
adequado para a injeção do
produto. De forma sintética é
definido por: capacidade de injeção
por ciclo e força de fechamento

Molde Considera o tipo de ferramental
adequado para moldagem do
produto. Resumidamente estes
fatores podem ser classificados
como: tipo de injeção, tipo de
construção, tipo de extração,
refrigeração e vida útil

Características 
do produto

Agrupa os elementos que definem
a peça a injetar: forma geométrica,
massa, dimensões, resistência, cor, 
acabamento superficial e nível de
precisão dimensional

Volume de 
produção

Matéria prima Refere-se à matéria-prima
selecionada para o produto,
englobando suas características e
eventuais restrições de
processamento
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3.5 MAPA MENTAL DO MODELO 

 Com o objetivo de estabelecer um roteiro sistêmico para o desenvolvimento 

do modelo um mapa mental foi estruturado. Este mapa também possibilita a 

compreensão e interação do usuário com o modelo e respectiva ferramenta 

computacional. O mapa mental do modelo é apresentado na Figura 3.4. Ao longo do 

trabalho cada elemento listado será abordado em detalhe. 

 

3.6 ROTEIRO PARA EXECUÇÃO DA ESTIMATIVA 

 O modelo proposto considera o seguinte roteiro para a execução da 

estimativa de peças injetadas em plástico: 

a- Análise das características da peça a injetar, considerando: forma e requisitos 

dimensionais, volume, área e acabamento superficial; 

b- Atribuição do processo de injeção considerando: características da peça, 

matéria-prima e volume de produção; 

c- Conceituação preliminar do molde considerando: tecnologia a aplicar, materiais 

e expectativa de vida útil; 

d- Estimativa dos custos de matéria prima, molde, transformação, componentes e 

serviços associados. 

 
Figura  3.4- Mapa mental do modelo proposto. 
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3.7 LÓGICA DE SUPORTE AO MODELO 

 O núcleo do modelo pressupõe a atribuição de um processo de injeção 

baseado nas características da peça a moldar. A partir da atribuição do processo, 

suas respectivas variáveis são relacionadas aos custos, possibilitando uma 

estimativa prévia do custo da peça injetada e dos investimentos associados ao 

desenvolvimento do processo.   

 A realização das estimativas demanda a informação de indutores de produto, 

processo e custo ao modelo. Indutores são dados de entrada utilizados pelo modelo 

para o cálculo das estimativas, podendo ser características do produto ou molde, 

propriedades da matéria-prima, parâmetros determinantes de processo ou taxas de 

custeio. Os indutores são apresentados na Tabela 3.2, mapeando aspectos do 

processamento (i.e. cálculos e equações) e resultados (i.e. a saída produzida pelo 

emprego do modelo)2. A dinâmica para obtenção dos indutores pressupõe ao 

usuário: i/ análise detalhada da peça a injetar ii/ a busca de informações da matéria-

prima e da máquina injetora em catálogos do fabricante; iii/ a conceituação prévia do 

processo; iv/ consulta das características de ferramentas e parâmetros de usinagem 

em manuais técnicos e catálogos de fabricantes e; v/  pesquisa das taxas de custeio 

para transformação, manufatura e serviços em fontes confiáveis no mercado.  

 Ao longo da estimativa, cálculos para determinação do ciclo de injeção, seleção 

da máquina injetora, custos de manufatura do molde e transformação da peça 

injetada são conduzidos pelo modelo, convergindo para a determinação do custo 

final estimado da peça injetada. A descrição do modelo obedecerá a seqüência da 

coluna resultados contida na Tabela 3.2. 

 

                                            

2 Na Tabela 3.2 procurou-se respeitar as unidades do S.I. Em alguns casos, a distinção de unidades (e.g. cm² e mm) ocorre 
devido a características de peças injetadas. Todavia, no modelo as devidas conversões são realizadas. 
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Tabela  3.2 - Indutores, processamento e resultados emprega dos pelo modelo  
INDUTORES UNIDADE PROCESSAMENTO RESULTADOS

Volume de injeção (cavidades + canais ) cm³
Taxa de injeção (taxa de injeção da máquina) cm³/s
Espessura de parede do produto mm
Difusidade térmica mm² / s
Temperatura de injeção ºC
Temperatura da parede da cavidade ºC
Temperatura da peça após moldagem ºC
Condutividade térmica W / m °K
Densidade g / cm³
Capacidade de calor específico J / g °K
Tempo de remoção do produto da injetora s
Aceleração durante a abertura do molde mm / s²
Curso do sistema de extrator mm
Acesso para remoção da peça s
 Aceleração do sistema de extrator da injetora mm / s²
Área projetada de injeção cm²
Pressão do plástico no molde kgf / cm²
Número de cavidades do molde un
Massa da peça g
Massa dos canais de injeção g
Densidade da matéria prima a injetar g / mm³
Curso máximo da rosca de injeção mm
Área da secção da rosca de injeção mm²
Dimensões do produto mm
Nível de complexidade e precisão --
Nível de acabamento superficial --
Area projetada externa do produto mm²
Area projetada interna produto mm²
Area projetada do macho mm²
Área superficial do produto mm²
Dimensões do molde mm
Dimensões de cavidade e macho mm
Quantidade e diâmetro de extratores --
Quantidade e diâmetro de furos de refrigeração --
Quantidade e dimensões de gavetas --
Sistema de injeção (normal ou canal quente) --
Característica das ferramentas de usinagem --
Parâmetros de usinagem e sobremetais --
Custo / hora por célula de manufatura $/hr
Custo de matérias primas $/kg
Custo de peças de mercado $/pç
Margem de lucro do fornecedor do molde $
Custos de transporte / importação $
Impostos e taxas $
Custo do material $ / kg Custo da matéria-prima ($ / pç)
Custo por hora da máquina injetora $ / hr
Ciclo de injeção s
Percentual de dedicação do operador à produção 
da peça

%

Custo por hora do operador da injetora $ / hr
Custo por hora do operador adicional $ / hr
Ciclo de injeção s
Custo unitário de embalagem $ / pç
Custo unitário de expedição $ /pç
Custo unitário de set-up  e preparação / outros $ / pç
Margem de lucro do fornecedor $
Impostos e taxas $

Custo do molde $

Vida útil do molde, ou período de duração do 
projeto

anos

Volume de produção por ano pçs / ano

Tempo de injeção (s)

CICLO DE INJEÇÃO (s)

Tempo de resfriamento (s)

Tempo de extração (s)

Força de fechamento (ton)

SELEÇÃO DA 
MÁQUINA INJETORA

Massa de injeção (g)

CUSTO DE 
MANUFATURA DO 

MOLDE ($)

Custo do molde ($)

Tempo de projeto, manufatura, 
try-out  e controle (hrs)

Massa de materias primas (kg)

CUSTO DA PEÇA 
INJETADA ($ /pç)

Custo da injeção ($ / pç). Custo / 
hora da máquina injetora

Custos da mão de obra para 
transformação ($ / pç). Custos de 

operação da injetora

Custo de amortização do molde 
($ / pç). Representa o custo do 
molde diluido por peça ao longo 

da vida útil do projeto.

Custos secundários de processo  
($ / pç) .  Outros custos 

operacionais de processo 
(controle de qualidade, 

embalagem e expedição)
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3.7.1 Ciclo de injeção 

 Conforme descrito na seção 2.3.5, ciclo de injeção é o tempo necessário para a 

moldagem completa da peça, sendo composto de diversas fases que parcialmente 

se sobrepõem. O presente modelo considera quatro fases para efeitos de estimativa 

do ciclo de injeção: 

a- Tempo de injeção: corresponde ao tempo despendido para preenchimento dos 

canais e cavidades do molde. Para estimativa são considerados o volume dos 

canais e cavidades e a taxa de injeção. A taxa de injeção é obtida através do 

diâmetro da rosca da máquina injetora e da velocidade de injeção; 

b- Tempo de recalque: corresponde ao tempo após a injeção, durante o qual a 

pressão é mantida de modo a compensar a contração do material. Este tempo 

está relacionado diretamente à espessura de parede da peça moldada, 

dependendo também do tipo de material injetado e dos requisitos de qualidade 

desejados para a peça. Para efeitos de estimativa, o modelo considera 2 

segundos de recalque para cada milímetro de espessura de parede da peça. 

Embora calculado, na abordagem do presente modelo, o tempo de recalque 

não é somado para obtenção do ciclo total de injeção, pois é considerado um 

tempo que se sobrepõe ao tempo de resfriamento; 

c- Tempo de resfriamento: depende da taxa de troca térmica do material injetado 

e da espessura de parede da peça. As temperaturas estimadas para injeção, 

molde e peça desmoldada determinam a quantidade de calor a remover da 

peça e o tempo de resfriamento. No presente modelo, considera-se que o 

tempo de resfriamento inicia-se após o final da fase de injeção. Os dados a 

informar ao modelo podem ser encontrados em fichas técnicas do material 

injetado fornecidas pelo fabricante. O modelo inclui um fator de segurança 

(sugerido a 10%, podendo ser modificado pelo usuário) que visa compensar 

eventuais desvios dos dados informados; 

d- Tempo de fechamento, abertura e extração da peça moldada: considera os 

tempos para deslocamentos mecânicos da máquina, necessários a abertura e 

fechamento do molde e extração da peça moldada. São estimados através dos 

cursos de abertura do molde e extração da peça e da aceleração dos sistemas 

de abertura e extração da máquina injetora. 
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 A Tabela 3.3 apresenta as equações consideradas no modelo para estimação 

dos tempos de ciclo.  

Tabela  3.3 - Equações para o cálculo do ciclo de injeção 
INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Tempo de injeção (s) s Ti Ti = Vi / Txi
Volume de injeção (cavidades + 
canais)

cm³ Vi Vi = Ss / Dmp

Taxa de injeção cm³s Txi Txi = (π / 4) * Dr² * Vz
Diâmetro da rosca de injeção cm Dr Catálogo da máquina
Velocidade de injeção cm/s Vz Catálogo do material
Tempo de recalque s Trq Trq = 2 * S

Tempo de resfriamento s Tr
Tr = [S² / (A * π² )] * Ln { (4 / π) * 
[(Tm - Tw) / (Te - Tw)] } *(1+ F)

Espessura de parede do produto mm S --
Difusidade térmica mm²/s A A = K / (P * Cp)
Temperatura de injeção ºC Tm = Catálogo do material

Temperatura da parede da cavidade ºC Tw Catálogo do material

Temperatura da peça após 
moldagem

ºC Te Catálogo do material

Condutividade térmica W / m °K K Catálogo do material
Densidade g / cm³ P Catálogo do material
Capacidade de calor específico J / g °K Cp Catálogo do material
Capacidade de aquecimento 
volumétrico

J / cm³ ºK P * Cp Catálogo do material

Coeficiente de segurança F --
Tempo de extração s Te Te = Ts + Trm + 2Tm
Tempo de extração do produto s Ts Ts = √ (2 * Ds / As)

Tempo de remoção do produto da 
máquina injetora. Valor a estimar 
segundo método de extração

s Trm

> Se queda livre Trm = 0
> Se extração manual, Trm = tempo necessário 
para abrir grade da injetora, retirar a peça e 
fechar a grade.
> Se extração automática = Tempo necessário 
para deslocamento robot ou manipulador retirar 
a peça.

Tempo de abertura do molde
> Considera-se 2 vezes, pois:1  
abertura e 1 fechamento

s Tm Tm = √ (2 * Dm / Am)

Aceleração durante a abertura do 
molde

mm²/s Am --

Abertura do molde mm Dm Dm = Ds + Dr
Curso do sistema de extrator (curso 
necessário para extrair a peça do 
molde)

mm Ds
> Para efeitos de estimação sugere-se curso de 
extração 15% maior que a profundidade máx. 
da peça

Acesso para remoção da peça s Dr --
Aceleração do sistema de extrator 
da máquina injetora

mm²/s As --

Ciclo de injeção s Ci Ci = Ti + Tr + Te  
 

Fonte: Adaptado de Sapene (2007) e BASF Corporation  Engineering Plastics (2007). 
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3.7.2 Seleção da máquina injetora 

 A seleção da máquina injetora é importante para o processo de estimativa de 

custo da peça injetada, pois a taxa de custeio para transformação dependerá da 

escolha da injetora. Conforme citado em 2.3.4, para seleção da máquina injetora é 

necessário conhecer a capacidade de injeção e a força de fechamento desejadas. 

Além disto, é ainda necessário certificar-se da coerência entre dimensões do molde 

em relação à máquina injetora. Estes elementos são apresentados no catálogo do 

fabricante da injetora e definidos em função das características do produto a injetar e 

tamanho do molde. Para força de fechamento e massa de injeção têm-se as 

equações apresentadas na Tabela 3.4. 

Tabela  3.4 - Equações para seleção da máquina injetora 
INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Força de fechamento (ton) Cf Cf = (Pa * Pp + 25%) / 1000
Área projetada de injeção cm² Pa --

Pressão do plástico no molde kgf / cm²
Pp 

O valor de referência sugerido para 
estimação é de 300 kgf/cm²), sendo 
indicada a aplicação de um 
coeficiente de segurança de 25%.

Massa de injeção (g) g Ss Ss = (N * P) + R
Número de cavidades do molde un N --
Massa do produto g P --
Massa dos canais de injeção g R --

Capacidade do cilindro de injeção
> Para efeitos de estimação recomenda-se que a
capacidade do cilindro de injeção da máquina
seja 1,3 a 4 vezes maior que a massa de
injeção. Ss = 1,3 < BC < 4

g
Bc Bc = Ms * Ac * Dmp

Curso máximo da rosca de injeção cm Ms Catálogo da máquina
Diâmetro da rosca de injeção cm Dr Catálogo da máquina
Área da secção da rosca de injeção cm² Ac Ac = (π * Dr²) / 4
Densidade da matéria prima a injetar g / cm³ Dmp Catálogo do material  

 
Fonte: Adaptado de Sapene (2007).  

