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RESUMO

Devido a necessidade de adaptação ao mercado atual globalizado, faz
essencial o esforço referente as empresas participantes da cadeia de fabricantes de
autopeças desenvolverem vantagens competitivas, de maneira que as possam se
valer dessas vantagens frente à concorrência. Este trabalho visa o estudo da
viabilidade da alteração da composição da matéria prima utilizada em componentes
dos sistemas automotivos aplicando a eles novos conceitos e materiais de
engenharia. Atualmente o componente para se dar partida em veículos automotivos,
fabricado pelas industrias de autopeças, são produzidos utilizando um material
metálico, da classe Zamac, ou com o material polimérico, da classe PBT (Poli
(Tereftalato de Butileno)). Este estudo analisou a possibilidade de reutilizar os
resíduos do processo de injeção plástica do PBT na produção da mesma peça, de
forma a disponibilizar uma vantagem competitiva à indústria. Esta proposta é para a
indústria uma possibilidade de redução de custo com matéria prima. Para o mercado
esta proposta apresenta um produto competitivo, inovador, além da vantagem na
redução de produção de resíduos para o meio ambiente. As conclusões limitadas às
restrições da metodologia e com o apoio da revisão bibliográfica mostraram uma
possibilidade à indústria de obter vantagens competitivas com o processo de
reciclagem.

Palavras Chaves: Poli Tereftalato de Butileno; Reciclagem; Redução de Custo;
Vantagem Competitiva; Zamac.

ABSTRACT
Application of Poly Butylene Terephthalate with 30% Fiberglass plus Added up
to 30% of Recycled Material in Ignition Switch
The need to adapt to the current global market, the effort related is essential to
companies participating in the chain of auto parts manufacturers develop competitive
advantages, so that may well make use of these advantages over the competition.
This work aims to study the feasibility of changing the composition of the raw
materials used in components of automotive systems, applying new concepts and
materials engineering . Currently the component to used to starting in vehicles
manufactured by the auto parts industries, are produced using a material Zamak
metal class, or with the polymeric material the class PBT ( poly ( butylene
terephthalate ). Thus, this study examined the possibility of reusing the waste of
plastic injection of PBT in the production process of the same piece, in order to
provide a competitive advantage to industry. This proposal is for the industry a
chance to reduce raw material cost , and for market for this proposal presents a
competitive, innovative product, besides the advantage in the reduction of waste to
the environment. The findings limited to the restrictions of the methodology and with
the support of the literature, showed the industry possibility in to get competitive
advantage in the recycling process.

Keywords: Competitive Advantage; Polymer, Poly Butylene Terephthalate; Recycling;
Cost Reduction; Zamak.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo foi realizado com o seu foco nas indústrias de autopeças, onde
desenvolvimento deste estudo analisou vários tópicos de maneira a delinear suas
condições de contorno que serão descritos ao longo do trabalho. O Capítulo 1
apresenta um panorama geral no qual o tema se apresenta, buscando sintetizar o
assunto, trazendo dados do mercado, expectativas e a peça utilizada no
experimento.
O Capítulo 2 apresenta os objetivos deste estudo desde o seu objetivo geral
até os específicos. No Capítulo 3 é apresentado toda a metodologia do estudo onde
foi analisado o mercado, as estratégias que podem ser aplicadas pelas indústrias
para obtenção de uma vantagem competitiva, a substituição ou a utilização de
material reciclado e finalmente a realização do experimento onde foi aplicado o
material reciclado na peça em estudo.
Assim ao entender melhor este mercado pode-se observar a importância das
estratégias para se obter uma vantagem competitiva, em que a aplicação de
inovações nos processos e produtos, aliado a estudos como este, permitirão às
indústrias e ao mercado, discutir sobre as idéias aqui apresentadas e seus
resultados. Proporcionando também condições favoráveis para melhorar o
conhecimento do setor, seu desenvolvimento e crescimento.

1.1 A Posição do Estudo Frente ao Mercado
Segundo Ferreira (2007) os processos utilizados para o desenvolvimento e
produção de veículos têm passado por transformações relevantes, principalmente
nas décadas de 80 e 90, estando estas mudanças associadas a um intenso
processo de reestruturação produtiva e organizacional. Entre os fatores que
desencadearam tais transformações, destaca-se a inserção acelerada dos
japoneses no setor automotivo mundial, a partir da década de 70, com o lançamento
de veículos produzidos com menor custo, de forma mais eficiente e mais ágil do que
suas concorrentes.
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA)
divulgou em seu anuário de 2012 que o Brasil está constantemente entre os 10
maiores países produtores de automóveis no mundo (Figura 1).
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Figura 1 – Maiores produtores de veículos

Fonte: Anuário da ANFAVEA, 2013.

Para as montadoras ganharem cada vez mais espaços no mercado comercial
é importante que seus produtos sejam competitivos e, para isso, os principais fatores
são a qualidade do produto e seu custo (DUARTE 2013).
De 2003 até 2008 o mercado automobilístico aumentava sua produção ano
após ano, como é fácil de ser observado no Gráfico 1, porém após a crise
econômica mundial que ocorreu em 2008, o crescimento não se manteve, exigindo
assim grandes esforços das empresas para se manterem competitivas.
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Gráfico 1. Produção de automóveis no Brasil de 2003 a 2012.
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Fonte: Adaptado pelo autor do anuário da ANFAVEA, 2013.

Mudanças na economia mundial desenham novos cenários para as empresas
a todo momento, transformando os mercados locais em globais. Assim com a
abertura dos mercados, a concorrência entre as empresas ficou ainda mais acirrada.
Com as mudanças tecnológicas e o aumento das exigências dos clientes por
produtos e serviços que satisfaçam suas expectativas, tem-se requerido das
empresas um maior grau de competitividade. Para uma empresa se tornar
competitiva em um mercado que se tornou global, ela necessita oferecer produtos
com maior qualidade, a um baixo custo e que esteja disponível a tempo
(KRUGLIANSKAS, 1996 apud COCA 2004).
Em todas as áreas e mercados consumidores existe competição, na área da
indústria automotiva não é diferente, os fornecedores de peças para as indústrias
automotivas, vivem a necessidade diária de serem mais competitivos no mercado.
É fundamental para essas empresas a busca pelo aumento da qualidade,
desempenho e redução de custos dos seus produtos. Para que isso ocorra, a
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aplicação de novas tecnologias, inovações nos processos e produtos podem fazer a
diferença no custo final.
Para as montadoras, um fornecedor homologado passa a ter o preço como
critério final de escolha, onde também existe no contrato de fornecimento uma
cláusula  de  “manutenção  de  competitividade”  ao  longo da duração do contrato
Uma empresa deve definir a estratégia competitiva, com que ela atuará no
mercado e quais armas utilizará para alcançar uma vantagem competitiva,
apresentando custos menores, melhoria da qualidade, velocidade, etc. Conhecer
suas fraquezas e potencialidades é importante para a empresa saber como
posicionar o seu produto no mercado em condições de competir com vantagem. Isso
possibilitará à empresa conseguir uma alta rentabilidade (PORTER, 1991).
Com este cenário as indústrias de autopeças no Brasil se deparam com a
necessidade de manter a sua competitividade frente ao mercado globalizado, as
estratégias utilizadas por elas serão definitivamente decisivas quanto ao seu futuro
no mercado. Para alcançar estes objetivos, dentre as opções das empresas para se
manterem competitivas estão as inovações tecnológicas, melhorias de processos,
qualidade dos produtos e a aplicação de novos materiais.
De acordo com ABDI (2009), as tendências identificadas para os próximos 25
anos no mercado automobilístico serão:
(1) Consumidores buscam veículos mais compactos, eficientes e silenciosos;
(2) Veículos elétricos mais acessíveis aumentam a competição com veículos
à combustão;
(3) A oferta de novas fontes de energia se intensifica (ex. biocombustíveis,
elétrica, hidrogênio);
(4) Indústrias, sensibilizadas pelo aquecimento global e pelas mudanças nos
hábitos de consumo direcionam esforços para projetos de produtos novos
com apelo "verde";
(5) China avança como líder na fabricação mundial de veículos;
(6) Acesso à eletricidade aumenta mundialmente;
(7) Dependência energética intensifica a demanda por novas soluções de
propulsão;
(8) Vendas de automóveis crescem mais nos países emergentes;
(9) Cresce participação de biocombustíveis e gás natural;
(10) Fornecimento do petróleo continua instável;
(11) Biocombustíveis apóiam a transição entre a Era do Petróleo e a Era do
Hidrogênio;
(12) Empresas brasileiras de autopeças adquirem controle de outras
empresas no exterior;
(13) Montadora Brasileira emerge e ganha presença internacional.
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Segundo ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2009), a
indústria automotiva é uma das mais internacionalizadas cadeias produtivas que se
conhece e o Brasil ganhou, nos últimos anos, uma relevância gradativa neste setor,
seja pelo potencial de seu mercado, seja por uma competência tecnológica que
pode ser considerada a maior entre os países que não possuem montadoras
nacionais de porte. Ocorre, porém, que a ameaça representada pela indústria
chinesa, coreana e de países do leste europeu – por exemplo, obriga o país a
pensar em estratégias e ações que reposicione o setor automotivo tanto nos
aspectos ligados diretamente à produção como no que diz respeito à ampliação da
capacidade de projetar produtos e sistemas com condições de se impor nos
mercados de produtos voltados para as condições brasileiras e aquelas semelhantes
a nossa.
Para alcançar seus objetivos após o período de crise econômica, as
empresas procuram constantemente desenvolver novos materiais.
“Segundo o Diretor de Plataforma da Engenharia Powertrain Latam da Fiat
Automóveis, João Irineu Medeiros, a nova indústria automobilística que surge após a
crise financeira global é marcada por alto grau de competição e tem projetos com
base em materiais mais eficientes,   econômicos   e   de   alto   desempenho.   “O   futuro  
prevê   novas   tecnologias   que   demandam   novos   materiais” afirma”   (ABM News,
2013).
Segundo Ferreira (2007), o setor automotivo sempre se mostrou pioneiro
quanto à implementação de novas formas produtivas, como ocorreu com a
implementação do fordismo americano e da produção do tipo lean japonesa,
influenciando fortemente outros setores, dinamizando o mercado concorrente e se
adaptando às novas estruturas e características do mercado consumidor.
Segundo Ferreira (2007), como os veículos se mostram cada vez mais
complexos tecnologicamente, principalmente pelos recursos eletrônicos cada vez
mais presentes nestes veículos, as montadoras têm buscado agregar valor aos seus
veículos. Podendo ser observado assim que este mercado evoluiu de um sistema
baseado apenas na produção, para um sistema orientado para o cliente.
A substituição da matéria prima normalmente utilizada para a fabricação de
uma peça por outra matéria prima é uma opção, desde que esta mudança traga
algum ganho à peça, ou seja, melhoria da qualidade, redução de custo, aumento de
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produtividade ou outro ganho relevante. Garantindo que esta substituição traga uma
ganho a peça, esta substituição permite à indústria uma vantagem competitiva,
porém se faz necessário avaliar o produto, suas características e aplicação.

