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O processo de transporte de adesivos e catalisadores é amplamente utilizado pelas 
indústrias de embalagens plásticas e laminados em geral. Com a modernização e 
automatização de seus processos em geral, tentam buscar a excelência em seus 
produtos, mas a alta tecnologia nem sempre é a melhor escolha para o 
desenvolvimento de seus produtos, devido ao alto custo de seus componentes. 
Entretanto as indústrias de embalagem, utilizam deste meio em suas máquinas 
laminadoras. Com isto, este estudo tem por finalidade desenvolver um projeto 
simples e barato de transporte de adesivos e catalisadores que substitua o sistema 
atual, onde este projeto será montado sobre a máquina, visando o reaproveitamento 
de água que, aquece as calandras da máquina laminadora para realizar o 
aquecimento dos produtos, evitando assim o consumo excessivo de energia elétrica.  
Logo, se apresenta como objetivo, projetar um sistema de transporte para aplicação 
de adesivos e catalisadores utilizando tubos galvanizados e mangueiras hidráulicas, 
nas laminadoras de embalagens plásticas e laminados. Visando atingir este objetivo, 
está sendo desenvolvido o estudo de montagem do sistema de transporte de 
adesivos e catalisador. A montagem sobre a máquina trará ao operador maior 
facilidade de montagem dos bicos no misturador, e mais espaço físico para 
realização de suas tarefas. O resultado deste estudo está atendendo o objetivo 
desta pesquisa com sucesso, pois com a implantação, está se conseguindo obter os 
resultados e parâmetros de proporcionalidade e temperatura dos produtos, e ainda 
ha uma redução com consumo de energia elétrica e manutenção. Outra melhora 
significativa nos requisitos segurança do sistema e do próprio operador foi a 
diminuição é a probabilidade de ocorrência de incêndio, e a diminuição do contato 
físico do operador com o solvente de limpeza, bem como o desperdício de produtos. 
E por fim, está sendo apresentado uma planilha que simula os gastos com a 
implantação do projeto e uma relação custo benefício antes e após a implantação. 

Palavras-chave: Transporte de adesivos e catalisador; Tubulações de adesivos; 
Montagem; Laminadoras; Custos. 
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1 INTRODUÇÃO 

�

As empresas de embalagens plásticas vem cada vez mais modernizando  

seus produtos e maquinários em busca de qualidade e menor custo em seus 

processos de produção, dentre este processo produtivo estão inseridas as máquinas 

laminadoras, projetadas para fazer a aplicação da mistura de adesivos e 

catalisadores em embalagens plásticas e laminados, garantindo uma aplicação 

uniforme do produto conforme especificação de cada embalagem, tendo como 

função fixar o material laminado impresso com material plástico ou o material 

plástico impresso com o material plástico. Para que isto ocorra é necessário que os 

adesivos e catalisadores cheguem das bombas até a máquina na proporção correta. 

O processo de transporte de adesivos e catalisadores, das bombas até a 

máquina laminadora, atualmente é feito através de mangueiras teflon ½’, alta 

pressão, e aquecida com resistência elétrica de 500 watts, com uma isolação 

térmica em espuma, onde atende as especificações do produto quanto à 

temperatura e proporcionalidade.Embora os materiais utilizados para fabricar essas 

mangueiras sejam de boa qualidade não possuem uma resistência quanto ao 

manuseio do operador e a posição de instalação, vindo a sofrer uma obstrução1 na 

mangueira, ocasionando estrangulamento e erro de proporção dos produtos. 

Neste contexto surge o problema desta pesquisa: Como desenvolver um 

sistema de transporte de ��
���>?� �� �����!�� � ����
�������� ��� 
�������as de 

embalagens plásticas e laminados com utilização de tubos e mangueiras 

hidráulicas? 

M��� ���	�
�� )��������a�� ��� ������N��� �� ��� ilidade do material dessas 

mangueiras, pois com o manuseio feito pelo operador na montagem, se faz 

necessário modificar o sistema de transporte atual, onde o controle e cuidado no 

manuseio são   controladores do setor, ou seja, ficando na responsabilidade 

humana. Nesta situação o operador tem um papel importante pela conservação 

dessas mangueiras de transporte no momento da montagem, mas quando o 

operador observa alguma falha este avisa para que se faça o reparo pela 

manutenção, ou seja, troca da mangueira, isto sempre é feito cada vez que venha a 
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causar algum dano nessas mangueiras, onde a durabilidade deste componente 

depende diretamente do operador, sendo o tempo estimado de duração em torno de 

60 dias. 

De acordo com Meire e Monise Carla (2014), as falhas apresentadas por 

sistemas ou processos, estão diretamente relacionadas à confiabilidade do sistema, 

estas fazem parte do processo, mas se soubermos identificá-la será possível evitá-

las, tornando os processos mais eficientes e prevendo possíveis erros maiores que 

podem prejudicar a empresa como um todo. Diante disto, uma solução para esta 

situação é implantar um sistema mais robusto em que o operador mude o modo de 

montagem das mangueiras, isentando o operador humano de danificar o 

componente com movimentos de forçar a mangueira para encaixe dos bicos no 

suporte. Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é projetar um sistema de 

transporte para aplicação de adesivos e catalisadores utilizando tubos galvanizados 

e mangueiras hidráulicas, nas laminadoras de embalagens plásticas e 

laminados.Desta forma, tem-se como objetivos específicos: 

a) Realizar pesquisa bibliográfica;  

b) Levantar os pré-requisitos do sistema; 

c) Projetar o novo sistema de transporte; 

d) Efetuar a montagem do sistema; 

e) Levantamento de custos e viabilidade econômica  

F) Apresentar os resultados obtidos; 

�
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2 DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento e a fundamentação lógica do trabalho, tem a finalidade de 

expor, analisar, comparar e demonstrar o mesmo; É o corpo do trabalho, e visa 

comunicar os resultados dos estudos e das pesquisas (UNIARP 2013).  Nesta etapa 

do trabalho será desenvolvida a pesquisa e a execução do trabalho, bem como a 

apresentação, análise dos dados e os resultados obtidos. M��� ���)��� ��� �

finalidade de melhorar o sistema de transporte de adesivos e catalisadores desde as 

bombas até a máquina, através da modificação dos componentes de transporte, 

onde o transporte atual é feito através de mangueiras composta de resistências 

internas e revestidas com isolação térmica, por encanamentos, conexões  

galvanizadas e mangueiras hidráulicas substituíveis, que ficaram instalados 

definitivamente sobre a máquina, onde o  aquecimento do novo transporte se dará 

através do reaproveitamento da água do termorregulador TRM mecalor2, 

equipamento que aquece as calandras da própria máquina. A tubulação será 

revestida com uma isolação térmica de lã de rocha e embalagem laminada, em torno 

de todo o sistema de transporte, assim manterá aquecidos os produtos através da 

transferência de calor. Além de economizar na substituição dessas mangueiras, 

também economizará com energia elétrica no aquecimento das mesmas, pois não 

mais se utilizara energia elétrica para aquecimento. 

6#1 PMQIGUOVIVWIO8P(FI3(

Nesta etapa do trabalho, será feito o embasamento teórico relacionado ao 

problema de pesquisa deste projeto. Segundo UNIARP(2013, p.18), “esta seção 

serve para dar embasamento teórico na realização da pesquisa. Com efeito, o 

referencial teórico também mostra o entendimento do pesquisador referente ao 

assunto, bem como os autores utilizados”. 
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2.1.1 Componente de Estudo  

�

O estudo deste trabalho está relacionado as mangueiras que transportam os  

adesivos e catalisador, desde as bombas até os bicos misturadores das calandras 

das máquina laminadora, onde devido a fragilidade de manuseio, local de instalação 

deste componente e seu alto custo de manutenção, fase necessário a modificação 

destas mangueiras por um sistema mais eficiente e robusto. A Figura 1 mostra qual 

é este componente em que se está elaborando a sua modificação através de um 

novo projeto de transporte. 

Figura 1 - Mangueiras de transporte atual a ser modificada 

Fonte: (DA PESQUISA,  2015) 

2.1.1.1Projetos 

Segundo Norton (2013) um projeto é definido por um processo de aplicações 

das várias técnicas e princípios científicos com o objetivo de desenvolver e definir 

um dispositivo, ou algo que se teve idéia de permitir a sua realização.  
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  Segundo Instituto Federal SC (2009) um projeto surge sempre para 

satisfazer uma necessidade, seja ela industrial, comercial, para lazer e etc. Nasce a 

habilidade de alguém ou um grupo de pessoas de transformar uma idéia em um 

projeto de um mecanismo que se destina a executar uma tarefa qualquer, a partir 

daí segue-se o estudo detalhado de suas partes, componentes tais como: tipos de 

materiais, orçamentos, elementos de fixação etc. Este processo passa por várias 

revisões onde as melhores ideias substituem as iniciais até que se escolhe a que 

parece melhor na sua implantação. O conhecimento sobre resistência dos materiais 

e dos conceitos de mecânica aplicada, podem ajudar a analisar corretamente os 

esforços que agem sobre as peças e para que um projeto seja executado com 

perfeição, deve-se conhecer os processos de cada etapa, buscando ter cuidado com 

a parte econômica do projeto.  

2.1.2 Definição de Transporte de Fluídos 

             Segundo Maria (2008, p.12)A definição de transporte de fluídos seria 

definido pelo fenômeno dos fluídos onde o fluido é uma substancia que se deforma 

continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento ou Força 

Tangencial, não importa sua densidade, os fluídos compreendem as fases liquidas e 

gasosas das formas físicas nas quais a matéria existe. Contudo este fenômeno pode 

ser analisado de  maneiras diferentes de escoamento, laminar e turbulento. 

Vieira (1971, p.15) conceitua escoamento como: 

O escoamento de uma massa de fluido no espaço pode portanto ficar bem 
determinado ou pelo conhecimento do comportamento individual de cada 
uma de suas partículas constituintes, ou pelo conhecimento do 
comportamento local das partículas que passam sucessivamente pelos 
pontos do espaço 

�

2.1.3 Tubos e Conexões 

Os tubos galvanizados possuem uma grande resistência e durabilidade, pois 

possui sua resistência a corrosão, fazendo com que tenha uma robustez as 

instalações onde são empregados. São muito utilizados em instalações hidráulicas e 

sanitárias como: tratamento de água, esgoto e tubulações onde sejam transportados 
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materiais líquidos, proporcionando o máximo desempenho em suas aplicações 

(CASA DOS TUBOS,1998).  

D���� �� ���%7��  �
!��g���� ���� ��	������� � �onhecidas estão às 
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�ável preto, em conformidade 

��� �� ����� (VcT�(������>?� V����
���� �� c����� Técnicas),NBR 65903, ISO 

XY664.As conexões Tupy BSP com acabamento galvanizado, além das aplicações 

������� ���� �� �� ���	����� �����t ���	Z� �?� ���lizadas em redes de água 

���<!�
t �� ����������t  ���
��t ����� �����t < �a industrial, em rede de prevenção 
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��� �� ��� �������s e naquelas aplicações onde o 

�
���� ����g��� ���
��� � ���������� �� �����>?� interna contra oxidação, 

������� (VcTcVP :Y[95, ISO 496, confirme Figura 2 (TUPY, 2016). 
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3ABNT-NBR 6590 Esta norma fixa as condições exigíveis, em função de propriedades mecânicas, 
aos ferros fundidos maleáveis de núcleo preto para usos gerais e estabelece algumas condições que 
devem obedecer às peças fundidas com este material. Esta norma foi cancelada (ABNT NBR-1981). 

4ABNT-ISO 5922Esta norma específica requisitos para dois tipos de ferro fundido maleável, ou seja, 
polpa branca e ferro blackheart maleável, usado na fabricação de peças fundidas. A classificação é 
dada para cada tipo de ferro fundido maleável, com base em determinadas propriedades mecânicas 
em provetes expressos separadamente. ISO 5922 é aplicado somente aos maleáveis, o ferro fundido 
em moldes de areia ou moldes de difusividade térmica compatível (ABNT ISO 2005). 

5ABNT NBR 6943 Esta norma fixa as condições exigíveis para a fabricação, aceitação e/ou 
recebimento de conexões de ferro fundido maleável, para uso em instalações de água, gás, vapor, 
óleo e hidráulica em geral (ABNT 2000) esta norma foi substituída para (ABNT NBR 2016). 

