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RESUMO 
 
 

MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO PROCESSO DE 
ROTOMOLDAGEM 

 
 

AUTOR: Everton Bertoldi 
ORIENTADOR: Carlos Roberto Cauduro 

 
 

Este estudo possui como objetivo melhorar a eficiência energética de um processo produtivo 
de rotomoldagem, otimizando o consumo de energia elétrica e GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo), mantendo a qualidade dos produtos produzidos. Foi desenvolvido uma 
investigação prática para acompanhar e entender o processo produtivo, e com base no 
referencial teórico, propor ações para que o objetivo pudesse ser alcançado. As ações 
auxiliaram na definição dos parâmetros do processo, enfatizando o tempo de forno, 
identificado como principal causa dos problemas de peças não conformes. Através dos 
resultados obtidos, que foram além de econômicos, pois realizaram ajustes no procedimento 
interno dos setores envolvidos no processo produtivo, foi possível concluir que a 
eficientização energética de um processo produtivo não necessariamente precisa de altos 
investimentos. Os valores apresentados são referentes ao mês de dezembro de 2016 
(cotação do dólar em R$ 3,25).  

 
Palavras-chaves: Rotomoldagem. Eficiência energética. Definição dos parâmetros. 
Otimizar consumos. 

 
 

  

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN THE ROTOMOLDING PROCESS 
 
 

AUTHOR: Everton Bertoldi 
ADVISOR: Carlos Roberto Cauduro 

 
 

This study aims to improve the energy efficiency of a rotomolding process, optimizing the 
consumption of electric energy and LPG (liquefied petroleum gas), maintaining the quality of 
the manufactured parts. A research was developed to understand the productive process, 
and based on the theoretical reference, propose actions so that the objective could be 
reached. The actions supported the definition of the process parameters, emphasizing the 
oven time, identified as the main cause of the problems of nonconforming parts. Through the 
results obtained, which were not only economical because was made adjustments on the 
internal procedure of the sectors involved in the production process, it was possible to 
conclude that to obtain a energy efficiency of a production process does not necessarily 
needs high investments. The figures presented refer to the month of December 2016 (US 
dollar quotation of R$ 3.25). 
 
Keywords: Rotomoldagem. Energy efficiency. Definition of the parameters. Optimize 
consumptions. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O consumo demasiado de energia elétrica e combustíveis derivados do 
petróleo é um problema que a maioria das empresas enfrentam, principalmente 
em industrias, como é o caso de empresas responsáveis pela transformação de 
polímeros através do processo de rotomoldagem. Para a fabricação das peças 
plásticas são consumidos, além de energia elétrica, o GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo), e utiliza polietileno como matéria-prima, o qual é um derivado do 
petróleo, recurso energético não renovável, gerando assim a necessidade de 
otimizar a sua aplicação. 

A rotomoldagem consiste em um processo industrial em que se obtêm 
peças ocas, e como seu nome faz analogia, por meio do movimento de rotação 
biaxial de um molde abastecido com material termoplástico (BEALL, 1998). O 
molde é submetido ao aquecimento dentro de um forno, no qual a fusão e a 
transformação de uma determinada peça acontecem pela ação conjunta de 
temperatura e rotação. É através da força centrífuga que o material copia os 
detalhes do molde do produto. A máquina de rotomoldagem é composta por 
braços onde se encontram os pratos, local onde os moldes são fixados, podendo 
produzir várias peças em um único ciclo de trabalho. 

Durante o processo produtivo muitas vezes acontecem, por necessidade 
de atender o cliente, um pedido de produção inesperado, ou até mesmo a falta de 
conhecimento do processo, a má distribuição dos moldes na máquina de 
rotomoldagem, gerando assim um desperdício energético. O planejamento da 
produção, isto é, a definição dos moldes a serem montados, deve respeitar os 
parâmetros de processo para cada molde, evitando desperdício energético em 
cada ciclo de produção e até mesmo desperdício com peças não conformes, o 
que acaba gerando um prejuízo ainda maior à empresa, além de não satisfazer a 
necessidade do cliente. 
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1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 
Melhorar a eficiência energética de um processo produtivo de 

rotomoldagem, otimizando o consumo de energia elétrica e GLP, mantendo a 
qualidade dos produtos produzidos. 

 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

Avaliar o consumo energético do ciclo de trabalho. 
Avaliar a distribuição dos moldes nas máquinas de rotomoldagem. 
Auxiliar o PCP (Planejamento e Controle da Produção) no planejamento da 

produção através da classificação dos moldes em famílias, associando o 
consumo de energia elétrica e GLP à máxima produtividade. 

Reduzir o desperdício com peças não conformes, e consequentemente o 
desperdício de energia elétrica e térmica. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ROTOMOLDAGEM  
 

O processo de rotomoldagem, também conhecido por Moldagem 
Rotacional, é o processo que se dá por meio do aquecimento de materiais 
poliméricos no qual a fusão e a transformação de uma determinada peça 
acontecem pela ação conjunta de temperatura e rotação. Tal processo possibilita 
a confecção de peças plásticas ocas mediante adição de plástico em pó em um 
molde que é aquecido e que roda em dois eixos (CRAWFORD; THRONE, 2002). 
É através da força centrífuga que o material copia os detalhes do molde do 
produto. 

A matéria-prima que mais se destaca neste processo é o polietileno, o qual 
é fornecido na forma de pellets, isto é, pequenos grãos, sendo necessário passar 
por um processo de micronização, transformando-o em pequenas partículas. 
Quando há necessidade de se produzir peças coloridas, este polietileno 
micronizado passa por outro processo antes de ser rototomoldado, que é o 
processo de pigmentação. A figura 1 apresenta o polietileno em três formas: 
peletizado, micronizado e pigmentado (esquerda para a direita, respectivamente). 

 
Figura 1 – Polietileno peletizado, micronizado e pigmentado  

 
Fonte: Autor 

 
 
O processo básico da rotomoldagem é composto de quatro etapas: (a) 

carregamento, onde o molde é alimentado com a matéria-prima, neste caso, o 
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polietileno; (b) aquecimento, etapa em que o molde é levado ao aquecimento em 
um forno, que através do efeito sinérgico entre o calor recebido do forno e a 
movimentação biaxial, moldam a peça no interior do molde; (c) resfriamento, 
ainda em movimento de rotação o molde é conduzido a uma área composta de 
ventiladores, para que o material já distribuído de modo uniforme na espessura 
projetada ganhe a forma final do produto; (d) descarga, etapa final que acontece 
em uma área especial, na qual a peça resfriada é retirada cuidadosamente do 
molde.  

A figura 2 mostra as etapas do processo. 
 

Figura 2 – Etapas do processo de rotomoldagem  

 
 

Fonte: (Adaptado de Nugent, 2001) 
 
Após resfriadas as peças passam por processos de acabamento. 