“A adoção de novos materiais na produção de automóveis é uma prioridade
para as montadoras, que desejam produzir veículos mais leves. Com o objetivo de
reduzir a emissão de poluentes e aumentar a segurança nos veículos, as fabricantes
de carros que atuam no Brasil estão procurando materiais cada vez mais
competitivos, em linha com uma tendência mundial da indústria automotiva. Esta
preocupação tem estimulado a inovação em toda a cadeia produtiva” (ABM News,
2013).
Este estudo, frente a este cenário, apresenta uma posição de competitividade
que uma indústria do setor de autopeças pode adotar, onde a inovação tecnológica
da peça substituindo a matéria prima pode obter ganhos de produtividade, redução
de custo e peso.
“São   projetos   de   caráter   inovador,   que   geram   redução   de   custos,  
simplificação   da   cadeia   produtiva   e   diminuição   de   impactos   ambientais.”
(CARVALHO, 2012).
O estudo aqui apresentado foi além. Onde inicialmente a matéria prima é
descartada, foi proposto a reciclagem desta matéria prima e a sua reutilização no
mesmo processo mais uma vez, possibilitando a redução de aproximadamente 80%
em peso do material descartado.
A peça utilizada para este estudo e análise, é a Carcaça do Comutador de
Partida e Ignição, parte integrante do sistema de imobilização utilizada em veículos
como o novo Ford KA 2014 e no Peugeot 208 2014.
O Comutador de Partida e Ignição tem como função o acionamento do
sistema elétrico, sendo responsável por ligar e desligar o veiculo conforme o modelo
de esquema elétrico Figura 2.
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Figura 2 – Modelo de esquema elétrico.

Fonte: Adaptado pelo autor , disponível em ESCOLA DE MECÂNICA, 2013.
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É comum a carcaça do comutador de partida e ignição ser produzida em
Zamac (Figura 3),
Figura 3 - Carcaça do Comutador de Partida e Ignição produzida com Zamac, uma liga metálica de
Zinco

Fonte: Adaptado pelo autor.

Mas já é encontrado esta peça sendo produzida com o material PBT GF 30
(Figura 4). Tendo como importante característica que justifique esta modificação de
matéria prima, a redução de peso, onde a carcaça inferior produzida com o Zamac
pesa 245 gramas e a mesma peça produzida com o do PBT GF30, tem um peso de
95 gramas.
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Figura 4 - Carcaça do Comutador de Partida e Ignição produzida com material não metálica,
PBT GF30.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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2 OBJETIVOS

O estudo foi desenvolvido em torno da indústria automobilística, onde o
objetivo foi avaliar a possibilidade de reciclar a matéria prima PBT GF30 que
inicialmente seria descartada, reutilizando este material na produção da mesma
peça.
Desta forma a indústria pode obter uma redução de custo e apresentar ao
mercado um produto diferenciado, atribuindo a esse produto obter uma vantagem
competitiva no mercado.

2.1 Objetivo Geral
Apresentar um estudo que demonstre as indústrias uma opção para a
redução no custo da matéria prima ao consumir ao máximo o material, obtendo
assim uma vantagem competitiva e também atribuindo ao mesmo produto uma
característica diferenciada para o mercado, onde a reciclagem de material e redução
de descartes trará benefícios frente ao meio ambiente.

2.2 Objetivos Específicos
Realizar o experimento de reciclar o material descartado no primeiro processo
de injeção da peça, reutilizando o mesmo como parte da matéria prima de uma
segunda injeção, desde que a sua concentração nesta mistura não ultrapasse 30%.
Realizar os testes de injeção plástica, funcionais e relatórios dimensionais
para validação da hipótese.
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3 METODOLOGIA

O método de pesquisa é experimental, foi feito o levantamento de dados
referente aos parâmetros do processo de injeção plástica para o PBT GF30 e PBT
GF30 + 30% de PBT GF30 Reciclado, onde foram produzidas 200 peças das quais
15 peças foram retiradas aleatoriamente para a realização dos testes. Além disso,
foram realizados os testes funcionais das peças e também o levantamento do
relatório dimensional.
“O   método   experimental   consiste   em   submeter   os   objetos   de   estudo   à  
influência de certas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo
investigador,   para   observar   os   resultados   que   a   variável   produz   no   objeto.”
(PRODANOV, 2013 p.37).
A pesquisa experimental ao determinar um objeto de estudo, seleciona as
variáveis que podem influenciar nos resultados e depois de definir maneiras de
controlar, observa os efeitos que a variável causa no objeto (GIL, 2002, apud COCA,
2004).
Para a avaliação das opções que a indústria pode utilizar na forma de
alcançar uma vantagem competitiva, frente ao mercado, foi realizado uma
importante revisão bibliográfica a partir das publicações de Porter.
Para o desenvolvimento experimental deste estudo, as variáveis a serem
consideradas para cada tópico, estão descritas a seguir:

3.1 Injeção Plástica
Para cada material em estudo foram levantadas às variáveis do processo de
injeção plástica:


Pressão de injeção



Velocidade de injeção



Tempo de recalque



Pressão de recalque



Temperatura do fundido



Tempo de resfriamento



Temperatura do molde
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Onde a realização dos testes utilizou uma máquina injetora, como ilustrado na
Figura 5.
Figura 5 – Máquina Injetora

Fonte: PENTAPACK, 2013.

Após os testes, os relatórios emitidos com os parâmetros obtidos, permitiram
a análise do resultados, comparação e avaliação final.
Conforme demonstra a Tabela 1.
Tabela 1 - Parâmetros de controle na injeção

Injeção de Material x Parâmetro de controle
Pressão de injeção (bar)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
2000
1950
2050
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
Reciclado
Injeção de Material x Parâmetro de controle
Velocidade de injeção (cm3/seg.)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
45
35
55
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
Reciclado
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Injeção de Material x Parâmetro de controle
Tempo de recalque (s)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
3,5
3,0
4,0
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
Reciclado

Injeção de Material x Parâmetro de controle
Pressão de recalque (bar)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
2300
2250
2350
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
Reciclado

Injeção de Material x Parâmetro de controle
Temperatura do fundido (°C)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
255
250
260
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
Reciclado

Injeção de Material x Parâmetro de controle
Tempo de resfriamento (s)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
15
14
16
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
Reciclado

Injeção de Material x Parâmetro de controle
Temperatura do molde (°C)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
75
70
80
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
Reciclado
Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.2 Testes Funcionais
Para cada material em estudo foram realizados os testes funcionais,
avaliando o desempenho das peças conforme as especificações, definidas pela
engenharia do produto, com relatórios emitidos após os testes funcionais,
possibilitando a análise do resultados, comparação e avaliação final.
A Tabela 2 foi utilizada para comparação dos resultados.
Tabela 2. Relatório de testes funcionais

Material
Teste
Primeira Verificação
Teste de Umidade (Submerso)
Teste de Umidade em Alta
Temperatura
Teste de Sobre Torque

PBT GF30

PBT GF30 +
30% Reciclado

Teste de Compressão
Teste de Tração
Flamabilidade
LAUDO FINAL
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2.1 Primeira Verificação
Verificar a qualidade de todas as quinze peças recebidas para a validação, as
mesmas não devem apresentar as seguintes características:
· Deformação: afundamentos, dentes, estouros, dobras e torções do material.
· Danificação: Arranhões, trincas, rebarbas, mudança de coloração.
· Funcional: Excesso de folga, ruído durante a montagem do conjunto.

23

3.2.2 Teste de Umidade (Submerso)
Todas as 15 peças devem ficar submersas por 12 dias em uma câmara com
água a 60°C, e, em seguida, deve-se verificar as seguintes dimensões nas carcaças:
· Carcaça inferior: Ø 38 +-0,2 mm (Figura 6).

Figura 6 – Carcaça inferior com cota crítica.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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3.2.3 Teste de Umidade em Alta Temperatura
As peças do grupo 1, peças 1 a 5, devem ficar armazenadas durante 24 h em
uma câmara climática a +80 °C com 90% r.H. Após esse período as mesmas não
devem apresentar ruídos e diferença de coloração, superior apresentada na Figura
7, peça reprovada (NOK) e peça aprovada (OK) , e devem manter a sua montagem
sem  folga  no  “Snap”  (Figura  8) superior a 0,2 mm.
Figura 7 – Conjunto com coloração permissível.

Fonte: Adaptado pelo autor.
Figura 8 – Folga  no  “Snap”

Fonte: Adaptado pelo autor.
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3.2.4 Teste de Sobre Torque
As peças do grupo 2, peças 6 a 10, devem suportar um sobre torque de 20
Nm, sentido anti-horário e horário, aplicados nas carcaças superiores e as carcaças
inferiores devem estar fixas no dispositivo (Figura 9), o conjunto deve suportar a
carga sem apresentar danos funcionais e manter as peças unidas.

Figura 9 – Conjunto com os sentidos de carga e ponto de fixação.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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3.2.5 Teste de Compressão
As peças do grupo 2, peças 6 a 10, devem suportar uma compressão de 150
N, aplicada nas carcaças inferiores com as carcaças superiores fixas no dispositivo
(Figura 10), o conjunto deve suportar a carga sem apresentar danos funcionais e
manter as peças  unidas  com  uma  folga  no  “Snap”  (Figura 11) de no máximo 0,5 mm.
Figura 10 – Conjunto com o sentido de carga e ponto de fixação.

Fonte: Adaptado pelo autor.
Figura 11 – Folga  no  “Snap”  após  compressão.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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3.2.6 Teste de Tração
As peças do grupo 2, peças 6 a 10, devem suportar uma tração de 150 N
aplicada nas carcaças superiores, com as carcaças inferiores fixas no dispositivo
(Figura 12), o conjunto deve suportar a carga sem apresentar danos funcionais e
manter as peças unidas com uma folga  no  “Snap”  (Figura  13) de no máximo 0,5 mm.
Figura 12 – Conjunto com o sentido de carga e ponto de fixação.

Fonte: Adaptado pelo autor.
Figura 13 – Folga  no  “Snap”  após  tração.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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3.2.7 Teste de Flamabilidade
A partir de um corpo de prova (Figura 14) produzido com o mesmo material
do componente, o PBT POCAN® B4235, foi realizado o teste de flamabilidade, o
qual analisa a propagação de chama no material, com 20 mm de espessura não
pode deixar que a superfície em contato com a chama, durante 60 segundos,
propague mais do que 13 mm na espessura e 100 mm no seu comprimento, partindo
do ponto de contato da chama (Figura 15).
Figura 14 – Corpo de prova para teste de flamabilidade.

Fonte: Adaptado pelo autor.
Figura 15 – Teste de flamabilidade.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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3.3 Relatório Dimensional
Com base no desenho da peça e na Tabela 3, foi elaborado um relatório
dimensional comparando os valores obtidos para cada material em estudo. O
relatório dimensional teve por objetivo avaliar se todas as características
dimensionais definidas em desenho foram garantidas na peça proposta e
comparando-a a atual.
Tabela 3. Relatório dimensional.

Desenho

Material

Dimensional
Cota - Especificação

PBT GF30

A - 75 mm mínimo

45,09mm

B - 72 mm máximo

71,88 mm

C - 37,50 ± 0,50 mm

37,44 mm

D – R 35 ± 5 mm

R 35 mm

E - 3 ± 0,50 mm

2,88 mm

F - 6 ± 0,50 mm

5,98 mm

Laudo Final

Aprovado
Fonte: Elaborado pelo autor.

PBT GF30 + 30% Reciclado
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3.4 Especificações da Peça e Normas Técnicas
As Especificações da Peça e Normas Técnicas que foram utilizadas neste
estudo são especificadas ou definidas pelos clientes e pelo fabricante da peça, são
de uso restrito.
Os valores apresentados nos relatórios deste estudo devem ser entendidos
apenas como valores acadêmicos ou didáticos, pois não são os valores reais da
peça de forma a garantir os direitos do cliente e do fabricante da peça.
Porém, para garantir a veracidade do estudo e uma possível reprodução dos
testes, o teste de flamabilidade é apresentado com seus valores reais.
Outros testes que foram realizados seguiram as devidas especificações
conforme as normas:


Análise da absorção de água em materiais plásticos - ASTM D
570;



Flamabilidade conforme DIN 75200;



Análise da composição e os tipos de cargas e reforços - ASTM E
1131;



Análise das propriedades térmicas, determinação do calor, fusão
e cristalização, caracterização de materiais plásticos - ASTM D
3417 e 3418;



Análise da resistência à compressão em materiais plásticos ASTM D 695;



Análise da densidade relativa de materiais plásticos - ASTM D
792;



Análise da dureza Shore A/D de materiais plásticos - ASTM D
2240;



Análise do comportamento do material plástico submetido às
intempéries - ASTM D 2565 e G 26;



Análise da resistência à flexão dos materiais - ASTM D 790;



Análise de amolecimento VICAT - ASTM D 1525;



Análise da temperatura de distorção ao calor - HDT - ASTM D
648;
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Análise do índice de fluidez taxa de fluxo de termoplásticos em
condições especificadas - ASTM D 1238;



Análise da resistência à tração em materiais plásticos - ASTM D
638 Normal.