6 ABNT ISO 49 1983 Esta norma foi substituída pela norma ISO 49 1994, especifica requisitos para a 
concepção de desempenho dos acessórios, sendo para fins gerais para a transmissão de fluidos e 
gases até os limites de pressão e temperatura especificadas. Eles são destinados para a conexão de 
elementos de roscas de acordo com a norma ISO 7/1, tamanhos 1/8 a 6.  Para uso em condições fora 
dos limites de pressões e temperatura especificados, consulte o fabricante do acessório. (ABNT ISO 
49-1994). 
�
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2.1.3.1 Joelhos, Tee, Luva e Bujões Galvanizados

Joelhos galvanizados

em aço revestido de zinco,

desvio na tubulação quando

e outros produtos, ou seja

fabricado com roscas BSP

libras conforme figura 3 a

O tee é utilizado

fabricados em aço galvanizado

revestimento serve como

ABNT 6943 classes 10 com

As conexões (luvas)

óleos e outras aplicações

preto em conformidade

alongar a tubulação (FERRAMENTAS

Os bujões são

conformidade com a norma

NBR, sendo aplicado em

aplicações para condução

geral. Conforme Figura 4

Figura 4 -Joelhos, tee, 

Fonte: (FERRAMENTAS GERAIS

�

Luva e Bujões Galvanizados

galvanizados são mais conhecidos como, cotovelo

zinco, para proteção contra corrosão.Utilizado

quando necessário, sendo sua aplicação em

seja, sua aplicação envolve a hidráulica

BSP ABNT NBR 6943 classes 10bcom

a seguir (ZEUS DO BRASIL,2016). 

utilizado para direcionar em dois pontos de

galvanizado com revestimento em zinco,

como proteção a corrosão e são fabricados

com resistência de 150 libras (ZEUS DO BRAS

(luvas) 1/2 são fabricadas para a condução de

icações hidráulicas em geral, são produzidos

com as normas ABNT NBR 6590 e tem

FERRAMENTAS GERAIS, 2015). 

fabricados em ferro maleável preto

norma ABNT NBR 6590, e rosca BSP conforme

em temperaturas de até 120ºc com pressões

condução de água, gás, vapor, óleos e aplicações

4 (WALMART, 2016). 

luva e bujões galvanizados 

GERAIS, 2016)

�

cotovelo 90º, é fabricado 

corrosão.Utilizado para formar um 

em água, gás, vapor, 

hidráulica em geral, sendo 

com resistência de 150 

de distribuição, são 

zinco, sendo que este 

fabricados com roscas BSP 

BRASIL, 2016). 

de água, gás, vapor, 

produzidos em ferro maleável 

tem por finalidade de 

preto galvanizado em 

conforme norma ABNT 

pressões de 360 psi, com 

aplicações hidráulicas em 
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2.1.3.2 Registros de esferas 

�

Os registros de esfera 1552 são fabricados com passagem plena e haste a 

prova de explosão, com pressão de trabalho entre 2 a 140 metros de colunas 

d’água, com roscas BSP NBR 81337 conforme ABNT(DECA, 2016) 

Os registros são componentes empregados nas instalações de água fria e 

quente dos sistemas hidráulicos prediais e são divididos em três tipos: de gaveta, 

pressão e esfera. São fabricados em ligas metálicas por processo de fundição ou 

estamparia e são bastante utilizados nas utilizados nas instalações com tubos 

metálicos de aço galvanizado, cobre e PVC (policloreto de vinila). Há também os de 

materiais plásticos, como o PPR (polipropileno reticulado), utilizados quando o 

sistema todo é feito desse material. As principais características dos registros 

hidráulicos a serem observados são: diâmetro, que deve ser equivalente ao diâmetro 

da tubulação; temperatura de utilização, tipo de acoplamento (roscável /soldável) e 

tipo de instalação, que pode ser bruta ou acabamento que depende de a instalação 

ser aparente ou embutida e constam de normas técnicas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). Nos registros de esfera com união foram 

desenvolvidos para controle da passagem da água pela tubulação, permitindo o 

bloqueio total do fluxo para manutenções, instalações, limpeza e outras 

necessidades, possui vida útil elevada e resiste a altas pressões, produtos químicos 

e corrosão (DIÁRIO DO LITORAL, 2016). 
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Figura 5 - Registros de

Fonte:(DECA,  2016) 

2.1.3.3 Mangueiras hidráulicas
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2.1.3.4 Parafusos 

Parafusos são elemento de 

peças, isto é,as peças podem se

apertar e desapertar os

forma da rosca, cabeça, haste e tipo de acionamento

permitem classificá-los

passantes, de pressão e parafusos prisioneiros, cada um com sua apli

(METALICA, 2016). 

Segundo Sergio (

uniões provisórias ou desmontáveis, ou seja, quando

montagem com facilidade sem danificar as peças, com

saliência de perfil constante helicoidais, que se d

externa ou internamente, ao redor de uma superfície

saliência é denominada de filete. Os parafusos são peças metálicas 

importância na união e fixação dos mais diversos el

parafusos são formados por um corpo cilíndrico rosc

ser hexagonal, sextavada, quadrada e redo

e médio carbono, por meio da conformação ou usinage

tipos de parafusos sendo os mais utilizados, parafu

Estes parafusos sextavados são empregados onde não 

uma porca, esta pode ser utilizada por um furo com 

união dá-se através da p

peça e rosqueada no furo com rosca segunda peça.

^/.�`�^�b

����� �� ��%�>?�t ����� ���� na união n

as peças podem ser montadas e desmontadas facilmente, bastando

parafusos que as mantém unidas, eles se diferenciam, pela 

forma da rosca, cabeça, haste e tipo de acionamento, há uma grande variedade e 

em quatro grupos sendo: parafuso passantes, não 

ssão e parafusos prisioneiros, cada um com sua apli

2009) os parafusos são elementos de máquinas usados

uniões provisórias ou desmontáveis, ou seja, quando permitir a desmonta

montagem com facilidade sem danificar as peças, componentes. A rosca é uma 

saliência de perfil constante helicoidais, que se desenvolve da forma uniforme, 

externa ou internamente, ao redor de uma superfície cilíndrica ou cônica, cuja 

minada de filete. Os parafusos são peças metálicas 

importância na união e fixação dos mais diversos elementos de máquina, os 

parafusos são formados por um corpo cilíndrico roscado e por uma cabeça que pode

ser hexagonal, sextavada, quadrada e redonda, eles são fabricados em aço de baixo 

e médio carbono, por meio da conformação ou usinagem. Existem uma variedade de 

tipos de parafusos sendo os mais utilizados, parafuso sextavado e parafuso allem. 

Estes parafusos sextavados são empregados onde não há espaço para acomodar 

uma porca, esta pode ser utilizada por um furo com rosca em uma das peças, a 

se através da passagem do parafuso por um furo passante

furo com rosca segunda peça.

�

na união não permanente de 

facilmente, bastando

, eles se diferenciam, pela 

, há uma grande variedade e 

arafuso passantes, não 

ssão e parafusos prisioneiros, cada um com sua aplicação 

2009) os parafusos são elementos de máquinas usados em 

 permitir a desmontagem e 

ponentes. A rosca é uma 

esenvolve da forma uniforme, 

 cilíndrica ou cônica, cuja 

minada de filete. Os parafusos são peças metálicas de vital 

ementos de máquina, os 

ado e por uma cabeça que pode

nda, eles são fabricados em aço de baixo 

m. Existem uma variedade de 

so sextavado e parafuso allem. 

espaço para acomodar 

rosca em uma das peças, a 

passante na primeira 



2.1.3.4.1 Parafuso allen

Este parafuso é fabricado com aço de alta resistênci

tratamento térmico após a conformação, possui

cabeça, que geralmente é cilíndrica 

chave especial chamada a

cabeças são encaixadas num rebaixo na peça fixada, 

(IFSC, 2009). 

Figura 7 - Parafuso Allen

Fonte: (LOJAS TAMOYO,  2016

�

�

cabeça cilíndrica 

ste parafuso é fabricado com aço de alta resistência a tração com um 

rmico após a conformação, possui um furo hexagonal de aperto na 

que geralmente é cilíndrica e recartilhada, para o aperto utiliza

hamada allem, geralmente são utilizados sem porcas e suas 

cabeças são encaixadas num rebaixo na peça fixada, para melhor acabamento. 

Parafuso Allen

2016)

�

ste parafuso é fabricado com aço de alta resistência a tração com um 

um furo hexagonal de aperto na 

o aperto utiliza-se uma 

llem, geralmente são utilizados sem porcas e suas 

para melhor acabamento. 



2.1.3.5 Cabos de aço e clips

Segundo Melconia

mecânica, utilizados em transporte de cargas, como;

rolantes, escavadeiras entre 

geral, não deve exceder 1/5 da carga d

ele, sua construção é feita

com uma alma central. 

Os clips são indicados para prensar, amarrar cabos d

deve ser o mesmo diâmetro do

não deve ser usado em movimentação de cargas como t

torres, fabricado em aço inox,

oxidação(VONDER, 2016

Figura 8- Cabos de aço 

Fonte: (VONDER, 2016) 

abos de aço e clips

Melconiam (2013) os cabos de aço são elementos de construção 

mecânica, utilizados em transporte de cargas, como; guindastes, elevadores, pontes 

rolantes, escavadeiras entre outras aplicações, a carga de trabalho para cabos em 

geral, não deve exceder 1/5 da carga de ruptura mínima efetiva especificada para 

feita por quantidades de perna torcidas a direita ou esqu

s clips são indicados para prensar, amarrar cabos de aço, a compatibilidade 

deve ser o mesmo diâmetro do cabo e são recomendados para aplicações leves, e 

não deve ser usado em movimentação de cargas como tração ou 

orres, fabricado em aço inox, o que possui uma ótima resistência a corrosão e 

, 2016). 

Cabos de aço  1/8’’

�

os cabos de aço são elementos de construção 

 guindastes, elevadores, pontes 

de trabalho para cabos em 

e ruptura mínima efetiva especificada para 

por quantidades de perna torcidas a direita ou esquerda e 

e aço, a compatibilidade 

cabo e são recomendados para aplicações leves, e 

ração ou estai amento de 

sistência a corrosão e 



Figura 9 - Clips 1/8'' 

Fonte:(VONDER, 2016) 
�

2.1.3.6 Equações para dimensionamento dos cabos de aço

a) Equação para cálculo da força do cabo de aço em 

� � �� � �������������������������������

Onde: 

F= Força Newton(N) 

m= Massa (kg) 

g= Aceleração gravidade(m/s²)

b)  Equação para cálculo c

� �
�

	
                                                   

Onde: 

Equações para dimensionamento dos cabos de aço

a) Equação para cálculo da força do cabo de aço em (N)

�����������������������������������������������������������������������������������

celeração gravidade(m/s²)

para cálculo carga no cabo de aço(N) 

                                                                                              

�

����������������������������������(1) 

                                                    (2)
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P=Peso suportado cada cabo de aço(N) 

F= Força (N)  

4= n° de cabos de aço 

c)  Coeficiente de segurança (k) 

O coeficiente de segurança, indica para cabos e cordoalhas estáticas é 3� K �

4, conforme Tabela 7  ou (MELCONIAN, 2013 p. 267) 

              Para cálculo utiliza k=3 

d)  Equação cálculo carga mínima cabos de aço(N). 

��
� � �� �                                                                                                               (3) 

Onde: 

Fmin= Força mínima de ruptura cabo de alo(N). 

P= Força no cabo de aço(N) 

K= Coeficiente de Segurança (via tabela 7) 

e) Equação cálculo do coeficiente real do cabo de aço. 

K=�
��
��������

���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(4) 

Onde: 

K= Coeficiente real de segurança 

Fmin= Força mínima de ruptura(N) 

P= Força no cabo(N) 

�
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2.1.4 Indústria de Embalagens Flexíveis 

A indústria de embalagem favorece a centralização de pólos produtivos, a 

eficiência produtiva, o armazenamento, distribuição, identificação e rastreabilidade 

de produtos. Sendo uma indústria transformadora de plásticos em embalagens 

flexíveis, produzem uma ampla variedade de formas, modelos, matérias que fazem 

parte da vida cotidiana da humanidade. Dentro deste contesto as indústrias vem 

buscando sua sustentabilidade e pressupõe um equilíbrio, é preciso encontrar 

sempre entre a retirada de recursos da natureza e sua capacidade de reposição, 

entre a importância de a economia girar e a preservação ambiental. 

A embalagem garante não apenas a higiene e a preservação da qualidade 

dos produtos que abriga, como também pode reduzir os desperdícios, assim, 

quando uma refeição, por exemplo é ofertada dentro de embalagem para uma única 

pessoa, a impressão inicial é de que se trata de um excesso de papel, plástico ou 

alumínio para a preservar aquela pequena dose de alimento. Para quem vive 

sozinho há outra visão de que aquela embalagem pode representar o não 

desperdício de gás, água, itens de limpeza e energia para produção desses 

alimentos, além de não desperdiçar alimentos (ABIEF, 2016). 

 A embalagem é um recipiente ou envoltura que armazena produtos 

temporariamente, individualmente ou agrupando unidades, tendo como principal 

função protegê-la e estender o seu prazo de validade, viabilizando o seu consumo. A 

embalagem tornou se uma ferramenta crucial para atender a sociedade em suas 

necessidades de alimentos, saúde, segurança e informação para o bem-estar das 

pessoas, possibilitando a acessibilidade a alimentos frágeis, perecíveis, de alto ou 

baixo valor agregado. Frente ao meio ambiente de mercado competitivo, a 

embalagem tornou-se essencial para otimizar o aproveitamento dos alimentos e 

insumos demandados pela sociedade e para reduzir o desperdício global (ABRE, 

2016). 

�

�
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2.1.4.1 O setor do plástico 

Segundo ABRE(2016), o plástico representa a maior participação da produção no 

país e corresponde a 39,07% do total de embalagens produzidas, seguido pelas 

embalagens celuloses que corresponde a 34,30% em 2014. 

           Para 2015, o cenário mais provável é uma queda de -0,5% na produção física 

de embalagens, devido as dificuldades econômicas do país, mas a produção deve 

correspondera R$58,2 bilhões devido ao custo que serão repassados para os 

preços.  A produção física segundo IBGE (Instituto Brasileiro de geografia e 

Estatística) a produção para o seguimento de embalagens em porcentagem, fornece 

os seguintes valores conforme Tabela 1. 

�

Tabela 1 - Seguimento produção física 
TIPO EMBALAGEM VALOR SEGUIMENTO % 

Plástico 35,04% 

Papelão/ papel/Cartões 40,5% 

Vidro 8,0% 

Metal 15,1% 

Madeira 1,4% 

Fonte: (ABRE, 2016) 

Grandes consumidores de embalagens, como as indústrias de alimentos, 

vestuários entre outros, terão uma queda em suas produções o que impactou para 

se obter os resultados do setor do plástico. Diante disto o nível de empregos atingiu 

227.321 em dezembro de 2014, o que corresponde por 52,77% de todos os 

empregos gerados na produção de embalagens.Outro dado importante é que as 

importações tiveram na retração de - 5,84% no ano de 2014 em relação a 2013, e 

mesmo assim movimentou um total de 860,1 bilhões onde o plástico corresponde 

com 57,14% de todo o total importado (ABRE, 2016). 

