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1. RESUMO 

O processo de embalagem de tubo de aço é realizado manualmente com selador e 

um tensionador. Isso causa prejuízo para empresa nos quesitos rapidez e esforços 

físicos dos operários podendo causar a fadiga. Foi realizado um estudo baseado 

desse processo, buscando diminuir serviços braçais. Este trabalho esta sendo feito 

para beneficiar ambas as partes facilitando o processo e ganhando mais eficiência e 

qualidade do processo de embalar tubo de aço. A aplicação mais indicada é da 

pneumática comparada aos outros recursos tecnológicos, a pneumática sem duvida 

e o elemento rentável de menor custo a ser aplicado para problemas de 

automatização.   

 

2. INTRODUÇÃO 

A pneumática é uma ferramenta extremamente útil em toda a indústria, e se tratando 

do uso de uma propriedade natural o ar onde somente há a necessidade da 

transformação e não da criação, reduz automaticamente o custo por não utilizar 

outros recursos mais caros, tornando a aplicação da pneumática uma ferramenta  

muito  eficiente e visionária, onde utiliza-se transformação de tal recurso em prol da 

melhoria continua [1]. 

A aplicação de uma ferramenta pneumática para embalar tubos de aço tem por 

finalidade de diminuir serviços braçais, tornar mais prático, ágil e menos cansativo o 

manuseio da ferramenta atual, onde o operador se sujeita a excessivos esforços 

físicos, acarretando em futuros danos a saúde. Com a aplicação pode-se melhorar a 

qualidade das embalagens dos tubos de aço. 

Tendo em vista todo o crescimento tecnológico no mundo atual, este trabalho tem o 

intuito da aplicação da pneumática na indústria. Em prol de beneficiar a empresa 

que depende dos seus processos fabris e da produção de suas máquinas, quanto ao 

colaborador que irá operá-la, para que isso aconteça, muitas máquinas e processos 

diferentes utilizam os fluidos para desenvolver uma força para mover ou sujeitar um 

objeto [3]. 

 



 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo para facilitar a eficiência 

dos funcionários e reduzir os esforços físicos no trabalho de cintamento (amarração) 

de um feixe de tubos de aço. Será utilizada uma cinta de aço em torno de sua 

circunferência e lacrado com uma fita  especial de aço que precisa ser fechado para 

que se complete o cintamento e não haja folga entre tubos.  

 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho será realizado através de pesquisa exploratória e pesquisa 

bibliográfica, o objetivo é captar informações necessárias para o desenvolvimento do 

trabalho. 

Conforme Cervo (2007, p. 60), a pesquisa bibliográfica tem o intuito de: 

[...] a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, 

dissertações e teses. Pode ser realizada independentemente 

ou como parte da pesquisa descritiva ou Experimental. Em 

ambos os casos, busca-se conhecer e analisar as 

contribuições culturais ou científicas do passado sobre 

determinado assunto, tema ou problema. 

 

A pesquisa bibliográfica é o inicio de um desenvolvimento de investigação. Assim, 

torna-se necessário fazer pesquisas bibliográficas em busca de autores que já 

publicaram as respostas às questões propostas. 

 Cervo (2007, p.63) descreve que: 

A pesquisa exploratória não requer a elaboração de hipóteses 

a serem testadas no trabalho, restringindo a definir objetivos e 

buscar mais informações sobre determinado assunto de 

estudo. Tais estudos têm por objetivo familiarizar-se com o 

fenômeno para obter uma nova percepção dele e descobrir 

novas idéias.  

 

 

 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

Será observado a reação do ar comprimido em uma determinada ferramenta 

realizadas em um selador pneumático para fecho de segurança com 1 ou 2 

regravações para cima, selos nas bitolas de 19, 25 e 32mm de largura e 40 e 60mm 

de comprimento facilitando o manuseio da ferramenta de embalar tubos de aço. 