 

3.7.3 Custo de desenvolvimento do molde 

 A abordagem do modelo para estimativa dos custos do molde prevê a 

identificação das características determinantes do produto e molde, de modo a 

utilizá-las como indutores para cálculo dos custos de projeto e manufatura do molde. 

A partir da determinação dos indutores, os materiais necessários e os tempos de 

manufatura são calculados e valorados através de taxas de custeio classificadas no 

modelo, sendo que o valor de cada taxa é atribuído pelo usuário, no momento da 

estimativa. Além dos custos de projeto e manufatura do molde, são considerados 



Capítulo 3   Modelo para estimativa de custos nas e tapas iniciais do projeto de peças injetadas em plá stico 99 

 

também outros componentes de custo necessários ao cálculo do custo total do 

molde: i/ peças e serviços de mercado; ii/ gestão do projeto, iii/ margem de lucro do 

fornecedor; iv/ transporte e importação; e v/ impostos e taxas. 

 

3.7.3.1 Características do produto 

 É indispensável ao processo de estimação que as características do produto 

sejam analisadas de forma crítica e convertidas em dados de entrada. Desta forma, 

o modelo guia o usuário a identificá-las previamente e indicá-las de forma sistêmica. 

Estas características podem ser obtidas em um desenho de fabricação ou modelo do 

produto em CAD. 

 

3.7.3.2 Conceituação prévia do molde 

 Como base à rotina de estimação é necessário realizar uma conceituação 

básica do molde adequado para injeção do produto, elencando as suas principais 

variáveis determinantes: dimensões, quantidade de cavidades, tipo de injeção, 

construção, extração e refrigeração. Uma conceituação precisa somente poderá ser 

realizada através de um projeto preliminar do molde. Visto que o objetivo do modelo 

é prover uma estimativa, considera-se desnecessário uma conceituação exaustiva 

neste momento. Entretanto, é necessário identificar e informar dados de entrada que 

sejam representativos do molde que será desenvolvido.  Uma parte das 

características do molde é derivada produto. Outra parte, é determinada pelo 

sistema construtivo, de modo a permitir a moldagem e extração do produto. E, uma 

última parte é determinada pelas dimensões e características da máquina injetora. O 

modelo inclui um banco de porta moldes de mercado para facilitar o 

dimensionamento sendo, porém, flexível para casos fora do padrão. 

 A Figura 3.5 propõe um método rápido para estimativa das dimensões da 

planta do molde a partir das dimensões do produto e número de cavidades. 
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 Para fins de estimativa são considerados os seguintes sistemas construtivos 

típicos de molde: 

a- Molde de duas placas: utilizado quando se deseja apenas uma fase de 

abertura; 

b- Molde de três placas: utilizado quando se deseja duas fases de abertura, 

podendo a segunda fase ser utilizada para quebra e remoção de canais  de 

injeção, extração da peça ou, ainda, acionamento de elementos móveis tais 

como gavetas; 

c- Molde com gavetas: empregado em casos onde a desmoldagem da peça 

demanda movimentos não paralelos ao sentido de abertura do molde. 

Ainda, os sistemas de injeção podem envolver: 

a- Molde com injeção convencional: os canais de injeção são desmoldados a 

cada ciclo, havendo perda ou necessidade de reciclagem dos canais; 

b- Molde com injeção por câmara quente: os canais são mantidos quentes a  cada 

ciclo, não havendo perda ou necessidade de reciclagem total dos  canais.  

 

As Figuras 3.6 a 3.8 apresentam os sistemas construtivos descritos acima, e a 

Tabela 3.5 relaciona os principais componentes comuns a estes. 

 

 
Figura  3.5 – Lay-out  e diretrizes para estimar as dimensões da planta d o molde. 
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Figura  3.6 – Molde de duas placas e injeção convencional. 

 
Figura  3.7 – Molde de três placas com gavetas. 

 
Figura  3.8 – Molde de duas placas com injeção por câmara q uente. 
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Tabela  3.5 - Principais componentes de um molde de injeção  típico 

ÍTEM DESCRIÇÃO
SUBCONJUNTO / 

FUNÇÃO
QUANT. APLICADA

1 Placa base superior Porta molde 1
2 Placa porta cavidade Porta molde 1
3 Coluna guia Porta molde 4
4 Bucha guia Porta molde 4
5 Placa porta macho Porta molde 1
6 Placa suporte Porta molde 1
7 Coluna guia da placa extratora Porta molde 2 a 4
8 Bucha guia da placa extratora Porta molde 2 a 4
9 Contra placa extratora Porta molde 1

10 Placa extratora Porta molde 1
11 Placa base inferior Porta molde 1
12 Anel de centragem Conjunto de injeção 1
13 Bucha de injeção Conjunto de injeção 1
14 Cavidade Conjunto de moldagem Conforme projeto
15 Porta macho Conjunto de moldagem Conforme projeto
16 Macho Conjunto de moldagem Conforme projeto
17 Pino de retrocesso Porta molde 4
18 Espigão de refrigeração Conjunto de refrigeração Conforme projeto
19 Pino extrator Conjunto de extração Conforme projeto
20 Pino extrator de retenção Conjunto de extração Conforme projeto
21 Calço Porta molde 2
22 Suporte pilar Porta molde Conforme projeto
23 Calço da placa extratora Porta molde 4
24 Limitador de curso Porta molde 4
25 Elemento de retenção da placa Porta molde 4
26 Pino de acionamento da gaveta Gaveta Conforme projeto
27 Gaveta Gaveta Conforme projeto
28 Cunha de travamento da gaveta Gaveta Conforme projeto
29 Placa de deslize Gaveta Conforme projeto
30 Fim de curso da gaveta Gaveta Conforme projeto
31 Cunha de acionamento / travamento da gaveta Gaveta aérea Conforme projeto
32 Gaveta aérea Gaveta aérea Conforme projeto
33 Placa de isolamento térmico Sistema de canal quente 2
34 Bucha de injeção a quente Sistema de canal quente 1
35 Manifold  (distribuidor canal quente) Sistema de canal quente Conforme projeto
36 Bico de injeção a quente Sistema de canal quente Conforme projeto  

 

3.7.3.3 Riscos inerentes ao projeto e manufatura do  molde 

 Conforme descrito na seção 2.2.3, os riscos do projeto devem ser avaliados. 

Desta forma, no contexto deste modelo os riscos são considerados, sendo 

relacionados ao nível de complexidade do produto e molde e classificados em quatro 

níveis:  

a- Baixo: atribuído a produtos e moldes de baixa complexidade, onde as 

 variáveis são bem conhecidas e dominadas pela equipe de projeto e 

 manufatura; 

b- Médio: atribuído a produtos e moldes de média complexidade, onde as 

 variáveis são razoavelmente conhecidas e dominadas pela equipe de projeto 

 e manufatura; 
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c- Alto: atribuído a produtos e moldes de alta complexidade, onde as variáveis 

 são pouco conhecidas e pouco dominadas pela equipe de projeto e 

 manufatura; 

d- Extremo: atribuído a produtos e moldes de complexidade extrema, onde as 

 variáveis são desconhecidas e não dominadas pela equipe de projeto e 

 manufatura. Sugere-se a aplicação deste nível em projetos pioneiros, onde 

 serão aplicadas novas tecnologias e onde a assertividade dos conceitos e 

 métodos esteja sujeita a ensaios e validações práticas prévias ao 

 desenvolvimento.  

 O modelo considera que projeto, montagem/ajustes, try-out e 

medição/controle são as atividades de desenvolvimento sujeitas a risco, atribuindo a 

estas, os fatores de correção apresentados na Tabela 3.6. 

Tabela  3.6 - Fator de risco sugerido pelo modelo a partir da complexidade do 
produto e molde 

Projeto
Montagem / 

ajustes
Try-out

Medição e 
controle

Baixo 5% 5% 10% 5%
Médio 10% 10% 20% 10%
Alto 30% 15% 30% 15%

Extremo 50% 20% 50% 20%

Nível de complexidade 
produto / molde

Fator de correção

 

3.7.3.4 Tempos de projeto e programação 

  Para a estimativa do tempo de projeto, o modelo considera as atividades 

necessárias ao desenvolvimento, relacionando seus tempos de execução ao 

tamanho do molde. Para tanto, o modelo estima a massa do molde, classificando-o 

entre pequeno, médio e grande. O tempo total das atividades é ainda corrigido pelo 

fator de risco relacionado à complexidade do produto e molde citado na Tabela 3.6.  

A Tabela 3.7 demonstra a estimativa descrita. 

 

Tabela  3.7 – Tempo de projeto em horas, ponderadas segundo  nível de 
complexidade baixo 

PROJETO Moldes pequenos Moldes médios Moldes grandes

Massa do molde (kg) < 150 150 a 650 > 650
Projeto preliminar 24 40 48
Detalhamento 40 80 120
Validação e correções 6 12 16
Sub-total 70 132 184
Fator de risco 5% 5% 5%
Total 74 139 193  

Fonte: Adaptado de Sapene (2007) 
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 Após o projeto, para realização das operações de manufatura por torneamento, 

fresamento de superfícies e erosão a fio, normalmente, são necessárias atividades 

de programação de usinagem. Para efeitos de estimativa, o modelo atribui 25% do 

tempo de usinagem destas operações à atividade de programação, seja ela 

realizada em CAM ou diretamente no comando numérico da máquina. 

3.7.3.5 Custos de materiais 

 O cálculo dos custos de materiais é realizado a partir da quantificação das 

massas dos componentes, obtidos segundo a conceituação do molde e das 

dimensões fornecidas ao modelo. Para efeitos de estimação, um valor de sobremetal 

médio adequado à manufatura é atribuído pelo modelo, a partir de dados de campo.   

 Conforme abordado em 2.3.6.6, a seleção de materiais para o molde é 

orientada por diretrizes teóricas, experiência do construtor de moldes e condições de 

disponibilidade do material desejado. Para efeitos de estimativa, o modelo aqui 

proposto considera cinco tipos de materiais: 

a- Aço tipo 1: aço estrutural, utilizado para o porta molde; 

b- Aço tipo 2: aço para cavidades, machos e insertos, adequado ao tratamento 

térmico e acabamento superficial; 

c- Aço tipo 3: aço para elementos de guia, sujeitos ao atrito e desgastes; 

d- Cobre: para eletrodos de pequenas dimensões (até 0,05kg); 

e- Grafite: para eletrodos de média e grande dimensão (acima de 0,05kg). 

 O custo de matéria-prima é atribuído pelo usuário, segundo esta classificação. 

3.7.3.6 Tempos de manufatura do molde 

 Para estimativa dos tempos de manufatura e acabamento do molde, um 

processo padrão é atribuído pelo modelo considerando cada componente a realizar. 

Este processo padrão representa os métodos normalmente utilizados pelas 

ferramentarias e a tecnologia típica disponível no mercado. A Figura 3.9 demonstra 

este processo de forma esquemática. 
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 Tendo como base o processo padrão, os tempos de manufatura são calculados 

a partir dos indutores citados na Tabela 3.2, que são estratificados para cada 

componente do molde e cada operação do processo padrão. O total dos tempos de 

cada operação é corrigido por um índice de eficiência. O modelo permite que o 

usuário modifique o índice de eficiência atribuído a cada operação de manufatura, 

porém sugere-se neste contexto, que os índices estejam entre 80 e 90% conforme 

sinalizam dados obtidos em pesquisas de campo.   

 Finalmente, os tempos são valorados segundo o custo-hora de cada operação 

prevista no processo padrão, sendo que os valores de custo-hora são informados 

pelo usuário, a partir de custos correntes no mercado. 

 Para as operações de usinagem mecânica o modelo se referencia nas 

equações e variáveis de manufatura sugeridas por Heinzler et al. (1994), conforme 

demonstrado nas Tabelas 3.10 a 3.20.  

 Para o caso de texturização de regiões do molde a fim de reproduzir texturas 

superficiais na peça injetada, o modelo considera duas alternativas:  

Tornear

FurarRetificarEsquadrejar

Preparação de 
materiais

Programação Projeto

Fresar 
ajojamentos

Ajustar 

Tratamento 
térmico

Retífica 
cilíndrica

Tratamento 
térmico

RetificarEsquadrejar
Fresar 

superfície
ErodirFurar Polir

FurarEsquadrejar
Fresar 

superfície
Ajustar 

AjustarMontar
Testar

(try-out)

3.8.3.4

3.8.3.6

3.8.3.7

Porta molde

Componentes 
cilíndricos

Eletrodos

Cavidades, machos e insertos

 
Figura  3.9 – Processo padrão atribuído pelo modelo para ma nufatura do molde. 
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a- Texturização por eletroerosão: neste caso, devem ser tomadas as referências 

de rugosidade superficial resultantes do processo de eletroerosão constantes 

na Tabela 3.18. Rugosidades não constantes nesta tabela podem ser obtidas 

no manual da máquina de eletroerosão; 

b- Texturização através de outros processos (e.g. texturização química): neste 

caso, o modelo considera como sendo um serviço prestado por empresas 

especializadas, devendo o custo ser consultado em fontes de mercado e o 

valor informado ao modelo em unidades financeiras. 

 Para a operação de polimento, o modelo se apóia em experiências de campo 

para realização da estimativa, relacionando o tempo para a operação à área 

superficial a polir e ao nível de polimento desejado, conforme apresentado na Tabela 

3.21. Da mesma forma, para os tempos de preparação para usinagem (i.e. 

montagem, centragem, fixação do componente à máquina operatriz e preparação de 

ferramentas para a usinagem), foram consideradas referências de campo 

associadas às dimensões das peças. 