3.5 Comparação de Custos
O estudo de comparação de custos foi realizado de forma a avaliar a
viabilidade econômica da utilização de cada matéria prima, avaliando a formação de
preço da peça em estudo e comparando a utilização do Zamac® 5, PBT GF30 e do
PBT GF30 com até 30% de adição de material reciclado do processo.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para o desenvolvimento deste trabalho foi de fundamental importância a
realização de uma revisão bibliográfica sobre temas que abrangem:


“O Mercado”  



“O Modelo de Competição de Porter”



“Redução de Custos Através da Reciclagem como Estratégia
Competitiva”



“Materiais de Engenharia”



“Processos de Fabricação”

4.1 O Mercado
Este estudo é aplicado ao mercado automobilístico brasileiro, porém o
mercado automobilístico assim como outros mercados se desenvolveram de tal
forma que se tornaram um mercado globalizado, sendo necessário visualizar sobre
os prismas de mercado no Brasil e no Mundo.

4.1.1 Indústria Automobilística no Brasil e no Mundo
O início da industrialização brasileira vem do tempo imperial em que alguns
empresários brasileiros e alguns investidores estrangeiros resolveram investir em
estradas de ferro, bancos, empresas de transportes urbanos, porém, os benefícios
da política econômica eram oferecidos à agricultura que exportava, criando divisas.
Eram poucas as atividades industriais e limitadas à marcenaria, moinhos,
tecelagens e fiações quando, em 1943, foi fundada a primeira Fábrica Nacional de
Motores, no Rio de Janeiro. Somente na década de 60 é que se consolida a
industrialização de bens de consumo, em especial a indústria de veículos, peças e
componentes. Os maiores investimentos, nesse setor de veículos, se concentraram
no Sul e Sudeste, principalmente aqueles que geravam empregos e alavancavam a
economia. Em 1961, foram fabricados 145 mil veículos (ANFAVEA. 2013).
Entre as multinacionais, a indústria que mais chamou a atenção pelos
investimentos foi a indústria automobilística. Nessa época já estavam instaladas no
Brasil a Ford, a General Motors, a Volkswagen, entre outras. Em 1990, a produção
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de automóveis era de 663 mil unidades aumentando para 1,3 milhões em 1995.
Com esse crescimento, outras empresas anunciaram seu interesse na construção
de suas fábricas, como a Renault, a Toyota, a Honda, a Ásia Motors e a Kia Motors
(PAIM, 1996).
Com as instalações dessas novas indústrias no Brasil, o pólo industrial que
inicialmente era no Estado de São Paulo muda e observando-se a instalação de
novas unidades em outras regiões do Brasil, devido aos incentivos fiscais, oferecidos
às montadoras pelas outras regiões.
O programa de expansão da indústria automotiva decorreu da adoção, a partir
de 1995, de regime automotivo. Foi o mais importante episódio de reversão da
liberalização comercial que havia ocorrido na primeira metade da década. Além de
aumentar significativamente a proteção, concedeu maciços subsídios a novos
investimentos, pela redução de impostos de importação incidindo sobre bens de
capital, autopeças e bens finais. Como contrapartida a indústria comprometeu-se
com metas de exportação futuras (ABREU, 2004).
Passados muitos anos houve um crescimento das montadoras na proporção
de 16% do mercado. Com relação às montadoras mais recentes, o crescimento de
participação no mercado foi de 17%. Primeiramente a VW (39%), a GM (25,3%), a
Ford (18,8%) e a Fiat (15,7%). Só em 2000, as mais novas montadoras já tinham
conquistado 8% das vendas, sendo: a Renault (3,4%), a Honda (1,6%), a Toyota
(1,1%), a Mercedes (1%), a Mitsubishi (0,5%), a Land Rover (0,1%) e o Grupo PSA
(Citroën e Peugeot) junto com Nissan (4,5%) que foi a surpresa daquele momento
(LEITE, 2005).
De janeiro a agosto de 2013, as novas montadoras continuam com 16% do
mercado. O Grupo PSA Peugeot Citroën cresceu ainda mais e tem 5% do mercado,
seguido pela Honda com 3,7% e Toyota com 2,7%, mesmo percentual da Renault.
As  “novas”  continuam crescendo, com mais opções, produtos diversificados e menos
depreciados. E com a solidificação das marcas, ganham a confiança do consumidor.
A tendência é de crescimento. Em agosto, a participação das novas montadoras no
mercado de carros e comerciais leves cresceu ainda mais, fechando em 17 %
(ANFAVEA. 2013).
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Assim, a indústria automotiva vem crescendo significativamente, batendo
recordes de produção, como foi veiculado pela mídia impressa também em 2013.
(ANFAVEA. 2013).
Belli et all (2013) afirmam que a indústria bateu o recorde histórico de
produção e exportação de veículos no primeiro semestre, superando o recorde
anterior, registrado nos primeiros seis meses de 2012. Afirma, ainda, que a produção
atingiu 1,30 milhões de unidades, 4,4% a mais do que em igual período em 2012 e
que as exportações superaram em 5,6% o recorde anterior, chegando a US$ 5,57
bilhões.
Num curto espaço de tempo vêm ocorrendo fusões, alianças e aquisições de
indústrias do segmento, ou seja, operações estratégicas de incorporação de marcas,
como por exemplo, a Ford que adquiriu os carros de passeio da Volvo e a Land
Rover, que antes era da BMW, sendo que essas transformações estratégicas das
indústrias automotivas, só ocorrem porque o Brasil fornece vantagens competitivas.
(ANEF, 2013)
Conforme Belli et all (2013) o Brasil dispõe de um mercado doméstico
considerado de potencial porque tem um parque produtor competente, que atende a
linha automotiva, seja ela na produção de veículos, na produção de peças e
acessórios, seja na qualificação de sua mão de obra. Enfatiza também a estrutura da
rede de concessionárias que oferece um bom sistema financeiro de suporte às
vendas e pós-vendas.
Além disso, as montadoras estão em acelerada inserção de modelos novos
no mercado; nunca houve tantos modelos à escolha e, com isso, a diminuição do
tempo de permanência desses modelos no mercado. A rotatividade é grande e as
montadoras têm procurado considerar nas inovações aquilo que o cliente deseja
obter.
No cenário nacional destaca-se que a retomada da indústria automobilística
impulsiona as fabricantes de veículos no Brasil. Desde 2010, quatro montadoras
anunciaram investimentos no país. O montante é superior a R$ 5 bilhões – dinheiro
para ampliação de fábricas e produção de novos modelos nacionais em cinco anos.
A Mercedes-Benz aplica atualmente R$ 1,2 bilhão na fábrica da empresa em
São Bernardo do Campo, sendo que os recursos já somam R$ 300 milhões
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disponibilizados pela própria fabricante. Conforme Ziegler (apud BELLI et all. 2013),
60% dos investimentos são voltados ao aumento da capacidade produtiva indo de
65 mil para 75 mil unidades. Já outros 30% do investimento voltam-se ao
desenvolvimento de novos produtos com menores custos como estratégia de
competitividade, incluindo produção de motores a diesel, utilização de materiais com
redução de custos, entre outros.
A indústria automotiva age em um mercado competitivo, com alto valor
agregado, e com grande distribuição de produtos em nível mundial, sendo que
devido a certos requisitos de segurança, a tolerância a falhas se torna muito
pequena e de forma geral, veículos têm apresentado um balanço ambiental
negativo, onde a estratégia competitiva de uso de matérias reciclados se torna um
possibilidade vantajosa conforme Adlmaier e Sellitto (2007).
No cenário da reciclagem e reaproveitamento, um exemplo prático é a FIAT
reaproveitando embalagens de motores na produção de isolantes acústicos. Outro
bom exemplo, descrito também em Adlmaier e Sellitto (2007), foi efetivado pela
MWM International, utilizando embalagens plásticas retornáveis, na de madeira, na
exportação de cabeçotes de motores a diesel. Cabendo observar que as normas
impedem que itens de segurança que fracassaram, possam ser retrabalhados ou
recuperados. Contudo é possível modificar o projeto, de forma que itens que
ofereceram falhas possam ser prontamente desmontados e as suas partes
recicladas.
Assim tanto no Brasil quanto no mundo nota-se que a indústria automotiva
tem total consciência de seu papel nas questões ambientais trabalhando para
reduzir um saldo negativo do balanço adicionando-se estratégias de menores custos
com o uso de reciclagem.