Primeiramente é necessário a remoção da rebarba resultante da linha de 
fechamento do molde, podendo ser seguido de furações, cortes e montagem de 
componentes. Estas etapas dependerão da necessidade do projeto de cada peça 
produzida. 
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Os produtos rotomoldados passaram a ser produzidos na década de 1950 
e são destaques na indústria de reservatórios, brinquedos, automotivos, entre 
outras (CRAWFORD; THRONE, 2002). O material mais utilizado no processo é o 
polietileno (PE), sendo a classe do Polietileno Linear de Baixa Densidade 
(PELDB) o que ganha destaque. Ressalta-se que para que se tenha êxito neste 
processo produtivo, a escolha da matéria-prima adequada é fundamental, uma 
vez que o polímero empregado necessita atender as características de 
viscosidade, de resistência térmica e química, para não sofrer degradação termo-
oxidativa devido a longos períodos de permanência no forno (BEALL, 1998). 

Os principais campos de aplicação do processo de rotomoldagem são os 
setores de agricultura, automotivo, construção, eletrônico, indústria, produtos 
marinhos, recreação, entre outros (NUGENT, 2001). 

Os próximos tópicos apresentarão referencial teórico sobre matéria-prima, 
processos envolvidos antes da rotomoldagem propriamente dita, principais 
máquinas utilizadas, e controle e monitoramento da temperatura do processo de 
rotomoldagem. 

 
 

2.2 POLIETILENO 
 

Os polietilenos, constituídos por macromoléculas, são produzidos através 
da polimerização por adição do etileno. Atualmente a maior parte do etileno é 
proveniente do petróleo por meio da nafta que é oriunda do craqueamento do 
petróleo, porém também pode ser obtido do gás natural ou gás de petróleo. Além 
disso, recentemente no Brasil, o etileno está sendo obtido através do etanol para 
a produção do polietileno de fonte renovável. 

O polietileno é a matéria-prima mais utilizada na indústria de 
rotomoldagem, representando aproximadamente 90% do material consumido. 
Dependendo das condições reacionais e do sistema catalítico empregado na 
polimerização, alguns tipos de polietilenos podem ser produzidos: PEAD 
(Polietileno de Alta Densidade), PEMD (Polietileno de Média Densidade) e PEBD 
(Polietileno de Baixa Densidade). 
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O PEBD apresenta cerca de 50% de cristalinidade, enquanto PEAD possui 
80%. A presença de ramificações grandes no PEBD dificulta o processo de 
cristalização, tornando o polímero menos cristalino e com cristalitos de menor 
perfeição. Consequentemente a sua densidade é menor (CANEVAROLO, 2006). 
Na figura 3 pode-se observar a diferença nas ramificações dos polietilenos, sendo 
que o PEBD apresenta ramificações longas, já o PEAD ramificações curtas, o que 
está diretamente ligado as características do material. 

 
Figura 3 – Diferentes tipos de polietileno e suas ramificações  

 
Fonte: (Adaptado de Coutinho, 2003) 

 
Os polietilenos podem ser classificados de acordo com sua densidade, 

segundo ASTM (American Society for Testing Materials): 
 - Classe 1 (0,910 a 0,925) = Polietileno de Baixa Densidade; 
 - Classe 2 (>0,925 a 0,940) = Polietileno de Média Densidade; 
 - Classe 3 (>0,940 a 0,960) = Polietileno de Alta Densidade; 
 - Classe 4 (>0,960) = Polietileno de Alta Densidade. 
Como pode ser visto na classificação acima, tanto para a classe 3 como 

para a classe 4, o polietileno possui a mesma descrição, porém quando for 
mencionado a classe 4, indicará que o mesmo se trata de um polietileno de alta 
densidade, muito denso e cristalino. 

O polietileno rotomoldado apresenta boa resistência ao impacto, sendo 
utilizado na fabricação de reservatórios para aplicações comerciais, industriais e 
agrícolas, também é utilizado na fabricação de peças para sistemas de esgoto, 
brinquedos, componentes para parques infantis, peças para a indústria 
automotiva, como reservatórios do combustível, óleo e água, e em aplicações 
desportivas, como barcos e canoas. 
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2.3 MICRONIZAÇÃO 
 

A micronização é um processo preliminar aos processos de rotomoldagem 
e pigmentação, este último sendo aplicado quando há necessidade de fabricação 
de peças coloridas. Em geral a micronização da matéria-prima é mecânica, 
podendo ser realizada através de moinhos de discos, onde um dos discos 
permanece estático enquanto o outro gira a alta velocidade. A alimentação do 
polietileno na forma de pellets é realizada pelo centro do disco e quando atinge a 
extremidade é insuflado para peneiras vibratórias para a seleção do tamanho das 
partículas, sendo que as partículas acima do tamanho retornam para o moinho 
para serem micronizadas novamente. A figura 4 representa o moinho 
micronizador em uma vista em corte, onde é possível verificar os discos, 
estacionário e outro rotativo, e a alimentação do mesmo.  

 
Figura 4 – Representação dos discos do moinho micronizador  

  
Fonte: (Adaptado de Crawford & Trone, 2002)  

 
A figura 5 apresenta um modelo típico de moinho micronizador de discos, 

da marca Rotoline. 
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Figura 5 – Moinho micronizador de discos  

 
Fonte: (http://www.rotoline.com.br, 2017)  
 

Durante o processo de micronização, o calor gerado na superfície de corte 
dos discos aumenta, assim como as partículas do polietileno e do ar presente. Em 
função disso, a temperatura deve ser controlada, evitando que a mesma se 
aproxime ao ponto de fusão ou amolecimento do material polimérico, ponto onde 
as partículas começam a aderir uma na outra. Isto pode gerar problema e até 
bloquear a entrada de material a ser micronizado. 

O tamanho das partículas é muito importante no processo de 
rotomoldagem e devem ser uniformes, pois a presença de partículas muito 
pequenas com outras maiores traz como consequência a absorção de calor de 
forma não homogênea, com a possibilidade de recobrimento desigual das 
paredes do molde. Além disso, partículas muito pequenas podem fundir mais 
rápido que as demais, não permitindo assim, a saída completa das bolhas de ar, e 
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resultando a formação de defeitos interno na peça. Por outro lado, partículas 
muito grandes, dificultarão o preenchimento completo dos detalhes do molde. 

 
 

2.4 PIGMENTAÇÃO 
 

Etapa necessária quando há necessidade da produção de peças coloridas. 
Crawford e Throne (2002) apresentam duas formas de pigmentação para resinas 
poliméricas: 1) Dry Blender: se destaca por ser um processo a seco que é 
realizado através misturadores conhecidos como Turbo Blender ou tipo Henschel. 
É uma mistura simples do polietileno micronizado com o pigmento em forma de 
pó. Este processo é mais econômico, porém apresenta a desvantagem de o 
pigmento não se incorporar completamente ao polímero, ficando ancorado na 
superfície externa do material micronizado. 2) Extrusão, processo que consiste no 
molhamento do polímero com o pigmento, resultando em uma cor mais 
homogênea, melhorando o brilho e a resistência da peça. Entretanto, possui a 
desvantagem de expor o polímero a trabalho mecânico na extrusora, a qual passa 
por um histórico térmico que favorece o consumo de aditivos do polímero, como é 
o caso dos antioxidantes. Após a extrusão o polietileno pigmentado é 
transformado em pequenos grãos, denominados pellets, os quais serão 
micronizados para serem rotomoldados posteriormente. 