 Tomando como exemplo uma operação de usinagem de superfície para 

realização da cavidade do molde em um bloco de aço, a Figura 3.10 mostra que 

volume externo e área superficial obtidos do produto são utilizados como indutores 

para a usinagem. A Tabela 3.8 demonstra todos os indutores de usinagem 

necessários à operação, o processamento e o tempo resultante para o fresamento 

de superfície. 

   A Tabela 3.9 apresenta os resultados de um exemplo de cálculo do tempo de 

manufatura para o componente cavidade mostrado na Figura 3.10, segundo o 

processo padrão atribuído pelo modelo. Nesta tabela, as células em branco 

representam as operações de manufatura contidas no processo padrão, cujos 

tempos são estimados pelo modelo para o componente em questão. Os tempos de 

manufatura estimados para o componente são multiplicados pelas suas respectivas 

quantidades aplicadas no molde. 
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Figura  3.10 – Variáveis da cavidade do molde para a operaç ão de fresamento de superfície. 

 

 

Tabela  3.8 - Tempo estimado para a operação de fresamento de superfície do 
componente cavidade (Figura 3.9) 

Desb Acab
Ø fresa mm d 10,0 6,0
Ø efetivo de corte mm de 6,0 3,6
Vel corte m/min Vc 100,0 140,0
Rotação rpm n 3.183,1 7.427,2
Num dentes un z 2,0 2,0
Avanço a cada dente da fresa mm fz 0,150 0,015
Vel avanço mm/min Vf 954,9 222,8
Profundidade de corte mm a 1,0 0,6

Taxa de remoção superficial mm²/min Trs 2.291,8 320,9
Taxa de remoção volumétrica mm³/min Trv 2.291,8 192,5

Volume externo do produto mm³ Vep
Área superficial do produto mm² As

Sobremetal mm Sb 0,5
Volume de remoção da cavidade mm³ Vrc 392.233,0 19.221,5

Tempo para desbaste min Tdf 171,1
Tempo para acabamento min Taf 99,8

Tempo preparação hr Tpr
Tempo total (hrs) Tfr

INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO
Cavidade

392.233,0

5,0

38.443,0

0,5

 
Legenda: A seta                indica indutor para o cálculo do tempo de fresamento 
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Tabela  3.9 – Tempo de manufatura estimado para o component e cavidad e          
(Figura 3.9), segundo o processo padrão atribuído p elo modelo 
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P
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çã
o

F
io

Placa base superior
3° placa
Placa porta cavidade
Placa porta macho
Placa suporte
Contra placa extratora

Placa extratora

Placa base inferior

Calço

Coluna guia

Bucha guia

Bucha guia 3° placa

Coluna guia placa extratora

Bucha guia placa extratora

Calço placa extratora

Suporte pilar

Puxador

Limitador de curso

Coluna p/ extração por placa

Bucha p/ extração por placa
Anel de centragem

Bucha de injeção

Cavidade 1 2,0 2,1 5,0 0,4 0 4,3 60,5 0,0 30,3

Porta macho

Macho

Eletrodo para cavidade

Eletrodo para macho

Eletrodo para canal de injeção
Inserto

Gaveta

Guia da gaveta

Cunha

Placa deslize

Pino de acionamento gaveta

Acoplamento extração
0,0 2,0 2,1 0,0 0,0 5,0 0,4 0,0 0,0 4,3 60,5 0,0 30,3

P
ol

ir

T
or

ne
ar

E
sq

ua
dr

ej
ar

Retificar Fresar

P
or

ta
 m

ol
de

M
ol

de

Furar Erodir

COMPONENTES Quant.

 
Legenda:

      operação contida no processo padrão         operação não contida no processo padrão 

 

3.7.3.6.1 Tempos para tornear 

 A operação de torneamento é necessária à manufatura dos componentes 

cilíndricos do molde. O tempo de torneamento é obtido em função das dimensões e 

características geométricas do componente, parâmetros de corte e sobremetal a 

remover, conforme demonstrado na Tabela 3.10. 
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Tabela  3.10 - Equações para o cálculo do tempo de torneame nto 
UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Ø maior mm d --
Ø menor mm d1 --
Ø médio mm dm dm = (d + d1) /2
Velocidade de corte m/min Vc Tabela
Rotação rpm n n = Vc / (π * dm / 1000)
Avanço mm f --
Profundidade de corte mm a --
Comprimento a tornear mm l --
Distância de entrada/saída da ferramenta mm la --

Curso de trabalho mm L 
Tornear cilindrico: L = l + la;  Facear degrau: L = ((d - d1) / 2) + la;  

Facear: L = (d / 2) + la
Curso de trabalho para facear degrau mm L --
Curso de trabalho para facear mm L --
Sobremetal mm Sb --
Sobremetal para facear degrau mm Sb --
Sobremetal para facear mm Sb --

Tempo para tornear min Ttn Tt = (L * (Sb/a)) / (n * f)
Tempo para facear degrau min Ttn --

Tempo para facear min Ttn --
Tempo de preparação min Tpr Tpf estimado = 15min < 50kg > 45min

Tempo total hr Tt Tt = (ΣTtn Ttni+ Tpr) / 60  
Fonte: Adaptado de Heinzler et al.  (1994). 

3.7.3.6.2 Tempos para esquadrejar 

 Esquadrejar é uma operação necessária a todos os componentes não 

cilíndricos do molde. O tempo para esquadrejar depende das dimensões do 

componente, parâmetros de corte, características da fresa selecionada e sobremetal 

a remover conforme demonstrado na Tabela 3.11. 

Tabela  3.11 - Equações para o cálculo do tempo de esquadre jamento 

INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Ø fresa mm d --
Velocidade de corte mm/min Vc Tabela
Rotação rpm n n = Vc / (π * d / 1000)
Num dentes un z --
Avanço mm f --
Velocidade de avanço mm/min Vf Vf = n * z * f

Largura mm B --
Comprimento mm L --

Espessura mm E --
Sobremetal mm Sb --

Distância de entrada / saída da fresa mm la --
Profundidade de corte mm a --

Tempo de usinagem face base min Tfb Tfb = (arred (B + 2la) / d)) * (Sb / a) * ((L+d+2la) / Vf)
Tempo de usinagem face lateral min Tfl Tfl = (arred (E + 2la) / d)) * (Sb / a) * ((L+d+2la) / Vf)
Tempo de usinagem face frontal min Tff Tff = (arred (E + 2la) / d)) * (Sb / a) * ((B+d+2la) / Vf)

Tempo de preparação por face min Tpf Tpf estimado = 0,25hr < 50kg > 0,75hr
Tempo total hr Tesq Tesq = 2Tfb + 2Tfl + 2Tff + 6Tpf  

Fonte: Adaptado de Heinzler et al.  (1994). 

3.7.3.6.3 Tempos para retificar 

 A operação de retificar é aplicada em componentes que requeiram elevada 

precisão dimensional e acabamento superficial. O tempo de retífica é obtido em 

função das dimensões da peça, parâmetros de corte, características do rebolo e 

sobremetal, conforme demonstrado nas Tabelas 3.12 e 3.13. 
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Tabela  3.12 - Equações para o cálculo do tempo de retífica  plana 

INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Ø rebolo mm d --
Largura do rebolo mm bs --
Velocidade de corte m/min Vc Tabela
Rotação rpm n n = Vc / (π * d / 1000)
Avanço mm fr fr = 2/3 a 4/5bs para destate e 1/2 a 1/3bs para acabamento
Relação de velocidade -- q Tabela (80 para aço, 30 para ligas de alumínio)
Velocidade de avanço mm/min Vfr Vfr= Vc * 1000 / q

Sobremetal mm Sb --
Distância de entrada e saída do rebolo mm la --

Profundidade de corte do rebolo mm ar --
Largura mm B --

Comprimento mm L --
Espessura mm E --

Tempo para retificar face base min Trb Trb = ((Sb / ar)+8) / (Vfr / (L +2la)) * (((B - 1/3bs) / fr) +1)
Tempo para retificar face lateral min Trl Trl = ((Sb / ar)+8) / (Vfr / (L +2la)) * (((E - 1/3bs) / fr) +1)
Tempo para retificar face frontal min Trf Trf = ((Sb / ar)+8) / (Vfr / (B +2la)) * (((E - 1/3bs) / fr) +1)

Tempo de preparação por face min Tpf Tpf estimado = 15min < 50kg > 45min
Tempo total rhr Tr Tr = 2Trb + 2Trl + 2Trf + 6Tpf  

Fonte: Adaptado de Heinzler et al.  (1994). 
 

Tabela  3.13 - Equações para o cálculo do tempo de retífica cilíndrica 

INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Ø ext a retificar mm d --
Ø do rebolo mm D --
Largura do rebolo mm bs --
Ø int a retificar mm d --
Ø do rebolo mm D --
Velocidade de corte ext m/min Vc Tabela
Velocidade de corte int m/min Vc Tabela
Rotação rebolo ext rpm nr n = Vc / (π * D / 1000)
Rotação rebolo int rpm nr n = Vc / (π * D / 1000)
Relação de velocidade ext q Tabela (100 para aço)
Relação de velocidade int -- --
Velocidade de avanço ext mm/min Vf Vf = Vc * 1000 / q
Velocidade de avanço int mm/min Vf Vf = Vc * 1000 / q
Rotação peça a retificar ext rpm n n = Vf / (π * d)
Rotação peça a retificar int rpm n n = Vf / (π * d)
Avanço mm f f = 2/3 a 3/4bs para destate e 1/4 a 1/2bs para acabamento
Profundidade de corte mm a --
Comprimento a retificar mm l --
Curso de trabalho mm L L = l - 1/3bs
Sobremetal mm Sb --

Tempo para retificar ext min Tr Tr = (L * ((Sb/a)+8)) / (n * f)
Tempo para retificar int min Tr Tr = (L * ((Sb/a)+8)) / (n * f)

Tempo de preparação min Tpr Tpf estimado = 15min < 50kg > 45min
Tempo total hr Trf Trf = (ΣTr + Tpr) / 60

Fonte: Adaptado de Heinzler et al.  (1994). 

3.7.3.6.4 Tempos para fresar 

 A operação de fresar permite reproduzir uma grande diversidade de formas, 

sendo aplicada a vários componentes do molde. É realizada em duas fases (i.e. 

desbaste e acabamento), sendo que, o tempo de fresamento é obtido em função do 

volume de material a remover, parâmetros de corte e características da ferramenta, 

conforme demonstrado nas Tabelas 3.14 e 3.15. 
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Tabela  3.14 - Equações para o cálculo do tempo para fresar  alojamentos 
INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Ø fresa mm d --
Vel corte m/min Vc Tabela
Rotação rpm n n = Vc / (π * d / 1000)
Num dentes un z --
Avanço a cada dente da fresa mm fz Tabela
Vel avanço mm/min Vf Vf = n * z * fz
Profundidade de corte mm a a = 2% d
Taxa de remoção superficial mm²/min Trs Trs = Vf * 0,4 * d
Taxa de remoção volumétrica mm³/min Trv Trv = Trs * a

Largura mm B --
Comprimento mm L --
Profundidade mm P --

Area projetada do alojamento mm² Apj Aj = B*L
Area superficial do alojamento mm² Asj Asj = Apj + (2*B*P) + (2*L*P)

Sobremetal mm Sb --

Volume de remoção mm³ Vrm
Desbaste: Vrmd = Apj * P

Acabamento: Vrma = Asj * Sb
Tempo para desbaste min Tdf Tdf = (Vrmd + Vrcd) / Trv

Tempo para acabamento min Taf Taf = (Vrma + Vrca) / Trv
Tempo preparação hr Tpr Tpr estimado = 30min < 50kg > 60min

Tempo total hr Tfr Tfr = Td + Ta + Tpr  
Fonte: Adaptado de Heinzler et al.  (1994). 

 
Tabela  3.15 - Equações para o cálculo do tempo para fresar  superfícies 

INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Ø fresa mm d --
Ø efetivo de corte mm de de = 2 * (a (d - a)) ½
Vel corte m/min Vc Tabela
Rotação rpm n n = Vc / (π * d / 1000)
Num dentes un z --
Avanço a cada dente da fresa mm fz --
Vel avanço mm/min Vf Vf = n * z * fz
Profundidade de corte mm a a = 10% d

Taxa de remoção superficial mm²/min Trs Trs = Vf * 0,4 * de
Taxa de remoção volumétrica mm³/min Trv Trv = Trs * a

Volume externo do produto mm³ Vep Vep = Ape * H
Volume interno do produto mm³ Vip Vip = Api * (H - e)

Area projetada externa do produto mm² Ape --
Area projetada interna produto mm² Api --

Espessura média da parede mm e --
Altura do produto mm H --

Area projetada do macho / eletrodo mm² Apm --
Área superficial do produto mm² As --

Sobremetal mm Sb --
Volume de remoção do macho 

ou eletrodo
mm³ Vrm 

Desbaste: Vrmd =(Apm * H) - Vip
Acabamento: Vrma = As * Sb

Volume de remoção da cavidade mm³ Vrc 
Desbaste: Vrcd = Vep

Acabamento: Vrca = As * Sb
Tempo para desbaste min Tdf Tdf = (Vrmd + Vrcd) / Trv

Tempo para acabamento min Taf Taf = (Vrma + Vrca) / Trv
Tempo preparação hr Tpr Tpr estimado = 30min < 50kg > 60min

Tempo total Tfr Tfr = Td + Ta + Tpr  
Fonte: Adaptado de Heinzler et al.  (1994). 

3.7.3.6.5 Tempos para furar 

 A operação de furação é aplicada a grande parte dos componentes do molde, 

sendo necessária para implementar funções de fixação, guia e refrigeração do 

molde. O tempo de furação é obtido em função das dimensões do furo, 

características da broca e parâmetros de corte, conforme demonstrado na Tabela 

3.16. O tempo para esta operação é bastante influenciado pelo tempo de 
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preparação, variando se a furação é realizada de forma unitária ou seriada (i.e. uma 

preparação para um furo ou uma preparação para diversos furos). 