No Brasil atualmente são mais de 11.524 empresas no ramo do plástico 

sendo que 10% estão em Santa Catarina onde estão distribuídas no país conforme 

Tabela 2. 
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Tabela 2- Distribuição das empresas no país 

REGIÃO 

N° DE EMPRESAS 

TRANSFOMADORAS PLÁSTICAS 

Sudeste 6.667 

Sul 3.191 

Nordeste 1.091 

Norte 210 

Centro norte 395 

Fonte: (ABIPLAST, 2016) 

2.1.4.2 Tipos de embalagens 

Existem uma gama muito diversificada de embalagens no mercado uma para 

cada tipo de produtos, dentre elas as embalagens plásticas flexíveis cujo formato 

depende da forma do produto, cuja espessura é inferior a 250 micra, nesta 

classificação estão os sacos de ráfia, bandejas flexíveis, selos de fechamentos, 

rótulos e etiqueta plásticas. Outro tipo são as embalagens laminadas que são 

formadas pela sobreposição de materiais como filme e plástico metalizado mais 

adesivo mais filme plástico,  são muito utilizadas para a embalagens de alimentos, 

como sucos ,biscoitos ,cafés cada qual com sua característica, elas se destacam 

pela relação otimizada entre a massa da embalagem e a qualidade do produto , 

alem da flexibilidade do dimensionamento de suas propriedades, onde cada 

embalagem atende aos requisitos econômicos, ambientais e qualidade dos produtos 

(ABRE, 2016). 

2.1.4.3 Máquinas para o processo da embalagem 

O tipo de máquinas utilizadas para à fabricação de embalagens, vai depender 

do tipo de produto que irá produzir mais basicamente, em embalagens flexíveis se 

utiliza injetoras, extrussoras, impressoras, revisoras, rebobinadeiras, corte e solda e 

laminadoras, entre outras. A instalação deste projeto será montada na máquina 

laminadora Comexi Nexus One (COMEXI,2016). 



2.1.4.4 Máquinas laminadora

As laminadoras são máquinas desenvolvidas para aplic

base de solventes ou não

transparente,dando maior 

embalagem mais sofisticada.

catalisadores cheguem até as calandras

correta (COMEXI, 2016).

A laminação fornece o processo pelo qual dois ou ma

através de um adesivo, onde existem vários tipos de

laminadoras como seguem: adesivo solvente 

a base de água, base de álcool, base de etila, entre outros. As lamina

proporcionam a embalagem o acréscimo de uma série d

união de filmes com características diferentes

Figura 10 – Máquina Laminadora
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A calandra é uma máquina usada para lustrar, alisar
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laminadora Comexi Nexus One 

s laminadoras são máquinas desenvolvidas para aplicação 

base de solventes ou não entre a embalagem impressa e o plástico 

nsparente,dando maior resistência e durabilidade, consequentemente

embalagem mais sofisticada. Para que isso ocorra é necessário que os adesivos e 

catalisadores cheguem até as calandras8 da máquina na proporção e temperatura 

6).

A laminação fornece o processo pelo qual dois ou mais filmes são unidos 

através de um adesivo, onde existem vários tipos de adesivos e suas respectivas 

laminadoras como seguem: adesivo solvente less, ou seja, sem o uso de solventes, 

e de álcool, base de etila, entre outros. As lamina

proporcionam a embalagem o acréscimo de uma série de propriedades, através da 

união de filmes com características diferentes(NUNES, 2002). 

Laminadora
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¤�¡�¡ �¡¢¡ ¬¤�«¢¡¢ ¡¬ª�¡¢ ou enrugar, papel, plástico ou tecido, utilizada p

� ��«¡¬ � ��¢¦� «¡�®¯� com prensa para se produzir �
� ¥£¬£¥¡�£� ¤ � ��¢to dos outros.(Comexi °±²³´µ

s laminadoras são máquinas desenvolvidas para aplicação de adesivos a 

entre a embalagem impressa e o plástico 

consequentemente deixando a 

ara que isso ocorra é necessário que os adesivos e 

da máquina na proporção e temperatura 

A laminação fornece o processo pelo qual dois ou mais filmes são unidos 

 adesivos e suas respectivas 

sem o uso de solventes, 

e de álcool, base de etila, entre outros. As laminadoras 

e propriedades, através da 

�

 ou enrugar, papel, plástico ou tecido, utilizada para 
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2.1.5 Adesivos e Catalisador 

�

Os adesivos são substancias capaz de conservar materiais unidos pela 

ligação das superfícies, podem ser descritos seguindo os seguintes parâmetros: 

forma física: adesivo líquido, adesivo de fita; Tipo químico: adesivo de silicato, 

adesivo de resina; Finalidades: adesivo para papel, adesivo para metais, adesivo 

para plásticos, adesivo para borracha. Tecnicamente as superfícies a serem unidas 

por um adesivo são chamadas de substratos, e a cura dos adesivos podem ser de 

muitas maneiras, mais a mais utilizada é a dos adesivos curados por meio da 

umidade do ambiente onde através de uma reação de condensação a que se implica 

outra reação com a umidade do ambiente ocasionando a cura (ESSEL, 2016) 

3���
������ Z ��� ��	������ ������� ��� ?� ������ipa da reação e sim 

������ � ��� �� �� ���!�>?� � ������ � !�
������e da reação, este acelera a 

���>?�t ��� ?� �
���� � �������>?� ������� ��� ���gentes e produtos envolvidos. 

( ��������� �� ��	������ �����g��� � ���>?� ?� altera com o uso de 

����
��������t ��� �� � ���>?� ��� ��!����!�
# ( ��ação também será acelerada, pois 

� ��� �� �� ���!�>?� ���	Z� ���< �� !�
�� ����# O catalisador não altera a 

!����>?� �� ���
���#c?� �%���� �� ���� ����
 �� ��talisador, para cada reação 

������� �%���� �� ���� �� ����
����� �GO¹t 601:C#

6#1#X#1 (����!� �� �
�� GF X[1X

D��������� �� D����
 ;���� �� ��������� ���� �ue 20%, que necessita 

de cuidados no manuseio. As propriedades físicas e químicas do produto se 

descrevem em: Aparência/estado físico: líquido a 20ºc. PH: não aplicável. Ponto de 

ebulição: �200ºc (inicio de decomposição). Ponto de fulgor: �200ºc. Temperatura de 

ignição �500ºc. Limite de explosão inferior: não aplicável. Limite de exposição 

superior: não aplicável. Densidade específica: 1,1 a 1,2 a (25ºc). Solubilidade em 

água: não solúvel (ocorre reação liberando CO2). Pressão de vapor: �0,00001hPa a 

(20ºc). Solubilidade em solventes como ésteres e cetonas. Viscosidade: 1.800 a 

4.000 (cps) caractere   por segundo, (25ºc). Por ser um produto que ao contato com 

água libera dióxido de carbono deve ser transportado em tubulação individual, pois 

os fluidos quando em contato pode causar pressão e ruptura de recipientes 
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��������# M��� ������� Z ����!�
!��� � ���
�g��� �omo adesivo para embalagens 

plásticas e laminados, reage com água e ar (COIM,2015). 

6#1#X#6 (����!� �� �Z��� GF X[[0

E������ ��	������ ��� E����
����� E�
�������t ��� ingredientes perigosos 

CAS-no 101-68-8 classificado como principal ingrediente o Diisocianato de Difenil 

Metano em quantidade menor que 20%, PH: não aplicável. Ponto de ebulição: 

�200ºc (inicio de decomposição). Ponto de fulgor: �200ºc. Temperatura de ignição 

�500ºc. Limite de explosão inferior: não aplicável. Limite de exposição superior: não 

aplicável. Densidade específica:1,1 a 1,2 a 25ºc. Solubilidade em água: não solúvel 

(ocorre reação liberando CO2). Pressão de vapor: �0,00001hPa a (20ºc). 

Solubilidade em solventes como ésteres e cetonas, viscosidade: 1.800 a 3.000 (cps) 

caracteres por segundo, (25ºc). Por ser um produto que ao contato com água e 

animais libera dióxido de carbono deve ser transportado em tubulação individual, 

pois os fluidos quando em contato pode causar pressão e ruptura de recipientes 

fechados. Este produto é desenvolvido e utilizado como adesivo para embalagens 

plásticas e laminados, reage com água e ar(COIM, 2013C#

2.1.5.3 Catalisador CA 5500 

(� ������������ ������� � �������� �� ������� �� ��screvem em: 

Aparência/estado físico: líquido a 20ºc. PH: não aplicável. Odor: típico de poliéster. 

Ponto de ebulição; �180ºc.Ponto de fulgor; � 180ºc. Densidade específica:1,1 a 1,2. 

Solubilidade em água: não solúvel. Produto utilizado como mistura catalisador em 

adesivos SF 5415 e SF 5440 para embalagens plásticas e laminados (COIM,2015). 

6#1#: D������

M��� ���������� Z ���
�g��� ���� 	��	��� �� �
����s do reservatório até o bico 

dosador da máquina, sendo saída de ½ com potência motor de 1 CV e vazão de 23 

cm³ de revolução cada volta, sendo 60 voltas por minutos, passando por um 

aparelho chamado zener que conta os pulsos e são registrados através de um 

sensor e controlador de pressão que registra as informações de vazão e pressão e 
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           Para que o processo de dosagem de adesivos e catalis

corretamente, depende da 

viscosidade do material, a quantidade a ser aplicad

entre outros parâmetros relev

]^_`.b ºº » �-2b/-.b Gomatech
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6#1#:#1 Vicos misturador estático

�

G?� ���)������ ��

�
�����t � 	�co dosador estático é a m

catalisadores bi componentes

além de gerar bolhas de ar no adesivo e catalisador

utiliza um bico misturador estático. Muito compatív

pneumáticas quanto com equipamentos automatizados, 

aumenta a precisão e controla a dosagem de adesivos

forma construtiva (INTRACT, 

manda para o aparelho que faz a correção de dosagem tanto manualmente como 

GOMATECH, 2013). 

ara que o processo de dosagem de adesivos e catalis

, depende da análise de diversos parâmetros, é necessário saber a 

viscosidade do material, a quantidade a ser aplicada, qual a produtividade estimada 

entre outros parâmetros relevantes a dosagem desses produtos (

�-¼b½*�¾

���<����

São projetados para receber o adesivo e o catalisador e fazer a mistura d

co dosador estático é a melhor solução para dosagem de adesivos e 

bi componentes, pois a mistura manual não oferece uma precisão, 

além de gerar bolhas de ar no adesivo e catalisador, o que não acontece quando se 

utiliza um bico misturador estático. Muito compatível com pistolas manuais e 

pneumáticas quanto com equipamentos automatizados, este bico misturador 

aumenta a precisão e controla a dosagem de adesivos e catalisador

INTRACT, 2016). 

 tanto manualmente como 

����
��adores ������

parâmetros, é necessário saber a 

a, qual a produtividade estimada 

ntes a dosagem desses produtos (INTRACT, 2016). 

e fazer a mistura dos 

elhor solução para dosagem de adesivos e 

, pois a mistura manual não oferece uma precisão, 

, o que não acontece quando se 

om pistolas manuais e 

pneumáticas quanto com equipamentos automatizados, este bico misturador 

 e catalisador devido a sua 



Figura 12 - Bico Misturador Estático
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6#1#:#6 Eercentuais da mistura

�

Uma mistura é uma matéria constituída por diferente

vez, as matérias formadas por moléculas que forem t

composto químico ou substancia quimicamente pura. P

consiste na agregação ou incorporação de vária substancias o

qualquer ação química entre si, as misturas se divi

homogêneas e as misturas heterogêneas. As homogênea

se unem substancias puras em proporção variável, se

propriedades originais, cujos seus componentes não 

fato de apresentarem uma única fase

heterogêneas, constituem uma composição não uniforme, como acontece co

e molho para salada, dentre estas misturas heterogê

suspensões e as misturas coloidais, cabe destacar q

referência a uma alteração da ordem das coisas ou

diferentes entre si (CONCEITO, 

Bico Misturador Estático

ercentuais da mistura

Uma mistura é uma matéria constituída por diferentes moléculas, por sua 

vez, as matérias formadas por moléculas que forem todas iguais dá

composto químico ou substancia quimicamente pura. Pode-se dizer que

na agregação ou incorporação de vária substancias ou corpos que n

qualquer ação química entre si, as misturas se dividem em dois grandes grupos as 

homogêneas e as misturas heterogêneas. As homogêneas são misturas que qua

se unem substancias puras em proporção variável, sem que nem uma perca suas 

propriedades originais, cujos seus componentes não podem ser vistos

fato de apresentarem uma única fase chamadas de dissoluções

ituem uma composição não uniforme, como acontece co

e molho para salada, dentre estas misturas heterogêneas se destacam as 

suspensões e as misturas coloidais, cabe destacar que a noção de mistura faz 

referência a uma alteração da ordem das coisas ou a combinação entre coisas 

CONCEITO, 2016). 

�

Uma mistura é uma matéria constituída por diferentes moléculas, por sua 

odas iguais dá-se o nome de 

se dizer que mistura 

na agregação ou incorporação de vária substancias ou corpos que não tem 

dem em dois grandes grupos as 

s são misturas que quando 

m que nem uma perca suas 

vistos a olho nu pelo 

chamadas de dissoluções. Nas misturas 

ituem uma composição não uniforme, como acontece com areia 

neas se destacam as 

ue a noção de mistura faz 

combinação entre coisas 
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 �� ������� ��!� ����� �� 0#ÀYt ������ ��i verificado através de 

testes que este percentual é o ideal para uma reação entre os produtos, onde será 

necessária uma mistura de 79 partes de catalisador e 100 partes de adesivos, obs. 

esse percentual só é valido  para catalisador CA 5500 e adesivos SF5440 e SF5415, 

para laminação de embalagens plástica e laminados, outros materiais terão outras 

proporcionalidades, sendo que a mistura é realizada dentro do misturador, após o 

bico de dosagem (COIM,2015). 

6#1#À I��
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O isolamento térmico é um material que impede a dissipação de calor, ou 

seja, ele impede a passagem de calor entre dois meios ou ambientes que poderiam 

naturalmente ficar com temperaturas iguais, os materiais mais utilizados como 

isolante térmico são porosos ou fibrosos de modo que concentrem o ar seco dentro 

de suas células. Suas principais vantagens são: Maior conservação de energia, pois 

reduz as perdas de calor, maior eficiência no processo de resfriamento ou 

aquecimento, um ótimo controle de temperatura a fim de proteger as pessoas ou 

equipamentos, não pega fogo, instalação rápida e Barata, baixa manutenção, pois 

os materiais tem uma grande vida útil. Existem diversos tipos de materiais que 

oferecem um bom isolamento, tudo depende da temperatura e do local e do 

ambiente (ISAR, 2015). 