4.2 O Modelo de Competição de Porter
Para Porter (1986), toda empresa possui uma estratégia explícita ou implícita.
Essa estratégia pode ser explícita, elaborada através de um planejamento, ou pode
ser desenvolvida implicitamente por cada departamento. Porém, raramente a soma
das estratégias de cada departamento equivale a melhor estratégia para a empresa.
Por isso, a ênfase atual no planejamento estratégico demonstra as vantagens do
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mesmo, garantindo pelo menos que as políticas departamentais sejam coordenadas
e dirigidas.
Porter (1986) critica os planejamentos puramente organizados e disciplinados,
bem como as empresas de consultoria que não tratam as questões específicas da
indústria em análise. O objetivo de Porter é auxiliar uma empresa a analisar sua
indústria como um todo, compreender a concorrência e sua própria posição no
mercado e traduzir esta análise em uma estratégia competitiva para o negócio.
Porter (1986), em seu livro Estratégia Competitiva, estrutura seu trabalho em
três partes:
1º) apresentação de uma metodologia geral para a análise da indústria e de
sua concorrência;
2º) demonstração de como a metodologia pode ser empregada no
desenvolvimento de uma estratégia competitiva;
3º) exame dos tipos importantes de decisões estratégicas, complementando
sua metodologia analítica.
Segundo Porter (1986), a análise compreensiva de uma indústria e de seus
concorrentes exige um grande volume de dados. Existem basicamente dois tipos de
dados sobre indústrias: dados publicados e aqueles coletados em entrevistas com
participantes e observadores da indústria. Dentre esses dados, destacamos: linhas
de produtos, compradores e seu comportamento, produtos complementares,
produtos substitutos, crescimento, tecnologia de produção e distribuição, marketing e
vendas, fornecedores, canais de distribuição, inovação, concorrentes e o meio
social, político, legal e macroeconômico.
Para Porter (1986), a estratégia   competitiva   é   uma   combinação   dos   “fins”  
(metas)   que   a   empresa   busca,   e   dos   “meios”   (políticas)   pelos   quais   ela   está  
buscando chegar lá.
Segundo Porter (1986), a formulação de uma estratégia pode ser dividida, no
nível mais amplo, em limites internos e externos, que se subdividem configurando
quatro fatores básicos:
•  limites  internos:  pontos  fortes  e  pontos  fracos  da  organização;;
•  limites  externos:  ameaças  e  oportunidades,  que  são  determinados  pela  indústria  e  
por seu meio ambiente.
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Os pontos fortes e os pontos fracos da organização dão o seu perfil de ativos
e as suas qualificações em relação à concorrência (PORTER, 1986). A combinação
dos pontos fortes e fracos com os valores determina os limites internos da estratégia
competitiva que uma companhia pode adotar com êxito.
Para Porter (1986), os limites externos são determinados pela indústria e por
seu meio ambiente. As ameaças e as oportunidades da indústria definem o meio
competitivo, com seus riscos e recompensas potenciais. As expectativas da
sociedade refletem, sobre a companhia, o impacto de fatores como a política
governamental e os interesses sociais, dentre outros.
Porter (1979) lembra que o fundamental na formulação estratégica é lidar com
a competição. Esta luta por participação de mercado não se manifesta apenas em
confronto com os demais concorrentes, mas tem suas origens na economia
subjacente, onde as forças dos clientes, fornecedores, novos entrantes e dos
produtos substitutos são todos competidores que podem ser mais ou menos
proeminentes ou ativos. Tais forças competitivas dominam a lucratividade de um
setor e são da maior importância na formulação estratégica.
Qualquer que seja seu esforço coletivo, segundo o autor, o objetivo
estratégico da empresa é encontrar uma posição em que ela possa melhor se
defender contra forças competitivas ou influenciá-las a seu favor, no setor onde se
situa.
Para Porter (1979), o conhecimento dessas fontes básicas de pressão
competitiva propicia a concepção de uma agenda estratégica de ação. Estas fontes
básicas de pressão acentuam os esforços críticos e os pontos fracos da empresa,
dão vida ao posicionamento da empresa no setor, tornam clara a área onde as
mudanças estratégicas podem oferecer maiores vantagens e acentuam os lugares
onde as tendências do setor prometem ser da maior importância, seja como
oportunidade, seja como ameaça. Os estrategistas, ao desejarem posicionar sua
empresa para enfrentar o ambiente competitivo, devem conhecer o que os faz
evoluir. Entender essas fontes de pressão competitiva passa a ser também
importante quando são consideradas as áreas para diversificação.
Assim, segundo Porter (1979), a severidade da ameaça de novos entrantes
depende das barreiras atuais, da reação dos concorrentes existentes e do que os
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entrantes esperam encontrar. Da mesma forma, a escolha que uma empresa faz
quanto a fornecedores e grupos de compradores deve ser vista como uma decisão
estratégica crucial. Uma empresa pode melhorar sua postura estratégica
encontrando fornecedores e compradores que possuam o mínimo de poder para
influenciá-la positivamente. Os produtos substitutos que estrategicamente merecem
a maior atenção são aqueles que são sujeitos a tendências de melhoria de sua
relação de troca (preço/desempenho). A rivalidade, entre concorrentes existentes,
toma a forma familiar de uma corrida pela posição – usando táticas como as de
competição de preços, lançamento de produtos e golpes de publicidade.
Para Porter (1979), uma vez analisadas as forças que afetam a competição
em um setor e suas causas básicas, o estrategista corporativo pode identificar o
vigor e as fraquezas da empresa. Então o estrategista pode divisar um plano de
ação que poderá incluir, por exemplo, as seguintes atitudes: posicionar a empresa
de tal modo que suas capacitações forneçam a melhor defesa contra a força
competitiva; e/ou influenciar no equilíbrio das forças competitivas por meio de ações
estratégicas melhorando, portanto a posição da empresa e/ou antecipar mudanças
nos fatores básicos das forças, respondendo a elas com a esperança de explorar a
mudança, escolhendo uma estratégia apropriada para o novo equilíbrio competitivo
antes que os oponentes o reconheçam.
Porter (1979) conclui que a chave para o crescimento – e mesmo para a
sobrevivência das empresas – é assumir uma vigilância para que as mesmas sejam
menos vulneráveis ao ataque frontal de oponentes e menos vulneráveis à erosão
provocada por compradores, entrantes, fornecedores e produtores. Para Porter
(1989), a concorrência está no âmago do sucesso ou do fracasso das empresas,
determinando a adequação das atividades que podem contribuir para seu
desempenho, como inovações, uma cultura coesa ou uma boa implementação. A
estratégia competitiva visa a estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra
as forças que determinam a concorrência na indústria.
Duas questões orientam a escolha da estratégia competitiva. A primeira é a
atratividade das indústrias em termos de rentabilidade a longo prazo e os fatores
que determinam esta atratividade. Nem todas as indústrias oferecem oportunidades
iguais para manterem uma rentabilidade e a rentabilidade inerente de uma indústria
constitui ingrediente essencial na determinação da rentabilidade de uma empresa
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pertencente a essa indústria. A segunda questão central na escolha de uma
estratégia competitiva são os determinantes da posição competitiva relativa dentro
de uma indústria. Na maioria das indústrias, algumas empresas são muito mais
rentáveis do que outras, independentemente de qual possa ser a rentabilidade
média da indústria.
Nenhuma das duas questões é suficiente, por si só, segundo Porter (1989),
para orientar a escolha da estratégia competitiva. Uma empresa em uma indústria
muito atrativa pode, ainda assim, não obter lucros atrativos, se tiver escolhido uma
má posição competitiva.
Por outro lado, uma empresa em posição competitiva excelente pode estar
em uma indústria tão desfavorável que faz com que ela não seja lucrativa, e maiores
esforços para melhorarem sua posição serão de pouco benefício. Ambas as
questões são dinâmicas: a atratividade da indústria e a posição competitiva se
modificam. As indústrias tornam-se mais ou menos atrativas no decorrer do tempo, e
a posição competitiva das empresas reflete uma batalha interminável entre
concorrentes. Mesmo longos períodos de estabilidade podem ser abruptamente
terminados por movimentos competitivos.
Tanto a atratividade da indústria quanto a posição competitiva podem ser
modeladas por uma empresa, e é isso que torna a escolha da estratégia competitiva
desafiante e excitante.
Embora a atratividade da indústria seja, em parte, um reflexo de fatores sobre
os quais uma empresa tem pouca fluência, a estratégia competitiva tem poder
considerável para tornar uma indústria mais ou menos atrativa. No entanto, Porter
(1989) adverte que as estratégias empresariais, que modificam uma estrutura
industrial, podem ser uma faca de dois gumes, porque uma empresa pode destruir a
estrutura e a rentabilidade de uma indústria com a mesma facilidade com que pode
melhorá-la. Frequentemente as empresas fazem escolhas estratégicas sem
considerarem as conseqüências a longo prazo para a estrutura industrial. Por outro
lado, uma empresa pode claramente melhorar ou desgastar sua posição, dentro de
uma indústria, através da escolha de sua estratégia. A estratégia competitiva, então,
não só responde ao meio ambiente, mas também tenta modelar esse meio ambiente
em favor da empresa (PORTER, 1989).
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A vantagem competitiva (PORTER, 1989) surge fundamentalmente do valor
que uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo
de fabricação pela empresa. O valor é aquilo que os compradores estão dispostos a
pagar, e o valor superior provém da oferta de preços mais baixos do que os da
concorrência, por benefícios equivalentes, ou do fornecimento de benefícios
singulares, que mais do que compensam um preço mais alto. Portanto, existem dois
tipos básicos de vantagem competitiva: liderança de custo e diferenciação.
Para Porter (1989), a satisfação das necessidades do comprador pode ser um
pré-requisito para a rentabilidade da indústria, mas não é, por si só, suficiente. A
questão crucial na determinação da rentabilidade da indústria é se as empresas
podem captar o valor por elas criado para os compradores, ou se esse valor é
capitalizado pelos concorrentes.
A base fundamental do desempenho acima da média a longo prazo, segundo
Porter (1989), é a vantagem competitiva sustentável. Embora uma empresa possa
ter inúmeros pontos fortes em comparação com seus concorrentes, Porter (1999),
dando continuidade à sua teoria inicial, afirma que existem três tipos básicos de
vantagem competitiva, que se traduzem em três estratégias genéricas que uma
empresa pode possuir: baixo custo, diferenciação ou enfoque. O conceito de
estratégias genéricas (PORTER, 1999) serve para representar as alternativas de
posicionamento estratégico das empresas de um setor em níveis mais simples e
amplos. Uma empresa que se engaja em todas as estratégias genéricas, mas não
alcança nenhuma delas, está no meio-termo. Ficar no meio-termo é manifestação da
relutância de uma empresa em fazer escolhas sobre como competir. Ela aspira à
vantagem competitiva por todos os meios e não consegue nenhuma, pois para
conseguir ao mesmo tempo tipos diferentes de vantagem competitiva geralmente
são necessárias ações inconsistentes.
Nas indicações do modelo competitivo de Porter (1999) duas vertentes se
sobressaem: custos ou diferenciação de produtos. Ou seja, são dois pontos que as
indústrias na atualidade podem aplicar suas estratégias objetivando lidar com a
competitividade, ou geram menores custos do produto final ou geram produtos
diferenciados da concorrência.
No caso da indústria automotiva a competição é acirrada e gerar menos
custos nas peças dos produtos finais ainda é uma estratégia competitiva hábil,

41

baseando-se no modelo competitivo de redução de custos de Porter, como também
onde se foca o presente estudo na reciclagem para conseguir possibilidades de
redução de custos.

4.3 Redução de Custos Através da Reciclagem como Estratégia Competitiva
Conforme Porter (1996), a vantagem de custo é uma forma de vantagem
competitiva que uma empresa pode ter, sendo que o custo é também importante
para estratégias de preço pois permite um posicionamento do seu produto com
relação à concorrência.
Ainda com base em Porter (1999) destaca-se que os custos de uma atividade
de valor estão sujeitos a economias de escala que surgem da habilidade para
executar atividades de modo diferente e com mais eficiência em um volume maior,
ou da habilidade para abater o custo de intangíveis, no caso da publicidade, da
pesquisa e desenvolvimento, sobre um volume maior de vendas.
Destaca-se que economias de escala podem derivar de uma maior eficiência
na real operação de uma atividade em uma escala ainda mais alta, bem como do
acréscimo de atividade que não chegue a ser adequada ao aumento exigido na
infra-estrutura ou nas despesas diretas e indiretas imperativas para sustentarem a
atividade.
Nesse cenário torna-se possível admitir a reciclagem como uma forma de
otimizar ou reduzir os custos de um produto, sendo essa uma estratégia competitiva,
de forma que reciclar é reaproveitar uma matéria prima ou produto para uma
reutilização adequada.
Reciclagem é um processo, onde qualquer produto ou material que tenha
servido para propósitos a que se destinava e separado do lixo é reintroduzido no
processo produtivo, sendo assim transformado em um produto igual ao anterior, ou
assumindo características diferentes das iniciais (CALDERONI, 1999).
São conhecidas quatro formas básicas de reciclagem:
a) Primária; reciclagem feita antes que o produto chegue ao consumidor, feita
pela indústria geradora sendo chamada de reciclagem primária ou préconsumo. O material a ser reciclado é derivado do corte das rebarbas de
peças, de aparas dos moldes, de peças defeituosas, entre outros;
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b) Secundária; também chamada de reciclagem pós-consumo, como o nome
sugere é a transformação de produtos descartados após sua utilização. São
assim materiais oriundos de lixões, sucatas, aterros de compostagem e de
coletas seletivas;
c) Terciária; também chamada de reciclagem química, decomposição dos
resíduos plásticos, por meio de processos químicos ou térmicos, em
petroquímicos básicos: monômeros ou misturas de hidrocarbonetos que
servem como matéria-prima em refinarias ou centrais petroquímicas, para a
obtenção de produtos nobres de elevada qualidade (PLASTIVIDA, 2003);
d) Quaternária é a reciclagem energética, destruição do resíduo plástico por
combustão, para obter energia térmica (PLASTIVIDA, 2003).