Tabela  3.16 - Equações para o cálculo do tempo para furaçã o 

INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Ø broca mm d --
Velocidade de corte m/min Vc Tabela
Rotação da broca rpm n n = Vc / (π * d / 1000)
Avanço mm/rotação f 1 a 2% d
Profundidade a furar mm p --

Curso da broca mm L 
Furos passantes: L = p + 0,3d +2

Furos cegos: L = p + 0,3d +1
Tempo de furação min Th Th = L  / (n * f)

Tempo de recuo / ataque min Tra 

Tra = ((Th * n ) / nr ) * t / 60
Estimado: 
nr = 10 rotações para cada recuo e ataque
t = 5 seg para cada recuo e ataque

Quantidade de furos un i --
Tempo de preparação min Tpr Tpf estimado = 15min < 50kg > 45min
Tempo Total hr Tfu Tfu = (((Th + Tra) * i) + Tpr) / 60  

Fonte: Adaptado de Heinzler et al.  (1994). 

3.7.3.6.6 Tempos para operação de eletroerosão 

 A operação de erosão é utilizada em regiões do molde com formas intrincadas 

ou com requisitos de acabamento não reproduzíveis pelos processos de usinagem 

por corte (i.e. remoção do material por cisalhamento). A erosão por penetração é 

realizada em duas fases (i.e. desbaste e acabamento), sendo que o tempo é obtido 

em função do volume de material a remover e taxa de remoção volumétrica, 

conforme demonstrado nas Tabelas 3.17 e 3.18. O tempo para corte a fio por erosão 

é obtido em função do perímetro e espessura a cortar e velocidade de avanço, 

conforme demonstrado na Tabela 3.19 e 3.20. 

 Tabela  3.17 - Equações para o cálculo do tempo para erosão  

INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Area projetada externa do produto mm² Ape --
Área superficial do produto mm² As --

Sobremetal mm Sb --
Volume de remoção mm³ Vrc Vrc = As * Sb

Taxa de remoção volumétrica mm³/min Trv 

Tabela
Desbaste: Em função do material da peça, material do 
eletrodo e área transversal do eletrodo
Acabamento: Em função do material da peça, material 
do eletrodo e rugosidade superficial desejada

Tempo para desbaste min Te Td = V desbaste / Trv desbaste
Tempo para acabamento min Ta Ta = V acabamento / Trv acabamento

Tempo preparação min Tpr Tpr estimado = 30min < 50kg > 60min
Tempo total hr Ter Ter = Td + Ta + Tpr  

Fonte: Adaptado de Heinzler et al.  (1994). 
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Tabela  3.18 – Taxa de remoção volumétrica para erosão (mm³ /min) 

10 50 100 200 300 400 2 3 4 6 9
50 100 200 300 400 600 3 4 6 8 10

Grafite 7 18 31 62 81 105 2 5
Cobre 13,3 22 28 51 85 105 0,1 0,5 1,9 3,8 5

Metal duro Cobre 6 15 18 28 30 33 0,1 0,5 2,2 5,2

Aço

Rugosidade Rz (µm)Area transv eletrodo (mm²)
Desbaste Acabamento

Material Eletrodo

 
Fonte: Adaptado de Heinzler et al.  (1994). 

 
Tabela  3.19 - Equações para o cálculo do tempo para corte a fio por erosão 

INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Perímetro da peça mm P Dimensão de referência
Perímetro a cortar mm L Em função do perímetro da peça a montar (P)
Espessura a cortar mm H --
Tolerância desejada µ T Tabela
Velocidade de avanço m/min Vf Tabela em função de material , T e H

Tempo de corte min Tc Tc = L / Vf
Tempo preparação hr Tpr Tpr estimado = 30min < 50kg > 60min

Tempo total hr Tcf Tcf = Tc + Tpr  
Fonte: Adaptado de Heinzler et al.  (1994). 

 

3.7.3.6.7 Tempos para polir 

 A operação de polimento é aplicada em superfícies do molde em contato com o 

material plástico em função de requisitos de acabamento superficial e desmoldagem 

do produto. O tempo de polimento é obtido em função da área superficial a polir e da 

taxa de polimento conforme demonstrado na Tabela 3.21. No modelo aqui proposto, 

a taxa de polimento é aproximada, sendo seu valor estimado a partir de experiências 

de campo.  

 

Tabela  3.20 – Velocidade de avanço para corte a fio por erosão Vf (mm/min)  

H (mm) 60 40 30 20 10 40 20 10 80 20 10
10 9 8,5 4 3,9 2,1 7,5 3,5 2 4,5 0,7 0,6
20 5,1 5,5 2,5 2,5 1,5 4,7 2,4 1,5 3,1 0,3 0,3
30 3,7 4 1,8 1,8 1,1 4 1,9 1,1 2,3 0,2 0,2
50 2,5 2,5 1,2 1,2 0,8 2,6 1,4 0,7 1,4 0,2 0,2

Tolerância de forma desejada T (µ)

Aço Cobre Metal duro  
Fonte:  Adaptado de Heinzler et al.  (1994). 

Tabela  3.21 - Equações para o cálculo do tempo para polir  

INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Área superficial mm² As --

Taxa de polimento mm²/hr Txp 
Peças opacas, texturizadas ou com baixo brilho: 

Aprox. 1270mm²/hr

Tempo de polimento hr Tp Tp = As / Txp  
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3.7.3.7 Tempos de montagem, ajustes, try-out  e controle 

 Para a estimativa destes tempos, o modelo considera as atividades 

necessárias, relacionando-os ao tamanho do molde e ponderando-os segundo a 

classificação de riscos já abordada anteriormente, cujos fatores de correção estão 

demonstrados na Tabela 3.6. A Tabela 3.22 sugere tempos estimados de montagem 

e ajustes propostos por Sapene (2007) e adaptados a partir de dados de campo 

para a realidade brasileira (ver seção 3.2). 

 A abordagem do modelo para a estimativa dos tempos de try-out do molde e 

controle de qualidade da peça injetada, pressupõe a realização de quatro lotes para 

validação completa do ajuste do molde e processo de injeção, sendo, um primeiro 

lote de ajuste com objetivo de determinação dos parâmetros de processo e obtenção 

das primeiras amostras, seguido de três lotes de confiabilização dos ajustes do 

molde e processo. Esta abordagem é demonstrada na Figura 3.11. 

 O tempo de try-out é determinado pela soma dos tempos dos quatro lotes, 

ponderada pelo fator de risco. Segundo esta abordagem, para cada um dos quatro 

lotes, a primeira parte do tempo é dedicada ao ajuste para obtenção dos parâmetros 

ideais de processo e conformidade da peça, e a segunda parte, dedicada à 

produção de um lote mínimo para verificação da confiabilidade do molde e 

capabilidade do processo. A quantidade de peças a produzir por lote é determinada 

pelo usuário e a produção horária é determinada pelo ciclo e número de cavidades 

do molde (já conhecidos pelo modelo). 

 
Figura  3.11– Try-out  do molde segundo a abordagem do modelo. 
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 A abordagem de controle prevê a medição das características principais do 

molde antes do primeiro lote de ajuste, e a medição de amostras da peça injetada 

em cada lote para verificação da conformidade e repetibilidade dimensional de modo 

que a capabilidade possa ser comprovada, e o processo validado de forma 

conclusiva. As eventuais não conformidades do molde ou processo devem ser 

tratadas através de ações corretivas entre os lotes. Os tempos estimados para as 

atividades de try-out e controle são sugeridos a partir de valores coletados em 

campo e estão demonstrados nas Tabelas 3.23 e 3.24. 

Tabela  3.22 - Tempos de montagem e ajustes, em horas, pond eradas segundo 
nível de complexidade baixo 

MONTAGEM E AJUSTES Moldes pequenos Moldes médios Molde s grandes

Ajustes de preparação montagem 16 32 48
Montagem 6 8 12
Ajuste do fechamento 8 12 16
Sub-total 30 52 76
Fator de risco 5% 5% 5%
Total 32 55 80  

Fonte: Adaptado de Sapene (2007). 
 
 O modelo aqui proposto considera todos os custos de try-out e validação de 

amostras como alocados no custo do molde, embora algumas vezes estes sejam 

atribuídos ao transformador da peça plástica e não ao fabricante do molde. 

 

Tabela  3.23 - Tempos de medição e controle, em horas, pond eradas segundo 
nível de complexidade baixo 

MEDIÇÃO E CONTROLE Moldes pequenos Moldes médios Molde s grandes

Medição do molde 4 8 16
Medição do lote de ajuste 4 8 16
Medição do lote de capabilidade 1 2 4 8
Medição do lote de capabilidade 2 2 4 8
Medição do lote de capabilidade 3 4 8 16
Sub-total 16 32 64
Fator de risco 5% 5% 5%
Total 16,8 33,6 67,2  

Tabela  3.24 - Tempo de try-out  em horas, ponderadas segundo nível de 
complexidade baixo 

Etapa do try-out
Pçs. a 

produzir 
(exemplo)

Produção 
horária 

(exemplo)
TRY-OUT

Moldes 
pequenos

Moldes 
médios

Moldes 
grandes

Tempo de ajuste 2,0 4,0 8,0
Tempo de produção (exemplo)
Tempo de ajuste 1,0 1,5 2,0
Tempo de produção (exemplo)
Tempo de ajuste 0,5 1,0 1,5
Tempo de produção (exemplo)
Tempo de ajuste 0,3 0,5 0,8
Tempo de produção (exemplo)
Sub-total 5,3 8,6 13,8
Fator de risco 10% 10% 10%
Total 5,9 9,4 15,2

0,1

0,4

0,4

0,8

Lote de ajuste

Lote de capabilidade 1

Lote de capabilidade 2

Lote de capabilidade 3

50

250

250

500

664

664

664

664
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3.7.4 Custo da peça injetada 

 A formação do custo da peça injetada implica na consideração dos custos de 

matéria-prima, injeção, mão-de-obra de transformação, custos secundários de 

processo e parcela referente à amortização do molde.  

 Margem de lucro do fornecedor, impostos e taxas são ainda considerados para 

estimar o preço final da peça. Os cálculos são realizados a partir de equações 

adaptadas de Sapene (2007), conforme demonstrado na Tabela 3.25. 

Tabela  3.25 - Equações para cálculo do custo da peça injet ada3 
INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO EQUAÇÃO

Custo da matéria prima ($ / pç) $ / pç Cmp Cmp = P * Mc
Massa do produto kg P --
Custo do material $ / kg Mc --
Custo da injeção $ / pç Cmi Cmi = Cm * Ci * ((1/3600) / N)
Custo por hora da máquina injetora $ / hr Cm --
Ciclo de injeção s Ci --
N° de cavidades do molde un N --
Custos da mão de obra para 
transformação 
(custos de operação da injetora)

$ / pç Cmo Cmo = %*Op + %*Opa * Ci * ((1/3600) / N)

Percentual de dedicação do operador da 
injetora (por vezes um operador opera mais 
de uma máquina)

% % Op --

Custo por hora do operador da injetora $ / hr Op --
Percentual de dedicação do operador 
adicional
(Exemplo: operador que abastece as 
injetoras)

5 % Opa --

Custo por hora do operador adicional $ / hr Opa --
Custos secundários de processo 
(exemplo:controle de qualidade, embalagem 
e expedição)

$ / pç Csp Csp = Csp1 + Csp2 + Cspn

Custo unitário de embalagem $ / pç Csp1 --
Custo unitário de expedição $ /pç Csp2 --
Custo unitário de set-up e preparação do 
processo ou outros custos

$ / pç Cspn --

Custo da peça injetada $ /pç Cp Cp = Cmp + Cmi + Cmo + Csp
Margem de lucro do fornecedor % Mg --
Impostos e taxas % Tx --
Preço estimado da peça injetada $ /pç Pp Pp = Cp + (Cp*Mg) + (CP+(Cp+Mg))*Tx)

Custo de amortização do molde
(representa o custo do molde diluido por 
peça ao longo da vida útil do projeto)

$ / pç Cam Cam = Cm  / (Vu * Vp)

Custo do molde $ Cm --
Vida útil do molde, ou período de duração do 
projeto

anos Vu --

Volume de produção por ano pçs / ano Vp --
Preço estimado da peça injetada + 
amortização

$ /pç Ctp Ctp = Pp + Cam
 

Fonte: Adaptado de Sapene (2007) 

                                            

3 Preço estimado da peça injetada: Representa o preço de venda para empresas que transformam peças pelo processo de 
injeção (i.e. perfil “b”). Preço estimado da peça injetada + amortização: Representa o custo da peça para empresas que 
manufaturam produtos (i.e. perfil “a). 
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3.8 DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL 

 O modelo foi implementado em uma planilha Microsoft Excel, onde um conjunto 

de indutores são inseridos e processados através de um pesado núcleo de cálculo, 

transparente ao usuário, para determinação das estimativas. A planilha é estruturada 

em dezenove pastas e contém noventa e três equações, além de diversas regras 

lógicas e bancos de dados de referência. As equações foram pesquisadas em fontes 

teóricas e/ou desenvolvidas e validadas através de experiências de campo. 

 Apesar da complexidade do processamento, o modelo é de fácil utilização e 

interface. Existem duas pastas (Indutores-Produto e Indutores-Molde). Os resultados 

das estimativas são apresentados mediante a informação dos dados de entrada 

(indutores) pelo usuário. As demais pastas são organizadas por processo, contendo 

os indutores e equações pertinentes a estes. A lógica do modelo guia o usuário a 

elencar os elementos relevantes à estimativa ao longo do preenchimento da 

planilha, sendo que são solicitadas a informação ou confirmação pelo usuário da 

seguinte quantidade de dados: 

a- Indutores de produto: doze dados; 

b- Indutores do material: três dados; 

c- Indutores de custo: trinta e oito dados; 

d- Indutores de processo: até cento e quarenta dados. 