Uma má distribuição de pigmento pode resultar em regiões fracas, 
podendo dar início a uma trinca. Pigmentos também podem influenciar na 
cristalização dos polímeros e provocar empenamento e/ou contração excessiva 
nas peças. Neste aspecto, os compostos obtidos por extrusão apresentam boas 
propriedades mecânicas quando comparados com misturas a seco. A figura 6 
apresenta uma comparação entre as duas formas de pigmentação citadas, onde 
se pode observar que ocorre uma dispersão mais homogênea quando a mistura é 
realizada através da extrusão. 
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Figura 6 – Comparação entre as formas de pigmentação  
 

 
 

Fonte: (Adaptado de Ueki e Pisanu, 2007)  
 
A figura 7 apresenta um modelo de misturador do tipo Henschel, da marca 

CACCIA ROTOMEC. Este equipamento realiza a mistura a seco. 
 

Figura 7 – Misturador 

 
Fonte: (http://www.rotomec.com.br, 2017) 
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2.5 PRINCIPAIS MÁQUINAS DE ROTOMOLDAGEM 
 

De acordo com Crawford e Throne (2002), para se especificar uma 
máquina de rotomoldagem são considerados, basicamente, os seguintes 
parâmetros: 

 Capacidade de aquecimento; 
 Tamanho do forno; 
 Tempo médio por ciclo; e, 
 Velocidade de rotação do molde. 
A partir destas variáveis podem existir diferentes classes de máquinas de 

rotomoldagem, cada uma com suas particularidades. Abaixo serão apresentadas 
as principais no mercado 

 
2.5.1 Rock and Roll 

 
O modelo de máquina tipo rock and roll é um dos mais antigos utilizados no 

processo de rotomoldagem. O nome se dá em função do seu conceito de projeto, 
onde a ação de balanço sobre o eixo (“rock”) e as rotações completas de 360º no 
eixo perpendicular (“roll”). O sistema de aquecimento desta máquina é geralmente 
a gás, com chama aberta direto no molde. Utilizadas principalmente para a 
fabricação de peças com grandes dimensões.  

Normalmente é montado um único molde sobre no braço da máquina, a 
qual roda em baixa velocidade, aproximadamente 3 rpm (rotações por minuto) e 
em um ângulo de balanço próximo aos 35º. A utilização da chama aberta é um 
método efetivo de aquecimento de moldes desenvolvidos em chapa metálica e foi 
muito utilizado no início da rotomoldagem (CRAWFORD; THRONE, 2002). 

A figura 8 ilustra este modelo de máquina, onde pode-se comparar o 
tamanho da mesma em relação a um homem. 
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Figura 8 – Máquina do tipo Rock and Roll  

 
Fonte: (Crawford & Trone, 2002) 
 

 
2.5.2 Carrossel 

 
Estas máquinas foram desenvolvidas para produções contínuas de peças 

relativamente grandes. Atualmente são as máquinas facilmente encontradas na 
industrial de rotomoldagem. As máquinas mais comuns deste modelo apresentam 
três braços separados em ângulo de 120º entre eles, sendo que cada braço 
estará em uma estação de trabalho diferente (carregamento/descarregamento), 
aquecimento e resfriamento, como mostra a figura 9. Hoje já se pode encontrar 
este modelo de máquina composto por cinco braços. 
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Figura 9 – Máquina do tipo Carrossel 
 

 
Fonte: (Crawford & Trone, 2002) 

 
O aumento da produtividade levou ao desenvolvimento deste modelo de 

máquina, pois ela pode desempenhar todas as etapas ao mesmo tempo, evitando 
assim ociosidade. É um modelo de máquina que requer um investimento inicial 
maior, porém para uma empresa que possui grande escala de produção, este 
investimento se justifica. 

 
 

2.5.3 Shuttle 
 

Esta máquina de rotomoldagem também é muito comum nas industrias, as 
quais foram desenvolvidas para economizar área (CRAWFORD; THRONE, 2002). 
Existem vários modelos, as que possuem um braço apenas, neste o molde é 
montado sobre o prato, e o conjunto braço/prato fixo a um carro que desliza sobre 
barramentos da estação de carregamento, a qual acaba sendo a mesma estação 
de resfriamento e descarregamento, até o forno, e assim sucessivamente. Esta 
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máquina se torna eficiente na medida que possuir dois carros, como ilustra a 
figura 10, possibilitando assim que o forno sempre esteja ocupado, pois enquanto 
um molde está no forno o outro está sendo resfriado e recarregado para um 
próximo ciclo. 

 
Figura 10 – Máquina do tipo Shuttle  

 
Fonte: (Crawford & Trone, 2002) 

 
Está máquina se tornará ainda mais eficiente no momento em que o tempo 

de forno se igualar a soma dos tempos de resfriamento, descarregamento e 
carregamento para um novo ciclo. 

 
 

2.6 MOLDES 
 
Na indústria de rotomoldagem são aplicados moldes, que na sua grande 

maioria são fabricados de metal, geralmente chapa de aço ou alumínio fundido. 
Os moldes devem apresentar paredes relativamente finas, para se evitar 
sobrecarga na máquina e para facilitar a transferência de calor para o material em 
processo. Na maioria dos casos, a complexidade e o tamanho da peça dita o tipo 
de metal e o método de fabricação do molde. Para peças grandes com formas 
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simples, como tanques, são fabricados a partir de chapa metálica, podendo ser de 
aço carbono, aço inoxidável ou alumínio. O alumínio fundido por sua vez, é usado 
para peças de pequeno a médio porte e que possuem algum grau de 
complexidade. 

Os moldes em chapa metálica podem ser fabricados através de métodos 
convencionais de conformação e soldagem. A soldagem com gás inerte é 
recomendada para evitar problemas de porosidade, o que refletirá no processo de 
fabricação da peça plástica. Embora a chapa metálica seja a escolha preferida 
quando formas de molde são simples, tais como tanques, formas complexas 
podem ser feitas usando técnicas avançadas de conformação de metal, tais como 
laminagem sob pressão ou hidroconformação, influenciando no custo do molde. O 
aço de baixo teor de carbono é geralmente aceitável para a maioria das 
aplicações de baixo volume. O aço inoxidável é usado quando a corrosão pode 
ocorrer devido ao tipo de resfriamento do molde, como por exemplo o 
resfriamento forçado através de pulverização de água. A figura 11 apresenta um 
molde metálico de um tanque vertical. 

 
Figura 11 – Molde em chapa metálica de um tanque vertical 

 
Fonte: (Crawford & Kearns, 2003) 
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Moldes em alumínio podem ser desenvolvidos através de chapas, 
mediante métodos convencionais, semelhantes aos utilizados em chapa de aço. 
O alumínio possui excelente condutividade térmica e muitas vezes se pensa que 
proporcionará melhor transferência de calor do que o aço, porém o alumínio é 
possui uma resistência mecânica inferior ao aço, necessitando de paredes mais 
espessas, fazendo com que reduza a sua eficácia térmica. Dessa forma, os 
moldes de alumínio possuem etapas de aquecimento e resfriamento mais lentos 
comparados aos moldes de aço.  