2.1.7.1 Isolante lã de rocha 

�

          A lã de rocha é fabricada a partir de rochas especiais e outros minerais que, 

aquecidos a cerca de 1500°c, são transformados em filamentos que aglomerados a 

soluções de resina orgânica, permitem a fabricação de produtos leves e flexíveis e 

até muitos rígidos, dependendo do grau de compactação. A ã de rocha é produzida 

em diversos tipos dentre elas estão os painéis, aglomerados para tratamentos termo 

acústicos para a construção civil e indústria, são fornecidas em várias densidades 

podendo ser utilizadas em baixas, médias e altas temperaturas, indicadas para o 

uso em superfícies irregulares, planas e cilíndricas(ISAR, 2015). 



Figura 13 - Lã de Rocha
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2.1.7.2 Embalagem alumínio

�

As embalagens de alumínio

possui características exclusivas que a

mais variados produtos, inclusive com formatos dife

minimiza a necessidade do uso de selantes, devido a

alumínio pode ser facilmente conformada sem perder 

tornando um material ideal para ser usado em combinação com outros sub

flexíveis a fim de criar laminados extremamente fin

mercado e consequentemente

brilhante ou fosco, somado a sua compatibilidade com todas as tecnologi

impressão. Quanto a reflexibilidade a folha de 

calor infravermelho, e s

isso ajuda a economizar energia em

proteção contra incêndios pois dissipa o calor e in

para a propagação das chamas 
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	�������� �ntre outros são um bom exemplo 
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As embalagens de alumínio são leves mas resistentes, a folha de alumínio 

possui características exclusivas que a tornam ideal para embalar e

mais variados produtos, inclusive com formatos diferentes, ao mesmo tempo em que 

minimiza a necessidade do uso de selantes, devido a sua maleabilidade, a folha de 

alumínio pode ser facilmente conformada sem perder sua integridade como barreir

deal para ser usado em combinação com outros sub

flexíveis a fim de criar laminados extremamente finos para grande variedade de 

consequentemente, mais uma vez, economizar recursos. O acabamento 

somado a sua compatibilidade com todas as tecnologi

impressão. Quanto a reflexibilidade a folha de alumínio reflete até 98% da luz e do 

sua superfície apresenta uma baixa emissividade de c

isso ajuda a economizar energia em isolamentos e se estende até mesmo

proteção contra incêndios pois dissipa o calor e interrompe o acesso ao oxigêni

para a propagação das chamas (WIDA, 2016). 

�������� ��
� ��	������>?� �� ����
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são leves mas resistentes, a folha de alumínio 

tornam ideal para embalar e reembalar os 

rentes, ao mesmo tempo em que 

 sua maleabilidade, a folha de 

sua integridade como barreira, 

deal para ser usado em combinação com outros substratos 

os para grande variedade de 

, mais uma vez, economizar recursos. O acabamento 

somado a sua compatibilidade com todas as tecnologias de 

reflete até 98% da luz e do 

ua superfície apresenta uma baixa emissividade de calor, 

isolamentos e se estende até mesmo a 

terrompe o acesso ao oxigênio 

���ais como plástico 

�� �� �����t ��fés, 



Figura 14 - Embalagem Laminado
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6#1#� T������� �
���� TRM 

O Termorregulador 

de água com uma vazão

entre 3kW a 50kW. O efeito de aquecimento do mecalor é 

resistência elétrico e o de resfriamento pela troca térmica com 

fonte externa. A possibilidade de controle preciso da temp

fluido para cada ponto de uso é uma das vantagens d

independente, as bombas são acionadas por motor elétrico com pr

controle de temperatura é fei

eletrônico, assim sendo, a admissão de 

realizada de uma forma muito mais precisa devido ao

água da fonte externa (MECALOR
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Embalagem Laminado

TRM Mecalor 

Termorregulador mecalor é um equipamento projetado para aquecimento 

uma vazão de 5.5 m³ /h com capacidade de aquecimento que varia 

W. O efeito de aquecimento do mecalor é 

e o de resfriamento pela troca térmica com 

xterna. A possibilidade de controle preciso da temperatura e da vazão do 

fluido para cada ponto de uso é uma das vantagens de usar 

, as bombas são acionadas por motor elétrico com pr

controle de temperatura é feito através de uma válvula proporcional com atuador 

eletrônico, assim sendo, a admissão de água gelada para mistura no vaso é 

realizada de uma forma muito mais precisa devido ao fluxo direto de entrada de 

MECALOR,2016). 
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o para aquecimento 
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Figura 15 - Mecalor termorregulador
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Uma definição simples, mas geral, define que transferência de calor é energia 

térmica em transito devido a sua diferença de temperatura no espaço. Sempre que 

a de temperatura em um meio ou entre meios, haverá 

ransferência de calor referimo-nos aos diferentes tipos

processo de transferências de calor. Quando existe uma quantidade de temperatura 

em um meio estacionário, que pode ser um sólido ou um fluido, usamos o termo 

condução para nos referirmos a transferência de calor que ocorreria através do 

meio, já o termo convecção se refere a transferência de calor que ocorrerá entre 

uma superfície e um fluido e movimento quando eles estiverem a difer

temperaturas. Outro modo de transferência de calor é chamado de radiação térmica. 

Todas as superfícies com temperaturas são nulas entre energia na forma de ondas 

eletromagnéticas, a condução pode ser vista como a transferência de energia das 

as mais energéticas para as menos energéticas de uma substancia devido

interações entre as partículas (FRANK; DAVID, 2016). 

� ��

Um sistema de gestão energética, pode ser definido como um conjunto de

interligados de uma organização para estabelecer a política energética 

atingir as metas. Já o setor industrial responde por 35,1% de toda a energia 

consumida no Brasil, nas indústrias o consumo representa um dos custos mais 

elevados para o processo de produção no país, diante disto, a economia de energia 
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�	���� �� �>7�� �� �����N��� ��� Z���� � ������ia gera benefícios para toda a 

sociedade. O uso adequado e eficiente da energia deve se fazer presente no 

planejamento das indústrias, podendo reduzir os custos e melhorar a produtividade e 

a competitividade da indústria (OSETORELÉTRICO,2010). 

( �%���?� �������� �� ������ �� ��� ��t ��	��a possa refletir o 

aquecimento econômico e a melhora da qualidade de vida, tem aspectos negativos. 

Sendo um deles a possibilidade do esgotamento dos recursos utilizados para a 

produção de energia. Outro é o impacto ao meio ambiente produzido por essa 

atividade, e finalmente um terceiro que são os elevados investimentos exigidos na 

pesquisa de noivas fontes e construção de novas usinas. No Brasil, no que concerne 

à energia elétrica é o estímulo aplicado de maneira sistemática desde 1985, quando 

o Ministério e Energia (MME) criou o Procel(Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica), de âmbito nacional e coordenado pela Eletrobrás.  

As práticas para estimular o uso eficiente da eletricidade se dividem em dois 

grupos principais: ações educativas da população e investimentos em equipamentos 

e instalações (ANELL, 2008). 

2.1.10.1 Valor energia elétrica kW/h 

�

O valor pago pela indústria do plástico em Santa Catarina pelo kW/h depende 

do tipo de ligação, se é monofásico ou trifásico, e também pela demanda, mas o 

valor neste caso para este projeto na empresa onde foi realizado a montagem o 

valor do kW/h fica em R$ 0,4314200+ 25% de tributos o que me gera um valor de R$ 

0,539275 kW/h (SAC CELESC, 2016). 

2.1.10.2 Equações para cálculo de consumo energia 

�

a) Equação para cálculo consumo em watts 

�� � �� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Onde: 

A= N° consumo cada mangueira W/h  



�

B= N° de mangueiras 

C= Total consumo W/h

b) Equação para cálculo consumo diário 

�� � �� �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(2) 

Onde: 

C= Total consumo W/h 

D= N° horas diárias 

E= Consumo diária W/h 

�C  Equação para cálculo consumo mensal 

�� � �� � �                                                                                                                   (3) 

Onde: 

E= Consumo diário W/h 

F= Dias mensal 

G= Consumo mensal W/h 

d) Equação para cálculo da transformação de W/h para kW/h 

� �
 

!
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(4) 

Onde: 

G=Consumo mensal W/h 

H=Unidade SI de transformação 1000 W/h 

I= Consumo mensal em kW/h 
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e) Equação para cálculo do valor lucro R$ mensal 

�� � �" � #�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;��

Onde: 

I= Consumo mensal em kW/h 

J=Valor do kW/h R$ 

L=R$ Mensal 

f) Equação do valor lucro R$ anual 

#� � �$ % ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��

Onde: 

L=R$ Mensal 

M=N° Meses por ano 

N= R$ Anual 

�

2.1.11 Perda de Carga 

Quando um líquido escoa de um ponto para outro no interior de um tubo, 

ocorrera sempre uma perda de carga de energia, denominada perda de pressão ou 

perda de carga, esta perda de energia se dá devido ao atrito do fluído com uma 

camada estacionaria aderida a parede interna do tubo. O emprego de tubulações no 

transporte de fluídos pode ser realizada de duas formas: tubos fechados e canais 

abertos, ou seja, a energia perdida pela unidade de peso do fluido quando este 

escoa, para estimar o consumo de energia real é necessário que o cálculo das 

perdas seja o mais preciso possível. As perdas de carga se dividem em duas 

formas, perdas de carga distribuídas ou primarias e perdas de cagas localizada ou 

secundárias (FOX; PRITCHARD; MCDONALD, 2006). 
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As perdas de cargas distribuídas ou primárias: a parede dos dutos retilíneos 

causa uma perda de pressão distribuída ao longo do comprimento do tubo, fazendo 

com que a pressão total vá diminuindo gradativamente ao longo do comprimento. 

As perdas de carga localizada ou secundarias: este tipo de perda de carga é 

causado pelos acessórios de canalização, isto é, as diversas peças necessárias 

para a montagem da tubulação e para o controle do fluxo do escoamento que 

provocam as variações bruscas da velocidade em módulos ou direção, 

intensificando a perda de energia nos pontos onde são localizados (LEB; ESALQ, 

2016. 

Fox;Mcdonald (2001, p.232) conceituam perda de carga como: 

A perda de carga total, é considerada como a soma das perdas das 
distribuídas, devidas aos efeitos de atrito no escoamento completamente 
desenvolvido em tubos de seção constante, com as perdas localizadas, 
devido a entradas de acessórios, mudanças de área e outras. A perda de 
carga representa a energia mecânica convertida para escoamento 
completamente desenvolvidos em tubos de área constante depende tão-
somente dos detalhes do escoamento através do conduto.a perda de carga 
é independente da orientação do tubo. 

Poucos problemas mereceram tanta atenção ou foram tão investigados 

quanto o da determinação das perdas de cargas nas canalizações. As dificuldades 

que se apresentam ao estudo analítico da questão são tantas que levaram os 

pesquisadores as investigações experimentais (AZEVEDO NETO, 2003). 

2.1.11.1 Equações para cálculo da perda de carga 

a) Equação transformação da vazão (m³/h) para (m³/s) 

1h= 60 min.= 3600s 

Então: &'(
)*++,

= Q m³/s                                                                                              (1)  

b) Equação para cálculo da área (m²) 

A=�
-���./

	
                                                                                                   (2) 
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Onde: 

A= Área (m²) 

�= Constante 3.1416 

D= Diâmetro do tubo (m) 

4=Constante 

c) Equação para cálculo da velocidade (m/s) 

v=
&

0
                                                                                                                            (3) 

Onde:  

V= velocidade (m/s) 

Q= vazão (m³/s) 

A= Área do tubo (m) 

d) Equação geral para cálculo da perda de cargas de Darcy Weisbach.�

HP�B�
12314

1
 =  ƒ • p • 

5

.
� � �

6/

4���
                                                                         (4)

Dados: 

P1= Pressão um (Pa) 

P2= Pressão dois (Pa) 

p= Massa especifica (kg/m³) 

�= Fator de atrito 

L= Comprimento equivalente (m) 

D=Diâmetro tubo (m) 

V= Velocidade m/s 

2= Constante 



�

HP=kPa 

2.1.11.2 Dados comprimento relativo 

          Na Tabela 3, estão os dados do comprimento relativo, serão fornecidos os 
tipos de componentes com suas quantidades e comprimento relativos a cada 
componente para cálculos no recalque da tubulação de água quente. Dados retirado 
dos anexos B e C  em anexos. 

�

Tabela 3 - Dados comprimento relativo 
Tipo Quantidade Perda de carga (m) Comprimento 

Equivalente (m) 
T�	� Ç  �
!# 11#: � 6#10 6[#9:

Registro esfera ½ 2und 2 4 
Niple ½ galv. 1und 0.43 0.43 

União rotativa10 4und 0.01+30% 0,052 
Saída 1 und 0,4 0.4 

Joelho 90° 8 und 0.47 3,76 
Mangueira hid.1/2 2,8 m 1 2,8 

Total   35,802m 

C��������A��9D)�*��%&�(��
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2.1.12 Custos e Orçamentos 

De acordo com René(2003) o custo está inserido na vida de todo indivíduo desde 

seu nascimento até a sua morte, uma vez que todos os seus bens necessários a seu 

consumo ou a sua utilização tem um custo.Tendo em vista os conceitos distorcidos  

de que as pessoas possam ter adquirido os custos no dia-a- dia, podendo Ainda 

ocasionar conflitos conceituais sobre preço, receita, gasto, desembolso, custo, 

despesa, perda ou doação. 
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René Gomes Dutra (2003, p.33) conceitua custos como: 

Custo é a parcela do gasto que é aplicado na produção ou em qualquer 
outra função de custo, gasto esse desembolsado ou não. Custo é o valor 
aceito pelo comprador para adquirir um bem ou  é a soma de todos os 
valores agregados ao bem desde sua aquisição, até que ele atinja o estágio 
de comercialização. 