   Para realização de uma estimativa completa com utilização do modelo é 

previsto um dispêndio de tempo total de três a cinco horas, sendo: 

a- Levantamento dos indutores de produto: meia hora; 

b- Levantamento dos indutores do material: meia hora; 

c- Atribuição do processo de injeção e conceituação preliminar do molde: uma a 

três horas; 

d- Levantamento dos indutores de processo: meia hora; 

e- Preenchimento dos indutores e realização da estimativa: meia hora. 

 Todas as pastas são transparentes ao usuário, permitindo modificação dos 

indutores e variáveis de processo caso esta seja necessária, conferindo flexibilidade 
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para cada caso. Uma visão geral da planilha desenvolvida é apresentada na Figura 

3.12. 

 
 
Figura  3.12– Visão geral do modelo implementado em planilh a Microsoft Excel (excerto da tela 

do computador. 
 

 Neste capítulo foi apresentada uma descrição detalhada do modelo, relatando 

a abordagem de desenvolvimento, implementação e aplicação. No capítulo seguinte 

será apresentada a validação do modelo proposto.
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4 VALIDAÇÃO DO MODELO 

 Esta seção tem por objetivo apresentar o funcionamento do modelo através de 

exemplos de aplicação prática, demonstrando os resultados das estimativas a fim de 

possibilitar ponderações e conclusões sobre a confiabilidade do modelo proposto na 

presente dissertação. Para tanto, foram selecionados três casos reais, cujas 

aplicações descritivas e resultados são apresentados a seguir. Os resultados 

estimados pelo modelo são comparados à resultados obtidos através de meios de 

simulação reconhecidos como confiáveis pelo mercado, bem como aos resultados 

práticos observados em campo. 

4.1 CASO 1 – VISOR TRANSPARENTE 

 A peça objeto (Figura 4.1) deste exemplo de aplicação é utilizada em um 

componente eletrônico. Suas características e os principais fatores que influenciam a 

estimativa dos custos foram extraídos a partir da análise do produto e estão 

demonstrados na Tabela 4.1. 

 

 
Figura  4.1– Modelo e dimensões da peça “visor transparente ”. 

 

Tabela  4.1 – Fatores de influência para a peça “visor tran sparente" 
FATOR VALOR UNIDADE

Volume do produto 1.680 mm³
Área superficial 2.861 mm²

Espessura média da parede 1,5 mm
Materia prima Policarbonato Lexan LS1 ---

Cor Transparente ---
Acabamento superficial Polimento espelhado ---

Volume de produção estimado 40.000 pçs / ano
Vida útil (ciclo de vida do produto) 5 Anos

Tipo de injeção Convencional, entrada tipo laminar ---
Numero de cavidades do molde 4 ---  
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4.1.1 Seleção da máquina injetora 

 Para determinação da área projetada de injeção e massa dos canais de injeção 

foi realizado um esquema auxiliar apresentado na Figura 4.2. A pressão de injeção e 

densidade foram obtidos no catálogo da matéria-prima. A força de fechamento 

calculada pelo modelo e a recomendação que a capacidade de injeção da máquina 

deve ser 1,3 a 4 vezes maior que a massa de injeção (conforme Tabela 3.4) 

endereçaram a seleção da máquina injetora. Diâmetro e curso da rosca foram 

obtidos no catálogo da injetora selecionada a fim de confirmar a regra citada acima. 

A Figura 4.3 demonstra o cálculo das variáveis e os resultados que induziram a 

seleção da máquina injetora. 

 
Figura  4.2 – Esquema para determinação da área projetada e  massa dos canais do “visor 

transparente”. 
 

FORÇA DE FECHAMENTO (ton) 42

Área projetada de injeção (cm²) 46,77
Pressão de injeção (kgf / cm²). 724

MASSA DE INJEÇÃO (g) 14,4

Número de cavidades do molde (un) 4
Massa do produto (g) 2,0
Massa dos canais de injeção (g) 6,4

CAPACIDADE DO CILINDRO DE INJEÇÃO (g) 57

Densidade da matéria prima a injetar (g / cm³) 1,200
Curso máximo da rosca de injeção (cm) 15,0
Ø da rosca de injeção (cm) 2,0  

 
Figura  4.3 – Cálculo das variáveis para seleção da máquina  injetora para a peça “visor 

transparente” (excerto da tela do computador). 

 

4.1.2 Estimativa do ciclo de injeção 

 A Figura 4.4 apresenta os indutores para cálculo do ciclo de injeção e os 

respectivos resultados. Dados da matéria prima e máquina injetora foram obtidos 

nas especificações técnicas fornecidas pelos fabricantes. O curso de extração foi 
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determinado pela altura da peça, sendo a escolha do valor do curso endereçado a 

uma base de porta moldes de mercado disponível na base de dados do modelo. 

Acesso e tempo para remoção da peça do molde foram estimados considerando a 

necessidade de retirada manual da injetora, visto a demanda de ausência de riscos 

e marcas de choque no produto. 

TEMPO DE RESFRIAMENTO (s) 4,18

Espessura de parede do produto (mm) 1,5
Temperatura de injeção (ºC) 300

Temperatura interior do molde (ºC) 90
Temperatura da peça após moldagem (ºC) 140

Condutividade térmica (W / m °K) 0,220
Capacidade de calor específico (J / g °K) 1,610

Coeficiente de segurança 10%

TEMPO ABERTURA, FECHAMENTO E EXTRAÇÃO (s) 16,81

Curso do sistema de extração (mm)                                                   20
Acesso para remoção da peça (mm) 200

Tempo de remoção do produto da máquina injetora (s) 8
Aceleração durante a abertura do molde (mm / s²) 30,0

Aceleração do sistema de extrator da máquina injetora (mm / s²) 30,0

CICLO DE INJEÇÃO (s) 21,48  
 
Figura  4.4 – Estimativa do ciclo de injeção para a peça “v isor transparente” (excerto da tela do 

computador). 

 

4.1.3 Estimativa do custo do molde 

 As características da peça a injetar e molde foram analisadas e definidas, e a 

estimativa realizada a partir do processamento dos dados pelo modelo. As variáveis 

determinantes da peça foram obtidas em seu modelo CAD e as do molde definidas 

através da realização de um esquema prévio onde foram elencados: dimensões, tipo 

de injeção, construção e refrigeração. Os custos por hora das operações de 

manufatura e os custos de matéria-prima, componentes padrão e serviços foram 

atribuídos a partir de estimativas de mercado, considerando manufatura e try-out do 

molde no mercado local (i.e. região sul do Brasil). Os indutores e resultados da 

estimativa são demonstrados na Figura 4.5. 
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E MOLDE

Volume externo do produto (mm³) 2.170,0 Injeção convencional X
Volume interno do produto (mm³) 490,0 Ø médio do canal de injeção (mm) 5

Area projetada externa do produto (mm²) 1.178,0 Comprimento total do canal de injeção  (mm) 128
Area projetada interna produto (mm²) 912,5 Injeção por bico quente 

Espessura média da parede (mm) 1,5 Ø do bico quente 
Altura do produto (mm) 4,5 Injeção por manifold 

Area projetada do macho (mm²) 5.995,0 Área do manifold (mm²) 
Área superficial do produto (mm²) 2.861,0 Espessura do manifold (mm) 

Curso de extração (mm) 20 Quant de bicos 
Curso de gaveta (mm) Ø dos bicos (mm)  

N° de cavidades do molde 4
Massa do molde (kg) 126

DIMENSÕES DO PRODUTO E MOLDE (mm) Quant. L C H Ø
Produto 15,5 76 4,5

Cavidade 2 110 109 40
Porta macho

Macho 2 110 109 40
Insertos
Gavetas

Placa porta cavidade 200 300 60
Placa porta macho 60

3° placa 0
Placa extratora 120

SISTEMA DE EXTRAÇÃO Ø médio ext Quant. Ext por placa
Ø extratores 4 31

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO Macho Cavidade Gaveta Pl porta cav Pl porta macho

Ø médio dos furos 6 6 6 6
Quant. 13 13 4 4

Profundidade média dos furos 70 70 150 150

Baixo Médio Alto Extremo
NÍVEL DE COMPLEXIDADE PRODUTO / MOLDE X

Erudido Polido Espelhado Texturizado
NÍVEL DE ACABAMENTO SUPERFICIAL X

CUSTOS DE MANUFATURA $/Hr Hrs $ Eficiência
Projeto 40,00 86 3.458,82 85%

Programação 40,00 11 425,96 85%
Fresa 30,00 109 3.271,54 90%

Fresa CNC 75,00 26 1.919,98 90%
Torno 30,00 20 606,69 90%

Furação 30,00 51 1.537,76 90%
Retífica 30,00 28 848,20 90%
Erosão 30,00 30 914,18 90%

Erosão a fio 90,00 15 1.316,67 90%
Polimento 15,00 56 835,20 80%

Montagem e ajustes 40,00 39 1.575,00 80%
Try-out 80,00 7 584,75 80%

Medição e controle 40,00 19 746,67 90%
Sub-total 498 18.041,42 87%

CUSTOS DE MATÉRIA PRIMA $/kg kg $
Porta molde (aço tipo 1) 5,00 121 604,05

Cavidades, machos, insertos e gavetas (aço tipo 2) 30,00 17 517,98
Guias e elementos sujeitos a desgaste (aço tipo 3) 15,00 5 78,33

Eletrodos pequenos (cobre) 50,00 0 0,50
Eletrodos grandes (grafite) 40,00 3 108,83

Tratamento térmico 15,00 19 284,77
Outros 0,00

Sub-total 1.594,46

CUSTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MERCADO $
Porta molde Fixações 200,00

Sistema de canal quente Texturização
Extratores 500,00 Outros 200,00
Sub-total

CUSTO TOTAL 20.535,88

CUSTOS ADICIONAIS % $
Custos de gestão do projeto 5,00% 1.026,79  Sugerido 5 a 10% do custo do molde

Margem de lucro do fornecedor 5,00% 1.026,79
Custos de transporte / importação 0,00

Impostos e taxas 18,00% 4.066,10

PREÇO ESTIMADO DO MOLDE 26.655,58

SISTEMA DE INJEÇÃO

900,00

Selecionar 
Porta molde

 
Figura  4.5 – Estimativa dos custos do molde para a peça “v isor transparente” (excerto da tela 

do computador). 
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4.1.4 Estimativa do custo da peça injetada 

 A Figura 4.6 apresenta os indutores utilizados para estimação dos custos da 

peça injetada e os respectivos resultados. Para a matéria-prima foi atribuído um 

valor médio do mercado local. Os custos horários de transformação foram estimados 

tomando a máquina injetora selecionada anteriormente. Já os custos de operação 

são estimados com base em custo mensal de 2.700 unidades financeiras por 

operador para 180 horas mensais. 

CUSTO DA MATÉRIA PRIMA ($/pç) 0,024

Custo do material ($ / kg) 12,00

CUSTO DA INJEÇÃO ($/pç) 0,075

Custo por hora da máquina injetora ($ / hr) 50,00

CUSTO DA MÃO DE OBRA P/ TRANSFORMAÇÃO ($/pç) 0,025

Percentual de dedicação do operador da injetora 100%
Custo por hora do operador da injetora ($ / hr) 15,00

Percentual de dedicação do operador adicional 10%
Custo por hora do operador adicional ($ / hr). 15,00

CUSTOS SECUNDÁRIOS DE PROCESSO ($/pç) 0,050

Custo unitário de embalagem ($ / pç) 0,01
Custo unitário de expedição ($ /pç) 0,02

Custo unitário de set-up e preparação do processo / outros custos ($ / 0,02
CUSTO DA PEÇA INJETADA ($/pç) 0,173

Margem de lucro do fornecedor 10%
Impostos e taxas 18,00%

PREÇO ESTIMADO DA PEÇA INJETADA ($/pç) 0,225

CUSTO DE AMORTIZAÇÃO DO MOLDE ($/pç) 0,013

Preço estimado do molde ($) 26.655,58
Vida útil do molde, ou período de duração do projeto (anos) 5

Volume de produção por ano (pçs / ano) 110.000

PREÇO ESTIMADO DA PEÇA INJETADA + AMORTIZAÇÃO ($/pç ) 0,238  
 

Figura  4.6 – Estimativa do custo da peça “visor transparen te” (excerto da tela do computador).  
 

4.1.5 ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS – VISOR TR ANSPARENTE 

 A análise da peça através de seu modelo em CAD possibilitou uma leitura 

precisa de suas características, sendo relevante para o processo de definição de 

custos. Embora simples, a peça típica escolhida para a aplicação descritiva permitiu 

explorar a maioria das funções do modelo. Tratando-se de uma peça real já 

industrializada, o processo original foi utilizado como parâmetro para a estimativa, e 

desta forma, a recuperação parcial de informações do desenvolvimento original 

permitiu a comparação com alguns dos dados estimados pelo modelo. Entre as 

informações recuperadas do desenvolvimento original constam a simulação da 
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injeção plástica realizadas no software Mold-flow e dados parciais do ciclo de injeção 

obtidos no try-out do molde e validação do processo. Os resultados da simulação em 

Mold-flow são apresentados na Figura 4.7 e Tabela 4.2. 

 
  Em relação ao ciclo total de injeção, foi observado pequeno desvio entre: o 

valor estimado pelo modelo, o valor obtido na simulação Mold-flow e o valor real 

obtido no try-out do molde. Embora os tempos de injeção, resfriamento, extração e 

remoção da peça da injetora não tenham sido registrados no try-out, a comparação 

entre os tempos estimados pelo modelo e os obtidos na simulação Mold-flow, 

demonstrou desvios aceitáveis neste contexto. Observa-se que neste caso, o ciclo 

de injeção apresentado pelo Mold-flow não corresponde exatamente à somatória 

dos tempos de injeção, resfriamento e extração, sendo que a diferença pode ser 

justificada pela leitura do tempo de resfriamento somente para a peça moldada, ou 

para toda a massa injetada: note-se a diferença entre o valor do tempo de 

     
Figura  4.7 – Simulação Mold-flow do tempo de injeção e resfriamento para a peça “vis or 

transparente”. 