Entre as vantagens essenciais da reciclagem está a redução dos custos de
disponibilização final, pois o volume ocupado atualmente nos lixões e aterros é muito
grande. Além disso, o problema da poluição visual é automaticamente sanado.
Wiebeck (1997) resume os principais fatores vantajosos da reciclagem:
•  Necessidade  de  poupar  e  preservar  recursos  naturais;;  
•  Redução  do  volume  de  resíduos  a  transportar,  tratar  e  dispor;;  
•  Diminuição  da  carga  poluente  enviada  ao  meio  ambiente;;  
•  Aumento  da  vida  útil  dos  locais  de  disposição  de  resíduos;
•   Redução   de   custo   de   gerenciamento   dos   resíduos,   com   menores  
investimentos em instalações de tratamento e disposição final;
•   Redução   da   poluição/contaminação   ambiental   e   dos   problemas   de   saúde  
pública e social decorrentes;
•   Criação   de   empregos ou aproveitamento de mão de obra (catadores, por
exemplo) em melhores condições de trabalho;
•  Maior  competitividade  e  produtividade,  em  caso  de  empresas;;  
•   Possibilidade   de   participação   da   população   no   processo   de   separação,  
levando ao conhecimento dos problemas.
Quando se fala sobre desenvolvimento de novos produtos na indústria
automobilística toda forma de estratégia que reduza custos e avance na
competitividade desse mercado é aceitável e bem vinda. Sabendo que a Engenharia
brasileira de veículos comerciais possui atualmente posição confortável nas
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estratégias mundiais de desenvolvimento do produto, porém, como aprimorar tal
condição de modo a criar novas oportunidades para o Brasil, não só em
desenvolvimento do produto, como também para a pesquisa tecnológica de forma
que sejam amortizados os custos dos produtos?
Costa (2006), Alfonso (2007) e Pinto (2007) enfatizam a ideia de baixo custo
dos engenheiros brasileiros e de seus materiais, em relação aos EUA, Europa,
Japão e Alemanha. Além disso, acrescentam que atualmente a Engenharia brasileira
possui desenvolvimento sustentável porque tem priorizado produtos reciclados como
opção de redução de custos.
Botelho et al (2007) vão além e afirmam que a relação custo / benefício da
engenharia brasileira é muito mais competitiva do que qualquer outra região do
mundo.
Para Da Silva (2001) e Belini (2007), a vantagem competitiva das montadoras
locais, com relação aos produtos importados, está em perceber o nicho de mercado
e criar veículos capazes de atender a demanda local. Da Silva (2002), em outro
artigo, acrescenta que a indústria automobilística brasileira se desenvolveu
tecnologicamente para tentar ratificar a importância de sua Engenharia - para isso
investiu em treinamento e formação de funcionários e fornecedores.
Belini (2007) enfatiza que o Brasil é um centro de excelência em Engenharia
Experimental, devido a fatores como:
•  Relevo;;  
•  Clima;;  
•  Baixa  qualidade  do  combustível;;  
•  Diversificação  nos  modos operacionais dos veículos e
•  Elevado  nível de conhecimento dos engenheiros.
Da mesma forma, Siqueira (2007) acrescenta que as experiências adquiridas
ao desenvolver produtos para atender às exigências dos mercados emergentes
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proporcionaram o desenvolvimento do conhecimento das subsidiárias brasileiras
nesse tipo de produto.
Van Acker (2007) afirma que a indústria automobilística brasileira é fruto de
investimentos dos últimos 50 anos. Segundo esse autor tal fato ajudou a transformar
o país em um pólo automobilístico internacional.
Vilardaga (1999 apud da Silva, 2001) acrescenta que o Brasil tornou-se um
campo mundial de provas operacionais para a indústria automobilística e uma base
de projetos destinados aos mercados emergentes.
Da Silva (2001) adiciona que a capacitação tecnológica fez com que as
montadoras locais se fortalecessem em comparação às matrizes, e hoje grande
parte dos projetos globais contam com a participação de engenheiros brasileiros.
O   trabalho   de   Hohmann   (2007)   corrobora   com   a   afirmação   anterior:   “os  
engenheiros automobilísticos brasileiros são reconhecidos mundialmente pelo
padrão  e  qualidade  inquestionável  de  suas  soluções  e  produtos”.  
Para Alfonso (2007) e Pouillaude (2007), o grande diferencial dos
engenheiros automobilísticos brasileiros, em relação aos profissionais dos outros
países, é a motivação e paixão em desenvolver soluções viáveis para a mobilidade.
Além   disso,   Costa   (2007,   p.   20)   enfatiza   que:   “apesar   do   Brasil   não   ser   um  
least cost country o país  é  um  low  cost  country”,  isto  é,  apesar  do  Brasil  não  ser  um  
dos países com menor custo de produção ainda é um país com custos competitivos
de mão-de-obra (técnico / produtivo).

4.4 Materiais de Engenharia
Os materiais de engenharia disponíveis são inúmeros e a cada dia que se
passa novos materiais podem surgir. Os materiais disponíveis hoje podem ser
divididos em dois grandes grupos (Classificação dos materiais de engenharia,
figura16).
Os materiais de engenharia clássicos ou convencionais sendo os principais
conhecidos como as madeiras, cerâmicas, vidros e metais.
O outro grupo de materiais de engenharia são os não clássicos ou polímeros
sintéticos. O homem adquiriu a capacidade de produzir macromoléculas com longas
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cadeias através de reações químicas, neste caso, denominados como polímeros
sintéticos onde dentre eles se encontram importantes materiais de engenharia
(MANO 1991).
Figura 16 – Classificação dos materiais de engenharia,

Materiais
de
Engenharia

Clássicos

Madeiras Cerâmicas

Vidros

Não Clássicos

Metais

Polímeros
Sintéticos

Fonte: Adaptado de MANO, 1991.

Com o advento de novos processos para obtenção de polímeros sintéticos
inicia-se a possibilidade de surgirem inúmeros produtos e aplicações, propiciando
melhorias como produtividade, qualidade e redução de custo.
Segundo Hemais (2003), os plásticos têm demonstrado um alto índice de
confiabilidade e muitas vantagens sobre os materiais tradicionais que vieram a
substituir, tais como o aço, o alumínio e o vidro, por exemplo. Além de permitir maior
flexibilidade de projeto e economia na produção, sua significativa redução de peso é
essencial para reduzir o consumo de combustível e consequentemente as emissões
de gases tóxicos para atmosfera, uma vez que a substituição de materiais diversos
por cerca de 100 quilos de plástico, em um carro pesando 1 tonelada, trará uma
economia de combustível de 7,5%. Aproximadamente, para 100 quilos de peças
plásticas utilizadas em um veículo, 200 a 300 quilos de outros materiais deixam de
ser consumidos, o que se reflete em seu peso final. Assim, um automóvel, com uma
vida útil de 150 mil quilômetros, poderá economizar 750 litros de combustível devido
a utilização dos plásticos.
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“Os  sintéticos   podem  ser  produzidos  economicamente  e   suas   propriedades  
podem ser administradas a um grau tal que muitos são superiores às suas
contrapartidas naturais. Em algumas aplicações partes de metal e de madeira foram
substituídas por plásticos, que têm propriedades satisfatórias e podem ser
produzidos  a  um  custo  mais  baixo”  (CALLISTER  2006.  p.  237).
Ao longo dos últimos anos, os polímeros têm sido requisitados de modo
constante na indústria automobilística.

Concomitantemente, a eficácia de tal

material invade os projetos de carros, na busca de substituição dos materiais
utilizados até o presente momento, como o aço, por exemplo (FERREIRA, 2007).
Nos automóveis, encontramos polímeros no painel, nos para - choques, nos
estofamentos, nos tapetes, nas lanternas, nos acabamentos das laterais, no teto e,
provavelmente, no futuro serão utilizados em outros locais. Muitas peças de
carroceria são feitas com o polímero termoplástico Acrilonitrila – Butadieno Estireno, que torna o carro mais leve e, consequentemente, mais econômico e
menos poluente (FERREIRA, 2007).

4.4.1 Polímeros
Albuquerque (2000, pg.23,24), define polímeros como:
Substância constituída de moléculas caracterizadas pela repetição múltipla
de uma espécie de átomos ou mais espécies de átomos ou grupos de
átomos (unidades constitucionais) ligados uns aos outros em quantidades
suficientes para fornecer um conjunto de propriedades que não variam
acentuadamente com a adição ou a remoção de uma ou algumas unidades
constitucionais.

A palavra POLÍMERO vem do grego poli,  cujo  significado  é  “muito” e de mero,
que   quer   dizer   “parte”   ou   “unidade”   (que   se   repete).   Os   meros,   para   formarem   um  
polímero, são unidos entre si através de ligações primárias, estáveis. As
classificações mais comuns envolvem a estrutura química, o método de preparação,
as características tecnológicas e o comportamento mecânico. Segundo a estrutura
química, conforme os grupos funcionais presentes nas macromoléculas, estas serão
classificadas em poliamidas, poliésteres, entre outros (FERREIRA, 2007).
Quanto ao método de preparação, são divididos, em linhas gerais, em
polímeros de adição e polímeros de condensação, conforme ocorra uma simples
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adição, sem subproduto, ou uma reação em que são abstraídas dos monômeros
pequenas moléculas, como HCl, H2O, KCl (FERREIRA, 2007).
Os polímeros são classificados pela sua origem em polímeros naturais e
polímeros sintéticos.
Os polímeros naturais, ou seja, polímeros encontrados na natureza como
proteínas, resinas, gomas, polissacarídeos, elastômeros (obtido de vegetais que
produzem o látex) (LUCAS, SOARES e MONTEIRO 2001).
Os polímeros sintéticos são obtidos através de reações químicas realizadas
pelo homem. Dentre eles existem inúmeros utilizados como materiais de engenharia.
Os polímeros são compostos formados por milhares de dezenas de unidades
de repetição denominados de meros, unidos por ligações covalentes formando uma
macromolécula, esta reação é obtida através de reações químicas de polimerização.
(CANEVAROLO Jr. 2006).
Figura 17 – Representação de monômero, mero e reação de polimerização.

Fonte: Adaptado de MANO, 1991.

Sendo produzido por Leo Baekeland (1863-1944), em 1912, o primeiro
polímero sintético sólido, hoje conhecido por baquelite, foi obtido por meio da reação
entre formaldeído e fenol (CANEVAROLO Jr. 2006).
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Quando formado por apenas um tipo de mero usa-se a expressão de
homopolímero e quando formado por dois ou mais meros são denominados de
copolímeros.
Os copolímeros por sua vez podem ser chamados como copolímeros
aleatório ou randômico, alternados, em bloco e graftizado ou enxertado (MANO e
MENDES 1999).

Quadro 1 – Representação das cadeias macromoleculares em homopolímeros e copolímeros

Monômero
A
B

A+B

Cadeias macromoleculares em homopolímeros e copolímeros
Polímero
Representação
Homopolímeros
.....A-A-A-A-A-A-A.....
Homopolímeros
.....B-B-B-B-B-B-B.....
Alternado
.....A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B.....
Em bloco
.....A-A-A-A-A-B-B-B-B-B.....
B-B.....
Copolímero Graftizado ou
.....A-A-A-A-A-A-A.....
enxertado
.....B-B-B-B
Aleatório
.....A-B-B-A-A-B-A-A-A-B.....
Fonte: Adaptado de MANO e MENDES,1999.