 Segundo LEITE(2006) a análise de custos, no contesto contábil, formaliza os 

planos, expressando-se na linguagem dos números em forma de orçamentos. eles 

comparam o que deveria ser planejado com o que foi realizado, executado, 

relatando as exceções, em seguida são avaliados dando origem a um novo 

planejamento através da busca das exceções ou desvios mais significativos. 

Segundo John (1962) um orçamento serve a dois objetivos, planejar e 

controlar.Em primeiro lugar o orçamento quando aprovado pela setor administrativo 

fornece a base para planejar as necessidades futuras de materiais e pessoais. O 

orçamento de lucros e o orçamento de capital são usados para planejar as 

necessidades futuras de caixa, em segundo lugar o orçamento é usado como meio 

de controle, existem muitos tipos de orçamentos utilizados pelas empresas, dentre 

eles tem os orçamentos de despesas, que cobrem toda a parte dos custos de 

operação de uma empresa, quando este orçamento de despesas é ampliado para 

incluir as despesas, este se torna um orçamento  de lucros. 

            John Dearden(1962 p.167)conceitua orçamento de lucros como: 

Um orçamento de lucros consiste numa previsão dos lucros anuais pela 
administração. Em adição ao lucro  (obtido pela subtração dos lucros 
orçados da receita orçada), o montante de investimento é usualmente 
previsto, e uma taxa orçada de retorno é desenvolvida. 

�
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2.2 MATERIAIS E METODOS 

ÈÉÊËÌÍÎ ËÏÉÌÐÉÑ ÎÊ ÎÒÓÔÏÉÕÎÊ ÔÊÖÔ×ØÙÉ×ÎÊ ÍÔÊÏÔ ÏÑËÒalho, este projeto tem a 

finalidade de melhorar e reduzir o custo do transporte de adesivos e catalisadores 

desde as bombas até a máquina, através da modificação dos componentes de 

transporte, onde o transporte atual é feito através de mangueiras composta de 

resistências internas e revestidas com isolação térmica, por encanamentos, 

conexões galvanizadas e mangueiras hidráulicas substituíveis, que ficaram 

instalados definitivamente sobre a máquina, onde o aquecimento se dará através de 

água que será aproveitado do termorregulador TRM mecalor que aquece as 

calandras da própria máquina, com uma isolação de lã de rocha e embalagem 

laminada em torno de todos os encanamentos juntos, assim manterá aquecidos os 

produtos através da transferência de calor e manterá a viscosidade ideal do produto, 

o que além de economizar na substituição de mangueiras, também economizará 

com energia no aquecimento das mesmas, por consequência de suas 

características e particularidades, utilizou- se a metodologia descrita na sequências, 

bem como os materiais citados e discriminados em seguida. 

ÚÛÚÛÜ ÝÔÊÞßÉÊËÊ àÌÙÎÑáË×ÉÎÌËâ

Para o desenvolvimento deste projeto foi necessário conhecer as 

necessidades que a implantação deste projeto deva atender, bem como adquirir 

conhecimento necessário para realizar a montagem deste equipamento ou qualquer 

outro tipo de aplicação, por isso utiliza-se a pesquisa informacional. Portanto 

proporciona o levantamento dos requisitos deste projeto, bem como o conhecimento 

utilizado pela organização. No presente trabalho foi realizada primeiro a pesquisa 

informacional, através de conversas com técnicos do equipamento que transporta os 

produtos, verificando qual a temperatura que devem estar os produtos,qual seria a 

proporcionalidade ideal para que os produtos atendam a necessidade de cada 

embalagem, e qual a distância da tubulação para que mantenha a mesma vazão, 

devido à utilização do mesmo equipamento de bombas. Na sequência foram 

verificados locais, orçamentos de materiais utilizados e medidas de montagem que 

melhor se adequassem a posição da máquina, juntamente com o supervisor da área 
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e responsáveis pelo uso do sistema de transporte de adesivos e catalisadores, ou 

seja, os operadores, os quais repassaram informações sobre o conjunto em geral.   

2.2.1.1 Orçamentos do projeto 

Os orçamentos foram realizados com o objetivo de apresentar uma ideia dos 

custos dos materiais para a implantação deste projeto, visando compreender se o 

projeto é viável ou não, além dos materiais utilizados, realizado levantamento dos 

custos com energia elétrica, considerando que o novo sistema não utilizara de 

energia para aquecer o sistema.

ãËÍË äËáÉÌËÍÎÑË ßÏÉâÉåË ÏÑæÊ áËÌÐßÔÉÑËÊ ÌÎ ÊÉÊÏÔáË atual, sendo uma para 

catalisador CA5500, uma para adesivo de média SF5440 e uma para adesivo de alta 

SF5415, sendo que o tempo de duração dessa mangueira é de 60 dias. 

çßÏÑÎ ÍËÍÎ âÔÕËÌÏËÍÎ ÙÎÉ Î ×ßÊÏÎ ÍË áèÎ ÍÔ ÎÒÑË ÖËÑa a montagem do 

sistema, onde a montagem será realizada por um técnico montador que tenha 

entendimento de montagem em tubulações ou a própria equipe de manutenção, da 

fábrica, sendo o tempo disponível para montagem estimado em 15 horasÛ éÔÌÏÑÎ

deste contexto teve os seguintes resultados de valores.  

Na Tabela 4 a seguir mostra o valor das mangueiras teflon ½, com resistência 

de 500 watts alta pressão para o sistema atual, onde a data de solicitação de 

orçamento foi realizado em 26/10/2016 Via e-mail. 

Tabela 4 - Valores das mangueiras 

Tipo Quantidade Custo unt. 

R$ 

Custo Total 

R$ 

êËÌÐßÔÉÑË ë

Conex 4m 

3 1385,65 4156,95 

C�������A��9D)�*��%&�(��
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Na Tabela 5 mostra os valores adquiridos de orçamento adquiridos de vários 

setores, de todos os componentes e mão de obra utilizados para a montagem deste 

projeto de transporte, com seus respectivos valores e custo total.As datas de 

solicitação  dos orçamentos foram realizados entre 12/10/2016 a 28/10/2016.�
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Tabela 5 - Orçamentos 
TIPO Quantidade Custo unt. R$ Custo Total R$ 

ìßÒÎ íËâÕÛÜîÚïï ð ÒËÑÑËÊ ÜñÚòóñ ôõ ðñöòÚñ

Cotovelo galv. 

90° ½”’ 

15 3,50 R$ 53,25 

Niple Galv. ½’’ 10 2,77 R$ 27,70 

Válvula de esfera 

½”” 

8 17,17 R$ 137,36 

Veda Rosca 2 caixas 11,50 R$ 23,00 

Cabo de aço Galv. 

3/16’’ 

40 m 6,56 R$ 142,40 

Clipes Galv. 3/16’’ 44 R$ R$ 66,00 

Lã de rocha 5 placas 15,50 R$ 77,50 

Mangueira Hidr. 

½’’lyte-flex 

8,6 m 30,00 R$ 258,00 

Terminal Reta 22 21,00 R$ 462,00 

Adaptador 44 12,00 R$ 528,00 

Mão de obra 

montagem 

15 horas 25,00 R$ 375,00 

Custo Total Geral 

R$ 

  R$ 2559,41 

C������A��9D)�*��%&�(��

2.2.1.2 Cálculos consumo de energia elétrica 

 OS Dados obtidos do valor do kW/h foi através do SAC (Serviço de 

Atendimento ao Consumidor),em 20/10/2016, onde o valor obtido do kW/h para as 

indústrias de Santa Catarina, cujo valor pago pelo kW/Hr$ 0,539275 incluindo os 

tributos. Os cálculos servem de estimativa de quanto é que a empresa economizara 

com gastos com energia elétrica tanto mensal como anual, com a implantação deste 

projeto. 
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a) Cálculo consumo em watts, vide equação (1). 

788� � �9 � :788W/h 

Onde: 

A= 500W/h  

B= 3 

C= W/h

b) Cálculo consumo diário, vide equação (2). 

:788� � �;< � 9=888W/h 

Onde: 

C= 1500 W/h 

D= 24h 

E= W/h 

×÷ Cálculo consumo mensal, vide equação (3). 

9=888� � �98 � :8>8888W/h 

Onde: 

E= 36000 W/h 

F= 30 

G= W/h 

�

d) Cálculo da transformação de w/h para kW/h, Vide equação (4). 

2+?++++�

2+++
�= 1080 kW/h                                                                        

Onde: 
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G= 1080000 W/h 

H= Unidade SI de transformação 1000 W/h 

I=  kW/h 

e) Cálculo do valor lucro R$ mensal, vide equação (5). 

:8>8� � �8@79A;B7= R$ 582,417 

Onde: 

I=  kW/h 

J= 0,539275kW/h 

L= R$ 

f) Cálculo do valor lucro R$ anual, vide equação (6). 

7>;@<:B� � �:;B�*G�('4'�&&<�

Onde: 

L= R$ 582,417 

M=12 

N= R$  

2.2.2 Montagens Tubulação Água Quente 

øÔÊÏË ÔÏËÖË ÉÌÉ×ÉËùÊÔ Ë ÏßÒßâËúèÎ ÍÔ ÖËÊÊËÐÔá ÍË ûÐua quente, fabricando 

ËÊ ÑÎÊ×ËÊ ÍÔ ëüßÏÉâÉåËÌÍÎ ÒËÌ×ËÍËò áÎÑÊË ÖËÑË ×ËÌÎ e tarraxa de ½”em cada etapa 

ÍË áÎÌÏËÐÔá ÍÎÊ ÏßÒÎÊ ×ÎÌÙÎÑáÔ áÔÍÉÍËÊ Ë ÊÔÐßÉÑÛçÌÍe saíra do aquecedor na 

ýÎÑÉåÎÌÏËâ ÖÎÑ Üòð á ×ÎáÖÑÉáÔÌÏÎò áËÉÊ ×ßÑÕË öñþò Ëpós a direita sobre a máquina na 

ýÎÑÉåÎÌÏËâ ÖÎÑ óÛÜ á ×ÎáÖÛò áËÉÊ ×ßÑÕË öñþò ÍÔÊ×Ô Ìa vertical por 1,4 m 

×ÎáÖÑÉáÔÌÏÎò áËÉÊ ×ßÑÕË öñþò ÕÎâÏËÌÍÎ Ë ÔÊÞßÔÑÍË ÌË horizontal por 0,1 m 

×ÎáÖÑÉáÔÌÏÎò áËÉÊ ×ßÑÕË öñþò ÊßÒÉÌÍÎ ÌË ÕÔÑÏÉ×Ëâ ÌÎvamente 1,3 m comprimento 
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áËÉÊ ×ßÑÕË öñþò ÑÔÏÎÑÌËÌÍÎ ÌË ýÎÑÉåÎÌÏËâ Ë ÔÊÞßÔÑÍË por 3,0 m comprimento mais 

ßáË ×ßÑÕË öñþò Ô ÍÔÊ×Ô ÌË ÕÔÑÏÉ×Ëâ ÖÎÑ Üòó á ×ÎáÖÑÉmento. E para finalizar a 

áÎÌÏËÐÔá ÍË ÏßÒßâËúèÎ ×ÎâÎ×ËùÊÔ ÎÊ ÑÔÐÉÊÏÑÎÊ ÍÔ ÔÊÙeras de ½” na saída e no 

ÑÔÏÎÑÌÎ ÍË ÏßÒßâËúèÎÛ

Na sequência é realizada a montagem das mangueiras hidráulicas seguindo 

os seguintes passos: 1° mangueira hidráulica de 0,70 m x ½”, saída de água quente 

aquecedor até o registro de entrada da tubulação, 2° mangueira hidráulica 0,70 m x 

½”, entrada calandra até registro retorno tubulação, 3° mangueira hidráulica 0,70 m x 

½”, saída calandra até entrada retorno aquecedor, mantendo assim um circuito 

fechado. Para esta parte da montagem, foram utilizados os seguintes materiais, 14,6 

m Cano galvanizado ½’’, 7 Joelhos 90° galvanizados ½’’, 1 niple galvanizado ½’’,2 

ôÔÐÉÊÏÑÎÊ ÍÔ ÔÊÙÔÑË ÐËâÕËÌÉåËÍÎ ëïïò ó êËÌÐßÔÉÑËÊ ýidráulicas LYTE-FLE ½ x 0,70 m 

e uma caixa fita veda rosca.  

Foram utilizados, tubos e conexões galvanizados devido às vantagens que o 

material fornece quanto a desgaste a corrosão, facilidade de montagem e por ser no 

diâmetro ideal a vazão necessária para a transmissão do calor por condução, aos 

outros tubos. E a escolha das mangueiras hidráulicas se deu por possuírem alta 

resistência ao calor e a pressões, por serem construídas com materiais de alta 

qualidade dando assim um perfil ideal para este projeto. 

A figura 16 a seguir mostra a posição de montagem da tubulação de água em 

que passará a água aquecida, fornecendo o sentido do fluxo , contudo é um esboço 

do desenho meramente ilustrativo que nos da uma idéia de como está tubulação 

fará a transferência de calor por condução para as demais tubulações que serão 

montadas na sequencia, a seta indicativa nos fornece até onde a tubulação deve 

chegar sendo próximo as bombas de aplicação dos produtos adesivos e catalisador. 

Outra visualização deste desenho é a posição em que  a tubulação passara, 

ou seja, sobre a máquina laminadora deixando a frente da máquina livre para 

acesso do operador em suas funções.  
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Figura 16- Tubulação água quente Projeto 
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2.2.2.1 Montagens da tubulação de adesivo de alta, média e catalisador 

Nesta segunda etapa inicia-se a montagem da tubulação de adesivo de alta, 

fabricando as roscas de ½” em cada etapa da montagem dos tubos conforme 

medidas a seguir. Onde a saída de adesivo da bomba 1, na vertical, ao lado da  

tubulação de retorno de água quente, a tubulação ½’’de 1,3 m comprimento mais 

curva 90° de ½’’,virando a esquerda e abaixo da tubulação de retorno de água 

quente na horizontal por 1,9 m comprimento,mais um tee ½’’,mais um niple ½’’, mais  

uma curva 90° de ½’’ , mais um niple½”e um registro de esfera ½”na vertical para 

baixo , na outra extremidade do tee na vertical para cima um niple de ½’’ mais uma 

curva 90° de ½’’ mais 0,3 m  comprimento de tubo galvanizado de ½’’, mais uma 

luva galvanizada de  ½”, onde será retirado o ar da rede ou seja (sangrador),para 

finalizar instala-se os registros de esferas de ½’’ na entrada tubulação conforme 

Figura 17. 