O alumínio é facilmente usinado e pode ser texturizado através de 
jateamento e gravação química. Embora a fabricação dos moldes de alumínio 
possa ser desenvolvida através de métodos convencionais, a maneira mais 
comum de produzí-los é através do processo de fundição, porém um grande 
cuidado deve ser tomado para evitar a porosidade na fundição. Atualmente 
existem fabricantes de moldes especializados, utilizando métodos cuidadosos 
para se evitar tal problema. Após a fundição a parte interna do molde, isto é, a 
superfície que estará em contato com a peça plástica, deverá ser tratada 
conforme a necessidade do molde, sendo lixada, polida e até mesmo texturizada. 
Na figura 12 apresenta um molde de um barco, em alumínio fundido. 

 
Figura 12 – Molde em alumínio de um barco 

 
Fonte: (Crawford & Kearns, 2003) 
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2.7 AQUECIMENTO 
 
A etapa de aquecimento ocorre após o carregamento com polietileno 

micronizado e o fechamento do molde, o qual é encaminhado a um forno onde 
inicia um movimento de rotação biaxial. O efeito sinérgico entre o calor recebido 
do forno e a movimentação biaxial resulta em um aquecimento uniforme do 
material no interior do molde (CRAWFORD; THRONE, 2002). A temperatura do 
interior do molde começará a subir e quando chegar próxima a temperatura de 
amolecimento do polímero, o mesmo começará a aderir à superfície do molde, 
como mostra a figura 13 (2), iniciando assim um processo de "sinterização". 

Com aumento gradual da temperatura, o material começará a fundir e a 
estrutura formada entrará em colapso, figura 13 (3). Com isso o ar que estava 
junto com as partículas de pó é retido, formando bolhas, o que é ruim, pois 
permaneçam na peça, resultarão em perdas nas propriedades mecânicas, 
principalmente com relação à resistência ao impacto. Portanto, para a eliminação 
destas bolhas é necessária a continuidade do aquecimento. O aquecimento 
resultará em uma diminuição da viscosidade do polímero, o que tornará mais fácil 
o processo de dissipação do ar, até que a maioria das bolhas tenham sido 
eliminadas, figura 13 (4). Então pode-se definir como sendo o ponto ótimo do 
processo de rotomoldagem quando a peça apresentar algumas bolhas próximas a 
superfície interna. 

 
Figura 13 – Comportamento do material durante o aquecimento 

 
Fonte: (Adaptado de Crawford & Trone, 2002) 
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A alta temperatura e o longo tempo de ciclo do processo, proporcionam 
uma oportunidade para degradação térmica do material plástico. Os polímeros 
desenvolvidos para rotomoldagem possuem uma quantidade de antioxidantes 
superior à média para se evitar e prevenir a oxidação do material. Propriedade 
como a resistência ao impacto, pode ser comprometida caso os antioxidantes 
sejam consumidos através de um processo com parâmetros mal definidos. 

O controle desta temperatura se torna primordial, pois se este aquecimento 
adicional for prolongado, a peça resultante não apresentará bolhas, porém exibirá 
degradação termo-oxidativa na sua superfície interna, com acentuada perda de 
resistência mecânica (CRAWFORD; THRONE, 2002). 

A otimização do processo aliado a ótima cura da peça, estão relacionados 
ao controle do pico de temperatura do ar interior (PIAT), o qual é coletado através 
de equipamentos de medição de temperatura, como Rotolog e Datalog, os quais 
são acoplados junto ao molde, e definirão os parâmetros do processo. 

 
 

2.6.1 Monitoramento da temperatura 
 

O controle da temperatura do processo de rotomoldagem evolui ao longo 
dos anos, inicialmente os parâmetros do processo e o nível de cura de uma peça 
eram definidos, na prática, por tentativa e erro, com base em caraterísticas como 
a resistência ao impacto, quantidade de bolhas de ar, e aspeto e cor das faces 
interior e exterior das peças. Foi início da década de 90 que foi lançado um 
equipamento chamado de Rotolog, o qual está esquematizado na figura 14. Esta 
tecnologia revolucionou o controle do processo de rotomoldagem, fornecendo aos 
rotomoldadores um método mais preciso para determinar a qualidade das peças. 
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Figura 14 – Sistema Rotolog  

 
Fonte: (Adaptado de Godinho, 1997)  
 

O Rotolog consiste em um sistema eletrônico acoplado ao braço da 
máquina que acompanha o molde ao longo de todas as etapas do processo, 
realizando a medição em tempo real das temperaturas do ar no interior do molde 
e do forno. Desta forma, os parâmetros do processo deixaram de ser controlados 
por tentativa e erro, e passaram a ser controlados em tempo real pelo operador 
utilizando o gráfico fornecido pelo Rotolog, o que resultou em tempos de ciclo 
mais baixos, menos desperdício de material, melhor qualidade das peças e por 
consequência melhores propriedades das mesmas. A figura 15 apresenta o 
conjunto Rotolog. 

 
Figura 15 – Conjunto Rotolog 

 
Fonte: (http://www.ferryindustries.com, 2017) 
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Nacionalmente existe o equipamento semelhante, o Datalog. A figura 16 
mostra o equipamento fixo no prato da máquina, próximo ao molde em produção. 

 
Figura 16 – Datalog montado junto ao molde  

 
Fonte: (http://www.rotomaxi.com.br, 2017) 

 
A figura 17 representa um gráfico típico obtido a partir do Rotolog, sistema 

de monitorização de temperaturas utilizado na rotomoldagem. 
 

Figura 17 – Gráfico típico do monitoramento de temperatura na rotomoldagem 

 
Fonte: (Adaptado de Crawford & Trone, 2002) 
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Acompanhando o gráfico é possível analisar melhor o comportamento do 
material no interior do molde: da origem até ao ponto A, o material encontra-se no 
estado sólido, no ponto A o ar já está suficientemente quente para começar a 
fundir o material e este começa a aderir às paredes do molde, alguns minutos 
depois o ciclo chega ao ponto B, neste ponto quase todo o material fundiu e 
aderiu às paredes do molde. Após o ponto B o ar no interior do molde aquece a 
um ritmo mais elevado até ao ponto C, neste intervalo o material, já no estado 
fundido, agrega-se, forma-se um fundido uniforme, e ocorre a difusão das bolhas 
de ar. Antes de chegar ao ponto C, o molde sai do forno e segue para o 
resfriamento, atingindo-se de seguida o ponto C, em função da inércia térmica. 
Desta forma, o ponto C correspondente ao pico de temperatura do ar interior 
(PIAT), o qual deve ser controlado para se evitar a degradação do material. 

No resfriamento, o material começa a resfria, até que próximo do ponto D é 
possível verificar uma alteração do declive da curva, o que está associada com o 
início da cristalização do polímero, e o molde arrefece a um ritmo mais lento, após 
o ponto D é possível verificar outra alteração no declive da curva à qual está 
associado o final do processo de solidificação. O ponto E só pode ser observado 
quando a temperatura interna do molde é monitorada, neste ponto a contração da 
peça faz com que esta descole da parede do molde, verificando-se neste ponto 
uma alteração no declive da curva de temperatura interna do molde. Por fim, no 
ponto F, a temperatura de desmoldagem é atingida. 