Os polímeros podem ser classificados em dois grupos básicos: os
termoplásticos e os termorrígidos. Os termoplásticos têm certas características
semelhantes aos metais, o que possibilita a produção destes por meio de processos
tradicionais como a laminação, injeção e extrusão (CANEVALORO, 2002).
A indústria automobilística vem substituindo os materiais tradicionais de
engenharia. Segundo Mano (1991, p. 48), “Os   principais   materiais   de   engenharia  
clássicos como as madeiras, as cerâmicas, os vidros e os metais.”   estão sendo
substituídos por materiais plásticos. Isto se deu de forma gradativa ao longo de
vários anos, mas apenas nas duas últimas décadas é que o ritmo dessa substituição
se acelerou. Causas diversas, econômicas e tecnológicas, ajudaram essas
mudanças.
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4.4.2 Método de Preparação do Polímero
A reação química que conduz a formação de polímeros é a polimerização.
Grau de polimerização é o número de meros da cadeia polimérica. Quando há mais
de um tipo de mero na composição do polímero, este é designado por copolímero, e
os monômeros que lhe dão origem comonômeros. Em reação de polimerização, tal
como ocorre na Química Orgânica em geral, o encadeamento das unidades
monoméricas pode ser feito na forma regular, cabeça-cauda, ou na forma cabeçacabeça, cauda-cauda, ou mista (FERREIRA, 2007).
Os polímeros possuem inúmeras propriedades, sendo que estas propriedades
dependem do material de partida para a obtenção dos polímeros, ou seja, os
monômeros, assim como o tipo de reação e técnica de preparação para a sua
obtenção.
São aplicadas três formas de reação para a obtenção de polímeros
poliadição, policondensação e modificação de polímeros.
A poliadição pode ser observada no processo de obtenção dos polímeros de
adição que durante a sua formação não ocorre perda de massa. Assim o peso do
polímero formado é igual ao peso do monômero adicionado (CANEVAROLO Jr.
2006).
Os processos de preparação de polímeros apresentam uma série de
características distintas das quais as principais são:
“Tipo de reação (pode envolver reações de adição ou condensação;
poliadições e policondensações, respectivamente);
Mecanismo da reação (a forma como os monômeros irão se comportar para
a polimerização, considerando a presença de catalisadores ou não e
insumos necessários);
Velocidade do crescimento da cadeia (geralmente é rápida após iniciação
da reação, mas é necessário o entendimento e monitoramento de todo o
processo para explicar e calcular viabilidade);
Formação de subprodutos micromoleculares (em certas reações, dificultam
muito o processo de produção do polímero)” (FERREIRA, 2007).

Na poliadição, os monômeros quase sempre apresentam duplas ligações
entre átomos de carbono. Também pode ser observado que não ocorre a formação
de subprodutos e os pesos moleculares podem atingir valores muito altos, na faixa
de 10^5 – 10^6 (MANO 1991).
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A policondensação são aqueles polímeros originários de dois grupos
funcionais reativos com a eliminação de moléculas de baixo peso molecular
(CANEVAROLO Jr. 2006).
Ocorre com a formação de subprodutos e esses precisam ser retirados do
meio reacional. Os pesos moleculares geralmente atingem a faixa de 10^4, dentre
esses polímeros se encontra o PBT (MANO 1991).
Modificação de polímeros é o resultado de reações químicas de polímeros já
existentes. As mudanças no peso molecular, na solubilidade, na resistência
mecânica, elétrica, entre outros, permitem uma diversificação das suas aplicações
(MANO 1991).

4.4.3 Sistemas Poliméricos Simples e Mistos
De um modo bastante abrangente, os sistemas poliméricos simples são
formados por um único componente.
“Quanto   ao   seu   comportamento   ao   calor,   podem   se   apresentar   como  
termoplásticos  e  termorrígidos”  (MANO  1991.  p.  64).
O termoplástico, a certa temperatura, apresenta alta viscosidade podendo ser
conformado e moldado. Assim quando sujeito a uma dada quantidade de calor,
facilmente se deforma podendo ser remodelado e solidificado mantendo a sua nova
estrutura ao ser novamente resfriado, dando a eles a característica de ser facilmente
reciclados.
Os termorrígidos ou termofixos quando moldados uma primeira vez não
podem mais ser fundidos ou remodelados. Quando aplicada o aumento da
temperatura uma segunda vez, ocorre a decomposição desses materiais antes de
sua fusão, o que os torna não recicláveis mecanicamente.
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Quadro 2 - Classificação dos plásticos quanto à sua aplicação

Fonte: Adaptado de MANO e MENDES,1999.

Os sistemas poliméricos mistos têm permitido aos polímeros, aplicações que
antes decorriam exclusivamente de homopolímeros e copolímeros, além de
utilizações completamente inovadoras. A mistura de polímeros tem como objetivo
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melhorar propriedades dos materiais separados como rigidez, resistência ao
impacto, estabilidade dimensional a altas temperaturas, resistência a trincas
provocadas por tensão, resistência à chama e resistência ao envelhecimento. Muitas
vezes é possível combinar algumas dessas qualidades, inclusive aquelas que são
aparentemente conflitantes como, por exemplo, o aumento da resistência ao impacto
ou da resistência à tração, aumentando a maleabilidade e a estabilidade dimensional
(FERREIRA, 2007).

4.4.4 Sistemas Poliméricos Miscíveis e Imiscíveis
Miscíveis são também conhecidas como ligas poliméricas, caracterizadas por
misturas unifásicas, onde ocorre a compatibilidade total entre os componentes
dentro de certos limites de temperatura e composição.
Imiscíveis, ao contrário dos miscíveis, possui mais de uma fase sendo que
pode ocorrer compatibilidade interfacial entre as fases ou não.
Quando há compatibilidade interfacial, todos os componentes da mistura
podem ser poliméricos ou não. Em qualquer desses casos, sempre que há um
componente matricial e um estrutural, o sistema constitui um compósito. As misturas
com carga reforçadora se incluem entre os compósitos (MANO 1991).

4.4.5 Compósitos
Os compósitos possuem como característica pelo menos dois diferentes
materiais ou duas fases distintas, separadamente os componentes do compósito
mantém suas características químicas, mecânicas, etc, porém quando misturados
eles formam um composto com propriedades impossíveis de se obter com apenas
um deles.
“Têm   sido   engenheirados   um   número   de   materiais   compósitos   que  
consistem mais do que um tipo de material. Fiberglass é um exemplo familiar, no
qual fibras de vidro são embutidas dentro de um material polimérico. Um compósito
é projetado para exibir uma combinação das melhores características de cada um
dos materiais componentes. "Fiberglass" adquire resistência mecânica das fibras de
vidro e flexibilidade do polímero. Muitos dos recentes desenvolvimentos de material
têm  envolvido  materiais  compósitos”  (CALLISTER 2006. p. 3).
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Os materiais que formam um material compósito podem ser classificados em
dois tipos: matricial e estrutural.
O material matriz geralmente é um polímero e o material estrutural pode ser
um material cerâmico, metálico, fibroso ou pulverulenta (MANO 1991).

Quadro 3 - Principais componentes dos compósitos empregados como materiais de engenharia

Fonte: Adaptado de MANO e MENDES,1999.
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4.4.5.1 Propriedades Importantes dos Compósitos
Existem várias propriedades que podem ser controladas nos compósitos
conforme a sua formulação, dentre essas propriedades a temperatura de fusão
cristalina, a transição vítrea e a inflamabilidade são muito importantes para o
processo e para garantir a estabilidade do produto obtido
“A   temperatura de fusão cristalina, Tm, é aquela em que as regiões
ordenadas dos polímeros, isto é, cristalino e esferulitos se desagregam e fundem. A
transição é de primeira ordem, endotérmica; envolve mudança de estado e esta
associada  às  regiões  cristalinas”  (MANO 1991. p. 23).
“A   transição   vítrea   está associada à região amorfa dos polímeros. A
transição é de segunda ordem e representa a temperatura em que a mobilidade das
cadeias moleculares, devido à rotação de grupos laterais em torno de ligações
primárias, se torna restrita pela coesão intermolecular. Abaixo da temperatura de
transição vítrea, Tg, desaparece a mobilidade das cadeias macromoleculares, e o
material torna-se mais rígido” (MANO 1991. p. 25).
O material polimérico uma vez processado tem a suas características
definidas, quando o mesmo é reprocessado suas características iniciais são
alteradas. Assim é desejado que o material possua uma boa resistência a
inflamabilidade para evitar a sua deterioração.
“A  inflamabilidade  dos  materiais  é  propriedade  muito  importante.  Quando  um  
polímero orgânico é aquecido, ele vai progressivamente sofrendo modificações, a
princípio físicas e depois químicas, terminando por sofrer decomposição total em
produtos  voláteis”  (MANO 1991. p. 41).

4.4.6 Poli (Tereftalato de Butileno) e Fibra de Vidro
O poli(tereftalato de butileno) (PBT), é produzido pela polimerização do 1,4butanodiol e do ácido tereftálico, resultando em um polímero com estrutura
semelhante à do PET, sendo diferenciado pelo maior número de grupos metilenos
presentes na unidade de repetição. O PBT apresenta excelentes propriedades
globais, como a alta resistência ao impacto, os ciclos de moldagem mais curtos, a
baixa temperatura de moldagem e a rápida cristalização. Por isso, esse polímero é
largamente

utilizado

na

indústria

automobilística,

de

eletrônicos

e

de

eletrodomésticos. O PBT é também concorrente do PET nas aplicações que
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requerem plásticos de engenharia, porém sua temperatura de uso é um pouco
inferior à do PET, o que certamente limita o seu uso (ODIAN, 2004; DU et al., 2010)
Com a combinação dos elementos politerefatalato de butileno com fibra de
vidro, o resultado obtido é um produto que possui as melhores características de
cada componente. Permitindo ao processo de injeção plástica uma boa
produtividade e garantindo as qualidades desejadas ao produto.
Características importantes do PBT (Adaptado do catalogo DuPont,
Propriedades dos grades Crastin, material S650FR):


Densidade conforme método ISO 1183 é igual a 1,47 g/cm³



Flamabilidade conforme método ASTM D635 é <5 s e <5 mm



Temperatura do material fundido é de 240°C à 260°C



Tensão de escoamento conforme método ISO 527-1/2 é 65 MPa



Tensão na ruptura conforme método ISO 527-1/2 é 58 MPa



Módulo de tração conforme método ISO 527-1/2 é 2900 MPa



Temperatura de fusão: 225°C



Características importantes da fibra de vidro (MANO, 1991):



Densidade: 2,5 – 2,6 g/cm³



Resistência à tração: 3,5 – 4,5 GPa



Módulo de elasticidade: 73 – 87 GPa



Temperatura de fusão: >700°C

A fibra de vidro é aplicada em termoplásticos e termofixos formando
compósitos, muito utilizado comercialmente para melhorar o desempenho mecânico
dos polímeros (CANEVAROLO Jr. 2002).
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Quadro 4 – Poli (terefetalato de butileno)

Fonte: Adaptado de MANO, 1991

Obtendo assim com a combinação dos dois componentes, o material PBT GF30.

Quadro 5 – Crastin PBT GF30 DUPONT
Características importantes do PBT GF30 (DuPont, Propriedades dos grades Crastin, material
SK645FR)
Especificação de temperatura para processo
Temperatura (°C)
Temperatura de fusão
225°C
Temperatura do material fundido
240°C à 260°C
Característica
Densidade
Flamabilidade
Tensão de escoamento
Tensão na ruptura
Módulo de tração

Especificação
1,69 g/cm³
<5 s e <5 mm
Não é aplicável a este material
140 MPa
12000 MPa

Norma
ISO 1183
ASTM D635
ISO 527-1/2
ISO 527-1/2
ISO 527-1/2

Fonte: DUPONT, 2013.

Pode ser observado que o material PBT GF30 manteve as características do
PBT importantes para o processamento como temperatura de fusão, temperatura do
material fundido e flamabilidade, e também obteve ganho em outras como tensão na
ruptura, módulo de tração e tensão de escoamento.
A facilidade para criar peças de design complexo, o alívio no peso dos
automóveis, a possibilidade de produzir conjuntos integrados, além da redução de
custos, consagraram o uso do plástico na indústria automotiva (FERREIRA, 2007).
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Inúmeros polímeros já são utilizados hoje pela indústria automobilística na
produção de peças, peças essas que no passado utilizavam ligas metálicas, peças
como componentes estruturais, calotas, retrovisores e outras (Quadro 6).

Quadro 6 - Polímeros aplicados na indústria
automobilística.
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Fonte: HEMAIS, 2003.
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4.5 Injeção Plástica
A injeção plástica é uma adaptação do processo de fundição sob pressão,
utilizado para metais leves. Como pode ser observado na figura 18, o material
termoplástico granulado é lançado em um bocal, conduzido por uma rosca de
injeção onde é aquecido no cilindro por resistências, onde é homogeneizado a
temperaturas acima da sua temperatura de fusão ou amolecimento.
Figura 18 – Representação de um processo de injeção.