Figura 17 - Posição de montagem tubulação adesivo de Alta
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Na sequência inicia

fabricando as roscas de ½”

medidas a seguir. Onde a saída de adesivo da bomba

tubulação de entrada de água 

curva 90° de ½’’ ,  virando a esquerda e acima da tubulação de entrada 

quente na horizontal por 2,1

uma curva 90° , mais um niple ½”e um registro de es

na outra extremidade do tee na v

90° de ½’’ , mais  0,1 m comprimento

galvanizada de  ½”.onde será retirado o ar da rede 

instala-se os registros de esfe

�

ÿP�����ÿ �������	P �
���P 
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É×ÉËùse a montagem da tubulação de adesivo 

fabricando as roscas de ½” em cada etapa da montagem dos tubos conforme 

Onde a saída de adesivo da bomba 3, na vertical, ao lado da 

tubulação de entrada de água quente, a tubulação ½’’de 1,5m 

virando a esquerda e acima da tubulação de entrada 

quente na horizontal por 2,1 m comprimento, mais tee ½’’, mais um niple ½”,mais 

uma curva 90° , mais um niple ½”e um registro de esfera ½”na vertical para baixo , 

na outra extremidade do tee na vertical para cima mais um niple ½’’, mais uma curva

m comprimento de tubo galvanizado de ½’’, mais uma luva 

galvanizada de  ½”.onde será retirado o ar da rede ou seja (sangrador), para finalizar 

se os registros de esferas de ½’’ na entrada tubulação conforme F

�

se a montagem da tubulação de adesivo de média, 

em cada etapa da montagem dos tubos conforme 

3, na vertical, ao lado da 

m comprimento, mais 

virando a esquerda e acima da tubulação de entrada de água 

ee ½’’, mais um niple ½”,mais 

fera ½”na vertical para baixo , 

ertical para cima mais um niple ½’’, mais uma curva 

de tubo galvanizado de ½’’, mais uma luva 

ou seja (sangrador), para finalizar 

onforme Figura 18. 



Figura 18 - Posição de montagem tubulação adesivo de Média
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Após a montagem das tubulações de adesivos

montagem da tubulação de catalisador, fabricand

da montagem dos tubos conforme medidas a seguir. O

bomba 2, na vertical, no centro da  tubulação de entrada 

tubulação ½’’ de 1,4 m comprimento

centro da tubulação de á

½’’ ,  um niple ½”,  uma curva 90

½”na vertical para baixo , na outra extremidade do 

niple ½’’,  uma curva 90

½’’, mais um registro de 1/2''  galvanizado, mais um t

onde será retirado o ar da rede ou seja (sangrador), para finalizar inst

registros de esferas de ½

ÿP�����ÿ �������	P �
���P 
� ��
�

á ÍËÊ ÏßÒßâËúeÔÊ ÍÔ ËÍÔÊÉÕÎÊ ÍÔ ËâÏË Ô Í

Î ÍÔ ×ËÏËâÉÊËÍÎÑò ÙËÒÑÉ×ËÌÍÎ ËÊ ÑÎÊ×ËÊ ÍÔ

×ÎÌÙÎÑáÔ áÔÍÉÍËÊ Ë ÊÔÐßÉÑÛ çÌÍÔ Ë ÊËØÍ

×ÔÌÏÑÎ ÍË ÏßÒßâËúèÎ ÍÔ ÔÌÏÑËÍË e retorno de á

×ÎáÖÑÉáÔÌÏÎòáËÉÊ ×ßÑÕË öñ, ÍÔ ëïï ò virando a esquerda

de água quente na horizontal por 2,0 m comprimento

uma curva 90º de ½’’, mais um niple ½” e um registro de esfera 

½”na vertical para baixo , na outra extremidade do tee na vertical p

uma curva 90° de ½’’ , mais  0,2m comprimento de tubo galvanizado de

, mais um registro de 1/2''  galvanizado, mais um tampão galvanizada 

ar da rede ou seja (sangrador), para finalizar inst

registros de esferas de ½’’ na entrada tubulação conforme Figura 19

�

Posição de montagem tubulação adesivo de Média

de alta e de média, inicia-se a 

o as roscas de ½” em cada etapa 

nde a saída de catalisador da 

e retorno de água quente, a 

virando a esquerda e ao 

m comprimento,mais tee 

e um registro de esfera 

vertical para cima mais um 

de tubo galvanizado de

galvanizada de  ½”, 

ar da rede ou seja (sangrador), para finalizar instala-se os 

igura 19. 



Figura 19 - Posição De Montagem Tubulação De Catalisador
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Com a conclusão da montagem da tubulação

se a montagem das mangue

passos:1°mangueira hidráulica 

adesivo de alta até entra

x 0,70 m comprimento, conectar

de catalisador. 3° mangueira hidráulica ½

bomba 3 de adesivo de média até tubulaçã

Após realiza a montagem das mangueiras hidráulicas nas saídas da

tubulações de adesivo e catalisador segue

mangueira hidráulica ½’’

baixo na tubulação de adesivo de alta, e na outra extremi

de dosagem. 2° mangueira hidrául

vertical para baixo na tubulação de catalisador, e 

mangueira o bico de dosagem.

conectar no registro vertical

outra extremidade da mangueira o bico de dosagem

�P�����ÿ �������	P �� ��������
P�

ÍË áÎÌÏËÐÔá ÍË ÏßÒßâËúèÎ ÍÔ ËÍÔÊÉÕÎ

Ê áËÌÐßÔÉÑËÊ ýÉÍÑûßâÉ×ËÊ ÎÌÍÔ segue

hidráulica ½’’ x 0,70 m comprimento, conectar

adesivo de alta até entrada tubulação de adesivo de alta. 2mangueira hidráulica ½

conectar saída bomba 2 de catalisador até e

mangueira hidráulica ½’’ x 0,70 m comprimento

de adesivo de média até tubulação de adesivo de média.

a montagem das mangueiras hidráulicas nas saídas da

esivo e catalisador segue os seguintes passos a seguir: 1

’’ 0,90 m comprimento, conectar saída registro vertical para 

na tubulação de adesivo de alta, e na outra extremidade da mangueira o bico 

mangueira hidráulica ½’’ 1,0 m comprimento, conectar

vertical para baixo na tubulação de catalisador, e na outra

mangueira o bico de dosagem. 3° mangueira hidráulica ½’’ 1,10 

no registro vertical para baixo na tubulação de adesivo de média, e na 

da mangueira o bico de dosagem. 

�

de adesivos e catalisador, faz-

segue os seguintes 

conectar saída bomba 1 

2mangueira hidráulica ½’’ 

até entrada tubulação 

m comprimento, conectar saída 

o de adesivo de média.

a montagem das mangueiras hidráulicas nas saídas das 

os seguintes passos a seguir: 1° 

, conectar saída registro vertical para 

da mangueira o bico 

, conectar saída registro 

outra extremidade da 

1,10 m comprimento, 

de adesivo de média, e na 
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Para esta etapa do projeto foram utilizados os seguintes materiais,10,8 m 

Tubo galvanizado ½ ‘’, 9   joelhos 90°galvanizado ½’’, 9 niple galvanizado ½’’, 6 

ÑÔÐÉÊÏÑÎÊ ÍÔ ÔÊÙÔÑË ÐËâÕËÌÉåËÍÎ ëïïò ó áËÌÐßÔÉÑËÊ ridráulicas LYTE-FLE ½ x 0,70 

êì ëïïòÜ áËÌÐßÔÉÑËÊ rÉÍÑûßâÉ×ËÊ äMì�ù�ä� ë � ñÛöñ á ½’’, 1 mangueiras 

rÉÍÑûßâÉ×ËÊ äMì�ù�ä� ë � Üòñ á ëïò Ü áËÌÐßÔÉÑËÊ rÉÍráulicas LYTE-FLE ½ x 1,10 

êì ëïïò Ü ×ËÉ�Ë ÙÉÏË ÕÔÍË ÑÎÊ×ËÛ

Foram utilizados na montagem da tubulação de adesivos e catalisador tubos 

e conexões galvanizadas devido às vantagens que o material fornece quanto a 

desgaste a corrosão, facilidade de montagem e por ser no diâmetro ideal a vazão 

necessária para a transmissão do calor por condução, aos outros tubos. Outra razão 

de se utilizar tubos galvanizados é porque não se tem uma reação química com os 

produtos, evitando assim de o produto sofrer a catalisação, deixando o produto sem 

contato com o ar, principal fonte de reação do produto. Já a escolha das mangueiras 

hidráulicas se deu por possuírem alta resistência ao calor e a pressões e 

principalmente no manuseio do operador, por serem construídas com materiais de 

alta qualidade dando assim um perfil ideal para este projeto. 

A figura 20 a seguir nos fornece o entendimento da montagem final de todas 

as tubulações tanto de água quente como as dos adesivos e catalisador, entretanto 

se tem uma idéia da posição de montagem de cada mangueira hidráulicas com suas 

respectivas bombas, sendo bomba 1 adesivo de alta, bomba 2 catalisador e bomba 

3 adesivo de média e entradas para os bicos de aplicação da laminadora ou seja 

localizado do centro da máquina até a calandras da máquina laminadora. A 

demonstração da montagem dos bicos para sangramento estão sendo visualizadas 

acima da tubulação ao centro da máquina, desta forma se tem uma noção geral de 

montagem deste sistema de aplicação  destes produtos. 

�

�

�



Figura 20 - Tubulação Completa Sistema de Transport
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Tubulação Completa Sistema de Transporte 

�
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2.2.2.2 Fixação e sustentação da tubulação 

Este conjunto de transporte é montado sobre a máquina laminadora onde a 

tubulação em geral não vem a utilizar a máquina como suporte e sim, todo o 

conjunto será suspenso por cabos de aço e clipes, saindo dos tubos e fixados na 

estrutura da cobertura, evitando assim o contato do operador com a tubulação. 

Portanto foram utilizados cabos de aço 1/8’’ por suportar um peso de 500 kg, devido 

a construção e conforme catalogo do fabricante,como serão quatro pontos de 

fixação e o peso do todo o conjunto do sistema não ultrapassa os 500 kg, esta bitola 

de cabo será o suficiente para garantir a sustentação, serão necessários 40 m de 

cabo de aço 1/8’’ e 44 clipes 1/8’’ para a montagem e fixação. 

Para a garantia correta do cabo, foram feitos os cálculos de dimensionamento 

do cabo e do Coeficiente de Segurança (K), para verificar se a escolha do cabo esta 

correto. Segue cálculos a seguir 

a) Cálculo da força do cabo de aço em (N),vide equação (1). 

F=�788� � �A@>:

F= 4905 N 

Onde: 

F= Newton(N) 

m= 500 kg 

g= 9,81 m/s² 

b) Cálculo Carga no cabo de aço,vide equação (2). 

P=
�	C+D�E

	

P=1226,25 N 

Onde: 

P= Peso por cabo(N) 

F= 4905 N 

4= n° de cabos 
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Como o cabo de aço suportará carga máxima F=4905N, tem-se que são 4 

cabos que sustentaram a carga, divide-se por 4 onde cada cabo suportará a força 

axial, então a Pcabo=1226,25N. Com este valor ver em tabela a carga de ruptura 

para verificar o diâmetro do cabo. As informações técnicas foram compiladas do 

catálogo C-8 CIMAF, conforme Tabela 6 a seguir (MELCONIAN, 2013 p. 272). 

Tabela 6 - Cargas de ruptura mínima efetiva 
                                                                Carga de Ruptura Mínima Efetiva em N 

Diâmetro em  
Polegadas 

Peso Aprox. 
N/m

Plow Stell 
(PS) 

1600-1800N/mm² 

Improved Plow  
Stell (IPS) 

1800-2000N/mm² 

5����� ����  !�"�  !���
3.32’’ 0,19 3.000 3.400 
1/8’’ 0,34 5.200 6.000 

3/16’’ 0,78 11.200 13.900 
1/4’’ 1,40 20.900 23.900 

5/16’’ 2,20 32.300 37.200 
3/8’’ 3,10 46.300 53.200 

7/16’’ 4,30 62.600 71.900 
1/2’’ 5,60 81.300 93.400 

9/16’’ 7,10 102.000 118.000 
5/8’’ 8,80 126.000 144.000 
3/4’’ 12,50 180.000 206.000 
7/8’’ 17,10 242.000 278.000 
1’’ 22,30 313.000 360.000 

1.1/8’’ 28,30 393.000 452.000 
1.1/4’’ 34,80 481.000 553.000 
1.3/8’’ 42,30 577.000 663.000 
1.1/2’’ 50,30 680.000 782.000 

Observação: Esses cabos podem ser fornecidos com alma de aço. Neste caso a 
carga de ruptura aumenta 75% e seu peso aproximadamente 10%. 

Fonte:(SARKIS MELCONIAM,  2013)

c) Coeficiente de segurança (k) 

O coeficiente de segurança, indica para cabos e cordoalhas estáticas é 3� K � 4, 
conforme Tabela 7 a seguir. (MELCONIAN, 2013 p. 267) 
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Tabela 7 - Fatores de Segurança 
Aplicações Fatores de Segurança 

Cabos e cordoalhas estáticas 3 a 4

ãËÒÎ ÖËÑË ÏÑËúèÎ ýÎÑÉåÎÌÏËâ 4 a 5

Guinchos 5

Pás, guindastes, escavadeiras 5

Pontes rolantes 6 a 8

Derriks (guindaste estacionário 7

Laços (slings) 6 a 8

Elevadores de baixa velocidade 5 a 6

Elevadores de alta velocidade 10 a 12

Fonte:(SARKIS MELCONIAN, 2013) 

d) Cálculo carga mínima do cabo de aço, vide equação (3). 