O gráfico anterior é representativo, mostrando o monitoramento da 
temperatura de processamento do polietileno de uma forma geral, sendo que o 
pico de temperatura do ar interior (PIAT), representado pelo ponto C, pode variar 
de acordo com a classe do mesmo. Segundo Nugent (2001), os polietilenos de 
baixa densidade não degradarão com temperatura de pico até cerca de 240ºC, 
sendo possível produzir peças aceitáveis a temperatura interna máxima baixa, 
como 182ºC. Já o polietileno de alta densidade possui uma janela de 
processamento muito mais estreita. Este trabalho enfatizará a aplicação do 
polietileno de baixa densidade, que é o material empregado na grande maioria 
das peças rotomoldadas. 
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2.8 RESFRIAMENTO 
 

O molde continuará em movimento, sendo retirado do forno e direcionado a 
estação de resfriamento, sendo que o resfriamento ocorre através da troca de 
calor com o ambiente através de fluxos de ar forçado, e/ou pulverização de água 
nos moldes, afim de acelerar esta etapa. A maioria das máquinas são equipadas 
com ambas as formas. O resfriamento através da pulverização de água é uma 
forma de resfriamento mais eficiente, mas se feito de forma demasiadamente 
rápida pode causar empenamento da peça. A figura 18 mostra a estação de 
resfriamento de uma máquina do modelo carrossel. 

 
Figura 18 – Estação de resfriamento de uma máquina Carrossel  

 
Fonte: (http://www.rotoline.com.br, 2017) 

 
Ciclos de resfriamento longos podem ajudar no controle da deformação, 

mas contribuirão para um maior crescimento de cristais e consequentemente 
menor resistência ao impacto. Um resfriamento mais rápido reduzirá o nível de 
cristalinidade e melhorará a resistência ao impacto, mas pode causar problemas 
de distorção da peça. (NUGENT 2001). Desta forma, peças que necessitam uma 
boa resistência ao impacto o ideal é que se faça um resfriamento rápido, contanto 
que problemas dimensionais possam ser contornados. 
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Os tempos de resfriamento dependem da espessura da peça, do tipo de 
material e da densidade, da espessura e material do molde, dos meios de 
arrefecimento e da temperatura ambiente. O controle do ponto de desmoldagem 
pode interferir no dimensional da peça, em função disso que o Rotolog auxiliará 
para a determinação deste parâmetro. A temperatura que uma peça pode ser 
desmoldada é definida principalmente por um manuseio seguro. Peças plásticas 
em que o manuseio é feito de forma direta, que são a grande maioria, a 
temperatura vai variar entre 50 e 80°C. Após a desmoldagem as peças podem ser 
colocadas em gabaritos de resfriamento, normalmente metálicos, a fim de garantir 
o seu dimensional e evitar o empenamento das mesmas. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada para atingir os objetivos apresentados inicia com 
referencial teórico referente ao tema proposto, seguindo da avaliação do atual 
processo produtivo, onde foi possível propor algumas ações, e posteriormente, 
mensurar e comparar os consumos. A metodologia é representada na figura 19. 

 
Figura 19 – Metodologia aplicada  

 
Fonte: Autor 

 
Buscando a otimização do consumo de energéticos no processo de 

rotomoldagem, foi realizado um acompanhando do dia a dia de uma determinada 
empresa fabricante de produtos rotomoldados, a fim de melhorar o entendimento 
e conhecimento prático de todo o processo, desde a programação da produção 
até o acabamento das peças produzidas. Ao investigar o processo constatou-se 
que os parâmetros da principal etapa do processo, o aquecimento, não estavam 
sendo respeitados, etapa que está diretamente ligada a eficiência energética, pois 
a mesma consome energéticos como o GLP, energia elétrica, além do material 
processado ser derivado do petróleo, que é uma energia não renovável. Tal fato 
pôde ser evidenciado ao final de alguns ciclos de produção, onde 
esporadicamente o processo resultava em peças mal acabadas, isto é, o 
polietileno não estava totalmente fundido; ou peças degradadas por excesso de 
energia térmica. Estes problemas podem ser identificados durante o processo de 
acabamento das peças rotomoldadas, onde também é realizado a inspeção da 
qualidade do processo. 

Referencial teórico
Avaliação do atual processo produtivo Propor ações Mensurar e comparar consumos
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Diante disso foi verificado o indicador de peças não conformes, o qual 
apresentou um índice de 1,2% de peças mortas no último ano, sendo que 67% 
destas com problemas relacionados com a etapa de aquecimento, isto é, peças 
com má formação ou peças degradas. 

O processo de distribuição e montagem dos moldes nas máquinas, etapa 
que antecede o processo de rotomoldagem, é realizado através do PCP com 
acompanhamento direto do supervisor e/ou líderes de células da produção, os 
quais possuem um maior conhecimento prático. Nesta etapa foi evidenciado que 
para alguns envolvidos, o entendimento que se tem é que a eficiência do 
processo está ligada somente ao aproveitamento total do prato da máquina. Em 
função disso, ocorrem montagens de moldes de parâmetros diferentes resultando 
em um mau agrupamento dos mesmos, deixando de lado a eficácia do processo 
como um todo. Além desse mal entendimento, também foi verificado que esse 
procedimento acontece em função da ansia de atender o cliente no prazo ou a 
entrada de um pedido de produção inesperado. Ambas as decisões de montagem 
dos moldes ocasionaram desperdícios de alguma forma. 

Diante desta abordagem, foi buscado maiores informações através de uma 
revisão bibliográfica, tendo como objetivo de propor alguma ação para otimizar o 
consumo dos energéticos, reduzindo os desperdícios gerados no atual processo 
produtivo, a fim de garantir a eficientização do processo aliado a produção de 
peças de boa qualidade. 

O referencial teórico apresentou a importância do controle da temperatura 
interna do molde durante o processo, sendo utilizado instrumentos específicos 
para este controle, como por exemplo o Rotolog. As determinações dos 
parâmetros do processo, como tempo de forno e tempo de resfriamento, são 
realizadas com auxílio deste instrumento, o qual dependerá de algumas variáveis, 
como por exemplo, tamanho, espessura e material do molde, e espessura e 
material da peça a ser produzida. 

Há varias consequências negativas quanto ao desrespeito ou má definição 
dos parâmetros do processo. Ciclos com pouco tempo de forno faz com que o 
polietileno não seja totalmente fundido. Ciclos prolongados acabam degradando o 
material da peça, e podem ser divididos em duas fases, sendo que na primeira 
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fase acontecerá perdas das características do material, as quais são mais difíceis 
de serem identificadas dentro da empresa, gerando consequências negativas a 
imagem da empresa, pois haverá quebra prematura e necessidade de reposição 
das peças em campo. A segunda fase, são tempos de ciclos extrapolados, que 
acarretarão além da perda da peça, a manutenção do molde, pois nessa fase a 
peça acaba grudando no mesmo, gerando assim um custo adicional a ser 
contabilizado juntamente com os desperdícios que envolvem produção e descarte 
da peça. Todas as peças não conformes são trituradas internamente e o material 
é vendido a uma empresa recicladora, envolvendo todo um custo com desperdício 
de produção e trituração do material desperdiçado. 