Fonte: Adaptado pelo autor de ZAMKPLAS, 2013.

Assim o material é levado para o cilindro de injeção sob pressão onde
conectado ao molde é injetado.
“O   material   frio,   granulado   ou   em   pó,   é   alimentado   ao   cilindro,   onde   é  
aquecido   até   amolecer,   ou   “plastificar”   para   então   ser   forçado   sob   pressão, ou
“injetado”,  no  molde  frio,  de  onde  é  posteriormente  extraído.” (BLASS 1988. p. 153)
A injeção plástica é um processo de fabricação utilizada para obtenção de
diversos tipos de peças, com as mais variadas formas e aplicação, conforme mostra
Figura 19.
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Figura 19 – Peças produzidas pelo processo de injeção.

Fonte: Adaptado pelo autor de USIPART, 2013.

Outra  característica  desse  processo  é  o  descarte  dos  “Galhos”  de  injeção  que  
são formados pelo sistema de alimentação, que fornece uma trajetória para o
material plastificado, desde o sistema de injeção até as cavidades (BLASS 1988).
Exemplo Figura 20.
Figura 20 – Representação do galho de injeção formado pelos canais de injeção, principal,
secundário e também pela retenção do canal de injeção.

Fonte: Adaptado pelo autor de TUDO SOBRE PLÁSTICOS, 2013.
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Os galhos são estruturas necessárias ao processo de injeção, porém são
descartados após a injeção plástica, ou seja, são as sobras do processo. O volume
de material descartado é muitas vezes elevado e para reduzir essas perdas é
possível o reaproveitamento deste material através da reciclagem.
“Um  dos  inconvenientes  da  moldagem  por  injeção  é  a  grande  quantidade  de  
material descartado após a retirada da peça injetada, sob a forma de galhos e varas
por onde havia passado o plástico fundido. Esses resíduos, após a fragmentação em
moinhos   apropriados,   são   normalmente   reutilizados”   (MANO e MENDES 1999. p.
68).
Este processo de reutilização dos galhos permite o reaproveitamento do
material descartado, de forma que possibilita ao máximo o consumo da matéria
prima evitando o descarte.
Entretanto a utilização deste material reciclado requer um maior controle do
processo de injeção, pois o material composto por plásticos reforçados tem a sua
formulação original alterada. Desta forma, os parâmetros de injeção definidos
inicialmente deverão ser avaliados para garantir a qualidade do processo e do
produto.
“As   propriedades   mecânicas dos plásticos reforçados dependem do efeito
combinado da quantidade de material fibroso de reforço e de sua disposição no
produto acabado”  (BLASS  1988. p. 128).
Assim o conhecimento das características da material prima, seus
componentes e suas propriedades, são essenciais para a definição dos parâmetros
e controle do processo de injeção.

4.5.1 Parâmetros do Processo de Injeção
O processo de injeção plástica possui vários parâmetros que devem ser
controlados para se obter uma boa produtividade e garantir a qualidade das peças
obtidas.
A pressão de injeção é a pressão na qual a máquina injeta o material para
dentro da cavidade do molde. Nas máquinas modernas essa pressão pode ser
escalonada. Assim como a velocidade de injeção que a máquina empurra o material
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para dentro da cavidade também pode ser escalonada, possibilitando montar um
perfil de injeção.
O tempo de recalque é definido para que a máquina continue a manter a
pressão no material injetado na cavidade do molde, após seu preenchimento.
“Muitos transformadores, trabalhando baseados em suas experiências de
moldagem de polímeros amorfos, tendem a usar de forma generalizada, tempos de
recalque curtos e tempos de resfriamento longos. Entretanto, quando se trata de
polímeros semicristalinos como POM (poliacetal), PA (poliamida), PBT e PET
(poliésteres), esta postura pode gerar efeitos indesejáveis”  (DUPONT, 2013).
A pressão de recalque é aplicada dentro do tempo de recalque, sendo assim, logo
após o tempo de injeção para garantir o preenchimento do molde.

“A   utilização   da   temperatura   correta   do   material   fundido   é   vital   para   a  
qualidade das peças na moldagem de polímeros de engenharia semicristalinos.
Como  uma  regra  geral,  a  tolerância  a  variações  é  menor  que  a  das  resinas  amorfas”  
(DUPONT, 2013).
O tempo de resfriamento também é definido no painel do equipamento. É o
tempo aguardado para o resfriamento da peça antes da abertura do molde, que é
definido para garantir que a peça solidificou por completo.
“Quando   moldando polímeros de engenharia semicristalinos como POM
(poliacetal), PA (poliamida), PBT e PET (poliésteres), é importante garantir que a
temperatura da superfície do molde seja a mais adequada para o tipo de resina. Os
requerimentos básicos para um ótimo processamento estão no projeto da
ferramenta”  (DUPONT, 2013).

4.6 Materiais Utilizados na Peça
Os materiais utilizados habitualmente na Carcaça do Comutador de Partida e
Ignição são o Zamac e o PBT GF30.
Peso específico médio do Zamac é 6,60 g/cm³ (ASTM B240-07)
Peso específico médio do PBT GF30 é 1,53 g/m³ (ASTM D792).

Possibilitando assim ao se substituir o Zamac pelo PBT GF30 a obtenção de
uma peça aproximadamente quatro vezes mais leve.
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4.6.1 Zamac
O Zamac é uma liga de Zinco, e desta forma também é uma liga metálica não
ferrosa, o que confere a ela uma elevada resistência a corrosão. Além de possuírem
outras excelentes propriedades físicas, mecânicas e de processos como fundição e
injeção.
As ligas de Zamac devido as suas qualidades são utilizadas pelas indústrias
das mais variadas áreas e aplicações como maçanetas, espelhos, e outros
(SOARES 2008).
A composição dessas ligas permite obter materiais distintos, assim como
custo e aplicação como pode ser observado no Quadro 7.
Quadro 7. Composição das ligas de fundição

Fonte: Adaptado pelo autor NEWCAST, 2013.

4.6.2 PBT GF30
O PBT GF30 é uma material polimérico utilizado largamente pelas indústrias,
nas mais diversas áreas. A composição deste material permite a sua aplicação nas
formas mais variadas, facilmente encontrado e comercializado por diversas
empresas, exemplo Quadro 8.
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Quadro 8 - Ficha de aplicação do PBT GF 30 da ENSINGER.

Fonte: Adaptado pelo autor de ENSINGER, 2014.
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Para que efetivamente sejam definidas as características e propriedades da
matéria prima PBT GF30 é necessário a realização de testes individuais para cada
tipo de aplicação, produto e processo (Quadro 9).

Quadro 9 – Ficha de referência de especificação para aplicação do PBT GF 30 da ENSINGER.

Fonte: Adaptado pelo autor de ENSINGER, 2014.
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4.6.3 PBT GF30 com Adição de 30% de Material Reciclado.
O material proposto para a realização do experimento é composto por PBT
GF30 com a adição de 30% de material reciclado. Esse material reciclado é obtido
ao reciclar o material proveniente do processo de injeção plástica da peça, utilizando
o material PBT GF30 puro, ou seja, sem impurezas ou material reciclado.
O material descartado da injeção do PBT GF30 puro, na condição de resíduos
do processo na forma de galhos (Figura 21), é triturado (Figura 22) e misturado com
o PBT GF30 puro (Figura 23), atendendo a proporção de 30% de material reciclado
na mistura (Figura 24).

Figura 21 – Galho de injeção formado pelos canais de injeção, principal, secundário e também pela
retenção do canal de injeção.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 22 – Galhos triturados

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 23 – Material PBT GF30 puro.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 24 – Mistura de 30% de galho triturado com 70% de PBT GF30 puro.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5 RESULTADOS

5.1 Injeção Plástica
Para a fabricação dos protótipos, as peças foram injetadas com o polímero
POCAN®, um PBT reforçado com 30% de fibra de vidro, na injetora BL580 da
empresa Shuangma CH, com os seguintes parâmetros (Tabela 4).
Foram fabricadas 200 peças e selecionadas 15 amostras para teste de forma
aleatória e foram montadas com seus sub componentes.

Tabela 4 - Parâmetros da Injetora BL580, injetando POCAN® e o material composto por 70% de
POCAN® com 30% de POCAN® reciclado.

Injeção de Material x Parâmetro de controle
Pressão de injeção (bar)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
2000
1950
2050
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
2100
2050
2150
Injeção de Material x Parâmetro de controle
Velocidade de injeção (cm3/seg.)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
45
35
55
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
60
50
70

Injeção de Material x Parâmetro de controle
Tempo de recalque (s)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
3,5
3,0
4,0
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
3,5
3,0
4,0

Injeção de Material x Parâmetro de controle
Pressão de recalque (bar)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
2300
2250
2350
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
2400
2350
2450
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Injeção de Material x Parâmetro de controle
Temperatura do fundido (°C)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
255
250
260
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
260
255
265

Injeção de Material x Parâmetro de controle
Tempo de resfriamento (s)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
15
14
16
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
15
14
16

Injeção de Material x Parâmetro de controle
Temperatura do molde (°C)
Material POCAN®
especificado
min.
máx.
PBT GF30
75
70
80
especificado
min.
máx.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30
80
75
85
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados da injeção plástica demonstraram que tanto o processo como o
equipamento atendem ao material proposto, Sendo necessário apenas o ajuste dos
parâmetros do processo utilizando a média ponderado dos valores obtidos.
O único parâmetro do processo que apresentou uma variação significativa foi
a   “Velocidade   de   Injeção”,   esta   variação em comparação ao outro material foi no
aumento de 45 cm³/seg. para 60 cm³/seg.
Este aumento foi devido a necessidade de ajustar este parâmetro para
permitir, que os demais parâmetros não sofressem grandes alterações, garantido a
estabilidade e produtividade do processo.

5.2 Testes Funcionais
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5.2.1 Primeira Verificação
Todas as peças recebidas apresentaram boa qualidade de fabricação, não foi
encontrada nenhuma peça com alguma deformação e/ou danificação (Figura 25). No
requisito funcional não foi encontrada nenhum tipo de falha de montagem (Figura
26) e nenhum tipo de ruído.
Figura 25 – Carcaça inferior verificada.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 26 – Montagem da carcaça inferior com a carcaça superior verificada.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.2.2 Teste de Umidade (Submerso)
Foram realizadas 3 medições de cada conjunto, o valor médio está indicado
na Tabela 5. As colunas indicam o valor antes e após o ensaio, conforme descrito no
item 3.2.2, onde todos os valores ficaram dentro do especificado.

Tabela 5 – Medições da cota crítica da carcaça inferior verificada.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.2.3 Teste de Umidade em Alta Temperatura
Após as peças ficarem armazenadas numa câmara climática foi verificado
que elas não apresentaram ruído, com a diferença de coloração dentro do
especificado conforme demonstrado nas Figuras 27, 28, 29, 30 e 31 e identificado
pelos círculos vermelhos, as mesmas permaneceram montadas e com a folga no
“Snap”  conforme Tabela 6.

Figura 27 – Conjunto 1 – coloração dentro do especificado.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 28 – Conjunto 2 – coloração dentro do especificado.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 29 – Conjunto 3 – coloração dentro do especificado.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 30 – Conjunto 4 – coloração dentro do especificado.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 31 – Conjunto 5 – coloração dentro do especificado.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 6 – Medições  da  folga  no  “Snap”  – Umidade em alta temperatura.