Tabela  4.2 – Excerto dos resultados Mold-flow  para a peça “ visor 
transparente”  

Material Grade (tipo de material): Lexan LS1 
Max Injection Pressure (pressão de injeção max.): 180.00 MPa 

Mold Temperature (temperatura do molde): 82.00 deg.C 

Melt Temperature (temperatura da massa moldada): 293.00 deg.C 

Total Part Weight (massa de injeção): 13.27 g 

Injection Time (tempo de injeção): 0.76 sec 

Ejection Time (tempo de extração): 6.10 sec 

Cooling Time (tempo de resfriamento): 2.00 sec 

Cycle Time (ciclo de injeção): 10.73 sec 
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resfriamento informado na Tabela 4.2 (2 s.) e o valor da leitura gráfica na Figura 4.7 

(escala de cores em acordo com as regiões resfriadas). Quando ao ciclo total, 

incluindo a remoção manual da peça da injetora, observou-se também um desvio 

pequeno entre o valor estimado pelo modelo e valor real observado no try-out 

(tempo de remoção, não estimado pelo Mold-flow). Os resultados comparativos entre 

os três métodos são demonstrados e comentados na Tabela 4.3. 

 
  Quanto ao custo estimado para a peça, observou-se neste exemplo, que as 

participações mais relevantes foram dos custos de injeção e transformação, 

conforme apresentado na Figura 4.8. Estes elementos de custo são impactados 

diretamente pelo ciclo de injeção da peça, no qual as diferenças observadas na 

comparação entre dados do modelo e prática foram pequenos, demonstrando boa 

confiabilidade da estimativa do modelo neste contexto. 

Custo da matéria-
prima; 10%

Custo de amortização 
do molde; 6%

Margem de lucro do 
fornecedor, impostos e 

taxas; 22%

Custos secundários de 
processo; 21%

Custo da mão de obra 
para transformação; 

10%

Custo da injeção; 31%

 
Figura  4.8 – Composição de custos da peça “visor transpare nte” segundo estimativas do 

modelo. 
 

Tabela  4.3 – Comparação entre result ados estimados pelo modelo, simulação 
Mold-Flow e try-out do molde 

MODELO MOLD-FLOW TRY-OUT COMENTÁRIOS

Tempo de injeção (s) 0,48 0,76 Não registrado no try-out . Desvio de 58% em relação ao Mold-flow

Tempo de resfriamento (s) 4,18 2,00 Não registrado no try-out . Desvio de 52% em relação ao Mold-flow

Tempo de extração (s) 8,81 6,10 Não registrado no try-out . Desvio de 31% em relação ao Mold-flow

Ciclo de injeção (s) 13,47 10,73 13,80
Desvio de 15% em relação ao Mold-Flow
Desvio de 1% em relação ao Try-out

Tempo de remoção (s) 8,00 9,90

Necessidade de abertura da porta da injetora e retirada manual 
devido a necessidade de ausencia total de riscos nas peças 
moldadas.
Tempo não estimado pelo Mold-Flow . Desvio de 24% em relação ao 
try-out

Ciclo total (s) 21,47 10,73 23,70 Desvio de 10% em relação ao try-out
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4.2 CASO 2 – ESCOVA DENTAL 

 A peça objeto deste exemplo de aplicação é apresentada na Figura 4.9. Os 

principais fatores de influencia estão demonstrados na Tabela 4.4. 

 
Figura  4.9– Modelo e dimensões da peça “’escova dental”. 

 
Tabela  4.4 – Fatores de influência para a peça “escova den tal” 

FATOR VALOR UNIDADE
Volume do produto 6.805 mm³

Área superficial 4.540 mm²
Espessura média da parede 5,0 mm

Materia prima Polipropileno ---
Acabamento superficial Polimento espelhado ---

Volume de produção estimado 5.000.000 pçs / ano
Vida útil (ciclo de vida do produto) 5 Anos

Tipo de injeção
Câmara quente e canal secundário 
convencional. Entrada tipo laminar

---

Numero de cavidades do molde 24 ---  
 

4.2.1 Conceituação prévia do molde 

 A geometria do produto determinou a divisão do molde em apenas um plano de 

fechamento, dividindo o produto longitudinalmente em dois volumes 

aproximadamente iguais, moldados respectivamente por macho e cavidade.  O 

elevado volume de produção anual do produto induziu a um conceito de molde com 

canal quente, de vinte e quatro cavidades. Seis bicos quentes de injeção distribuem 

o material injetado de forma equilibrada em um canal secundário que alimenta as 

cavidades através de canais laminares de entrada. Os furos para alojar as cerdas da 

escova são moldados por vários pinos de diâmetro reduzido concentrados em uma 

pequena região do produto. Esta característica determina concentração da retenção 

do produto nesta região do macho, induzindo a riscos de deformação ou quebra 

durante a extração. Desta forma, a extração foi conceituada em duas etapas, sendo 

a primeira para remover o produto dos pinos, através de um sistema de extração por 

placa (terceira placa). E a segunda para remoção do produto do molde, através da 
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placa extratora acionada pelo sistema extrator da injetora. A grande espessura de 

parede do produto, as características da matéria-prima e o elevado número de 

cavidades do molde requerem um sistema de refrigeração eficiente para que o ciclo 

do molde não seja penalizado. Desta forma, o conceito prevê seis canais de 

refrigeração de diâmetro 8 mm no macho e quatro canais na cavidade. O conceito 

prevê o funcionamento da máquina em ciclo automático, sem necessidade de 

abertura da grade para remoção do produto, considerando a queda do galho por 

gravidade e a separação posterior dos produtos do galho através da quebra manual 

dos canais laminares.  A Figura 4.10 apresenta o conceito prévio do molde. 

 
Figura  4.10 – Conceituação do molde para a peça “escova de ntal” com 24 cavidades.  
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4.2.2 Seleção da máquina injetora e estimativa do c iclo de injeção  

 A partir da área projetada do molde, definida pela área projetada das cavidades 

e canais de injeção, foi determinada a força de fechamento do molde, indicando a 

necessidade de uma injetora superior a 135 toneladas. As dimensões do molde e a 

capacidade de injeção necessária calculada pelo modelo a partir da densidade da 

matéria-prima, diâmetro e curso da rosca de injeção obtidos no catálogo do 

fabricante (Tabela 4.5) determinaram a escolha final da injetora.  

 O ciclo de injeção foi estimado pelo modelo tomando como dados de entrada 

os elementos de processo definidos na conceituação prévia do molde e as 

características da matéria-prima.  A Figura 4.11 apresenta os indutores e resultados 

calculados pelo modelo. 

 

Tabela  4.5 – Características técnicas da injetora  para a peça “ escova dental ”  

 
Fonte: Enaiviv (2011).  
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4.2.3 Estimativa de custo do molde 

 A partir das características do produto e da conceituação prévia do molde, as 

variáveis determinantes para estimativa do custo do molde foram elencadas e 

informadas ao modelo. O roteiro de manufatura do molde prevê projeto e construção 

do molde em uma ferramentaria local (i.e. Curitiba) e a realização do try-out 

diretamente na empresa que realizará a injeção do produto. Desta forma, os custos 

por hora previstos no processo de manufatura do molde foram levantados e 

informados ao modelo, sendo considerados também índices de eficiência 

relacionados a cada operação. Custos de materiais, componentes de mercado e 

serviços foram estimados. Os indutores e resultados da estimativa de custo do 

molde são demonstrados na Figura 4.12. 

FORÇA DE FECHAMENTO (ton) 135

Área projetada de injeção (cm²) 433,40
Pressão de injeção (kgf / cm²). 250

MASSA DE INJEÇÃO (g) 176,5

Número de cavidades do molde (un) 24
Massa do produto (g) 7,0
Massa dos canais de injeção (g) 7,5

CAPACIDADE DO CILINDRO DE INJEÇÃO (g) 246

Densidade da matéria prima a injetar (g / cm³) 0,890
Curso máximo da rosca de injeção (cm) 22,0
Ø da rosca de injeção (cm) 4,0

TEMPO DE INJEÇÃO (s) 1,32

Volume de injeção (cavidades + canais em cm³) 198,30
Velocidade de injeção (cm/s) 12
Taxa de injeção (cm³/s) 151

TEMPO DE RECALQUE (s) 10,40

TEMPO DE RESFRIAMENTO (s) 30,01

Espessura de parede do produto (mm) 5,2
Temperatura de injeção (ºC) 220

Temperatura interior do molde (ºC) 35
Temperatura da peça após moldagem (ºC) 90

Condutividade térmica (W / m °K) 0,220
Capacidade de calor específico (J / g °K) 1,800

Coeficiente de segurança 10%

TEMPO ABERTURA, FECHAMENTO E EXTRAÇÃO (s) 7,60

Curso do sistema de extração (mm)                                                   18
Acesso para remoção da peça (mm) 80

Tempo de remoção do produto da máquina injetora (s) 0
Aceleração durante a abertura do molde (mm / s²) 20,0

Aceleração do sistema de extrator da máquina injetora (mm / s²) 20,0

CICLO DE INJEÇÃO (s) 38,93
Figura  4.11 –  Cálculo das variáveis para seleção da máquina injet ora e estimativa do ciclo de 

injeção para a peça “escova dental” (excerto da tel a do computador). 
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E MOLDE

Volume externo do produto (mm³) 8.171,0 Injeção convencional 
Volume interno do produto (mm³) 246,0 Ø médio do canal de injeção (mm) 7

Area projetada externa do produto (mm²) 1.642,0 Comprimento do canal de injeção  (mm) 220
Area projetada interna produto (mm²) 68,4 Injeção por bico quente 

Espessura média da parede (mm) Ø do bico quente 
Altura do produto (mm) 6,5 Injeção por manifold X

Area projetada do macho (mm²) 68,4 Área do manifold (mm²) 29.220
Área superficial do produto (mm²) 4.653,0 Espessura do manifold (mm) 61

Curso de extração (mm) 18 Quant de bicos 6
Curso de gaveta (mm) Ø dos bicos (mm)  27

N° de cavidades do molde 24
Massa do molde (kg) 776

DIMENSÕES DO PRODUTO E MOLDE (mm) Quant. L C H Ø
Produto 12,3 170 6,5

Cavidade 2 160 440 39
Porta macho

Macho 2 160 440 39
Insertos 816 3,5 1,6
Gavetas

Placa porta cavidade 440 540 61
Placa porta macho 60

3° placa 61
Placa extratora 316

SISTEMA DE EXTRAÇÃO Ø médio ext Quant. Ext por placa
Ø extratores 3 30 X

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO Macho Cavidade Gaveta Pl porta cav Pl porta macho

Ø médio dos furos 8 8 12 12
Quant. 6 4 8 12

Profundidade média dos furos 160 160 90 90
Baixo Médio Alto Extremo

NÍVEL DE COMPLEXIDADE PRODUTO / MOLDE X
Erudido Polido Espelhado Texturizado

NÍVEL DE ACABAMENTO SUPERFICIAL X
CUSTOS DE MANUFATURA $/Hr Hrs $ Eficiência

Projeto 25,00 227 5.682,35 85%
Programação 25,00 27 670,84 85%

Fresa 25,00 193 4.828,84 90%
Fresa CNC 50,00 101 5.068,57 90%

Torno 25,00 77 1.925,74 90%
Furação 25,00 74 1.845,39 90%
Retífica 25,00 37 928,27 90%
Erosão 25,00 144 3.609,46 90%

Erosão a fio 90,00 0 0,00 90%
Polimento 25,00 274 6.842,65 80%

Montagem e ajustes 35,00 100 3.491,25 80%
Try-out 35,00 17 612,30 80%

Medição e controle 25,00 75 1.866,67 90%
Sub-total 1.347 37.372,33 87%

CUSTOS DE MATÉRIA PRIMA $/kg kg $
Porta molde (aço tipo 1) 5,00 734 3.671,27

Cavidades, machos, insertos e gavetas (aço tipo 2) 20,00 96 1.918,42
Guias e elementos sujeitos a desgaste (aço tipo 3) 15,00 13 190,53

Eletrodos pequenos (cobre) 50,00 0,03 1,59
Eletrodos grandes (grafite) 40,00 5,1 202,90

Tratamento térmico 15,00 96 1.444,19
Outros 0,00

Sub-total 7.428,90
CUSTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MERCADO $

Porta molde Fixações 200,00
Sistema de canal quente 6.500,00 Texturização

Extratores 700,00 Outros 150,00
Sub-total

CUSTO TOTAL 52.351,23
CUSTOS ADICIONAIS % $

Custos de gestão do projeto 5,00% 2.617,56 Sugerido 5 a 10% do custo do molde
Margem de lucro do fornecedor 5,00% 2.617,56

Custos de transporte / importação 0,00
Impostos e taxas 18,00% 10.365,54

PREÇO ESTIMADO DO MOLDE 67.951,90

SISTEMA DE INJEÇÃO

7.550,00

Selecionar 
Porta molde

 
 
Figura  4.12 – Estimativa dos custos do molde para a peça “ escova dental” (excerto da tela do 

computador).  
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 Massas e custos dos componentes do molde foram estimados pelo modelo a 

partir das dimensões e características construtivas estabelecidas na conceituação 

prévia do molde.  

 Neste caso de aplicação, as dimensões do molde estão fora de um padrão de 

mercado. A partir da informação de largura e comprimento do molde, espessura de 

placas, curso de extração, diâmetro de colunas, buchas e fixações, o modelo 

realizou a estimativa de dimensão dos outros componentes do porta-molde. 