Atualmente a empresa produz peças para vários segmentos, 
principalmente para o segmento agrícola que se destaca com cerca de 90% da 
produção. O portfólio conta com aproximadamente 1000 produtos, os quais 
variam quanto a geometria, tamanho, cor e peso, variando de 0,2 a 500 kg. 
Possui vários modelos de máquinas de rotomoldagem, sendo duas destas do 
modelo carrossel, onde este trabalho será enfatizado, pois são máquinas de alta 
produção e que são alimentadas por uma maior variedade de moldes. Esta 
máquina pode ser alimentada por vários moldes, pois possui quatro braços. Os 
moldes das peças produzidas nesta máquina são fabricados em alumínio, sendo 
que a empresa também possui moldes em chapa metálica, sendo estes aplicados 
em peças maiores, as quais são produzidas em outras máquinas de 
rotomoldagem. A etapa de pré-resfriamento e resfriamento é feita através de fluxo 
de ar forçado. A figura 20 ilustra o modelo de máquina que foi estudado. 
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Figura 20 – Ilustração da máquina de rotomoldagem tipo carrossel com três braços 

 
Fonte: (Adaptado de http://www.rotoline.com.br, 2017) 

 
A empresa utiliza polietileno de baixa densidade (PEBD) como matéria-

prima, sendo que cerca de 85% da produção utiliza polietileno extrudado e os 
demais são micronizados e pigmentados a seco em uma empresa terceirizada. A 
aplicação do polietileno extrudado está em uma crescente em função da sua 
qualidade, como já mencionado no referencial teórico. Em função disso, será 
abordada somente aplicação do polietileno extrudado no presente trabalho.  

A definição dos parâmetros do processo que antes era feita através da 
experiência dos operadores e supervisor da produção na prática, tentativa e erro, 
passou a ser controlado pelo instrumento de medição Rotolog a partir de 2015, 
porém sendo aplicado apenas para novos desenvolvimentos em casos 
específicos, considerados processos críticos. Apesar da aquisição do instrumento, 
se constatou uma certa resistência quanto a aplicação do mesmo, o que acaba 
dependendo muito da experiência do supervisor da produção. 

Diante disso, foram propostas duas ações: a primeira ação realizada é a 
utilização do instrumento para qualquer novo desenvolvimento, por mais simples 
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que o produto seja, assim a definição dos parâmetros passa a ser realizada 
somente através do instrumento adquirido. Também passará a controlar todos os 
moldes que entrarem em produção, fazendo o controle e monitoramento da 
temperatura para confirmação ou ajuste de seus parâmetros. Isso será realizado 
até que todo o portfólio esteja conforme. A segunda ação é fazer a classificação 
dos moldes através de famílias que apresentarem parâmetros semelhantes, 
sendo estas lançadas em uma lista mestra de moldes e posteriormente 
cadastradas junto ao software de gestão da produção. Assim sendo, PCP passa a 
ter liberdade para programar a montagem dos moldes sem a necessidade e 
dependência dos líderes e/ou supervisor da produção. Esta segunda ação se 
deve ao grande número de moldes e variedades de peças, garantindo que peças 
de parâmetros semelhantes sejam produzidas juntas. 

Desta forma, todos os moldes deverão ter seus parâmetros definidos de 
acordo com a temperatura interna do mesmo, o qual definirá os parâmetros do 
processo. Tais parâmetros passarão para uma lista mestra de moldes, na qual 
constará além de parâmetros de tempo, a família a qual pertence e as dimensões 
dos moldes, auxiliando assim a tomada de decisão na programação da produção. 
O quadro 1 apresenta parcialmente a lista mestra dos moldes. 
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Quadro 1 – Lista mestra de moldes  
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10 10.4.3 FUNIL GRANDE ROTOLINE 2.60 D 260 17 8 14 1 420X300X280 3 5 VERMELHO COD R-325 AL 
10 10.6.3 TUBO I ROTOLINE 2.60 D 260 17 8 14 1 380X320X280 3 5 VERMELHO COD R-325 AL 
10 10.18.3 TUBO MULTIUSO ROTOLINE 2.60 D 260 17 8 14 1 700X420X350 6,5 5 VERMELHO COD R-325 AL 
18 18.16.2 TAMPA CAIXA ROTOLINE 2.60 B 260 16 7 14 1 550X480X300 2,5 5 PRETA COD 1700 AL 
18 18.17.2 CAIXA TRASEIRA ROTOLINE 2.60 B 260 16 7 14 1 600X550X170 5,2 5 PRETA COD 1700 AL 
18 18.19.2 CAIXA LATERAL  ROTOLINE 2.60 B 260 16 7 14 1 590X550X155 4,7 5 PRETA COD 1700 AL 
18 18.24.2 CAIXA DE FERRAMENTAS ROTOLINE 2.60 D 260 17 8 14 1 940X600X220 6,3 6 PRETA COD 1700 AL 
18 18.25.2 TAMPA CAIXA DE FERRAMENTAS ROTOLINE 2.60 D 260 17 8 14 1 380X350X100 1 6 PRETA COD 1700 AL 
18 18.38.22 REVESTIMENTO ROTOLINE 2.60 A 260 15 7 14 1 190X190X100 0,4 4 CINZA CLARO COD 983 AL 
15 15.4.41 RESERVATORIO 1313 ROTOLINE 2.60 A 260 15 7 14 1 480X480X300 2,5 6 VERDE LIMÃO COD 803 AL 
15 15.5.42 TAMPA RESERVATORIO 1313 ROTOLINE 2.60 A 260 15 7 14 1 350X300X120 0,7 5 VERDE MUSGO COD 805 AL 
15 15.15.41 RESERVATORIO 42L ROTOLINE 2.60 B 260 16 7 14 1 560X350X275 3,9 5 VERDE LIMÃO COD 803 AL 
15 15.16.42 TAMPA RESERVATORIO 42L ROTOLINE 2.60 A 260 15 7 14 1 380X260X60 0,4 3 VERDE MUSGO COD 805 AL 
15 15.27.41 CAIXA DA SEMENTE 1515 ROTOLINE 2.60 B 260 16 7 14 1 590X450X300 5,0 5 VERDE LIMÃO COD 803 AL 
21 21.15.2 PROTETOR CARDAN 270 ROTOLINE 2.60 C 260 16 8 14 1 Ø220X740 2,2 5,2 PRETA COD 1700 AL 
21 21.16.2 PROTETOR CARDAN 766 ROTOLINE 2.60 C 260 16 8 14 1 Ø210X690 2,2 5,2 PRETA COD 1700 AL 
21 21.19.2 PROTEÇÃO TÉRMICA 9575533  ROTOLINE 2.60 D 260 17 8 14 2 560X430X225 4,9 3 PRETA COD 1700 AL 
21 21.23.2 TAMPA DA TOMADA 734 ROTOLINE 2.60 B 260 16 7 14 4 Ø130X150 0,72 2,5 PRETA COD 1700 AL 
21 21.24.2 SUPORTE 7340 ROTOLINE 2.60 D 260 17 8 14 4 150X150X60 0,66 2,5 PRETA COD 1700 AL 
21 21.25.2 TAMPA 762 ROTOLINE 2.60 D 260 17 8 14 1 520X240X240 2,6 4 PRETA COD 1700 AL 
12 12.22.15 REFORÇO INTERNO 704 ROTOLINE 2.60 C 260 16 8 14 1 330X300X140 0,8 5 CINZA CHASSI COD 339 AL 
18 18.39.22 REVESTIMENTO 629 ROTOLINE 2.60 A 260 15 7 14 1 670X160X130 1,3 4 CINZA CLARO COD 983 AL 
18 18.40.22 CONSOLE 630 ROTOLINE 2.60 A 260 15 7 14 1 600X400X400 3,5 4 CINZA CLARO COD 983 AL 
12 12.23.15 PROTETOR RADIADOR 704 ROTOLINE 2.60 A 260 15 7 14 1 600X440X400 3,70 4 CINZA CHASSI COD 339 AL 
12 12.23.2 TAMPA 704 ROTOLINE 2.60 C 260 16 8 14 1 2900X250X90 1,3 3 PRETA COD 1700 AL 
19 19.5.2 BICO CENTRAL 511 ROTOLINE 2.60 B 260 16 7 14 1 480X420X300 5,44 6 PRETA COD 1700 AL 
19 19.6.2 PORTA BICO 884 ROTOLINE 2.60 B 260 16 7 14 1 560X300X300 3,8 5,2 PRETA COD 1700 AL 
13 13.28.6 REFORÇO TANQUE 3100L ROTOLINE 2.60 C 260 16 8 14 1 500X370X250 3,5 8 LARANJA COD202 AL 
12 12.24.15 REFORÇO CAIXA 076 ROTOLINE 2.60 C 260 16 8 14 1 280X260X130 0,7 8 CINZA CHASSI COD 339 AL 
19 19.8.2 BICO LATERAL DIR. 008 ROTOLINE 2.60 D 260 17 8 14 1 600X550X260 6,8 4 PRETA COD 1700 AL 
19 19.9.2 BICO LATERAL ESQ. 009 ROTOLINE 2.60 D 260 17 8 14 1 600X550X260 6,8 4 PRETA COD 1700 AL 