Para desenvolver os cálculos adota-se K=3 

Fmin=:;;=@;7� � �9

Fmin=3678,78N 

Onde: 

Fmin= Força mínima de ruptura (N) 

Pcabo= 1226,25N 

K=3  

De acordo com a Tabela 6 o cabo a ser utilizado é 1/8’’ (d=3,175mm)6x7 AF 

PS (Plow Stell) cuja carga mínima de ruptura é Fmin (rup)=5200N 

e) Coeficiente de segurança (k) real do cabo, vide equação(4). 
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K=
�'FG�HIJ�K

�LMNOK

K=
D4++�K

244*@4D�K

K=4,24 

Como neste caso o coeficiente de segurança ultrapassou a faixa de 

segurança, este se apresenta como a melhor opção,ou seja, cabo de aço 1/8’’ 

(d=3,175mm) 6x7 AF PS (Plow Stell). A Figura 21 mostra a localização onde serão 

fixados os cabos. 

Figura 21 - Posição dos Cabos sustentação 

�
Fonte: (DA PESQUISA, 2016) 

2.2.2.3 Preparações dos bujões para sangramento 

Como todo transporte de fluidos formam bolhas de ar na parte interna das 

tubulações, se faz necessário implantar nas instalação algum método 



desangradores11,ou seja algum meio por onde se possa esvaziar, ou 

produto, este meio de sangradores e instalado na pa

tubulações,onde a preparação se 

centro de cada bujão galvanizado

20mm que servirão para tirar o ar existente na rede

com os respectivos produtos,

feito as roscas, efetua-se a montagem dos

que estão localizados na parte de cima de cada

Figura 22. 

Figura 22 - Indicadores da posição dos Sangradores

Fonte: (DO AUTOR,2016) 

2.2.3 Montagem da Isolação

Nesta etapa inicia

todo o sistema de transporte,(tubulação)

placa será cortado ao meio, para reaproveitame

0,30 m de largura para

térmico, lã de rocha porque, além de ser um ótimo isolante térm

ponto de fusão, obtendo assi
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,ou seja algum meio por onde se possa esvaziar, ou 

produto, este meio de sangradores e instalado na parte superior 

onde a preparação se dá em fazer furo de 6,5mm e rosca de 8mm no 

centro de cada bujão galvanizado para a colocação de parafusos al

20mm que servirão para tirar o ar existente na rede quando for 

com os respectivos produtos, este método é de aplicação é para e

se a montagem dos bujões com os parafusos nos registros, 

na parte de cima de cada saída das tubulações,

Indicadores da posição dos Sangradores

solação Térmica 

Nesta etapa inicia-se com a colocação das placas de lã  de rocha em

todo o sistema de transporte,(tubulação) formando um só componente,

placa será cortado ao meio, para reaproveitamento de material, devido utilização de  

0,30 m de largura para cada lado da tubulação, foi dado preferência ao iso

de rocha porque, além de ser um ótimo isolante térmico possui um auto 

obtendo assim uma redução contra incêndio, ao té
�������������������
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,ou seja algum meio por onde se possa esvaziar, ou retirar parte do 

produto, este meio de sangradores e instalado na parte superior  das 

de 6,5mm e rosca de 8mm no 

parafusos allem 8mm x 

 quando for fazer o enchimento 

de aplicação é para este projeto, após 

os parafusos nos registros, 

saída das tubulações,conforme 

�

de rocha em volta de 

formando um só componente, onde cada 

erial, devido utilização de  

cada lado da tubulação, foi dado preferência ao isolante 

de rocha porque, além de ser um ótimo isolante térmico possui um auto 

m uma redução contra incêndio, ao término da 
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colocação da lã  de rocha em toda a tubulação, utiliza-se um rolo de embalagem 

laminado, obtido do  reaproveitado de sucata (descarte) para passar em volta de 

toda a tubulação isolada, servira servirá de fixação da isolação lã de rocha e 

acabamento do sistema, melhorando a estética do conjunto de transporte, allem de 

auxiliar na conservação interna da temperatura, que é muito importante para que o 

sistema tenha um ótimo funcionamento de transferência de calor entre um tubo e 

outro e mantenha a temperatura o mais próximo do real. Para esta montagem serão 

necessários de 5 placas de 1,2 m x0,60 m x 0,0025 m, a direita montagem isolação 

lã de rocha, e a esquerda a fixação e acabamento com embalagem laminado, da 

isolação Térmica, conforme mostra Figura 23e 24a seguir: 

Figura 13 - Isolação térmica Lã de rocha 

Fonte: (DA PESQUISA, 2016) 
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Figura 24 - Isolação embalagem de alumínio 

Fonte: (DA PESQUISA, 2016) 

           A figura 25 a seguir nos fornece o desenho em corte da montagem da 

isolação térmica para  este sistema, onde demonstra a posição e a localização de 

montagem do isolamento de todas as tubulações deste projeto, para que a 

transferência de calor da tubulação de água quente pará as demais tubulações se 

de da melhor maneira possível evitando a perda de calor deste sistema.  
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Figura 25 - Vista em corte Isolação térmica
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2.2.3.1 Proporcionalidades mistura 

ÝËÑË ÞßÔ ËÓË ßáË áÉÊÏßÑË ×ÎÑÑÔÏË ÍÎÊ ÖÑÎÍßÏÎÊ 7 ÌÔ×essário que todos os 

fatores de desempenho estejam de acordo com o especificado pela empresa que 

fornece estes produtos, qualquer parâmetro fora estará causando erro de proporção, 

onde vem a dar problemas no processo final do produto, para que isto não venha 

acontecer precisa que os produtos transportados estejam acima de 25 �c e sua 

viscosidade entre 1800 a 4000 cps, caracteres por segundo e sua densidade 

específica entre 1,1 e 1.2, com estes parâmetros o percentual da mistura deve ficar 

em 0.79, onde será necessária uma mistura de 79 partes de catalisador e 100 partes 

de adesivos, observação esse percentual é para catalisador CA 5500 e adesivos 

SF5440 e SF5415 para laminação de embalagens plástica e laminados, portanto a 

temperatura deve ficar acima dos 25 �C para que mantenha os parâmetros 

mencionados acima, lembrando que outros materiais terão outras 

proporcionalidades, informações fornecidas por COIM indústria de adesivos e 

catalisadores. 

AÖ8Ê Ë áÎÌÏËÐÔá ÍÔ ÏÎÍÎ Î ÊÉÊÏÔáË ÍÔ ÏÑËÌÊÖÎÑÏÔ ÙÎÉ realizado o teste de 

temperatura na tubulação onde se programou termorregulador a uma temperatura 

de 40,9 �c, para o aquecimento da água no circuito fechado do sistema, onde a água 

que sai do aquecedor percorre toda a tubulação de 8,6, m, mais uma mangueira 

hidráulica de 0,70 m, onde entra na primeira calandra, sai da primeira, entra na 

segunda calandra, sai da segunda, entra em outra mangueira de 0,70 m, e retorna 

para o aquecedor termorregulador. O teste foi realizado com o aparelho pirômetro o 

que o mesmo demonstrou uma medição de 35,8 �c, medida realizada no final da 

tubulação sendo que ouve uma perda de temperatura de 5,1 �C, em que não vem a 

prejudicar o sistema, pois está acima dos 25 �c estabelecidos pela COIM, para uma 

mistura correta da proporcionalidade, conforme mostra Figura 26e 27. 
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Figura 26 -Temperatura Termorregulador TRM Mecalor 

�
C�������A9�261JD:19�%&�(��

�

Figura 27 Teste Temperatura com Pirômetro 

�
Fonte: (DA PESQUISA, 2016) 

Em virtude de o teste de temperatura ter ficado dentro dos parâmetros, 

realizou-se o teste de proporcionalidade dos adesivos e catalisador, onde foram 

retiradas amostras, sendo programado o aparelho Gomatech para a liberação dos 
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produtos, retirou-se um copo de adesivo de alta e um copo de catalisador, pesando 

os copos e dividindo o menor pelo maior, ou seja, o catalisador pelo adesivo 

devendo chegar a uma proporção de 0,79, onde são 79 partes de catalisador por 

100 partes de adesivo. Com a realização deste teste de proporcionalidade chegou a 

um valor de 0,793446 o que está dentro do parâmetro estabelecido, conforme 

mostra Figura 28 e 29. 

Figura 28 - Medida retirada para teste proporcionalidade 

Fonte:(DA PESQUISA,2016) 

Figura 29 resultado final das amostras 

Fonte (DA PESQUISA, 2016) 
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2.2.4Cálculo Perda de Carga Tubulação de Água Quente (Recalque) 

�

Fora feitos os cálculos da perda de carga somente da tubulação de água quente, 

pois os cálculos de perda de carga da tubulação de adesivo e catalisador, não foram 

realizadas levando em consideração a distancia da tubulação onde a perda de carga 

é  mínima. As formulas para cálculo de perda de carga foram utilizados a fórmula 

universal de Darcy Weisbach(Dprengenharia, 2016). 

a) Equação transformação da vazão (m³/h) para (m³/s), vide equação(1) 

 Q=
D�D'PQR

)*++,

Q=0,00157777m³/s 

Onde:   

Q= Vazão da bomba m³/h 

t=1h=60min=3600s 

Q=  m³/s 

b)Cálculo da área da tubulação 1/2'', vide equação (2) 

           Para o cálculo da velocidade foi transformado o diâmetro da tubulação em 

metros, ou seja transformado 1/2'' em milímetros, depois em metro,como segue 

abaixo. 

1/2''= 12,7mm=0,0127m  

A=
-���+�+24S/

	

A=126,67x:83*m² 

Onde: 

A=área m² 

D= diâmetro tubo m 



�

T=constante 

4= constante 

c) Cálculo velocidade,vide equação (3) 

v=
&

0

v=
+@++2DSSSS'PQ,

24*@*SU2+VWXY

v=12,42m/s 

Onde: 

Q= vazão m³/s 

A- Área m² 

V= velocidade m/s 

Não foi necessário calcular o n° de Reynos pois o valor da rugosidade 

absoluta foi retirado da tabela de valores da rugosidade absoluta equivalente no 

anexo A em anexo. 

Í÷ãûâ×ßâÎ ÑßÐÎÊÉÍËÍÔ ËÒÊÎâßÏË

9= Rugosidade absoluta 0.15 a 0.20 (Tabela A) em anexo. 

Aço galvanizado com costura,utiliza para este cálculo �=0.15 

�ÌÏèÎE

ƒ=
+�2D

+�+24S

ƒ=11.81 



�

Ô÷ãûâ×ßâÎÊ ÍË ÖÔÑÍË ÍÔ ×ËÑÐË ûÐßË ÞßÔÌÏÔò ÕÉÍÔ ÔÞßËção (4). 

çÊ ÕËâÎÑÔÊ ÍË áËÊÊË ÔÊÖÔ×ÉÙÉ×Ë ÙÎÉ ÑÔÏÉÑËÍÎ ÍË ÏËÒÔla de propriedades da água, a 

temperatura de 45°C, onde o valor da massa especifica é de 990 

kg/m³(FOX/Mcdonald-2001pg.460). 

Dados: 

p= 990kg/Z)

v= 12,42m/s 

Saída= 0.4m 

Tubo= 11,6  •  2.1= 24,36m 

Válvula esfera=2  • 2=4m 

Niple=  1  • 1=1m 

Joelho 90 � =  8 • 0.47=3,76m 

União ½’’ =  4 • 0,01+30%=0,052m 

L total = 35,80m 

�ÌÏèÎE

HP= 11.81 • 990 • :

HP= 2.55x kÝË

�

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Este projeto foi elaborado com a finalidade de melhorar o sistema de 

transporte de adesivos e catalisador para as indústrias de embalagens e laminados, 

através da modificação dos componentes de transporte atuais por um sistema mais 

robusto, onde vem a diminuir o custo com troca de mangueiras, e 

conseqüentemente reduzir o consumo de energia elétrica, e fornecer uma redução 
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de custo para a empresa com gasto com manutenção, também facilitara a 

montagem do operador e melhorará o ambiente de trabalho, já que o novo sistema 

ficara suspenso sobre a máquina, evitando assim o contato com os operadores e o 

chão de fábrica. A montagem deste sistema se deu com sucesso pois atendeu todos 

os requisitos e parâmetros estabelecidos. 

çÊ ÏßÒÎÊ ßÏÉâÉåËÍÎÊ Ëâ7á ÍÔ ÏÔÑÔá Ë áÔÊáË ÕËåèÎò Þße as mangueiras atuais 

proporcionam uma segurança a mais quanto à incêndio e explosão, pois não 

ocasionam vazamentos o que mantém o ambiente limpo, sem a necessidade de 

utilização de solventes para a limpeza do local.As mangueiras hidráulicas utilizadas 

contêm maior durabilidade, pois sua forma construtiva fornece os parâmetros ideais 

quanto a pressões de trabalho, maleabilidade rústica com alta resistência ao 

manuseio.

O aquecimento dos adesivos e catalisador não utilizara mais de energia já 

que o aquecimento dos produtos será realizado pelo reaproveitamento de água 

aquecida da própria máquina, economizando assim energia elétrica, e 

consequentemente economizando recursos naturais. As temperaturas obtidas 

através da modificação deste projeto, se manteve dentro do esperado, ou seja, as 

temperaturas  adquiridas pelos produtos através  da condução térmica da tubulação 

de água quente para as demais tubulações, conseguiram estabelecer uma ótima 

performance de mistura entre eles onde ficou  a temperatura acima de 25°C,  

permanecendo em 35,8°C, sendo que este valor de temperatura atende as 

especificações do fabricante desses produtos de adesivos SF 5415, SF 5440 e 

catalisadores CA 5500, outros produtos terá outras especificações 

Os cálculos de transferência de temperatura não foram efetuados pois não 

era o objetivo deste trabalho, e por se saber que antes da entrada das bombas o 

produto passa por um reservatório com resistência elétrica, onde o mesmo já sai 

aquecido antes de entrar nas bombas, mas para estudos futuros vale lembrar que a 

transferência de calor neste caso é por condução12. 