 A valoração dos materiais foi realizada conforme custos por kg informados ao 

modelo, conforme demonstrado na Figura 4.12. A Figura 4.13 apresenta indutores e 

resultados do cálculo das massas. 

MATERIAIS Quant. L C H Ø Bruto Líquido
Placa base superior 1 440 540 30 7.938.117 7,85E-06 62,3 56,0 Tipo 1 5,00 311,57
3° placa 1 440 540 61 15.395.136 7,85E-06 120,9 113,8 Tipo 1 5,00 604,26
Placa porta cavidade 1 440 540 61 15.395.136 7,85E-06 120,9 113,8 Tipo 1 5,00 604,26
Placa porta macho 1 440 540 60 15.154.587 7,85E-06 119,0 111,9 Tipo 1 5,00 594,82
Placa suporte 1 440 540 73 18.281.724 7,85E-06 143,5 136,2 Tipo 1 5,00 717,56
Contra placa extratora 1 440 316 20 3.250.291 7,85E-06 25,5 21,8 Tipo 1 5,00 127,57
Placa extratora 1 440 316 28 4.380.827 7,85E-06 34,4 30,6 Tipo 1 5,00 171,95
Placa base inferior 1 440 540 30 7.938.117 7,85E-06 62,3 56,0 Tipo 1 5,00 311,57
Calço 2 440 58 70 1.972.679 7,85E-06 31,0 28,0 Tipo 1 5,00 154,86
Coluna guia 4 250 25 155.786 7,85E-06 4,9 3,9 Tipo 3 15,00 73,38
Bucha guia 4 60 40 91.489 7,85E-06 2,9 2,4 Tipo 3 15,00 43,09
Bucha guia 3° placa 4 61 40 92.941 7,85E-06 2,9 2,4 Tipo 3 1 5,00 43,78
Coluna guia placa extratora 4 170 14 39.268 7,85E-06 1,2 0,8 Tipo 3 15,00 18,50
Bucha guia placa extratora 4 48 22 25.035 7,85E-06 0,8 0,6 Tipo 3 15,00 11,79
Calço placa extratora 4 4 20 2.908 7,85E-06 0,1 0,0 Tipo 1 5,00 0,46
Suporte pilar 2 70 45 132.098 7,85E-06 2,1 1,7 Tipo 1 5,00 10,37
Puxador 4 182 16 52.453 7,85E-06 1,6 1,1 Tipo 1 5,00 8,24
Limitador de curso 4 181 16 52.169 7,85E-06 1,6 1,1 Tipo 1 5,00 8,19
Coluna p/ extração por placa 4 151 25 94.826 7,85E-06 3,0 2,3 Tipo 1 5,00 14,89
Bucha p/ extração por placa 4 60 40 91.489 7,85E-06 2,9 2,4 Tipo 1 5,00 14,36
Anel de centragem 1 47 100 416.615 7,85E-06 3,3 2,9 Tipo 1 5,00 16,35
Bucha de injeção 1 91 7,85E-06 Tipo 2 20,00
Cavidade 2 160 440 39 3.032.778 7,85E-06 47,6 43,1 Tipo 2 20,00 952,29
Porta macho 7,85E-06 Tipo 2 20,00
Macho 2 160 440 39 3.032.778 7,85E-06 47,6 43,1 Tipo 2 20,00 952,29
Eletrodo para cavidade 24 12 170 15 47.644 2,24E-06 2,6 1,7 Grafite 40,00 102,45
Eletrodo para macho 24 12 170 15 46.710 2,24E-06 2,5 1,6 Grafite 40,00 100,45
Eletrodo para canal de injeção 12 4 4 269 9,86E-06 0,0 0,0 Cobre 50,00 1,59
Inserto 816 4 2 108 7,85E-06 0,7 0,0 Tipo 2 20,00 13,84
Gaveta 7,85E-06 Tipo 2 20,00
Guia da gaveta 7,85E-06 Tipo 3 15,00
Cunha 7,85E-06 Tipo 3 15,00
Placa deslize 7,85E-06 Tipo 3 15,00
Pino de acionamento gaveta 63 7,85E-06 Tipo 3 15,00
Acoplamento extração 62 7,85E-06 Tipo 1 5,00

848,0 779,3 5.984,71
Peso total do molde 775,9

P
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M
ol

de

$
Peso (kg)Volume 

(mm³)
Densidade 
(kg/mm³)

Material $/kg

 
Figura  4.13– Cálculo das massas e custos dos componentes d o molde para a “escova dental” 

(excerto da tela do computador). 
 

 A massa total do molde calculada pelo modelo e o nível de complexidade 

atribuído como baixo induziram a estimativa dos tempos para realização do projeto, 

montagem e ajustes, try-out e atividades de controle para aprovação do molde 

conforme demonstrado na Figura 4.14. 
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PROJETO
Moldes 

pequenos
Moldes 
médios

Moldes 
grandes

Massa do molde (kg) < 150 150 a 650 > 650
Projeto preliminar 24 40 48
Detalhamento 40 80 120
Validação e correções 6 12 16
Sub-total 70 132 184
Fator de risco 5% 5% 5%
Total 74 139 193

MONTAGEM E AJUSTES
Moldes 

pequenos
Moldes 
médios

Moldes 
grandes

Ajustes de preparação montagem 16 32 48
Montagem 6 8 12
Ajuste do fechamento 8 12 16
Sub-total 30 52 76
Fator de risco 5% 5% 5%
Total 32 55 80

Etapa do try-out
Quant. pçs. a 
produzir (ex.)

Produção 
horária (ex.)

TRY-OUT
Moldes 

pequenos
Moldes 
médios

Moldes 
grandes

Tempo de ajuste 2,0 4,0 8,0
Tempo de produção (exemplo)
Tempo de ajuste 1,0 1,5 2,0
Tempo de produção (exemplo)
Tempo de ajuste 0,5 1,0 1,5
Tempo de produção (exemplo)
Tempo de ajuste 0,3 0,5 0,8
Tempo de produção (exemplo)
Sub-total 4,2 7,5 12,7
Fator de risco 10% 10% 10%
Total 4,6 8,2 14,0

MEDIÇÃO E CONTROLE
Moldes 

pequenos
Moldes 
médios

Moldes 
grandes

Medição do molde 4 8 16
Medição do lote de ajuste 4 8 16
Medição do lote de capabilidade 1 2 4 8
Medição do lote de capabilidade 2 2 4 8
Medição do lote de capabilidade 3 4 8 16
Sub-total 16 32 64
Fator de risco 5% 5% 5%
Total 16,8 33,6 67,2

2219

2219

2219

2219

0,11

0,23

Lote de ajuste

Lote de capabilidade 1

Lote de capabilidade 2

Lote de capabilidade 3

50

250

250

500

0,02

0,11

Figura  4.14– Estimativa das atividades de projeto, montage m, ajustes, try-out do molde e 
controle para a “escova dental” (excerto da tela do  computador). 

 

 Através do processo padrão de manufatura atribuído pelo modelo, os tempos 

para as operações mecânicas de manufatura dos componentes do molde foram 

estimadas pelo modelo conforme apresentado na Figura 4.15.   

 Os tempos para cada operação padrão de manufatura foram calculados a partir 

das dimensões dos componentes e parâmetros de manufatura particulares a cada 

operação. A Figura 4.16 demonstra os indutores e resultados para a operação de 

fresar superfície, atribuída às cavidades, machos e eletrodos. 
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COMPONENTES Quant.
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Placa base superior 1 1,7 2,3 0,7
3° placa 1 1,7 2,4 0,5
Placa porta cavidade 1 1,7 2,4 40,9 1,9 0,6 1,3
Placa porta macho 1 1,7 2,4 36,3 1,9 7,8 1,9
Placa suporte 1 1,7 2,4 1,3 9,3
Contra placa extratora 1 1,7 2,0 0,4 3,1
Placa extratora 1 1,7 2,0 0,7
Placa base inferior 1 1,7 2,3 1,2
Calço 2 3,1 3,4 0,8
Coluna guia 4 4,9 0,4
Bucha guia 4 3,7 0,3
Bucha guia 3° placa 4 3,7 0,4
Coluna guia placa extratora 4 4,8 0,3
Bucha guia placa extratora 4 2,6 0,3
Calço placa extratora 4 1,2
Suporte pilar 2 0,7
Puxador 4 4,5
Limitador de curso 4 4,5
Coluna p/ extração por placa 4 3,5 1,3
Bucha p/ extração por placa 4 2,8 1,3
Anel de centragem 1 1,2 0,6
Bucha de injeção 1 0,2 0 0,0
Cavidade 2 3,2 3,6 21,7 0,8 0,4 3,1 61,2 0,0 109,5
Porta macho 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Macho 2 0,0 3,2 3,6 0 21,7 0,8 6,6 4,4 68,8 0,0 109,5
Eletrodo para cavidade 24 0,0 36,7 23,9 8,0
Eletrodo para macho 24 0,0 36,7 23,9 8,0
Eletrodo para canal de injeção 12 3,0
Inserto 816 28,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gaveta 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Guia da gaveta 0 0,0 0,0 0,0
Cunha 0 0,0 0,0 0,0
Placa deslize 0 0,0 0,0 0,0
Pino de acionamento gaveta 0 0,0 0
Acoplamento extração 0 0,0

69,3 96,6 28,9 4,6 77,2 91,2 27,7 26,9 1,0 10,8 129,9 0,0 219,0
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Figura  4.15– Processo padrão atribuído pelo modelo para manufatu ra dos componentes do 

molde para a peça “escova dental” (excerto da tela do computador). 

4.2.4 Estimativa de custo da peça injetada 

INDUTOR / PROCESSAMENTO UNIDADE SÍMBOLO

Ø fresa mm d 6,0 2,0 6,0 2,0 6,0 2,0 6,0 2,0
Ø efetivo de corte mm de 3,6 1,2 3,6 1,2 3,6 1,2 3,6 1,2
Vel corte m/min Vc 80,0 120,0 80,0 120,0 80,0 120,0 80,0 120,0
Rotação rpm n 4.244,1 19.098,5 4.244,1 19.098,5 4.244,1 19.098,5 4.244,1 19.098,5
Num dentes un z 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
Avanço a cada dente da fresa mm fz 0,15 0,02 0,15 0,02 0,15 0,02 0,15 0,02
Vel avanço mm/min Vf 1.273,2 286,5 1.273,2 286,5 1.273,2 286,5 1.273,2 286,5
Profundidade de corte mm a 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2

Taxa de remoção superficial mm²/min Trs 1.833,5 137,5 1.833,5 137,5 1.833,5 137,5 1.833,5 137,5
Taxa de remoção volumétrica mm³/min Trv 1.100,1 27,5 1.100,1 27,5 1.100,1 27,5 1.100,1 27,5

Volume externo do produto mm³ Vep 
Volume interno do produto mm³ Vip 

Area projetada externa do produto mm² Ape 
Area projetada interna produto mm² Api 

Espessura média da parede mm e 0,0
Altura do produto mm H 

Area projetada do macho / eletrodo mm² Apm 
Área superficial do produto mm² As 

Sobremetal mm Sb 0,5 0,5 0,5 0,5

Volume de remoção do macho 
ou eletrodo

mm³ Vrm 198,6 2.326,5 2.710,3 1.163,3 246,0 2.326,5

Volume de remoção da cavidade mm³ Vrc 8.171,0 2.326,5

Tempo para desbaste min Tdf 7,4 0,2 2,5 0,2
Tempo para acabamento min Taf 84,6 84,6 42,3 84,6

Tempo preparação hr Tpr 0,25 0,25 0,25 0,25
Tempo total Tfr 

4.653,0

Eletrodo para 
macho 

0,9 0,9

4.653,0

6,5

Eletrodo para 
cavidade

246,0
1.642,0

68,4

Cavidade Macho

8.171,0

1.642,0

6,5

8.171,0 8.171,0
246,0

68,4
4.653,0

6,5
2.091,0

1,0 1,0

4.653,0

Figura  4.16– Cálculo dos tempos da operação para fresar superfíc ies do molde para a peça 
“escova dental” (excerto da tela do computador). 
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 A Figura 4.17 apresenta os indutores utilizados para estimação dos custos da 

peça injetada e os respectivos resultados. Para a matéria-prima foi atribuído um 

valor médio do mercado local (i.e. Curitiba). Os custos horários de transformação 

foram estimados tomando a máquina injetora selecionada anteriormente e os custos 

de operação estimados com base em custo mensal de 1.800 unidades financeiras 

por operador para 180 horas mensais. 

CUSTO DA MATÉRIA PRIMA ($/pç) 0,042

Custo do material ($ / kg) 6,00

CUSTO DA INJEÇÃO ($/pç) 0,018

Custo por hora da máquina injetora ($ / hr) 40,00

CUSTO DA MÃO DE OBRA P/ TRANSFORMAÇÃO ($/pç) 0,005

Percentual de dedicação do operador da injetora 100%
Custo por hora do operador da injetora ($ / hr) 10,00

Percentual de dedicação do operador adicional 10%
Custo por hora do operador adicional ($ / hr). 10,00

CUSTOS SECUNDÁRIOS DE PROCESSO ($/pç) 0,030

Custo unitário de embalagem ($ / pç) 0,01
Custo unitário de expedição ($ /pç) 0,01

Custo unitário de set-up e preparação do processo / outros custos ($ / pç) 0,01
CUSTO DA PEÇA INJETADA ($/pç) 0,095

Margem de lucro do fornecedor 10%
Impostos e taxas 18,00%

PREÇO ESTIMADO DA PEÇA INJETADA ($/pç) 0,124

CUSTO DE AMORTIZAÇÃO DO MOLDE ($/pç) 0,003

Preço estimado do molde ($) 67.951,90
Vida útil do molde, ou período de duração do projeto (anos) 5

Volume de produção por ano (pçs / ano) 5.000.000
PREÇO ESTIMADO DA PEÇA INJETADA + AMORTIZAÇÃO ($/pç ) 0,126  

 
Figura  4.17 – Estimação do custo da peça “escova dental” ( excerto da tela do computador). 