Fonte: Autor 
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Durante a investigação do processo foram realizadas buscas do histórico 
de consumo e realizados alguns cálculos para se chegar ao consumo dos 
energéticos envolvidos no processo. De acordo com informação da empresa, 
através de indicadores históricos da mesma, o consumo de GLP para a máquina 
enfatizada neste trabalho é de 0,3 kg para cada 1 kg de polietileno processado. 

Para mensurar o custo energético do processo foram, primeiramente, 
identificados os motores elétricos da máquina de rotomoldagem em estudo, do 
moinho triturador, bem como o sistema de iluminação (composta de 7 lâmpadas 
distribuídas), os quais estão relacionados no quadro abaixo. Ambas potências 
foram extraídas através de instrumento de medição. 
 
Quadro 2 – Relação dos consumidores  

motor localização potência 
hp kW 

A queimador 1 0,75 
B turbina 20 14,91 
C exaustor fumo 4 2,98 
D porta 1 0,5 0,37 
E porta 2 0,5 0,37 
F ventilador 1 2 1,49 
G ventilador 2 2 1,49 
H exaustor refrigeração 7,5 5,59 
I ventilador 3 2 1,49 
J ventilador 4 2 1,49 
K ventilador 5 2 1,49 
L eixo/braço 2 1,49 
M prato 3 2,24 
N roda 2 1,49 
SI sistema iluminação - 0,40 
MT motor triturador 30 22,37 

 
Fonte: Autor 

 
Como há um grande número de variedade de peças, foi considerado um 

produto como exemplo para fins de cálculos e análise do consumo gerado no 
último ano. O produto escolhido para este estudo possui as seguintes 
características e parâmetros de processo: 



40  

Nome da peça: Funil 
Peso: 6,5 kg 
Espessura: 5 mm 
Dimensões: 700X420X350 mm 
Peças por suporte: 8 peças 
Tempo de forno: 17 min 
Tempo de pré-resfriamento: 8 min  
Tempo de resfriamento: 14 min 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Através da avaliação do atual processo produtivo e com base nas 
informações coletadas, se calculou os valores de consumo (kWh) para o processo 
de produção, os quais são apresentados no quadro a seguir. 

 
Quadro 3 – Consumo de energia elétrica no processo 

 
Processo de forno 

  D E L M N A B C 
potência (kW) 0,37 0,37 1,49 2,24 1,49 0,75 14,91 2,98 

tempo (h) 0,01 0,01 0,29 0,29 0,01 0,28 0,28 0,28 
Total (kWh) 6,39 

Processo de pré-resfriamento 
   L M N F G    potência (kW) 1,49 2,24 1,49 1,49 1,49    tempo (h) 0,14 0,14 0,01 0,13 0,13    Total (kWh) 0,94    Processo de resfriamento 

   L M N H I J K  potência (kW) 1,49 2,24 1,49 5,59 1,49 1,49 1,49  tempo (h) 0,24 0,24 0,01 0,23 0,23 0,23 0,23 
Total (kWh) 3,26  Deslocamento para carga/descarga 

   L M N N     potência (kW) 1,49 2,24 1,49 1,49     tempo (h) 0,01 0,01 0,01 0,01     Total (kWh) 0,06     Sistema de iluminação 
 Lâmpadas SI        potência (kW) 2,80        tempo (h) 0,70        Total (kWh) 1,95         

Fonte: Autor 
 
 

Após a identificação do consumo por ciclo de produção, se desenvolveu 
cálculos para se chegar aos custos de energia elétrica envolvido no processo, os 
quais são apresentados no quadro abaixo. A tarifa de energia elétrica considerada 
foi de R$0,49/kWh. 
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Quadro 4 – Custos de energia elétrica envolvida no processo 
 

Consumo total por ciclo (kWh): Custo total por ciclo (R$): 
Processo Iluminação Processo Iluminação 

10,64 1,95 5,22 0,96 
Total (R$): 6,17 

 
Fonte: Autor 

 
O custo resultante acima é referente ao ciclo de produção. Este custo foi 

dividido pelo número de moldes que podem ser fixos no prato de cada braço da 
máquina de rotomoldagem, assim teremos o custo por produto. Para o presente 
estudo, o custo foi dividido por 8, número de moldes que o braço sustentará, 
resultando assim em um custo de R$ 0,77 por peça. 

Quanto ao consumo de GLP, seguiu-se a média histórica dos indicadores 
de consumo desta máquina, já que a mesma não possui nenhum sistema de 
medição. O consumo médio da mesma é de 0,3 kg de GLP para cada 1 kg de 
polietileno processado. O preço considerado foi de R$ 3,13/kg de GLP, sendo o 
valor médio pago durante o ano de 2016. O quadro 5 apresenta o custo de GLP 
para a peça enfatizada neste estudo. 

 
Quadro 5 – Consumo e custo de GLP 

 
Peso da peça (kg) Gás consumido (kg) R$/Kg 

6,5 1,95 3,13 
Total (R$): 6,10 
 

Fonte: Autor 
 
Portanto, o custo energético total para se produzir este produto é R$ 6,88, 

salientando que são custos diretos dos consumidores de energia elétrica e GLP 
envolvidos no processo da máquina em estudo 

Ao final do último ano a empresa apresentou o índice de 1,2% de peças 
não conformes. Neste ano foram produzidas 192.000 peças, das quais 2.304 
peças não puderam ser aproveitadas pois não estavam em conformidade por 
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algum motivo. Destas 2.304 peças, 67% apresentaram problemas relacionadas 
com tempo de forno, isto é, 1.544 peças foram identificadas por falta de tempo, 
apresentando imperfeições pois o polietileno não chegou a fundir totalmente. 
Também houveram peças que apresentaram problemas de quebra durante a 
extração do molde e outras identificadas durante o acabamento das mesmas, 
etapa onde também é realizado inspeção de qualidade das peças produzidas. 
Estes últimos problemas estão relacionados com o excesso de tempo de forno. 