Em relação com as perdas de cargas na tubulação de água quente, os 

cálculos demonstraram que a uma perda de carga na tubulação, ou seja, a uma 

�
�%

K�����	����������
�����-�	�
����������
�
��
�"��������������
����
���������
�����������
�"��
 �9��������
�
�"���	
������
�
����
��F	��
�
�
�
��F	��
�������� ��	��������	�
������������
����
����,�������:C DC*=1�
%&$$?�A����F������Lhttp://www.if.ufrgs.br/mpef/mef008/mef008_02/Beatriz/conducao.htm>.�
�
�



�

ÖÎÏæÌ×ÉË ÖÔÑÍÉÍË ÌË ÒÎáÒË ÍÔ Úòpp� kÝËò Î ÞßÔ 7 ÉÌÊÉÐÌÉÙÉ×ËÌÏÔ Óû ÞßÔ Î ÊÉÊÏÔáË

ÏÑËÒËâýË ×Îá ×ÉÑ×ßÉÏÎ ÙÔ×ýËÍÎò ÍÔÕÉÍÎ Ë ÔÊÏË ÖÔÑÍË a um perda de potencia da 

ÒÎáÒËò×ÎÌÊÔÞßÔÌÏÔáÔÌÏÔ Ë ßá ×ÎÌÊßáÎ ÍÔ ÔÌÔÑÐÉË Ë mais. devendo fazer o 

ÑÔÍÉáÔÌÊÉÎÌËáÔÌÏÎ ÍË ÒÎáÒËÛ

çßÏÑËÊ ÕËÌÏËÐÔÌÊ ÍÔÊÏÔ ÖÑÎÓÔÏÎ 7 ÞßÔ ÎßÕÔ ßáË áÔâýÎra significativa no 

ËáÒÉÔÌÏÔ ÍÔ ÏÑËÒËâýÎò ÔÕÉÏËÌÍÎ Ë ÉÌÏÎ�É×ËúèÎ ÍÎÊ ÎÖeradores com a exposição a 

ÊÎâÕÔÌÏÔÊ ÍÔ âÉáÖÔåËò Ô ßáË ÑÔÍßúèÎ ÌÎ ×ÎÌÊßáÎ ÍÔ Êolventes para limpeza do 

âÎ×Ëâò ÎßÕÔ ßáË áÔâýÎÑË ÌÎ ÔÊÖËúÎ ÙØÊÉ×Î ÍÔ ÏÑËÒËâýo, ocasionando uma melhor 

áÎÌÏËÐÔá ÍÎÊ ÑÎâÎÊ ËÖâÉ×ËÍÎÑÔÊ ÍËÊ áûÞßÉÌËÊ Ô ÖÑÉÌ×ipalmente no manuseio 

×ÎÑÑÔÏÎ Ô áÎÌÏËÐÔá ÍËÊ áËÌÐßÔÉÑËÊ ýÉÍÑûßâÉ×ËÊ ÍÔ ËÍesivos e catalisadores, 

ÔÕÉÏËÌÍÎ ËÊÊÉá Î ÔÊÏÑËÌÐßâËáÔÌÏÎ ÍÔÊÊËÊ áËÌÐßÔÉÑËÊ, por serem mais robustas. 

éÔÌÏÑÎ ÍÔÊÏÔ ×ÎÌÏÔ�ÏÎ ÍÔ ËÌûâÉÊÔ ÍÎÊ ÍËÍÎÊ Ô ÑÔÊßâÏados, foi elaborado uma 

ÖâËÌÉâýË ÎÌÍÔ ÊÔ ÏÔá ßáË ÉÍ7ÉË ËÏÑËÕ7Ê ÍÎÊ ÍËÍÎÊ ÉÌseridos, posa se ter valores de 

ÎÑúËáÔÌÏÎÊò ×ßÊÏÎ ËÌÏÔÊ Ô ËÖ8Ê ÉáÖâËÌÏËúèÎò ×ÎÌÊßáÎ de energia, Fatores 

Ô×ÎÌ;áÉ×ÎÊ ÐÔÑËÍÎÊ Ôá ÑÔâËúèÎ ËÎÊ áÔÊÔÊ ÍÎ ËÌÎÛ �á seguida implantado dois 

ÐÑûÙÉ×ÎÊò ßá ×Îá Ë ×ÎáÖËÑËúèÎ ÍÔ ÐËÊÏÎÊ Ô ÎßÏÑÎ ×Îá a soma dos lucros em 

AÖæÌÍÉ×ÔÊÛ
øË ìËÒÔâË N ÊÔ ÑÔÙÔÑÔ ËÎÊ ÕËâÎÑÔÊ ßÌÉÏûÑÉÎÊ Ô ËÊ Þuantidades de peças 

ßÏÉâÉåËÍËÊ ÌÎ ÖÑÎÓÔÏÎ Ô ÎÊ ×ßÊÏÎÊ ÍÎÊ ÎÑúËáÔÌÏÎÊ Ô da mão de obra utilizada. 



Tabela 8 - Dados materiais, custos e valores
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Tabela 9 - Custo da implantação 

�
Fonte: (DO AUTOR, 201(��

�

Nas tabelas 10 nos fornece um comparativo dos Fatores econômicos  com 

manutenção e gastos com energia elétrica mensal e anual máquina. 

Tabela 10 - Fator econômico mensal e anual 

�
Fonte: (DO AUTOR,  2016) 

          A Tabela 11 nos fornece um comparativo de  gastos com manutenção e 

energia de três mangueiras em uma máquina em relação os meses de implantação, 

ou seja no mês de outubro de 2015 era sem a implantação, e nos meses de 

novembro de 2015 a novembro de 2016  com a implantação. 
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Tabela 11 - Fatores econômicos antes e após implantação 

�

�
Fonte: (DO AUTOR, 2016) 

�

A tabela 12 nos fornece a informação do custo benefício com quantidades de 

mangueira substituídas, n° de máquinas empregadas, valores unitários das 

mangueiras substituídas, valores do preço pago pelo kW/h, tempo de trabalho e 

tempo de durabilidade em dias corridos antes e após a implantação, e também os 

dados do fator econômico entre mês/ máquina e ano/ máquina. 
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Tabela 12 - Relação custo beneficio

Fonte: (DO AUTOR, 2016) 

          Na Tabela 13 nos da a informação do valor gasto com

implantação, a diferença de gastos antes e após 

em dias e meses para obter o retorno de implantação

implantação em porcentagem.

sto beneficio antes implantação

Na Tabela 13 nos da a informação do valor gasto com o projeto de na 

a diferença de gastos antes e após implantação, o tempo 

em dias e meses para obter o retorno de implantação e o fator econômico após 

implantação em porcentagem.

�

o projeto de na 

, o tempo que levara 

 e o fator econômico após 



Tabela 13 - Relação custo beneficio

Fonte: (DO AUTOR, 2016) 

Na tabela 14 está contida

implantação deste projeto

soma dos fatores econômicos 

entre outubro de 2015 a novembro de 2016.

Relação custo beneficio após implantação 

contida os fatores econômicos que a empresa terá

implantação deste projeto com os respectivos meses de operação.

dos fatores econômicos são acumulativos, sendo estes dados

entre outubro de 2015 a novembro de 2016.

�

que a empresa terá com a 

com os respectivos meses de operação. sendo que a 

são acumulativos, sendo estes dados calculados 
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Tabela 14 - Soma mensal dos fatores econômicos  

Fonte:(DO AUTOR, 2016)
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3 CONCLUSÃO

�ÊÏÔ ÏÑËÒËâýÎ ÏÔÕÔ ×ÎáÎ ÙÉÌËâÉÍËÍÔ ÍÔÊÔÌÕÎâÕÔÑ ßá Êistema de transporte de 

adesivos e catalisador, onde foi projetado um sistema de transporte por tubulações 

galvanizadas e mangueiras hidráulicas, para diminuir os custos com a substituição 

das mangueiras  conex e consequentemente uma redução com manutenção desses 

componentes. 

AÏÑËÕ7Ê ÍÎÊ ÔÊÏßÍÎÊ ÑÔËâÉåËÍÎÊ ÎÒÏÔÕÔùÊÔ ßáË ËÌËâÉÊe sobre o trabalho abordado, 

onde todo os aspectos referente ao projeto foram relatados nesta pesquisa, bem 

como a justificativa e os objetivos geral. 

ãÎÌÏßÍÎ ÌÎ ÊÔÐßÌÍÎ ×ËÖÉÏßâÎ ÙÎÉ ËÒÎÑÍËÍo o referencial bibliográfico que 

trata da fundamentação teórica para o desenvolvimento do projeto, tal como, o 

levantamento de temperatura e proporcionalidade dos produtos utilizados, Na 

sequência, foi desenvolvido a metodologia utilizada, sendo que todos as perguntas 

informacionais e técnicas foram obtidas para o desenvolvimento da montagem do 

sistema de transporte. 

            Com toda a pesquisa realizada e o projeto implantado, foi possível analisar 

os paramentos e resultados, descritos no capítulo 2.3 deste trabalho. Ao término 

desta etapa foram realizadas as considerações finais apresentando uma conclusão 

de trabalho. 

            Entretanto surgiram algumas  dificuldades no decorrer da montagem deste 

projeto, de como realizar o enchimento das tubulações pela primeira vez, sem que o 

produto venha a catalisar,devido ao contato com o ar existente nas tubulações, 

sendo este problema resolvido com a retirada dos bicos de dosagens das 

mangueiras hidráulicas e colocando o aparelho dosador no modo manual, onde foi 

feito o acionamento das bombas, deixando o produto preencher toda a área interna 

dos tubos a eles destinados,só então foi recolocado os bicos e retirado o ar da 

tubulação pelos sangradores conforme posição figura 22. Outra dificuldade foi achar 

o tempo para a montagem e testes finais, já que toda a montagem foi feita com a 

máquina em funcionamento devido produção, entretanto nesta etapa verificou-se 

que é possível realizar a montagem de todo o conjunto de transporte utilizando os 

tempos de troca de material na máquina, sem prejudicar a produção. 

           Apesar destas dificuldades encontradas no decorrer do desenvolvimento da 

montagem, o objetivo deste projeto foi atingido com sucesso quanto os parâmetros 
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âÔÕËÌÏËÍÎÊÛ çßÏÑË ËÌËâÉÊÔ ÙÎÉ ÞßËÌÏÎ Ë áÎÌÏËÐÔá ÙÔÉta pelo operador que terá mais 

facilidade e agilidade na montagem dos bicos na máquina, e referente a dosagem e 

testes ele terá apenas de programar na interface da tela do conjunto de bombas, 

quanto ao tipo de adesivo, fazer a dosagem automática, retirar as amostras e fazer 

os testes de proporcionalidade,caso venha a estar fora de proporção, fazer as 

correções na interface do aparelho dosador, até que cheque na proporção de 

0,7913,só então seleciona novamente o aparelho dosador no modo automático, pois 

através de um sensor que está acoplado a máquina, o mesmo fará a leitura e 

enviará o comando para ligar ou desligar o dosador.

Sendo assim fica com proposta a trabalhos e estudos futuros,elaborar um 

levantamento quanto a economia de solventes e estopas, realizar um estudo no bem 

estar dos operadores, realizar um estudo de impactos ambientais a que este projeto 

proporciona, redimensionar a bomba do termorregulador já que ouve uma perda de 

carga. E realizar os cálculos de transferência de calor já que os produtos saem 

aquecidos em um pequeno reservatório antes de entrarem nas bombas de 

aplicação. 

           Numa visão geral após a implantação deste projeto em relação aos custos e 

fatores econômicos  apurados e citados no final deste trabalho, verifico que a 

empresa reduzirá seus custos através de pequenas modificações em suas 

atividades industriais, levando a empresa a obter maior fator econômica e 

consciência ambiental, quanto a manutenção destas mangueiras e economia de 

energia elétrica, dando uma visão no desenvolvimento de novos projetos dentro de 

um ciclo de vida. Este processo de custo envolve todos os departamentos da 

empresa em um único objetivo, que é atingir a viabilidade econômica da empresa 

garantindo que seus produtos satisfaçam e agradem o valor ao cliente final, visando 

sempre a qualidade e competitividade da empresa no mercado nacional. 
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Apêndice B -  GRÁFICO  SOMA DOS LUCROS

Fonte: (DO AUTOR, 2016)
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ANEXO B - TABELA PERDA DE CARGA PARA CONEXÕES E REGISTROS 
GALVANIZADOS 
Diâmetro 
(gav.pol.) ½ 3/4 1 

1
1/4 

1 
1/2 2 

2 
1/2 3 4 5 6 

Joelho 
90° 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 2,1 2,8 3,7 4,3 

Joelho 
45° 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,2 1,5 1,9 2,3 

Curva 90°
0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 1,9 

Curva 45°
0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 

Tee Fluxo 
direto 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 2,1 2,7 3,4 

Tee Fluxo 
Lateral 1,0 1,4 1,7 2,3 2,8 3,5 4,3 5,2 6,7 8,4 10,0

Tee Fluxo 
Bilateral 1,0 1,4 1,7 2,3 2,8 3,5 4,3 5,2 6,7 8,4 10,0
Saída da 

Tubulação 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,5 1,9 2,2 3,2 4,0 5,0 
Entrada 

de 
Tanque 

sem 
borda 

0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,6 2,0 2,5 

Entrada 
de 

Tanque 
com 

Borda 

0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,5 1,9 2,2 3,2 4,0 5,0 

Registro 
Gaveta 
Aberto 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 

Registro 
Globo 
Aberto 

4,9 6,7 8,2 11,3 13,4 17,4 21,0 26,0 31,0 43,0 51,0 

Registro 
Angular 2,6 3,6 4,6 5,6 6,7 8,5 10,0 13,0 17,0 21,0 26,0

Válvula de 
Pée Crivo 3,6 5,6 7,3 10,0 11,6 14,0 17,0 20,0 23,0 30,0 39,0
Válvula de 
Retenção 1,1 1,6 2,1 2,7 3,2 4,2 5,2 6,3 8,4 10,4 12,5
Válvula 

Retenção 
Pesada 

1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 6,4 8,1 9,7 12,9 16,1 19,3
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Fonte:(ESCOLADA VIDA, 2016) 

ANEXO C - TABELA PERDA DE CARGA 
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