 

4.2.5 ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS – ESCOVA D ENTAL 

 Este caso agregou às estimativas demandadas do modelo, variáveis diferentes 

em relação ao anterior: i/ alto volume de produção, ii/ número elevado de cavidades, 

iii/ sistema de canal quente para moldagem do produto, iv/ grande espessura de 

parede; v/ ciclo sem interrupção para remoção manual da peça; e vi/ manufatura do 

molde utilizando dimensões de porta-molde fora do padrão de mercado. 

 Uma particularidade deste caso foi o desenvolvimento do processo amparado 

por uma experiência anterior sólida em um molde similar de vinte cavidades já em 

funcionamento, significando capitalização da experiência para o novo 

desenvolvimento e abordagem de risco baixa. 

 Neste caso, não foram realizadas simulações de injeção por Mold-flow. 

Entretanto, o desenvolvimento do processo foi acompanhado desde o projeto do 
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molde até o try-out, permitindo comparações entre resultados estimados pelo 

modelo e resultados de campo de forma ampla. As Figuras 4.18 e 4.19 mostram 

etapas de manufatura, try-out do molde e processamento da peça. Os resultados 

comparativos são apresentados na Tabela 4.6. 

Tabela  4.6 – Comparação dos tempos de manufatura estimado pelo modelo e 
real 

MODELO TRY-OUT COMENTÁRIOS

Tempo de injeção (s) 1,32 10,00
Tempo registrado no try-out  inclui fase de injeção e de recalque.
Identificado potencial de aumentar canais de injeção para melhorar 
qualidade da peça e tempo de ciclo

Tempo de resfriamento (s) 30,01 25,00

Tempo de resfriamento registrado no try-out  considerou início do 
resfriamento após fim da fase de recalque.
Identificado potencial de reduzir temperatura da água de 
refrigeração do molde de -12°C para -10°C para redu zir tempo de 
resfriamento.

Tempo de extração (s) 7,60 6,00 Desvio de 21% em relação ao try-out

Ciclo de injeção (s) 38,93 41,00 Desvio de 5% em relação ao try-out

Tempo de remoção (s) 0,00 0,00 Tempo inexistente. Remoção realizada por queda livre da peça

Ciclo total (s) 38,93 41,00 Desvio de 5% em relação ao try-out  
 

 
Figura  4.18 – Manufatura do molde para a “escova dental” c om 24 cavidades. 
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Figura  4.19 – Fases do processo para manufatura da peça “e scova dental”. 

 

 No exemplo de estimativa de custo explorado nesta aplicação descritiva do 

modelo, observou-se que as participações mais relevantes foram dos custos da 

matéria-prima e custos secundários de processo, conforme apresentado na Figura 

4.20.  

 As estimativas de custo providas pelo modelo indicam um processo adequado 

a um produto de alto volume demonstrando custos de amortização do molde, injeção 

e transformação otimizados. A elevada participação do custo da matéria prima no 

produto denota a importância da aplicação do sistema de canal quente para redução 

de perdas devido à reciclagem dos canais. 
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Custo de amortização 
do molde; 2%

Margem de lucro do 
fornecedor, impostos 

e taxas; 22%

Custos secundários 
de processo; 24%

Custo da mão de obra 
para transformação; 

4%

Custo da injeção; 14%

Custo da matéria-
prima; 34%

 
Figura  4.20 – Composição de custos da peça “escova dental”  segundo estimativas do modelo.  
 

4.3 CASO 3 – CAIXA DE ISOLAMENTO ELÉTRICO 

  Este exemplo de aplicação tem foco na estimativa do ciclo de injeção para 

comparação posterior com o ciclo real, tendo como único objetivo a verificação da 

confiabilidade do modelo quanto à estimativa do ciclo de injeção. Para tanto, em um 

levantamento de campo, foi selecionada uma peça já em regime de produção 

seriada. As características da peça, matéria-prima, molde, e máquina injetora reais 

foram utilizados no modelo para realização da estimativa do ciclo de injeção. A peça 

objeto deste exemplo de aplicação é apresentada na Figura 4.21. Os principais 

fatores de influencia estão demonstrados na Tabela 4.7.  

 
Figura  4.21– Detalhes e dimensões da peça “caixa de isolam ento elétrico”. 
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Tabela  4.7 – Fatores de influência para a peça “caixa de i solamento elétrico” 
FATOR VALOR UNIDADE

Volume do produto 4.333 mm³
Volumes dos canais de injeção 7.750 mm³

Espessura média da parede 1,0 mm
Materia prima Policarbonato ---

Acabamento superficial Polido ---
Tipo de injeção Convencional, entrada tipo laminar ---

Numero de cavidades do molde 8 ---  
 

4.3.1 Seleção da máquina injetora e estimativa do c iclo de injeção  

 A verificação da força de fechamento mínima necessária foi realizada 

considerando a área projetada do molde (cavidades e canais) e a pressão de 

injeção. 

 A massa de injeção foi calculada em função da massa real da peça e canais. E 

a taxa de injeção calculada a partir do diâmetro da rosca da injetora utilizada e 

velocidade de injeção. O ciclo de injeção foi então estimado pelo modelo , conforme 

apresenta a Figura 4.22.  

FORÇA DE FECHAMENTO (ton) 35

Área projetada de injeção (cm²) 46,77
Pressão de injeção (kgf / cm²). 604

MASSA DE INJEÇÃO (g) 50,9

Número de cavidades do molde (un) 8
Massa do produto (g) 5,2
Massa dos canais de injeção (g) 9,3

CAPACIDADE DO CILINDRO DE INJEÇÃO (g) 518

Densidade da matéria prima a injetar (g / cm³) 1,200
Curso máximo da rosca de injeção (cm) 22,0
Ø da rosca de injeção (cm) 5,0

TEMPO DE INJEÇÃO (s) 0,18
Volume de injeção (cavidades + canais em cm³) 42,42
Velocidade de injeção (cm/s) 12
Taxa de injeção (cm³/s) 236

TEMPO DE RECALQUE (s) 2,00

TEMPO DE RESFRIAMENTO (s) 3,22

Espessura de parede do produto (mm) 1,0
Temperatura de injeção (ºC) 300

Temperatura interior do molde (ºC) 90
Temperatura da peça após moldagem (ºC) 100

Condutividade térmica (W / m °K) 0,220
Capacidade de calor específico (J / g °K) 1,610

Coeficiente de segurança 10%

TEMPO ABERTURA, FECHAMENTO E EXTRAÇÃO (s) 16,81

Curso do sistema de extrator (mm)                                                   20
Acesso para remoção da peça (mm) 200

Tempo de remoção do produto da máquina injetora (s) 8
Aceleração durante a abertura do molde (mm / s²) 30,0

Aceleração do sistema de extrator da máquina injetora (mm / s²) 30,0

CICLO DE INJEÇÃO (s) 20,21  
Figura  4.22 – Estimativa do ciclo de injeção da peça “caix a de isolamento elétrico”. 
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4.3.2 ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS – CAIXA DE  ISOLAMENTO 

ELÉTRICO 

 Este caso teve por objetivo a comparação entre ciclo de injeção estimado pelo 

modelo e ciclo real de uma peça em regime de produção seriada de modo a verificar 

o grau de confiabilidade do modelo quanto à estimativa do ciclo, visto que este é um 

elemento relevante nas estimativas de custo de peças injetadas em plástico. 

 Destacam-se algumas características da peça selecionada para esta análise: i/ 

dimensões reduzidas; ii/ espessuras de parede pequenas e de dimensões variadas 

ao longo da peça; iii/ material de difícil processamento (policarbonato); iv/ ausência 

de remoção manual da peça da injetora, a qual possibilita uma leitura de ciclo 

regular. A Figura 4.23 apresenta o molde, canal de injeção e peça moldada deste 

caso. 

  
Figura  4.23 – Caixa de isolamento elétrico: Molde, canal d e injeção e peça moldada. 
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 A Tabela 4.8 apresenta o valor de ciclo de injeção obtido na estimativa 

realizada pelo modelo, comparado ao valor do ciclo real observado no processo de 

produção seriada da peça. É importante observar neste caso, que o ciclo real já 

passou por uma otimização durante o try-out e fase inicial de produção, podendo ser 

considerado estável. O pequeno desvio observado entre o ciclo estimado e real 

denota bom grau de confiabilidade do modelo para a estimação do ciclo de injeção. 

 

4.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 O modelo é abrangente ao constituir um roteiro para estimativa que aborda de 

forma integrada aspectos técnicos do produto e do processo, relacionando-os a 

fatores de risco e de custo. Esta abordagem, além de facilitar o trabalho de 

estimativa, guia o processo de desenvolvimento de peças injetadas em plástico, 

promovendo integração entre produto, processo e manufatura, e induz a reflexões 

técnicas e econômicas importantes para as decisões de projeto. 

 Entretanto, o modelo demanda grande esforço na busca dos indutores para 

consolidação das estimativas de custo.   

 Apenas um processo padrão é estabelecido para estimativa dos custos de 

manufatura do molde de injeção. Embora este processo represente a maioria dos 

casos, resta uma lacuna para processos de manufatura diferentes (e.g. moldes 

protótipos em resina, moldes com corpos fundidos e moldes manufaturados com 

processos alternativos de alta tecnologia). 

 Embora a necessidade de conhecimento técnico específico sobre o processo 

de injeção e projeto de moldes seja minimizada com a sistematização proposta pelo 

modelo, ela permanece sendo importante para a realização de estimativas 

consistentes. 

 Durante a aplicação do modelo, estas particularidades devem ser levadas em 

consideração atentamente. 

Tabela  4.8 – Comparação entre ciclo de injeção real e estimado pelo modelo  
MODELO PRODUÇÃO COMENTÁRIOS

Ciclo de injeção (s) 20,21 19,00

Desvio de 6% em relação ao ciclo real de produção.
Método de extração observado em produção, idêntico ao 
utilizado para estimativa no modelo (abertura da injetora e 
remoção manual do galho com peças moldadas)
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 Realizando uma análise crítica do modelo aqui proposto, observa-se que este 

contribui para a sistematização do processo de estimativa de custos de peças 

injetadas em plástico. Acatando as limitações citadas, acredita-se que o modelo é 

consistente com a realidade de casos práticos e facilita o processo de realização das 

estimativas 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

5.1 CONCLUSÕES 

 O presente modelo aborda a estimativa de custos como suporte ao 

desenvolvimento de peças injetadas em plástico de forma sistemática, 

fundamentando a definição dos diversos componentes do custo de desenvolvimento 

na literatura técnica relacionada, bem como no conhecimento presente em empresas 

especializadas do segmento.  

 O método proposto permite realizar a estimativa considerando todos os 

elementos representativos à formação do custo, constituindo um roteiro para análise 

dos indutores relevantes ao desenvolvimento do processo e manufatura.   

 A estimativa de custos, segundo a abordagem proposta é realizada através da 

valoração dos elementos técnicos de matéria-prima, processo e manufatura que 

compõe o custo do produto. Esta abordagem de valoração de custos baseada em 

parâmetros técnicos permite reconhecer a origem dos custos e compará-los aos 

reais em diferentes cenários econômicos, bem como, em diversas moedas e 

contextos de mercado. 

 Considera-se que o modelo forneceu os parâmetros técnicos quantitativos e 

qualitativos necessários à estimativa de custo. A análise comparativa de resultados 

técnicos conduzidas nos três casos de aplicação prática, demonstraram desvios 

pequenos em relação aos estimados pelo modelo. 

 Desta forma, considera-se que a valoração dos parâmetros técnicos estimados 

através da consulta das taxas de custeio para manufatura (i.e. custo/hora por 

operação de manufatura), custos de materiais (i.e. custo/kg de materiais) e serviços 

em fontes confiáveis no mercado permite a estimativa de custo da peça injetada com 

margem de erro reduzida. 

 A parcela de participação dos elementos que constituem o custo da peça 

injetada é variável de acordo com as características de cada peça, processo, molde 

e contextos econômicos do mercado. A identificação dos custos mais 

representativos da peça injetada através da estimativa durante o projeto do 

produto/processo permite a realimentação do projeto, endereçando a um 
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desenvolvimento adequado e econômico. A abordagem de estimativa orientada por 

parâmetros técnicos do produto e processo permite fixar os tempos e materiais para 

a manufatura como indutores dos custos e simular o impacto da variação das taxas 

de custeio ao longo do desenvolvimento do produto e processo. Desta forma, 

considera-se o objetivo do presente trabalho atingido. 

  

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Esta seção tem por objetivo propor possíveis investigações futuras que possam 

aprimorar o modelo e ferramenta aqui apresentados, bem como, sugerir outras 

pesquisas e levantamentos de campo que possam contribuir para o aperfeiçoamento 

dos aspectos de análise de custos e prazos, durante o desenvolvimento do produto. 

Neste sentido, são sugeridos os seguintes trabalhos futuros: 

a- Teste de usabilidade do presente modelo; 

b- Ensaio de campo, focado em manufatura do molde de injeção para 

comparação detalhada entre resultados estimados pelo modelo e reais; 

c- Análise do ciclo de injeção e levantamento de campo, orientado a comparação 

detalhada dos tempos de cada fase de injeção em relação aos resultados 

estimados pelo modelo; 

d- Desenvolvimento de um programa em plataforma da internet (web-based) 

baseado no método apresentado no modelo proposto neste trabalho; 

e- Retrabalhar o software de simulação para que este seja utilizado por vários 

tipos de empresa de forma simples e direta; 

f- Modelo para estimativa de custo de peças estampadas e ferramentas; 

g- Método para controle de custos e prazos de projeto e construção de 

ferramentas de estampagem e moldes de injeção. 
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