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2.4 Teste de Sobre Torque
Com as peças unidas e fixadas em uma morsa, foi aplicado um sobre torque
de 20 Nm com auxílio de um torquímetro digital, nos sentidos anti-horário e horário,
aplicados na carcaça superior.
Todos os conjuntos suportaram a carga sem apresentarem nenhum dano
funcional e mantiveram-se com suas características de montagem inicial.
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5.2.5 Teste de Compressão
Com a carcaça superior fixada em um dispositivo e preso em uma máquina
de teste de tração e compressão, foi aplicada na carcaça inferior uma carga de
compressão de 150 N.
Todo o conjunto suportou a carga e não apresentou nenhum dano funcional,
as mesmas permaneceram  montadas  e  com  a  folga  no  “Snap”  conforme  Tabela 7.

Tabela 7 – Medições  da  folga  no  “Snap”  – Compressão temperatura ambiente.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.2.6 Teste de Tração
Com a carcaça inferior fixada em um dispositivo e preso em uma máquina de
teste de tração e compressão, foi aplicada na carcaça superior uma carga de tração
de 150 N.
Todo o conjunto suportou a carga e não apresentou nenhum dano funcional,
as mesmas permaneceram  montadas  e  com  a  folga  no  “Snap”  conforme  Tabela 8.

Tabela 8 – Medições  da  folga  no  “Snap”  – Tração temperatura ambiente.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.2.7 Teste de Flamabilidade
Com o corpo de prova injetado com o mesmo material da peça, o PBT
POCAN® B4235 com adição de 30% de material reciclado, foi aplicado uma chama
durante 60 segundos e medido a propagação da mesma no material.
O corpo de prova se comportou da seguinte maneira:

 Propagação de chama máxima na espessura de 10,60mm
 Propagação de chama máxima no comprimento de 89,45mm
Figura 32 – Teste de flamabilidade.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com este resultado o corpo de prova foi aprovado ao atender a especificação do
teste.
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5.3 Relatório Dimensional
Todas as peças foram aprovadas após as medições do dimensional (Tabela
9), onde também pode ser observado que não houve nenhuma variação dimensional
relevante na aplicação do material reciclado. As peças injetadas com a adição do
material reciclado apresentaram uma estabilidade dimensional próxima ao valor
nominal das cotas.

Tabela 9 – Relatório dimensional.

Material
Cota - Especificação

PBT GF30

PBT
GF30+30%Reciclado

A - 45 mm mínimo

45,09mm

45,11mm

B - 72 mm máximo

71,88 mm

71,89 mm

C - 37,50 ± 0,50 mm

37,44 mm

37,42 mm

D – R 35 ± 5 mm

R 35 mm

R 35 mm

E - 3 ± 0,50 mm

2,88 mm

2,89 mm

F - 6 ± 0,50 mm

5,98 mm

6,01 mm

Laudo Final

Aprovado

Aprovado

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.4 Especificações da Peça e Normas Técnicas
Todas as peças foram

aprovadas após os testes realizados conforme as

especificações da peça e normas técnicas.

5.5 Comparação dos Custos
O estudo foi realizado de forma a avaliar a viabilidade econômica

da

utilização de cada matéria prima, com base nos valores de matéria prima e custo
dos processos.
A possibilidade de aplicar o material reciclado no processo de injeção, pode
inicialmente reduzir em até 30% o material descartado no processo.
O volume de material descartado nos dias atuais em cada injeção, é de
aproximadamente 7% em peso do total de material injetado. Em uma segunda
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formulação de material para injeção, este volume que é descartado hoje, poderá
compor o material de injeção, ou seja, 100% do material que seria descartado na
primeira injeção poderão ser reaproveitados.
Com o planejamento e balanceamento do processo produtivo, este
reaproveitamento de material poderá representar uma redução de até 81% de
material descartado, por exemplo:
1° Injeção – Utilizando 100 kg de matéria prima PBT GF30 pura, ocorre o descarte
de aproximadamente 7 kg.
2° Injeção – Utilizando 16 kg de PBT GF30 + 7 kg de PBT GF30 reciclado, total 23
kg de matéria prima, serão descartados aproximadamente 1,61 kg.

Com essa possibilidade sendo aplicável, onde inicialmente para se obter 123
kg seria descartado 8,61 kg de material, será descartado apenas 1,61 kg. A redução
de descarte poderá desta forma ser de aproximadamente 81% menor.

5.5.1 Análise de Custo
As características técnicas dos produtos avaliados são:


Peso do componente, composto de Zamac®5:

Carcaça Inferior: 245g
Cavidade existente no molde para injeção com Zamac®5: 1 cavidade


Peso do componente, composto de PBT GF30 ou PBT GF30 com 30%
de PBT GF30 reciclado

Carcaça Inferior: 95g
Cavidades existentes no molde para injeção do PBT: 6 cavidades
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5.5.1.2 Custos dos Processos
Para obter os custos dos processos foram considerados os seguintes
critérios:


Custo com a matéria prima



Peso da peça, para quantificar o custo com o material



Custo do processo para obtenção da peça



Custo de fabricação e manutenção do molde

Com esses custos levantados foi possível obter o valor final da peça para
cada produto final analisado.

5.5.1.2.1 Zamac®
Valor estimado da peça produzida com a matéria prima Zamac®5 conforme
mostrado na tabela é de R$ 1,926 (Tabela 10).

Tabela 10 – Custo por peça em Zamac®5.
Zamac®5
Custo da matéria prima

Zamac®5

R$5,330/Kg

Peso da peça

245 g

R$ 1,306

Custo do processo
Custo de fabricação e manutenção do
molde

25% do valor da matéria-prima / peça
18% (Custo do peso da peça + Custo do
processo)

R$ 0,326

Custo final da peça

R$ 0,294
R$ 1,926

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.5.1.2.2 PBT GF30
O material indicado pelo fornecedor de matéria-prima Lanxess AG, é o
POCAN® B4235, que se trata de um PBT com reforço de 30% de fibra de vidro,
aumentando a fluidez do material no processo de injeção e a resistência mecânica
do produto acabado.
No processo para realizar a injeção do PBT, deve ser considerado também o
custo com o descarte dos galhos.
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Podemos estimar o valor da peça conforme mostrado na Tabela 11.

Tabela 11 – Custo por peça em PBT GF30.
PBT GF30
Custo da matéria prima
Peso da peça
Custo do processo com o descarte dos
galhos
Custo do processo
Custo de fabricação e manutenção do
molde
Custo final da peça

PBT GF30
95 g

R$3,330/Kg
R$ 0,316

7% do valor da matéria-prima / peça
20% do valor da matéria-prima / peça
10% (Custo do peso da peça + Custo do
processo)
Por peça

R$ 0,022
R$ 0,063
R$ 0,040
R$ 0,441

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.5.1.2.3 PBT GF30 com 30% de PBT GF30 Reciclado
Os custos para o processo utilizando o PBT GF30 com 30% de PBT GF30
reciclado é igual ao o custo do processo normal utilizando apenas o PBT GF30, não
houve a necessidade de acrescentar nenhum custo; sendo que a mão de obra
utilizada para moer os galhos é a mesma que separava os galhos do processo,
apenas direcionando-os para o moedor/triturador.

Tabela 12 – Custo por peça em PBT GF30 + 30% PBT GF30 reciclado.
PBT GF30 + 30% de PBT GF30 reciclado
Custo da matéria prima
PBT GF30
Peso da peça
95 g
Custo do processo com o descarte dos
Reduzido em 81% do descarte inicial da
galhos
injeção do PBT GF30 natural
Custo do processo
20% do valor da matéria-prima / peça
Custo de fabricação e manutenção do
10% (Custo do peso da peça + Custo do
molde
processo)
Custo final da peça
Por peça

R$3,330/Kg
R$ 0,316
R$ 0,004
R$ 0,063
R$ 0,040
R$ 0,423

Fonte: Elaborado pelo autor.

A reciclagem dos galhos descartados na injeção do PBT GF30 natural,
proporcionou a redução de custo ao reduzir em até 81% o descarte de matéria prima
em forma de galhos (Tabela 12).
Assim podemos estimar o valor da peça conforme mostrado na tabela acima.
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5.5.1.2.4 Resultados dos Custos
O preço final estabelecido pelo fornecedor do componente injetado em
Zamac® foi de R$1,926 por peça, considerando o processo de injeção, preço de
matéria-prima, rebarbação (retirar todas as imperfeições que por ventura a peça
obtiver no momento da injeção) e banho de cromo trivalente (processo exigido pelo
cliente para evitar oxidação do componente com o ambiente).
O preço final do componente injetado em PBT GF, considerando os itens
acima, sem a necessidade do banho de cromo, mas incorporando uma etapa de
inspeção dimensional e aspecto visual, o valor do componente foi de R$0,441 por
peça.
Da mesma forma o preço final do componente injetado em PBT GF30 com
30% de PBT GF30 reciclado, considerando também os itens acima, sem a
necessidade do banho de cromo, mas incorporando uma etapa de inspeção
dimensional e aspecto visual, o valor do componente foi de R$0,423 por peça
(Tabela 13).

Tabela 13 – Resumo dos custos por material.
Resumo dos custos
Material
Zamac®5
PBT GF30

Preço por peça
R$ 1,926
R$ 0,441

PBT GF30 + 30% de PBT GF30 reciclado

R$ 0,423

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base nesses dados, observou-se uma redução de 78,2% do custo ao
substituir o Zamac® pelo PBT GF30, e com a utilização de 30% de PBT GF30
reciclado na composição da matéria prima para a injeção da mesma peça, pode ser
obtido mais uma redução de custo de 4,8%.
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6 DISCUSSÃO

Ao longo da revisão bibliográfica realizada, foi possível concluir que para as
indústrias seja qual for a sua área de atuação, necessitam definir qual a vantagem
competitiva deverá ser utilizada por elas de forma a obter uma vantagem competitiva
sustentável.
Conforme apresentado, dois tipos básicos de vantagem competitiva são
aplicados pelas indústrias de forma a ganhar o mercado. Liderança de custo e
diferenciação.
A substituição da matéria prima utilizada por outra de forma que o produto
final apresente uma redução de custo pode posicionar a indústria com uma
vantagem competitiva de liderança de custo.
A reciclagem da matéria prima por sua vez pode posicionar a indústria com
uma vantagem competitiva de diferenciação. Apresentando um material alternativo,
mais leve e atendendo as necessidades da especificação do produto.
Com os resultados obtidos ao final deste trabalho foi possível validar a
proposta de utilização de até 30% do material reciclado para a fabricação da peça
Carcaça do Comutador de Partida e Ignição.
Os resultados práticos levantados no processo de injeção plástica, em
laboratório e avaliação dimensional, além da fundamentação teórica feita na revisão
bibliográfica, contribuíram para validação da proposta.
Validado, disponibilizou-se à indústria uma documentação relevante, que
poderá ser utilizada para fundamentar aos seus clientes a possibilidade de utilizar o
material reciclado como adição na matéria prima, possibilitando a redução dos
custos das suas peças e também apresentando um produto diferenciado.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Pôde-se concluir ao apurar a revisão bibliográfica que o mercado
automobilístico é um mercado com evolução ao longo dos anos, porém exige que as
indústrias se posicionem frente a este mercado de forma a obter alguma vantagem
competitiva.
Assim as indústrias devem definir suas estratégias para alcançar uma
vantagem competitiva, para tanto, devem acompanhar as ações de todos os
envolvidos neste mercado como clientes, fornecedores, concorrentes, novos
entrantes e a si mesma.
Os resultados obtidos confirmaram os objetivos propostos neste estudo.
Como a alteração da matéria prima. Os resultados alcançados com o método
experimental confirmaram ser possível utilizar um material mais barato e também
com a reciclagem obter uma redução de custo ainda maior, garantindo a
produtividade e qualidade do produto.
Recomenda-se que estudos como esse sejam efetuados pela indústrias, para
demais peças e componentes que utilizem como matéria prima o Zamac, peças
como cilindros da trava do tanque de combustível, conjunto de abertura das portas e
outras, verificando a possibilidade de substituir o mesmo por um polímero, assim
como estudar a possibilidade de utilizar material reciclado no processo como o PBT.
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