 

 

Figura 1 – Selador e tensionador sem a aplicação pneumática 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 2 - Selador e tensionador com a aplicação pneumática 

 

Fonte: Próprio autor 

 

O conjunto pneumático tem capacidade de tensionamento de até 1200kgf, sem 

exigir esforço do operador e eficiência na lacração de 80% da resistência da fita. 

Esse automatismo tem o propósito de utilizar o ar comprimido que é distribuído nas 

tubulações de ar que percorrem toda a estrutura da fábrica, onde se utiliza uma rede 

de compressores para tal serviço. 



 

Para que se tenha um bom aproveitamento da pneumática, é extremamente 

essencial que se entenda bem o tipo de “energia”, que o faz operar, nesse caso o 

fluido que movimenta essa ferramenta, é o ar [2].  

O ar em sua forma natural e abundante que consiste na fonte da vida é uma mistura 

gasosa da seguinte composição: Nitrogênio, aproximadamente 78% do volume; 

Oxigênio, aproximadamente 21% do volume. Porém, para se utilizar como uma 

energia de trabalho, “energia limpa” necessita de uma transformação para torná-lo 

mais eficiente na execução da mesma. Essa transformação denomina-se como 

“compressão” [1]. 

Para aplicação da pneumática é preciso um conjunto de equipamentos que são 

constituido de separador de água, válvula redutora de pressão e lubrificador, monta-

se nas proximidades do local de embalagem dos volumes. 

Separador de água: O separador deverá ser montado antes da válvula redutora de 

pressão; 

Válvula de redução: A pressão do serviço deve ser regulada, estando o 

equipamento em movimento. A pressão máxima de serviço é de 6 ATM, para todos 

os equipamentos pneumáticos; 

Lubrificador: Este dispositivo garante uma lubrificação exata e continua do 

equipamento pneumático. A regulagem deve ser feita de tal modo que o ar de 

serviço arraste consigo óleo pulverizado, conduzindo-o ao equipamento. 

Recomendações: Desvios de tubulação principal de ar comprimido sempre devem 

possuir um separador de água e devem ser feitas exclusivamente na parte superior 

da linha geral, conforme mostra o esquema abaixo. 

 

Figura 3- Montagem do sistema pneumático 

 

Fonte- Próprio autor 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram analisados os resultados do processo através do acompanhamento diário das 

duas ferramentas e comparando-as. Através das analises foram constatados que as 

ferramentas com aplicação pneumática possuem algumas vantagens perante a 

ferramenta sem a aplicação, observação que de imediato foi notada a eficiência e a 

qualidade da embalagem como também falta da fadiga dos operadores. 

 

 

Dados técnicos do tensionador manual sem aplicação da pneumática 

Tipo de embalagens: plana ou arredondada 

Tensão máxima: 500 kgf 

Pressão do ar: Nenhum 

Peso Esticador: 2,500 Kg 

Peso Selador: 2000 Kg 

Consumo de ar: Nenhum 

Ar comprimido: Nenhum 

 

 

Dados técnicos do tensionador pneumático 

 

Tipo de embalagens: plana ou arredondada 

Tensão máxima: 1200 kgf 

Pressão do ar: 6/7 bar / 85 100 PSI 

Peso do tensionador: 4,500 Kg 

Peso Selador: 3,800 Kg 

Consumo de ar: 1000 l/min 

Ar comprimido: 6 – 7 bar 

 

Pode-se perceber com a comparação dos dados técnicos que o processo estava 

lento pelo fato das ferramentas sem a aplicação da pneumática adquirir esforços dos 

operadores prejudicando a finalidade do processo, não ocorrendo isso com o 

selador e o tensionador pneumático, pois o tensionador  permite o retrocesso para 

possíveis correções do arqueamento, em uma operação fácil e rápida, possuindo 



 

vantagem onde a homogeneidade do material é importante para maximizar a 

eficiência da embalagem. Outro fator é a capacidade de tração que a ferramenta irá 

atribuir para os materiais a serem embalados, distribuindo melhor a força de tensão 

nas quatro faces do volume e em superfícies cilíndricas, além de reduzir o desgaste, 

aumentando sua vida útil em 30%. 
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