Com base nestes dados e informações de custos do processo, serão 
apresentados o consumo e o custo energético das peças que apresentaram 
problemas relacionados com o processo de forno. Para fins de cálculos e 
apresentação do custo e consumo energético, foi considerado o produto 
exemplificado no capítulo anterior. 

Como já mencionado na metodologia deste trabalho, as peças não 
conformes, consideradas “peças mortas”, devem ser trituradas, sendo 
posteriormente vendido à uma empresa recicladora. Para a etapa de trituração, é 
utilizado um moinho triturador, o qual possui um motor de 30 hp e capacidade de 
trituração de 250 kg/h. 

Considerando o índice de peças não conformes do último ano e o produto 
em estudo, o desperdício chegaria a 10.036 kg de polietileno. Além disso, haveria 
consumo de energia elétrica para triturar este material. O consumo e custo para 
etapa de trituração das peças não conformes são apresentados no quadro 6. 

 
Quadro 6 – Consumo e custo para trituração 

 
Triturador  Custo para trituração 

potência (kW) 22,37  tarifa  (R$/kWh) 0,49 
tempo (h) 40,14  consumo (kWh) 897,88 

Total (KWh) 897,88  Total (R$) 439,96 
 

Fonte: Autor 
 
Diante disso, será apresentado no quadro abaixo o consumo e custo 

energético total que se teve para produzir as 1.544 peças que apresentaram 
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problemas, levando em conta que para atender o pedido houve a necessidade de 
se produzir novas peças. 

 
Quadro 7 – Custo e consumo total 

 
custo (R$) Consumo (kWh) 

Custo do processo das peças mortas (+) 10.612,81 42.663,13 
Polietileno desperdiçado (+) 71.742,53 - 

Custo de energia elétrica para trituração (+) 439,96 897,88 
Custo do novo processo (+) 10.612,81 42.663,13 

Polietileno novo processado (+) 71.742,53 - 
Polietileno triturado vendido (-) 30.101,76 - 

Consumido:  135.048,88 86.224,14 
 

Fonte: Autor 
 
Para se chegar ao custo total consumido, foi considerado a soma do custo 

do processo das peças não conformes (energia elétrica e GLP), o polietileno 
desperdiçado, o custo envolvido na trituração do polietileno desperdiçado, o custo 
do novo processo das peças a fim de atender o pedido, o polietileno para esse 
novo processo. O polietileno triturado foi vendido para uma empresa recicladora, 
valor este sendo descontado do total dos custos. O custo total consumido foi de 
R$ 135.048,88. Foi considerado o valor de compra de R$ 7,15/kg para polietileno 
extrudado, e o valor de venda de R$ 3,00/kg para empresa recicladora, preços 
estes praticados no ano de 2016. 

O consumo energético total foi resultado da soma do custo do processo 
das peças não conformes (energia elétrica + GLP), consumo de energia para 
processo de trituração e consumo do novo processo, totalizando em 86.224,14 
kWh. 

O quadro 8 apresenta o custo e consumo do que seria a programação para 
a produção do total de peças não conformes geradas no último ano. 
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Quadro 8 – Custo e consumo programado 
 

custo (R$) Consumo (kWh) 
Custo do processo (+) 10.612,81 42.663,13 

Polietileno processado (+) 71.742,53 - 
Programado:  82.355,34 42.663,13 

 
Fonte: Autor 

 
Por fim é apresentado a comparação entre consumido x programado, o que 

pode ser visto no quadro 9. 
 

Quadro 9 – Custo e consumo programado x consumido 
 

PROGRAMADO 
X 

CONSUMIDO 
  

Prejuízo (R$) 
Custo (R$) 82.355,34 135.048,88 -52.693,54 

Consumo (kWh) 42.663,13 86.224,14 -43.561,01 
 

Fonte: Autor 
 
Ao analisar o quadro acima chega-se aos valores considerados nesta 

analise como prejuízo, de R$ 52.693,54 e 43.561,01 kWh. 
Considerando o estudo desenvolvido, onde se utilizou um produto e seu 

processo como exemplo, e as ações propostas neste trabalho, seria possível 
considerar os resultados não como prejuízo, e sim como economia para a 
empresa. 

Além da eficientização gerada, através da otimização do consumo de 
energia elétrica e GLP, é possível citar alguns resultados positivos com a 
proposta deste trabalho: 

- Garantia de produção de peças conformes de acordo com parâmetros 
definidos ou ajustados, evitando assim desperdícios de energias e matéria prima; 

- Conscientização quanto ao consumo de combustível (GLP) e matéria 
prima derivados do petróleo, fonte de energia não renovável; 
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- PCP passaria a ter liberdade e maior confiança para a programação e 
distribuição dos moldes nas máquinas de rotomoldagem através da classificação 
em famílias de acordo com parâmetros definidos; 

Pode-se citar também que o custo de investimento será desprezível para 
implantação da proposta, sendo necessário apenas mudança no procedimento de 
trabalho dos setores envolvidos. 
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5 CONCLUSÃO 

As indústrias vêm consumido cada vez mais energia, tanto energia elétrica 
como energia térmica, a qual utiliza em muitos casos combustíveis oriundos de 
fontes energéticas não renováveis, se torna assim necessário a realização de 
uma análise profissional de seus processos produtivos, a fim de propor ajustes e 
melhorias para chegar a otimização de seu consumo. 

Pensando nisso se buscou através de uma investigação prática e com 
auxílio de referencial teórico, uma forma de apresentar propostas com o objetivo 
de melhorar a eficiência energética do processo produtivo de rotomoldagem, 
otimizando consumo de energia elétrica e GLP, mantendo e garantindo a 
qualidade dos produtos. 

Através do acompanhamento do dia a dia do processo produtivo em estudo 
e do referencial teórico, pôde-se propor ações relacionadas a etapa de 
aquecimento, pois foi evidenciado que o processo estava resultando em peças 
não conformes com problemas de falta e/ou excesso de tempo de aquecimento 
dos moldes. A ação realizada teve o auxílio de um instrumento de medição, que 
por algum motivo não estava sendo bem aproveitado. Através deste foi possível 
definir e ajustar os parâmetros do processo, principalmente o parâmetro de tempo 
de forno, o qual foi identificado como sendo a principal causa dos problemas das 
peças não conformes. Durante o acompanhamento também foi evidenciado a má 
distribuição dos moldes nas máquinas de rotomoldagem, as quais passaram a ser 
programados com base na lista mestra dos moldes, trazendo mais liberdade e 
confiança para o PCP programar e produzir peças de boa qualidade. Outro ponto 
positivo do estudo é a conscientização quanto ao consumo dos energéticos por 
parte dos envolvidos no processo produtivo. 

Diante dos resultados apresentados é possível concluir que a eficientização 
de um processo produtivo não necessariamente precisa de altos investimentos. 
Muitas vezes o ajuste de alguns procedimentos internos pode trazer uma 
economia satisfatória, através da otimização do consumo de combustível, energia 
elétrica e até mesmo matéria-prima.  
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